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„Mindenkinek használni, senkinek sem ártani!”  

(Fourier Szent Péter)  

 

„Minden lehetséges jót gyakorolni!” 

(Le Clerc Boldog Alix) 
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1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 

Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek.” 

(Mt 25.40.) 

 

1.1. Az intézmény működésének törvényi alapja: az Alapító Okirat 
 

Az intézmény neve: 

CONSTANTINUM KATOLIKUS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, TECH-

NIKUM, 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, Kollégium 

Gimnáziuma és Technikuma Petőfi S. u. 2.  

 Constantinum Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Kollégium 

Móra Ferenc Általános Iskolája Oskola u. 1. 

 Constantinum Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Kollégium 

Móra Ferenc Általános Iskolája Jókai u. 3. 

 Constantinum Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Kollégium 

Óvodája   Arany J. u. 10.  

 Constantinum Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Kollégium 

Kollégiuma                                                                                           Petőfi S. u. 11.  

 Constantinum Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Kollégium 

Kollégiuma  Jókai u. 4-6. 

 Constantinum Sportcentrum Jókai u. 4-6. 

 

 

Az intézmény alpítója, 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: 2016. 05. 28. 

A működés kezdete: 1992. júl. 11. 

Az intézmény működési területe: Az intézmény országos beiskolázású. A nem helybeli tanuló-

kat saját kollégiumában helyezheti el. 

 

 

 

Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre: közös igazgatású köznevelési intézmény 

Működésének jellege: nappali; kollégiumban napi 24 órás ellátás; 
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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. Jogszabályi háttere 
● Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 

● A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 

●12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról 

● 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

● Közalkalmazotti törvény (1992. évi XXXIII. törvény) 

● Egyházi Törvénykönyv (CIC) 

● II. Vatikáni Zsinat dokumentumai 

● A 100/97. kormányrendelet az érettségi szabályozásáról 

● 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 

● A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai szakmai szolgáltatásokat ellátó intéz-

ményekről és a pedagógiai szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 

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 szakmai program nyilvánosságra hozatala, hatályba lépése, ellenőrzése, 

felülvizsgálata 
A Szakmai programot nyilvánosságra kell hozni. 

(2) Az iskola szakmai programjának részeként, ha e törvény másként nem rendelkezik, a minisz-

ter által kiadott kerettanterveket kiegészítve helyi tantervet készít. A helyi tanterv megnevezi az 

oktatásért felelős miniszter által kiadott kerettantervek közül választottat és rendelkezik a keret-

tantervben meghatározott, a kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozások időkerete legfeljebb 

tíz százalékának felhasználásáról. 
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A kollégium az érdekelt iskola Szakmai programját figyelembe véve készíti el a pedagógiai 

programját. 

Az iskola Szakmai programját vagy annak módosítását a jóváhagyást követő tanévtől felmenő 

rendszerben vezetheti be. 

 

A nevelőtestület a Szakmai program elfogadásáról, dönt 

A szülő joga különösen, hogy  

  megismerje a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programját, házirendjét, tájékozta-

tást kapjon az abban foglaltakról, 

  gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről rendszeresen részle-

tes és érdemi tájékoztatást kapjon. 

A Constantinum Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Kollégium 

eleget téve a Szakképzési Törvényben meghatározott kívánalomnak – az alábbi módokon bizto-

sítja – a program fenntartói elfogadása után – a program nyilvánossá tételét: 

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

iskola honlapján (www.constantinum.hu) 

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

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

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

a Szülői Közösség tagjai. 

 

A Szakmai program jóváhagyása, érvényessége: 

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

2. A Szakmai 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. 

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

véleményezi. 

4. A Szakmai programot az intézmény fenntartója hagyja jóvá.  

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

program alapján. 

6. A Szakmai programban található módosított helyi tanterv 2020. szeptemeber1. napjától lép 

életbe a technikumi kilencedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben kerül beve-

zetésre, és lép életbe.  

7. Visszavonásig érvényes. 

 

A Szakmai program értékelése, felülvizsgálata: 

A szakmai programban megfogalmazott célok, és feladatok megvalósulását a nevelőtestület fo-

lyamatosan vizsgálja. 

A nevelők szakmai munkaközösségei minden tanév végén írásban értékelik a szakmai program-

ban 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, egyedülálló 

mezőgazdasági leánynevelő iskola működött itt. Kodály Zoltán által méltatott énekkara volt az 

iskolának.  

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

vozniuk kellett. Falvakban, tanyákon vállalták mint tanítók a munkát, vagy külföldre távoztak. 
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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 150 fős kollégiummá növelték. 

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 nyelvi előkészí-

tős osztályt is indító iskolák közé a katolikus gimnázium. Így az óvodás kortól az érettségiig 

tervezett, átfogó képzést valósít meg keresztény szellemiségben, a klasszikus értékrend és álta-

lános emberi tudáskincs átadásával az iskolafenntartó rend.  

2006. szeptember 1-jétől informatikai szakközépiskolával, illetve 2008-tól szakképzéssel széle-

sedett a képzési profil. 2010 szeptemberétől rendészeti (2016-tól rendészet és közszolgálat ága-

zati szakgimnázium, 2020-tól rendészet és közszolgálat ágazati technikum), valamint 2018 szep-

temberétől sport ágazati szakgimnáziumi (2020-tól technikum) képzéssel bővült az intézmény 

oktatási profilja.  

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

ink nevelésében. 

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

környéke iskolarendszerének szerves része. Munkánkat, erőfeszítéseinket mindenki szeretetébe 

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 bízot-

taknak részük lehet az igazságnak és a kegyelemnek isteni ajándékában. A katolikus iskolában 

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 gyermek 

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

ban a tanároktól. Nevelésünk kiemelt feladata, hogy évezredek kincsét adja tovább az új generá-

cióknak. Ez páratlan lehetőség a jövő pozitív formálásához. Hivatásunkhoz tartozik a múlt isme-

rete 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 jövőképet 

tudjunk adni tanulóinknak. Hitünk szerint minden gondolatunknak, szavunknak, tettünknek 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 áldá-

sával 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-OKTATÁSI PROGRAMJA 

 

2.1. Az intézményben folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei  
 

Intézményünk értéknek tekinti az egyén, az individuum kiteljesedését.  
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Meggyőződésünk, hogy az egyén boldogulása, személyiségének kibontakozása természeti és 

társadalmi környezetével kölcsönhatásban Isten áldásával lehetséges. Ezért tanulóink egyénisé-

gének kiteljesedését szűkebb és tágabb környezetének megismerésével, szabályainak betartásá-

val, elfogadásával, illetve az azokhoz való tudatos igazodással látjuk megvalósíthatónak. Így 

nevelőmunkánk során az egyéni képességek minél magasabb szintű kibontakoztatásával egye-

nértékűnek valljuk a közösségi értékek kialakítását, az egyén és Isten, az egyén és a társada-

lom, az ember és természeti környezete közötti harmonikus kapcsolat alapjainak lerakását. 

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 sze-

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

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

lett szükségessé tette, hogy munkánkban legyünk rugalmasak, alkalmazkodjunk a változások-

hoz. A szülői igények megismerése, tanulóink egyéniségének tiszteletben tartása is megköveteli, 

hogy figyeljünk szándékaikra. Fontosnak tartjuk az intézményben élők között a szeretetteljes 

légkör kialakítását. 

Az intézmény, mint befogadó intézmény vállalja a sajátos nevelési igényű, és a beilleszkedési, 

magatartási, tanulási nehézséggel küzdő tanulók specifikus ellátásához nélkülözhetetlen 

többletszolgáltatások biztosítását a sajátos nevelési igény típusának megfelelő gyógypedagógus 

foglalkoztatását, a kiegészítő pedagógiai szolgáltatásokat: fejlesztő, korrekciós, habilitációs, 

rehabilitációs és terápiás célú gyógypedagógiai ellátást. 

A tanítás-tanulás folyamatában maximálisan figyelembe veszi az egyes tanuló sajátos nevelési 

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

zított differenciált tartalmak, módszerek, eszközök alkalmazásával. 

 

 

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

2.1.1. 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. Éppen 

ezért nagyon türelmesnek kell lennünk, ha a kereszténységből fakadó követelmények teljesítésé-

re törekszünk. Legfontosabb, hogy a diákok elfogadják és befogadják iskolánk felelősen kiala-

kított célkitűzéseit, és ne akadályozzák annak megvalósítását, nyitottak legyenek a pozitív érté-

kek 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 elisme-

rése, pozitív önmegvalósítással egységben, 

- tiszteletteljes emberi hangnem felnőttekkel, diáktársakkal, mindenkivel, 

- házirend felelős megtartása. 
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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, 

 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, hanem 

az élet egyéb területén is folyik: lelkigyakorlatokon, kirándulásokon, szakkörökön, sportverse-

nyeken stb. Folyamatosan törekszünk a tehetségek minél teljesebb körű feltárására, kibonta-

koztatására, fejlesztésére, valamint a gyengébb képességű vagy valamilyen okból rászoruló ta-

nulók felzárkóztatására, egyéni vagy kiscsoportos fejlesztésére. 

 

2.1.1. Az oktatók 

 

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 sajá-

tos jellegének biztosítása, a szeretetteljes légkör megteremtése az ott tanítók tevékenységén 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 nélkülözhetetlen a 
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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. Az oktató minden pillanatban értéket közvetít, mindezt úgy kell tennie, hogy igazod-

jon a diákok jogos igényeihez, életkori sajátosságaihoz, hogy ne elriasszon, hanem magához 

hívjon. Tudatában vagyunk annak, hogy oktatói munkánk akkor lesz igazán hatékony, ha egy-

más között keressük a kölcsönös megértés és a közösségépítés lehetőségeit. Szeretetben, odafi-

gyeléssel és csak együtt, igazi oktatóközösségé, barátokká válva tudjuk elérni oktatói céljainkat. 

 

 

2.1.1. A szülők 

 

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

azért a bizalomért, amellyel a kedves szülők legféltettebb kincsüket, gyermeküket bízzák ránk. 

Az iskola egyházi szelleme csak akkor teljesedhet ki, ha a szülők is közösséget alkotnak. Az 

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

veheti át a szülők feladatát, gyermekük nevelését, mert a gyermeknevelés sajátosan övék. A 

szakmaiságért, az oktatói munkáért elsősorban az iskola felelős, természetesen meghallgatjuk, 

mérlegeljük a szülők véleményét is. 

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

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

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

tén és közvetlenül az illetékeseknek tárják fel. Indokolatlanul ne vonjanak be külső személyeket 

ebbe. Az iskola feladata, hogy a jogos problémákra mindenkor mindenki megnyugtató megol-

dást találjon. 

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

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

ciák, levelek, személyes beszélgetések, nyitott napok és nyitott hétvégi programok, közös ren-

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

 

 

2.2. Az intézményben folyó nevelő-oktató munka célja 
 

A szakmai 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 tapasztalataik-

kal 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 ne-

veljünk tanítványainkból. Olyan felnőttek legyenek, akik tanulmányaik befejezése után képesek 

lesznek alkalmazkodni a társadalom változó viszonyaihoz. Magas színvonalú és sokrétű isme-
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retnyújtással emeljük tárgyi tudásukat, fejlesztjük önálló problémamegoldó képességüket, kés-

zségüket és kreativitásukat.  

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

ges és emberséges, alkotásra és boldogságra képes emberré váljanak. 

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

nek. Fontosnak tartjuk, hogy a közösség és egymás szeretete, a tudás, a fegyelem, a továbbtanu-

lásra, a sikeres életpályára való felkészítés jellemezze intézményünket. 

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

re hívó, életet adó, életet mentő erőnk: hitünk. Isten, mint örök állandó segíti munkánkat, gyer-

mekeinket, közösségünket. 

 

 

2.1.1. Közös részcélnak tekintjük tagintézményeinkben, intézményegységekben: 

 

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

eszközi és szellemi erőforrásaink összevonásával közösen rendezzük meg. 

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

lyamára való beiskolázás, valamint az általános iskolánkból a középfokú képzéseket biztosí-

tó gimnáziumunkba vagy szakgimnáziumunkba való továbbtanulás lehetőségének kínálatát 

fontosnak tartjuk.  

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

a továbbtanulás területén, ill. az életben való érvényesüléshez.  

- Szervezünk közös iskolai és osztályközösségi programokat, valamint szakmai versenyeket. 

- 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 em-

pátia, tolerancia. Nevelőink a tananyag feldolgozásánál figyelembe veszik a sajátos nevelési 

igényű tanuló tanulására jellemző módosításokat, együttműködnek a különböző szakembe-

rekkel, javaslataikat, iránymutatásaikat elfogadják, beépítik a pedagógiai folyamatokba. 

 

 

2.1.1. Technikumi képzés 

 

A technikumban folyó oktató munkánk célja, hogy: 

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

sét; 

- az szakmai képzésben való ismeretet minél inkább terjessze ki és mélyítse el; 

- készítsük fel tanulóinkat az érettségi vizsgára, a szakvizsgákra; 

- tegyük alkalmassá őket a felsőfokú tanulmányokra, képességeiknek megfelelő szakmák való 

tevékenységre, munkahelyükön való helytállásra; 

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

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

- kommunikációs képességeiket segítsük kibontakoztatni anyanyelvükön és tegyük lehetővé, 

hogy nyelvtudásukkal az európai polgárok közösségébe is gond nélkül beilleszkedhessenek, 

rendelkezzenek hasznosítható nyelvtudással, egyenlő esélyekkel tudjanak továbbtanulni 

vagy munkát vállalni Európa más népeivel; 

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

zet védelmére tanítványainkat; 

- alakítsuk ki bennük a problémamegoldó gondolkodás képességét; 
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2.1.1. Kollégium 

 

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

lyeztetett környezetben élő diákok mindennapi iskolába járását, felkészülését, tanulmányaikban 

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 szabad-

idő igényes és hasznos felhasználását. 

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

számos városi szintű rendezvényt szervez. 

 

2.3. Feladatainknak tekintjük 
 

 

2.1.1. Középiskolai nevelő-oktató munkában 

 

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

lével az érettségi vizsga vagy szakvizsga letételéhez szükséges általános és szaktárgyi tudás 

elsajátíttatása. 

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

gyé 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 másokat 

bántó, lenéző szemlélet elutasítását kialakítani. 

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

jának, szokásainak, életmódjának megismerésére, megbecsülésére, saját nemzeti értékeink 

megőrzése mellett. 

- Fordítson figyelmet az emberiség közös problémáinak bemutatására, kreatív megoldásokat 

kutató személyiség kialakulására. 

 

 

2.1.1. 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 tanu-

lók értelmi-, önálló ismeretszerzési-, kommunikációs-, cselekvési képességeinek a kialakítása, 

fejlesztése. Az oktatás tartalma az emberre, a társadalomra, a természetre, a tudományokra, a 

technikára vonatkozó ismeretek alapjait foglalja magában. A tanulók életkori, fejlettségi szintjé-

hez méretezett tudásanyag kiválasztásával, elrendezésével kell tervezni. Feldolgozása, összefüg-

géseinek feltárása megalapozhatja a tanulók műveltségét, világszemléletük, világképük formá-

lódását, eligazodásukat szűkebb és tágabb környezetükben. Ennek érdekében a személyiség ösz-

szes részterületének arányos fejlesztésére törekszünk. Ezek a nevelési eszközök jelentik a gyer-
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mekek, fiatalok fő tevékenységformáit, amelyekben a nevelési folyamat realizálódik. Nevelé-

sünk a példamutatásra épül tanórán és tanórán kívül egyaránt. 

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

zési vágy kialakítása tanulóink értelmi fejlesztésének legfőbb eszköze. Hangsúlyt fektetünk jel-

lemük alakítására, erkölcsi nevelésükre (a feladatvállalás, a kötelességtudat, a segítőkészség, 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 viselke-

dési normák kialakítására és betartására. 

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

kal 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 tanuló-

ink pszichés és fizikai fejlődését, társas kapcsolataik alakulását, motiváljuk őket az egészséges 

életvitelre. Az egészségügyi szervekkel együttműködve folyamatosan figyelemmel kísérjük 

szomatikus jellemzőiket. A vizsgálatok eredményeiről tájékoztatjuk a szülőket s javaslatokat 

teszünk az egyes tanulók problémáinak megoldására. 

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

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

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

széd és a távolabbi népek kultúrájának tiszteletére). Identitástudatukat az iskolai közösség, a 

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

Az iskolai ünnepségek és rendezvények legfőbb nevelési céljaink megvalósítása mellett az ének-

lésben, vers és prózamondásban, színjátszásban, táncban, mozgásban tehetséget mutató tanulók-

nak biztosítanak szereplési lehetőséget, ugyanakkor a kulturális örökség megbecsülésének, a 

lakóhely, a szülőföld, más népek megismerésének, az irántuk érzett tisztelet kialakításának is 

eszközei. 

 

2.1.1. Nevelési feladataink SNI és BTMN tanulók esetén 

 

 Oktató munkánk során figyelembe vesszük a tanulók egyéni képességeit, tehetségét, fej-

lődésük ütemét, szociokulturális helyzetüket és fejlettségüket, sajátos nevelési igényüket, 

segítjük a tanulók képességének és tehetségének kibontakoztatását, a bármilyen okból 

hátrányos helyzetben lévő gyermekek felzárkóztatását tanulótársaikhoz. 

 Az integráltan tanuló sajátos nevelési igényű gyermekek számára pedagógiai segítség-

nyújtás biztosítása. 

 Az integrált tanuló nevelésével kapcsolatos szakmai tapasztalatcserén, szakmai felkészí-

tésén, folyamatos továbbképzésen való részvétel, valamint a szakmai anyagok igénybe-

vétele.  

 

2.4.  Az intézményben folyó oktató munka eszközei, módszerei, eljárásai 
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 hagyo-

mányos és modern módszerek többsége. A tanulási folyamat szervezésekor törekszünk arra, 

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

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

néhány perces spontán figyelemből kialakuljon a közel teljes tanórára kiterjedő tudatos összpon-

tosítás képessége, a felszínes spontán érzékelést felváltsa a tudatos és rendszerező megfigyelés, 
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a konkrét gondolkodásból kialakuljon az általánosítás és következtetés képessége, majd később 

az elvont, fogalmi gondolkodás. 

A nevelési módszer nem más, mint a kitűzött nevelési cél elérése érdekében alkalmazott eljárás. 

Célja, hogy a tanulókat pozitív tevékenységre késztessük, valamint kiküszöböljük a negatív ha-

tásokat. Az eljárás a módszer konkretizálását jelenti. Függ a pedagógiai intuíciótól, a találékony-

ságtól, 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 – egymással 

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 lebon-

tott célok, így az alábbiakban felsorolt (csoportosított) nevelési módszerek közül azokat kell 

kiválasztani, amelyek a nevelési célokon és feladatokon túl: 

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

- igazodnak a nevelők személyiségéhez, pedagógiai kulturáltságához, felkészültségéhez, stílu-

sához, 

- 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 al-

kalmazást tegyék lehetővé. 

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

szem előtt tartva választhatunk az alábbi módszerek közül: meggyőzés, gyakorlás, ellenőrzés, 

értékelés, elismerés, követelés és a büntetés. Tanulóink egyéni fejlesztésére életkoronként, szitu-

ációnként 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 vizuá-

lis eszközök helyét folyamatosan veszik át az egyéb – elsősorban szöveges- és képi- (Internet, 

projektor) információhordozók. A megismerés szervezeti keretei az irányított osztálymunkától a 

képességek szerint differenciált csoportmunkán keresztül vezetnek el az egyéni ismeretszerzés 

képességeinek kialakulásához. 

Tanulóink képességeinek differenciált fejlesztése egyre fontosabb követelmény, hiszen az isko-

lába jelentős eltérésekkel érkeznek tanulóink. Így a képzés teljes időszakában nagy gondot kell 

fordítanunk az alapkészségek (beszéd és kifejezőkészség, mozgáskultúra, állóképesség, 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, va-

lamint az énkép tudatosítása. 

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

leküzdését szolgáló korrepetálások mellett a tehetség kibontakoztatását szolgáló szakkörök ép-

púgy a tanuló egészséges fejlődését szolgálják, mint a testi fejlődését segítő sportmozgalmak, a 

teljesítőképesség fokozását célzó versenyek, a közösségi szellemet erősítő osztályrendezvények, 

táborok, kirándulások, szakkörök. 

A feladattudat, a felelősségvállalás mindennapi mérőeszköze a tanulási tevékenység értékelése, 

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

iskolai értékelés, osztályozás, melynek döntő céljai nem csak a tanuló tudásának abszolút érte-

lemben vett mérése, minősítése, hanem egyik eszköze pl. a motiválásának. 
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Az oktató munka konkrét eszközeinek biztosítása az életkorhoz, tudástartalomhoz igazodva a 

szülők és az iskola közös feladata. A fenntartó által biztosított tárgyi eszközök és anyagi feltéte-

lek mellett igyekszünk korszerű, modern, a tanulók számára is vonzó iskolává válni (pl. modern 

sportcentrum, sporteszközök, szakképzéshez szükséges eszközök, számítógéptermek, szaktan-

termek, 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 tovább-

képzéseken, értekezleteken kaphatnak segítséget.  

 

 

2.5. Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos oktatói tevékenység 
 

Intézményünk szakmai programja a törvényi előírásokra és egyházi, valamint helyi sajátossá-

gokból adódó hagyományokra és szükségletekre épül. Ezért oktatói feladatainkat az alábbiakban 

határoztuk meg: a többszörösen módosított kerettantervben leírt egységes, alapvető tartalmak 

átadása, elsajátíttatása, valamint az ezekre épülő differenciálás. 

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

tékű fejlődésükkel, az iskolai és iskolán kívüli tanulásukkal, egyéb (érdeklődési körüket érintő) 

tevékenységükkel, szervezett ismeretközvetítéssel, spontán tapasztalataikkal összhangban minél 

teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket. 

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

si, kommunikációs, egészséges és kulturált életmód iránti, cselekvési motívumainak, képessége-

inek kialakítására, fejlesztésére. 

Képzésünk tartalma az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a természetre, a tudományokra, 

a technikára vonatkozó kultúra alapvető eredményeit foglalja magába, a tanulók életkori fejlett-

ségi szintjéhez méretezett – kiválasztással, elrendezéssel. 

A tudásanyag feldolgozása, összefüggéseinek feltárása megalapozza a gyermekek műveltségét, 

világszemléletük, világképük formálódását, társas kapcsolatát, eligazodásukat saját testükön, 

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. 

 

2.1.1. 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. 

 

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. 



18  

- Ébresszünk minden tanulóban motivációt! 

- Legjobb motiváló erő a siker. Kudarckerülő és kudarctűrő – újrakezdő technikák tanítá-

sa. 

- Eredményes tanulási technikák elsajátíttatása. 

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

lási készség). 

- Tanulás színtereinek ismertetése – forráshasználat szokássá tétele. 

- A tudás átadásának a szerepelési vágynak, a bátorságnak, a jó fellépésnek a megtanítása. 

 

A kognitív képességek fejlesztése: 

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

besorolás, sorrend – összefüggés – felismerés tapasztalati következtetetés),  

- szakmai programok, versenyek, gyakorlatok által a szakma minél mélyebb megismerte-

tése, megszerettetése, 

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

se, 

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

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

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

azonosulásra juttassuk el tanítványainkat. 

- minden európai kérdést, minden globalizációs problémát először „magyar szemüveggel” 

láttassunk. 

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

inket kell helyesen látniuk. 

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

szakaszok tudatosítása. 

 

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

rinti viselkedés, magatartás elsajátításának, a szociális képességek kiépülésének, kreativitás nö-

vekedésének elősegítését jelenti. A nevelés, személyiségfejlesztés feladata kettős: 

- a szociális kompetencia komponenskészleteinek gyarapítása, 

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

sének segítése. 

 

 

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

kultúra 

 

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 egye-

temes emberi civilizáció legnemesebb értékeire, 

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

szági testvériskolai kapcsolat építése: Krakkó, Rabka-Zdrój). 
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2.6. A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok 
 

2.1.1.  Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos alapfeladatok 

A teljes körű egészségfejlesztési program az iskola közössége életminőségének, életfeltételeinek 

javítását szolgáló, az intézményi közösséghez tartozók közös akaratát összegző cselekvési prog-

ram, melynek közvetlen és közvetett célja az életminőség, ezen keresztül az egészségi állapot 

javítása, olyan új közösségi problémakezelési módszer, amely az érintettek aktív részvételére 

épít. 

A teljes körű iskolai egészségfejlesztés az alábbi négy egészségfejlesztési alapfeladat rendszeres 

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 össze-

kapcsolásával, 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.); 

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

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

tárgy hatékony (= bensővé váló) oktatása. 

2.1.1. 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 sze-

repe a másik önértékelésének segítésében. 

 A két agyfélteke harmonikus fejlődése. 

 Az érett, autonóm személyiség jellemzői. 

 A társas kapcsolatok. 

 A nő szerepei. 

 A férfi szerepei. 
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 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, játék-

szenvedély, internet- és tv-függés). 

 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 révén 

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 el-

sődleges 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. 

 

 

 

2.7. Közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai tevékenység 
 

2.1.1.  Az intézmény szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok 

Az intézmény kapcsolatai közül kiemelt jelentőségű megyei és városi Rendőrkapitánysággal, 

Járási Hivatallal és a Katasztrófavédelemmel – együttműködés formájában zajlik a szakmai tan-

tárgyak oktatása, így diákjaink ugyanolyan együttműködőek az oktatókkal, mint az intézmény 

többi pedagógusaival. 

 

2.1.1. Az iskolai szocializáció (erkölcsi és közösségi nevelés) 

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

jából értékes tulajdonságok, valamint a keresztény erkölcs, értékrend elsajátítását és a hazasze-

retet, a szülőföldhöz való kötődés kialakítását az egyénben. 

A szocializációs készségek elsajátítása a közösségi nevelésen keresztül valósul meg, a családdal 

együttműködve. 

Különös jelentőségű a közös élményre épülő közös tevékenységek gyakorlása. 



21  

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

csátás, önzetlenség) és akaratának, önállóságának, önfegyelmének, kitartásának, feladattudatá-

nak, szabálytudatának kifejlesztése. 

 

Az intézmény feladata:  

o kialakítani a kapcsolattartás kommunikációs csatornáit és azok hatékony működtetésének 

feltételeiről gondoskodni; 

o a szakmai műhelymunkák intézményén keresztül a nevelési-szakmai együttműködés le-

hetőségeit 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, egyez-

tető fórumok, szülők akadémiája-programsorozat);    

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

dagógusképzési formákat az anyagi lehetőségeknek megfelelően kezeli a továbbképzési 

és beiskolázási tervek kialakításánál. 

A szülők (gondviselők) annak érdekében: 

o mindenkor bizalommal fordulhassanak véleményeikkel, javaslataikkal vagy problémáik-

kal 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 kér-

dések megvitatásának folyamatába való minél szélesebb körű bevonásával; 

o megteremteni annak a lehetőségét, hogy az iskola pedagógusai a tanulókkal kapcsolatos  

o igazgatói tájékoztatás a szülői összejövetelek alkalmával: 

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

mait erősíteni, őszinte légkört kialakítani, hogy a szülő elmondhassa a vélemé-

nyét; 

– 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 fóru-

mokat, szerveket, kereteket, valamint a perspektívákat és hagyományokat. Az iskolai élet 

egyes területeihez (tanórákhoz, tanórán kívüli tevékenységekhez) kapcsolódó tanulói kö-

zösségek kialakítása, valamint ezek életének tudatos, tervszerű nevelői fejlesztése.  

o A tanulók életkori sajátosságainak, fejlettségének figyelembevétele a tanulóközösségek 

fejlesztésében.  

o Ennek keretében: A tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek alkalmazkodniuk kell 

az életkorral változó közösségi magatartáshoz: a gyermek heteronóm – a felnőttek elvá-

rásainak 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 közösségek-

ben, hogy nevelői segítséggel közösen tudjanak maguk elé célt kitűzni, a cél eléréséért 

összehangolt módon tevékenykedjenek, illetve az elvégzett munkát értékelni tudják.  

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 tanulók a 
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közösség által szervezett tevékenységekbe bekapcsolódnak, azokban aktívan részt vesz-

nek, 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 kialakítása, 

ápolása.  

Készségek fejlesztésének szerepe: 

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

viselkedés megvalósulásában működnek közre. 

Feladat: 

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

sabbakra: 

- 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 gyer-

mekek között, a tantestületben, az iskolában. Fontos, hogy a pedagógusok és a gyer-

mekek is biztonságban és jól érezzék magukat. A gyermekek érzelmi karaktere, sze-

mélyisége csak így fejlődhet optimálisan. Másrészt a verbális eszközök tárházának 

fejlesztése annak érdekében, hogy a gyermekek képesek legyenek minél eredménye-

sebben érvényesülni a mai bonyolult, nyitott világban. Az életre kell nevelni. Az in-

formációkat 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, gyakoroltatása, 

tudatosítása, változatos formákban az életkori sajátosságoknak megfelelően (egés-

zséges 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, készségei stb.). 

 

Befogadóképességek 

Feladat: 

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

gyen alkalmas a művészi értékű zene hallgatására, 

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

dás és megismerés lehetőségéhez, 

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

kus közeg, amiben a gyermekek jól érzik magukat, ami fejleszti ízlésüket, igényessé-

güket (tisztaság, rend, esztétikus környezet). 

 

Önkifejezési képességek 

Feladat: 

- az önkifejezés megfelelően gazdag és igényes tárházának bemutatása, gyakorlása, tu-

datosítása (előadói képesség, szövegalkotó, versíró és műértelmező képesség, befo-

gadó képesség, improvizációs képesség, vizuális önkifejező képesség stb.). 
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Egészségvédő képességek 

Feladat: 

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

sok rendszeres gyakorlása, folyamatosan észlelt minták elsajátítása (sérüléselhárító 

esések, önvédelmi fogások, balesetvédelmi előírások, …). 

