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Az intézmény pedagógiai programja 

Bevezető gondolatok  

 

Intézményünk nemes feladata, hogy a ránk bízott gyermekeket Isten és a haza iránt 

elkötelezett ifjakká neveljük, akik felsőfokú tanulmányaik elvégzése után munkájukban 

az emberek szolgálatát keresik, örömüket lelik hivatásukban és boldog családban élnek. 

A tanító-nevelő munkánkkal nemcsak a továbbtanulásra törekszünk, hanem fontos 

számunkra, hogy tanítványaink teljes életet éljenek, emberi kapcsolataikban, 

családjukban táplálkozzanak a nálunk szerzett élményekből. Az intézményünk belvárosi 

gimnázium, mely Nyíregyháza közigazgatási központjában, a görögkatolikus templom 

szomszédságában található, biztosítva a templom és iskola egységét. A Szent Miklós 

Görögkatolikus Gimnázium és Kollégium jellemzője, olyan családias környezet 

kialakítása, amelyben a diákok egyéni képességeiket magas színvonalú oktatás 

biztosításával tudják kibontakoztatni. Az oktatás – nevelés középpontjában a 

görögkatolikus szellemiség áll. A régi patináns épület falain belül felújított, korszerűsített, 

akadálymentesített tantermekben zajlik a magas színvonalú oktató-nevelő munka. A 

gimnázium nagy előnye, hogy a diákok kis létszámú osztályokban, csoportokban, a 

pedagógusok személyre szóló odafigyelésével készülhetnek a közép- és emelt szintű 

érettségire és továbbtanulásra. Ez védő lelki környezetet teremthet, különösen, ha a 

család és az iskola értékrendje a krisztusi szellemiség jegyében összhangban van. Az 

intézményben a tanulmányi munka négyéves képzési formában folyik. Minden távolabb 

lakó diákunk számára biztosítunk kollégiumi férőhelyet. 

 

Az intézmény pedagógiai programját meghatározó jogszabályok 

 

 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről (Nkt.) – kerettörvény 

 110/2012. (VI.4) Korm.rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről 

és alkalmazásáról (NAT) 

 2012. évi CXX. törvény (rendészeti feladatok, iskolakerülés elleni fellépés) 

 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (intézmények működéséről) 

 59/2013. (VIII.9.) EMMI rendelet a kollégiumi nevelés alapprogramjának 

kiadásáról 

 326/2013. (VIII.30) Korm.rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról 

 Egyházi törvények 
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1. Az intézmény nevelési programja 
 

1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, 

eljárásai 

A gimnáziumban és kollégiumban folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, 

értékei 

 

Katolikus intézményünk nevelésének alapja és középpontja maga Krisztus. A keresztény 

nevelésnek abban kell segítenie a fiatalokat, hogy megérjenek a szabadság felelős 

megélésére, érzékük legyen a transzcendencia és az igazi értékek iránt. Megismerjék 

önmagukat és az őket körülvevő világot. Felülemelkedjenek a középszerűségen, ne 

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

magukat az Egyházon belül Isten és az emberek szolgálatára. 

„A katolikus iskolában az oktatásnak és a nevelésnek meg kell felelnie a katolikus tanítás 

elveinek; az oktatóknak pedig ki kell tűnniük helyes tanításukkal és becsületes életükkel.” 

(CIC 803.)  

 

Pedagógiai tevékenységünk a fent idézett elvárásnak megfelelően tehát: 

 keresztény értékrendre épít, biztosítja a keresztény gondolkodás jelenlétét, 

 a nevelő jelleg dominál, 

 a nemzeti értékeket szolgálja, 

 és fontos szerepet szán az egyházi és a nemzeti hagyományoknak. 

 

Az alábbiakban felsoroljuk azokat az alapelveket, amelyek különösen nagy hangsúlyt 

kapnak katolikus iskolánk egész pedagógiai működésében. 

 A diák személyisége a pedagógus személyiségének megnyilvánulásai által fejlődik. 

Ezért különleges felelősség hárul mind szakmailag, mind morálisan a 

pedagógusokra.  

 Lehetőleg a dicséretet helyezzük előtérbe. Arra kell törekednünk, hogy az valóban 

mindig indokolt legyen. 

 Nagy a jelentősége a tudásnak, az ismereteknek; értékkonfliktus esetén azonban 

az emberi morált magasabb rendű követelménynek kell tartani az ismeretnél, a 

személyiség harmóniáját, „belső békéjét” az érvényesülésnél. 

 Döntő a követelmények belátáson alapuló belső igénnyé váló betartása, és a 

pontosság, a fegyelem, az önfegyelem gyakorlása. Ez a pedagógiai folyamatban 

részt vevő diákokra és pedagógusokra egyaránt vonatkozik. 

 Az igényes követelmény meghatározása és végrehajtása következetességet tételez 

fel.  
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Pedagógiai alapelveink 

 

 Komplexitás elve – a nevelés és oktatás során figyelembe kell venni, hogy biológiai, 

fiziológiai, pszichológiai és társadalmi törvényszerűségek folyamatosan és együttesen 

hatnak. Ezeket a hatásokat kell összehangolni. 

 A következetesség elve – igényesség, határozott követelmények támasztása a 

tanulókkal szemben. Lehetőség nyújtása a tanuló önállóságának, 

kezdeményezőkészségének, kreativitásának kibontakoztatására. 

 Életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételének elve – a tanulók fejlődését 

mindenkor a maga fejlődési fokához mérten kell biztosítani. 

 Egyenrangúság elve – a nevelés-oktatás két alapvető tényezője, a pedagógus és a 

tanulók egyenrangú félként vesz részt a nevelés-oktatás folyamatában. (A tanuló a 

nevelés alanya.) 

 Bizalom elve – bizalom, megértés, tisztelet a tanuló személyisége iránt, törekvés a 

személyes kapcsolatok kialakítására. 

 A pedagógus vezető szerepe – az egyenrangúság elvével összhangban a pedagógusnak 

vezető szerepe van a pedagógiai légkör kialakításában, a tanulók aktivitásának 

kibontakoztatásában, tevékenységének megszervezésében, személyiségük 

fejlesztésében.  

 A külső hatások elve – a pedagógusoknak támaszkodnia kell mindazon tapasztalatokra, 

információkra, ismeretekre, amelyeket a tanulók az iskolán kívül, mindennapi 

életükben szereznek be. 

 A tapasztalatszerzés elve – a nevelés-oktatás folyamatában biztosítani kell a tanulók 

számára a saját tapasztalatok megszerzését, megértését, általánosítását. 

 A tanulók különböző közösségek tagjai – a tanulók mindig szűkebb (család, osztály, 

iskola) és tágabb (környezet, társadalom) közösség tagjai. A nevelés-oktatás az emberi 

viszonyokban gazdag közösségek hatásrendszerén át, a közösségekben, a közösségek 

életének, céljainak, érdekeinek figyelembevételével, a közösség aktív részvételével 

történik. A közösségek biztosítanak szerepet – a pedagógusok vezető, irányító, 

kezdeményező szerepe mellett – a tanulók önállóságának, öntevékenységének, 

önkormányzó képességének kibontakoztatásához. 

 

Minden támogatást megadunk ahhoz, hogy tanítványaink elsajátítsák az élethosszig tartó 

tanulás alapjait, valamint a folyamatot megkönnyítő képességeket, készségeket és 

kompetenciákat, ezek a következők: (2020. NAT) 

1.A tanulás kompetenciái 2. A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen 
nyelvi) 3. A digitális kompetenciák 4. A matematikai, gondolkodási kompetenciák 5. A 
személyes és társas kapcsolati kompetenciák 6. A kreativitás, a kreatív alkotás, 
önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái 7. Munkavállalói, innovációs és 
vállalkozói kompetenciák. 
A kompetencia alapú oktatás során az ismereteket – készségeket és attitűdöket 

kölcsönhatásban fejlesztjük.  

A NAT valamennyi műveltségi területének művelése szolgálja a kulcskompetenciák 

fejlesztését.  
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Az iskolában folyó nevelő-oktató munka célja 

 

Intézményünk nevelési célja, hogy a tanulóinkat képessé tegye az érettségi bizonyítvány 

megszerzésére, hogy ez által elhelyezkedési esélyüket megteremtse. Ennek a célnak 

elérése érdekében változatos, a tanulók egyéni képességeihez igazodó hatékony és 

motiváló tanulási módszereket alkalmazunk, amelyek elsajátítása révén növekszik 

képességük a szakmai és más munkatevékenységek értő és alkotó megtanulására, a 

továbbtanulásra, továbbképzésre. Az iskolánk célul tűzi ki továbbá, hogy elősegíti a 

tanulók kulturális igényeinek fejlődését, a kultúra iránti érzékenységüket, nyitottságukat, 

önművelés iránti igényüket. 

A tanulási/tanítási folyamatok szervezése és irányítása a hatékonyság, eredményesség és 

méltányosság szempontjainak együttes figyelembevételével zajlik. (EFOP.3.1.5) 

 

Kiemelt céljaink a következők:  

 A diákokat segítsük abban a folyamatban, hogy a keresztény értékekre építve 

művelt emberré, gazdag (szépre, jóra fogékony) személyiséggé, Istent és 

embertársait szerető, felelős polgárrá, tisztességes és emberséges, alkotásra és 

boldogságra képes emberré váljanak. 

 Az iskolahasználók elégedettségére való törekvés, ezen belül: a hitéletbeli fejlődés, 

a tudás, a fegyelem, a továbbtanulásra való felkészítés fontossága. 

 Az egészséges életvitel kialakítása és megőrzése.  

 Erősíteni a környezet iránti felelősséget azzal is, hogy a mindennapok esztétikai 

értékeit mindenkor betartatjuk.  

 Önismeretük, önállóságuk, a társadalmi és a globális problémák iránti 

érzékenységük alakítása és fejlesztése. 

 Megalapozott, érvényes és személyes értékrend kialakítása és segítése. 

 A kudarc- és sikertűrés készségeinek fejlesztése. 

 Évente felfrissített beiskolázási programmal, megfelelő vonzerővel kívánjuk 

biztosítani a minőségi tanulói utánpótlást 

 Magas színvonalú és sokrétű ismeretközléssel és hatékony szakmai munkával 

fejlesszük a tanulók önálló problémamegoldó, gondolkodó képességét, készségét 

és a kreativitásukat. 

 A liturgiába és különböző lelki programokba való aktív bekapcsolódásra 

ösztönözzük tanítványainkat. 

 Nagy művészek, tudósok hithez, egyházhoz való viszonya, a gondolkodásra, a 

szellem fejlődésére gyakorolt hatása álljon példaként diákjaink előtt. 

 Magyarságunk gyökereinek megismertetése (nyelv, történelem, magyarságtudat) 

 Hagyományaink, ünnepeink megismertetése, átörökítése, élővé tétele. 

 A kulturált szórakozás igényének kialakítása.  

 Az én harmóniájára vonatkozó értékek kialakítása, szociális, életviteli és 

környezeti kompetenciák fejlesztése. 
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 A tanulók egyéni képességeinek fejlesztése és tehetséggondozása minden tantárgy 

keretében legyen kiemelt szempont – mind tanórán és a tanórán kívüli foglalkoztatási 

formában. 

 Alakítsuk ki az alapvető kulcskompetenciákat a tanulóinkban. 

 A tanulási tevékenységek közben és a tanulói közösségben való élet során fejlesszük a 

tanulók önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, 

szolidaritásérzését, empátiáját.  

 Minden pedagógus tanulja meg és alkalmazza a modern infokommunikációs 

technikákat az informatikai eszközöket a saját tantárgya oktatása során.  

 Minden nevelő feladata, hogy tudatosan tervezze és valósítsa meg tanóráján és 

tanórán kívüli foglalkozásain a különböző kompetenciák fejlesztését.  

 A kollégiumi nevelés a bentlakásos intézmény sajátos eszközeinek és módszereinek 

felhasználásával a tanulók szocializációját, kiegyensúlyozott és egészséges fejlődését, 

tanulását, a sikeres életpályára való felkészítését segítse, keresztény személyiségét 

fejlessze. 

 

Az intézményünkben folyó nevelő-oktató munka feladatai 

 

A katolikus gimnázium és kollégium kötelessége vállalni a tanulók 

személyiségének keresztény szellemű formálását. 

 

Feladataink:  

 A középfokú nevelés-oktatás szakaszának funkciója a korábbi képzési szakaszban 

kibontakozott képességek továbbfejlesztése, a készségek és a tudástartalmak 

elmélyítése és megszilárdítása. E szakaszban már megjelennek a munkavállalói 

szerephez szükséges kompetenciák, továbbá a pályaválasztáshoz kapcsolódó 

készségek, ismeretek. (Nat-2020.) 

 A középfokú iskola az általános iskola befejezése után kezdődik, és a 

tankötelezettség végéig, illetve a középfokú tanulmányok lezárásáig végzi nevelő-

oktató tevékenységét. Feladata a fiatalok felkészítése a felnőtt társadalomba való 

beilleszkedésre az ehhez szükséges műveltségtartalom biztosításával, továbbá a 

pályaorientáció, illetve felkészítés a felsőfokú tanulmányok megkezdésére vagy a 

munkába állásra. (Nat – 2020.) 

 A középiskola feladata, hogy segítse elő az egyéni életélmények szerzését, az 

egyéni képességek kibontakozását a hitélet erősítését szolgáló (hét kezdő ima, 

lelkinapok, lelkigyakorlat, zarándoklat, stb.) programokban, az órai munkában és 

a tanórán kívüli tevékenységekben: szakkörök, felkészítők, érettségi előkészítők, 

színházlátogatás, kirándulások, stb. 

 Fejlessze a tanulók problémamegoldó gondolkodását, az összefüggések 

felismerését, a morális kérdések megítélését osztályfőnöki órák, vezetői és 

közösséget érintő intézkedések, tantárgyak elsajátítása során. 

 Tehetséggondozó és felzárkóztató programokkal támogassa az egyéni képességek 

kibontakozását. 
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 Teremtsen a diákok számára életkoruknak megfelelő formájú és jelentőségű 

döntési helyzeteket.  

 Mutassa fel szentek, ismert egyházi és elismert személyiségek által követésre 

méltó példákat. 

 Segítse elő a személyes meggyőződés, keresztény világszemlélet és világkép 

kialakítását és érzelmi-szellemi megerősítését, személyre és konkrét közösségekre 

szabott feladatok alapján. 

 Hozzon létre konstruktív, jellegzetes, tartalmas és felelős, szellemi arculattal 

rendelkező alkotó (kis) közösségeket, ahol a tanuló a közösségben való élet során 

fejlessze önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, 

szolidaritásérzését, empátiáját. 

 Törekedjen azoknak a hátrányoknak a csökkentésére, amelyek a gyermekek  

szocio-kulturális környezetéből vagy eltérő ütemű éréséből fakadnak. 

 

Az intézményünkben folyó nevelő-oktató munka eszközei, eljárásai 

  

Nevelő-oktató munkánk eljárásainak, eszközeinek igazodnia kell a tanulók életkori 

sajátosságaihoz, értelmi fejlettségéhez, képességeihez, a pedagógusok személyiségéhez, 

felkészültségéhez. Az eljárások, eszközök alkalmazásának egyetlen törvénye van: a 

módszerek, eljárások kombinációja. Kiemelten kezeljük az iskola értékelési rendszerét, a 

dicséretet, osztályzást, jutalmazást stb. 

Napjaink pedagógiai gyakorlata, tapasztalata, valamint a nevelés kiemelt szerepe a 

nevelő-oktató munka során megkívánja, hogy a módszereket a nevelés folyamatában 

betöltött szerepük alapján csoportosítsuk. Ennek alapján az alábbi csoportosítás 

végezhető el: 

 A meggyőzés módszerei (az oktatás, példaképállítás, önbírálat, beszélgetés, 

tudatosítás, stb.).  

 A tevékenység megszervezésének módszerei (követelés, ellenőrzés, értékelés, 

játékos módszerek, gyakorlás, stb.). 

 A magatartásra ható, ösztönző módszerek (ígéret, bíztatás, elismerés, dicséret 

stb.).  

 A jutalmazás formái (szóbeli dicséret, írásbeli dicséret, oklevél, kitüntetés, 

jutalomkönyv, tárgyi jutalom, táborozás, ösztöndíj, tanulmányút, stb.). 

 A büntetés formái (szóbeli figyelmeztetés észrevétel, dorgálás, feddés, határozott 

rendreutasítás, osztályfőnöki figyelmeztetés, intés, megrovás, igazgatói 

figyelmeztetés, intés, megrovás, szigorú megrovás, párhuzamos osztályba való 

áthelyezés, stb.). 

 A nevelés sikerét veszélyeztető körülmények kizárását célzó módszerek 

(felügyelet, ellenőrzés, figyelmeztetés, elmarasztalás, tilalom, stb.). 

 

Eredményeink elérése érdekében az alábbi eljárásokat alkalmazzuk:  

 minden diákot egyéniségként kezelünk, megkeressük fejlesztésének, nevelésének 

optimális lehetőségét,  
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 osztályfőnöki munkánkban kiemelt figyelmet fordítunk minden tanítványunkkal 

és családjával való folyamatos kapcsolattartásra, nevelési folyamatuk irányítására,  

 a fentiek érdekében folyamatosan együttműködünk a tanulót nevelő családdal, 

jelzéseket adunk és veszünk tanítványunk fejlesztésének biztosítása érdekében.  

 Fontosnak tartjuk annak a tanári mentalitásnak a fejlesztését, amely minden 

tanítványában tehetséget lát, megindítja őt tehetségének felismerése és 

kiteljesítése irányába megtalálva az ehhez szükséges kapcsolódási pontokat, 

pedagógusokat, szervezeteket és lehetőségeket.  

 

1.2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

Az iskolában folyó oktatómunka érdekében fontosnak tartott követelmények 

A személyiségfejlesztés alapja a szeretetparancs hármas egysége: szeretni Istent, 

szeretni embertársaimat, mint saját magamat. Akiben ezek a tulajdonságok 

megerősödnek, fogékony lesz a szentre, az igazra, a jóra és a szépre. 

 

Fiataljaink számára igazi útravaló a küldetéstudat kialakulása: "Ti vagytok a világ 

világossága." (Mt 5,14) 

 

A legfőbb általános emberi értékek keresztény hitünkben gyökereznek, és Jézus életében 

mutatkoznak meg a legteljesebben. Ezért a diákok elé példaként Jézust, az őt követő 

szenteket és a ma körülöttünk élő szent életű embereket kell állítanunk. Be kell 

mutatnunk, hogy a nyolc boldogság, a szeretethimnusz, a sarkalatos erények hogyan 

lehetnek életük részévé, hogyan szólhatnak az ő nyelvükön is. 

Az emberi személyiség kialakulása a gyermekkortól kezdve a kamaszkoron át az ifjú korig 

hosszú folyamat. Minden korszaknak megvan a maga jellemzője mind érdeklődésben, 

mind emberi példákban, mind olyan értékekben, amelyekre érzékenyek. A nevelőhöz való 

viszony is sokat alakul a kezdeti feltétlen elfogadástól a tagadáson át az egyenrangú baráti 

kapcsolatig. 

Célunk a sokoldalú teljes személyiség fejlesztése, hogy tanulóink megfeleljenek a kor 

kihívásainak, elvárásainak. Ennek megfelelően fejlesztő tevékenységünk tartalmilag 

(ismeret, -tudásszerzésben) a társadalom által preferált értékek, érdekek alapján 

történik. 