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

lalkozások, osztályfőnöki órák, egészségtan, mentálhigiénés foglalkozások, szakmai programok 

stb.) biztosítani kell. 

Feladat: 

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

selkedésformák 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 tanu-

lók felfedezhetik ígéretes öröklött adottságaikat, amelyek alapján kialakulhat a meg-

győződés, mi iránt van hajlamuk, rátermettségük. Fontos, hogy mindenkiben tudato-

sodjon, 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 számá-

ra, 

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

lítsük 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 tervezzük 

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 alko-

tó 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 megter-

vezzük a tárgyiasító alkotás lehetőségét, tartalmait, eszközeit (pl. technika, rajz stb.). 

 

Értelmező alkotóképesség 

Feladat: 

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

tevőjének fejlesztése, (pl. játékok, matematika, történelem stb.), 
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- a leírt szabályok szerinti önálló feladatmegoldások rendszeressé tétele, 

- szabályhasználó képesség gyakorlása csoportoktatás formájában, 

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

lis megoldás menetének szabályba foglalásával. 

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

tára, érzékük legyen transzcendencia és az igazi örök értékek iránt, megismerjék önmagukat és 

az őket körülvevő világot, felülemelkedjenek a közönségesen és a középszerűségen, ne fáradja-

nak bele a folytonos önképzésbe és önnevelésbe, egyre jobban elkötelezzék magukat az Isten és 

az ember szolgálatára. 

 

 

2.1.2.1. 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 esztendős 

kitartó, állhatatos és türelmes munkára van szüksége (a tanulás támogatására, segítségadás, elle-

nőrzés, példamutatás, folyamatosság, változatos munkaformák). 

 

2.1.2.2. Tanórán kívüli foglalkozások  

  

A kötetlenebb tevékenységi formák és a közösen átélt szabadfoglalkozások érzelemmel teli él-

ménnyel. 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 fele-

lősség érzésére. 

 

 

2.1.2.3.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 az iskolásaink diákmisén vesznek 

részt kéthavi rendszerességgel. Itt a kis csoportos együttlét az elmélyülést segíti. Itt neveljük 

diákjainkat, hogy minél jobban megértsék és bekapcsolódjanak a liturgiába. Segítjük a vallás-

gyakorlásra, az elsőáldozásra, bérmálkozásra való felkészítést. Nagyobb ünnepeken közös in-

tézményi szentmisén veszünk részt. Vasárnaponként szorgalmazzuk 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 di-

ákjainkat, hogy bekapcsolódjanak a város katolikus fiataljait összefogó rendezvényekbe. Ezen 

program megnyilvánulásához feltétlen számítunk az iskolával együttműködő plébániák és a pap-

ság segítségére. Törekszünk arra, hogy gyermekeinket katolikus szellemben neveljük (tisztelet-

ben tartva a más történelmi egyházhoz tartozást). 

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

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

umi elvek válnak nevelési eszménnyé, belső ösztönzővé és egyúttal végső céllá.” 
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A közösségfejlesztés közös feladat. Az iskola valamennyi dolgozójának figyelembe kell vennie 

mindennapi munkája során, hogy példaként áll a diákok előtt megjelenésével, viselkedésével, 

beszédstílusával. 

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 hor-

dozója, 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 kö-

zösségek. 

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

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

zások, szabadidős tevékenységek. 

 

2.1.2.4. A diákönkormányzati munka 

 

A tanulók önirányító, önszervező közösségei saját fejlettségüknek megfelelően önállóan intézik 

saját ügyeiket. Célirányos tevékenységükhöz szervezettségre van szükségük. Demokratikus 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. 

 

2.1.2.5. Szabadidős tevékenységek 

 

Olyan örömet adó munkaformák köré szervezett foglalkozások, amelyek kötődnek a gyermekek 

személyes életéhez, társadalmi és egyéni problémáihoz; hatásuk nemcsak a csoporton belül ér-

vényesül, hanem kihat az intézmény más területeire is. A tevékenységi formák kialakításában 

törekedni kell az élményekre épülő problémamegoldást fejlesztő módszerekre. A tevékenységi 

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 rendezvények stb.). 

 

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

az egyén közösségi magatartásának kialakításához, véleményalkotó, véleménynyilvánító képes-

ségének fejlődéséhez, a közösségi szokások, az etikai értékrend és a másság elfogadásához, az 

együtt érző magatartás kialakulásához és a harmonikus embertársi kapcsolatok fejlesztéséhez. 

 

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

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

tek vezetőinek, hiszen megjelenésükkel, viselkedésükkel, beszédstílusukkal, társas kapcsolata-

ikkal 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, kirándulások.) 
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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 fordul-

jon a közösség felé, és a környezete felé. 

 

 

2.8. Az oktatók helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, az 

osztályfőnök feladatai 
 

Az oktatók helyi intézményi feladatai a nevelés-oktatás folyamatában 

 

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

ségeinek és személyiségének fejlesztése érdekében végzik szakmai munkájukat a munkaköri 

leírásban foglaltak keretein belül az iskolai tantárgyfelosztáson meghatározott munkarend alap-

ján. 

 

Az oktató: 

 modern oktatási módszerekkel ismertetik meg, sajátíttatják el diákjainkkal a szakmai 

tananyagot, ismereteket; 

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

csoportjában tanító nevelőkkel, és szükség esetén egyeztet velük; 

 tanóráira és tanórán kívüli foglalkozásaira rendszeresen felkészül, nagy gondot fordít a 

gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő fejlesztő foglalkoztatásra, a módszertani 

innovációra, a rendelkezésre álló idő optimális kihasználására; 

 tanórai munkáját a gyermekek adottságainak, haladási tempójának megfelelően differen-

ciáltan szervezi; 

 a lemaradó tanulók számára felzárkóztató foglalkozásokat szervez, egyéni segítségnyúj-

tással biztosítja továbbhaladásukat; 

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

láson kívül egyéni tehetséggondozó foglalkozás illetve tanulmányi versenyekre való fel-

készítés 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 le-

gyen; 

 az értékelésben törekszik az írásbeli és szóbeli formák egyensúlyának megtartására, gon-

dot fordít arra, hogy az írásbeli és szóbeli számonkérés egyensúlyban legyen; 

 a kötelező írásbeli feladatokat ellenőrzi, javítja vagy a tanulókkal együtt értékeli;  

 az írásbeli számonkérések anyagait a következő tanórára, de legkésőbb 3 héten belül kö-

teles kijavítani; 

 a tanulók személyiségfejlesztését a tanítás-tanulás folyamatában tervszerűen végzi, s en-

nek keretében feladata a gyermekek minél alaposabb megismerése, amit a tanulók állan-

dó, tudatos megfigyelésével, változatos közös tevékenységek szervezésével, szükség sze-

rinti 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 fej-

lődjenek; 
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 feladata a tanulás megszerettetése, a szellemi erőfeszítésekben rejlő örömforrások felfe-

deztetése, 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 sza-

badidős 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 haladó 

gyerekek számára felzárkóztató foglalkozásokat szervezhet lehetőséget biztosítva a javí-

tásra; 

 foglakozásain optimálisan felhasználja a rendelkezésére álló szemléltető eszközöket; 

 állandó jelleggel gyarapítja szakmai és pedagógiai tudását, a szaktárgya körébe tartozó új 

tudományos eredmények megismerésére törekszik és a módszertani fejlesztések körében 

való tájékozódik; 

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

vételre 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, összehangolja 

az iskolai és iskolán kívüli nevelési tényezőket, pedagógiai törekvéseket.  

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

dását az iskola egészének nevelési rendszerébe. A tanulók közvetlen megismerése és az osztály-

közösség arculatának formálása kiváló lehetőségeket kínálnak az iskolai és iskolán kívüli prog-

ramok: szakkörök, klubdélutánok, sportfoglalkozások, rendezvények, diákgyűlések, utazások, 

kirándulások, színház-, és múzeumlátogatások stb. 

Az osztályfőnöki munka eredményessége érdekében a pedagógus kapcsolatot tart tanítványai 

szüleivel, erősíti a családból származó pozitív nevelési hatásokat, megismeri a család viszonyu-

lását 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 nevelé-

sében szerepet játszó nevelési tartalmak, témakörök feldolgozására. Jellemezze az osztályfőnöki 

órákat a mai fiatalokhoz közel álló tartalom és forma! Az osztályfőnöki óra a helyes vitakultúra 

kialakításának nélkülözhetetlen gyakorlóterepe. 

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 prob-

lémát alternatív módon lehet csak kezelni és megoldani, ebben segíthet a szülő is. Lényeges, 

hogy az osztályfőnök - akinek célja a diákok sokoldalú megismerése és fejlesztése - élvezze ezt 
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a szabadságot adó együttlétet. Serkentő környezetet teremtsen, bátorítsa a gyermekek autonóm 

törekvéseit, fogadja el fantáziavilágukat. Biztonságos hátteret adjon a gyermekeknek, a fejlesztő 

szándék mellett is elfogadva őket olyannak amilyenek, hiszen élettapasztalatukat, társadalmi - 

emberi mintáikat és személyes élményeiket saját környezetükből, életterükből hozzák. 

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

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

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

az egymás hátát látó gyerekekkel. Klubszobát célszerű berendezni, ami témától függően átren-

dezhető: puffokkal, ülőpárnákkal, vitrinekkel, polcokkal, meseszőnyeggel. A falon legyen lehe-

tőség "területeket" kialakítani saját osztály-, faliújságra, akár esztétikus falfirkára 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, művészeti alkotások repro-

dukciói, bábok.) Nem szükséges minden órát ebben a megszokott környezetben tartani, lehet 

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

 

Az osztályfőnök közvetlen pedagógiai tevékenységének jellemzői 

 

 A kötelező osztályfőnöki órák nevelési témái lehetnek: kötöttek, szabadon választhatók és 

aktuális eseményekhez kapcsolódóak. 

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

let és az erkölcsi értékrend alakulását. Fejleszti az önismeretet, felkészíti a tanulókat a kultu-

rált 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 járuljon hozzá a fiatalok önismeretének, önfejlesztő stratégiájának és er-

kölcsiségének alakításához (egészséges életmód, konstruktív életvezetés, magatartás kultúra, 

erkölcsismeret, vallásismeret).  

 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.  

 

 

 

2.9. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos oktatói tevékenység helyi 

rendje 
2.1.1. A tanulási, beilleszkedési és magatartási zavarokkal összefüggő oktatói tevé-

kenység 

 

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

kóztat, 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, 
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- téri orientáció, 

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

   

2.1.1.1.A fejlesztésbe bekerülők köre  

 

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

nulási teljesítményt mutatnak.  

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

értői bizottságok) tanulási képességvizsgálata alapján részképesség zavarokkal, tanulási ne-

hézséggel, 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 (mozgás, 

testséma, téri orientáció, percepciófejlesztés, stb.). 

 

2.1.1.2.Szervezeti formái 

 

- Egyéni fejlesztés (1-3 fő), 

- Kiscsoportos fejlesztés (4-6 fő), 

  a szakvéleményben illetve a szakértői véleményben rögzített óraszámok szerint. 

 

2.1.1.3.A fejlesztés célja 

 

Személyiségfejlődés, boldog, egészséges, erkölcsös ember  

Pozitív énkép, jó kommunikációs képesség 

Idegrendszer fejlődésének biztosítása 

Mozgásfejlődés 

Érzelmi élet fejlődése 

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. 

 

2.1.1.4.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 
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- 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 egységbe foglalása 

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

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

resztcsatornák együttműködése) 

- rövid idejű vizuális-verbális memória 

- szándékos figyelem - kb. 10 perces figyelemkoncentráció 

 

2.1.1.5.Ütemterv az egyéni és kiscsoportos fejlesztéshez 

 

Szeptember: szintfelmérések; csoportalakítások; egyéni fejlesztési tervek kidolgozása; a kijelölt 

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 

 

2.1.1.6.Módszerek 

 

Életkori sajátosságokhoz alkalmazkodó, lehetőség szerint játékos, az érzelmi motivációra építve 

kerülnek kialakításra. 

 

Kidolgozott fejlesztő programok 

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 

 



31  

2.1.1.7.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 hozzájá-

rulnak a jótékony cserehatáshoz mely végső soron a pszichomotoros és a motoros-pszichés ki-

egyensúlyozott fejlődést eredményezi. 

A személyiség fejlesztésekor fontos figyelembe venni a fejlesztőpedagógus személyiségét is. 

 

2.1.1.8.Pszichomotoros fejlesztés részterületei 

 

Téri–idői tájékozódás  

 

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

tatlanok egymástól. Elméletben a pontos meghatározás és megértés érdekében szétbonthatók, de 

a gyakorlatban már csak a térben való elmozdulás, hely-helyzetváltoztatás miatt is összekapcso-

lódnak. Inkább hangsúlyeltolódásról beszélhetünk az egyik vagy másik terület javára. Ha rang-

sorolni szeretnénk, akkor azt mondhatjuk, hogy a testséma részképességeink egyik alappillére, 

amelyre a téri tájékozódás épül. Részképességeink mereven nem választhatók el egymástól, az 

egyik megléte szükséges a másik fejlődéséhez. Egy hierarchikus rendszerben 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, kiterjedését, és 

természetesen meg is kell tudniuk nevezni azokat. Fel kell velük fedeztetni testüket, annak azo-

nosságait 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 tu-

lajdonságaival. (méret, alkat, színek). A gyakorlati munka során nem csak a testrészeik helyét, 

nevét, kiterjedését tanulják meg, hanem azok funkcióját, mozgathatóságát is. Ez már a testfoga-

lom tudatosítását segíti elő. Fontos a testrészek többféle módon történő érzékeltetése, ennek 

megfelelően a jobb-bal színnel, szalaggal történő jelölése, jobb-bal fogalmának fokozatos kiala-
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kítása. Kezdetben elég csak érzékeltetni a két oldal létét (jobb=bemutatkozós 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 tár-

gyak 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 lehetőségük ar-

ra, hogy megtapasztalják a térirányok elhelyezkedését, majd később a térben való elmozdulások 

neveit (előre, hátra, oldalra, mellette, mögötte, alatta, fölötte). Ezeket a tapasztalatokat 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 állandóan változik nehezeb-

ben felfogható, de ha nap mint nap tapasztalják a folyamatos változásban rejlő állandóságokat, 

akkor hamarabb bevésődik. A mozgás az, melynek elemei megismételhetők, követhetők, és tér-

ben nemcsak láthatók, hanem tapasztalhatók, kivitelezhetők is. Ugyanakkor a mozgás már ön-

magában 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 szá-

mukra. Segítő tényező, ha mindent valamilyen eseményhez, cselekvéshez, tevékenységhez kö-

tünk.  

 

Lateralitás (oldaliság)  

 

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

 

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

zolódni 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 tekinthető a dominan-

cia kialakulása. 

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

deztetésével, érzékeltetésével, megérintésével alakul ki tudatukban a két oldal léte. A gyakorlati 

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 gyakor-

latok során szerzett tapasztalatok sokaságából alakul ki az oldalak elkülönülése, azok megneve-

zése, megkülönböztetése; a tér irányokra történő felosztása, ennek eredményeként 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 munkájára 

van szükség (pl.: gyümölcsszeletelés), egyértelműen nem dönthető el. A nehezebb feladatok 

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

fogása). Tapasztalható a vegyes kezűség problémája is, amikor a gyermek egyik keze sem do-

mináns, hol az egyiket, hol a másikat használja. Találkozhatunk, olyan esetekkel is, amikor a 
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kezességhez nem azonos szem-láb dominancia párosul (pl.: jobb kezességhez bal láb használat 

társul). 

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

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

alakulásának talaja a testséma (páros testrészek), ami szorosan összekapcsolódik a téri tájékozó-

dás 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 énjükre, 

szellemi és fizikai állapotukra egyaránt. Kedvezően befolyásolja személyiségfejlődésüket, ugya-

nakkor a környezet által közvetített információk nagy részét mozgásos tevékenységek által szer-

zik meg. A mozgás fejleszti a gyermekek testsémáját, téri tájékozódását, egyensúlyérzékét, 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 érvényesítése, a 

nagymozgásoktól haladva a finommozgások felé. Csak akkor szabad a következő, nehezebb 

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

fontos követelmény a többszöri helyes bemutatás a fejlesztő személy részéről, ugyanakkor a 

pontos megfigyelés és lemásolás a gyermekek részéről. 

 

Nagymozgások 

 

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

formák nem veszíthetnek fontosságukból, hiszen az adott mozgássor egyszerre több funkciót is 

fejleszt. A fokozatosság elvét betartva, és a folyamatos ismétlések eredményeként a mozdulatok 

vagy mozgássorok egyre pontosabbá válnak, tovább finomodnak, részleteiben pedig specializá-

lódnak (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 mozgásfor-

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

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

musérzék 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 kivitelezéséhez a 
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kézre van szükség. Úgy is szoktuk említeni, hogy „kézügyesség". A gyermekek iskolába kerülé-

se 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 gyer-

mekek, annál inkább összerendezettebbek, koordináltabbak lesznek mozdulataik, egyre nehe-

zebb 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 szá-

mos tevékenység tartozik. 

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

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

tés, 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 feladatvégzés szinte 

tökéletes, ezáltal biztos alap a kiinduláshoz, ugyanakkor már a tréning kezdetén sikerélményhez 

jut a gyermek. Például: nagyméretű golyók fűzése merev pálcára, majd fonálra – fokozatosan 

csökkenő nagyságú lyukakkal fűzés vékony fonálra, zsinórra –apró gyöngyök fűzése damilra, 

cérnára. 

 

Egyensúlyérzék 

 

A helyzet-helyváltoztatás, mozdulat, mozdulatsor, egyszóval mindenféle mozgás esetében jelen 

van az egyensúlyozás. Ahhoz, hogy a motoros tevékenységeket kivitelezni tudjuk, nélkülözhe-

tetlen az egyensúlyérzék bizonyos fejlettségi foka. Ezt a területet éppen olyan fontos fejleszteni, 

mint a többit. A szakirodalmak az egyensúlyozó képesség fejlődésének első jelentős 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 gyer-

mekek a test kibillent egyensúlyából minél hamarabb vissza tudjanak térni. 

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

gük. Ehhez azonban sok gyakorlásra van szükség. Az egyensúlyérzékelésért felelős szervünk 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 fokozatosság 

elvének betartására. Ennek megfelelően a nagyobb alátámasztási felületen végzendő feladatoktól 

kell haladni a kisebb felületeken végzendő gyakorlatok felé. Természetesen a nehézségi fokoza-

tokat is figyelembe kell venni, például csúszások lejtőn (padon): egész testfelületen (hason, há-

ton) – a test oldalán sarokülésben (előre, háttal) –térdelőtámaszban (előre, háttal); nehezíthető a 

feladat, ha párosan végzik a gyermekek a gyakorlatokat. 

 

2.1.1.9.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.  
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Általános feladatunk súlyos magatartási és beilleszkedési zavarral küzdő tanulóknál a szakértői 

bizottságokkal való kapcsolat felvétele, és szakvélemény kérése. 

A szakértői bizttságok pszichológusainak javaslatai alapján, pedagógiai módszerekkel a tanuló 

támogatása, osztályközösségbe történő visszaillesztése, és kapcsolatainak javítása osztály- 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, konf-

liktuskezelési deficit, sérülékeny kudarctűrő képesség, tolerancia hiány, szabálytartás hiánya), 

illetve különböző kompenzációs mechanizmusok, mint projekció, elfojtás, agresszivitás, 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 fi-

gyelemhiány, 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 fejlő-

dést, a testi–lelki és szociális kibontakozást, hogy belső harmóniában, önmagával és környezeté-

vel egyensúlyban éljen. 

 

 

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 

A fejlesztő és fejlesztett 

összmunkája eredményeként 

fejlődés, változás mutatkoz-

zék. 

(A fejlődés mértéke és ritmu-

sa problémánként és tanuló-

ként változó.) 
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Célkitűzések Feladatok Kritériumok 

 

 

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 

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. 

Legyen látható eredménye a 

fejlesztésnek az adott tanuló 

korábbi szintjéhez képest. 

 

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 

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. 
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Célkitűzések Feladatok Kritériumok 

 

 

értékeknek kiaknázása. 

 

Szeretetteljes, meghitt légkör 

megteremtése. 

 

 

2.1.1.10. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése 

 

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

hoz a tanórán kívüli korrepetálások, speciális, egyéni foglalkozások nyújtanak segítséget, és 

lehetővé teszik a hátrány minimalizálását vagy lehetőség szerinti megszüntetését. Ennek legha-

tékonyabb eszközei a rendszeres kapcsolattartás, beszélgetés, családlátogatások, szülői értekez-

letek, 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; 

- olvasási, helyesírási, matematikai problémái vannak; 

- a szakértői bizottság javaslata alapján egyéni fejlesztést igényel  

- valamely részképesség területén adódó lemaradás miatt. 

 

 

2.1.1.11. 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 révén 

a napi lépéstartás megszervezése, az eredményes tanulási folyamat megszervezése. 

- Valamely részképesség területén megnyilvánuló hátrány kompenzálása. 

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

beri normák, valamint az iskolai házirend szellemében. 

 

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

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 szövegemléke-

zet fejletlensége). 

 olvasás-írás és a számolás zavara 



38  

 mozgáskoordináció zavara 

 kialakulatlan testséma, tér- és irányérzékelési bizonytalanság 

 ritmusérzék fejletlensége 

 a vizuális elemző- és megfigyelőképesség gyengesége 

 a tartós figyelem hiánya 

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

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

tási megnyilvánulásokat eredményeznek. 

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

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

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

számú 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 képes-

ség elszigetelt fejlesztése. Mindig a különböző intellektuális és érzelmi tényező együttes feltárá-

sára és fejlesztésére törekszünk. 

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

vitás a legfontosabb indítéka, amely a tanulást, a valóság megismerését örömteli, szívesen vállalt 

tevékenységgé teszi. Lényeges, hogy a gyermeknek sikerélményt nyújtson a feladatok megoldá-

sa, 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 párosulhat. 

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 változást 

a gyermeknél. A zavar igazi korrekciójáról csak akkor beszélhetünk, ha az okok ismeretében a 

tanuló mindennapi életfeltételei, tevékenysége folyamatában törekszünk a pszichikus folyama-

tok 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 sokoldalú-

nak 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 sike-

res 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. 

 

2.1.1.12. Alkalmazott pedagógiai módszereink, elveink a fejlesztő tevékenységben 

 

 A fejlesztő pedagógusok meghatározott órarend szerint emelik ki a tanulókat az órákról, sza-

badidős tevékenységekről, és a fejlesztő foglalkozások keretében változatos módszerekkel 

fejlesztik a tanulók személyiségét és tárgyi tudását.   

 A nyelvi-kommunikációs készségek fejlesztését minden tanár feladatának tekinti. Fokozot-

tan figyelünk arra, hogy a diák – a családi kommunikációs kapcsolat hiányából adódóan is – 

vagy egyáltalán nem érti a tankönyv szövegét, vagy egyszerre csak egy utasítás végrehajtá-

sára képes. 
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 Új tantárgy belépésekor megismertetjük tanulóinkkal a munkaeszközöket, szakkifejezéseket. 

A szaknyelv gyakorlása, tanulása beépül a mindennapi munkába.  

 Az elméleti anyag súlypontozásával, gyakorlásával juttatjuk el a tanulókat az ismeretek al-

kalmazásszintű elsajátítására. Ehhez nélkülözhetetlen a vázlatkészítés, és annak megtanulá-

sa. 

 Az átlagosnál több időt fordítunk a gyakorlásra, ismétlésre. 

 

2.1.1.13. Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő további programelemek 

 

A gyerekek túlnyomó többségének továbbtanulási esélye, műveltségük várható szintje az általá-

nos iskolából kilépve attól függ, hogy a gyermek milyen fejlettségi szinten kezdi meg tanulmá-

nyait az első évfolyamon, és a továbbiakban milyen képességekkel, készségekkel, jártasságokkal 

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 fo-

lyamatok problémáival is. 

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. 
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Célkitűzések Feladatok Kritériumok 

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”. 

2.1.1. Tehetséggondozás 

2.1.2.1.A tehetség kibontakoztatása 

 

A tehetség- és a képességek kibontakoztatása szempontjából elsődleges, hogy tanulóink ver-

senyképes, használható, gyakorlatias tudásra tegyenek szert. Mindehhez szükséges az egyéniség, 

személyiség erőteljesebb fejlesztése. A magasabb szintű gondolkodási képességek erősítése, a 

természeti és gazdasági jelenségek értelmezése, a probléma megoldási technikák megismerteté-

se, 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 következtetés 

képessége, önálló útkeresés, szorgalom és kitartás, előítéletektől való mentesség, bizonytalanság 

tolerálása, becsvágy, kockázatvállalás, divergens gondolkodás, folyamatos kommunikáció. 

 

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:  
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 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 készségeiket 

az adott iskolatípus adta maximális szintig fejleszteni. Ehhez pedagógusaink rendelkezzenek 

megfelelő pedagógiai-pszichológiai ismeretekkel.  

Forrásaink:    

– egyéb jelzések (zene, sport stb.)  

– pedagógusok megfigyelései 

– szülők, környezet véleménye 

 

Módszerek:   

– sport- és szakmai versenyek 

– iskolán kívüli elfoglaltságok megismerése 

– kötetlen beszélgetések (szülők, edzők stb.)  

– pedagógus (osztályfőnök, szaktanár) céltudatos munkája 

– adatgyűjtés, mérés 

 

A tehetséget fel kell fedezni, alakítani, fejleszteni, ösztönözni kell. Ez a környezet, s ezen belül 

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 rendelkező 

gyermekek minél hamarabb hozzájuthatnak adottságaik, képességeik kifejlesztésének a lehető-

ségeihez. A speciálisan szervezett, céltudatos munkával, speciális gondozással és feltételekkel a 

kiemelkedő képességek fejleszthetők. Ahányféle emberi adottság és képesség van, annyi fej-

leszthető tehetséggé, s szinte ahány ember, annyi tehetséges ember is van. A felismert tehetség 

neveléséhez világosan megfogalmazott célra, mindenre kiterjedő nevelési koncepcióra és követ-

kezetes, 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. 
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Célok Feladatok Kritériumok 

 

 

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 

gyermek számára társadalmi 

hovatartozástól függetlenül. 

Meg kell próbálnunk kom-

penzálni a családi és  anyagi 

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. 

Táborozási hozzájárulások 

elnyerése, a kerületi önkor-

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.  

 

 

 

 

2.1.2.2.Tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenységek 

 

A tehetséges fiatalok gondozása Istentől ránk szabott feladat. 

Ezért kiemelt fontosságú a tehetségek felismerése és fejlesztése. 
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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, ren-

dészeti és közszolgálati ismeretek, biológia), 

o középszintű érettségire az érettségi vizsgaszabályzatnak megfelelően készítünk 

fel a fő és szakmai érettségi tantárgyakból, a választhatóak közül választhat min-

den diák a helyi tantervünkben megjelenített tantárgyakból; 

- idegennyelv-oktatás csoportbontásban (kezdő és haladó csoport); 

- idegen nyelvtudás mélyítése anyanyelvi környezetben, nyelvvizsgákra (alap, közép, fel-

sőfok) való felkészítés, 

- szakkörök szervezése (szakkörök évente a tanulók érdeklődése alapján indulnak) megfe-

lelő létszám esetén, 

- differenciált órai munka – a tanítási órán differenciált feladatok biztosítása. (Csoportbon-

tásnál fontos a viszonylagos homogenitás, hogy a tehetséges gyermekek a velük ver-

senyképes kortárstanulókkal ismételten összemérhessék képességeiket, erejüket. Megva-

lósulhat a tantervdúsítás, tananyag gazdagítás. Egyes anyagrészekkel elmélyültebben 

foglalkozhatnak, gazdagíthatják a követelményrendszert, projektet készíthetnek, gyűjtő- 

és kutatómunkát végezhetnek. ) 

- felkészítés versenyekre, tanulmányi pályázatokon való részvétel, 

- személyes beszélgetések, jutalmazások, 

- Az SNI-s tanulókban rejlő tehetségek kibontakoztatása, a tanulók erősségeinek fejleszté-

se. 

 

2.1.1. Gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 

 

2.1.3.1.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 megküzde-

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

A katolikus iskolák különös figyelmet szentelnek a gyengébbekre, és segítik a nehezebb körül-

mények között élőket. 

Nevelésünk a keresztény értékrend elfogadását, a keresztény életforma kialakítását, mindennapi 

megélését segíti elő, amely remélhetőleg tanítványaink számára maradandó lesz. Megvédi őket 

az alkoholizmus, kábítószer, egyéb erkölcsi veszélytől. 

Legalapvetőbb kötelességünk, hogy tevékenységeink során figyelembe vegyük a tanulók szoci-

okulturális helyzetét, fejlettségét, sajátos nevelési igényét, illetve segítsük bármilyen hátrányos 

vagy veszélyeztetett helyzetben levő tanulónk felzárkózását, továbbá a tanulók részére az egés-

zségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadjuk, ezek elsajátításáról meggyő-

ződjünk. 

 

2.1.3.2.Céljaink  

 

 egyetlen tanulónkat se érhesse semmilyen hátrányos megkülönböztetés. 

 az iskolai élet minden területén törekszünk a gyermekeket megillető jogok érvényesítésé-

re. 
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2.1.3.3.A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős(ök) főbb feladatai: 

 

 Az osztályfőnökök tájékoztatják a szülőket és a tanulókat az ifjúságvédelmi felelős(ök) 

személyéről, fogadóórájáról, illetve az iskolán kívüli gyermekvédelmi feladatot ellátó in-

tézményekről. Az elérhetőségeket az intézményi faliújságra is kifüggesztjük.  

 Folyamatos kapcsolatot tart fent az osztályfőnökökkel, szaktanárokkal, az iskolai védő-

nővel, tagintézmény-vezetőkkel, valamint az intézmény vezetőjével. 

 Tanév elejétől nyilvántartja a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, véde-

lembe vett tanulók körét, szükség esetén a szülőkkel folytatott egyéni beszélgetés után 

szakember segítséget kéri (pl. Nevelési Tanácsadó, Tanulási Képességeket Vizsgáló Bi-

zottság, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat) 

 Folyamatosan kapcsolatot tart fent: 

 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 el-

sődleges 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 tájékoztatása 

(pl. önkormányzat által biztosított ingyen reggeli). 

 Folyamatosan nyomon követi a hátrányos helyzetű gyerekekkel kapcsolatos pályázatokat 

(pl. roma ösztöndíj pályázatok, Útravaló Program, stb.). 

 Részt vesz szakmai, pedagógiai továbbképzéseken, illetve a Gyermekjóléti Szolgálat ál-

tal megrendezésre kerülő esetmegbeszéléseken. 

 

 

2.1.3.4.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 tevé-

kenységek, előadások, tréningek, 

- családi életre való nevelés, 

- napközis, tanulószobai foglalkozások, 

- intézményi (menza, napközi) étkezési lehetőség, 

- egészségügyi szűrővizsgálatok, 
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- 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), valamit 

az intézmény alapítványától. 

 

2.1.3.5.A kötelező előírásokon túl az alábbi ellátásokat, juttatásokat, rendezvényeket 

vállaljuk fel 

- A veszélyeztetett vagy fokozottan hátrányos helyzetű tanulók kollégiumi elhelyezéséről 

gondoskodunk saját kollégiumunkban. 

- Alapítványunkkal együttműködve segítjük, támogatjuk a hátrányos helyzetű gyermeke-

ket. Ezen anyagi segítséget kérelemben kell igényelni. A táborozáshoz, osztálykirándu-

láshoz, étkeztetés költségeinek finanszírozásához biztosít segítséget a „Constantinum Is-

koláiért Alapítvány”, amely intézményi jellegű.  

- A szociálisan hátrányos helyzetű tanulóknak – kérelemre – az iskola területén szervezett, 

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, matematiká-

ból, szükség esetén más tantárgyakból is megfelelő létszám esetén. 

- Az óvodától a gimnáziumig biztosítjuk a részképességeikben csökkent vagy valamilyen 

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, játé-

kokat, ruhát osztunk vagy műsorral, vendéglátással egybekötve segítünk a rászorulók-

nak. 

2.1.3.6.A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

 

A szociális hátrányokat az osztályfőnök azonosítja az ifjúságvédelmi felelős közreműködésével. 

Ez jelentheti a család alacsony jövedelmi szintjét, a hátrányos vagy halmozottan hátrányos hely-

zetet, rossz családi szociális körülményeket vagy más hátrányokat. A felismerést követően az 

iskola rögzíti a szükséges intézkedéseket és a lehetőségek függvényében végrehajtja azokat, 

szükség esetén más fórumokhoz, intézményekhez fordul segítségért.  

A szociális hátrányok enyhítésével kapcsolatos konkrét feladatok a gyermek és ifjúságvédelem 

terén felmerülő feladatok közt szerepelnek. 

 

 

2.11. A tanulók részvételi joga az intézmény döntési folyamataiban 
A tanulók a Diákönkormányzaton keresztül részt vehetnek az intézményi döntési folyamataiban 

(részletezve a Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában); 

 

Elvárásaink a hatékony nevelés és oktatás érdekében 
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Tanulóink  

 kapjanak az iskolától értékálló tudást; 

 ismerjék meg és érvényesítsék jogaikat: vegyenek részt az iskola színes, sokoldalú életé-

ben (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, haza-

szeretet, magyarságtudat; 

 kapjanak személyiségfejlődésüknek és képességeiknek megfelelő egyéni bánásmódot. 

 

Célkitűzések Feladatok Kritériumok 

Alakuljanak ki a személyiség 

olyan értékes tulajdonságai, 

mint a szervezőkészség, akti-

vitás, önállóság, kitartás, ér-

deklődés, kollektivitás. 

 

1. Az osztályközösség az 

iskola és a diákön-

kormányzat 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,  

A tanulók tudjanak: 

- együttműködni társaikkal, 

- mások szempontjait is fi-

gyelembe véve cseleked-

ni, 

- felmerülő akadályok ese-

tén dönteni az életkoruk-

nak megfelelő szinten,  

- tetteikért felelősséget vál-

lalni. 
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Célkitűzések Feladatok Kritériumok 

   ügyeletvezető és   

   ügyeletesek stb.), 

- az iskolai és osztály  

   önkormányzattól kapott  

   információkat építse be  

   nevelő munkájába. 

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  

   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 tanulók: 

- tudják érdekeiket felmér-

ni, megfogalmazni, képvi-

selni,  

- tudjanak érvelni, vitázni 

mások nézeteinek tiszte-

letben tartásával, 

- legyenek képesek komp-

romisszumra jutni, 

- az elfogadott döntéseket 

hajtsák végre, tartsák be,  

- tudjanak és merjenek vé-

leményt mondani. 
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Célkitűzések Feladatok Kritériumok 

- A diákönkormányzat a  

      tanulókat faliújságon,  

      iskolarádión keresztül,  

     valamint az iskolagyűlésen  

     tájékoztatja. 

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,  

  érvényesüléséről, 

- tanulmányi versenyekről, 

- ügyeletesi munkáról. 

 

Az iskolagyűlésen:  

- bárki felszólalhat, közér-

dekű észrevételt, javasla-

tot tehet, kérdezhet, 

- döntést csak a megtárgyalt 

ügyekben születhet. 

Az alá- és fölérendeltségi vi-

szony tanítsa meg a tanulókat 

a vezetésre és az alkalmazko-

dásra egyaránt. 

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. 

 

 

2.12. A szülő, a tanuló, és a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartá-

sának 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 érvényesí-

tése, kötelességük teljesítése érdekében szülői közösség (SZK) működik. 

A osztályok szülői közösségeit az egy osztályba járó gyermekek szülei alkotják, akik körükből 

képviselőket választhatnak. Kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat a választott osztály SZK 

elnöke segítségével juttatják el az intézmény vezetőségéhez. 
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A szülői közösség legmagasabb szintű döntéshozó szerve az iskolai (ált. isk. és gimn.) SZK vá-

lasztmánya. A választmány munkájában az osztály szülői közösségek elnökei, elnökhelyettesei 

vehetnek részt. 

A SZK elnöke közvetlenül a SZK összekötő tanárával tart kapcsolatot, aki beszámol az intéz-

mény vezetőjének. 

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 do-

kumentumokat, valamint a SZMSZ azon pontjait, amelyek a szülőkkel és a tanulókkal kap-

csolatosak, 

 véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a szülőkkel és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi 

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 órákon. 

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 (év-

elején, félévkor, év végén). 

Rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze az intézményvezető, a csoportvezető/osztályfőnök és 

a szülői közösség képviselője a gyermekközösségekben felmerülő problémák megbeszélésére. 

Tartunk Pályaválasztási szülői értekezleteket, Elsőáldozást előkészítő szülői értekezleteket 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 negyedév 

végén fogadóestet tartunk a szülők részére, amely keretében lehetőséget biztosítunk a szülő 

számára, hogy konzultáljon a szaktanárokkal gyermeke tanulmányi haladásáról, eredményeiről. 

Írásbeli 

A pedagógusok kötelesek a tanulóra vonatkozó minden értékelő érdemjegyet és írásos bejegy-

zést a csoportnaplóba vagy digitális osztálynaplóba bejegyezni. Az iskolában az ellenőrzőbe 

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 feleletet aznap, az 

írásbeli számonkérés eredményét a feladatlap kiosztásának napján kell bejegyezni.  

Nagyobb iskolai rendezvények, programok előtt a szülők írásos körlevelet kapnak KRÉTA 

üzenőfelületén keresztül, valamint az osztályfőnök tájékoztatása által. 

 

Sajátos kapcsolatot tart a szülőkkel, tanulókkal és pedagógusokkal 
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- a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, 

- 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, társin-

tézményekkel, a település – a tanulók nevelésében érintett – intézményeivel, civil szervezeteivel, 

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 iskola 

és a szülők optimális esetben egymást kiegészítő tevékenységet folytatnak. Nem vehetjük át 

a szülők feladatát, mert az a sajátosan övék. A kollégium elvárja a szülőktől, hogy gyakorol-

ják kereszténységüket, de legalább tisztelettel elfogadják a kollégiumban folyó nevelést. Tö-

rekszünk a szülőkkel mindjobban megismertetni nevelési alapelveinket.  

Igyekszünk rendszeres tájékoztatást nyújtani a szülőknek a gyermekeikkel kapcsolatos ese-

ményekről, sikerekről és esetleges problémákról. Ennek eszköze a folyamatos kapcsolattar-

tás (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 illetékeseknek tárják fel, 

indokolatlanul ne forduljanak külső fórumhoz. Feladatunk, hogy a jogos problémákra min-

denkit 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 diákjainkat 

egyénenként is erre buzdítjuk. Tanulóink bekapcsolódnak a helyi katolikus, református gyü-
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lekezetek által szervezett programokba, rendszeresen részt vesznek a szentmiséken, ill. a 

protestánsok az istentiszteleteken. Szem előtt kell azonban tartanunk, hogy a tanulóknak la-

kóhelyükön is szükségük van az ottani keresztény közösséggel való élő kapcsolatra. Törek-

szünk a helyes egyensúly kialakítására. Fontosnak tartjuk az ökumenikus szemlélet kialakí-

tását. 

– A Constantinum más tagintézményeinek pedagógusaival és tanulóival mindennapos a kap-

csolatunk. 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, gyer-

mekvédelmi felelős, fejlesztő pedagógus, gyámügyi munkatárs stb.). A kapcsolattartás for-

mái a telefonos vagy személyes beszélgetés, a levélváltás, a hivatalos megbeszélés stb. Be-

szerezzük és szem előtt tartjuk az érintett iskolák pedagógia programját és éves munkatervét. 

– Nagyra értékeljük a fenntartóval való személyes kapcsolatot, a fenntartó más kollégiumaival, 

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 elő-

adásokon (színház, irodalmi estek) vesznek részt és rendszeresen látogatják a helyi kiállítá-

sokat. 

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 kap-

csolatunk: mindennapi szinten személyesen megvalósul az intézményünkben tevé-

kenykedő szerzetesnővérekkel, a fenntartó vezetőjével szintén rendszeres a kapcsola-

tunk. 

 A Katolikus Pedagógia Intézettel (KaPI) évente több alkalommal szakmai fórumo-

kon keresztül valósul meg a kapcsolattartás. 

 A Magyar Katolikus Püspöki Kar, a helyi plébánia, önkormányzat, valamint további 

hivatali és kulturális szervek, egyesületek, oktatási intézmények, vállalatok és vállal-

kozók szintén meghatározóak a kapcsolattartásainkban. 

 A megyei és helyi Rendőrkapitányság, Járási Hivatal és Katasztrófavédelem együtt-

működésével zajlik a rendészet és közszolgálati ágazati szakmai képzése. 

 Sportegyesületekkel együttműködve veszünk részt, valamint szervezünk sportverse-

nyeket, továbbá a sport ágazati képzés gyakorlati programjának megvalósításában is 

kulcsfontosságú szerepet tölt be az edzőkkel, sportegyesületekkel való együttműkö-

dés. 

Rendje és módja: személyes tárgyalások (fogadóórákban vagy telefonon egyeztetett idő-

pontokban), hivatalos levelek, beszámolók (fenntartónak és hivatali szerveknek), telefonos 

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 szabá-

lyozandók a vizsga részei, követelményei és az értékelés. 
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A tanulmányok alatti vizsgákat az iskolában, vagy külön kérésre a Kormányhivatal által szerve-

zett független vizsgabizottság előtt - a fenti rendeletek előírásainak megfelelően - lehet tenni. 

A miniszteri rendelet 65. §-ának (1) bekezdése alapján javítóvizsga letételére augusztus 15-étől 

augusztus 31-éig terjedő időszakban, osztályozó-, különbözeti és beszámoltató vizsga esetén a 

vizsgát megelőző három hónapon belül kell a vizsgaidőszakot kijelölni azzal, hogy osztályozó-

vizsgát 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 alap-

ján az iskolában tartott tanulmányok alatti vizsga esetén az igazgató, a független vizsgabizottság 

előtti vizsga esetén az illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal vezetője a vizsgázó – kis-

korú vizsgázó esetén a törvényes képviselő – írásbeli kérelmére engedélyezheti, 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 képviselőnek kell aláírnia. 

A szakgimnáziumban és gimnáziumban olyan tantárgyból, amely követelményeinek teljesítésé-

vel a helyi tanterv alapján valamely vizsgatárgyból a tanuló érettségi vizsga letételére való jogo-

sultságot szerezhet, a tanulmányok alatti vizsgán minden évfolyamon kötelező követelmény a 

minimum hatvanperces, az adott tanév helyi tantervének legfontosabb tanulmányi követelmé-

nyeit magában foglaló írásbeli vizsgarész, valamint a szóbeli vizsgarész sikeres teljesítése. 

A miniszteri rendelet 68. §-ának módosított (2) bekezdése szerint differenciált időtartamot álla-

pított meg az írásbeli vizsga esetében, amely vonatkozik az osztályozó-, a különbözeti, javító- és 

pótló vizsgákra egyaránt: az írásbeli feladatok megválasztásához rendelkezésre álló idő tantár-

gyanként általános iskolában maximum, szakgimnáziumban és gimnáziumban minimum hatvan 

perc. 

Az írásbeli és a szóbeli vizsgák értékelése oly módon történik, hogy egyenlő arányú súlyponto-

zás érvényesül, vagyis 50-50 %-os arányú az írásbeli és szóbeli eredményének az értéke az ösz-

szeredményben. 
 
 

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 tanévben, 

illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 
- az iskolai nevelés-oktatás általános műveltséget megalapozó szakaszában 250 tanóránál 

többet mulasztott,  
- egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékánál többet mulasztott,  
- az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában az elméle-

ti tanítási órák húsz százalékánál többet mulasztott,  
és emiatt a tanuló teljesítménye nem volt érdemjeggyel értékelhető, és a nevelő testület 
engedélyezi az osztályozó vizsgát. 

- ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott 
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 osztályozó 

vizsgát tennie. 

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.  
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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 tantárgyak éves 

óraszámainak összege kevesebb, mint az iskolánk helyi tantervében szereplő összeg, 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 vezetőjé-
nek 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 egyetértésével 

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 szerez, 
a vizsgát követő három hónapon belül kell a javítóvizsga időszakot kijelölni. 

Ha a tanuló egy vagy több tantárgy több évfolyamra megállapított követelményeit egy tanévben 

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 valamennyi kö-

vetelményét, 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 bizonyít-

ványba 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. 

Az írásbeli maximális ideje vizsgatárgyanként legfeljebb 60 perc. Egy napon legfeljebb 3 írás-

beli vizsgát lehet megtartani, a vizsgák között pihenőidővel. Az írásbeliről jegyzőkönyv készül a 
megfelelően kialakított ülésrenddel, az esetleg előforduló rendkívüli események, szabálytalan-

ságok leírásával, a dolgozatokat beszedő felügyelőtanár aláírásával. A javító tanár piros tollal 
javítja ki a dolgozatokat, rávezeti az eredményt és aláírja. 
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A szóbeli vizsgán a vizsgázó alkalomhoz illő ruhában legalább 10 perccel a meghirdetett vizs-

gakezdés előtt érkezik meg. A vizsgabizottság jelenlétében tantárgyanként tételt húz, kiválasztja 

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 póttételt húzat. A követ-

kező vizsgatárgy tételhúzása előtt a vizsgázónak legalább 15 perc pihenőideje van, ez alatt el-

hagyhatja 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 idő-
szak) 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  

Informatika  X X 

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 
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A független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgát a közoktatási fela-

datkörében eljáró oktatási hivatal, szakmai-elméleti és szakmai-gyakorlati vizsgatantárgyak ese-

tén pedig a szakképesítésért felelős miniszter által kijelölt intézmény szervezi.  
A tanuló - kiskorú tanuló szülője aláírásával - a félév, illetve a szorgalmi idő utolsó napját 

megelőző harmincadik napig jelentheti be, ha osztályzatának megállapítása céljából független 

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 heté-

ben szervezi meg a vizsgát.  
A tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülő aláírásával - a bizonyítvány átvételét követő tize-

nöt 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 iskolát, 

amelyikkel a tanuló tanulói jogviszonyban áll. A tanuló magasabb évfolyamra lépéséről - figye-
lembe véve a független vizsgabizottság által adott, illetve a vendégtanulóként szerzett osztályza-

tot - az az iskola dönt, amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll. 
 

2.13. 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. 

 

 

2.13.3. Középiskolai felvétel 

Technikumba jelentkezés esetén a jelentkező tanulók általános iskolai 7. osztályos év végi és 8. 

osztályos félévi eredményei alapján rangsorolunk, valamint az általános iskolánk 8.-os diákjai 

(vezetői döntéstől függően) belső felvételi eljárási rendszerrel jelentkezhetnek egy-egy techni-

kumi képzésre. Sem írásbeli, sem szóbeli felvételi vizsgát nem kérünk, viszont mind a rendészet 

és közszolgálat ágazati, mind a sport ágazati képzéshez egészségügyi alkalmasság igazolása 

szükséges. 

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 szakember által (pl. 

pszichológus, gyógypedagógus, logopédus stb.) is.  

 

2.13.4. Kollégiumi felvétel 

A tanuló iskola útján vagy közvetlenül is kérheti kollégiumi felvételét. A felvétel egy tanévre 

szól, melyről az intézményegység-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 dön-

tése. Fellebbezni az intézményvezetőhöz lehet 8 napon belül írásban. 
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Az iskolai/kollégiumi felvételről hozott döntést az intézményvezetőnek, illetve tagintézmény-

vezetőnek írásba kell foglalnia. 

 

2.13.5. A felvétel rendje 

A törvényben előírt, valamint az intézmény által nyilvánosan meghirdetett éves feltételek sze-

rint. Az intézményi szabályok elfogadásáról tett írásbeli nyilatkozattal. 

Az általános iskolánkból jelentkezők előnyt élvezhetnek a felvételiben – akár nyilatkozat alapján 

felvételi eljárás nélkül automatikusan is bekerülhetnek intézményünk középiskolájába (ennek fő 

kritériuma: fegyelmi vétség nélkül végezte az általános iskolát, átlageredménye: min. 3).  

 

2.13.6. Átvétel más intézményből 

A tanuló felvételéről az intézményvezető és az intézményegység-vezető közösen dönt. A felvé-

telnél mérlegelési szempont a tanulmányi eredmény, a magatartás, szorgalom, valamint a család-

ja hitéleti nyitottsága az iskola értékrendje iránt.  

 

2.14. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv 

Az elsősegély azonnali segítségnyújtás vagy beavatkozás, amelyet a sérült kap valamely sérülé-

sére vagy hirtelen egészségkárosodása miatt, a mentők, orvos vagy más személy megérkezése 

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 balese-

tek számának utóbbi időben való növekedése, valamint a szakszerű ellátása a sérülteknek, meg-

kívánja, hogy az iskolai oktatásban nagyobb hangsúlyt kapjon az elsősegélynyújtás. Lehetőség 

van egészségtan-, osztályfőnöki-, biológia-, órákon, szakkörökön az ismeretek elsajátítására. 

Jó alkalmat teremtenek az iskolai egészségnapok nagyszámú tanulócsoport előtti szemléltető 

elsősegélynyújtó ismeretanyag bemutatására. 

Minden osztály számára fontos, hogy az iskola megfelelő számú elsősegélynyújtó ládával ren-

delkezzen, melyet nemcsak a mindennapok, de a kirándulások, és egyéb rendezvények (pl. hul-

ladékgyűjtés) alkalmával is tudnak használni. 

 

2.14.3. 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 következményeit; 

– sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat; 

– ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével; 

– sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni. 

 

2.14.4. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt fe-

ladatok:  

– a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és jár-

tasságokkal 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) foglal-

kozások keretében – foglalkoznak az elsősegélynyújtással kapcsolatos legfontosabb alap-

ismeretekkel.  
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2.14.5. 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 továbbképzések-

re való jelentkezését. 

 

2.14.6. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő te-

vékenységformák szolgálják: 

– a helyi tantervben szereplő tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó alábbi ismeretek:  

 

TANTÁRGY ELSŐSEGÉLY–NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK 

Biológia - rovarcsípések 

- légúti akadály 

- artériás és ütőeres vérzés 

- komplex újraélesztés 

testnevelés - magasból esés 

– Az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott elsősegély-nyújtási ismeretek: teendők köz-

lekedési baleset esetén, segítségnyújtás baleseteknél; a mentőszolgálat felépítése és mű-

ködése; a mentők hívásának helyes módja; valamint az iskolai egészségügyi szolgálat 

(iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vétele egy-egy osztályfőnöki óra megtartá-

sában az elsősegély-nyújtási alapismeretekkel kapcsolatosan.  

– 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 Elsősegély-

nyújtók Országos Egyesületének bevonásával; 

– a rendészet és közszolgálat ágazati technikumi képzésben résztvevők számára gyakorlati 

foglalkozások és nyári gyakorlat keretében (a Katasztrófavédelemmel kötött együttmű-

ködési megállapodás alapján), valamint sport ágazati technikumi képzés szakmai tan-

tárgy keretein belül is megvalósul; 

– évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegélynyújtással foglalkozó 

projektnap (témanap) szervezése az alsó, a felső tagozatos és középiskolás tanulóink 

számára. 

 

3. OKTATÁSI PROGRAM 

3.1. Kötelező és nem kötelező foglalkozások 
 

3.2. A közismereti kerettantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi 

megvalósításának részletes szabályai 
 

3.3. A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja 
- 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 
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- Túrák, zarándoklatok gyalog, kerékpárral 

- Olimpiai Ötpróba regionális szervezése, sportrendezvényekre való bekapcsolódás évről év-

re 

- Társas tánctanfolyamok igény szerint 

 

Az intézmény sportköre bekapcsolódik a Katolikus Iskolák Diák Sportszövetségének, a KIDS-

nek munkájába. 

Diáksport révén tanulóink bekapcsolódnak a különféle versenyekbe: 

- Katasztrófavédelmi és rendészeti szakmai versenyekbe 

- Diák Sportszövetség által kiírt városi, megyei, országos versenyekbe 

- Diákolimpiába 

- Kiskunfélegyháza város hagyományos iskolai kupaküzdelmeibe  

- KIDS-versenyekbe 

 

 

3.4. Közép- vagy emelt szintű érettségi vizsgákra való felkészítés 
Az érettségi vizsgára való felkészítés  
 Munkaközösségeink megnevezték azon választható érettségi vizsgatárgyakat, amelyek-

ből intézményünk tanulóinak közép- vagy emelt szintű érettségi vizsgára való felkészítését köte-

lezően vállalja, továbbá annak meghatározását, hogy a tanulók milyen helyi tantervi követelmé-

nyek teljesítése mellett melyik választható érettségi vizsgatárgyból tehetnek érettségi 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 

 

 

 

 

Ágazati (kötelező) szakmai érettségi vizsgatárgyak 

A vizsgatárgy neve 

A vizsga részei 

közép-

szinten 

emelt szinten 

Sport ismeretek írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli 

Rendészeti és közszolgá-

lati ismeretek 

írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli 

Választható közismereti vizsgatárgyak 

A vizsgatárgy neve 

A vizsga részei 

közép-

szinten 

emelt szinten 

Élő idegen nyelv írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli 



59  

Angol 

Német 

1. olvasott szöveg értése 

2. nyelvhelyesség 

3. hallott szöveg értése 

4. íráskészség 

Biológia írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli 

Informatika gyakorlati szóbeli gyakorlati szóbeli 

Testnevelés gyakorlati szóbeli gyakorlati szóbeli 

Katolikus hittan – szóbeli   

 

3.5. 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. 

3.6. Emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítés 
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 tantár-

gyakból; 

 színvonalas és igényes képzés biztosítása tanulóink érdeklődési körének megfelelően; 

 felkészítés az egyetemi tanulmányokra; 

 

 

3.7. A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban törté-

nő ellenőrzési és értékelési módja, formája 
A mérés, ellenőrzés, értékelés az intézményben több szinten, több fokozatban, folyamatosan 

történik. Ezt a tevékenységet mindenki (a pedagógus, a tanuló, az egyéb dolgozó) saját munká-

jának 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 meg-

erősítés az elsődleges célja. A közös (ellenőrzést végző és ellenőrzött között) megbeszélés, érté-

kelés nem maradhat el. 

 

3.8. A csoportbontások és 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 - lányok 

egészséges arányát vesszük figyelembe.  

 Az egyes osztályokban a nyelvi csoportokat kezdő és haladó szinten szervezzük, hogy a kü-

lönböző felkészültségű tanulók megtalálhassák a számukra kedvező lehetőséget. 
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3.9. A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő nemzetiség 

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, művészet 

bemutatása,  

 tolerancia, előítélet-mentesség, a sztereotipizálás elkerülése, közös identitás kialakítása a ki-

sebbségi csoportokba tartozó személyekkel  

 a gyermekek otthonról hozott kultúrájának (hagyományok, szokások, hiedelmek stb.) érték-

ként való kezelése  

 a saját anyanyelv ismeretének és ápolásának megbecsülése, elismerése  

 

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 va-

ló 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 képességének 

kialakítására  

 elfogadó kulturális és szociális légkör létrehozása  

 egységes kultúra érzékeny szemlélet formálása  

 etnikai hátterű, eltérő nyelvet beszélő gyermekek sajátos és közös szükségleteire és igényei-

re való odafigyelés 

 

 Színterei:  
Multikulturális tanterv- és tananyagfejlesztés, taneszközök: 

  multikulturális tartalmak beépítése az iskolai tantervbe, az egyes tantárgyak anyagába  

 multikulturális tartalmakat megjelenítő tankönyvek, segédanyagok, tanári kézikönyvek 

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, szoká-

sai, ünnepei, vallásai, kultúra értelmezései, hagyományai; 

 

A településen élő nemzetiség kultúrájának megismerését szolgáló tananyag az egyes 

tantárgyak tanterveiben találhatók beleépítve, amelyek a mellékletekben találhatók. 
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3.10. Az egészségnevelési és környezetnevelési elvek, programok, tevékenységek 
Alapelve, célja: 

- Segítse a gyermekeket a testi és a lelki egészség harmóniájának megteremtésében, az egés-

zséges 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. 

 

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 egészségmé-

rések, 

- 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, év-

szaknak megfelelő öltözködés, gyümölcs, zöldségfogyasztás stb. 

- Az iskolai étkeztetés étrendjének ellenőrzése. 
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- Az iskolai büfé árukínálata – chips és aromás, tartósítószeres szénsavas üdítőitalok mellő-

zése, - az egészséges életmód és életvitel szerint. 

Kötelező tanórai keretben végzett egészségnevelés. 

- Tantárgyakba beépített egészségnevelés: osztályfőnöki órákon, testnevelés, biológia, föld-

rajz órákon, egészségtan modul. 

- Kirándulások/tanulmányi kirándulások, versenyek, játékos foglalkozások óvodától közép-

iskoláig. 

 

b) A tanulókat különböző mértékben érintő tanórán kívüli elemek 

- Szakkörök 

- Mentálhigiénés foglalkozások a kollégistáknak 

- Lelki gondozás – hitoktató, pap  

- Nyári táborok 

- Előadások, kiállítások 

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, védőnő, 

élelmezésvezető, saját konyhánk dolgozói, gyermekvédelmi felelős, pedagógiai asszisz-

tens, 

- Külső partnerek: Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő, Nevelési Tanácsadó, Iskolabüfé 

vezetője, RÉV-Drogprevenciós Iroda, országos és megyei sportirodák (pl. Budapest Sport-

iroda), szabadidőszevezők, ANTSZ, szakrendelők,  
 

A környezeti nevelés 

Alapelve 

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 alakuló 

értéktudatának, együttműködési képességének, életviteli szokásainak, a személyes és a közös 

felelősségtudat alapjainak formálása. Épüljön a hagyományok védelmére. 

 

Területei 

Az alábbi területek szolgálják környezeti nevelésünk gyakorlati megvalósítását: 

- Környezetkultúra: művészetek, kézművesség, mikrokörnyezet (óvoda, iskola, kollégium, 

tanterem, iskolaudvar) kialakítása. 

- Környezetvédelem: hulladékgyűjtés, növények, állatok védelme, tájvédelem, energiataka-

rékosság az intézményben, otthonokban, környezetbarát közlekedés. 

 

A környezeti nevelés színterei 
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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 nevelés, 

(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, szenny-

víztisztító telepen, 

- Városi tisztasági akcióban való részvétel 

- DÖK nap 

 

 

A környezeti nevelésünket szolgáló módszerek 

A környezeti nevelés szempontjából is jelentősége van az élményalapú, tevékenységalapú mód-

szerek minél sokoldalúbb alkalmazásának. 

- Játékok (szituációs, drámajáték, memóriafejlesztő), 

- Projektek (savas eső mérése), 

- Riport (kérdőíves felmérés), 

- Terepgyakorlati módszerek (terepgyakorlatok, térképhasználat elsajátítása, célzott megfi-

gyelések, mérések, táborok, bekapcsolódás a város környezetvédelmi programjába), 

- Aktív, kreatív munka (természetvédelmi munkák, szelektív hulladékgyűjtés, rend- és tisz-

tasági verseny, pályázatok, versenyek, kiállítás rendezése), 

- Művészetek (vizuális művészetek a környezeti nevelésben, irodalmi alkotások, zeneművé-

szet, népművészet, esztétikai érzékenység és élmény fejlesztése). 