Célkitűzéseink alapján az alábbi konkrét pedagógiai feladatok köré csoportosítjuk a 

személyiségfejlesztéssel kapcsolatos teendőinket:  

1. A hitre nevelés területén elvégzendő feladatok 

 A hitre nevelés szője át az intézmény mindennapi életét.  

 A hitéleti nevelés személyre szabott legyen, alkalmazkodjon a gyermek hitéleti 

múltjához és életkorához. 

2. Az értelmi nevelés területén elvégzendő feladatok 

 Az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek kialakítása, fejlesztése.  
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 A megismerés képességének fejlesztése.  

 Az önismeret, a céltudatosság kialakítása.  

 A helyi tantervben leírt egységes, alapvető tartalmak átadása, elsajátíttatása, 

valamint az ezekre épülő differenciálás. 

3. A tanulók erkölcsi nevelése területén elvégzendő feladatok 

 Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé 

alakítása.  

 Pozitív szociális szokások kialakulásának, gyarapodásának segítése. 

4. Az érzelmi nevelés területén elvégzendő feladatok 

 A gyermekek, tanulók közösségére és önmagukra irányuló helyes cselekvésre és 

aktivitásra késztető érzelmek kialakítása.  

 A helyes arány kialakítása az érzelmek kimutatásában. 

 

A személyiség kialakulását külső és belső tényezők, környezeti és pedagógiai hatások 

együttesen befolyásolják. A személyiség kialakulására a biológiai jellemzők mellett 

(ösztönök, alkati tényezők) döntő hatással van a szűkebb és tágabb társadalmi környezet 

(a felnőttek és a kortárscsoportok). Végső soron az onnan érkező, beépülő heteronóm 

erkölcsi tartalmak alakítják, formálják a személyiséget. A tanulók sikereik és kudarcaik 

sorozatán keresztül érlelik és alakítják ki saját egyedi személyiségüket. Az iskolai 

nevelésnek a helyes önértékelés és énkép kialakításában nagy szerepe és felelőssége van.  

 

Kialakítandó személyiségjegyek 

 A helyes önértékelés  

 Az értékek felismerése, megbecsülése és a kiállás mellettük 

 Józan, megfontolt ítélőképesség  

 A mások felé való nyitottság, befogadóképesség  

 A saját akaratunkról való lemondás mások érdekében  

 A szelídség, az alázat, a türelem  

 Alaposság kialakítása  

 A mértékletesség 

 A bűnbánatra való készség 

 A belső csendre, elmélyülésre való igény  

 Hűség Istenhez és embertársainkhoz  

 Felelősség magunk, mások és a teremtett világ iránt 

 

 

 

A személyiségfejlesztés legjellemzőbb területei az alábbiak 

 Önismeret: a személyiségben rejlő lehetőségek és gátak feltárása, a személyiség 

stabilizálása, az önálló döntéshez szükséges képességek kialakítása.  

 A tanulás tanulása: a személyiségjegyekkel összehangolt egyéni tanulási 

módszerek, eljárások kialakítása valamennyi tantárgyban. Az alapvető 

ismeretanyag elsajátítása, a tanultak feldolgozása, az összefüggések felismerése 
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csak eszköz az önállóság kialakításához, egy saját világkép formálásához. Ehhez 

kell az iskola pedagógusainak az életkori sajátosságoknak megfelelően, a 

gyermekek képességeihez mérten segítséget nyújtani. Első feladatként a tanulási 

folyamat ösztönzését oldjuk meg. Fő kiindulási pontunk a motiváció 

megteremtése. Felkeltjük a tanulók érdeklődését, biztosítjuk a megismerés örömét 

és rendszeres sikerélményt. 

 Társas kapcsolatok: készség, képesség és igény a tartalmas, harmonikus emberi 

kapcsolatok kialakítására és ápolására.  

 Konfliktuskezelés: képesség és igény a konfliktusok konstruktív módon történő 

kezelésére, a megélt konfliktusok hasznosítására az önismeret fejlesztésében, 

társas kapcsolatok minőségének javításában.  

 Lelki egészség: a lelki egészség (mentálhigiéné) iránti igény felkeltése, ennek 

kialakításához és megőrzéséhez szükséges készségek és képességek kialakulása. 

 Testi egészség: az egészségnek, mint alapértéknek az elfogadása, az 

egészségmegőrzés igényének felkeltése, az egészségkárosító szokások, 

szenvedélyek kialakulásának megelőzése, készség és képesség ezek leküzdésére. 

 Viselkedéskultúra: a mindennapi együttéléshez szükséges civilizációs szokások 

kialakulása és megszilárdulása. 

 Pályaorientáció: képesség a munkaerőpiacon történő eligazodásra, az egyéni 

vágyaknak, törekvéseknek a lehetőségekkel történő összehangolása. Felkészülés 

az életre szóló tanulásra.  

 Jelenismeret: eligazodás a jelen társadalmi változásaiban, ellentmondásaiban, 

saját álláspont kialakítása a történésekkel kapcsolatban.  

 Felelős állampolgár nevelése: a jogok és kötelességek ismerete az iskolában és a 

társadalomban, a demokráciának, mint értéknek az elfogadása, közös szabályok, 

normák alkotásához és működtetéséhez szükséges szemlélet kialakulása, az 

általánosan érvényes normákhoz, a kodifikált törvényekhez való konstruktív 

viszonyulás, igény és szándék a saját előítéletekkel való szembesülésre, ezek 

leküzdésére, illetve a másság elfogadására. 

 Globális problémák: a világ problémái iránti egyéni felelősség belátása, a 

kapcsolódó egyéni aktivitás terének megtalálása, a világ dolgai iránti érdeklődés, 

a folyamatos tájékozódás iránti igény felkeltése. 

 A tanulók személyiségének fejlesztése elsősorban a nevelőtestület, de az iskola 

valamennyi dolgozója aktív közreműködésével valósulhat csak meg. Ebben a 

folyamatban a legfontosabb láncszem a tanuló osztályfőnöke. Az ő kitüntetett 

hivatása, hogy figyelje, kövesse és a lehetőségeihez képest irányítsa tanítványai 

személyiségének fejlődését. Az iskolai nevelés szinte beleágyazódik a gyermeki 

tevékenység folyamatába, az egyén konstruktív életvezetésére irányul, s új, 

fejlesztő jellegű magatartásformák kiépítését célozza meg. Ha az iskolai élet képes 

az egyén tevékenység-repertoárját fejleszteni, akkor a személyiségfejlesztés 

területén eredményt érhetünk el.  
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Iskolánk személyiségfejlesztésének lehetőségei és jellemzői 

 Az iskola széles tevékenységkínálatával, változatos pedagógiai módszereivel, 

személyiségfejlesztő oktatásával az élményszerzés örömét szeretné 

megvalósítani.  

 A nevelő-oktató tevékenység kialakítja a konstruktív szokások (olvasás, munka, 

kulturált szórakozás stb.) rendszerét, s tudatosan vállalja, hogy az egyik 

legfontosabb emberi érték a konstruktív életvezetés.  

 A nevelőtestület vállalja a pedagógus hatékony modellközvetítő szerepét, mint a 

személyiségformálás egyik legfontosabb eszközét.  

 Az iskola pedagógiai tevékenységével fejleszti a tanulók motivációs bázisát, s 

törekszik az intellektuális tevékenység megszerettetésére, a permanens önképzés 

szükségletének kialakítására.  

 Az iskola nevelői tevékenységében törekszik a családi szocializációban mutatkozó 

hiányok pótlására: a morális magatartás, a társas viselkedési normák 

elsajátítására, a viselkedési készlet gyarapítására, a segítő, karitatív, egymást 

tisztelő, empátiás magatartás kiépítésére, az illemszabályok betartására.  

 Az iskola lehetőséget és teret enged a kreatív kezdeményezéseknek, sokoldalúan 

felkészíti tanulóit a teljesítményhelyzetekhez való alkalmazkodásra 

(tehetséggondozó szakkörök, tanulmányi versenyek, pályázatok).  

 Az intézményben folyó nevelés hangsúlyt fektet az önismeret-fejlesztésre 

(önismereti órák, osztályfőnöki órák, iskolán kívüli lehetőségek formájában).  

 A különböző szakkörök, verseny felkészítők működtetésével, a színvonalas iskolai 

ünnepélyekkel a tanórai tevékenységen túl is lehetőség nyílik az intellektuális, 

esztétikai és érzelmi nevelés fejlesztésére. 

 A nevelőtestület minden területen fejleszti a hatékony kommunikációt, a 

véleményalkotást, a döntéshozatal, a problémamegoldás, a magabiztosság 

képességeinek gyakorlását (szóbeli feleletek, versenyek, vitakörök, diák 

önkormányzati feladatok). 

 Nevelési rendszerünk - a gyermekvédelem lehetőségeivel is élve - pedagógiai 

módszereivel segíti a személyiségfejlődésben zavart szenvedő tanulókat. 

 

1.3. Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

Az egészségfejlesztés magába foglalja a korszerű egészségnevelés, elsődleges prevenciók, 

a mentálhigiéné a testi fejlesztés és az önsegítés feladatait, módszereit. Az iskolai 

egészségnevelésünk célja, hogy az iskola az élet, a tanulás és a munka egészséges színtere 

legyen. 

 

Ennek érdekében kiemelt egészségfejlesztési feladataink: 

 A tanulók és a tantestület egészségének védelme, az egészség fejlesztése, az 

eredményes tanulás elősegítése. 

 Együttműködés kialakítása az iskolai oktatás szereplőivel, hogy az iskola 

egészséges környezet legyen. 
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 Együttműködés a helyi közösségek szakembereivel, annak egészségfejlesztési 

programjaival. 

 Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk az egészséges étkezésnek, a testedzésnek, a 

szabadidő hasznos eltöltésének, a lelki egészségfejlesztésnek, tanácsadó 

programoknak, olyan oktatási-nevelési gyakorlatokat folytatunk, ami tekintetbe 

veszi a pedagógusok és a tanulók jól-létét és méltóságát. 

 A diákoknak a tanulói családoknak segítség egészségük megőrzésére. 

 

Stratégiai célkitűzéseink:  

 Önismeret, személyiségfejlesztés 

 Az egészséges életmód kialakítása (az egészség megőrzése, helyes táplálkozás, 

testedzés, életvitel, szabadidő).  

 Szenvedélybetegségek megelőzése, visszaszorítása, leszoktató programok 

 Alternatívák az életvitelre  

 

Egészségnevelési módszereink:  

 Hagyományos felvilágosító előadások (iskolaorvos, védőnő)  

 A rizikócsoportok kiszűrése, prevenció (túlsúlyos, szenvedélybeteg, alultáplált) 

 Szükségletek felmérése, helyzetértékelés (szülői szervezet, intézményvezető, 

egészségnevelő, iskolai védőnő, orvos, diákok, egészséggel összefüggő 

tantárgyakat tanító tanárok)  

 

Az egészségnevelés személyi feltételei, kompetencia felelősei:  

igazgató vagy helyettese, iskolaorvos, védőnő, osztályfőnöki munkaközösség vezetője, 

testnevelő, diákönkormányzatot segítő pedagógus, külső, az egészségnevelésben jártas 

szakemberek bevonása. 

 

Segítő kapcsolatok igénybevétele: család, szülői szervezet, iskolaorvosi hálózat 

(vizsgálat, szűrés, egészségnevelés), gyermekjóléti szolgálatok, nevelési tanácsadó, 

családsegítők, rendőrkapitányság, Kábítószerellenőrző Központ (KEK). 

 

Egészségnevelésünk kiemelten fontos területei az iskola pedagógiai rendszerében: 

 Önmagunk ismerete, értékek ismerete 

 Egészségi állapotunk ismerete 

 Egészséges, aktív testmozgás, testedzés 

 Helyes étkezés, táplálkozás 

 A testi higiénia 

 A szexualitás szerepe az egészségmegőrzésben 

 Családtervezés 

 Szenvedélybetegségek 

 Személyes biztonság 

 Iskolán belüli bántalmazás megelőzése 
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Az egészségnevelés tevékenységi területei:  

 tanórai foglalkozások: osztályfőnöki órák, testnevelés órák, biológia órák, 

hittanórák és egyéb szakmai órák.  

 tanórán kívüli foglalkozások: elsősegélynyújtó tanfolyam, sportfoglalkozások, 

esetleges erdei iskola, táborok, osztálykirándulások, túrák, egyéb közösségi 

programok. 

 

1.4. A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos 

feladatok 

A közösségfejlesztés közös feladat. Pedagógiai programunkban az iskola keretén belül 

működő tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladatokkal foglalkozunk. 

Nevelésünk egésze közösségi nevelés, a nevelési-oktatási folyamat közösségi 

szerkezetben zajlik. Az iskolai munkának nincs egyetlen olyan mozzanata sem, amely 

egyúttal ne gyakorolna befolyást a közösségi viszonyok fejlődésére.  Az iskola a 

gyermekek szocializációjának döntő fontosságú terepe, ahol a tanulók szervezett 

közösségek és lazább, spontán csoportok rendszerében élnek és tevékenykednek. Fontos, 

hogy milyen csoportot tekintenek a maguk számára modellnek, amelyhez értékrendjüket 

igazítják. Kortárscsoportban sajátítják el azokat a magatartásmódokat, amelyek az 

együttélés során nélkülözhetetlenek. A velük való bánásmód, stílus, az értékelés módja, 

az egymás közötti érintkezés formája, gyakorisága, a személyes vonzalmak, ellenszenvek, 

a spontánul kialakuló rangsorok mind formálják a közösségi viszonyokat.  

A jó közösség kialakulásának nélkülözhetetlen feltétele, hogy a pedagógus mindig 

nyomon kövesse a közösség belső rezdüléseit, mozgásait, átrendeződéseit, a légkör és a 

személyes kapcsolatok változásait.  

Kiemelt figyelmet fordítunk a belső partnerség kialakítására és az egymástól tanulás 

erősítésére. (EFOP 3.1.5) 

Feladatunk az egyes gyermekek társas lénnyé fejlesztése, kollektivizmusuk kialakítása, 

illetve a közösség által történő nevelésük megszervezése, irányítása. A közösségi 

tevékenységek szervezése során módot nyújtunk tanulóinknak arra, hogy aktívan 

bekapcsolódjanak közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába. 

Legyenek nyitottak a másság, a különböző kultúrák iránt, becsüljék meg azokat. Legyenek 

tudatában iskolánk normáival, szokásaival, ápolják, őrizzék hagyományainkat. 

Nevelőmunkánk során az új információs környezetben eligazodni tudó, és azt kritikai 

módon használó gyerekeket nevelünk, akik képesek lesznek későbbi, önálló életükben 

helyes döntéseket hozni, egészséges életvitelt kialakítani. 
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A közösség jellemzői: azonos eszmék, célok, feladatok, aktív értékteremtő tevékenység, 

tagjai között szoros kapcsolat van. 

A közösségfejlesztés alkalmai a megemlékezések, műsorok, a zarándoklatok, 

lelkinapok, a közös szertartások, előadások, kirándulások, tantárgyakhoz kapcsolódó, 

vagy azokhoz nem kötődő versenyek, vetélkedők, tantárgyi napok, hetek programjai, 

bekapcsolódás városi, megyei, országos rendezvényekbe.  

A közösségi nevelés színterei: a család, az iskola és az iskolán kívüli közösségek.  

A pedagógiai program szempontjából iskolánk keretén belül működő közösségi nevelés 

területei: 

 Tanórák: hittanórák, szaktárgyi órák, osztályfőnöki órák 

 Tanórán kívüli szabadidős foglalkozások: szakkörök, lelkigyakorlatok, 

zarándoklatok, kirándulások, osztályprogramok 

 Diákönkormányzati munka, egyházközségi szerepvállalás 

 A pedagógus közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatai 

 A közösséget irányító pedagógus feladata az iskolai élet egyes területeihez (tanóra, 

tanórán kívüli tevékenység) kapcsolódó tanulói közösségek megszervezése, 

tervszerű nevelői irányítása, fejlesztése.  

 Feladat a tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, 

viselkedési normák, formai keretek és tevékenységek rendszeressé válásának 

kialakítása, ápolása.  

 A tanulói közösségek fejlesztése során ki kell alakítani a közösségekben, hogy 

(nevelői segítséggel) közösen tudjanak maguk elé célt kitűzni, a cél elérése 

érdekében összehangoltan tevékenykedni, és az elvégzett munkát értékelni.  

 

A tanórán megvalósítható közösségfejlesztési feladataink: 

 A tanulás támogatása kölcsönös segítségnyújtással, ellenőrzéssel, a 

tanulmányi és a munkaerkölcs erősítésével. 

 A tanulók kezdeményezéseinek, a közvetlen tapasztalatszerzésnek 

támogatása. 

 A közösségi cselekvések kialakítása, fejlesztése (példamutatással, helyes 

cselekvések bemutatásával, bírálat, önbírálat segítségével). 

 A tanulók önállóságának, öntevékenységének fejlesztése. 

 Különböző változatos munkaformákkal (csoportmunka, differenciált, 

egyéni munka, kísérlet, verseny) az együvé tartozás, az egymásért való 

felelősség érzésének erősítése. 

 Olyan pedagógus közösség kialakítása, amely összehangolt követeléseivel 

és nevelési eljárásaival az egyes osztályokat vezetni, és tevékenységüket 

koordinálni tudja. 
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 A tanítási órákon kiemelten fontos a motiváció, az eredmények, sikerek 

elismerése, a pozitív megerősítés, a tanulók egyéni fejlettségéhez, 

képességeihez igazodó differenciálás, csoportbontás.  

 

A tanórán kívüli foglalkozások közösségfejlesztő feladatai: 

 A lelkinapok, a lelkigyakorlatok, a zarándoklatok mélyítsék el a katolikus 

vallás és hit megélését. 

 Nevelje a tanulókat az önellenőrzésre, egymás segítésére és ellenőrzésére. 

 Átgondolt játéktervvel és a tevékenység pedagógiai irányításával 

biztosítsák, hogy a különböző játékok, tevékenységek megfelelően 

fejlesszék a közösséget, erősítsék a közösséghez való tartozás érzését. 

 A sokoldalú és változatos foglalkozások (zenei, tánc, képzőművészeti, 

kézműves, stb.) járuljanak hozzá a közösségi magatartás erősítéséhez. 

 A séták, a kirándulások, esetleges erdei iskolák mélyítsék el a 

természetszeretetet és a környezet iránti felelősséget. 

 

A diákönkormányzat közösségfejlesztő feladatai: 

 Jelöljön ki olyan közös értékeken és érdekeken alapuló közös és konkrét 

célokat, amellyel nem sérti az egyéni érdekeket. 

 Fejlessze a meglevő közösségi munkálatokat, közösségépítő 

tevékenységeket. 

 Törekedjen a közösség iránti felelősségtudat kialakítására, fejlesztésére. 

 

A pedagógus közösségfejlesztő feladatai a szabadidős tevékenység során: 

 

 Építsen ki jó kapcsolatot az adott korosztállyal, szüleikkel, paróchiával, 

egyházi személyiségekkel, külső szakemberekkel. 

 Fejlessze a csoportokban végzett közös munka során az önismeretet, az 

önfegyelmet, az együttműködést. 

 Segítse olyan csoportok kialakítását, amelyek az emberi kapcsolatok hitbeli, 

pozitív irányú elmélyítésével hatnak az egész   személyiség fejlesztésére. 