 

A környezeti nevelésben résztvevők 

 

- Belső (iskolai) résztvevők: osztályfőnökök, szaktanárok, pedagógusok, óvónők 

- Külső résztvevők: szakemberek - környezetvédők, erdészek, meteorológusok, művészek, 

biogazdák, biokertészek, intézmények, szervezetek 

 

3.11. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 
Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében, valamint az iskolánkban tanuló valamennyi gyermek 

iskolai sikerességének elősegítése érdekében megvalósul a tehetségígéret, a hátrányos és halmo-

zottan hátrányos helyzetű, a roma tanulók, valamint a sajátos nevelési igényű tanulók integrált 

oktatása. Az egymás különleges adottságának, eltérő kultúrájának megismerését szolgáló, és 
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más tolerancia erősítőprogramok megvalósítása révén kívánjuk tanulóinkban erősíteni az elfo-

gadó 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 is-

kolán 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 ta-

nulói előmenetelben, a fegyelmezés, büntetés gyakorlatában, a tananyag kiválasztásában, alkal-

mazásában és fejlesztésében, a továbbtanulásban, pályaorientációban, a humánerőforrás-

fejlesztésben, pedagógusok szakmai továbbképzésében, valamint a partnerség-építésben és kap-

csolattartásban 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 prog-

ram, 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 lépé-

seket. 

A tantestület minden tagja felelős azért, hogy tisztában legyen az egyenlő bánásmódra és esély-

egyenlőségre vonatkozó jogi előírásokkal, biztosítsa a diszkriminációmentes oktatást, nevelést, a 

befogadó és toleráns légkört, és megragadjon minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel 

kapcsolatos ismereteit bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyen. A tantestület minden 

tagjának felelőssége továbbá, hogy ismerje a programban foglaltakat és közreműködjön 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 ta-

nulók helyzetét, folyamatosan kapcsolatot tart, együttműködik a szociális és gyermekjóléti ellá-

tások 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 hátrá-

nyos helyzetű tanulók helyzetét érintő főbb változásokat, kiemelten vizsgálja jelen program vég-
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rehajtását, illetve a megvalósított intézményi programok hatását, eredményeit a hátrányos hely-

zetű tanulók vonatkozásában. 

Az intézmény lehetőséget biztosít a szülők, illetve a gondviselők részére az iskolai esélyegyen-

lőség megsértésével kapcsolatos panasztételre. Az intézmény minden szülői, gondviselői pa-

naszt kivizsgál, a panaszt és a vizsgálat eredményét írásban rögzíti. Tájékoztatja a fenntartót az 

esélyegyenlőség megsértésével kapcsolatos minden panasztételről, a panasztételi eljárás lefoly-

tatásába és vizsgálat eredményének megállapításába a fenntartó képviselőjét és a panasztevő 

felet bevonja. A panasztételi eljárás lefolytatásáért és az eljárás eredményéből következő dönté-

sek végrehajtásáért az intézmény vezetője felel. 

Az intézmény biztosítja, és évente megvizsgálja, hogy minden, a működésére, pedagógiai mun-

kájára vonatkozó iránymutatásba, stratégiai dokumentumba beépüljenek és érvényesüljenek az 

egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó kötelezettségek és célkitűzések. 

Az intézmény biztosítja a pedagógusok felkészítését, felkészültségük értékelését és folyamatos 

továbbképzésüket különös tekintettel a hatékony együttnevelés, a szociális és családi problémák 

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 helyezésére, 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, oktat-

ható sajátos nevelési igényű tanulók integrált iskolai nevelését, oktatását. 

– Megszervezzük számukra a törvényben meghatározott egészségügyi és pedagógiai 

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 bizto-

sítjuk számukra a gyógypedagógiai megsegítést, sokoldalú képesség- és személyiségfejlesztést.  

– A tanórákon élünk az egyéni képességekhez igazodó tanórai differenciáló munka megszerve-

zésével. 

– Szakembereink segítségével (lelki vezető, logopédus, pszichológus, gyógypedagógus) konzul-

tációs 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 azokra 

való felkészülést egyéni foglalkozások keretében. 

 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és 

halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esetében: 
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– 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, informati-

kai eszközök, sportcentrum). 

 

3.12. A tanulók jutalmazásával összefüggő szabályok 
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  

 Kiemelkedő jelentőségű a technikumnak biztosított (központilag szabályozott, előírt) ösztön-

díjrendszer. 

 A tanulók jutalmazásának és büntetésének legfőbb célja, hogy általa fejlesszük egyéniségüket, 

a társadalmi környezetben való eligazodás képességét kialakítsuk.  

 Törekszünk arra, hogy a tanulók képesek legyenek megkülönböztetni a pozitív és negatív er-

kölcsi érzelmi értékeket.  

 Helyes önértékelés birtokában ismerjék erényeiket és hibáikat, törekedjenek személyiségük, 

magatartásuk tökéletesítésére.  

 A jutalmazással kifejezett elismerés sikerélményt jelentsen számukra, a büntetés ösztönözzön 

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 tárgyjutalmat 

egy-egy jól tanuló és valamilyen területen sikeres diáknak;  

 

A jutalmazás színterei  
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  Az osztály vagy iskolaközösség előtt;  

 az igazgató előtt,  

 a nevelőtestület előtt;  

 a tanévzárón illetve a ballagási ünnepségen; 

 

 

 

 

 

 

 

4. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK, KÉPZÉSI PROG-

RAM 

Óraterv – technikum közismereti tantárgyak óraszámai  

 

  9. 10. 11. 12. 13. 

magyar nyelv 2 2 1 2 0 

magyar irodalom 3 3 3 3 0 

matematika 4 4 4 4 0 

történelem 4 4 3 3 0 

állampolgári ismeretek 0 0 0 1 0 

katolikus hittan 2 2 2 2 - 

kötelező komplex természet-
tudományos tantárgy 3 0 0 0 

0 

biológia 
 

2 2 0 0 

első élő idegen nyelv 4 4 3 3 3 

digitális kultúra 2 0 0 0 0 

Érettségi felkészítő tantárgy 0 0 0 0 0 

testnevelés 4 4 3 3 0 

pénzügyi és vállalkozói ismere-
tek 0 1 0 0 

0 

osztályfőnöki 1 1 1 1 1 

Összes közismereti óraszám: 24 24 19 18 4 

ágazati alapozó oktatás 7 9 0 0 0 

szakirányú oktatás 0 0 14 14 24 

szabadon tervezhető órakeret 0 0 0 0 6 

Rendelkezésre álló órake-
ret/hét: 34 34 34 34 

34 

 

 

4.1. Képzési és kimeneti követelmények – rendészet és közszolgálat ágazat 
 

A kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítés során az ágazati alapoktatáshoz tartozó tan- 

tárgyak oktatását a szakmai oktatás első félévében kell megszervezni. 
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A tanulási területekhez rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként a Közigazgatási ügyintéző szakmairány számára 

 
 
 

Évfolyam 

 
 

9. 

 
 

10. 

 
 

11. 

 
 

12. 

 
 

13. 

 
A képzés 

összes 

óraszáma 

 
 

1/13. 

 
 

2/14. 

 
A képzés 

összes 

óraszáma 

Évfolyam összes óraszáma 252 324 432 432 697 2137 1116 976 2092 
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Munkavállalói ismeretek 
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0 
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0 

 
18 

 
18 

 
0 

 
18 

Álláskeresés 5     5 5  5 

Munkajogi alapismeretek 5     5 5  5 

Munkaviszony létesítése 5     5 5  5 

Munkanélküliség 3     3 3  3 
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Munkavállalói idegen nyelv 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
62 

 
62 

 
0 

 
62 

 
62 

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések     11 11  11 11 

Önéletrajz és motivációs levél     20 20  20 20 

„Small talk” – általános társalgás     11 11  11 11 

Állásinterjú     20 20  20 20 
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d
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i 
al
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k
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Közszolgálati alapismeretek 

 
72 

 
54 

 
0 

 
0 

 
0 

 
126 

 
126 

 
0 

 
126 

A magyar államszervezet és a közszolgá- 

lat rendszere 
36 

    
36 36 

 
36 

A rendvédelem története, szervei és fel- 

adatrendszere 
36 

    
36 36 

 
36 

Jogi alapismeretek  24    24 24  24 

Általános szolgálati ismeretek  30    30 30  30 

 
Kommunikációs gyakorlatok 

 
36 

 
36 

 
0 

 
0 

 
0 

 
72 

 
72 

 
0 

 
72 

Szókincsfejlesztés 6     6 6  6 

Beszédtechnikai gyakorlatok 6     6 6  6 



69 
 

 
 Nyelvművelés, nyelvhelyesség 6     6 6  6 

Helyesírási készség fejlesztése 18     18 18  18 

Személyiségfejlesztés, önismeretet fej- 

lesztő kommunikációs gyakorlatok 

 
16 

   
16 16 

 
16 

A megjelenés, mint az önkifejezés eszkö- 

ze 

 
8 

   
8 8 

 
8 

A nyelvi agresszió kezelési formái  4    4 4  4 

Stresszkezelés, ventilláció  8    8 8  8 

 
Kommunikációs ismeretek 

 
0 

 
36 

 
0 

 
0 

 
0 

 
36 

 
36 

 
0 

 
36 

Együttműködési elvek, udvariassági sza- 

bályok 

 
6 

   
6 6 

 
6 

Személyközi kommunikáció  6    6 6  6 

Kommunikáció konfliktushelyzetben  4    4 4  4 

Metakommunikáció, testbeszéd a kom- 

munikációban 

 
4 

   
4 4 

 
4 

Fogyatékkal élőkkel való kommunikáció  4    4 4  4 

Kommunikáció korlátozott nyelvi kód 

esetében 

 
4 

   
4 4 

 
4 

Kommunikáció az áldozatokkal  2    2 2  2 

Kommunikáció a munkahelyen  2    2 2  2 

Jelenlét a közösségi médiában  2    2 2  2 

Tájékozódás a hírek, álhírek világában  2    2 2  2 

Pszichológiai, szociológiai és kriminoló- 

giai alapismeretek 

 
0 

 
72 

 
0 

 
0 

 
0 

 
72 

 
72 

 
0 

 
72 

A pszichológia alapfogalmai  4    4 4  4 

Személyiségfejlődés  8    8 8  8 

Kommunikáció különböző személyiségtí- 

pusú emberekkel 

 
8 

   
8 8 

 
8 

Szociológiai ismeretek  8    8 8  8 

Szociálpszichológiai alapismeretek  7    7 7  7 

Előítélet, attitűd, multikulturális ismeretek  6    6 6  6 

Antiszociális magatartás, deviancia  7    7 7  7 

Asszertív és agresszív magatartásformák  4    4 4  4 
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 A kriminológia és a bűnözés, a kriminális 

személyiség 

 
16 

   
16 16 

 
16 

Áldozattan  4    4 4  4 

 
Speciális testnevelés és önvédelem 

 
126 

 
126 

 
0 

 
0 

 
0 

 
252 

 
252 

 
0 

 
252 

Fizikai állóképesség fejlesztés 36 36    72 72  72 

Alaki szabályok 36 18    54 54  54 

Önvédelem 54 72    126 126  126 

Tanulási terület összóraszáma 234 324 0 0 0 558 558 0 558 
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Közigazgatási ismeretek 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
403 

 
403 

 
0 

 
403 

 
403 

Közigazgatási alapismeretek     93 93  93 93 

Államigazgatás     62 62  62 62 

Önkormányzati igazgatás     31 31  31 31 

Ügyviteli ismeretek     62 62  62 62 

A közigazgatási hatósági eljárás     62 62  62 62 

Kormányablak ügyintézői ismeretek     31 31  31 31 

E-közigazgatás     31 31  31 31 

Határvédelmi ismeretek     31 31  31 31 

 
Jogi ismeretek 

 
0 

 
0 

 
0 

 
108 

 
62 

 
170 

 
0 

 
170 

 
170 

Polgári jogi ismeretek    4  4  4 4 

Szabálysértési jogi ismeretek    80  80  80 80 

Büntetőjog általános rész    24  24  24 24 

Büntetőjog különös rész     46 46  46 46 

Büntetőeljárás-jog     16 16  16 16 

Tanulási terület összóraszáma 0 0 0 108 465 573 0 573 573 
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Szakmai kommunikáció 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
31 

 
31 

 
0 

 
31 

 
31 

A hivatalos kommunikáció műfaja     9 9  9 9 

Ügyfélszolgálati kommunikáció, panasz- 

kezelés 

    
5 5 

 
5 5 

Utasítások, feladatok megfogalmazása, 

fogadása 

    
9 9 

 
9 9 

A kommunikáció szerepe az ügyfélkom- 

munikációban. A rendőri intézkedések 

kommunikációja 

     
8 

 
8 

  
8 

 
8 

 
Digitális kommunikáció és gépírás 

 
0 

 
0 

 
144 

 
36 

 
62 

 
242 

 
180 

 
62 

 
242 

Gépelés, szövegformázás alapjai     15 15  15 15 

Hivatalos iratok szerkesztése     16 16  16 16 

E-kommunikáció     19 19  19 19 

Online ügyintézés     12 12  12 12 

Gépírás gyakorlat   144 36  180 180  180 

 
Szakmai kommunikáció idegen nyelven 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
62 

 
62 

 
0 

 
62 

 
62 

Nyelvtani rendszerezés I.     10 10  10 10 

Nyelvtani rendszerezés II.     10 10  10 10 

Udvariassági formulák, utasítások, kéré- 

sek idegen nyelven 

    
10 10 

 
10 10 

Felvilágosítás, segítségnyújtás, útbaigazí- 

tás 

    
14 14 

 
14 14 

Személy- és tárgyleírás     12 12  12 12 

Okmányfajták     6 6  6 6 

Tanulási terület összóraszáma 0 0 144 36 155 335 180 155 335 
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Erő- állóképesség fejlesztés 
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72 
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144 
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93 

 
93 

Fizikai állóképesség fejlesztés   72 72  144  93 93 

 
Önvédelem 

 
0 

 
0 

 
144 

 
72 

 
0 

 
216 

 
144 

 
62 

 
206 

Önvédelmi technikák   144   144 144  144 

Közelharc alaptechnikák    72  72  62 62 

 
Lövészet 

 
0 
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72 

 
36 

 
15 

 
123 

 
108 

 
31 

 
139 

A lőfegyverek fajtái, működési elvei   8   8 8  8 

A légfegyverek csoportosítása, működési 

elvei 

  
6 

  
6 6 

 
6 

Lőelmélet, ballisztika   10   10 10  10 

Célzás, lehetséges célzási hibák   2   2 2  2 

A pontos lövés feltételei, befolyásoló 

tényezők, az irányzék beállítása 

  
3 

  
3 3 

 
3 

Biztonsági és módszertani szabályok   4   4 4  4 

Vezényszavak és utasítások lőgyakorlaton 
  

4 
  

4 4 
 

4 

A fegyver ellenőrzése   1   1 1  1 

Gyakorlati lőelőkészítő foglalkozás lég- 

fegyverrel 

  
34 18 

 
52 52 

 
52 

Lőgyakorlat airsoft maroklőfegyverrel    18 15 33 18 31 49 

Tanulási terület összóraszáma 0 0 288 180 15 483 252 186 438 
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Személy- és vagyonvédelem 

 
0 

 
0 

 
0 

 
108 

 
0 

 
108 
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0 

 
108 

A civil vagyonvédelem alapjai    8  8 8  8 

A személy- és vagyonvédelmi tevékeny- 

ségek 

   
100 

 
100 100 

 
100 

Tanulási terület összóraszáma 0 0 0 108 0 108 108 0 108 

Egybefüggő szakmai gyakorlat: 0 0 35 35   70   
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A tanulási területekhez rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként a Rendészeti technikus szakmairány számára 
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  M
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Munkavállalói idegen nyelv 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
62 

 
62 

 
0 

 
62 

 
62 

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések     11 11  11 11 

Önéletrajz és motivációs levél     20 20  20 20 

„Small talk” – általános társalgás     11 11  11 11 

Állásinterjú     20 20  20 20 
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Közszolgálati alapismeretek 

 
72 

 
54 

 
0 

 
0 

 
0 

 
126 

 
126 

 
0 

 
126 

A magyar államszervezet és a közszolgá- 

lat rendszere 
36 

    
36 36 

 
36 

A rendvédelem története, szervei és fel- 

adatrendszere 
36 

    
36 36 

 
36 

Jogi alapismeretek  24    24 24  24 

Általános szolgálati ismeretek  30    30 30  30 

 
Kommunikációs gyakorlatok 

 
36 

 
36 

 
0 

 
0 

 
0 

 
72 

 
72 

 
0 

 
72 

Szókincsfejlesztés 6     6 6  6 

Beszédtechnikai gyakorlatok 6     6 6  6 
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 Nyelvművelés, nyelvhelyesség 6     6 6  6 

Helyesírási készség fejlesztése 18     18 18  18 

Személyiségfejlesztés, önismeretet fej- 

lesztő kommunikációs gyakorlatok 

 
16 

   
16 16 

 
16 

A megjelenés, mint az önkifejezés eszkö- 

ze 

 
8 

   
8 8 

 
8 

A nyelvi agresszió kezelési formái  4    4 4  4 

Stresszkezelés, ventilláció  8    8 8  8 

 
Kommunikációs ismeretek 

 
0 

 
36 

 
0 

 
0 

 
0 

 
36 

 
36 

 
0 

 
36 

Együttműködési elvek, udvariassági sza- 

bályok 

 
6 

   
6 6 

 
6 

Személyközi kommunikáció  6    6 6  6 

Kommunikáció konfliktushelyzetben  4    4 4  4 

Metakommunikáció, testbeszéd a kom- 

munikációban 

 
4 

   
4 4 

 
4 

Fogyatékkal élőkkel való kommunikáció  4    4 4  4 

Kommunikáció korlátozott nyelvi kód 

esetében 

 
4 

   
4 4 

 
4 

Kommunikáció az áldozatokkal  2    2 2  2 

Kommunikáció a munkahelyen  2    2 2  2 

Jelenlét a közösségi médiában  2    2 2  2 

Tájékozódás a hírek, álhírek világában  2    2 2  2 

Pszichológiai, szociológiai és kriminoló- 

giai alapismeretek 

 
0 

 
72 

 
0 

 
0 

 
0 

 
72 

 
72 

 
0 

 
72 

A pszichológia alapfogalmai  4    4 4  4 

Személyiségfejlődés  8    8 8  8 

Kommunikáció különböző személyiségtí- 

pusú emberekkel 

 
8 

   
8 8 

 
8 

Szociológiai ismeretek  8    8 8  8 

Szociálpszichológiai alapismeretek  7    7 7  7 

Előítélet, attitűd, multikulturális ismeretek  6    6 6  6 

Antiszociális magatartás, deviancia  7    7 7  7 

Asszertív és agresszív magatartásformák  4    4 4  4 
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 A kriminológia és a bűnözés, a kriminális 

személyiség 

 
16 

   
16 16 

 
16 

Áldozattan  4    4 4  4 

 
Speciális testnevelés és önvédelem 

 
126 

 
126 

 
0 

 
0 

 
0 

 
252 

 
252 

 
0 

 
252 

Fizikai állóképesség fejlesztés 36 36    72 72  72 

Alaki szabályok 36 18    54 54  54 

Önvédelem 54 72    126 126  126 

Tanulási terület összóraszáma 234 324 0 0 0 558 558 0 558 
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Rendvédelmi szervek és alapfeladatok 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
155 

 
155 

 
0 

 
155 

 
155 

A Rendőrség szervezeti felépítése és 

szolgálati tagozódása 

    
18 18 

 
18 18 

A határrendészeti és közlekedési szolgála- 

ti ág 

    
55 55 

 
55 55 

Kriminalisztika     16 16  16 16 

Iparbiztonság és katasztrófavédelmi alap- 

ismeretek 

    
18 18 

 
18 18 

Tűzoltó és tűzmegelőzési ismeretek     18 18  18 18 

Büntetés-végrehajtási alapismeretek     12 12  12 12 

Tűzvédelmi és egészségügyi alapok     18 18  18 18 

 
Szolgálati ismeretek 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
124 

 
124 

 
0 

 
124 

 
124 

Rendőri szolgálati ismeretek     30 30  30 30 

Rendőri intézkedések     70 70  70 70 

Kényszerítő eszközök     18 18  18 18 

Rendvédelmi etika, a Rendőri Hivatás 

Etikai Kódexe 

    
6 6 

 
6 6 

 
Jogi ismeretek - Rendészeti technikus 

 
0 

 
0 

 
0 

 
139 

 
0 

 
139 

 
0 

 
139 

 
139 

Polgári jogi ismeretek    4  4  4 4 

Szabálysértési jogi ismeretek    80  80  80 80 

Büntetőjog általános rész    24  24  24 24 
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 Büntetőjog különös rész    23  23  23 23 

Büntetőeljárás-jog    8  8  8 8 

Közigazgatási ismeretek - Rendészeti 

technikus 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
62 

 
62 

 
0 

 
62 

 
62 

Közigazgatási alapismeretek     12 12  12 12 

A központi államigazgatási szervek     12 12  12 12 

A települési önkormányzatok     12 12  12 12 

A közigazgatási hatósági eljárás     26 26  26 26 

Tanulási terület összóraszáma 0 0 0 139 341 480 0 480 480 
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Szakmai kommunikáció 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
62 

 
62 

 
0 

 
62 

 
62 

A hivatalos kommunikáció műfaja     10 10  10 10 

Ügyfélszolgálati kommunikáció, panasz- 

kezelés 

    
4 4 

 
4 4 

Utasítások, feladatok megfogalmazása, 

fogadása 

    
4 4 

 
4 4 

A kommunikáció szerepe a Rendőrség 

munkájában. A rendőri intézkedések 

kommunikációja 

     
9 

 
9 

  
9 

 
9 

A lélektan jelentősége a rendőri munká- 
ban 

    
7 7 

 
7 7 

Tömegkezeléssel kapcsolatos ismeretek     4 4  4 4 

Személyek meg- és kihallgatása     5 5  5 5 

Jelentés, beszámoló, jegyzőkönyv készíté- 

se 

    
7 7 

 
7 7 

A lakosság írásbeli és szóbeli tájékoztatá- 

sa 

    
5 5 

 
5 5 

Adatvédelem, irat- és ügykezelés     7 7  7 7 

 
Digitális kommunikáció és gépírás 

 
0 

 
0 

 
144 

 
28 

 
39 

 
211 

 
180 

 
31 

 
211 

Rendvédelmi informatikai alapismeretek     5 5  5 5 

Rendvédelmi híradástechnikai alapismere- 

tek 

    
12 12 

 
12 12 

A gépelés és szövegformázás alapjai     2 2  2 2 
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 Hivatalos iratok szerkesztése     2 2  2 2 

E-kommunikáció     2 2  2 2 

Hangrögzítés     2 2  2 2 

Kamerák felvételeinek értelmezése     2 2  2 2 

Mobilkommunikáció a hivatalos érintke- 

zésben 

    
2 2 

 
2 2 

Online ügyintézés     2 2  2 2 

Gépírás gyakorlat   144 28 8 180 180  180 

 
Szakmai kommunikáció idegen nyelven 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
62 

 
62 

 
0 

 
62 

 
62 

Rendőri intézkedéseknél használt udvari- 

assági formulák 

    
5 5 

 
5 5 

Felvilágosítás, segítségnyújtás, útbaigazí- 

tás 

    
12 12 

 
12 12 

Rendőri utasítások, kérések     8 8  8 8 

Okmányellenőrzés     12 12  12 12 

Személy- és tárgyleírás     10 10  10 10 

Álláshirdetés, önéletrajz, állásinterjú     15 15  15 15 

Tanulási terület összóraszáma 0 0 144 28 163 335 180 155 335 
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Erő és állóképesség fejlesztés 

 
0 

 
0 

 
72 

 
72 

 
62 

 
206 

 
108 

 
62 

 
170 

Fizikai állóképesség fejlesztés   72 72  144 108  108 

Fizikai felmérés végrehajtására felkészítés     62 62  62 62 

 
Önvédelem 

 
0 

 
0 

 
144 

 
72 

 
31 

 
247 

 
144 

 
93 

 
237 

Önvédelmi technikák   144   144 144  144 

Közelharc alaptechnikák    72  72  62 62 

Intézkedéstaktika     31 31  31 31 

 
Lövészet 

 
0 

 
0 

 
94 

 
45 

 
0 

 
139 

 
139 

 
0 

 
139 

A lőfegyverek fajtái, működési elvei   8   8 8  8 

A légfegyverek csoportosítása, működési 

elvei 

  
6 

  
6 6 

 
6 
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 Lőelmélet, ballisztika   10   10 10  10 

Célzás, lehetséges célzási hibák   2   2 2  2 

A pontos lövés feltételei, befolyásoló 

tényezők, az irányzék beállítása 

  
3 

  
3 3 

 
3 

Biztonsági és módszertani szabályok   4   4 4  4 

Vezényszavak és utasítások lőgyakorlaton 
  

4 
  

4 4 
 

4 

A fegyver ellenőrzése   1   1 1  1 

Gyakorlati lőelőkészítő foglalkozás lég- 

fegyverrel 

  
34 18 

 
52 52 

 
52 

Lőgyakorlat   22 27  49 49  49 

Tanulási terület összóraszáma 0 0 310 189 93 592 391 155 546 
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Személy- és vagyonvédelem 

 
0 

 
0 

 
0 

 
108 

 
16 

 
124 

 
0 

 
124 

 
124 

A civil vagyonvédelem alapjai    8  8  8 8 

A személy- és vagyonvédelmi tevékeny- 

ségek 

   
100 

 
100 

 
100 100 

Magánnyomozás     16 16  16 16 

 
Közösségi vagyonvédelem 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
31 

 
31 

 
0 

 
31 

 
31 

A közterület felügyelet fogalma     5 5  5 5 

A közterület felügyelő jogállása és felada- 

tai 

    
10 10 

 
10 10 

Egyéb civil rendészeti tevékenységek     16 16  16 16 

Tanulási terület összóraszáma 0 0 0 108 47 155 0 155 155 

Egybefüggő szakmai gyakorlat: 0 0 35 35   70   
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4.1.1. KÖZSZOLGÁLATI TECHNIKUS SZAKMA  

4.1.1.1. A szakma alapadatai  

 Az ágazat megnevezése: Rendészet és közszolgálat  

 A szakma megnevezése: Közszolgálati technikus  

 A szakma azonosító száma: 5 0413 18 01  

 A szakma szakmairányai: Közigazgatási ügyintéző, Rendészeti technikus  

 A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5  

 A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5  

 Ágazati alapoktatás megnevezése: Rendészet és közszolgálat alapoktatás  

 Kapcsolódó részszakmák megnevezése: -  

 Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama: technikumi oktatásban: 70, érettségire épülő 

oktatásban: 70 óra.  

4.1.1.2. A szakma keretében ellátható legjellemzőbb foglalkozás, tevékenység, valamint 

a munkaterület leírása  

a) Szakmairány: Rendészeti technikus  

A rendészeti technikus elsajátítja a rendészeti, a magánbiztonsági tevékenység, valamint a 

rendvédelmi hivatásrendek legalapvetőbb szakmai ismeretanyagát. A képzési folyamat 

során megismert magánbiztonsági szolgáltató és az önkormányzati vagy más közösségi 

rendészeti, a büntetés-végrehajtási, a katasztrófavédelmi, valamint az általános rendőri 

rendvédelmi feladatok ellátásának ismeretében, a közrend, közbiztonság megőrzésében 

kialakuló elhivatottság birtokában vesz részt őrzési, megfigyelési, ellenőrzési és esetlege-

sen szükségessé váló intézkedési feladatai végrehajtásában, szükség esetén akár egy idegen 

nyelven kommunikálva is. A képzés során emelt szintű szakmai ismeretek elsajátítása ré-

vén kialakított, az intézkedések eredményes befejezéséhez szükséges állóképességi szint, 

önvédelmi és közelharc-technikák, valamint lövészeti jártassága birtokában végez őrzést 

különböző létesítményekben, belső és közterületi járőrszolgálatot lát el, szállítmánykísérési 

feladatokat végez, elfogja a szabálysértésen és bűncselekményen tetten ért személyt. A 

készség szinten elsajátított, határozott és magabiztos kommunikáció, valamint az alapvető 

pszichológiai és szociológiai ismeretek birtokában az állampolgárok részére tájékoztatást 

nyújt magyarul és egy idegen nyelven egyaránt.  Tevékenysége során a szakmai szabályok 

betartásával alkalmazni tudja a támadáselhárító eszközöket és a kényszerítő testi erőt.   

A személyiségi jogokra, az adatvédelemre és információszabadságra vonatkozó szabályok 

betartásával jogi vagy természetes személyről, tárgyról információt szerez be, kutatást vé-

gez, adatokat összesít írásbeli jelentésben.  

Feladatellátása során híradástechnikai, informatikai és más rendszeresített, a szolgálata 

ellátásához szükséges eszközöket használ. Szolgálati feladatainak teljesítése során hozott 

döntéseiért felelősséget vállal. Feladatát fizikális igénybevételen túl jelentős pszichikai 

megterhelés alatt végzi.  

 

b) Szakmairány: Közigazgatási ügyintéző  

A közigazgatási ügyintéző elsajátítja az alapvető rendészeti, a magánbiztonsági, valamint a 

közigazgatás felépítésére, működésének szabályaira vonatkozó legfontosabb szabályokat. 
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A tudásanyag birtokában az alapvető pszichológiai és szociológiai ismeretek segítségével 

határozottan és magabiztosan kommunikálva, munkatársaival és az állampolgárokkal 

együttműködve végzi feladatait.   

A szakma birtokában a közigazgatási ügyintéző hierarchikus szervezetben, személyesen 

eljárva írásban, telefonon vagy elektronikus kommunikációs csatornákon fogadja az ügyfe-

lek megkereséseit. A megkereső ügyfelek részére jogkörében eljárva felvilágosítást, tájé-

koztatást nyújt az elektronikus szolgáltatásokkal vagy a hatósági eljárásokkal kapcsolato-

san, a kért igazolásokat, adatokat elektronikus vagy papír alapú dokumentumon kiadja. 