 

Közösségfejlesztés lehetőségei: 

1. Nyitottság a különböző életmódok, kultúrák, vallások, a másság iránt: 

 tolerancia gyakoroltatása etnikai, vallási, világnézeti, egészségi, anyagi, érzelmi téren, 

 az európai kultúra, történelem, életmód megismerése, 

 a nemzeti kapcsolatok fenntartása nyitottabbá teszik a tanulókat más országok, népek 

kultúrája, életmódja iránt. 
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2. Nemzetközi kapcsolatok ápolása 

Iskolánk több külföldi iskolával is szeretne kapcsolatot kialakítani. Intézményünk a 

Rákóczi Szövetséggel együttműködve minden évben többször részt vesz a Határtalanul 

Programban. 

3. Környezeti értékek megőrzése 

 A körülményekhez képest az iskola udvarán található növények ápolása.  

 Az udvar folyamatos karbantartása, az ott használható tárgyak (padok, asztal, 

sporteszközök, fillagória) lehetőség szerinti gyarapítása. 

 Az étkező szebbé tétele. 

 A folyosók, a mosdók állapotának megőrzése. 

 Az osztálytermek hangulatossá tétele. 

 

4. Kommunikáció 

A Helyi Tantervben meghatározott módon tanítunk informatikát. Tanórán kívül is van a 

gyerekeknek lehetőségük ismereteik bővítésére tanfolyamok, szakkörök keretén belül. 

Ezen ismeretek nélkül nem boldogulhatnak további életükben. 

 

5. Idegen nyelv 

A tanulóinknak lehetőségük van az angol, német és olasz nyelv elsajátítására. Angol-

informatika tagozatosok nagyobb óraszámban tanulják négy éven keresztül az első idegen 

nyelvet (angol nyelv), illetve az informatikát. 

 

6. Elfogadó és segítőkész magatartás 

A közösségfejlesztésben kiemelt céljaink: megismertetjük és elfogadtatjuk a kulturált 

viselkedés, az emberi érintkezések, a korrekt magatartás szabályait, elsősorban azt, hogy 

a tanulók 

 tudjanak alkalmazkodni a velük kapcsolatban álló emberekhez, 

 megértőek, előítélet mentesek, empátiával rendelkezők legyenek, 

 rendelkezzenek együttműködési készséggel és az egymás iránti szolidaritás 

képességével.  

A tanulóközösség kialakításakor előtérbe helyezzük egymás megértését, elfogadását. 

 

7. Hagyományok 

Célunk: a magyarságtudat erősítése, nemzeti és iskolai hagyományaink ápolása. 

A közösség hagyományteremtése és ápolása, a hagyományrendszer működtetése szép és 

mindig várt esemény az adott közegben. 

Hagyományaink: 

 Őszi nyílt nap 

 Mikulás 

 Karácsonyi hangulatkeltés (Betlehemes játék) 

 Házszentelés 

 Vers- és prózamondó verseny 

 Farsang 

 Fecskeavató 
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 Fecskebál 

 Fordított - nap a diákönkormányzat szervezésében 

 Tanulmányi kirándulások osztálykeretben 

 Sportrendezvények  

 Színház- és múzeumi látogatások 

 Verébtábor 

 Családi nap évente kétszer (karácsonyi ünnepkörben és a fecskeavató keretében) 

(EFOP 3.1.5) 

 Nevelőtestületi nap (EFOP 3.1.5) 

 

Az intézmény vallási élete, ünnepe, hagyományai 

A gimnázium és kollégium hagyományainak ápolása, elmélyítése minden tanuló joga és 

kötelessége, mely fontos eszköze a nevelésnek. Az iskola hagyományainak kialakításában 

a vallásos nevelésre törekszik. 

A hagyományok továbbadásának módja 

 Minden új növendékünkkel szeptemberben osztályfőnöke ismerteti a gimnázium 

és kollégium éves munkatervében rögzített tanév rendjét, időpontokat és 

felelősöket.  

 A vallási ünnepkörök előkészítése, megélése fontos helyet foglal el az intézményi 

nevelőmunkában. Ebben irányításában fontos szerepe van az intézményünk 

lelkiigazgatójának. 

 Nemzeti emléknapjainkról iskolai ünnepély keretében, és a tanítási órákon tartunk 

megemlékezést. 

 Helyet adunk az öregdiák találkozók számára, tanórán kívüli előadásokra is 

meghívjuk végzett diákjainkat. 

 A tanévet a tanévnyitó ünnepséggel és liturgiával kezdjük, és tanévzáró 

ünnepséggel és liturgiával fejeződik be. 

 A tanév beosztása miniszteri rendelet alapján történik. 

 A szorgalmi idő 180-185 tanítási napot tartalmaz, két félévre tagolódva.  

 A tanítási napok: hétfőtől - péntekig (rendkívüli eset miatt kimaradt tanítási 

napokat előzetes egyeztetés után szombati napon is lehet pótolni). 

 Tanítási napnak számít a munkaterv szerinti tanulmányi kirándulások napja, 

lelkinap és minden olyan nap, amelyen a tanulóknak kötelező részt venni (ezeken 

a napokon legalább 3, a témához kapcsolódó órát kell a naplóba bejegyezni).  

 A kirándulások a diákok számára kötelezőek (kivéve azoknak, akik büntetésből el 

lettek tiltva), a felmerült költségeket a szülőknek kell fedezniük.  

 Minden hetet közösen indítunk közös ima keretében. 

 Napi ima: a tanulók a tanítás kezdetén és a tanítás végén az órát tanító 

pedagógussal közösen imádkoznak. 
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 Az osztálymisén részt vevő gyerekek olvassák fel az olvasmányt, könyörgést. Előtte 

a hittanórán az osztály közösen készül a liturgiára. (A liturgikus énekeket 

gyakorolják, a könyörgésbe saját kérésüket is megfogalmazhatják.) 

 A katolikus iskolákban kitüntetett helyet foglal el a hitoktatás, a diákok személyes 

Istenkapcsolatra vezetése. 

 Vasárnaponként tanulónink részt vesznek Szent Liturgián, melynek részvételének 

igazolásáról liturgia látogatási füzetet kell vezetniük.  

A tanév jeles napjai évről évre visszatérnek az iskola életében. Megünneplési módjuk 

szokásrendet, hagyományt alakít ki. Ezek kereszténységünk elmélyítésében és 

magyarságtudatunk kialakításában jelentős szerepet játszanak: megtanítanak az ünnep 

szerepére, az ünneplés módjaira, megerősítik gyökereinket, stabilitást adnak. Éves 

munkatervünkben rögzítjük a tanév jeles napjait, időpontokat és felelősöket. A 

hagyományok ápolását az iskola közösségét érintő nagy ünnepekhez (tanévnyitó, nemzeti 

ünnepeink, tanévzáró), az egyházi ünnepekhez, az országos megemlékezésekhez, a 

kizárólagos iskolai eseményekhez (szalagtűző, ballagás, bizonyítványosztás) és a 

munkaközösségek programjaihoz kapcsoljuk. Ezek az összetartozás érzésének 

kialakítását, az egymásra figyelést, a végzett munka megbecsülését, az iskolához tartozás 

büszkeségét, a visszaemlékezés nosztalgiáját alakítják és erősítik tanulóinkban. 

A tanév folyamán szeptember és június közötti egyházi ünnepeink  

szeptember 8. Istenszülő születése 

szeptember 14. Szent Kereszt felmagasztalása 

október 01. Szűz Mária oltalma 

november 08. Szent  Mihály és Gábor főangyal 

november 21. Az Istenszülő templomba vezetése 

december 06. Szt.Miklós püspök – templombúcsú 

december 09. Szűz Mária szeplőtelen fogantatása 

december 25-26-27. Karácsony 

január 01. Jézus névadása, Nagy Szent Bazil , Újév 

január 06. Vízkereszt / Iskolaszentelés / 

január 30. Három szent főpap 

február 02. Gyertyaszentelő Boldogasszony 

február-március Nagyböjt 

március 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony 

április Húsvét 

április 23. Szent György nagyvértanú 

május Áldozócsütörtök – Mennybemenetel 

május-június PÜNKÖSD 

június 24. Keresztelő Szent János születése 
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Állami ünnepek, melyek egyben munkaszüneti napok is 

október 06. Aradi vértanúk 

október 23. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 

január 22. A magyar kultúra napja 

február 25. Kommunista diktatúra áldozatai 

március 15. Az 1848-as forradalom és szabadságharc 

május 01. A munka ünnepe 

június 04. Nemzeti összetartozás ünnepe 

  

Iskolai ünnepségeink és közösségi programjaink 

szeptember Tanévnyító 

szeptember Nyílt nap 

október Szalagavató 

december Advent 

december Mikulás és Karácsony 

január Fecskeavató és bál 

január első félév vége 

február Sítábor 

március, április Nagyböjt és Húsvét 

április Ballagás 

május, június Érettségi 

június Tanévzáró 

 

 

1.5. A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, az 

osztályfőnök feladatai  

A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk 

tartalmazza.  

A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg: 

 tanóráira és tanórán kívüli foglalkozásaira rendszeresen felkészül, nagy gondot fordít 

a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő fejlesztő foglalkoztatásra, a 

módszertani innovációra, a rendelkezésre álló idő optimális kihasználására, 

 tanórai munkáját a diákok adottságainak, haladási tempójának megfelelően 

differenciáltan szervezi, 

 a lemaradó tanulók számára felzárkóztató foglalkozásokat szervez, egyéni 

segítségnyújtással biztosítja továbbhaladásukat, 

 a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák 

vezetése, 

 rendszeresen megbeszéli és kialakítja a legfontosabb napi feladatokat a 

tanulócsoportjában tanítókkal és szükség esetén egyeztet velük, 
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 gondot fordít a tehetséges tanulók megfelelő foglalkoztatására, amit a tanórai 

differenciáláson kívül egyéni tehetséggondozó foglalkozás, illetve tanulmányi 

versenyekre való felkészítés formájában is megtehet, 

 érettségi-, különbözeti-, év végi-, osztályozó vizsgák lebonyolítása, 

 a tanulók tanulmányi fejlődését sokoldalú szemléltetéssel szolgálja, s maga 

gondoskodik az általa használt szemléltető és technikai eszközök helyes tárolásáról, 

épségének megőrzéséről, 

 rendszeresen ellenőrzi és értékeli a tanulók tanulmányi munkáját annak 

figyelembevételével, hogy az értékelés az életkori sajátosságoknak megfelelő, 

motiváló hatású legyen, 

 az értékelésben törekszik az írásbeli és szóbeli formák egyensúlyának megtartására 

gondot fordít arra, hogy az írásbeli és szóbeli számonkérés egyensúlyban legyen, 

 a tanulmányi versenyek lebonyolítása, 

 felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, 

 iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, 

 osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása, 

 az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 

 szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, 

 részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, 

 részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 

 a tanulók felügyelete óraközi szünetekben, 

 tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, 

 iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 

 részvétel a munkaközösségi értekezleteken, 

 tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, 

 iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, 

 szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, 

 osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 

 

Az osztályfőnököt – az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva – az igazgató 

bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe véve. 

Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai  

 Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája 

során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. 

 Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását. 

 Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az 

osztály szülői munkaközösségével, kollégiumi tanulók esetén az illetékes 

nevelőtanárral. 

 Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét. 

 Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé 

terjeszti.  

 Szülői értekezletet tart. 
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 Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: digitális napló vezetése, 

ellenőrzése, félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, 

továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, közösségi napló követése, 

hiányzások igazolása. 

 Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. 

 Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra. 

 Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására 

mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 

 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére.  

 Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok 

megoldását.  

 Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban. 

 

 

1.6. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 

helyi rendje 

Jogszabályi háttér 

Nkt. 4. § (13.) alapján: kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló:  

a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló 

aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló,  

ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló,  

ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló 

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló. 

 

A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek  

A tehetséges fiatalok gondozása Istentől ránk szabott feladat. Ezért kiemelt fontosságú a 

tehetségek felismerése és fejlesztése. Minden pedagógus, de elsősorban a szaktanár és 

osztályfőnök feladata, hogy felhívja a figyelmet tehetséges tanítványainkra, hogy 

megfelelően gondoskodhassunk fejlesztésükről. E tevékenység kiterjed a tanórai és 

tanórán kívüli területekre egyaránt. Ez a legszorosabb együttműködést tételezi fel a 

családdal és a tehetségek fejlesztésével foglalkozó intézményekkel és szakemberekkel. 

Iskolánkban minden gyermeknek meg kell kapnia a lehetőséget és a segítséget, hogy 

képességének megfelelően teljesítsen. Feladatunk, hogy ezeket a képességeket 

felismerjük és fejlesszük. 

A tehetséggondozás feladata, hogy a kiemelkedő képességű diákok is megfelelő terhelést 

kapjanak. Ezt a differenciált órai munka, a különböző szakkörök, iskolai, területi és 

országos versenyekre való felkészülés, levelezős versenyekre, pályázatokra való 

benevezés, a tanárral való rendszeres beszélgetés, plusz feladatok kiadása, kiselőadások, 

gyűjtőmunka, sportegyesületbe való ajánlás szolgálja.  
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A tehetséges tanulók oktatása során elkerülhetetlen a tanórákon való differenciálás 

módszerét alkalmazni. Tanórákon kívül különböző szakkörökön, önképzőkörökön, 

rekreáción is biztosítjuk a tehetséges tanulók kiemelt szintű foglalkoztatását. Biztosítjuk 

a tehetséges tanulók pályázaton való részvételét, a versenyekre való egyéni felkészítését. 

 

A tehetségfejlesztés lehetőségei iskolánkban 

 Emelt szintű tantárgyak tanítása 

 Differenciált tanórai munka 

 Tehetséggondozó szakkörök  

 Felkészítés versenyekre, pályázatokon való részvételre  

 Felkészítés felsőfokú tanulmányokra  

 Személyes beszélgetések, a biztatás, a jutalmazás megfelelő formáinak 

megkeresése 

 Kiugró tehetségek szakemberhez való irányítása, aki gondoskodik megfelelő 

fejlesztésükről 

 

A tehetséges tanulók oktatása során elkerülhetetlen a differenciálás módszerének 

alkalmazása. A tanórai és tanórán kívüli foglakozásokon (szakkör, önképzőkör, kiscsoport 

stb.) túl biztosítjuk a tehetséges tanulók pályázaton való részvételét, versenyeztetését, 

versenyekre történő (individuális) felkészítését. 

A hagyományokhoz híven mind a sport, mind a kulturális, művészeti és tanulmányi 

versenyekre fokozott figyelemmel kell felkészíteni a tehetséges tanulókat. Kiemelt 

figyelmet kell fordítani a szociális hátrányokkal induló tanulókra, nehogy családi hátterük 

nehézségei miatt elkallódjanak. 

Feladataink 

 Pedagógusok továbbképzése, módszertani ismereteik bővítése, speciális 

pedagógiai képességek megszerzése. 

 A tanulók adottságainak, képességeinek felderítése, a tehetség felismerése és 

azonosítása. A kiváló képesség korai megnyilvánulását a szülők elmondása alapján 

későbbi évfolyamokon kognitív módszerek (tantárgytesztek, intelligencia, 

kreativitás mérés, tanulóképesség, tanulási stílus mérés nem kognitív eljárások 

(énkép, önértékelő teszt), valamint intuitív megítélések alapján (személyiségről, 

tevékenységről, produktumról) tárjuk fel. 

 Az intellektuális képességek fejlesztése, készség a kreatív önálló ismeretszerző 

képesség kibontakoztatására. 

 Személyiségfejlesztés során a pozitív énkép erősítése. 

 Az eredményes tanuláshoz szükséges képességek, attitűdök kialakítása. 

 Részvétel biztosítása a városi tehetséggondozó szakkörök munkájában. 

 Differenciált fejlesztés tanórán és tanórán kívül az egyéni képességekhez mérten. 

Színterei az iskolában 

 Emelt óraszámú angol nyelv és informatika, illetve biológia és kémia oktatása a 

tagozatos osztályokban. 
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 Érettségi felkészítők 

 Versenyfelkészítők 

 Sportkörök 

 Művészeti irányultságú tanulóknak szakkörök indítása (képzőművészet, dráma) 

 

A tehetségfejlesztés munkafázisai 

 Megfigyelés, kiválasztás 

 Képzés, differenciált fejlesztés a tanórán és tanórán kívüli foglalkozásokon 

 Versenyeztetés, szerepeltetés 

 Folyamatos értékelés 

 Pozitív motiváció, útmutatás a jövőre 

A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program 

A tanórák keretében a lemaradó tanulók differenciált foglalkoztatása, feladataik gondos 

megválasztása kiemelt szempont minden tanárnak. A tanulási kudarccal küzdő 

gyerekeknél általában tanulási zavarok jelennek meg. A tanulási zavarok korrekciója 

komplex, átfogó program. 

 

Iskolánkban a tanulók részére differenciált módszerekkel fejlesztő foglalkozásokat 

igyekszünk szervezni gyógypedagógus irányításával, a gyermek saját értelmi szintjére 

való felzárkóztatás céljából. Pótoljuk teljesítménybeli lemaradásait, sikerélményt 

biztosítva. 

A munka alapelve az osztálytanítók munkájának segítése a tanuló képességeihez, 

szükségleteihez való alkalmazkodás. Olyan tevékenységekkel, amelyek a hagyományos 

szervezeti keretek között nehezen megvalósíthatók. 

A gyógypedagógus a tanórák mellett egyéni vagy kiscsoportos /2-3 fő/ 

foglalkozásokat tart. Célunk, hogy a gyermekek, akik valamilyen tanulási nehézséggel 

küzdenek, minél hamarabb megsegítést kapjanak.  

A tanulási nehézséggel küzdő tanulóink esetében fontos a pedagógiai szakszolgálat 

megkeresése, amely dönt, hogy milyen tantárgyakból és milyen könnyítést kell tennünk 

az adott tanuló esetén. Ezt minden esetben figyelembe vesszük, és ennek függvényében 

szervezzük meg a továbbhaladását.  

 

Nkt. 4. § (25) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot 

igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján 

mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több 

fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum 

zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzd, 

 

Nkt. 47. § 

(1) A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges bánásmód 

keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 
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ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A 

különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság szakértői véleményében 

foglaltak szerint kell biztosítani. 

 

  

A tanuló mentesítésének, értékelésének lehetőségei, feltétele: 

 

55. § (1) *  Az igazgató a tanulót kérelmére - kiskorú tanuló esetében a szülő kérelmére - 

felmentheti az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, ha a tanuló 

egyéni adottságai, sajátos nevelési igénye, továbbá sajátos helyzete ezt indokolttá teszi. 

Ha a kérelem az összes tanórai foglalkozás alóli felmentésre irányul, akkor a 45. § (6) 

bekezdése szerinti eljárást kell lefolytatni. Az igazgató a tanulót kérelmére mentesítheti a 

készségtárgyak tanulása alól, ha azt egyéni adottsága vagy sajátos helyzete indokolttá 

teszi.  

(2) Az egyéni munkarenddel rendelkezőt az iskola valamennyi kötelező tanórai 

foglalkozása alól fel kell menteni. 

(3) Az, akit felmentettek a kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, az 

igazgató által meghatározott időben, és a nevelőtestület által meghatározott módon ad 

számot tudásáról. 

 

56. § (1) A sajátos nevelési igényű tanulót, ha egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé 

teszi, a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az igazgató mentesíti 

a) az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő értékelés és minősítés alól, és ehelyett 

szöveges értékelés és minősítés alkalmazását írja elő, 

b) egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés alól. 

(2) Az érettségi vizsgán az (1) bekezdés b) pont szerinti tantárgyak helyett a tanuló - a 

vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint - másik tantárgyat választhat. 