Közigazgatási eljárás vagy közigazgatási szerv működése keretén belül ügyeket kezel, eljá-

rási jogkörében meghatározott eljárásokat folytat le a személyiségi jogok, adatvédelmi és 

információszabadságra vonatkozó szabályok adta keretek között. Gépírás, szövegszerkesz-

tés tudás birtokában adminisztratív és dokumentációs feladatokat lát el. Ügyviteli feladata-

inak ellátása körében iratokat érkeztet, iktat és kezel papír alapon és elektronikus formában 

is az általános és a minősített iratokra vonatkozó szabályok figyelembevételével.  

4.1.1.3. A szakmához rendelt FEOR szám   

Szakma szakmairányainak FEOR számai  

Szakmairány megnevezése  FEOR-szám  FEOR megnevezése  

Rendészeti technikus  

  

5254  Vagyonőr, testőr  

5256  Közterület-felügyelő  

9238  Parkolóőr  

9231   Portás, telepőr, egyszerű őr   

Közigazgatási ügyintéző  

  
4229  

Egyéb ügyfélkapcsolati foglal-

kozású  

4136  Iratkezelő, irattáros  

4112  Általános irodai adminisztrátor  

3654  
Hatósági engedélyek kiadásával 

foglalkozó ügyintéző  

4.1.1.4.  A szakképzésbe történő belépés feltételei  

 Iskolai előképzettség: Alap-

fokú iskolai végzettség  

 Alkalmassági követelmények  

o Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges  

o Pályaalkalmassági vizsgálat : nem szükséges  

4.1.1.5. A szakmai oktatás megszervezéséhez szükséges tárgyi feltételek  

Eszközjegyzék ágazati alapoktatásra  

● Önvédelmi védőruházat  

● Tatamival borított önvédelmi terem  

● Elsősegély láda  

● Ambu sam gyakorló bábu újraélesztés gyakorlásához  

  

Eszközjegyzék szakmairányokra  

Közigazgatási ügyintéző:  

● Számítógép (asztali/ laptop)  

● Szkenner  
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● Nyomtató  

● Fénymásoló  

● Telefon  

● Fax  

● Irodai szoftverek  

● Nyomtatványok  

● Iratmegsemmisítő  

● Hangrögzítő ● DVD-jogtár ● Internet hozzáférés  

● Irodaszerek  

● Hivatali nyomtatványok (másolatok)  

● Szakmai okmányok  

● Iktató könyv  

● Postakönyv  

● Iktató szoftver  

Rendészeti technikus:  

● A gyakorlati jellegű tevékenységhez formaruházat (egyenruha / munkaruházat)  

● 1 db helyszínelő táska  

● 10 db megkülönböztető mellény  

● Kézi detektor  

● Kényszerítő, támadáselhárító eszközök (gyakorló bilincs, gumibot, vegyi eszköz)  

● Légpuska  

● Air soft maroklőfegyver  

● Lőtermi berendezések (bukócélok, plasztik védőfal)  

● Védőszemüveg lövészethez  

● Lőlapok  

● Rádió adó-vevő készlet  

● Számítógép (asztali/ laptop)  

● Szkenner  

● Nyomtató  

● Fénymásoló  

● Irodai szoftverek  

● Nyomtatványok  

● Iratmegsemmisítő  

● Hangrögzítő ● DVD-jogtár ● Internet hozzáférés  

● Irodaszerek  

● Hivatali nyomtatványok (másolatok)  

● Szakmai okmányok  

● Iktató könyv  

● Iktató szoftver   

    

4.1.6. Kimeneti követelmények   

Az ágazati alapoktatás szakmai követelményeinek leírása  

Összehasonlítja a közszolgálat főbb ágait, területeit (közigazgatás, rendvédelem, honvéd-

elem), azok jogi szabályozói és az államszervezetben elfoglalt helyük alapján.   

Kapott feladatainak végrehajtása során a hierarchikus szervezetekben elvárható módon képes 

együttműködni a szervezet tagjaival.   

Megismerve az együttélés szabályozóit, felismeri a normatív szabályokat, alapszinten átlátja 

hierarchikus rendszerüket és elkötelezi magát a szabályok betartására és betartatására.  

A közszolgálati szervezetnek az állampolgárokat közvetlenül érintő közhatalmi feladatellátá-

sa során alap- és konfliktushelyzetben, a tanult szociológiai és pszichológiai ismeretek al-
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kalmazásával írásban és szóban kommunikál. Metakommunikációján belül testbeszédét ver-

bális kommunikációjához tudatosan igazítja.   

Előnyben részesíti az asszertív kommunikációt az agresszív, deviáns, antiszociális magatar-

tásformákat tanúsító személyekkel szemben.   

Vezényszóra különböző alaki mozgásformákat hajt végre egyénileg és kötelékben.   

Tudatosan tervezi fizikai állóképességének fejlesztését.   

A megismert önvédelmi fogásokkal megvédi saját testi épségét.   

 

Ágazati alapoktatás szakmai követelményei  

Sorszám  
Készségek, képességek  Ismeretek  

Elvárt viselkedésmó-

dok, attitűdök  
Önállóság és felelősség 

mértéke  

1  Összehasonlítja a köz-

szolgálat főbb ágait 

azok jogi szabályozói 

és az államszervezet-

ben elfoglalt helyük 

alapján.  

Alapszinten ismeri 

Magyarország állam-

szervezetét, a főbb 

államhatalmi ágakat.  

Értékként tekint 

Magyarország al-

kotmányos és jogi 

berendezkedésére.   

Önállóan megneve- 

zi a közszolgálati 

ágakat, állami fela-

datokat, alkotmá-

nyos elveket, a 

rendvédelmi szerve-

ket és főbb feladata-

ikat.  

Ismeri a főbb állami 

feladatokat.  

Alapszinten ismeri a 

jog alapfogalmait 

(jogi norma, jogsza-

bály, jogforrás, jog-

szabályi hierarchia, 

jogalkotás) és az 

alkotmányos alapel-

veket.  

Azonosítja az egyes 

rendvédelmi szerve-

ket és főbb feladatai-

kat.  

Ismeri a közszolgálat 

főbb jogi szabályo-

zóit.  

2  Kapott feladatainak 

végrehajtása során, a 

hierarchikus szerveze-

tekre jellemző alá-

fölérendeltségi szabá-

lyok szerint működik 

együtt a szervezet tag-

jaival.    

Ismeri a hierarchia 

fogalmát, céljait. 

Átlátja a hierarchikus 

szervezetek jellemző 

felépítését, a szolgá-

lati érintkezés és a 

szolgálati út lényegi 

jellemzőit.  

Elkötelezett a szer-

vezeti célok iránt.  

Felelősséget vállal a 

saját önálló, illetve  

a társakkal együtt-

működésben végzett 

munkájáért.  
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  Tisztában van az ál-

lam, mint foglalkoz-

tató szolgálatellátásra 

vonatkozó speciális 

elvárásaival (szolgá-

lati kötelezettségek, 

korlátozott jogok).   

  

Alkalmazói szinten 

ismeri az udvariassá-

gi szabályokat.  

Kész az együttmű-

ködésre munkatár-

saival, más állami 

szervekkel.  

3  Írásban és szóban 

kommunikál, a kiala-

kult konfliktushelyze-

tet hatásosan kezeli.  

  

Azonosítja a kom-

munikációs partner 

érzelmi állapotát és 

az ahhoz társuló  

esetleges konfliktus-

helyzetet.  

Törekszik az eset-

leges kommuniká-

ciós zavarok felol-

dására.  

Felelősséget vállal a 

kijelentéseiért.  

4  Metakommunikációján 

belül a testbeszédét 

verbális kommuniká-

ciójához tudatosan 

igazítja.   

Érti a testbeszéd jeleit, 

alapszinten alkalmaz-

za a metakommuniká-

ciós eszközöket.  

Figyelemmel kíséri 

a kommunikáció 

menetét, törekszik 

az eredményes 

befejezésre.  

Korrigálja a meta-

kommunikációs  

hibákat  

Felelősséget vállal a 

nonverbális kom-

munikációjáért  

5  Indulatait kontrollálva, 

előnyben részesíti az 

asszertív kommuniká-

ciót.  

Megismeri önmagát 

és az egyes személyi-

ségtípusokat  

Előítéletektől men-

tesen kommunikál.  

Érzelmi állapotának 

változásait felügyeli.  

Viselkedési jellemző-

ik alapján beazonosít-

ja az egyes személyi-

ségtípusokat.  

Önuralmát megőrzi 

a kommunikációs 

folyamatban.  

Kiáll a céljai és vé-

leménye mellett.  

Alapszinten érti az 

asszertivitás fogal-

mát, kommunikációs 

technikáit.  

  

Korrigálja kommu-

nikációs hibáit.  

6  Vezényszóra különbö-

ző alaki mozgásformá-

kat mutat be egyénileg 

és kötelékben.   

Ismeri a rendvédelmi 

szerveknél elvárt 

alapvető alaki és tisz-

teletadási előírásokat.  

 Feltétel  nélkül  

elfogadja az utasí-

tások alapján törté-

nő mozgásváltozta-

tást.   

Önállóan képes az 

alaki előírásoknak 

megfelelő megjele-

nésre és tisztelet-

adásra.   

Alkalmazói szinten 

ismeri a raj és kötelék 

mozgásformákat.  

Törekszik az össz-

hang létrejöttére és 

fennmaradására.  

Társaival együttmű-

ködve, utasítás alap-

ján képes az előírás-

szerű mozgásra.  
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7  Tudatosan tervezi és 

fejleszti fizikai állóké-

pességét.  

Ismeri a fizikai álló-

képesség összetevőit 

és  fejlesztésének 

módszereit.  

Elkötelezett és 

hajlandó fizikai 

állóképességét fej-

leszteni.  

Betartja az állóké-

pessége fejlesztésére 

kapott utasításokat.  

Ismeri az egészséges 

életmód jellemzőit.  

Elkötelezett az 

egészséges életmód 

kialakítása és  

Betartja az egészsé-

ges életmódra neve-

lő szabályokat  

   fenntartása mellett.   

8  
A megismert önvé-

delmi fogásokkal 

megvédi saját testi 

épségét.  

Alapszinten ismeri az 

alapvető önvédelmi 

technikákat (esések, 

gurulások, dobások).  

Tudatosan  al-

kalmazza önvédel-

mi helyzetekben 

 a tanultakat.  

Utasítás alapján, 

vagy segítséggel  

végrehajtja a kért 

önvédelmi gyakorla-

tot.  

 

Szakmairányok közös szakmai követelményei  

Sorszám  
Készségek, képességek  Ismeretek  

Elvárt viselkedésmó-

dok, attitűdök  
Önállóság és fele-

lősség mértéke  

1  A megbízó által meg-

határozott tartalmú 

őrutasítás alapján az 

őrzött létesítménybe 

történő be- és kilépte-

tést a személyek azo-

nosításával, csomagjuk 

és/vagy gépjárművek 

átvizsgálásával végzi.   

Ismeri a magán-

biztonsági szolgál-

tatások rövid tör-

ténetét, a jellemző 

tevékenységeket 

(személy- és va-

gyonvédelem, 

magánnyomozás) 

főbb jogi szabá-

lyozóit, az egyes 

tevékenységek 

gyakorlásának 

főbb feltételeit.  

Feladatát éberen és 

kritikus szemlélet-

ben végzi.  

Írásbeli utasítá- 

sok alapján önál-

lóan jár el.  

Alkalmazói szin-

ten ismeri a sze-

mély be- és kilép-

tetés szabályait, az  

tevékenység vég-

zéséhez alkalma-

zott IKT eszközök 

használatát.  

    

Alkalmazói szin-

ten ismeri a gép-

jármű átvizsgálás 

szabályait be-és 

kilépés esetére.  
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Alkalmazói szin-

ten ismeri a cso-

mag-, szállítmány, 

és áruellenőrzés 

szabályait be- és 

kiléptetés esetére 

vonatkozóan.  

    

2  Az összeköttetésre 

szolgáló és a telepített 

biztonságtechnikai 

eszközök, rendszerek 

kezelésével objektu-

mot, kereskedelmi vagy 

logisztikai létesítmé-

nyeket őriz.   

Ismeri a főbb ob-

jektumvédelmi 

rendszereket, a 

védelmi szinteket, 

a rádióforgalma-

zás eszközeit és 

szabályait.  

A lehetséges riasz-

tási eseményeket 

éber és kritikus 

módon figyeli. Az 

eszközök adatait 

folyamatosan fris-

síti.  

Írás- és szóbeli 

utasítások alap- 

ján önállóan látja 

el feladatát.  

Ismeri a kulcsnyil-

vántartás szerepét, 

a kiadás- és visz-

szavételezés jel-

lemzőit, a kulcs 

felvételi jogosult-

ság vizsgálatára 

vonatkozó szakmai 

szabályokat. 

Részrehajlásmentes 

feladatvégzés az 

utasítások szerint. 

Utasítások, elő-

írások alapján 

önállóan végzi a 

feladatot.  

 

  Ismeri a mechani-

kus és elektronikus 

védelmi eszközö-

ket.  

A megbízó utasítá-

sai szerint éberen, 

folyamatos körül-

tekintéssel látja el 

munkáját.  

Feladatát 

 önállóan 

végzi.  

Ismeri a járőrszol-

gálat ellátására 

vonatkozó jogi és 

szakmai szabályo-

kat. Ismeri a hely-

színbiztosítási elvá-

rásokat.  

Szolgálatát alapo-

san és határozottan 

látja el, társaitól is 

precíz munkavég-

zést vár el.  

Írás- és szóbeli 

utasítások alapján 

önállóan látja el 

feladatát.  

3  Belső és közterületi 

járőrszolgálatot lát el, 

valamint helyszínelle-

nőrzést végez a riasz-

tásra kivonuló szolgá-

lat tagjaként.  

Ismeri a szolgálat 

ellátásnak szabá-

lyait (szolgálat át-

adása és átvétele, 

információk rögzí-

tése a szolgálati 

dokumentumokban, 

szolgálati érintke-

A szolgálat átadása 

és átvétele precí-

zen és szabályosan 

dokumentáltan 

történik. Szolgálati 

elöljáróival és tár-

saival tisztelettel 

kommunikál. 

Őrutasítás alapján 

önállóan végzett 

tevékenység.   
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zés szabályai, szol-

gálat ellátására 

vonatkozó alaki 

szabályok.)  

Szolgálatát kultu-

ráltan, az alaki 

előírásoknak meg-

felelően látja el.  

Tisztában van a 

megbízó és a fog-

lalkoztató fogalmá-

val, a megbízás és a 

munkaszerződés, 

hivatásos szolgálati 

viszony főbb jel-

lemzőivel, a mun-

kavégzésre vonat-

kozó munka, bale-

set- és környezet-

védelmi szabályok-

kal.   

Tiszteletben tartja 

és elfogadja a fe-

ladatellátásra vo-

natkozó elváráso-

kat, szabályokat. A  

hierarchikus szer-

vezeti kultúrára 

értékként tekint.  

Betartja a szolgá-

latellátásra, mun-

ka- és balesetvé-

delemre, eszköz-

használatra  vo-

natkozó szabályo-

kat.  

Ismeri a tűzvédelmi 

és tűzmegelőzési 

szabályokat, a tűz-

oltó készülék hasz-

nálatát.  

    

Ismeri és alkalmaz-

za a pénz- és  

értékszállításra 

vonatkozó bizton-

sági követelménye-

ket. 

Precizitás, kritikus 

szemlélet, éberség 

a munkavégzés 

során. Nagyfokú 

együttműködés a 

végrehajtásban 

résztvevők között. 

Felelősséget vállal 

a saját önálló, il-

letve a társakkal 

együttműködésben 

végzett munkájá-

ért.  

4  Pénz- és értékszállítást 

végez, szállítmányt 

kísér.  

   

 

5  Rendezvények (kultu-

rális, sport, egyéb tö-

megrendezvények)  

biztosítását végzi, eltá-

Ismeri a rendezvény 

szervezésének, engedé-

lyezésének főbb szabá-

lyait, a szervezők és 

Pártatlan és szabá-

lyos munkavégzés 

a rend fenntartásá-

nak érdekében.  

Betartja és betartat-

ja a biztonsági 

rendszabályokat.  
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volítja a rendezvényt 

akadályozó, zavaró 

személyeket.  

résztvevők főbb jogait és 

kötelességeit.   

6  A hatóság egyidejű 

értesítése mellett a 

bűncselekmény vagy 

szabálysértés elköve-

tésén tetten ért sze-

mélyt elfogja, a ható-

ság kiérkezéséig visz-

szatartja és a bűncse-

lekmény vagy sza-

bálysértés elkövetésé-

hez használt, az elkö-

vető birtokában lévő 

támadásra alkalmas 

eszközt elveszi.  

Ismeri a közigazgatási 

hatósági és szabálysér-

tési eljárások  alapvető  

szabályait (hatásköri és 

illetékességi szabályok, 

vétkesség és társada-

lomra veszélyesség, 

ügyfél és hatóság fo-

galma, főbb eljárási 

cselekmények  és 

meghozható határoza-

tok, szabálysértési és 

közigazgatási ügyek-

ben).  

Elkötelezett a biz-

tonság fenntartása 

és megőrzése 

iránt.  

Beavatkozási hely-

zetben önállóan jár 

el a hatósági 

 szervekkel 

együttműködésben.  

6  

A hatóság egyidejű 

értesítése mellett a 

bűncselekmény vagy 

szabálysértés elköve-

tésén tetten ért sze-

mélyt elfogja, a ható-

ság kiérkezéséig visz-

szatartja és a bűncse-

lekmény vagy sza-

bálysértés elkövetésé-

hez használt, az elkö-

vető birtokában lévő 

támadásra alkalmas 

eszközt elveszi.  

Ismeri a legjellemzőbb 

szabálysértési (köznyu-

galom és tulajdon elleni, 

közlekedési és közterü-

letre vonatkozó tényál-

lások) és büntető tényál-

lásokat (korrupciós, 

hivatali, köznyugalom 

el- 

leni, vagyon elleni és 

vagyon elleni erőszakos 

cselekmények, élet-és 

teszi épség elleni cse-

lekmények, emberi sza-

badság és méltóság el-

leni, valamint hivatalos 

és közfeladatot ellátó 

személyek elleni cse-

lekmények). Tisztában 

van a közveszély fo-

galmával és a közve-

szély helyszínének fo-

galmával. 

    

  közveszély helyszínének 

fogalmával.  
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Ismeri a főbb polgári jogi 

fogalmakat (tulajdon, a 

birtok, a birtokvédelem 

és a jogos önhatalom.  

Kész a tetten ért 

személy ellen sza-

bályosan fellépni.  

Felelősséget vállal 

a meghozott dön-

téseiért.  

Ismeri a büntetőeljárás 

alapvető szabályait, az 

eljáró hatóságokat, az 

eljárásban érintett szemé-

lyeket.  

    

Felismeri a jogos védel-

mi és a végszükség hely-

zetet.  

Kész saját vagy 

mások védelmében 

kényszerítő testi 

erő vagy kényszerí-

tő eszköz használa-

tával fellépni.  

A jogos védelmi 

helyzet felismeré-

se esetén dönt a 

szükséges és ará-

nyos mérvű be-

avatkozásról, fel-

lépésről.  

Ismeri a jogtalan támadás 

elhárítására használt esz-

közök (gumibot, vegyi 

eszköz, lőfegyver) biz-

tonságos használati  

módját, a kényszerítő 

testi erő alkalmazásának 

módját, és az azok alkal-

mazására vonatkozó jog-

szabályi és szakmai, tak-

tikai előírásokat.  

Elkötelezett a tá-

madás elhárítása 

során a fokozatos-

ság, eredményes-

ség, szükségesség 

és arányosság elve-

inek betartásában. 

Az élet- és testi 

épség védelmét 

szem előtt tartja az 

intézkedés során.  

Felelősen betartja a 

támadáselhárító 

 vagy  

kényszerítő eszkö-

zök használatára 

vonatkozó bizton-

sági és szakmai 

előírásokat.  

Ismeri a hatékony önvé-

delmi közelharc elemeit, 

technikáit, az emberi test 

sérülékeny  

pontjait  

    

7  Irodatechnikai, in-

formációs és kom-

munikációs eszkö-

zöket, berendezése-

ket kezel, használ, 

Alkalmazói szinten isme-

ri a hivatalos kommuni-

káció műfaji jellemzőit.  

  

Precízen, igényesen 

végzi dokumentá-

ciós tevékenységét.  

Feladatait önállóan 

végzi.  
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adatrögzítést végez.  Ismeri az alapvető szer-

kesztési, 

adatnyilvántartási felüle-

tek felhasználói funkció-

it, lehetőségeit. 

    

  Azonosítja a különböző 

tevékenységekhez köthető 

nyomtatványsablonokat 

és tudja tartalmi egységeit 

értelmezni.  

Precízen, igényesen 

végzi dokumentá-

ciós tevékenységét.  

  

Feladatait önállóan 

végzi.  

Alkalmazói szinten isme-

ri a jelentés, jegyző-

könyv, feljegyzés fő tar-

talmi követelményeire 

vonatkozó szakmai elvá-

rásokat.  

Szakmai igényes-

ségre, szakszerűség-

re, pontosságra tö-

rekszik feladatellá-

tása során.  

A  munkakör- 

ének megfelelő 

dokumentációt 

önállóan vezeti.  

8  A feladatkörében 

megtett intézkedé-

sekről elöljárójának 

vagy felettesének 

írásbeli jelentést 

készít vagy szóban 

jelent a szervezeti 

előírások szerint.  

Ismeri a hierarchikus 

szervezet hivatalos írás-

beli és szóbeli kommuni-

kációjára vonatkozó sza-

bályokat, elvárásokat, a 

szakmai nyelv kifejezése-

it.  

    

Ismeri az ügyfelek és 

állampolgárok tájékozta-

tására vonatkozó jogsza-

bályi kötelezettség tar-

talmát. Ismeri az ügyfe-

lekkel történő kommuni-

kációs szabályokat (kö-

szönési és udvariassági 

szabályok, hivatalos 

nyelvezet).  

Megegyezésre töre-

kedve határozottan 

kommunikál.  

Feladatát 

 önállóan 

végzi.  

9  Tájékoztatja az ügy-

feleket az általa vég-

zendő intézkedés 

indokáról, a felha-

talmazásáról, az in-

tézkedés elleni pa-

naszkezelési eljárás-

ról.  

Ismeri az elsősegélynyúj-

tás eszközeit és használa-

tuk módját.  

Kész az élet menté-

sére és testi épség 

védelmére.   

Önállóan képes az 

elsősegélynyújtásra 

vagy újraélesztés-

re.  
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10  

  

Elsősegélyt nyújt 

és újraélesztést 

végez szükség 

esetén.  

Ismeri az újraélesztési 

technikákat és módszer-

tant.  

      

  

 

 

 

Szakmairányok szakmai követelményei  

Közigazgatási ügyintéző szakmairány szakmai követelményei 

 

Sorszám  
Készségek, képessé-

gek  Ismeretek  
Elvárt viselkedésmó-

dok, attitűdök  
Önállóság és felelős-

ség mértéke  

1  Közigazgatási eljá-

rás keretén belül 

hivatalból vagy 

kérelemre hatósági 

eljárást folytat, 

elektronikus ügyin-

tézést végez, köz-

igazgatási ügyek-

ben döntést készít 

elő, ügyfélkaput, 

hivatali kaput hasz-

nál.  

Összefüggéseiben 

érti a végrehajtó 

hatalom helyét, 

szerepét, elkülöníti 

az államigazgatás 

és az önkormányza-

ti igazgatás rend-

szerét.  

Elkötelezett a köz-

igazgatás szakmai 

és jogszabályi elő-

írásainak maradék-

talan betartása mel-

lett. Figyelemmel 

kíséri a jogszabályi 

változásokat.  

A feladatkörébe 

tartozó eljárási cse-

lekményeket a 

szükséges segítség-

gel végrehajtja.  

Ismeri az általános 

közigazgatási rend-

tartásról szóló tör-

vény alapelveit, a 

hatósági eljárások-

ra, a hatósági elle-

nőrzésre a nyílt és 

titkos ügykezelési 

tevékenységre, az 

adatvédelemre és 

személyiségi jogok-

ra vonatkozó elő-

írásokat, a szabá-

lyozott- és a köz-

ponti elektronikus 

ügyintézési szol-

gálatások  

rendszerét, a 

magyarorszag.hu 

kormányzati portál 

szolgáltatásait.  

A személyiségi és 

az információs ön-

rendelkezési jogo-

kat tiszteletben 

tartva kommunikál, 

a szervezetet képvi-

selve meggyőzően 

érvel.  

Dokumentumokat  

önállóan elkészít, a 

határidőket betartja, 

önellenőrzést vé-

gez, az elkövetett 

hibákat javítja.  
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Ismeri a döntés 

előkészítés fázisait 

(adatbekérés, elem-

zés, következtetés, 

javaslattétel).  

Kiemelt figyelmet  

fordít az elvégzett 

tevékenység mi-

nőségére.  

  

Ismeri a határvéde-

lemmel kapcsola-

tos és a határforga-

lom ellenőrzés 

schengeni elveit, 

formáit, módjait, 

az utas kategóriá-

kat, a Schengeni 

Információs Rend-

szer jelzéseit. Is-

meri a személyek 

és gépjárművek 

okmányait, azok 

biztonsági jegyeit 

és hamisításuk jel-

lemző megjelenési 

formáit.  

Szem előtt tartja a 

részrehajlás mentes 

ügyintézést.  

  

  Ismeri a közleke-     

2   dési alapfogalma-

kat, a közlekedés-

ben való részvétel 

feltételeit (KRESZ 

alapismeretek).  

 

 

Az ügyfelekkel és 

szervezeten belül 

szóban, írásban és 

elektronikus for- 

mában kommuni- 

kál, kapcsolatot tart 

szükség esetén egy 

tanult idegen nyel-

ven is.  

Tisztában van az 

ügyfélszolgálati 

munkakörökkel és 

az ügyviteli felada-

tokkal.  

Kellő empátiát ta-

núsít az ügyfelek 

irányába, a szüksé-

ges mértékben ön-

kritikus.  

Az ügyfelek részé-

re, velük együttmű-

ködve megoldá- 

si javaslatokat dol-

goz ki.  

Ismeri az ügyfél-

szolgálati elektro-

nikus ügyintézéshez 

használt adatbázi-

sokat és azok keze-

lési módját.  

    

3  Az ügyfelek szemé-

lyes vagy írásos 

(papíralapú vagy 

elektronikus) meg-

kereséseit (pl. pa-

nasz, reklamáció, 

kifogás) kivizsgálva 

Ismeri az ügyfél-

kapcsolati speciális 

helyzetekhez illő 

kommunikációt  

(különböző nemű, 

életkorú, társadalmi 

helyzet).  

Az ügyfelek vélemé-

nyét tiszteletben tart-

va, törekszik a prob-

lémájuk hatékony 

megoldására.  

  

Betartja és betartat-

ja az ügyfelekkel 

történő kapcsolat-

tartásra és a szerve-

zeti integritásra 

vonatkozó szabá-

lyokat.  
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a keletkezett ügyet 

megoldja és az ügy-

intézés folyamatá-

ban közreműködik.  

  A kommunikáció  

és a kapcsolattartás 

során az általa kép-

viselt szervezet 

értékeit tartja szem 

előtt.  

A feladat végzése 

során korrigálja 

saját vagy mások 

hibáit.  

  

Rendészeti technikus szakmairány szakmai követelményei 

Sorszám  Készségek, képességek  Ismeretek  
Elvárt viselkedésmódok, 

attitűdök  
Önállóság és felelősség 

mértéke  

1  Megbízási szerződés-

ben foglaltak alapján a 

megbízó utasítása sze-

rint, de a személyiségi 

jogokra vonatkozó, az 

adatvédelemre és in-

formációszabadságra 

vonatkozó szabályok 

betartásával jogi vagy 

természetes személy-

ről, tárgyról informá-

ciót szerez be, kutatást 

végez, adatokat össze-

sít és írásbeli jelentés-

ben a megbízónak 

átadja.   

Ismeri a szemé-

lyiségi jogok vé-

delmére vonatko-

zó szabályokat.  

A rábízott adatokat, 

információkat bizal-

masan kezeli, me-

lyért felelősséget is 

vállal.  

Egyéni feladatmeg-

oldás esetén önálló-

an végzi munkáját.  

Ismeri a szemé-

lyes, a különleges, 

és a közérdekű 

adatok fogalmát, 

az adatkezelés 

célhoz kötöttsé-

gét.   

Munkáját precízen, 

fegyelmezetten végzi 

el a megbízó érdeke-

inek figyelembevéte-

lével, de a törvényes-

ség keretein belül.  

Csapatmunka ese-

tén a vezető irányí-

tása mellett, 

együttműködve a 

társakkal hozza 

meg döntéseit.  

Ismeri az állami, 

szolgálati, magán 

és üzleti titok  

megkülönböztető 

jellemzőit.  

Az információszer-

zésben kitartó és kre-

atív.  

  

Felhasználói szin-

ten 

    

 

  ismeri az adatrögzítés-

re alkalmas eszközö-

ket.  

  

2  A közterületek ren-

deltetésszerű haszná-

latnak felügyelete 

körében ellenőrzi a 

közterületen tevé-

kenységet végzők 

(pl. árusok, zené-

szek, vendéglátók, 

plakátragasztók) en-

gedélyét.  

Ismeri a közterület, 

magánterület fogalmát, 

a közterület felügyelet-

re és a közterület felü-

gyelő feladatkörére és 

intézkedési jogosultsá-

gaira vonatkozó szabá-

lyokat.  

A közterület rend-

jének fenntartását 

tartja szem előtt.  

Betartja és betartatja 

a közösségi együtt-

élés szabályait.   
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3  Hatósági jogkörében 

eljárva a közterületen 

vagy jogszabályban 

meghatározott más 

területen (erdő, me-

ző, természetvédelmi 

terület, szőlő, tó) 

elkövetett szabályta-

lankodóval szemben 

figyelmeztetést al-

kalmaz, helyszíni 

bírságot szab ki, fel-

jelentést tesz vagy 

egyéb intézkedést 

foganatosít szükség 

esetén egy tanult 

idegen nyelven is a 

szabálytalanság meg-

szüntetése érdeké-

ben.   

Esetleírás vagy – ta-

nulmány alapján felis-

meri az elkövetett sza-

bálytalanságot.  

Kezdeményezően  

lép fel a rend fenn-

tartása érdekében.  

A jogsértő cselek-

ményeket önállóan 

felismeri, megelőzi, 

megszakítja, jogsze-

rűen és szakszerűen 

intézkedik.  

Ismeri a közigazgatási 

alapfogalmakat (köz-

ponti és területi igaz-

gatás, közigazgatás 

felépítése), a hatósági 

és szabálysértési eljá-

rások alapvető szabá-

lyait (hatásköri és ille-

tékességi szabályok, 

vétkesség és társada-

lomra veszélyesség, 

ügyfél és hatóság fo-

galma, főbb eljárási 

cselekmények és meg-

hozható határozatok, 

szabálysértési és köz-

igazgatási ügyekben, 

jogorvoslat).  

Törekszik a kom-

munikációs zavar 

elhárítására  

  

Ismeri a legjellemzőbb 

szabálysértési (köz-

nyugalom és tulajdon 

elleni, közlekedési és 

köztisztasági, állatvé-

delmi tényállások) és 

büntető tényállásokat 

(korrupciós, hivatali, 

köznyugalom elleni, 

 

A rendelkezésre 

álló információk 

alapján az optimá-

lis döntést hozza 

meg.  
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  vagyon elleni és va-

gyon elleni erőszakos 

cselekmények, életés 

testi épség elleni cse-

lekmények, emberi 

szabadság és méltóság 

elleni, valamint hivata-

los és közfeladatot 

ellátó személyek elleni 

cselekmények). .  

  

4  Tevékenysége vég-

zése során a rendvé-

delmi szervekkel 

együttműködik.  

Ismeri a rendvédel-

mi szervek (rendőr-

ség, katasztrófavé-

delem, büntetés-

végrehajtás), más  

rendészeti jogkörrel  

ellátott társszervek 

(természetvédelmi, 

mezőőri, erdészeti, 

vadgazdálkodási, halá-

szati, hegyközségi ön-

kormányzatok és feljo-

gosított személyzetük) 

feladatait, hatáskörét.  

  

    

Tisztában van a rend-

őri intézkedés és a 

szolgálati fellépés  

alapkövetelményeivel.  

    

  

  

4.1.7. Ágazati alapvizsga leírása, mérésének, ér-

tékelésének szempontjai  

Az ágazati alapvizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam eredményes tel-

jesítése.  

A) Írásbeli vizsga   
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A vizsgatevékenység megnevezése: Rendészet és közszolgálati elméleti alapismeretek  

A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: 

Az írásbeli vizsga-feladatlap összeállítása során az alábbi tudáselemekből kell kérdéseket össze-

állítani a feltüntetett értékelési súlyarány figyelembevételével:   

 Magyarország államszervezetével és a főbb államhatalmi ágakkal, a 

főbb állami feladatokkal kapcsolatos ismeretek  

30 %  

Jogi alapfogalmakkal és az alkotmányos alapelvekkel kapcsolatos is-

meretek  

30%  

Rendvédelmi szervekkel és feladataikkal kapcsolatos ismeretek  30%  

Az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok ismerete, valamint 

azok korlátozása a közszolgálatban.  

10%  

Az írásbeli vizsga feladatlapja tartalmazhat feleletválasztós, felelet kiegészítős, feleletalkotós, 

párosítási, csoportosítási, sorba rendezési feladatokat.   

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:     60 perc  

A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül:     20 %  

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

A javítás a feladatsorhoz rendelt értékelési útmutató alapján történik. A feladatsor megoldásával 

elérhető maximális pontszám: 100 pont.   

Az értékelés százalékos formában történik. Az értékelésnek nem kell tudáselemenként elkülö-

nülnie, az írásbeli vizsgafeladatlap egyben értékelhető.  

Az értékelést a fenti táblázatban megadott súlyozás szerint kell elvégezni.  

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 

51%-át elérte.  

B) Gyakorlati vizsga  

A vizsgatevékenység megnevezése: Rendészet és közszolgálat gyakorlati alapismeretek  

A vizsgatevékenység, részeinek leírása: 

I. Szituációs helyzetgyakorlat:   

A vizsga fejlesztője/szervezője több alap- és konfliktushelyzetre adaptált, személyiségtípusok-

hoz rendelhető és tanult kommunikációs technikákra vonatkozó esetleírást állít össze (pl. külön-

böző kommunikációs helyzetek felvázolása eltérő személyiségtípusú, magatartású ügyfelekkel, 

vagy munkahelyi kollégákkal), amelyből a vizsgázó egyet véletlenszerűen kiválaszt és a szituá-

ciót önállóan vagy segítő személlyel megvalósítja.   

A feladatok számát úgy kell meghatározni, hogy egy vizsgahelyszínen/teremben egyidejűleg a 

vizsgázók számánál kettővel több feladat álljon rendelkezésre.   

  

A vizsgafejlesztés során olyan esetleírásokat kell létrehozni, amelyek strukturáltan tartalmazzák:  

- a megoldandó problémákat;  

- a problémák megoldásához szükséges releváns információkat (pl. helyszín, 

napszak, egyéb, a feladat megoldását befolyásoló körülmény).  

- A vizsgázó számára is értelmezhető értékelési szempontokat és értékeket.   

  

II. Alaki gyakorlat 
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A vizsgázók kötelékben és egyénileg alaki gyakorlatokat hajtanak végre.   

Az alaki mozgások végrehajtásának színvonalát, a gyakorlati tevékenységhez rendszeresített 

formaruha/munkaruha szabályos viselését, az egyéni ápoltságot (megjelenés, ruházat, bakancs) 

és a szakmai kommunikációt értékelendő, így különösen  

- a vigyázz, illetve pihenj állás végrehajtása,   

- állóhelyben történő fordulatok (jobbra, balra át, hátra arc),  

- kilépés az alakzatból („lépjen ki” vagy „hozzám” vezényszóra a tevékenység),  - 

vizsgán történő részvétel (belépés-távozás rendje, tiszteletadás, engedélykérés).  

  

Az értékelés kitér az egyéni feladat-végrehajtáson túl a raj, illetve szakasz kötelékben végrehaj-

tott mozgások (sorakozz, igazodj, tiszteletadás, menet, fordulatok álló helyben és menet közben) 

összhangjára is.  

  

III. Fizikai felmérés:  

Négy fizikai feladat (2000 m futás 15 percen belül, 20 db felülés 1 percen belül, 10 db fekvőtá-

masz, hajlított karú függés minimum 10 másodpercig) eredményes teljesítése.  

  

IV. Önvédelmi páros gyakorlat  

A vizsga fejlesztője/szervezője több feladatleírást állít össze (önvédelmi esési, -dobási és gurulá-

si technikák bemutatása egyedül vagy párban), amelyből a vizsgázó egyet véletlenszerűen kivá-

laszt és a feladatot önállóan vagy párban megvalósítja.   

A feladatok számát úgy kell meghatározni, hogy egy vizsgahelyszínen/teremben egyidejűleg a 

vizsgázók számánál kettővel több feladat álljon rendelkezésre.   

  

A vizsgafejlesztés során olyan esetleírásokat kell létrehozni, amely strukturáltan tartalmazza:  

• a bemutatandó önvédelmi szituációt és technikát;  

• a vizsgázó számára is értelmezhető értékelési szempontokat és értékeket, 

mint a végrehajtás szabályszerűsége, dinamikája, hatékonysága és a vizsgázó 

kommunikációja.  

  

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:    60 perc 7.3.4 A 

vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül:     80 %  

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

Az egyes gyakorlati vizsgarészeket önállóan kell értékelni 0-100%-ig. A vizsgatevékenység ér-

tékelése értékelő lapon (100 pontos pontozólap) történik az alábbi súlyozási szempontok figye-

lembevételével:  

  

A.  
Szituációs helyzetgyakorlat asszertivitása, nyelvhelyesség és 

adekvát kommunikációs megoldások  

25%  

B.  

Alaki gyakorlat pontossága (Az értékelő lap kitér az egyéni 

feladat-végrehajtáson túl a kötelékben végrehajtott mozgások 

összhangjára is.)  

25%  

C.  
Fizikai felmérés feladatelemei közül minimum három eredmé-

nyes teljesítése (Az értékelés csak a feladat teljesítésére vagy 

25%  
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nem teljesítésére vonatkozhat.)  

D.  

Önvédelmi páros gyakorlat teljesítése (Az értékelő lap kitér a 

végrehajtás szabályszerűségére, dinamikájára, hatékonyságára 

és a vizsgázó kommunikációjára.)  

25%  

  

Az értékelés százalékos formában történik.  

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 

51 %-át elérte.  

  

Alapvizsgával betölthető munkakör FEOR száma  

 Ágazati alap-

oktatás meg-

nevezése  

FEOR-szám  FEOR megnevezése  
Alapvizsgával betölthető munka-

kör(ök), tevékenységek  

Rendészet és 

közszolgálat 

alapoktatás   

-  -  -  

A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei:  –  

4.1.8. A szakmai vizsga leírása, mérésének, érté-

kelésének szempontjai   

Szakmairány megnevezése: Közigazgatási ügyintéző  

Szakmai vizsgára bocsátás feltétele:  

 valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes tel-

jesítése.  

 szakmához kötődő további sajátos követelmények: -  

Központi interaktív vizsga  

A vizsgatevékenység megnevezése: Közigazgatási ügyintéző elméleti ismeretek  

A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása A 

központi interaktív vizsga két részből áll.  

Az első vizsgarész (1. feladatsor) a tanulási eredmények mérése érdekében az alábbi tudásele-

mekből összeállított feladatokat tartalmaz:  

- az egyes magánbiztonsági tevékenységek és azok körében ellátandó feladatok, 

főbb jogi szabályozók  

- védelem fogalma, szintjei, főbb rendszermegoldások  

- helyszínbiztosítás  

- szolgálat ellátás szabályai  

- hivatásos szolgálati jogviszony, megbízás, munkaviszony  

- a munkavégzésre vonatkozó munka-, baleset-és környezetvédelmi szabályok  

- tűzvédelmi és tűzmegelőzési szabályok  

- legismertebb szabálysértési és büntető tényállások, jogos védelem és végszükség 

fogalma -  polgári jog alapfogalmai  

- a büntetőeljárás alapvető szabályai  
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- az emberi test sérülékeny pontjai, az elsősegélynyújtás és újraélesztés technikái.  

A második vizsgarész (2. feladatsor) a tanulási eredmények mérése érdekében az alábbi tudás-

elemekből összeállított feladatokat tartalmaz:  

- végrehajtó hatalom helye, szerepe, állami- és önkormányzati igazgatás  

- szabálysértési és közigazgatási eljárás alapvető szabályai (hatáskör, illetékesség, 

alapelvek, résztvevő személyek, bizonyítás, határozat, jogorvoslat, ellenőrzés)  

- adatvédelem, személyiségi jogok, nyílt és titkos ügykezelés  

- elektronikus ügyintézési szolgáltatások, magyarország.hu portál  

- határvédelem és határellenőrzés fogalma, főbb szabályai, főbb okmányfajták,  

- közlekedési alapfogalmak, a közlekedésben való részvétel feltételei.  

A feladatsorok minden tudáselemből legalább 1 feladatot tartalmaznak, a feladatok darabszáma 

nem haladhatja meg a vizsgarészenkénti 15 feladatot, de el kell érnie a 11-t.  

A feladatokon belül több kérdés is feltehető.  

Az 1. feladatsor megoldását követően azonnal kezdődik a 2. feladatsor, köztük szünetet nem kell 

biztosítani.  

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: feladatsoronként 45 perc,  

összesen 90 perc.  

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 25 %  

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

A vizsgarészenkénti 11-15, összesen 22-30 feladat értékelése pontszámokkal történik. Összesen 

a vizsgatevékenység két vizsgarészén 100 pont érhető el.  

A vizsgarészek feladatlapjainak eredményét 50%-50% súllyal kell figyelembe venni a Központi 

interaktív vizsga eredményében. A vizsgatevékenység akkor megfelelő, ha mindkét vizsgarész-

ben (feladatsor) külön-külön eléri a kapható pontszám legalább 40 %-át a vizsgázó.  

 

Projektfeladat  

A vizsgatevékenység megnevezése: Közigazgatási ügyintéző gyakorlati ismeretek.  

A vizsgatevékenység vagy részeinek leírása:   

A) Portfólió  

A vizsgázó által összeállított portfólió elfogadható tartalma:  

Kötelező elemként:  

- Lőgyakorlat dokumentációja (lőlapok) önreflexióval, továbbá minimum 

kettő egyéb elem az alábbiakból:  

- a tanév során elvégzett gyakorlati foglalkozás keretében megismert, az 

egyes kormányzati, hagyományos vagy mobil formában működő ügyfélszolgálati 

szolgáltatások dokumentált bemutatása ügyfelek véleményének, tapasztalatának 

kikérdezésével alátámasztottan;  

- a tanév során elvégzett gyakorlati foglalkozás keretében megismert igaz-

gatási cselekményekről anonimizált dolgozatban történő beszámoló (pl. a fogya-

tékkal élő személyekkel való bánásmód bemutatása, akadálymentes ügyfélszolgá-

lat ismertetése; a kormányhivatali szervezeti struktúra és rendszer bemutatása);  
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- a tanév során elvégzett gyakorlati foglalkozás keretében megismert, egyes 

közigazgatási hatósági eljárási cselekmények anonimizált bemutatása az adott el-

járási cselekményhez kapcsolódó dokumentum elkészítésével;   

- tanulmányi versenyeredmények;  

- legalább „B1” típusú államilag elismert komplex nyelvvizsga bizonyít-

vány, vagy rendészeti szaknyelvi nyelvvizsga;   

- egyéb szakmai, sport vagy tanulmányi elismerések, díjak, jutalmak;  

- a tanulmányai alatt készült, olyan szakmai tartalmú produktum, elért siker, 

melyet a tanuló saját fejlődése szempontjából értékesnek ítél meg;  

- egyéb, a közszolgálati alapkompetenciák kialakulását, fejlesztését segítő 

tevékenységekről szóló igazolás (pl. polgárőri szolgálat, társadalmi felelősségvál-

lalást erősítő önkéntes tevékenység – közösségi szolgálat, tartalékos katonai szol-

gálat stb.).  

A tanuló mindegyik kiválasztott portfolióelemhez önreflexiót ad, hogy miért volt számára fontos 

vagy nagy kihívás, illetve mit tanult szakmailag, emberileg az adott elem megszerzése során.  

A portfóliót a vizsgázó legfeljebb 10 percben bemutatja a vizsgabizottságnak.  

Az értékelési célból összeállított portfólió olyan dokumentumok (papír alapú vagy digitális for-

mátumú anyagok) gyűjteménye, amelyek rálátást engednek a tanulónak a rendészet és közszol-

gálat területen szerzett tudására, jártasságára, hozzáállására.   

Dokumentálása a szakmai oktatást végző intézményben kiállított Igazoló lappal és a hozzá csa-

tolt portfólió elemekkel történik. Az Igazoló lapra felvezetésre kerülnek az alábbi adatok: I. rész: 

Vizsgázó neve, születési ideje, anyja neve, a szakmai oktatást végző intézmény neve, a segítő 

neve, a portfólió leadásának és az igazolólap kitöltésének dátuma.   

II.  rész: A portfólió dokumentumainak tételes felsorolása a keletkezésük dátumával. III. 

 rész: A segítő portfóliót hitelesítő aláírása.  

A portfólió a vizsgázó teljes oktatási időszakát átölelheti.   
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B) Vizsgarész 

 Komplex igazgatási szakmai feladat   

A szituációs gyakorlati feladat végrehajtása a valóságos környezetet imitáló szituációs környe-

zetben (szituációs szakkabinet vagy szituációs hivatali helyiség/ügyfélszolgálat) történik.  

A vizsga fejlesztője/szervezője a tanulási eredményekben leírt tevékenységek valamelyikét meg-

jelenítő szituációt tartalmazó esetleírást állít össze, amelyből a vizsgázó egyet véletlenszerűen 

kiválaszt és a projektfeladat során gyakorlatban mutatja be az esetleírásban meghatározott, az 

eset megoldásához szükséges intézkedés vagy eljárási cselekmény végrehajtását. A projektfela-

dat elvégzése során a szituációhoz kapcsolódó dokumentumot (pl. jegyzőkönyv, feljegyzés, je-

lentés, szolgálati napló) önállóan elkészíti és az esetleírásban meghatározott paraméterek (fő-

szám, alszám) szerint iktatja.  

Az intézkedést vagy eljárási cselekményt szimuláló feladatban jelzők által támogatott feladat 

végrehajtás történik.  

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc (20 perc szituációs 

feladat-végrehajtás, 10 perc szituációs feladathoz kötődő szakmai kikérdezés majd 60 perc do-

kumentálás).A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 75 %  

 

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:   

Az „A” és „B” vizsgarész külön kerül értékelésre.   

A teljes vizsgatevékenységen belül az „A” Portfólió 20%-os, a „B” Komplex igazgatási szakmai 

feladat 80%-os súllyal kerül beszámításra.   

Az A) Portfólió értékelése során szempontként kell figyelembe venni a minimum három doku-

mentum meglétét. Abban az esetben, ha hiányzik az elvártak közül egy is, akkor a teljesítmény 

0%-osra értékelendő.   

A benyújtott portfólió értékelése során a formai igényességre és a tartalom szakmaiságára, azok 

mértékétől függően maximum 90 % adható.   

Maximum 10 %-ig értékelhető a három minimálisan benyújtandó elemen túl becsatolt dokumen-

tumok együttes darabszáma, elemenként 1%-al számolva.  

A portfóliót bíráló az alábbi értékelési szempontokon keresztül vizsgálja azt, hogy milyen mér-

tékű a szakmai oktatás során végzett tevékenységek bemutatásának mélysége, szakmaisága, mi-

lyen mértékű a tanuló saját munkájával kapcsolatos igényessége, önreflexiói alapján önértékelé-

se.   

1. Mennyire tükrözi a benyújtott portfólió az elvárt közszolgálati alapkompetenciá-

kat?  

2. A kiválasztott dokumentumok minősége (alaposság, szakmai hitelesség, pontos-

ság, esztétikum).  

3. Az önreflexió mélysége, összetettsége, a korosztálytól elvárható megfogalmazá-

sa.  

4. Hivatkozások, forráshelyek megjelenítése (relevancia esetén).  

A portfólió akkor fogadható el, ha a fenti szempontok szerint a vizsgaszervező által kidolgozan-

dó részletes értékelési szempontrendszer alapján legalább 40 %-osra értékelhető.  

  

Az „B” Komplex szakmai szituációs helyzetgyakorlat feladat értékeléséhez a vizsgaszervezőnek 

részletes értékelő lapot kell összeállítania az alábbi szempontok figyelembevételével:   
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- A szituációs feladat végrehajtása 50% (Ezen belül értékelési szempont a 

feladat eredményes végrehajtása, végrehajtásának szakszerűsége és jogszerűsége, 

a vizsgázó kommunikációja, metakommunikációja, kommunikációjának udvari-

assága és asszertivitása.)   

- Dokumentum szakszerű elkészítése és iktatása 20% (Ezen belül értékelési 

szempont, hogy a dokumentum tartalma és a szituáció összhangban legyen egy-

mással, valamint a dokumentumban szerepelnek-e a szituációhoz kapcsolódó kö-

telező tartalmi és formai elemek. Az iktatóprogram vagy iktatókönyv megfelelő 

használatával a dokumentumot iktatja.)  

- Szakmai kikérdezés során nyújtott elméleti ismeretszint 30%    

A részletes, esetleírásonként elkészítendő 100 pontos értékelőlap tartalmazza az egyes értékelési 

szempontok részletes súlyozását, a szóbeli kikérdezés lehetséges kérdéseit és a kérdésekre adha-

tó pontértékeket is. Amennyiben a szituációs gyakorlati feladat végrehajtása során valamely 

előre megfogalmazott kérdésre gyakorlatban jó választ adott a vizsgázó, akkor a kérdést nem 

kell feltenni, az adott pontérték jóváírható.    

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 

40 %-át elérte.  

  

A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges személyi feltételek 

Az interaktív vizsga során biztosítani kell a számítógépes környezet folyamatos működőképes-

ségét rendszergazda segítségével.  

A projektfeladat szituációinak végrehajtásához a feladattól függő létszámú, a szituációkat élet-

hűen eljátszani képes jelző személy szükséges. A szituációs feladathoz minimálisan biztosítandó 

jelzők száma kettő fő.  

A szituációhoz kötődő dokumentáció elkészítésének helyszínén a számítógépi rendszer folyama-

tos működését biztosító személy szükséges. 

 

A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek:  

Számítógépterem a vizsgacsoport létszámának megfelelő gépszámmal, interneteléréssel.  

Szituációs helyszín (szituációs szakkabinet vagy szituációs hivatalos helyiség/ügyfélszolgálat) A 

szituációkhoz szükséges felszerelések, eszközök, anyagok, melyeket a vizsgaszervező a szituá-

ciós gyakorlati vizsgafeladatok élethű végrehajtása érdekében a vizsgázó és a szituációt megje-

lenítő jelzők számára a szakmai oktatáshoz előírt felszerelések közül biztosít. Számítógépes le-

író helyiség.  

A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: -  

A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapozó vizsgát az alábbi súlyaránnyal kell beszámí-

tani: 15%   

A vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes szabá-

lyok  

Az interaktív vizsgán segédeszköz nem használható.  

A szituációs vizsgarészhez a vizsgáztató által biztosított eszközökön kívül más segédeszköz nem 

használható.   
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A szituációs vizsgarészhez kötődő szakmai kérdések megválaszolásához segédeszköz nem hasz-

nálható.  

  

Szakmairány megnevezése: Rendészeti technikus 

Szakmai vizsgára bocsátás feltétele:   

valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes  

teljesítése.  

Szakmához kötődő további sajátos követelmények: -  

 

Központi interaktív vizsga  

A vizsgatevékenység megnevezése: Rendészeti technikus elméleti ismeretek  

A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása  

A központi interaktív vizsga két részből áll.  

Az első vizsgarész (1. feladatsor) a tanulási eredmények mérése érdekében az alábbi tudásele-

mekből összeállított feladatokat tartalmaz:  

- az egyes magánbiztonsági tevékenységek és azok körében ellátandó feladatok, 

főbb jogi szabályozók  

- védelem fogalma, szintjei, főbb rendszermegoldások  

- helyszínbiztosítás  

- szolgálat ellátás szabályai  

- hivatásos szolgálati jogviszony, megbízás, munkaviszony  

- a munkavégzésre vonatkozó munka-, baleset-és környezetvédelmi szabályok  

- tűzvédelmi és tűzmegelőzési szabályok  

- legismertebb szabálysértési és büntető tényállások, jogos védelem és végszükség 

fogalma -  polgári jog alapfogalmai  

- büntető eljárás alapvető szabályai  

- az emberi test sérülékeny pontjai, az elsősegélynyújtás és újraélesztés technikái  

  

A második vizsgarész (2. feladatsor) a tanulási eredmények mérése érdekében az alábbi  

 tudáselemekből összeállított feladatokat tartalmaz:  

- közterület, magánterület fogalma, a közterület felügyelet, a közterület felügyelő 

feladatköre és intézkedései, a közveszély és közveszély helyszíne  

- szabálysértési és közigazgatási eljárás alapvető szabályai (hatáskör, illetékesség, 

alapelvek, résztvevő személyek, bizonyítás, határozat, jogorvoslat, ellenőrzés)  

- a rendőrség szervezeti tagozódása, főbb rendvédelmi feladatai  

- a  katasztrófavédelem  szervezete  és  feladatai,  katasztrófavé-

delmi  intézkedések, tűzvédelem alapjai, tűzmegelőzés szabályai  

- a rendőri szolgálati ismeretek és a rendőri intézkedéssel kapcsolatos ismeretek  

- adatvédelem, információszabadság és személyiségi jogok   

- a büntetés-végrehajtásra vonatkozó alapvető ismeretek  
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 A feladatsorok minden tudáselemből legalább 1 feladatot tartalmaznak, a feladatok darabszáma 

nem haladhatja meg a vizsgarészenkénti 15 feladatot, de el kell érnie a 11-t.  

A feladatokon belül több kérdés is feltehető.  

Az 1. feladatsor megoldását követően azonnal kezdődik a 2. feladatsor, köztük szünetet nem kell 

biztosítani.  

 

Az írásbeli vizsgatevékenység a tanulási eredmények mérése érdekében a fenti tudáselemekből 

összeállított feladatokat tartalmaz a feltüntetett értékelési súlyarány figyelembevételével:  

Az interaktív vizsga feladatlapja tartalmazhat feleletválasztós, feleletkiegészítős, párosítási, cso-

portosítási, sorba rendezési feladatokat. Emellett a második vizsgarész  feladatsora tartalmazzon 

1 darab, legalább a vizsgarészben kapható pontszám 30%-át kitevő komplex, azaz több tanulási 

eredmény elemet átfogó, többkérdéses, összefüggéseket feltáró, rendszerező, szövegelemzést 

vagy ábraértelmezést is igénylő feladatot.  

  

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: feladatsoronként 45 perc, ösz-

szesen 90 perc.  

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül:   25 %  

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

A vizsgarészenkénti 11-15, összesen 22-30 feladat értékelése pontszámokkal történik. Összesen 

a vizsgatevékenység két vizsgarészén 100 pont érhető el.   

A második vizsgarészben kötelező komplex feladat pontértéke legalább a vizsgarészben adható 

pontszámok 30%-át tegye ki.  

A vizsgarészek feladatlapjainak eredményét 50%-50% súllyal kell figyelembe venni a Központi 

interaktív vizsga eredményében. A vizsgatevékenység akkor megfelelő, ha mindkét vizsgarész-

ben (feladatsor) külön-külön eléri a kapható pontszám legalább 40%-át a vizsgázó.  

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 

40 %-át elérte.  

 

Projektfeladat  

A vizsgatevékenység megnevezése: Rendészeti technikus gyakorlati ismeretek  

A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása  

A) Portfólió  

A vizsgázó által összeállított portfólió elfogadható tartalma:  

Kötelező elemként:  

- Lőgyakorlat dokumentációja (lőlapok) önreflexióval Továbbá minimum 

kettő egyéb elem az alábbiakból:  

- B1, B2 vagy C1 típusú államilag elismert komplex nyelvvizsga bizonyít-

vány; vagy rendészeti szaknyelvi nyelvvizsga;  

- „B” kategóriás gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély  

- egyéb szakmai, sport vagy tanulmányi elismerések, díjak, jutalmak;  

- a tanulmányai alatt készült, olyan szakmai tartalmú produktum, elért siker, 

melyet a tanuló saját fejlődése szempontjából értékesnek ítél meg;  
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- a tanuló által megírt önreflexiós beszámoló, amely a tanuló önvédelmi, 

közelharc, intézkedéstaktikai kompetenciának a fejlődését dokumentálja (testne-

velő tanár vagy edző aláírásával ellátva);  

- egyéb, a közszolgálati alapkompetenciák kialakulását, fejlesztését segítő 

tevékenységekről szóló igazolás (pl. polgárőri szolgálat, társadalmi felelősségvál-

lalást erősítő önkéntes tevékenység – közösségi szolgálat, tartalékos katonai szol-

gálat stb.).  

A tanuló mindegyik kiválasztott portfolióelemhez önreflexiót ad, hogy miért volt számára fontos 

vagy nagy kihívás, illetve mit tanult szakmailag, emberileg az adott elem megszerzése során.  

A portfóliót a vizsgázó legfeljebb 10 percben bemutatja a vizsgabizottságnak.  

  

Az értékelési célból összeállított portfólió olyan dokumentumok (papír alapú vagy digitális for-

mátumú anyagok) gyűjteménye, amelyek rálátást engednek a tanulónak a rendészet és közszol-

gálat területen szerzett tudására, jártasságára, hozzáállására.   

Dokumentálása a szakmai oktatást végző intézményben kiállított Igazoló lappal és a hozzá csa-

tolt portfólió elemekkel történik. Az Igazoló lapra felvezetésre kerülnek az alábbi adatok: I. rész: 

Vizsgázó neve, születési ideje, anyja neve, a szakmai oktatást végző intézmény neve, a segítő 

neve, a portfólió leadásának és az igazolólap kitöltésének dátuma.   

II.  rész: A portfólió dokumentumainak tételes felsorolása a keletkezésük dátumával. III. 

 rész: A portfóliót hitelesítő segítő aláírása.  

A portfólió a vizsgázó teljes oktatási időszakát átölelheti.  

 

B) Komplex szakmai szituációs helyzetgyakorlat  

A szituációs gyakorlati feladat végrehajtása szituációs környezetben (szituációs szakkabinet 

vagy szituációs utca) történik.  

A vizsga fejlesztője/szervezője több, a tanulási eredményekben leírt tevékenységek valamelyikét 

megjelenítő szituációt tartalmazó esetleírást állít össze, amelyből a vizsgázó egyet véletlenszerű-

en kiválaszt és a megoldás során gyakorlatban mutatja be az esetleírásban meghatározott, az eset 

megoldásához szükséges intézkedés végrehajtását.   

A vizsgázó ezt követően az intézkedés nyomán keletkező dokumentálási kötelezettségének tesz 

eleget számítógépen az adekvát dokumentumban, illetve szóban/telefonon jelent a szolgálatve-

zetőnek.   

  

Az intézkedést szimuláló feladatban jelzők által támogatott feladat-végrehajtás történik.  