A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők segítése 

Nkt. 47. § (8) Ha a gyermek, a tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzd, fejlesztő foglalkoztatásra jogosult. A fejlesztő foglalkoztatás a nevelési tanácsadás, 

az óvodai nevelés, az iskolai nevelés és oktatás keretében valósítható meg 

 

A nevelés folyamatában bekövetkező sikertelenség a legkülönbözőbb okok 

véletlenszerű egyidejű összetalálkozására vezethető vissza. Minden olyan momentum, 

amely megrendíti a gyermeket akár a szülő, akár a nevelő szeretetében, a személye iránt 

érzett bizalmában és becsülésében, megakasztja és hibás vágányra tereli a gyermek 

egészséges testi-lelki fejlődését. A magatartási és tanulási zavarok nem választhatók el 

élesen egymástól. Ha a tanuló nem tud megfelelni az otthoni vagy az iskolai magatartási, 

tanulmányi követelményeknek, az előbb-utóbb kudarchoz vezet, mely megrendíti a 

személyiség önmagába vetett hitét, félelem alakul ki benne, túlzottan óvatossá válik, 

igyekszik kerülni a kockázatot, s mindez csökkenti a teljesítményét. A kudarc szerves 

része a szocializációs folyamatnak. Sokféle okból következhet be és igen sokféleképpen 

nyilvánul meg.  

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100190.TV#lbj332id45ae
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Évről-évre növekszik az ép intellektusú, de beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézségekkel küzdő, illetve nem autista más fogyatékosok száma, akiknek fokozott és 

többirányú pedagógiai segítségre, iránymutatásra van szükségük. 

Célok és feladatok 

 A tanulási, magatartási, beilleszkedési nehézséggel küzdő tanulók 

egyenértékűként való beolvasztása az iskolai közösségbe - a megkülönböztetés 

minden negatív hatásától mentesen.  

 A speciális és többirányú pedagógiai fejlesztőmunka következményeként a 

hátrányok, zavarok fokozatos csökkentése: a felzárkóztatás.  

 Fokozatos együttműködés kiépítése a szülőkkel, a Nevelési Tanácsadó 

szakembereivel (pszichológus, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus), s e 

tudományág minden fejlesztő módszerének felkutatása, felhasználása, a 

pedagógus továbbképzések ez irányú támogatása.  

 Az iskolavezetés és az osztályban tanítók kiemelt feladata az együttműködés és 

napi kapcsolat kiépítése a szülőkkel, a szakemberekkel és a tantestület minden 

tagjával a hátrányok leküzdése érdekében.  

 A feladat elsősorban a megelőzés, illetve a már kialakult problémák megoldása.  

 Ennek érdekében szükséges fejleszteni a tanulók önismeretét, önbizalmát, 

együttműködési, kapcsolatépítési képességét, szerepelni tudását, 

konfliktuskezelői képességét. 

 A fejlesztés színterei az iskolai, az osztályközösségi, a hitéleti programok. 

 Az elérendő cél a tanulók felelősségtudatának, önfegyelmének, 

kezdeményezőkészségének, csoportmunkára való alkalmasságának kialakítása. 

 

 Megelőzés szempontjából nagyon fontos a személyes kapcsolattartás, a hiteles őszinte 

kommunikáció minden érintettel. Az iskola meg kell, hogy adjon minden segítséget az 

egyéni tanulmányi munkában, a napi testi-lelki problémák megoldásában. Tudatosítani 

kell az érintett tanulókkal, hogy csak az ő aktív hozzáállásukkal oldhatjuk meg a felmerülő 

problémát/problémákat. Vezessük rá, hogy a konfliktushelyzeteket ismerje fel, tudja 

kezelni, törekedjen erőszakmentes megoldásra. Juttassuk el oda, hogy a közösségi és 

egyéni értékrendet képes legyen összehangolni, tudja meghatározni és azokat megtartani. 

Fokozott szerep hárul az osztályfőnökre, lelkivezetőre, gyermekvédelmi megbízottra, 

akik csak a családdal együtt tudnak igazán eredményt elérni. 

 

 

A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek. A tanulók 

esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések  

 

Életünk kedvezőtlen alakulásában a leginkább kiszolgáltatott helyzetbe a gyermekek 

kerültek. A nevelés három színterén – család, iskola, társadalom – a családok nagy 

többsége nem tudja, vagy nem akarja elsődleges szerepét betölteni. A katolikus iskolák 
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különös figyelmet szentelnek a gyengébbekre, és segítik a nehezebb körülmények között 

élőket.  

Nevelésünk a keresztény értékrend elfogadását, a keresztény életforma kialakítását, 

mindennapi megélését segíti elő, amely remélhetőleg tanítványaink számára maradandó 

lesz. Megvédi őket az alkoholizmus, kábítószer, egyéb erkölcsi veszélytől.  

Legnehezebb a segítségadás azokban az esetekben, amelyekben a család a gyermek 

számára nem biztosít megfelelő erkölcsi hátteret, a szülők életvitele negatív példa a 

gyerek előtt. Ezekre a hiányosságokra sok esetben későn derül fény, amit csak a tanuló 

rendhagyó magatartása, megnyilatkozásai jeleznek. Az ilyen nehéz esetekben vállalnunk 

kell a fokozott törődést a tanulóval.  

Kiemelt figyelmet fordítunk a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók családjainak 

feltérképezésére, megismerésére. 

Az iskola célja, hogy a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 

felzárkóztatását és társadalmi integrációját segítse, biztosítsa számukra a tanulásban való 

cselekvő részvételt. A tanulói esélyegyenlőség megteremtésének alapja az iskolában a 

szegregációmentesség, az egyenlő bánásmód elvének megvalósulása, a diszkrimináció-

mentesség, és a tanulók közösségbe való integrációjának lehetősége.  

  

Az iskolánkban tanító pedagógusok kiemelt feladatuknak tekintik a hátrányos helyzetű és 

a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a veszélyeztetett tanulók segítését. A tanulók 

fejlesztését elsősorban a tanítási órákon - az egyéni haladási ütemet segítő -differenciált- 

és kooperatív tanulásszervezéssel segítik a tanárok.  A tanórán kívüli foglalkozás 

keretében az érintett tanuló– életkornak megfelelő – önálló kreatív tevékenységére épülő 

foglalkozásokon vehet részt és megismerheti a tanulási motivációt elősegítő és fenntartó 

tevékenységformákat és módszereket.  A pedagógiai munka folyamán e tanulók esetében 

is kiemelten fontosnak tartjuk a tanulói erősségekre épülő motivációt, a dicséretet és 

jutalmazást, illetve a megerősítő légkört.  

Iskolánkban a pedagógusok támogatják a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulók közösségbe való beilleszkedését, együttműködve az iskolalelkésszel és 

iskolapszichológussal, szem előtt tartva a tanuló szociális helyzetét, tanulási és egyéb 

nehézségeit.   

  

További a hátrányos helyzet csökkentését támogató tevékenységeink:  

  

Az osztályfőnök egyéni támogatása, iskolalelkésszel való beszélgetés, iskola védőnői 

szolgálat segítsége. A tanulási nehézségek során eseti korrepetálás, drogprevenciós 

programok szervezése, szülőknek tanácsadás szükség szerint. Kapcsolattartás 

társintézményekkel, pályázatok folyamatos figyelemmel kisérése és aktuális 

pályázatokon való részvéte. Egészséges életmód megismertetése (pl: egészségnap 

keretében), közös iskolai programokban való részvétel támogatása, új szakmai 

módszerek megismetetése a pedagógusok számára. A korai iskolaelhagyással kapcsolatos 

esetek megoldásába bevonjuk a szükséges partnereket, a feltérképezett partnerek 

elérhetőségét nyilvántartjuk és folyamatosan frissítjük. 
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1.7. A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai, 

gyakorlásának rendje 

Jogszabályi háttér: 

48. § (1) Az iskola, a kollégium tanulói a nevelés-oktatással összefüggő közös 

tevékenységük megszervezésére, a demokráciára, közéleti felelősségre nevelés 

érdekében - a házirendben meghatározottak szerint - diákköröket hozhatnak létre, 

amelyek létrejöttét és működését a nevelőtestület segíti. 

(2) A diákkörök döntési jogkört gyakorolnak - a nevelőtestület véleménye 

meghallgatásával - saját közösségi életük tervezésében, szervezésében, valamint 

tisztségviselőik megválasztásában, és jogosultak képviseltetni magukat a 

diákönkormányzatban. 

(3) A tanulók, diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot 

hozhatnak létre. A diákönkormányzat munkáját e feladatra kijelölt, felsőfokú végzettségű 

és pedagógus szakképzettségű személy segíti, akit a diákönkormányzat javaslatára az 

intézményvezető bíz meg ötéves időtartamra. 

(4) A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni: 

a) az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt, 

b) a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, 

c) az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 

d) a házirend elfogadása előtt. 

(5) Az intézményi diákönkormányzat és az általános művelődési központban működő 

diákönkormányzat megalakulására, működésére, jogállására a diákönkormányzatra 

vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. 

 

Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvétel rendje 

 

A diákokat az intézmény vezetői és tantestülete rendszeresen tájékoztatják az iskolával 

kapcsolatos eseményekről, eredményekről, tervekről.  

Az osztályfőnökök osztályfőnöki órákon ismertetik a tanulókat érintő változásokat, és 

kikérik a tanulók véleményét.  Iskolánkban évek óta jól működő diákönkormányzat látja 

el tanulóink érdekképviseletét, szervezi a szabadidős tevékenységet.  

Az iskolai diákönkormányzat szervezeti felépítését, működését, a tanulói jogokat és 

kötelességeket, a véleménynyilvánítás formáit, helyeit és saját hatáskörű feladatait a 

diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata rögzíti, melyet a tantestület hagy 

jóvá.  

A diákokat az intézmény vezetői és tantestülete rendszeresen tájékoztatják az iskolával 

kapcsolatos eseményekről, eredményekről, tervekről. Az osztályfőnökök osztályfőnöki 

órákon ismertetik a tanulókat érintő változásokat, és kikérik a tanulók véleményét. A 

tanulói véleményeket az osztály diákbizottságok továbbítják az iskolai diákönkormányzat 

felé. 

A diákönkormányzat véleményét kikérjük a jogszabályban leírtak alapján: 

 az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt, 

 a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, 
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 az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 

 a házirend elfogadása előtt, 

 DÖK (diákönkormányzati nap) időpontjáról, tartalmáról. 

 

1.8. Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel 

Az iskolai nevelés, a gyermeki személyiség harmonikus fejlesztésének 

elengedhetetlen feltétele a szülői ház és a pedagógusközösség együttműködése. 

Ennek alapja a gyermek iránt érzett közös felelősség, amelynek feltétele a kölcsönös 

bizalom és tájékoztatás, az őszinteség. Megvalósulási formái a kölcsönös támogatás és a 

koordinált pedagógiai tevékenység. Eredménye a családi és az iskolai nevelés egysége, és 

ennek nyomán a gyermeki személyiség kedvező fejlődése. 

Kiemelt figyelmet fordítunk a szülőkkel, családokkal való partneri kapcsolat kialakítására, 

fejlesztésére a korai iskolaelhagyás megelőzése érdekében. (EFOP 3.1.5) 

 

 

Iskolánk együttműködési formái: 

A diákok és a pedagógusok együttműködésének formái: 

 A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, ill. az aktuális 

feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős vezetője és az 

osztályfőnökök tájékoztatják. 

 Az iskola igazgatója legalább évente egyszer a diákközgyűlésen, valamint a 

diákönkormányzat vezetőségének ülésén, a diákönkormányzat vezetője 

havonta egyszer a diákönkormányzat vezetőségének ülésén és faliújságon 

keresztül, az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon 

tájékoztatják a diákokat. 

 A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban 

egyénileg, ill. választott képviselőik útján közölhetik az iskola igazgatójával, a 

nevelőkkel, a nevelőtestülettel. 

 A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a 

szaktanárok folyamatosan tájékoztatják. 

 

A kollégium és az iskola együttműködésének alapja a fiatal iránt érzett közös nevelési 

felelősség, feltétele a közös bizalom és tájékoztatás, az őszinteség. 

 

A szülők és a pedagógusok együttműködésének formái: 

 Szülői értekezlet  

 Fogadóóra  

 Nyílt tanítási nap  

 Írásbeli tájékoztató  

 Elektronikus napló 

 Iskola honlapja 

 Szakkörök indítása 

 Előadások szervezése 
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 Közös kirándulások 

 Közös lelkinap 

 Közös zarándoklatok 

 Paróchiákkal közös programok 

 

A szülők részéről elvárhatjuk: 

 Aktív részvételt az iskolai rendezvényeken, 

 Ötletnyújtást az előadások (hitéleti, nevelési, stb.) témáihoz, 

 Őszinte véleménynyilvánítást, 

 Együttműködő magatartást, 

 Nevelési problémák őszinte megbeszélését, a közös megoldásra való törekvést, 

 Érdeklődő, segítő hozzáállást, 

 Szponzori segítségnyújtást. 

 

A szülői ház és az iskola együttműködésének továbbfejlesztési lehetőségei: 

 Közös rendezvények (pl.: karácsonyi ünnepség, farsangi bál, családi nap, 

zarándoklatok stb.) szervezése a szülők és pedagógusok részvételével. 

 Osztály-család közös programok. 

 A családokkal, szülőkkel való partneri kapcsolat kialakítását, erősítését célzó 

közösségi és családi napok szervezése évente kétszer. (EFOP.3.1.5) 

 

 

A szülők jogai és kötelességei: 

- Az osztályélet szervezésének aktív irányítása. 

- Korrekt véleménynyilvánítás az iskolában folyó munkáról. 

- Szabad iskolaválasztás. 

- A Szülői Munkaközösség tagjainak megválasztása. 

- Tisztségvállalás a Szülői Munkaközösségben. 

- A Szülői Munkaközösség tevékenységének véleményezése. 

- Véleménynyilvánítás a tanulókat érintő szociális és egészségügyi kérdésekben. 

- A szülőnek joga van részt venni azokon az eseményeken, melyek alkalmával 

gyermeke nyilvános iskolai kitüntetést kap, vagy fegyelmi ügyének tárgyalására 

kerül sor. 

 

Az iskola a szülőktől is elvárja, hogy elfogadják az iskola katolikus jellegét, ne neveljenek, 

tegyenek az iskola ellen, hanem erkölcsileg, szükség esetén anyagilag is támogassák. 

Iskolával kapcsolatos problémáikat az érintettekkel beszéljék meg. Az iskola feladata, 

hogy jogos problémák esetén a szülőkkel együtt megkeresse azok mindenki számára 

megnyugtató megoldását.  

Az iskola a szülőkkel igyekszik mindjobban megismertetni szellemiségét, nevelési 

alapelveit. Ezt a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartással igyekszik elérni. Ennek 

formái a szülői értekezletek, szülői fórumok, szülői levelek, szülői lelkinapok, ahol egy-

egy témát a nevelők és a szülők közösen megvitathatnak és természetesen a személyes 
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beszélgetés. Az iskola elvárja, hogy a szülők ezeken aktívan részt vegyenek, hogy maguk 

is fejlődjenek hitben és tudásban ezzel példát mutatva gyermekeiknek.  

 

 

Erkölcsi elvárások a tanároktól  

A diákok nevelése felelős, örök életre szóló feladat. Üdvösségre nevelünk. Minden más 

ezután következik. Ahhoz, hogy a diákok harmonikus, kellő önismerettel, önfegyelemmel 

rendelkező, szépre, jóra fogékony, Istent és embertársat szerető emberekké váljanak, a 

pedagógusoknak is ilyennek kell lenniük. Hiszen "a katolikus iskola sajátos jellegének 

biztosítása nagyobb részben az ott tanítók tevékenységén és tanúságtételén múlik." /Kat. 

Isk. 78./ Nyitott kell legyen minden értékre, amelyet beépíthet saját életébe, és nevelő-

oktató munkájába. Elengedhetetlen az önképzés, az olvasás, a megmerítkezés a kultúra 

szépségeiben, amelyek lelki-szellemi töltést adnak a napi munkához. Ez a munka nagy 

önfegyelmet és önismeretet igényel, de ugyanakkor a pedagógusnak vállalnia kell a 

diákok előtt teljes személyiségét, korlátait is. A hívő pedagógus számára nélkülözhetetlen 

a folyamatos elmélyült imaélet, amely segítségével erőt meríthet munkájához, hálát adhat 

sikereiért, és hordozhatja a reá bízottakat. A nem hívő pedagógusokat is a diákok 

szeretetéből fakadó humánum kell vezérelje.  

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

kell érezni, melyik diáknak van éppen szüksége szerető személyes beszélgetésre, és 

melyiknek határozott szigorra. A megalázást viszont minden esetben kerülni kell. Ezt a 

munkát csak a gyermek és családja minél jobb megismerésével lehet lelkiismeretesen 

elvégezni.  

A pedagógus minden pillanatban értéket közvetít. Ezért kerülnie kell mindent, amely 

értéktelen, amely az aktuális fogyasztói divatot képviseli, ami csak szórakoztat, de nem 

nevel, ami üres tudást ad, de személyiséget nem fejleszt, ami Isten helyett valami pótszert 

akar nyújtani az embernek. Mindezt úgy kell tegye, hogy igazodjon a gyerekek jogos 

igényeihez, életkori sajátosságaikhoz, hogy ne elriasszon, hanem magával hívjon.  

A tanár élete összhangban kell álljon az általa és az iskola által képviselt értékekkel. Ezért 

fontos, hogy minden pedagógus pontos, fegyelmezett, alapos munkát végezzen. Ígéreteit 

megtartsa a diákok és a kollegák felé is. Konfliktusait emberi módon kezelje. Tudjon 

megbocsátani. Családi háttere rendezett legyen. Ezt a munkát csak magasan kvalifikált, 

hitükben képzett, a gyerekeket szerető és értő pedagógusok tudják ellátni. A pedagógus 

szavai és tettei mindig összhangban kell legyenek, hiszen mindennél nagyobb veszélyt 

jelent a gyerek számára a hamis tanúságtétel.  

Az iskolában minden olyan pedagógus taníthat, aki elfogadja annak katolikus voltát, nem 

dolgozik a hitvallásos nevelés ellen. Alaposan tanulmányozza keresztény tanítást és 

munkája közben nem tesz elmarasztaló, sértő megjegyzést egyházra és tanítására, hiszen 

ez a diákokban meghasonlást idézhet elő. Az iskola katolikus volta, jó hírneve csak ebben 

az esetben biztosítható.  

A keresztény szellem, a tanúságtétel, az iskola lelki élete szervezése szempontjából 

elengedhetetlen, hogy minél több hitvalló pedagógus legyen a tanári karban. A fejlődés 

előfeltétele, hogy számarányuk növekedjen. Ez sohasem jelentheti azonban azt, hogy az 
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egyszínűségre kell törekedni, mert a diákok akkor tanulnak igazán sokat nevelőiktől, ha 

azok a világ sokszínűségét tudják képviselni.   

Az iskola a tanárokat fejlődésük érdekében szakmai továbbképzésekre küldi előre 

meghatározott rend szerint. Nevelési értekezleteket és lelki programokat szervez, és 

lehetőségeihez képest mindent megtesz, hogy jó hangulatban, örömmel és megfelelő 

felszereltséggel magas szakmai színvonalon dolgozhassanak.  

 

1.9.  A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzat 

A tanulmányok alatti vizsga viszgaszabályzatának jogszabályi háttere 

20/2012. EMMI rendelet 64. § (1) A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és 

érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán, a különbözeti vizsgán, valamint a pótló és 

javítóvizsgán nyújtott teljesítménye (a továbbiakban a felsorolt vizsgák együtt: 

tanulmányok alatti vizsga) alapján kell megállapítani. A kiskorú tanuló érdemjegyeiről a 

szülőt folyamatosan tájékoztatni kell. 

(2) Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat 

megállapításához, ha 

a) felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól, 

b) engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy 

tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

c) az 51. § (7) bekezdésében meghatározott időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület 

döntése alapján osztályozó vizsgát tehet, 

d) a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független 

vizsgabizottság előtt tesz vizsgát. 

 

(3) Egy osztályozó vizsga – a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott kivétellel – egy 

adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére vonatkozik. A 

tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni. 

 (5) Különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában tehet, amelyben a tanulmányait 

folytatni kívánja. 

(6) Pótló vizsgát tehet a vizsgázó, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol 

marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. 

A vizsgázónak fel nem róható ok minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény, 

körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy 

gondatlan magatartására. Az igazgató hozzájárulhat ahhoz, hogy az adott vizsganapon 

vagy a vizsgázó és az intézmény számára megszervezhető legközelebbi időpontban a 

vizsgázó pótló vizsgát tegyen, ha ennek feltételei megteremthetők. A vizsgázó kérésére a 

vizsga megszakításáig a vizsgakérdésekre adott válaszait értékelni kell. 

(7) Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha 

a) a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott, 
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b) az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol 

marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik. 

 

(8) A vizsgázó javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, az 

augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet. Szakmai gyakorlatból akkor 

lehet javítóvizsgát tenni, ha a gyakorlati képzés szervezője azt engedélyezte. 

65. § (1) A különbözeti és a beszámoltató vizsgákra tanévenként legalább két 

vizsgaidőszakot kell kijelölni. Javítóvizsga letételére az 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 jelentkezéskor írásban tájékoztatni kell. 

(2) Tanulmányok alatti vizsgát – az e rendeletben meghatározottak szerint – független 

vizsgabizottság előtt, vagy abban a nevelési-oktatási intézményben lehet tenni, amellyel a 

tanuló jogviszonyban áll. A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem 

ismételhető. 

(3) Az iskolában tartott tanulmányok alatti vizsga esetén az igazgató, a független 

vizsgabizottság előtti vizsga esetén a kormányhivatal vezetője engedélyezheti, hogy a 

vizsgázó az (1) bekezdés szerint előre meghatározott időponttól eltérő időben tegyen 

vizsgát. 

(4) Tanulmányok alatti vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell tenni. 

Amennyiben a nevelési-oktatási intézményben foglalkoztatottak végzettsége, 

szakképzettsége alapján erre lehetőség van, a vizsgabizottságba legalább két olyan 

pedagógust kell jelölni, aki jogosult az adott tantárgy tanítására. 

(5) A tanulmányok alatti vizsga követelményeit, részeit, így különösen az írásbeli, a 

szóbeli, a gyakorlati vizsgarészeket, az értékelés szabályait az iskola pedagógiai 

programjában kell meghatározni. A tanulmányok alatti vizsga – ha azt az iskolában 

szervezik – vizsgabizottságának elnökét és tagjait az igazgató, a független vizsgabizottság 

elnökét és tagjait a területileg illetékes kormányhivatal bízza meg. 

 

A vizsgaszabályzat hatálya, célja, részei, értékelése, követelményei 

 

A vizsgaszabályzat célja 

A vizsgaszabályzat segíti egységesíteni a különböző típusú vizsgákat.  Meghatározza a 

tanulmányok alatti vizsga követelményeit, részeit, így különösen az írásbeli, a szóbeli 

vizsgarészeket, az értékelés szabályait. 

 

A vizsgaszabályzat hatálya 

Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz: 
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 osztályozó vizsgákra, 

 különbözeti vizsgákra, 

 javítóvizsgákra,  

 év végi vizsgákra vonatkozik. 

 

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára: 

 aki osztályozó vizsgára jelentkezik, 

 akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít, 

 akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít, 

 akik az adott évfolyamba járnak. 

 akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek feltételeként az intézmény 

igazgatója különbözeti vizsga letételét írja elő.  

 

Év végi vizsga szabályozása 

Az év végi vizsgák célja, hogy a tanuló fokozatosan készüljön fel a sorsdöntő érettségi 

vizsgákra, továbbá a szóbeli tanulmányi versenyekre. Szokja meg a bizottság előtt történő 

megmérettetést, a vizsgahelyzetet! A vizsga körülményei ünnepélyesek. A vizsga a 

tananyag áttekintő megértését és ismétlését is hatékonyan szolgálja. 

A vizsgákkal kapcsolatos alapelveink: évente általában egy, legfeljebb két tantárgyból 

lehet év végi vizsga. Az érettségi vizsgához hasonló körülmények között, az adott év 

anyagára korlátozódó tananyagból, de érettségi típusú feladatok megoldásával 

vizsgáznak a tanulók. A vizsga értékelése az év végi (12. évfolyamon félévi) osztályzatban 

témazáró jeggyel egyenértékű.  A vizsgák időpontja a tanév rendjében rögzítésre 

kerülnek, de az összefoglaló jellege miatt általában év végén kerülnek megrendezésre. A 

12. évfolyamon a május-júniusi érettségi vizsgák miatt félév végén történnek a vizsgák.  A 

vizsgák nyilvánosak. A vizsga külsőségekben is tükrözze az ünnepélyes jelleget, ezért az 

ünnepélyes öltözet és az egyen nyakkendő viselete elvárt.   

 

Az év végi vizsgatárgyak évfolyamonként:  
 Általános képzés Angol, informatika 

emelt képzés 

Biológia, kémiai emelt 

képzés 

9.évfolyam történelem informatika/digitális 

kultúra 

kémia 

10.évfolyam 1.idegen nyelv angol nyelv 1.idegen nyelv 

11.évfolyam magyar nyelv és 

irodalom 

+ 5. választott érettségi 

tantárgy 

magyar nyelv és 

irodalom 

+ 5. választott érettségi 

tantárgy 

magyar nyelv és 

irodalom 

+ biológia 

12.évfolyam történelem, 

matematika 

történelem, 

matematika 

történelem, 

matematika 

 

Tanulmányok alatti vizsgafajták szabályozása a szóbeli felvételi vizsga 

követelménye  
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A vizsga legalább háromtagú bizottság előtti történik. A bizottság tagja a szaktanár, 

osztályfőnök, valamint lehetőség szerint az iskolavezetés egy tagja/képviselője. A 

vizsgákról jegyzőkönyv készül, a szerzett osztályzatot a szaktanár írja be.  

A többi tanulmányok alatti vizsga rendje:  

A tanulmányok alatti vizsgák lebonyolítását a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 64- 74.§-

ainak rendelkezései alapján végezzük.   

Osztályozó vizsga: az évfolyam teljes anyagából vagy egyes tárgyakból tehető iskolai 

vizsga, melyre a hiányzásuk miatt nem osztályozható tanulók, vagy valamely tantárgyból 

egyéni felkészülést folytató tanulók jelentkezhetnek. Több évfolyam anyagából összevont 

vizsga is tehető. Ez esetben minden évfolyamot külön osztályzattal kell lezárni. A tanítási 

év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni 

Különbözeti vizsga: az igazgató írja elő más osztályból, évfolyamról, iskolából vagy 

iskolaszerkezeti típusból érkezett tanulóknak a tanrendek, tananyagok összevetése után.  

Javítóvizsga: a tantestület írja elő olyan tanulók számára, akiknek év végi osztályzata 

legfeljebb három tárgyból elégtelen, illetve azon tanulók, akik az osztályozó vizsgáról, a 

különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról 

engedély nélkül eltávozik. A vizsgázó javítóvizsgát az iskola igazgatója által 

meghatározott időpontban, az augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban 

tehet.  

Pótló vizsga tehető, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a 

megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. A 

vizsgázónak fel nem róható ok minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény, 

körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy 

gondatlan magatartására. Az igazgató hozzájárulhat ahhoz, hogy az adott vizsganapon 

vagy a vizsgázó és az intézmény számára megszervezhető legközelebbi időpontban a 

vizsgázó pótló vizsgát tegyen, ha ennek feltételei megteremthetők. A vizsgázó kérésére a 

vizsga megszakításáig a vizsgakérdésekre adott válaszait értékelni kell. 

 

A tanulmányok alatti vizsga részei: 

 

Az osztályozó vizsga, különbözeti vizsga, pótló, javítóvizsga és az év végi vizsga az alábbi 

részekből állhat tantárgyanként: 

tantárgy neve írásbeli szóbeli gyakorlati 

magyar nyelv és 

irodalom 

X X  

történelem X X  

matematika X   

idegen nyelv X X  

biológia X X  

kémia X X  

fizika X X  

földrajz X X  

testnevelés  X X 
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informatika/digitális 

kultúra 

 X X 

hittan  X  

 

1. Írásbeli vizsga 

 a rendelkezésre álló maximális idő tantárgyanként 45 perc  

 egy vizsganapon legfeljebb 3 írásbeli vizsgát lehet tartani 

  a vizsgázó kérésére legalább tíz, legfeljebb harminc perc pihenőidőt kell 

biztosítani.  

2. Szóbeli vizsga 

 egy tantárgyból egy vizsgázó maximum 15 percig felel 

 minden vizsgázónak legalább 30 perc felkészülési időt kell biztosítani  

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

 a segédanyagokról a vizsgáztató tanár gondoskodik 

 egy vizsganapon legfeljebb 3 szóbeli vizsgát lehet tartani 

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

számára.   

3. Gyakorlati vizsga 

 az adott tantárgyra vonatkozó érettségi vizsga alapján történik. 

 

Az értékelés rendje 

 A tanuló tudásának értékelésekor és minősítésekor osztályzatot kap. 

 Az osztályzatai a következők: jeles (5), jó(4), közepes(3), elégséges(2), 

elégtelen(1). 

 A vizsga osztályzatát az írásbeli vagy gyakorlati és/vagy a szóbeli vizsgán 

nyújtott teljesítménye alapján kell megállapítani. 

 A teljesítmény szintjének megállapítása a tantervi tananyag alapvető, 

súlypontozott részeinek számonkérésével történik, a szaktantárgyi 

munkaközösség által meghatározott értékelési rend szerint. 

 

A tanulmányok alatti vizsgák követelménye 

A vizsgatárgyak részeit és követelményeit az adott tantárgy érettségi 

követelményrendszere, a Natban szereplő kerettanterv határozza meg és a pedagógiai 

program helyi tanterve tartalmazza. 

 

1.10. Felvétel, átvétel és továbbhaladás helyi szabályai 

Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai jogszabályi háttere 

20/2012. EMMI rendelet 7. § (6) alapján a tanuló átvételére a tanítási év során bármikor 

lehetőség van.  
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20/2012. EMMI rendelet 7. § (7) Ha az általános iskolai tanuló úgy kíván iskolát váltani, 

hogy az az iskolatípus változtatásával is jár, az átvételre a felvételre megállapított eljárás 

szerint kerülhet sor. 

 

Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének mechanizmusa 

 

Az átvételi kérelemhez a következő iratokat kell mellékelni: jelentkezési lap, papi ajánlás, 

tanuló osztályzatát tartalmazó dokumentum. Átvétel előtt személyesen beszélgetünk az 

átjelentkező tanulóval, szüleivel és megismertetjük az osztályfőnökkel és 

osztálytársaikkal. Ha szükséges különbözeti vizsgát írunk elő. 

Intézményünket a Nyíregyházi Egyházmegye tartja fent, ezért intézményünk vallási, 

világnézeti tekintetben elkötelezett, görögkatolikus intézményként működik. Nem lehet 

intézményünk tanulója az, aki az egyházi törvénnyel nem összeegyeztethető magatartást 

mutat, illetve olyan közösség tagja, amely e törvénnyel nem összeegyeztethető nézeteket 

hirdet. 

Átvételkor figyelembe vesszük: 

 a tanulói létszámot, 

 a tanuló eddigi tanulmányi eredményeit, 

 a tanuló hitbeli elkötelezettségét, 

 a tanuló magatartását. 

 

Ha a tanuló valamely oknál fogva más iskolába kívánja folytatni tanulmányait: 

 a befogadó nyilatkozat átadása után az iskola átadja az értesítést 

iskolaváltoztatásról nyomtatványt, 

 kiadja a tanuló bizonyítványát a megfelelő záradékkal ellátva, 

 kiadja a hitelesített naplómásolatot, 

 a tanuló leadja a könyvtári könyveit, 

 a tanuló rendezi az étkezési elmaradásait. 

 

A felvételi eljárás különös szabályai 

Intézményünk nyitott. Számunkra minden tanuló értékes, a pedagógiai gyakorlatunk 
tervezésénél a tanulók értékeinek kibontása, megerősítése a domináns. (EFOP. 3.1.5) 

 

A felvételi eljárás jogszabályi háttere 

20/2012. EMMI rendelet 26. § (1) Az általános iskolai tanuló a középfokú iskolába az 

általános vagy a rendkívüli felvételi eljárás keretében vehető fel. 

27. § (1) A középfokú iskolai felvételi kérelmet a hivatal által kiadott jelentkezési lap és 

tanulói adatlap (a továbbiakban: felvételi lapok) felhasználásával kell benyújtani a 

középfokú iskolába és a Felvételi Központba. A felvételi kérelmeket a tanév rendjéről 

szóló miniszteri rendeletben meghatározott időszakban kell benyújtani és elbírálni. 

(2) Ha a középfokú iskola felvételt hirdet, a felvételi kérelmekről 

a) az általános iskolai tanulmányi eredmények (a továbbiakban: tanulmányi 

eredmények), vagy 



Szent Miklós Görögkatolikus Gimnázium és Kollégium  PEDAGÓGIAI PROGRAM   39. 

b) középiskola esetén a tanulmányi eredmények és a központilag kiadott egységes 

feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga (a továbbiakban: központi írásbeli vizsga) 

eredménye, vagy 

c) középiskola esetén a tanulmányi eredmények, a központi írásbeli vizsga és a szóbeli 

vizsga eredményei alapján dönthet. 

(3) A (2) bekezdésben tanulmányi eredmények alatt kizárólag a középfokú iskolába 

felvételiző tanuló általános iskolai tanulmányait igazoló bizonyítványában, félévi 

értesítőjében (ellenőrzőjében) szereplő osztályzatait, minősítéseit kell érteni. A 

tanulmányi eredményekbe a magatartás és szorgalom értékelése, minősítése nem 

számítható be. 

 (3) Ha a középfokú egyházi vagy magánintézmény vallási, világnézeti tekintetben 

elkötelezett intézményként működik, a tanulók felvételét valamely vallás, világnézet 

elfogadásához kötheti, és ezt a felvételi eljárás keretében vizsgálhatja. 

 (5) Az (1)–(4) bekezdésben szereplő, valamint a 27. § (5) bekezdésben meghatározott 

szempontok vizsgálatának eredménye a felvétel feltételeként figyelembe vehető, de a 

felvehető tanulók rangsorolásában nem játszhat szerepet. 

(6) A felvételi eljárás költségei a szülőre, tanulóra nem háríthatók át. 

 

29. § (1) A központi írásbeli vizsgához külön-külön feladatlapok készülnek azok részére, 

akik 

c) a középfokú iskola kilencedik évfolyamára jelentkeznek. 

(2) A központi írásbeli vizsgához a feladatlapokat a kompetenciák és az évfolyamok 

szerint külön-külön megszervezett bizottságok készítik el.  

(4) Amennyiben a középiskola valamely tanulmányi területen felvételi eljárásában a 

jelentkezők számára egyik vagy mindkét tárgyból előírja a központi írásbeli vizsgát, 

köteles mindkét tárgyból meghirdetni és megszervezni azt. 

(5) A központi írásbeli vizsgán elért eredményt minden olyan középfokú iskola köteles 

elfogadni, amelyik előírta az adott központi írásbeli vizsgán való részvételt, függetlenül 

attól, hogy a jelentkező melyik iskolában vett részt a vizsgán. 

 

A felvételi eljárás szabályai 

 A felvételi kérelmet a hivatal által kiadott jelentkezési lap és tanulói adatlap (a 

továbbiakban: felvételi lapok) felhasználásával kell benyújtani a gimnáziumba és 

a Felvételi Központba. 

 A felvételt a központi írásbeli vizsga eredményei, a 7. év végi és a 8. félévi 

tanulmányi átlaga határozza meg. 

 Elbeszélgetés van a jelentkező tanulókkal és szüleikkel. 

 A személyes találkozáskor kérjük a papi ajánlást.  

 Felvételi követelmény: a tagozatos osztályokban legalább a 4-es átlageredmény, az 

általános tantervű osztály esetén a legalább 3,8-as átlageredmény,  

 Fontos szempont még a hitélet és a vallásosság. 

 
1.11. A tanuló magasabb évfolyamra lépésének feltételei 
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A tanuló magasabb évfolyamra lépésének jogszabályi háttere és szabályozása 

A Nkt. 57. § alapján: a tanuló az iskola magasabb évfolyamára akkor léphet, ha az előírt 

tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette. 

Gimnáziumunkban a tanuló akkor léphet magasabb évfolyamra, ha teljesítette az előírt, 

helyi tantervünkben szereplő tantárgyi követelményeket és erről év végén legalább 

elégséges osztályzatot kapott.  Az osztályzatokat a nevelőtestület az év végi osztályozó 

konferencián jóváhagyta. 

A tanév végi elégtelen minősítés, javítóvizsgán javítható, ha az elégtelen osztályzatok 

száma nem haladja meg a hármat. Ha ennél több, akkor a tanuló tanév végi eredménye 

sikertelen, ezért az évfolyam megismétlése szükséges. 

 

1.12. Az elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv  
  

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása tanítási órák keretein belül 

(osztályfőnöki, biológia-egészségtan, fizika, kémia, testnevelés óra) valósul meg. Az 

osztályfőnöki tanterv tartalmazza évfolyamonként három órában az elsősegélynyújtás 

tanítási anyagát.  

  

Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja, hogy tanulóink képesek legyenek 

szakszerű elsősegélyben részesíteni a sérült, balesetet szenvedett személyt, vagy olyan 

személyt, aki életét vagy testi épségét közvetlenül veszélyeztető helyzetbe került. Ennek 

érdekében el kell érni, hogy tanulóink elméletben és gyakorlatban is elsajátítsák az 

elsősegélynyújtás alapvető ismereteit. Tudjanak segítséget kérni, nyújtani, ha szükséges, 

alapvető ellátást tudjanak nyújtani, tudják elkerülni a balesetet előidéző helyzeteket. 

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

rendelkezzen, melyet nemcsak a mindennapok, de a kirándulások, és egyéb rendezvények 

(pl. hulladékgyűjtés során) alkalmával is tudnak használni.  

  

1.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. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt 

feladatok:   

 a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel 

és jártasságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek területén;  
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 a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük elsősegélynyújtás 

alapismereteit;  

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

foglalkozások keretében foglalkoznak az elsősegélynyújtással kapcsolatos 

legfontosabb alapismeretekkel.   

 
 

Az intézmény helyi tanterve 
 

2.1. A választott kerettanterv megnevezése 

Képzési szerkezet – gimnáziumi képzés 

 négy évfolyamos gimnáziumi képzés, általános tantervű, 
 négy évfolyamos gimnáziumi képzés, emelt szintű oktatás biológia-kémia 

tantárgyakból. 
 négy évfolyamos gimnáziumi képzés, emelt szintű oktatás angol és informatika 

tantárgyakból. 
 