  

A feladatok számát úgy kell meghatározni, hogy egy vizsgahelyszínen/teremben egyidejűleg a 

vizsgázók számánál kettővel több feladat álljon rendelkezésre. Minden tanulási eredményben 

leírt tevékenységet legalább egy esetleírásban szükséges szerepeltetnie a vizsgaszervezőnek. 

Egy esetleírásban több tanulási eredményben leírt tevékenység is megjelenítésre kerülhet. 1-5 

esetleírás tartalmazzon olyan szituációs helyzetet, amelyben a tanulási eredményekben leírt te-

vékenységek megjelenítése részben vagy egészben idegen nyelven történő intézkedés végrehaj-

tásának bemutatásán keresztül történik.  
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A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 20 perc szituációs 

feladatvégrehajtás, 10 perc szituációs feladathoz kötődő szakmai kikérdezés, majd 60 perc do-

kumentálás. Összesen 90 perc.  

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 75 %  

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: Az A) és B) vizsgarész külön kerül értékelésre. 

A teljes vizsgatevékenységen belül az A) Portfólió 20%-os és a B) Komplex szakmai szituációs 

helyzetgyakorlat feladat 80%-os súllyal kerül beszámításra.  

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám lega-

lább 40%-át elérte és ezen belül a portfólió és a szakmai kikérdezésben nyújtott teljesítménye 

külön-külön önállóan is eléri a portfólióra és a szakmai kikérdezésre kapható pontok 40%-át.  

  

Az A) Portfólió értékelése során szempontként kell figyelembe venni a minimum három doku-

mentum meglétét. Abban az esetben, ha hiányzik az elvártak közül egy is, akkor a teljesítmény 

0%-osra értékelendő.   

A benyújtott portfólió értékelése során a formai igényességre és a tartalom szakmaiságára, azok 

mértékétől függően maximum 90% adható.   

Maximum 10%-ig értékelhető a három minimálisan benyújtandó elemen túl becsatolt dokumen-

tumok együttes darabszáma, elemenként 1%-al számolva.  

A portfóliót bíráló az alábbi értékelési szempontokon keresztül vizsgálja azt, hogy milyen mér-

tékű a szakmai oktatás során végzett tevékenységek bemutatásának mélysége, szakmaisága, mi-

lyen mértékű a tanuló saját munkájával kapcsolatos igényessége, önreflexiói alapján önértékelé-

se.   

1. Mennyire tükrözi a benyújtott portfólió az elvárt közszolgálati alapkom-

petenciákat?  

2. A kiválasztott dokumentumok minősége (alaposság, szakmai hitelesség, 

pontosság, esztétikum).  

3. Az önreflexió mélysége, összetettsége, a korosztálytól elvárható megfo-

galmazása.  

4. Hivatkozások, forráshelyek megjelenítése (relevancia esetén).  

A portfólió akkor fogadható el, ha a fenti szempontok szerint a vizsgaszervező által kidolgozan-

dó részletes értékelési szempontrendszer alapján legalább 40%-osra értékelhető.  

  

A B) Komplex szakmai szituációs helyzetgyakorlat feladat értékeléséhez a vizsgaszervezőnek 

részletes értékelő lapot kell összeállítania az alábbi szempontok figyelembevételével:  

 A szituációs feladat végrehajtása  45%  

(Ezen belül értékelési szempont   

• a feladat eredményes végrehajtása,  

• végrehajtásának szakszerűsége és jogszerűsége,   

• a releváns eszközök kiválasztása és -használata,  

• a vizsgázó magyar és / vagy idegen nyelvi kommunikációja, metakom-

munikációja, kommunikációjának udvariassága és asszertívitása.)  

 Dokumentáció minősége  25%  

 Szakmai kikérdezés során nyújtott elméleti ismeretszint   30%   
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A szituációban mérni kell a vizsgázó tanulási eredményekben meghatározott szabálysértési és 

büntetőjogi, kommunikációs, támadás-elhárításra és helyes eszközhasználatra vonatkozó ismere-

tei gyakorlatban történő alkalmazásának készségét és felkészültségét, továbbá a szolgálatteljesí-

tés írásbeli dokumentálása vagy a szóbeli jelentéstétel minőségét. Ezeken belül értékelési szem-

pont a feladat végrehajtásának szakszerűsége, a vizsgázó személyes társas és módszer kompe-

tenciái.   

  

A részletes, esetleírásonként elkészítendő 100 pontos értékelőlap tartalmazza az egyes értékelési 

szempontok részletes súlyozását, a szóbeli kikérdezés lehetséges kérdéseit és a kérdésekre adha-

tó pontértékeket is. Amennyiben a szituációs gyakorlati feladat végrehajtása során valamely 

előre megfogalmazott kérdésre gyakorlatban jó választ adott a vizsgázó, akkor a kérdést nem 

kell feltenni, az adott pontérték jóváírható.   

  

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 

40%-át elérte.  

   

  

A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges személyi feltételek: Az 

interaktív vizsga során biztosítani kell a számítógépes környezet folyamatos működőképességét 

rendszergazda segítségével.   

A projektfeladat szituációinak végrehajtásához a feladattól függő létszámú, a szituációkat élet-

hűen eljátszani képes, idegen nyelven is kommunikálni tudó jelző személy szükséges. A szituá-

ciós feladathoz minimálisan biztosítandó jelzők száma kettő fő.  

A szituációhoz kötődő dokumentáció elkészítésének helyszínén a számítógépi rendszer folyama-

tos működését biztosító személy szükséges.  

A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek: Számí-

tógépterem a vizsgacsoport létszámának megfelelő gépszámmal, interneteléréssel.  

Szituációs helyszín (taktikai ház vagy szituációs kabinet vagy szituációs utca, tér).  

A szituációkhoz szükséges szolgálati felszerelések, eszközök, anyagok, melyeket a vizsgaszer-

vező a szituációs gyakorlati vizsgafeladatok élethű végrehajtása érdekében a vizsgázó és a szitu-

ációt megjelenítő jelzők számára a képzéshez előírt felszerelések közül biztosít. Számítógép, 

nyomtató, telefon.  

A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: –  

A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapozó vizsgát az alábbi súlyaránnyal kell beszámí-

tani: 15%  

A vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes sza-

bályok 

 Az interaktív vizsgán segédeszköz nem használható.  

A szituációs gyakorlati feladathoz a vizsgázó a jegyzeteléshez, adatrögzítéshez saját íróeszközt 

és a vizsgaszervező által biztosított papírlapokat használhat, egyéb segédeszközt nem. A szituá-
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ciós gyakorlati feladathoz kötődő számítógépes dokumentálás során szoftveres segédlehetőségek 

a vizsgázó által használhatóak, de egyéb segédeszköz nem.   

A szituációs vizsgarészhez kötődő szakmai kérdések megválaszolásához segédeszköz nem hasz-

nálható.  

  

 

 

4.2. Képzési és kimeneti követelmények – sport ágazat 

SPORTEDZŐ (A SPORTÁG MEGJELÖLÉSÉVEL) – SPORTSZERVEZŐ SZAKMA  

 

 

A kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítés során az ágazati alapoktatáshoz tartozó tan- 

tárgyak oktatását a szakmai oktatás első félévében kell megszervezni. 
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A tanulási területekhez rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 

 
 
 

Évfolyam 

 
 

9. 

 
 

10. 

 
 

11. 

 
 

12. 

 
 

13. 

 
A képzés 

összes 

óraszáma 

 
 

1/13. 

 
 

2/14. 

 
A képzés 

összes 

óraszáma 

Évfolyam összes óraszáma 252 324 432 432 620 2060 1080 930 2010 

   M
u

n
k
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i 
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m
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e-
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k

 

 
Munkavállalói ismeretek 

 
18 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
18 

 
18 

 
0 

 
18 

Álláskeresés 5     5 5  5 

Munkajogi alapismeretek 5     5 5  5 

Munkaviszony létesítése 5     5 5  5 

Munkanélküliség 3     3 3  3 

  M
u

n
k
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i 
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n
y
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v
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h
n
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s 
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m
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) 

 
Munkavállalói idegen nyelv 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
62 

 
62 

 
0 

 
62 

 
62 

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések     11 11  11 11 

Önéletrajz és motivációs levél     20 20  20 20 

„Small talk” – általános társalgás     11 11  11 11 

Állásinterjú     20 20  20 20 

   
S

p
o
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g
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i 

al
ap

o
zá

s 

 
Anatómiai-élettani ismeretek 

 
72 

 
72 

 
0 

 
0 

 
0 

 
144 

 
144 

 
0 

 
144 

Az anatómia és az élettan tárgya, módsze- 

re 
4 

    
4 4 

 
4 

Az emberi szervezet szövetei 12     12 12  12 

A mozgató szervrendszer felépítésének és 

működésének alapja 
8 

    
8 8 

 
8 

A vázrendszer felépítése és működése 17     17 17  17 

Az izomzat felépítése és működése 17     17 17  17 

A légzés szervrendszerének felépítése és 

működése 
14 

    
14 14 

 
14 
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 A szív és a keringési rendszer felépítése, 

működése 

 
20 

   
20 20 

 
20 

A kiválasztás szervrendszerének felépíté- 

se, működése 

 
8 

   
8 8 

 
8 

A szabályozás élettani törvényszerűségei, 

a hormonrendszer működése 

 
22 

   
22 22 

 
22 

Az idegrendszer felépítése és működése  22    22 22  22 

 
Egészségtan 

 
0 

 
72 

 
0 

 
0 

 
0 

 
72 

 
72 

 
0 

 
72 

Sport és életmód  10    10 10  10 

A tápcsatorna felépítése és működése  10    10 10  10 

Az egészséges táplálkozás  16    16 16  16 

Az immunológia alapjai, egészségtani 

vonatkozásai 

 
18 

   
18 18 

 
18 

Sportsérülések  18    18 18  18 

 
Edzéselmélet I. 

 
36 

 
72 

 
0 

 
0 

 
0 

 
108 

 
108 

 
0 

 
108 

Edzéselméleti alapfogalmak 36     36 36  36 

Motoros képességek  40    40 40  40 

Az edzés és versenyzés összefüggései  16    16 16  16 

Az edzésfolyamatot befolyásoló tényezők 
 

16 
   

16 16 
 

16 

 
Edzésprogramok I. 

 
72 

 
36 

 
0 

 
0 

 
0 

 
108 

 
108 

 
0 

 
108 

Motoros képességfejlesztés I. 72     72 36  36 

Edzés (foglalkozás) látogatás, dokumentá- 

lás I. 

 
36 

   
36 72 

 
72 

 
Gimnasztika I. 

 
54 

 
72 

 
0 

 
0 

 
0 

 
126 

 
126 

 
0 

 
126 

A gimnasztika mozgásrendszere 54     54 54  54 

Gimnasztikai gyakorlattervezés és gyakor- 

latvezetés 

 
72 

   
72 72 

 
72 

Tanulási terület összóraszáma 234 324 0 0 0 558 558 0 558 
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Elsősegélynyújtás 

 
0 

 
0 

 
36 

 
0 

 
0 

 
36 

 
0 

 
31 

 
31 

Újraélesztés   16   16  14 14 

Sebzések, sebellátás   10   10  9 9 

Traumás sérülések   10   10  8 8 

 
Funkcionális anatómia 

 
0 

 
0 

 
0 

 
72 

 
0 

 
72 

 
0 

 
62 

 
62 

Szöveti struktúrák élettani vetületei    7  7  5 5 

A vázrendszer felépítése és működése    14  14  12 12 

Az izomrendszer felépítése és működése    14  14  12 12 

Keringési rendszer részeinek szerepe az 

életműködések fenntartásában 

   
12 

 
12 

 
10 10 

Légzőrendszer részeinek szerepe az 

élet- működések fenntartásában 

   
10 

 
10 

 
9 9 

Szabályzórendszer egyes elemeinek sze- 

repe az érző és mozgató területek műkö- 

désének összehangolásában 

    
15 

  
15 

  
14 

 
14 

 
Terhelésélettan 

 
0 

 
0 

 
72 

 
0 

 
0 

 
72 

 
72 

 
0 

 
72 

Edzéselméleti összefoglalás, a terhelés 

során a szervezetben végbemenő változá- 

sok 

   
6 

   
6 

 
6 

  
6 

Energiaszolgáltató folyamatok a szerve- 

zetben 

  
4 

  
4 4 

 
4 

Terhelés hatása a mozgató szervrendszerre 
  

12 
  

12 12 
 

12 

Terhelés hatása a légzési szervrendszerre   6   6 6  6 

Terhelés hatása a keringési rendszerre   10   10 10  10 

A terhelés és a szabályozó rendszer kap- 

csolata 

  
10 

  
10 10 

 
10 

A terhelés és a táplálkozás kapcsolata   4   4 4  4 

Különböző életkorok terhelésélettani 

sajátosságai 

  
8 

  
8 8 

 
8 
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 Fogyatékkal élők, krónikus betegek és 

terhesek terhelésének sajátossága 

  
6 

  
6 6 

 
6 

A teljesítményfokozás   6   6 6  6 

 
Edzéselmélet II. 

 
0 

 
0 

 
72 

 
0 

 
0 

 
72 

 
72 

 
0 

 
72 

A motoros képességfejlesztés módszerta- 

na 

  
40 

  
40 40 

 
40 

A mozgástanulás   12   12 12  12 

Edzéstervezés, foglalkozástervezés   20   20 20  20 

 
Edzésprogramok II. 

 
0 

 
0 

 
72 

 
36 

 
0 

 
108 

 
108 

 
0 

 
108 

Motoros képességfejlesztés II.   72   72 72  72 

Edzés (foglalkozás) látogatás, dokumentá- 

lás II. 

   
36 

 
36 36 

 
36 

 
Gimnasztika II. 

 
0 

 
0 

 
36 

 
0 

 
0 

 
36 

 
36 

 
0 

 
36 

Kéziszerrel- és egyéb szerrel végzett 

gyakorlatok 

  
36 

  
36 36 

 
36 

 
Kommunikáció 

 
0 

 
0 

 
72 

 
0 

 
0 

 
72 

 
72 

 
0 

 
72 

A kommunikáció szerepe és alapformái   10   10 10  10 

Befolyásolás, meggyőzés és asszertivitás a 

kommunikációs folyamatokban 

  
26 

  
26 26 

 
26 

A szakmaspecifikus interakciók hatékony 

kezelése 

  
36 

  
36 36 

 
36 

 
Sportszervezési ismeretek 

 
0 

 
0 

 
36 

 
0 

 
0 

 
36 

 
36 

 
0 

 
36 

A magyar testnevelés és sport területei és 

szervezetei 

  
12 

  
12 12 

 
12 

Sportesemények szervezése   24   24 24  24 
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Sporttörténet 

 
0 

 
0 

 
0 

 
36 

 
0 

 
36 

 
36 

 
0 

 
36 

Olimpiatörténet    10  10 10  10 

Sportági ismeretek    26  26 26  26 

Tanulási terület összóraszáma 0 0 396 144 0 540 432 93 525 

   
S
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Sportági alapok 

 
0 

 
0 

 
36 

 
36 

 
279 

 
351 

 
0 

 
341 

 
341 

Kondicionális képességfejlesztés és 

az életkor kapcsolata 

  
36 

  
36 

 
32 32 

Koordinációs képességek fejlesztése    36  36  32 32 

Az ízületi mozgékonyság fejlesztése     10 10  10 10 

A bemelegítés módszertana     14 14  14 14 

Levezetés, relaxáció     8 8  8 8 

Saját sportágra jellemző motoros képessé- 

gek 

    
110 110 

 
108 108 

Sportági mozgásformák oktatása     137 137  137 137 

 
Sportági szakismeretek 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
155 

 
155 

 
0 

 
155 

 
155 

Az edzés tervezése, adminisztrációja     19 19  19 19 

Az edzés szervezési feladatai     12 12  12 12 

Az edző elemző munkája     62 62  62 62 

Az edzői kommunikáció, viselkedés     62 62  62 62 

 
Pedagógia 

 
0 

 
0 

 
0 

 
72 

 
0 

 
72 

 
0 

 
62 

 
62 

Az oktatás-nevelés folyamata    12  12  10 10 

Edzői szerepek    18  18  16 16 

Az edző-sportoló kapcsolat jellemzői    24  24  20 20 

Tehetség, tehetséggondozás    18  18  16 16 
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Pszichológia 

 
0 

 
0 

 
0 

 
72 

 
0 

 
72 

 
0 

 
62 

 
62 

A személyiség jellemző jegyei    30  30  26 26 

A sporttevékenység pszichológiai jellem- 

zői 

   
42 

 
42 

 
36 36 

 
Sportjog 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
31 

 
31 

 
36 

 
0 

 
36 

Polgári jogi alapismeretek     9 9 10  10 

A sporttevékenységre és a sportolóra 

vonatkozó rendelkezések 

    
10 10 12 

 
12 

Sportszervezetek jogi szabályozása     7 7 8  8 

Sportszövetségek jogi szabályozása     5 5 6  6 

 
Pénzügyi ismeretek 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
31 

 
31 

 
36 

 
0 

 
36 

Pénzügyi bizonylatok kezelése     3 3 4  4 

Házipénztár működése     4 4 4  4 

Kötelezettségek elszámolása, teljesítése     8 8 10  10 

Könyvvitel     5 5 6  6 

Pénzügyi alapok     11 11 12  12 

 
Sportmenedzsment és marketing 

 
0 

 
0 

 
0 

 
108 

 
0 

 
108 

 
0 

 
93 

 
93 

Általános vezetési ismeretek    20  20  16 16 

A sportvezetés módszertani alapjai    36  36  29 29 

Sportmarketing    52  52  48 48 

 
Számviteli ismeretek 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
31 

 
31 

 
0 

 
31 

 
31 

A vállalkozás vagyona     13 13  13 13 

A vállalkozás eredménye     18 18  18 18 
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Vállalkozási ismeretek 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
31 

 
31 

 
0 

 
31 

 
31 

Vállalkozás indításának gyakorlata     7 7  7 7 

Munkaügyi gyakorlat     6 6  6 6 

A sport üzleti kérdései     6 6  6 6 

A vállalkozás formái     12 12  12 12 

Tanulási terület összóraszáma 0 0 36 288 558 882 72 775 847 

Egybefüggő szakmai gyakorlat: 0 0 35 35   70   
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4.2.1. A szakma alapadatai  

 Az ágazat megnevezése: 20. Sport  

 A szakma megnevezése: Sportedző (a sportág megjelölésével) - sportszervező  

 A szakma azonosító száma: 5 1014 20 02  

 A szakma szakmairányai: -  

 A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5    

 A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5  

 Ágazati alapoktatás megnevezése: Sport ágazati alapoktatás  

 Kapcsolódó részszakmák megnevezése: -   

 Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama: Szakképző iskolai oktatásban: -, Technikumi okta-

tásban: 70 óra, Érettségire épülő oktatásban: 70 óra  

4.2.2. A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevé-

kenység, valamint a munkaterület leírása  

  

A sportedző – sportszervező szakember sportág-specifikusan, célirányosan tervezi, szervezi és irányít-

ja a sportolók, csapatok rövid-, közép- és hosszú távú felkészítését és versenyeztetését. Megtanítja a 

sportág technikai, taktikai és játékrendszer-ismereteit, játék- és versenyszabályait.  Értékeli a sportolók 

edzéseken és a versenyeken nyújtott teljesítményét, a korszerű pedagógiai és edzéselvek, edzésmód-

szerek figyelembevételével fejleszti teljesítőképességüket és teljesítőkészségüket. Edzőmérkőzéseket 

és -versenyeket, illetve edzőtáborokat, egyéb sportrendezvényeket szervez. Rekreációs szakemberként 

részt vesz az amatőr sportolók foglalkozásai, versenyei szervezésében, irányításában. Tanácsaival se-

gíti az egészséges életmódra törekvők táplálkozásának, sportolási programjának összeállítását.  

Vezetési, szervezési és pénzügyi tanulmányaira alapozva részt vesz sportklubok, szakosztályok mun-

kájában, irányításában. Sporthoz és rekreációhoz kapcsolódó rendezvényeket szervez.  

Amennyiben a szakszövetség a munkakör betöltését nem köti egyéb feltételekhez, úgy a szakképesítés 

a megjelölt sportágban edzői, oktatói munkakör betöltésére jogosít a 157/2004. (V. 18.) Korm. rende-

let alapján. A szakképzettséggel betölthető munkakörök, tevékenységek: egészségmegőrző programok 

szervezője, sportfoglalkozások (edzésprogramok) szervezője és vezetője, egészségmegőrző programok 

vezetője, sport szakreferens, aerobic oktató, fitness-wellness asszisztens, fitnesz edző, programszerve-

ző, termékbemutató-szervező, rendezvényszervező és – bonyolító, sport-rendezvényszervező, 

szabadidőszervező, aerobic terem üzletvezetője, fitness klub vezetője, fitnessterem vezető, fürdőveze-

tő, horgászegyesületi vezető, kondicionálóterem vezető, mozgásstúdió-vezető, sport szakosztályveze-

tő, sportegyesület vezetője, sportklub vezetője, sportlétesítmény vezető, sportosztály vezetője, strand-

vezető, szabadidő központ igazgatója, testápolószalon-vezető, uszodavezető.  

 

4.2.3. A szakmához rendelt legjellemzőbb FEOR szám  

Szakma megnevezése FEOR-szám  FEOR megnevezése  

Sportedző (a sportág megjelölésével) - 2717  
Szakképzett edző, sportszervező, 

irányító  
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sportszervező  

  
3722  

Fitnesz- és rekreációs programok 

irányítója  

3631  
Konferencia- és rendezvényszerve-

ző  

1336  
Sport- és rekreációs tevékenységet 

folytató egység vezetője  

 

4.2.4. A szakképzésbe történő belépés feltételei  

 Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség  

 Alkalmassági követelmények  

o Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges  

o Pályaalkalmassági vizsgálat: szükséges  

A fizikai alkalmassági vizsga feladatait a képző intézmény állítja össze azzal a megkötéssel, hogy a 

megjelölt sportágakhoz kapcsolódó feladatoknak megfelelően kell mérniük az illeszkedő motoros ké-

pességek és sportági technikák szintjét. 

4.2.5. A szakmai oktatás megszervezéséhez szükséges 

tárgyi feltételek  

Eszközjegyzék ágazati alapoktatásra  

● Tantermi tábla  

● Projektor  

● Laptop  

● Tablet vagy okostelefon  

● Bioimpedanica analizátor  

● Pulzusmérő sport óra  

● Videókamera  

● Anatómiai szemléltető eszközök  

● Elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök  

● Az újraélesztés gyakorlásához szükséges eszközök  

● Internet kapcsolat  

  

  

Eszközjegyzék szakirányú oktatásra   

● Sportági gyakorlathoz szükséges felszerelések, eszközök  

● Tantermi tábla  

● Projektor  

● Laptop  

● Tablet vagy okostelefon  

● Bio impedanica analizátor  

● Pulzusmérő sport óra  

● Videókamera  

● Anatómiai szemléltető eszközök  



117 

 

● Elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök  

● Automata defibrillátor készülék  

  

4.2.6. Kimeneti követelmények   

Az ágazati alapoktatás szakmai követelményeinek leírása   

A tanuló az ágazati alapoktatás során elsajátítja a szakma gyakorlásához elengedhetetlen elméleti 

ismereteket, és gyakorlati tevékenysége során a résztvevők előképzettséghez, korosztályhoz igazítva 

alkalmazza azokat. Ezen ismeretek birtokában, a motoros képességek fejlesztésére irányuló gyakor-

lati foglalkozások előkészítését, bemelegítését megtervezi és levezeti. Betartja a balesetvédelmi sza-

bályokat, a szaknyelvet pontosan alkalmazza. A sportszakmai terminológiát használva a kommuni-

kációs helyzetnek és az életkori sajátosságoknak megfelelően hatékonyan kommunikál. Az általa 

összeállított feladatot feladatvégzés helyességét ellenőrzi, hibát javít.  

Ágazati alapoktatás szakmai követelményei  

  

  

Sorszá 

m  

Készségek, képessé-

gek  
Ismeretek  

Elvárt viselke-

désmódok, attitű-

dök  

Önállóság és fele-

lősség mértéke  

1  

Betartja a  

munkavédelmi sza-

bályzatot, balesetvé-

delmi szabályokat 

fogalmaz meg.   

Ismeri a balesetvé-

delmi szabályokat és 

a munkaeszközök 

rendeltetésszerű 

használatának mód-

ját.   

Elkötelezett a biz-

tonságos  

munkavégzés  

mellett, törekszik a 

munkájához kap-

csoló eszközök 

rendeltetésszerű 

használatára és a 

sportfoglalkozáson 

való részvevők 

pontos balesetvé-

delmi tájékoztatá-

sára.  

Betartatja a beren-

dezések, gépek, 

továbbá sportszerek 

és sporteszközök 

rendeltetésszerű 

használatával, keze-

lésével kapcsolatos 

rendszabályokat.  

2  

A felismert edzésár-

talmak tünetei alapján 

megfelelően módosítja 

a bemelegítés tartal-

mát, az alkalmazott 

módszereket és eszkö-

zöket.  

Ismeri és felismeri a 

sportsérüléseket, 

edzésártalmakat, va-

lamint tisztában van 

azok megelőzésének 

lehetőségeivel.  

Törekszik a sérü-

lésmentes feladat-

végzés elősegítésé-

re a bemelegítés 

során.  

Szükség esetén 

egészségügyi szak-

emberek segítségé-

vel az edzésártal-

makat kivédi, ellát-

ja, gyógyítja.  
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4  

Kezeli a szakterületén 

használatos irodatech-

nikai és informatikai 

eszközöket, szoftvere-

ket és alkalmazásokat 

(pl. számítógép, tablet, 

videókamera,  

Ismeri a pulzusmérő 

óra működését, az 

egészségi állapot mo-

nitorozására alkalmas 

applikációkat, 

bioimpedanciaanalizá 

tor felhasználásának 

lehetőségeit és  

Igénye van a digi-

tális önfejlesztésre 

a szakterületén, 

törekszik megis-

merni az új, sport-

munka során is 

alkalmazható digi-

tális  

Önállóan alkalmaz-

za az eszközöket, 

szoftvereket, meg-

találja az adott 

sporttevékenység 

bemelegítéséhez 

használható legal-

kalmasabb  

 

 pulzusmérő óra, 

bioimpedanciaanalizá 

tor, egészségi állapot 

monitorozására alkal-

mas applikációk stb.).  

folyamatát. Edzés-

módszertani szem-

pontból értelmezi a 

szakterületen haszná-

latos informatikai 

eszközökkel mért ada-

tokat.  

lehetőségeket.  applikációkat, digi-

tális lehetőségeket.  

5  

Ellátja a szakmájához  

kapcsolódó adminiszt-

ratív és dokumentációs 

feladatokat (pl.  

jegyzőkönyvvezetés, 

nyilvántartások, be-

számolók, feljegyzések 

stb.)  

Ismeri a munkájához 

kapcsolódó 

dokumentumtípusoka 

t, a  

jegyzőkönyvvezetés, 

a feljegyzésírás mene-

tét és szabályait.   

Törekszik a pontos 

dokumentációs és 

adminisztrációs 

munkavégzésre,  

igyekszik elkerülni  

a   

szabálytalanságok 

at.  

Önállóan dokumen-

tálja és adminisztrál-

ja a munkafolyama-

tait.  

6  

Pontosan és közérthe-

tően használja a sport-

szakmai terminológi-

át, hatékonyan kom-

munikál a célcsoport-

tal a kommunikációs 

szituációnak és az 

életkori sajátosságok-

nak megfelelően.  

Ismeri a sportszak-

mai terminológiát, 

tisztában van a kü-

lönböző  

korcsoportok életkori 

sajátosságaival, és a 

korcsoportokhoz kap-

csolható kommuniká-

ciós eszközökkel, stra-

tégiával.  

Törekszik a  

pontos, érthető 

kommunikációra, 

a megfelelő sport-

szakmai nyelvezet 

használatára.  

 Kommunikációjáb 

an felelősen meg-

győződik a megér-

tésről.  
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7  

Elősegíti az ügyfél 

helyes táplálkozási 

szokásainak kialakítá-

sát.  

Tisztában van a he-

lyes táplálkozási szo-

kásokkal és a folya-

dékpótlás fontosságá-

val.  

Elkötelezett az 

egészséges élet-

mód szemléletének 

terjesztésében, 

személyes példa-

mutatásával segíti 

a helyes táplálko-

zási szokások  

kialakítását, meg-

erősítését.  

Önállóan fogalmaz 

meg személyre sza-

bott javaslatot az 

ügyfél helyes táp-

lálkozási szokásai-

nak kialakításának 

elősegítésre.  

8  

Bemelegítést tervez, 

szervez és vezet kü-

lönböző létszámú és 

korú csoportok szá-

mára változatos kö-

rülmények között (pl. 

sportpályán, vízben, 

hóban, jégen stb.).   

Ismeri a tervezési 

folyamat és a foglal-

kozás szervezés, ve-

zetés alapelveit, lépé-

seit.  

Érdeklődő az új 

mozgásformák ki-

próbálásának lehe-

tősége iránt, igényli 

a szakmai megúju-

lást és sokszínűsé-

get.   

Önállóan tervez, 

szervez és vezet 

bemelegítést.   

9  
 A bemelegítés, céljai-

nak megfelelően  

 Ismeri az edzésterve-

zést,  

Elkötelezett az 

edzésmunka  

Önállóan tervez, 

szervez és vezet  

 összeállítja az edzés-

programot, gyakorlat-

anyagot, a használandó 

eszközlistát.  

edzéselveket és 

edzésmódszereket, 

valamint az edzésel-

mélet alapfogalmait és 

azok gyakorlatba tör-

ténő átültetését.  

szakmaiságának 

megőrzése, és a 

minőségorientált 

munkavégzés iránt.  

bemelegítéseket.  

10  

A bemelegítést a szer-

vezet anatómiai  

és élettani sajátossága-

ival összhangban ter-

vezi meg.  