A választott kerettanterv jogszabályi háttere: 
20/2012. EMMI rendelet 7.§ (1) pedagógiai program helyi tanterve tartalmazza a 
választott kerettanterv megnevezését, ideértve bármely, az oktatásért felelős miniszter 
által kiadott vagy jóváhagyott kerettantervek közül választott kerettanterv 
megnevezését. 
A választott kerettantervek: 
2019/2020-as tanévig a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 
51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 3. számú melléklete alapján: Kerettanterv a 
gimnáziumok 9-12. évfolyama számára. (Helyi tanterv 2017.) 
A kerettantervek közül az alábbi változatokat alkalmazzuk: a gimnázium: 9-
12.évfolyamainál. 
 

Tantárgy megnevezése      Változat 

Magyar nyelv és 
irodalom 

A változat 

Matematika B változat 
Fizika B változat 
Kémia B változat 
Biológia-egészségtan B változat 
Ének-zene A változat 
  

 
 
2020/2021. tanévtől felmenő rendszerben: A 2020-as NAT-hoz illeszkedő tartalmi 
szabályozók: Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára (Helyi tanterv 2020.) 
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A 2017-2018-as tanévtől felmenő rendszerben bevezetésre került képzés típusok 
és óraszámaik. 
H 2017. 

GIMNÁZIUM (ÁLTALÁNOS KÉPZÉS) 

Óraterv a kerettantervekhez – 9-12. évfolyam 

2017/2018-as tanévtől felmenő rendszerben bevezetve 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4+1 4+1 4+1 4+1 

1.idegen nyelv 3+1 3+1 3+1 3+1 

2.idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 3+1 3+1 3+1 3+1 

Hit- és erkölcstan     1   

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek 2+1 2+1 3 3 

Fizika 2 2 2   

Kémia 2 2     

Biológia-egészségtan   2 2 2 

Földrajz 2 2     

Ének-zene 1 1     

Művészetek/Ének-zene     1 1 

Művészetek/Vizuális kultúra     1 1 

Tánc és dráma 1       

Vizuális kultúra 1 1     

Informatika 1 1 +1   

Életvitel       1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Érettségi előkészítő*     +2 +2 

Érettségi előkészítő**       +2 

Órakeret 35 36 35 34 

Hit és erkölcstan (NAT 9.§ 
alapján) 2 2 1 2 

Tanított órák száma 37 38 36 36 

Szabadon tervezhető órakeret 4 4 6 8 

Ebből felhasznált és beépített 
órák 4 4 6 7 

Magyar nyelv és irodalom 1 1 1 1 

1.idegen nyelvek (angol vagy 
német) 1 1 1 1 

Matematika 1 1 1 1 

Történelem 1 1     

Informatika     1   

Érettségi előkészítő     2 2 

Érettségi előkészítő       2 
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GIMNÁZIUM (EMELT BIOLÓGIA-KÉMIA KÉPZÉS)  GIMNÁZIUM (EMELT ANGOL-INFORMATIKA KÉPZÉS) 

Óraterv a kerettantervekhez – 9-12. évfolyam  Óraterv a kerettantervekhez – 9-12. évfolyam 

2017/2018-as tanévtől felmenő rendszerben bevezetve 
 

2017/2018-As tanévtől felmenő rendszerben bevezetve 

Tantárgyak 
9. 

évf. 
10. 
évf. 

11. 
évf. 

12. 
évf.  

Tantárgyak 
9. 

évf. 
10. 
évf. 

11. 
évf. 

12. 
évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4+1 
 

Magyar nyelv és 
irodalom 4 4 4 4+1 

1.idegen nyelv 3 3 3 3  1.idegen nyelv 3+2 3+2 3+2 3+2 

2.idegen nyelv 3 3 3 3  2.idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 3+1 3+1 3+1 3+1  Matematika 3+1 3+1 3+1 3+1 

Hit- és erkölcstan     1    Hittan      1   

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek 2 2 3 3 

 

Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek 

2 2 3 3 

Fizika 2 2 2    Fizika 2 2 2   

Kémia 2+1 2+1 +3 +4  Kémia 2 2     

Biológia-egészségtan +2 2+2 2+2 2+2  Biológia-egészségtan   2 2 2 

Földrajz 2 2      Földrajz 2 2     

Ének-zene 1 1      Ének-zene 1 1     

Művészetek/Ének-zene     1 1  Művészetek/Ének-zene     1 1 

Művészetek/Vizuális 
kultúra     1 1 

 

Művészetek/Vizuális 
kultúra     1 1 

Tánc és dráma 1        Tánc és dráma 1       

Vizuális kultúra 1 1      Vizuális kultúra 1 1     

Informatika 1 1      Informatika 1+1 1+1 +3 +4 

Életvitel       1  Életvitel       1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5  Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1  Osztályfőnöki 1 1 1 1 

                     

                     

Órakeret 35 36 35 35  Órakeret 35 36 35 35 

Hit és erkölcstan (NAT 9.§ 
alapján) 2 2 1 2 

 

Hit és erkölcstan (NAT 
9.§ alapján) 2 2 1 2 

Tanított órák száma 37 38 36 37  Tanított órák száma 37 38 36 37 

Szabadon tervezhető 
órakeret 4 4 6 8 

 

Szabadon tervezhető 
órakeret 4 4 6 8 

Ebből felhasznált és 
beépített órák 4 4 6 8 

 

Ebből felhasznált és 
beépített órák 4 4 6 8 

Magyar nyelv és irodalom       1 
 

Magyar nyelv és 
irodalom       1 

Matematika 1 1 1 1 
 

1.idegen nyelvek (angol 
vagy német) 2 2 2 2 

Történelem        
 Matematika 1 1 1 1 

Kémia 1 1 3 4  Informatika 1 1 3 4 

Biológia, egészségtan 2 2 2 2            
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Érettségi előkészítő választható tantárgyai: 
 

1. magyar nyelv és irodalom 
2. történelem 
3. matematika 
4. biológia 
5. kémia 
6. fizika 
7. földrajz  
8. informatika 

 
 
 

A magyar nyelvtan és irodalom tantárgy követelményeinek való megfelelés értékelése, 

illetve minősítése külön történik irodalomból és magyar nyelvtanból. 

A választott, választható tanórákon, illetve a tanórán kívüli foglalkozásokon történő 

részvételről a beiratkozott tanuló szülője, gondviselője a tantárgy, illetve foglalkozás 

óratervi indulása előtt írásbeli nyilatkozatot tesz.  A kötelező kerettantervi óratervekben 

szereplő tantárgyakhoz kapcsolódó, azok óraszámát megemelő választható tanórákon a 

törzsanyag ismeret- és készségrendszerének jártasság, illetve alkalmazási szintre történő 

elmélyítése a cél. Ezen órák tevékenységrendszere éves foglalkozási tervben kerül 

meghatározásra. 
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H- 2020.  

GIMNÁZIUM (ÁLTALÁNOS KÉPZÉS) 

Óraterv a kerettantervekhez – 9-12. évfolyam 

2020/2021-es tanévtől felmenő rendszerben bevezetve 

Tantárgyak 
9. 

évf. 
10. 
évf. 

11. 
évf. 

12. 
évf. 

Magyar nyelv és irodalom 3 4 4+1 4+1 

1.idegen nyelv 3 3 4 4 

2.idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 3 3 3+1 3+1 

Történelem 2 2 3 3+1 

Állampolgári ismeretek       1 

Fizika 2 3 2   

Kémia 1 2     

Biológia-egészségtan 3 2     

Földrajz 2 1     

Ének-zene 1 1     

Vizuális kultúra 1 1     

Művészetek/ Vizuális kultúra     1   

Dráma és színház       1 

Digitális kultúra 2 1 2   

Testnevelés  5 5 5 5 

Közösségi nevelés 
(osztályfőnöki) 

1 1 1 1 

Érettségi felkészítő 1     +2 +2 

Érettségi felkészítő2       +2 

Órakeret 32 32 32 32 

Hit és erkölcstan 2 2 2 2 

Tanított órák száma 34 34 34 34 

Kötött célú órakeret és ebből     2 4 

Érettségi felkészítő 1.     2 2 

Érettségi felkészítő 2.       2 

Szabadon választható órakeret 
és ebből 2 2 4 

5 és 
ebből 

3 

Matematika     1 1 

Magyar nyelv és irodalom     1 1 

Történelem       1 
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GIMNÁZIUM (EMELT BIOLÓGIA-KÉMIA KÉPZÉS) 
 

GIMNÁZIUM (EMELT ANGOL-INFORMATIKA KÉPZÉS) 

Óraterv a kerettantervekhez – 9-12. évfolyam 
 

Óraterv a kerettantervekhez – 9-12. évfolyam 

2020/2021-es tanévtől felmenő rendszerben bevezetve 
 

2020/2021-es tanévtől felmenő rendszerben bevezetve 

Tantárgyak 
9. 

évf. 
10. 
évf. 

11. 
évf. 

12. 
évf.  

Tantárgyak 
9. 

évf. 
10. 
évf. 

11. 
évf. 

12. 
évf. 

Magyar nyelv és 
irodalom 

3 4 4 4+1 
 

Magyar nyelv és 
irodalom 

3 4 4 4+1 

1.idegen nyelv 3 3 4 4  1.idegen nyelv 3+2 3+1 4+2 4+1 

2.idegen nyelv 3 3 3 3  2.idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 3 3 3+1 3+1  Matematika 3 3 3+1 3+1 

Történelem 2 2 3 3+1  Történelem 2 2 3 3+1 

Állampolgári 
ismeretek 

      1 
 

Állampolgári 
ismeretek 

      1 

Fizika 2 3      Fizika 2 3 2   

Kémia 1+2 2+1 +3 +3  Kémia 1 2     

Biológia-
egészségtan 

3 2+1 +4 +3 
 

Biológia-
egészségtan 

3 2     

Földrajz 2 1      Földrajz 2 1     

Ének-zene 1 1      Ének-zene 1 1     

Vizuális kultúra 1 1      Vizuális kultúra 1 1     

Művészetek/ 
Vizuális kultúra 

    1   
 

Művészetek/ 
Vizuális kultúra 

    1   

Dráma és színház       1  Dráma és színház       1 

Digitális kultúra 2 1 2    Digitális kultúra 2 1+1 2+3 +5 

Testnevelés  5 5 5 5  Testnevelés  5 5 5 5 

Közösségi 
nevelés 
(osztályfőnöki) 

1 1 1 1 
 

Közösségi nevelés 
(osztályfőnöki) 

1 1 1 1 

Órakeret 34 34 34 34  Órakeret 34 34 34 34 

Hit és erkölcstan 2 2 2 2  Hit és erkölcstan 2 2 2 2 

Tanított órák 
száma 36 36 36 36 

 

Tanított órák 
száma 36 36 36 36 

Kötött célú 
órakeret és ebből     2 4 

 
Kötött célú 
órakeret és ebből     2 4 

biológia     2 2  Digitális kultúra     2 3 

kémia       2 
 

1, idegen nyelv/ 
angol nyelv 

      1 

Szabadon 
választható 
órakeret és ebből 

2 2 4 5 
 

Szabadon 
választható 
órakeret és ebből 

2 2 4 5 

Kémia 2 1 3 2 
 

1.idegen nyelv 
/angol nyelv 2 1 2   

Biológia   1   1  Digitális kultúra   1 1 2 

Matematika     1 1  Matematika     1 1 

Magyar nyelv és 
irodalom 

       
 

Magyar nyelv és 
irodalom 

      1 

Történelem       1  Történelem       1 
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2.2. A választott kerettanterv feletti óraszám  

Jogszabályi háttere: 20/2012. EMMI rendelet 7. §  
bb) a választott kerettanterv által meghatározott óraszám feletti kötelező tanórai 
foglalkozások, továbbá a kerettantervben meghatározottakon felül a nem kötelező 
tanórai foglalkozások megtanítandó és elsajátítandó tananyagát, az ehhez szükséges 
kötelező, kötelezően választandó vagy szabadon választható tanórai foglalkozások 
megnevezését, óraszámát 
 

A választott kerettantervek óraszámát a szabadon tervezhető órakeret terhére  következő 
évfolyamokon és tantárgyakban emeljük meg az alábbi óraszámokkal. 

H.2017.  

H 2017. BIOLÓGIA-KÉMIA KÉPZÉS  H 2017. ANGOL-INFORMATIKA KÉPZÉS  H. 2017. ÁLTALÁNOS KÉPZÉS 

Szabadon tervezhető 
órakeret 4 4 6 8 

 

Szabadon tervezhető 
órakeret 4 4 6 8 

 

Szabadon tervezhető 
órakeret 4 4 6 8 

Ebből felhasznált és 
beépített órák 4 4 6 8 

 

Ebből felhasznált és 
beépített órák 4 4 6 8 

 

Ebből felhasznált és 
beépített órák 4 4 6 7 

Magyar nyelv és 
irodalom       1 

 

Magyar nyelv és 
irodalom       1 

 

Magyar nyelv és 
irodalom 1 1 1 1 

Matematika 1 1 1 1 
 

1.idegen nyelvek (angol 
vagy német) 2 2 2 2 

 

1.idegen nyelvek 
(angol vagy német) 1 1 1 1 

Történelem        
 Matematika 1 1 1 1  Matematika 1 1 1 1 

Kémia 1 1 3 4  Informatika 1 1 3 4  Történelem 1 1     

Biológia, egészségtan 2 2 2 2             Informatika     1   

            
Érettségi előkészítő     2 2 

            
Érettségi előkészítő       2 

 

H.2020. 

H 2020. BIOLÓGIA-KÉMIA KÉPZÉS  H 2020. ANGOL-INFORMATIKA KÉPZÉS  H. 2020. ÁLTALÁNOS KÉPZÉS 

Szabadon választható 
órakeret és ebből 2 2 4 5 

 

Szabadon választható 
órakeret és ebből 2 2 4 5 

 

Szabadon 
választható         
órakeret és ebből 

2 2 4 5 

Kémia 2 1 3 1 
 

1.idegen nyelv /angol 
nyelv 2 1 2   

 
          

Biológia   1   1  Digitális kultúra   1 1 2            

Matematika     1 1  Matematika     1 1  Matematika     1 1 

Magyar nyelv és 
irodalom 

      1 
 

Magyar nyelv és 
irodalom 

      1 
 

Magyar nyelv és 
irodalom 

    1 1 

Történelem       1  Történelem       1  Történelem       1 

 

Az órahálóban szereplő tantárgyak részletes helyi tanterve a PP mellékletében található. 
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2.3. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei 

A 2020/2021-es tanévtől a köznevelés valamennyi nappali rendszerű alap- és középfokú 
oktatában résztvevő tanuló téritésmentes tankönyvellátásban részesül. A támogatás 
teljes körű kiterjesztésével a tankönyvrendelési felületen megszűnik a tanulók fizetős 
státusza, valamennyi tanuó a költségvetési törvényben (Magyarorszag 2020. évi központi 
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 60. § (2)) meghatározott keretösszeg 
mértékéig tankönyvtámogatásra jogosuIt. 
 
Az iskola helyi tantervét az állam által központilag szabályozott tantervek alapján alakítja 
ki, saját igényei érvényesítésével, majd ehhez választ a tankönyvkiadók által kínált és a 
hivatalos tankönyvjegyzéken található kiadványokból tankönyvet.  
 

Ingyenes tankönyv 
 
A tankönyvekről az oktatási államtitkár évente jegyzéket ad ki. A szakmai 
munkaközösségek minden év február 20-ig döntenek arról, hogy milyen tankönyveket 
rendelnek, és ezt írásban közlik a tankönyvrendelés elkészítésével és lebonyolításával 
megbízott alkalmazottal. A tankönyvrendelést március utolsó munkanapjáig úgy készíti 
el az iskola, hogy tankönyvtámogatás, illetve tankönyvkölcsönzés révén minden tanuló 
részére biztosítja a tankönyvhöz való hozzájutás lehetőségét. A tankönyvrendelés az 
iskolába belépő új osztályok tanulóinak várható, becsült létszámát is tartalmazza. A 
tankönyvekről való gondoskodás az igazgató, a szakmai munkaközösségek, 
osztályfőnökök és a megrendelésért felelős személy együttes feladata. A 
munkaközösségek a tankönyvek kiválasztásánál a több éven keresztül is használható, az 
érettségi tananyagot jól lefedő tankönyveket részesítik előnyben. Tanítási év közben a 
meglévő tankönyvek cseréje más felszerelések beszerzésére vonatkozó döntéssel nem 
változtatható meg. Az iskola biztosítja az ingyenes tankönyveket az erre vonatkozó 
törvényi szabályozásoknak megfelelően. Ennek formája az iskolától történő kölcsönzés.  
A tankönyvellátás részletes szabályait az iskolai tankönyvellátási szabályzat tartalmazza, 
amit az iskolai SZMSZ melléklete tartalmaz.  
  

 

A tankönyvválasztás, taneszköz választás elvei 

 A tankönyvek egyaránt feleljenek meg a kerettantervi és az érettségi vizsga 
követelményeknek 

 Fektessenek nagy hangsúlyt a középiskolai érettségire való felkészítésre 
 Legyenek korszerűek ugyanakkor a jól bevált tanítási módszereket is alkalmazzák 
 Tárgyalják kellő részletességgel az ismereteket az eredményes felkészüléshez, 

segítsék logikus és közérthető magyarázatokkal a tanár és a diák munkáját 
 Kínáljanak számtalan változatos típusú, különböző nehézségi fokú feladatot a 

rögzítéshez és a készségfejlesztéshez 
 A diákok az érdeklődési körükhöz közelálló témákon keresztül gyakorlati oldalról 

is elsajátíthassák az ismereteket 
 A tankönyvek minősége, megjelenése legyen alkalmas a diákok esztétikai 

érzékének fejlesztésére. Jellemezze őket a 21. század tanulóinak elvárásaihoz 
igazodó fiatalos stílus, színes, ötletes formavilág. 

 Legyenek formai és tartalmi szempontból is egységes felépítésűek, áttekinthetőek. 
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 A tankönyvek egymásra épülő tantárgyi rendszerek, tankönyvcsaládok, sorozatok 
tagjai legyenek. 

 Amelyekhez megfelelő nyomtatott kiegészítő taneszközök állnak rendelkezésre 
(pl. munkatankönyv, munkafüzet, tudásszintmérő, feladatgyűjtemény, gyakorló). 

 Amelyekhez rendelkezésre áll olyan digitális tananyag, amely interaktív táblán 
segíti az órai munkát feladatokkal, videókkal és egyéb kiegészítő oktatási 
segédletekkel. 

 Amelyekhez biztosított a lehetőség olyan digitális hozzáférésre, amely segíti a 
diákok otthoni tanulását az interneten elérhető tartalmakkal. 

 
A változtatással kapcsolatos elvek: 
• a tankönyv változtatása minden esetben csak felmenő rendszerben történhet, 
• az SZMK jóváhagyásával. 
A tankönyvek megrendelése, a szaktanárok és munkaközösség vezetők javaslata és 
egyeztetése után az intézményvezető jóváhagyásával történik. 
 

 

2.4. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi 
megvalósítása 

A középiskolai nevelés-oktatás szakaszában folyó nevelés-oktatás feladata az iskolai 
alapműveltség árnyalása és megszilárdítása, melynek során már megjelennek a 
pályaválasztáshoz, a továbbtanuláshoz, a munkavállalói szerephez, a szükséges 
kompetenciák. (NAT) 
 

Az iskola alapvető feladata: a tanulás tanítása  

 Minden pedagógus teendője, hogy felkeltse az érdeklődést az iránt, amit tanít, és 

útbaigazítást adjon a tananyag elsajátításával, szerkezetével, hozzáférésével 

kapcsolatban.  

 Meg kell tanítania, hogyan alkalmazható a megfigyelés és a tervezett kísérlet 

módszere; hogyan használhatók a könyvtári és más információforrások; hogyan 

mozgósíthatók az előzetes ismeretek és tapasztalatok; melyek az egyénre szabott 

tanulási módszerek; miként működhetnek együtt a tanulók csoportban; hogyan 

rögzíthetők és hívhatók elő pontosan, szó szerint például szövegek, 

meghatározások, képletek.  

 Olyan tudást kell kialakítani, amelyet a tanulók új helyzetekben is képesek 

alkalmazni, a változatok sokoldalú áttekintésével és értékelésével.  

 
Differenciálás, egységesség:  

 A tevékenységekre épülő tanulásszervezési formák segítik a tanulót a tanulási 

eredmények által kijelölt ismeretek megszerzésében, és ezen keresztül a 

kompetenciák fejlesztésében.  

 Segíteni kell a párban vagy csoportban végzett felfedező, tevékeny és jól 

szervezett, együttműködésen alapuló tanulást.  
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 A tanulási eredmények elérését segítik elő az olyan differenciáló módszerek, mint 

a minden szempontból akadálymentes és minden tanuló számára egyformán 

hozzáférhető tanulási környezet biztosítása, a tanulói különbségekhez illeszkedő, 

differenciált célkijelölés, a többszintű tervezés és tananyag-alkalmazás, a fejlesztő, 

tanulást támogató értékelés. 

 A pedagógus az aktív tanulói tevékenységek megvalósítása során lehetővé teszi 

iskolán kívüli szakemberek bevonását, valamint a külső helyszínek nyújtotta 

pedagógiai lehetőségek felhasználását (könyvtár, múzeum, levéltár, színház, 

koncert). 

 A pedagógus együttműködik más tantárgyakat tanító pedagógusokkal azért, hogy 

a tanulóknak lehetőségük legyen a tanórákon vagy a témahetek, tematikus hetek, 

projektnapok, témákhoz szervezett események, tanulmányi kirándulások, iskolai 

táborok alkalmával a tantárgyak szervezett, összefüggő, illetve kapcsolódó 

tartalmainak integrálására. 

 Tanítási évenként több olyan tanóra megszervezését vállaljuk és beillesztjük a 

helyi tantervbe, amelyben több tantárgy ismereteinek integrálását igénylő 

(multidiszciplináris) téma kerül a középpontba, a tanóra céljának, tartalmának és 

megvalósítási módszereinek megjelölésével.  Ilyen pl. Európai Unió, 

Egészségvédelem, Környezetvédelem. 

 A különleges bánásmódot igénylő tanulók esetében a tananyag feldolgozásánál a 

pedagógusnak figyelembe kell vennie a tantárgyi tartalmaknak a tanulói 

sajátosságokhoz való illesztését. 

Tanulási környezet: 

 A tanulás közvetlen helyszíneként használt helyiségeinket alkalmassá tesszük 

hogy a különböző tanulásszervezési eljárások alkalmazásához a berendezések 

rugalmasan és gyorsan átalakíthatók legyenek, illeszkedjenek az osztályba járó 

tanulók korosztályi és egyéni szükségleteihez, valamint nyugodt, biztonságos és 

támogató tanulási környezetet teremtsenek valamennyi tanuló számára. 

 Biztosítjuk, hogy a tanulók tanári irányítás mellett a foglalkozásokon IKT és 

digitális eszközöket (számítógép, más iskolai vagy saját eszköz), 

internetkapcsolatot és prezentációs eszközöket vehessenek igénybe. 

 A tanulók tanulási tevékenységekben való aktív részvétele kulcsfontosságú, ezért 

ennek előmozdítása érdekében a pedagógusoknak mindvégig a 

tevékenységközpontú tanulásszervezési formákat kívánatos előnyben 

részesíteniük. 

  A tanulás társas természetéből adódó előnyök, a differenciált egyéni munka adta 

lehetőségek kihasználása, valamint a párban vagy csoportban végzett 

kutatásalapú, felfedező, tevékeny és jól szervezett, együttműködő tanulás 

támogatása szintén hozzájárul a korszerű tanulási környezet megteremtéséhez. 

 Fontos, hogy a tanulóval szemben támasztott elvárások egyértelműek legyenek, az 

azokhoz igazodó mérési stratégiákkal együtt, és már a tanulási folyamat elején 

ismertté váljanak. 
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  Az iskolai légkör bizalmi jellege elsődleges feltétele annak, hogy a tanulási 

problémákra és a személyes nehézségekre időben fény derüljön. Ennek a 

bizalomnak a megteremtése és fenntartása minden intézményvezető és pedagógus 

állandó felelőssége. 

 
A kollégiumi nevelés kapcsolata az iskolai neveléssel-oktatással  

 A kollégiumi nevelés és oktatás A kollégiumi nevelés országos alapprogramja 

alapján mindenekelőtt a Nat kiemelt fejlesztési feladatain keresztül kapcsolódik az 

iskolai tantervi szabályozáshoz. A kollégiumi nevelésnek és oktatásnak segítenie 

kell az érintett iskolák nevelő és oktató feladatait. 

 

A NAT az Európai Unió által ajánlott kulcskompetenciákból kiindulva, arra építve, de a 
hazai sajátosságokat figyelembe véve az alábbiak szerint határozza meg a tanulási 
területeken átívelő általános kompetenciákat, továbbá azokat, amelyek jellemzői, hogy 
egyetlen tanulási területhez sem köthetők kizárólagosan, hanem változó mértékben és 
összetételben épülnek a megszerzett tudásra, fejlődnek a tanulási-tanítási folyamatban. 
1. A tanulás kompetenciái  
2. A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi)  
3. A digitális kompetenciák  
4. A matematikai, gondolkodási kompetenciák  
5. A személyes és társas kapcsolati kompetenciák  
6. A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái  
7. Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 
 
2.5. Mindennapos testnevelés 

Jogszabályi háttér: 

(NAT) A nemzeti köznevelésről szóló törvényben foglalt kivételekkel az iskola a 
mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében szervezi meg. A heti öt órából 
legfeljebb heti két óra a Nat Testnevelés és egészségfejlesztés műveltségterületében 
jelzett sporttevékenységekre (úszás, néptánc, közösségi és más sportjátékok, szabadtéri 
sportok, természetjárás, kirándulás), vagy - az iskola lehetőségeinek és felszereltségének 
megfelelően - különféle más sporttevékenységekre fordítható (hagyományos magyar 
történelmi sportok, mozgásos és ügyességi játékok, csapatjátékok). A heti két óra 
kiváltható továbbá sportolással iskolai sportkörben, vagy - a tanuló kérelme alapján 
sportszervezet, sportegyesület keretei között végzett igazolt sporttevékenységgel.  

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a köznevelési törvény 
27. § (11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezzük meg a következő módon.  

(11) Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azon osztályokban, ahol közismereti 
oktatás is folyik, megszervezi 
a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében, amelyből legfeljebb heti két 
óra 
a) a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott 
oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással, 
b) iskolai sportkörben való sportolással, 
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c) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező 
vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre 
érvényes versenyengedélye és 
a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között 
szervezett edzéssel váltható ki. 
(12) Az iskola a kötelező tanórai foglalkozások keretében gondoskodik a könnyített 
testnevelés szervezéséről. 
(13) A legalább négy évfolyammal működő iskola biztosítja az iskolai sportkör 
működését. Az iskolai sportkör feladatait – az iskolával kötött megállapodás alapján – az 
iskolában működő diáksport egyesület is elláthatja. Az iskolai sportköri foglalkozások 
megszervezéséhez – sportágak és tevékenységi formák szerint létrehozott iskolai 
csoportonként – hetente legalább kétszer negyvenöt perc biztosítható. A sportköri 
foglalkozásokat olyan szakedző vagy a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek 
gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló külön jogszabályban 
meghatározott képesítéssel rendelkező szakember is vezetheti, aki a felsőoktatási 
intézmény által szervezett, legalább 120 órás pedagógiai továbbképzésben vett részt. 
 
Az intézményben a heti öt testnevelés óra minden évfolyamon órarendbe beépített 
tanórai keretben megszervezett formában zajlik. Ezen órák tartalmi elemeit, 
követelményeit a testnevelés tantárgy részletes helyi tanterve tartalmazza. 
 

2.6.  A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai 

Jogszabályi háttér 

20/2012. EMMI rendelet 13. § (1) Az iskolában a helyi tanterv alapján kell megszervezni 
a tanulók, az egyes évfolyamok, ezen belül az egyes osztályok, valamint az osztályokon 
belüli csoportok tanítási óráit. A tanítási órák megszervezhetők különböző évfolyamok, 
különböző osztályok tanulóiból álló csoportok részére is. (2) A tanulói részvétel 
szempontjából a tanítási óra lehet kötelező, kötelezően választandó és szabadon 
választható tanítási óra. (3) A helyi tanterv határozza meg, hogy melyek azok a kötelező 
tanítási órák, amelyeken egy adott osztály valamennyi tanulója köteles részt venni, 
valamint, hogy melyek azok a kötelező tanítási órák, amelyeken a tanulónak a választásra 
felkínált tantárgyak közül kötelezően választva, a helyi tantervben meghatározott 
óraszámban részt kell vennie. 

14. § (1) Ha a tanulót – kérelmére – felvették a szabadon választott tanítási órára, a 
tanítási év végéig, vagy, ha a tanítási év vége előtt befejeződik, az utolsó tanítási óra 
befejezéséig köteles azon részt venni. Erről a tényről – a szabadon választott tanítási órára 
történő jelentkezés előtt – a tanulót és a tizennyolc év alatti, továbbá a gondnokság alatt 
álló tanuló (a továbbiakban a tizennyolc év alatti és a gondnokság alatt álló együtt: kiskorú 
tanuló) szülőjét írásban tájékoztatni kell. 

(2) A szabadon választott tanórai foglalkozást az értékelés és a minősítés, a mulasztás, 
továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mint a kötelező 
tanítási órát. A tanulónak – kiskorú tanuló esetén a szülőnek – írásban nyilatkoznia kell 
arról, hogy a szabadon választott tanítási órákra történő jelentkezés jogkövetkezményeit 
tudomásul vette. 
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(3) Ha az iskola helyi tantervében meghatározott tananyag elsajátítása, a követelmények 
teljesítése csak a szabadon választott tanítási órákon való részvétellel teljesíthető, az 
iskolába történő beiratkozás – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a szabadon 
választott tanítási órákon való részvétel vállalását is jelenti. 

 (5) Az iskolának minden év május 20-áig fel kell mérnie, hogy a tanuló 

a) milyen szabadon választott tanítási órán, továbbá 

b) melyik egyház által szervezett hit- és erkölcstan órán, vagy – az állami általános 
iskolában – kötelező erkölcstan órán kíván-e részt venni. 

(6) A tanulónak, vagy kiskorú tanuló esetén a szülőnek írásban kell bejelentenie, ha a 
tanuló a következő tanítási évben már nem kíván részt venni a szabadon választott 
tanítási órán, továbbá ha jelentkezni kíván a szabadon választott tanítási órára. 

15. § (1) Az iskola igazgatója minden év április 15-éig elkészíti és a fenntartó jóváhagyását 
követően közzéteszi a tájékoztatót azokról a tantárgyakról, amelyekből a tanulók 
választhatnak, középiskolában tájékoztatást ad továbbá az érettségi vizsgára történő 
felkészítés szintjéről is. A tájékoztatónak tartalmaznia kell, hogy a tantárgyat 
előreláthatóan melyik pedagógus fogja oktatni. A tájékoztató elfogadása előtt be kell 
szerezni az iskolaszék, ennek hiányában a szülői szervezet és az iskolai 
diákönkormányzat véleményét. Ha az iskolában nemzetiségi iskolai nevelés és oktatás 
folyik, ki kell kérni az érintett helyi nemzetiségi önkormányzat véleményét is. 

(2) A tanuló május 20-áig jelentheti be a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával 
kapcsolatos döntését. Ha a tanuló iskolakezdés vagy iskolaváltás miatt nem tud élni a 
választási jogával, kérelmének elbírálása előtt egyezteti elképzeléseit a középiskola 
igazgatójával vagy az igazgató által kijelölt pedagógussal. 

(3) A tanuló a tanév során egy alkalommal az igazgató engedélyével módosíthatja 
választását. 

(4) Kiskorú tanuló esetén a tantárgyválasztás jogát a szülő gyakorolja. A szülő ezt a jogát 
attól az évtől kezdődően, amelyben gyermeke a tizennegyedik életévét eléri – ha a 
gyermek nem cselekvőképtelen –, gyermekével közösen gyakorolja. 

A válaszható tantárgyak, foglalkozások és pedagógusválasztás szabályai 
 

Első idegen nyelv esetén angol nyelv vagy német nyelv között választhatnak az általános 
képzésben és a biológia-kémia emelt képzésben résztvevők. Az angol, informatika emelt 
képzésnél az első idegen nyelv mindenkinél az angol. 
A második idegen nyelvként angol nyelv, német nyelv vagy olasz nyelv között 
választhatnak a tanulók minden képzésben résztvevők esetén. 
 
A tantárgyfelosztás az iskola pedagógus -erőforrásainak optimális kihasználásával készül 
úgy, hogy minden osztály és tanulócsoport számára biztosítsa a szakos ellátást. 
Ugyanakkor tantárgyfelosztásunknak biztosítania kell azt is, hogy minden pedagógus 
számára heti 22-26 óra tanítási órát vagy egyéb foglalkozást biztosítson. Az egyéb 
választható foglalkozások, szakkörök minden tanév októberéig kerül kihirdetésre. 
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Választható szakkörök intézményünkben: iskolai sportkör, kézműves szakkör. Igény 
szerint a tanév során lehetőség van felzárkóztató-, versenyfelkészítő-, képesség-
kibontakoztató, fejlesztő foglalkozások szervezésére.  Az iskola méretéből adódóan a 
pedagógusok szülői-tanulói oldalról történő kiválasztására nincs mód. 
 
 

2.7. A választható érettségi vizsgatárgyak 
 
Jogszabályi háttér 

20/2012. EMMI rendelet 7.§-ban leírtak alapján a helyi tanterv tartalmazza középiskola 
esetén azon választható érettségi vizsgatárgyak megnevezését, amelyekből a középiskola 
tanulóinak közép- vagy emelt szintű érettségi vizsgára való felkészítését az iskola 
kötelezően vállalja, továbbá annak meghatározását, hogy a tanulók milyen helyi tantervi 
követelmények teljesítése mellett melyik választható érettségi vizsgatárgyból tehetnek 
érettségi vizsgát. 

A választható érettségi vizsgatárgyak 

A középszintű érettségire való felkészítés minden tantárgyból órarendi keretek között 
biztosított. A 10 évfolyam végén az általános képzésben részesülő diákoknak április 20-ig 
az intézményvezetés tájékozatót tart az emelt szintű érettségi előkészítő lehetőségéről, a 
jelentkezés módjáról. A kitöltött és szülő által is aláírt jelentkezési lap alapján az iskola 
összesítést készít a létszámról és a tantárgyakról.  

Az érettségi előkészítőt biológia, kémia, fizika, földrajz, informatika tantárgyakból tartunk 
a 11. évfolyamon heti 2 órában az általános képzésben résztvevő tanulóink számára heti 
2 órában, a 12. évfolyamokon pedig lehetőség van még további 2 óra keretében magyar, 
matematika vagy történelem tantárgyakból is ha van legalább 5 jelentkező.  Az emelt 
biológia, kémia illetve angol, informatika képzésben résztvevő tanulók esetén külön 
érettségi felkészítőt nem tartunk, mivel számukra beépítésre kerültek ezen óraszámok 
biológia, kémia vagy angol nyelv, informatika tantárgyak óraszámaiba. A magasabb 
óraszámok biztosítják számukra az emelt szintű érettségire való felkészítést ezen 
tantárgyakból. 

 
2.8. Egyes érettségi tantárgyak középszinű érettségi vizsga témakörei 
 
Az egyes témakörök részletes követelményeit a 40/2002. (V. 24.) OM rendelet az érettségi 
vizsga részletes követelményeiről melléklete, valamint jelen dokumentum 1. számú 
melléklete tartalmazza. 
 
2.9.  A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban történő 
ellenőrzési és értékelési módja, diagnosztikus, szummatív, fejlesztő formái, 
valamint a magatartás és szorgalom minősítésének elvei 

Jogszabályi háttér 

Nkt. 54. § (1) A pedagógus – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a tanuló 
teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel értékeli, 
félévkor és a tanítási év végén osztályzattal minősíti. A tanuló magatartásának és 
szorgalmának értékelését és minősítését az osztályfőnök – az osztályban tanító 
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pedagógusok véleményének kikérésével – végzi. Az érdemjegyekről a tanulót és a kiskorú 
tanuló szülőjét rendszeresen értesíteni kell. A félévi és az év végi osztályzatot az 
érdemjegyek alapján kell meghatározni. Az évközi érdemjegyeket és az év végi 
osztályzatokat szóbeli vagy írásbeli szöveges értékelés kíséri. Az iskola az osztályzatról a 
tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét félévkor értesítő, év végén bizonyítvány útján értesíti. 
Értesítő gyakrabban is készülhet az intézmény pedagógia programja szerint. Az 
érdemjegy és az osztályzat megállapítása a tanuló teljesítményének, szorgalmának 
értékelésekor, minősítésekor nem lehet fegyelmezési eszköz. 
(2) Az érdemjegyek és osztályzatok a következők: 
a) a tanuló tudásának értékelésénél és minősítésénél jeles (5), jó (4), közepes (3), 
elégséges (2), elégtelen (1), 
b) a tanuló magatartásának értékelésénél és minősítésénél példás (5), jó (4), változó (3), 
rossz (2), 
c) a tanuló szorgalmának értékelésénél és minősítésénél példás (5), jó (4), változó (3), 
hanyag (2). 
(3) Az első évfolyamon félévkor és év végén, a második évfolyamon félévkor szöveges 
minősítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített vagy 
felzárkóztatásra szorul.  
 (5) Az egyes tanulók év végi osztályzatát a nevelőtestület osztályozó értekezleten 
áttekinti, és a pedagógus, az osztályfőnök által megállapított osztályzatok alapján dönt a 
tanuló magasabb évfolyamba lépéséről. 
(6) Abban az esetben, ha az év végi osztályzat a tanuló hátrányára lényegesen eltér a 
tanítási év közben adott érdemjegyek átlagától, a nevelőtestület felhívja az érdekelt 
pedagógust, hogy adjon tájékoztatást ennek okáról, és indokolt esetben változtassa meg 
döntését. Ha a pedagógus nem változtatja meg döntését, és a nevelőtestület ennek 
indokaival nem ért egyet, az osztályzatot az évközi érdemjegyek alapján a tanuló javára 
módosítja.  
55. § (1) Az igazgató a gyakorlati képzés kivételével a tanulót kérelmére – kiskorú tanuló 
esetében a szülő kérelmére – felmentheti az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokon való 
részvétel alól, ha a tanuló egyéni adottságai, sajátos nevelési igénye, továbbá sajátos 
helyzete ezt indokolttá teszi. Az igazgató a tanulót kérelmére mentesítheti a 
készségtárgyak tanulása alól, ha azt egyéni adottsága vagy sajátos helyzete indokolttá 
teszi. Az iskolában – kivéve, ha az intézmény e törvény rendelkezéseinek megfelelően 
egész napos iskolaként működik – az igazgató a tanulót a szülő kérelmére felmentheti – 
az általános iskolában tizenhat óra előtt megszervezett egyéb foglalkozás alól. 
(2) Az egyéni munkarenddel rendelkezőt az iskola valamennyi kötelező tanórai 
foglalkozása alól fel kell menteni.  
(3) Az, akit felmentettek a kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, az igazgató 
által meghatározott időben, és a nevelőtestület által meghatározott módon ad számot 
tudásáról.   