  

Ismeri az emberi szer-

vezet felépítését, mű-

ködését, tisztában van 

az edzés mozgató 

rendszerre gyakorolt 

hatásával, a fáradás, 

fáradtság, pihenés, 

regeneráció élettani 

hátterével.  

Körültekintően ter-

vezi meg az  

bemelegítést és 

mozgásos foglalko-

zások szakmai tar-

talmát, szem előtt 

tartva az emberi 

szervezet működé-

sének törvénysze-

rűségeit 

.  
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11  

Általános bemelegítést 

állít össze és vezet le a 

sporttevékenységhez 

igazodó szakmai tarta-

lommal.  

Ismeri a bemelegítés 

alapelveit, folyamatát 

és részegységeit.  

Szem előtt tartja a 

bemelegítés  

alapelveit és azok-

nak megfelelően 

törekszik a fokoza-

tosság elvének be-

tartására.  

Önállóan állítja 

össze a bemelegítés 

szakmai tartalmát 

és vezeti a gyakor-

latot a célnak meg-

felelő gyakorlatve-

zetési módszerrel.  

12  

Változatos formában 

használja a gimnaszti-

ka mozgás- és gyakor-

latrendszerét a célcso-

portnak és az edzéscél-

nak megfelelően.  

Ismeri a gimnasztika 

mozgás- és gyakorlat-

rendszerét, a gimnasz-

tikai rajzírás szabálya-

it.  

Törekszik a gim-

nasztika mozgás-

anyagának haszná-

latakor a minőségi 

és mennyiségi té-

nyezők edzéscélhoz 

való igazítására.  

Kreatívan, a célcso-

portnak és az 

edzéscélnak megfe-

lelően használja a 

gimnasztika moz-

gás- és gyakorlat-

rendszeré t a válto-

zatos edzéscélok 

eléréséhez.  

13  

A választott bemelegí-

tést levezényli, elle-

nőrzi, a hibákat kija-

vítja.  

Ismeri az adott sport-

mozgás pontos végre-

hajtásának szabályait, 

ismeri a gyakorlatve-

zetési és ellenőrzési 

módszereket, felismeri 

a hibás feladatvégzést, 

ismeri a hibajavítás 

módszertanát.  

Törekszik a pontos 

feladatvégzés elő-

segítésére a sportsé-

rülések elkerülése 

és a kívánt edzéscél 

elérése érdekében.  

Ellenőrzi a feladat-

végzés helyességét, 

önállóan korrigálja a 

hibás feladatvégzést.  

 

Szakirányú oktatás szakmai követelményei 

 

Sorszám  
Készségek, képes-

ségek  
Ismeretek  

Elvárt viselkedés-

módok, attitűdök  

Önállóság és 

felelősség mér-

téke  
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1  

Közreműködik a 

versenyek, mérkő-

zések, edzőtáborok, 

programok előké-

szítésében és lebo-

nyolításában (szak-

mai egyeztetés, for-

gatókönyv elkészí-

tése, engedélyek 

beszerzése, egés-

zségügyi szolgálat 

igénylése, közre-

működők biztosítá-

sa és  

tevékenységük meg-

szervezése, költség-

vetés stb.)  

Ismeri a sport és rek-

reációs rendezvények, 

események szervezési 

modelljét, folyamatát 

és lebonyolításának 

szabályait.  

Törekszik a munka-

társaival való 

együttműködésre, 

kész bevonni köz-

reműködő szakem-

bereket a sportese-

mények megszerve-

zéséhez kapcsolódó 

munkafolyamatokba.  

Önállóan tervez, 

szervez és vezet 

sporttevékenysé-

geket, segítség-

gel előkészít  és 

lebonyolít verse-

nyeket, mérkőzé-

seket, edzőtábo-

rokat és progra-

mokat.  

2  

Közreműködik a 

szervezet pozitív 

megítélésének és a 

szervezet külső,  

belső kommunikáci-

ós rendszerének ki-

alakításában.  

Tisztában van  a 

kommunikáció szabá-

lyaival, a kommuni-

kációs és tömegkom-

munikáció 

s technika  

eszközrendszerével  

és főbb jellemzőivel, 

ismeri a kommuniká-
ció  

szerepének  

sajátosságait a sport-

ban.  

Elkötelezett  a szer-

vezet és a sport pozi-

tív megítélésének 

kialakítása  iránt, 

hitelesen képviseli a 

szervezet vezérelveit.  

Betartja és be-

tartatja a szerve-

zet kommuniká-

ciós szabályza-

tát.  

3  

Elvégzi  a 

sporttevékenységgel 

kapcsolatos marke-

tingfeladatokat (hir-

detés,  toborzás  

stb.)  

Ismeri a marketing-

szabályokat, a kom-

munikáció és a mar-

keting  

kapcsolatának  

jellemzőit, az 

imázskialakítás fo-

lyamatát és a figye-

lemfelkeltés techniká-

it.  

Motivált a szervezet 

tevékenységének 

népszerűsítésében.  

Javaslatot tesz a 

szervezet marke-

tingtevékenységé

nek korszerűsíté-

sére.  



122 

 

4  

Koordinálja a rábí-

zott sportolók felké-

szítésében együtt-

működő szakembe-

rek munkáját, a 

sportszervezet tevé-

kenységeit. 

Ismeri a szervezet és a 

vezetés kapcsolatának 

jellemzőit, valamint a 

szervezetirányítás 

jellemzőit.  

Kezdeményezi és 

igényli a sportolók 

felkészítésében 

együttműködő szak-

emberek munkájának 

összehangolását.  

Irányítja a rábí-

zott sportolók 

felkészítésében 

együttműködő 

szakemberek (pl. 

edzők, mozgáste-

rapeuta, sportor-

vos, sportpszic-

hológus) munká-

ját a sportszerve-

zet tevékenysé-

geit. 

 

5  

Sporttevékenység  

szervezése és veze-

tése során kiemelt 

figyelmet fordít a 

sportban tehetséges 

fiatalok kiválasztásá-

ra.  

Tisztában van a 

sportbéli tehet-

ség ismérveivel, 

a hazai 

tehetségkiválas

ztás és -

gondozás rend-

szerével és le-

hetőségeivel, 

valamint ismeri 

a sportbéli ösz-

tönzési techni-
kákat.  

Figyelemmel kíséri a 

tehetséges fiatalok 

munkáját, ösztönzi 

őket a rendszeres 

testedzés irányába.  

Javaslatot  

fogalmaz meg a 

tehetséges fiatalok 

jövőbeli lehetősé-

geit illetően.   

6  

Részt vesz a szerve-

zet tevékenységének 

adott időszakra tör-

ténő meghatározásá-

ban (célok), éves 

munkatervet készít 

(feladatok, felelősök, 

határidők).  

Ismeri a mun-

katerv készítés 

szabályait és 

alapelveit.  

Belátja a pontos ter-

vezőmunka fontossá-

gát a kitűzött célok 

elérése érdekében.  

Vezetői irányítás-

sal, másokkal 

együttműködve 

alakítja ki a szer-

vezet éves munka-

tervét.  

7  

Pénzügyi tervet ké-

szít a szakmai fela-

datok megvalósítá-

sához, éves költség-

vetést egyeztet a 

gazdasági vezetővel.  

Ismeri a szerve-

zet finanszírozá-

si döntési mec-

hanizmusának 

jellemzőit, a 

források jellem-

zőit és a költ-

ségvetés terve-

zésének folya-

matát.  

Törekszik a tudatos-

ságra és a pontosság-

ra a szakmai felada-

tainak megvalósítá-

sához szükséges 

pénzügyi terv elké-

szítésekor.   

A gazdasági veze-

tővel és a gazdasá-

gi munkatársakkal 

együttműködve 

alakítja ki a szak-

mai feladatához 

kapcsolódó pénz-

ügyi tervet.  
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8  

Közreműködik 

sporttevékenység 

pénzügyi alapjainak 

megteremtésében, a 

szponzorok megtalá-

lásában, megtartásá-

ban.  

Ismeri a sport-

ban jellemző 

szponzorációs 

formákat, a 

szponzor és a szponzorált jogait  és kötelességeit.  

Kezdeményezi és ő 

maga is kész új po-

tenciális támogatók 

megkeresésére, haj-

landó kapcsolatot 

tartani a meglévő 

szponzorokkal.  

Vezetői irányítás-

sal dönt az új és 

régi szponzorok-

kal történő esetle-

ges együttműkö-

désről.  

9  

Összeveti az ered-

ményeket a tervek-

kel, illetve a célkitű-

zésekkel, erről írásos 

beszámolót készít a 

vezetés által megha-

tározott módon.  

Ismeri a beszá-

molók formáit 

és jellemzőit, az 

értékelés és az 

eredmény meg-

állapításának 

szabályait.  

Törekszik a kitűzött 

célok megvalósításá-

ra, az elért eredmé-

nyek értékelésére és 

azok dokumentálásá-

ra.  

Önállóan értékeli 

a rá vonatkozó 

célkitűzések meg-

valósulását, erről 

beszámolót készít.  

10  Alkalmazza a szak-

területére jellemző 

pedagógia, és pszic-

hológia módszereit a 

sporttevékenység  

megtervezése és le-

bonyolítása során. 

Tisztában van a 

nevelés alapel-

veivel, színtere-

ivel, módszerei-

vel és eszközei-

vel, ismeri a 

nevelés lehető-

ségét és szüksé-

gességét a sport 

szakmákban. 

Figyelemmel kíséri 

az új pedagógiai és 

módszertani elméle-

teket, nyitott ezek 

sportterületre való 

integrálására, érték-

ként tekint a sport  

személyiségfejleszt ő 

hatásaira, ezen érté-

keket a sportolók 

irányába hitelesen 

közvetíti. 

Felelősséggel al-

kalmazza az új 

pedagógiai és 

módszertani meg-

oldásokat a szer-

vezeten belül. 

11  

Integrálja és gyakor-

latban alkalmazza 

anatómiai, valamint 

korszerű sport- és 

egészségtudományi 

ismereteit.  

Rendelkezik az 

anatómia, sport-

, mozgás-, és 

egészségtudo-

mány alapvető 

ismereteivel. 

Ismeri az élet-

tan, sportélet-

tan, funkcioná-

lis anatómia, 

gyakorlatba 

történő átülteté-

sének módját.  

Mélyen elkötelezett a 

minőségi sportszak-

mai munkavégzés 

mellett.  

Sportszakmai kér-

désekben együtt-

működést kezde-

ményez és tart 

fenn szakterülete 

más szereplőivel 

(pl.: orvos, sport-

orvos, masszőr, 

gyógytornász, die-

tetikus).  
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12  

Hosszú-, közép- és 

rövid távú célokat 

fogalmaz meg, 

edzésprogramot és a 

sportfelkészülés sza-

kaszának megfelelő 

edzéstervet készít.  

Ismeri az edzés-

tervezés sajátos-

ságait, folyama-

tát, módszerta-

nát, valamint a 

korszerű edzés-

elveket  és edzésmódszereket.  

Szem előtt tartja a 

fejleszthetőség szen-

zitív időszakait, 

ugyanakkor törekszik 

a képességek harmo-

nikus fejlesztésére is.  

Önállóan, a részt-

vevők életkorának, 

edzettségi állapo-

tának megfelelően 

határozza meg a 

terhelési tényező-

ket.  

13  

Elemzi és értékeli az 

edzésprogramok, 

edzéstervek gyakor-

lati megvalósítását, a 

tapasztalatokat hasz-

nosítja  további mun-

kája során.  

Ismeri a sportági 

felkészítés tervezésének és értékelésének lehetőségeit és módszertanát.  

Tudatosan törekszik 

arra, hogy munkájá-

nak rendszeres érté-

kelésével elősegítse a 

szakmai fejlődését.   

Az adott edzés-

programot, edzés-

tervet megadott 

időközönként fe-

lülvizsgálja a spor-

toló(k) eredménye-

inek, fittségi méré-

si eredményeinek 

tükrében.  

14  

Sportolóinak megta-

nítja a sportági moz-

gásanyag alaptech-

nikáit, az új sportági 

mozgáselemeket, 

tökéletesíti a tanít-

ványai mozgástech-

nikáját.  

Ismeri a sport-

ági mozgás-

anyagot és az 

oktatásukhoz 

kapcsolódó 

korszerű mód-

szertani lehető-

ségeket.  

 Szem előtt tartja az 

egyéni adottságokat 

és a technikai eleme-

ket  ezen adottsá-

gok figyelembevéte-

lével oktatja.  

Önállóan végzi a 

rábízott sporto-

ló(k) sportág takti-

kai és stratégiai 

fejlesztését.  

15  Sportolóinak megta-

nítja és fejleszti a 

sportági taktika és 

stratégia elemeit, 

lehetőségeit. 

Ismeri a sportág 

taktikai elemeit 

és a sportági 

stratégia kialakí-

tásának folya-

matát. 

Kritikusan szemléli 

az edzésen, illetve a 

versenyen (mérkőzé-

sen) vétett technikai 

és taktikai hibákat, 

útmutatást ad azok 

kijavítására 

Önállóan végzi a 

rábízott sporto-

ló(k) sportág tech-

nikai fejlesztését. 

16  

Sportág-specifikus 

bemelegítést és leveze-

tést állít össze, vezet.  

Ismeri a sportág 

specifikus beme-

legítés szabályait 

és gyakorlatveze-

tés típusait. 

 Törekszik a körülmé-

nyek együttes mérlege-

lését követően kiválasz-

tani a megfelelő gya-

korlatvezetési mód-

szert.  

Összeállítja és 

vezeti 

sportágspecifikus 

bemelegítést, 

levezetést.  
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17  

A célcsoport, sportoló 

életkori sajátosságai-

nak, és aktuális fizi-

kai állapotának meg-

felelő képességfej-

lesztési és edzésveze-

tési módszereket al-

kalmaz.  

Ismeri és gyakor-

latban alkalmazza 

az edzéselmélet és  

mozgásfejlődés, 

mozgástanulás és 

szabályozás alap-

elveit, ismeri az 

edzésvezetés sajá-

tosságait és mód-

szereit.  

Nyitott az új edzés-

módszerek, edzésveze-

tési módszerek kipróbá-

lására, a változatosabb 

és eredményesebb 

munkavégzés céljából.  

Kiválasztja az 

adott edzéscélra 

legmegfelelőbb 

módszertani meg-

oldásokat.   

18.  

Rendszeresen felméri 

sportolói edzettségi 

állapotát, és az ered-

ményeket hasznosítja 

a további felkészítés-

ben. 

Ismeri az edzett-

ség állapot elle-

nőrzésének értéke-

lésének módszere-

it, motoros  

képességeket fej-

lesztési lehetősé-

güket. 

Figyelemmel kíséri a 

sportoló(k) fejlődést. 

Ellenőrzi a sporto-

ló(k) edzettségi 

állapotát. 

19  

Ellátja a verseny előt-

ti, alatti és utáni edzői 

feladatokat.  

Ismeri a sportág 

hazai és nemzet-

közi szakszövet-

ség működését, 

versenyrendszerét,  

verseny- és játék-

szabályait.  

Hozzásegíti a tanítvá-

nyait versenyen való 

(mérkőzésen) sikeres 

szerepléshez.  

Más szakemberek-

kel együttműködve  

(pl. edző, sportor-

vos) felügyeli  a  

sportoló(k) verse-

nyen (mérkőzésen) 

végzett sporttevé-

kenység ét.  

20  

Elemzi a versenyről 

(mérkőzésről), készült 

statisztikákat, felvéte-

leket, a tapasztaltakat 

felhasználja további 

munkájában. 

Ismeri a teljesít-

ményértékelés 

eszközeit és mód-

szertanát, illetve a 

mozgáselemzés 

lehetőségeit.  

Törekszik az objektív 

önértékelésre teljesít-

ményértékelésre. 

Az adott versenyről 

(mérkőzésről) be-

gyűjtött adatokat 

önállóan elemzi és 

felülvizsgálja a sa-

ját, valamint a spor-

toló(k) addigi tevé-

kenységét. 
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21  

Erősíti a csapatkohé-

ziót, eredményesen 

kezeli a csoportdina-

mikai folyamatokat 

és a felmerülő konf-

liktusokat, hozzájárul 

a jó közösségi légkör 

megteremtéséhez.  

Tisztában van a sportte-

vékenység pszichológiai 

sajátosságaival  és sze-

mélyiségfejlesztő hatá-

sával, ismeri a konflik-

tuskezelési technikákat. 

Törekszik a konflik-

tusok megoldására és 

az együttműködés 

megerősítésére.  

Kompetenciahatárain 

belül önállóan kezeli 

a konfliktust,  

szükség esetén szak-

emberhez fordul (pl. 

sportpszichológus, 

mediátor).  

22  

Hatékonyan  

használja a sporttelje-

sítmény fokozásának 

megengedett eszkö-

zeit.  

Ismeri a 

sportteljesítményfokozás 

megengedett és nem 

megengedett eszközeit, 

módszereit és elveit, 

tisztában van az 

antidopping program 

fontosabb elemeivel.  

Elkötelezett a fair 

play szellemének 

népszerűsítése iránt 

személyes példáján 

keresztül.  

Felelősséget vállal az 

általa foglalkoztatot-

tak doppingellenes 

tájékoztatásáért, be-

tartja és betartatja a 

doppingellenes tevé-

kenység szabályait.  

23  

Részt vesz sportszer-

vezetek, sportegyesü-

letek szakmai háttér-

munkájában.  

Ismeri a hazai sport 

rendszerének felépítését, 

a sportvezetés  és szerve-

zés alapelveit, módsze-

reit.  

Felelősen, a jogi és 

erkölcsi szabályozó-

kat betartva  végzi 

munkáját.  

Önállóan végez ter-

vezési, szervezési 

feladatokat egy sport-

szervezet keretein 

belül.  

24  

Vezeti és szervezi 

különböző sportléte-

sítmények szakmai 

munkáját.  

Vezetői munkája során 

felhasználja a tanult 

szervezési és vezetési 

ismereteit.  

Elkötelezetten, a 

hivatásos és rekreá-

ciós sport érdekeit 

egyeztetve vezeti a 

létesítményt.  

Felelősséget vállal az 

általa vezetett sport-

létesítmény szakmai 

munkájáért, kollégái-

ért.  

25  

Megszervezi és meg-

tervezi amatőr spor-

tolók tevékenységét, 

edzésprogramját.  

Tisztában van a sportte-

vékenység pszichológiai 

és edzéselméleti sajátos-

ságaival, az amatőr sport  

céljával, személyiségfej-

lesztő hatásával.  

Elkötelezett a lakos-

ság megfelelő spor-

tolási szokásainak, 

egészséges életmód-

jának formálásában.  

Önállóan végzi az 

amatőr sportolók 

felkészítését, segít 

céljaik elérésében.  
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26  

Sporttevékenységeket 

tervez, szervez és 

vezet különböző lét-

számú és korú cso-

portok számára vál-

tozatos körülmények 

között (pl. sportpá-

lyán, vízben, hóban, 

jégen stb.). 

Ismeri a tervezési fo-

lyamat és a foglalkozás 

szervezés, vezetés alap-

elveit, lépéseit.  

Érdeklődő az új 

mozgásformák ki-

próbálásának lehető-

sége iránt, igényli a 

szakmai megújulást 

és sokszínűséget.   

Önállóan tervez, 

szervez és vezet 

sporttevékenységeket.   

27  Kapcsolatot tart a 

sporttevékenység 

tervezésében, szerve-

zésében és lebonyolí-

tásában együttműkö-

dő szakemberekkel, 

szülőkkel és a szer-

vezet partnereivel.  

Ismeri a  

sportszakmai munka 

személyi és tárgyi feltét-

eleinek összehangolásá-

nak módjait.  

Keresi az együttmű-

ködés lehetőségét a 

munkatársaival, a 

szervezet partnerei-

vel, szülőkkel, nyi-

tott a közös problé-

mamegoldásra.   

Segíti a sporttevé-

kenység tervezésé-

ben, szervezésében és 

lebonyolításában 

részt vevő szakembe-

rek együttműködését.  

28  

Az edzést a szervezet 

anatómiai  

és élettani sajátossá-

gaival összhangban 

tervezi meg.  

  

Ismeri az emberi szer-

vezet felépítését, műkö-

dését, tisztában van az 

edzés mozgató rend-

szerre gyakorolt hatásá-

val, a fáradás, fáradtság, 

pihenés, regeneráció 

élettani hátterével, az 

életkorok biológiai és 

terhelésélettani sajátos-

ságaival.  

Körültekintően ter-

vezi meg az edzést és 

mozgásos foglalko-

zások szakmai tar-

talmát, szem előtt 

tartva az emberi 

szervezet működésé-

nek törvényszerűsé-

geit.  

Felelősséget vállal a 

körültekintő, az 

egyéni sajátosságokat 

is figyelembe vevő 

tervezésért.  

  

 4.2.7.Ágazati alapvizsga leírása, mérésének, érté-

kelésének szempontjai   

Az ágazati alapvizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam eredményes teljesítése.  

Írásbeli vizsga   

 A vizsgatevékenység megnevezése: Írásbeli sport ágazati alapvizsga  

 A vizsgatevékenység leírása: A vizsgarész a gyakorlati feladatok elméleti hátterének elsajátítását 

vizsgálja teszt jellegű feladatokkal. Ezek lehetnek: igaz-hamis állítások, egyszeres feleletválasz-

tás, zárt végű szöveg kiegészítés, fogalompárosítás, ábrafelismerése és kiegészítése, illesztési fe-

ladatok (besorolás, két-három halmaz közötti kapcsolat).  

 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc  

 A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül: 50%  

 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: A javítás az írásbeli feladathoz rendelt közpon-

tilag összeállított javítási-értékelési útmutató alapján történik.    

 Az egyes feladatrészek javasolt aránya:  
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 Igaz-hamis állítások                     5%  

Egyszeres feleletválasztás                 35% Zárt 

végű szövegkiegészítés                    10%  

  Fogalompárosítás                     20%  

 Ábrafelismerés és kiegészítés                  10%  

 Illesztési feladatok                     20%  

 A pontozás során minden feladatrész (item) megoldása 1%-ot ér.  

 Az értékelés százalékos formában történik.  

 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 

40%-át elérte.  

 

Gyakorlati vizsga  

 A vizsgatevékenység megnevezése: Bemelegítés megtervezése és levezetése  

 A vizsgatevékenység leírása: A képző intézmény által összeállított tételsor olyan bemelegítő feladatokat 

tartalmaz, amelyek a különböző kondicionális, koordinációs képességek és az ízületi mozgékonyság fej-

lesztését készítik elő. A vizsgarész teljesítése során a vizsgázó 15 perc tervezési munka után 20 percben 

vezeti le a bemelegítést futófeladatokkal, gimnasztikai gyakorlatokkal, majd 10 percben értékeli fela-

datmegoldását.  

 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 45 perc  

 A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül: 50%  

 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

Az értékelés százalékos formában történik.  

  A bemelegítés tervezése      30%  

 A bemelegítés levezetése      50%  

 Önreflektív tevékenységelemzés    20%  

A maximális kritériumszint eléréséhez:  

● A vizsgázó változatos, jól átgondolt, a célcsoport igényeinek maximálisan megfelelő 

programot állít össze.  

● A vizsgázó a tervezéskor kitűzött céloknak megfelelően vezeti a bemelegítést.  

● A vizsgázó maximálisan szem előtt tartja az ideális térhasználat szempontjait.  

● A vizsgázó ügyel az optimális időkihasználásra.  

● A tervezett bemelegítés sportszakmailag pontos, precíz.  

● A vizsgázó kommunikációjának minősége az ügyfelekkel szituációnak és életkori sajá-

tosságoknak megfelelő, hatékony.  

● A vizsgázó bemelegítés levezetése szakszerű, bemutatása precíz, hibajavítása pontos.   

● A vizsgázó a sportszakmai terminológiát pontosan használja.  

● A vizsgázó a feladat végrehajtásakor a biztonsági előírásokat maximálisan betartja.  

● A vizsgázó a saját tevékenységét reálisan, önállóan értékeli.  

  

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át 

elérte.  
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Alapvizsgával betölthető munkakör FEOR száma  

Ágazati alap-

oktatás megne-

vezése  

FEOR-szám  FEOR megnevezése  
Alapvizsgával betölthető munka-

kör(ök), tevékenységek  

Sport ágazati  

alapoktatás  

  

-  -  -  

A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: ---  

 

4.2.8. A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésé-

nek szempontjai  

Szakma megnevezése: Sportedző (a sportág megjelölésével) - sportszervező  

Szakmai vizsgára bocsátás feltétele:   

 valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes tel-

jesítése.  

 szakmához kötődő további sajátos követelmények: A portfólió a szakmai vizsgát meg-

előző legalább 30 naptári nappal korábban történő leadása.  

Központi interaktív vizsga  

 A vizsgatevékenység megnevezése: Sportedző-sportszervező elméleti záróvizsga  

 A vizsgatevékenység leírása:   

A vizsgarész a gyakorlati feladatok elméleti hátterének elsajátítását vizsgálja teszt jellegű feladatokkal. 

Ezek lehetnek: igaz-hamis állítások, egyszeres és többszörös feleletválasztás, zárt végű szöveg kiegészí-

tés, fogalompárosítás, ábrafelismerése és kiegészítése, illesztési feladatok (besorolás, két-három halmaz 

közötti kapcsolat).  

  

 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc  

 A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 20 % A 

vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

A központi interaktív vizsga feladatainak felépítése:  

 Igaz-hamis állítások        5%  

 Egyszeres feleltválasztás      20%   

  Többszörös feleltválasztás      15%  

  Zárt végű szövegkiegészítés     10%  

  Fogalompárosítás        20%  

Ábrafelismerés és kiegészítés     10%  

 Illesztési feladatok      

  

  20%  

A pontozás során minden feladatrész (item) megoldása 1%-ot ér.  

  

● A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-

át elérte.  
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Projektfeladat  

A vizsgatevékenység megnevezése: Sportedző-sportszervező gyakorlati záróvizsga  

A vizsgatevékenység leírása:   

  

A) Portfólió: Projektmunka, illetve a tanuló haladásáról, eredményeiről, munkáiból összeállí-

tott, a mentoráló gyakorlati oktató vagy szaktanár által hitelesített dokumentum. A portfólió a 

képzés teljes időtartama alatt készül. A portfólió tartalma:   

  

(1) Sportesemény megtervezése (versenykiírás, meghívó, lebonyolítás terve, pénzügyi terv, 

jelentőség)  

(2) Sportági edzésterv elkészítése (felkészülési időszak terve, amennyiben az adott sportág-

ban ez nem releváns, a képző intézmény döntése alapján eltérhet)  

(3) Hospitálási jegyzőkönyvek (sportág-specifikus edzés- és versenylátogatás elemzése meg-

adott tartalmi szempontok alapján)  

(4) Egybefüggő szakmai gyakorlat edzésnaplói és tanulói önértékelése.  

  

B) Portfólió védése és sportági mozgásforma oktatása  

A vizsgázó a vizsgabizottság előtt 10 percben bemutatja portfóliója tartalmát.  Ezután a képző intéz-

mény által összeállított, sportág-specifikus mozgásforma oktatását végzi.  

  

 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 50 perc, amelyből 10 perc a 

portfólió védése, 30 perc a sportági mozgásforma oktatása és 10 perc a szakmai beszélgetés, 

amely magában foglalja a vizsgázó önreflexióját az oktatással kapcsolatban. 8.4.4 A vizsgatevé-

kenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 80 %  

 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: Az 

egyes feladatrészek javasolt aránya:  

  

A) A portfólió értékelése:   

 Sportesemény megtervezése             10%  

 Sportági edzésterv elkészítése              5%  

Hospitálási jegyzőkönyvek és az egybefüggő szakmai gyakorlat edzésnaplói és tanulói önértékelése 

                         5%  

   

B) Sportági mozgásforma oktatása:   

 Gyakorlatok relevanciája, egymásra épültsége, tartalma      60%  

 Szaknyelv alkalmazása               10%  

 Hibajavítás, értékelés                 5%,  

 Vezetési stílus, kommunikáció, balesetvédelmi előírások betartása     5%  

● A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-

át elérte.  



131 

 

A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges személyi feltételek: A vizsga-

szervező által biztosított 8-12 fő, akik végrehajtják a vizsgázó által vezényelt feladatokat.  

A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek: a sportági moz-

gásforma oktatásához szükséges felszerelések, eszközök, elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök.  

A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: --   

A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal kell beszámítani: Ágazati 

alapvizsga: 10%, Szakmai vizsga: 90 %  

A vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes szabályok.  

A vizsgázó a vizsga közben használhatja a végrehajtáshoz szükséges eszközöket, egyéb segítséget nem 

vehet igénybe.  

A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra vonatkozó sajá-

tos feltételek: --  

 

A Sportedző (a sportág megjelölésével) szakképesítés megszerzésére irányuló képzés azokban a sport-

ágakban szervezhető, amelyekben a sportról szóló 2004. évi I. törvényben foglaltaknak megfelelő szak-

szövetség működik. A képző intézmény köteles a Sportedző (a sportág megjelölésével) - sportszervező 

szakképesítés megszerzésére irányuló képzéséről - annak megkezdésétől számított 30 napon belül - írás-

ban tájékoztatni az adott sportág szakszövetségét. A Sportedző (a sportág megjelölésével) - sportszerve-

ző szakképesítés gyakorlati vizsgatevékenysége teljesítésének időpontja az idényjellegű sportágak ese-

tében eltérhet a vizsgáztatásra vonatkozó általános szabályoktól. A gyakorlati vizsga időpontját ebben az 

esetben is a vizsgaszervező határozza meg, és a vizsga befejezésének - az első vizsgatevékenység napjá-

tól számított - határidejétől el lehet térni. A vizsgafeladatok teljesítéséről a vizsgabizottság tagjai által 

hitelesített jegyzőkönyvet kell készíteni, és azt a szakmai vizsga irataihoz kell csatolni.  
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