Az ellenőrzés és értékelés rendje  

Minden iskola nevelő-oktató tevékenységéből adódóan sokrétű követelményrendszert 
állít fel a diákok számára. Az ezeknek való megfelelés, vagy meg nem felelés alapelveit 
foglaljuk össze az alábbiakban. A követelményrendszer három nagyobb részre osztható:  

1. Tantárgyi követelmények - ezt a Nat alapján a helyi tanterv határozza meg. A tantárgyi 
megmérettetésnek fontos részét képezik a tantárgyi versenyek, pályázatok.  
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2. Magatartási követelmények - ez az alapvető keresztény értékekre, erkölcsre épül, és 
konkrétan az iskola házirendje tartalmazza.   

3. Szorgalmi követelmények - ez a diákok tanulásához, munkához való viszonyát tükrözi. 
Az iskolai beszámoltatás követelményeit a kerettantervek, az érettségi 
vizsgakövetelmények határozzák meg.  Az előzőeknél több ismeret is közölhető, de 
ellenőrzéskor emiatt nem érheti hátrány a tanulót. 

Az ellenőrzésre és értékelésre vonatkozó általános szabályok 

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

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

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

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

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

elengedhetetlen követelmény.  
 Az ellenőrzés formái tantárgytól, tananyagtól, az oktatási céltól, a tanulók 

egyéniségétől és számos más tényezőtől függően rendkívül változatosak lehetnek. 
 A félévi és év végi minősítés - osztályozás ne legyen mechanikus művelet. A záró 

osztályzat tükrözze a tanuló évközi szerepléseit. Értékelje az igyekezetét, a 
teljesítmény változásának irányát. 

 A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése 
érdekében a tanulók írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek stb. 
értékelésekor az elért teljesítmény (pontszám) érdemjegyekre történő átváltását 
végzik el a pedagógusok. 

 A tanulók értékelésének általános irányelve, hogy ne legyen lezárt, megbélyegző, 
közlésének módja nem lehet sértő. Az értékelés legyen segítő, előremutató, 
ösztönző, személyre szóló, ami helyet kap a tanítás órán és a tanórán kívüli 
tevékenységben is. 

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

 Valamennyi kötelező- és választott tantárgyat osztályozni kell.  
 A szorgalmi időben kapott érdemjegyeket az elektronikus napló személyre szóló, 

a tanulók személyiségi jogait egyéni azonosítóval és biztonsági jelszóval védő 
tanulói/szülői tájékoztató felületén közöljük, vagy a tanuló bejegyzi az ellenőrző 
könyvbe.  

 A szülő a papír alapú bejegyzéseket aláírásával veszi tudomásul.  
 A szülőknek joguk és kötelességük tájékozódni gyermekük tanulmányi 

előmeneteléről, osztályzatairól. Erre módjuk nyílik az elektronikus napló ezt a célt 
szolgáló tájékoztató felületén (a számukra kiosztott egyéni azonosítók és jelszavak 
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segítségével), vagy az ellenőrző könyv útján, valamint az osztályfőnökkel folytatott 
megbeszélés vagy a szaktanári fogadóóra során.  

 Amennyiben a tanuló munkájában alapvető hiányosság tapasztalható és a 
követelményeknek nem tud eleget tenni (vagyis bukásra áll), a szaktanár jelezze 
ezt a szülőknek és az osztályfőnöknek. 

Az értékelés alapelvei, formái. Az osztályozás 

 

 A tanév során a diákokkal is megismertetjük az értékelési szempontjainkat. 

 Egyértelművé tesszük, hogy melyek azok az értékek, amelyeket támogatunk, 

melyek azok a magatartásformák, amelyek elfogadhatatlanok számunkra. 

 A párbeszédre mindig lehetőséget adunk, így fejlődik majd reális önértékelési 

képességük.  

 Az év végi osztályzatokat a törzslapon és a tanuló bizonyítványában kell rögzíteni. 
 A tanuló tudásának értékelésére 5 (jeles), 4 (jó), 3 (közepes), 2 (elégséges), 1 

(elégtelen) érdemjegyet, illetve osztályzatot kaphat.  
 A szaktanár a tanév elején tájékoztatja a tanulókat arról, hogy melyek azok a 

tanulói teljesítmények, amelyeket a félévi és a tanítási év végi osztályzatok 
kialakításánál nagyobb súllyal fog figyelembe venni.  

 A félévi és az év végi osztályzatokat a tantestület osztályozó értekezleten áttekinti.  

Az osztályfőnök jelzi, ha a szaktanár által adott osztályzat a tanuló hátrányára 

lényegesen eltér a tanév közben adott érdemjegyek átlagától, a tantestület a 

köznevelési törvényben meghatározott módon jár el.   

 A félév és a tanév végén az egyes tantárgyakban elért kiemelkedő teljesítményért 

a tanuló dicséretet kaphat.  

 Ha a tanulónak a "jeles" osztályzatai mellett legfeljebb 1 "jó" osztályzata van (s 

ennél rosszabb osztályzata nincs), a tantestület általános dicséretét érdemli ki.  

 A dicséreteket az elektronikus naplóban, a törzslapban és bizonyítványban is 

dokumentálni kell.   

 A nevelőtestület az értékelés rendszerességét lényeges alapelvnek tekinti, ezért 

valamennyi tanulónak valamennyi tantárgyban legalább havonta, illetve egy-egy 

téma lezárásakor ad osztályzatot.  

 Külön ügyelünk arra, hogy a bukásra álló, illetve sokat rontott tanulónak az adott 

félév utolsó 2 hónapjában több lehetősége legyen a javításra.  

 A félév és a tanév végén az egyes tantárgyakban elért kiemelkedő teljesítményért 

a tanuló dicséretet kaphat.  

 A tanév végén elégtelen osztályzattal lezárt tanuló augusztusban javítóvizsgát 

tehet. Három vagy több elégtelen osztályzat után évfolyamot ismételni köteles. 

 

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek 
számonkérésének rendje  

Alapelvünk, hogy a tanuló érdemjegyeinek száma tantárgyanként és félévente legalább a 

tantárgy heti óraszáma plusz egy legyen.  
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Az egységes értékelés érdekében évfolyamonként és tantárgyanként 1-1 azonos 

kérdéssor alapján témazáró dolgozatot íratunk, és az értékelés is azonos szempontok 

szerint történik.  

9. évfolyamon tanév kezdéskor diagnosztikai szempontú tudásszint felmérő dolgozatot 

íratunk idegen nyelv tantárgyakból a tanulócsoportok kialakításához, és a képességszint 

felméréséhez.  

Az iskolai dolgozatok formái az alábbiak:  

A röpdolgozat egy adott óra vagy az utolsó néhány óra tananyagát kéri számon. Érintheti 

az osztály egyes tanulóit vagy egészét. A röpdolgozat előzetes bejelentése nem kötelező. 

A témazáró dolgozat: egy vagy több átfogó témakör anyagát kéri számon. Jellemzően az 

osztály egészét érinti. A témazáró dolgozat előzetes bejelentése a dolgozat íratását 

megelőzően legalább egy héttel korábban kell, hogy megtörténjék. A témazáró dolgozatra 

a tanuló egy osztályzatot kap.  

A dolgozat típusát tekintve lehet esszé, vagy több feladatból összeállított teszt, feladatlap, 

illetve ezek vegyes alkalmazása. Az értékelés objektivizálható az adott témakörnek 

megfelelően kidolgozott szempontok figyelembevételével. Az értékelés, pontozás 

szempontjait a szaktanár dönti el, melyet tanév kezdéskor ismertet az osztállyal, illetve a 

tanulócsoporttal. A témazáró dolgozatok számát a tantárgy jellege, a témakörök száma 

határozza meg. Időpontját egy héttel előbb kell egyeztetni a tanulókkal, illetve az 

osztályban tanító tanárokkal. Egy tanítási napon maximum kettő írásbeli dolgozat, illetve 

témazáró dolgozat iratható.   

A megírt dolgozatokat két tanítási héten belül ki kell javítani. A tanulónak joga van a 

megírt, és két héten belül kijavított dolgozatát megtekinteni, továbbá az iskola 

pedagógusai lehetőséget adnak arra, hogy az adott érdemjegyről tájékoztatást kérjen a 

tanuló.  

Szóbeli feleltetés A szóbeli feleltetés a kommunikációképes tudás ellenőrzésének 

alapvető formája. A tantárgy jellegétől függően legalább egyszer félévente kerüljön sor 

minden tanuló szóbeli feleltetésére. A szóbeli felelet értékelésének szempontjai: - a felelet 

felépítettsége - a tananyagtartalom teljessége - tényszerűsége - szakkifejezések 

használata - az önállóság foka - az előadásmód - szemléletesség (rajz, kísérlet). 

 

Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása  

Az ismeretek megszerzésének, a tanulási folyamatnak legfontosabb szervezési formái: 

 a közösségben végzett tanulás,  

 az egyéni tanulás.  

Mindkettőnek fontos szerepe van a tanulási folyamatban, a személyiség fejlődésében. 

Ezért különösen lényeges a közös és az egyéni tanulás megfelelő arányának fenntartása.  

Biztosítjuk az intézmény szolgáltatásaihoz való egyenlő hozzáférést, kiemelten: a szakkörök és 

a diákkörök, a szervezett kulturális / szabadidős és szülői programok, informatikai eszközök 

használata esetében. (EFOP.3.1.5) 
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A házi feladatnak, mint önálló tanulási munkának a jelentősége: 

 fontos szerepe van a tanulás tanulásában,  

 szerves kapcsolatot tart fönn két tanítási óra között,  

 nélkülözhetetlen az ismeretek megszilárdításához, emlékezetbe véséshez,  

 segíti az alapfogalmak, összefüggések megértését, a problémamegoldó 

gondolkodás fejlesztését.  

 A házi feladat legyen a tanuló felkészültségének megfelelő. A 9. évfolyamtól fölfelé 

haladva fokozatosan növekedjen a produktív jellegű feladatok aránya a reproduktív 

típusú feladatokkal szemben. Az önálló ismeretszerzést, információ feldolgozását kívánó 

feladatoknál gondoskodni kell arról, hogy a tanár által megjelölt források, segédeszközök 

minden tanuló számára rendelkezésre álljanak. Legyen megfelelően előkészítve, 

pontosan meghatározva a tennivaló, a határidő, a felhasználható eszközök. Rendszeresen 

ellenőrizve legyen. 

A tanítási órákon jellemzően rendszeres otthoni szóbeli feladatot határozunk meg, 

melyet, a tanítási órát tartó pedagógus egyértelműen közöl. A szóbeli felkészülés céljából 

meghatározott feladat a következő tanítási órákon szóbeli, esetenként írásbeli 

számonkérés formájában, illetőleg frontális számonkéréssel ellenőrizhető.  A szóbeli 

feladatok mellett a legtöbb tantárgyból rendszeresen írásbeli házi feladatokat adunk, 

amelyet tanulóinknak általában a következő tanítási órára kell elkészíteniük. Az írásbeli 

feladatok speciális csoportját alkotják egyes tantárgyak olyan feladatai, amelyek hosszabb 

kidolgozási időt igényelhetnek, pl. idegen nyelvi fordítási feladat, önálló kutatómunkát 

igénylő feladat elkészítése. A hétvégi időszakra is jelölünk ki írásbeli és szóbeli házi 

feladatot, de ennek mértéke, terjedelme nem haladhatja meg a hétköznapokon is szokásos 

mértéket.  

A szóbeli és írásbeli házi feladatok meghatározásakor a következő elveket követjük: Az 

írásbeli és szóbeli házi feladatok mennyisége az eddigi gyakorlatnak megfelelően annyi 

lehet, hogy a tanulók számára teljesíthető legyen. A hosszabb idő ráfordítását igénylő házi 

írásbeli feladatokat legalább egy héttel a beadási időpont előtt kijelöljük. A házi dolgozat 

készítése 11. és 12. évfolyamon önálló kutatómunka alapján az informatika eszközeinek 

felhasználásával történhet.  Dolgozatát a tanuló az informatika munkaközösség által 

kidolgozott szabályoknak megfelelően készíti el.  A tanítási szünetek időtartamára (nyári, 

őszi, téli és tavaszi szünet, többnapos ünnepek) nem adunk az átlagos mennyiséget 

meghaladó írásbeli és szóbeli házi feladatot. Minden pedagógus köteles figyelembe venni, 

hogy a tanulónak egy-egy tanítási napra több tantárgyból is készülnie kell. Fontosnak 

tartjuk, hogy diákjaink szellemi terhelése az optimálishoz közelítsen. Nem elég azonban 

az iskolai tanítási órákon való részvétel. Szükségesnek tartjuk, hogy tanulóink számára 

rendszeresen önálló otthoni felkészülésre alkalmas írásbeli és szóbeli feladatokat 

határozzunk meg.  
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2.10.  A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei 

Iskolánkban az osztálylétszámtól függően csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelvet.  Az 

emeltszintű képzésben résztvevők esetén a biológia, kémia, informatika (digitális kultúra) 

tantárgyakat, illetve szükség szerint más tantárgyakat is (a fenntartó engedélyével). Célunk 

ezzel, hogy az ismereteket elmélyítsük, több idő jusson a kommunikációs készségek 

fejlesztésére és tanulók tudásának megalapozására. 

 
2.11. A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő nemzetiség 
kultúrájának megismerését szolgáló tananyag  

  
A településen élő nemzetiségek kultúrájának, történelmének megismerése tantárgyközi 
feladat, az osztályfőnöki, a történelem, a magyar, a földrajz tantárgyi keretein belül 
integrálva valósul meg.  
Tanórán kívüli programok keretében lehetőséget teremtünk diákjainknak, hogy 
egyénileg és szervezett formában is látogathassák ezen népcsoportok rendezvényeit, 
részt vehessenek ismeretterjesztő előadásokon, bekapcsolódhassanak a kisebbségi 
önkormányzatok munkájába.  
Tanulóinkat a kultúrák egyenrangúságának és az EU jelmondatának szellemében (Egység 
a sokféleségben) neveljük.  
Iskolánkat a vallási és etnikai identitás maximális tisztelete jellemzi. 
 
2.12. Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elve 

Egészségnevelési elvek 
„ Az egészség nem csak a betegség, illetve nyomorékság hiánya 

hanem az egyén teljes testi-, szellemi, -és szociális jólét állapota.” 
/ ENSZ Egészségügyi Világszervezete Alkotmánya, 1948/ 

 
A NAT értelmében az egészségnevelés a köznevelés kiemelt fejlesztési feladata, melynek 
az iskolai oktatás valamennyi elemét át kell hatnia, elő kell segítenie a tantárgyközi 
kapcsolatok erősítését, a tanítás-tanulás szemléleti egységét, a tanulók személyiségének 
fejlődését. 
A testi és lelki egészségre nevelés (NAT) 
Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli 
megéléséhez. A pedagógusok ösztönözzék a tanulókat arra, hogy legyen igényük a helyes 
táplálkozásra, a mozgásra, a stresszkezelés módszereinek alkalmazására. Legyenek 
képesek lelki egyensúlyuk megóvására, társas viselkedésük szabályozására, a 
konfliktusok kezelésére. Az iskola feladata, hogy a családdal együttműködve felkészítse a 
tanulókat az önállóságra, a betegség-megelőzésre, továbbá a szabályok betartására a 
közlekedésben, a testi higiénében, a veszélyes körülmények és anyagok felismerésében, a 
váratlan helyzetek kezelésében. A pedagógusok motiválják és segítsék a tanulókat a káros 
függőségekhez vezető szokások kialakulásának megelőzésében. 

Az egészségnevelés célja: 

Az egészségnevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók egészségfejlesztési 
attitűdjének, magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a 
felnövekvő nemzedék minden tagja képes legyen arra, hogy folyamatosan nyomon 
kövesse saját egészségi állapotát, érzékelje a belső és külső környezeti tényezők 
megváltozásából fakadó, az egészségi állapotot érintő hatásokat és ez által képessé váljon 
az egészség megőrzésére, illetve a veszélyeztető hatások csökkentésére. A teljes fizikai, 
szellemi és szociális jól-lét állapotának elérése érdekében az egyénnek vagy csoportnak 
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képesnek kell lennie arra, hogy meg tudja fogalmazni, és meg tudja valósítani vágyait, 
hogy megtalálja a megfogalmazódott szükségleteihez vezető, egészségét védő, és a 
környezet védelmére is figyelő optimális megoldásokat, továbbá környezetével változzék 
vagy alkalmazkodjék ahhoz. Az egészséget tehát alapvetően, mint a mindennapi élet 
erőforrását, nem pedig, mint életcélt kell értelmezni. Az egészség pozitív fogalom, amely 
a társadalmi és egyéni erőforrásokat, valamint a testi képességeket hangsúlyozza. Az 
egészségfejlesztés következésképpen nem csupán az egészségügyi ágazat kötelezettsége, 
hanem az egészséges életmódon túl a jól-létig terjed. Az egészség fontos eszköz 
életcéljaink megvalósítása során. 

 
Az iskola szerepe és lehetősége az egészségnevelésben 
Iskolánk közvetíti az egyház erkölcsi tanítását azt, hogy mindenki személyesen felelős a 
saját egészségéért, ugyanakkor megtanít arra, hogy a betegséget, a fogyatékosságot, a 
sérüléseket Istennek tetszően kell tudni fogadni, úgy, hogy a lelki egészség ne sérüljön. 

Az iskolai egészségnevelés célja, feladata 

Az egészséges életmódra nevelés célja, a tanulók személyes részvételén keresztül az 
attitűd és szemléletek formálása, a család és a közösség értékeinek megőrzése az 
egészséges életmód kialakítása érdekében. Cél az önmagával, társaival, a természetes és 
épített környezettel harmóniában élő, felelősen cselekvő személyiség kialakítása. 

Helyi célok 

 Növekedjen az iskolai kisközösségek összetartó ereje, az öntevékeny 

feladatvállalások területén. 

 Legyenek a tanulók kezdeményezők az iskolai szabadprogramok összeállításában 

(sportdélután, kirándulások, túrák). 

 Vállaljanak védnökséget az osztályok egy-egy osztályterem, folyosó, udvar 

területéért, melyet rendszeresen rendben tartanak. 

 Szeressenek mozogni, használják ki az iskola által felkínált lehetőségeket. 

 Fejlesszék képességeiket. 

 

Az iskolai egészségnevelés feladata 

 Segítse a tanulókat a testi és a lelki egészség harmóniájának megteremtésében, 
az egészséges életmód kialakításában és megtartásában.  

 Fejlessze az életvezetési képességeket. 
 Fejlessze a tanulók felelősségérzetét egészségük megőrzéséért. 
 Készítse fel a tanulókat a stressz-hatások feldolgozására. 
 Segítse elő a környezeti- és egészség-tudatosság erősödését. 
 Valósítsa meg a mindennapi testedzést a tanulók számára. 
 Terjedjen ki a mentálhigiénés nevelésre is. 
 

 
Az egészségnevelés módjai a felvilágosító munka, a megelőzés – prevenció, az 
egészségünk védelme, megóvása. 

 
Az egészségnevelés területei: 

 Mozgás, rendszeres testedzés, játéklehetőség 
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 Táplálkozási szokások kialakítása egészségünk érdekében 
 Öltözködés 
 Higiénia, tisztálkodás 
 Egészségkárosító szenvedélyek (drog, alkohol, cigaretta) megelőzése a tanórai 

és a tanórán kívüli nevelésben 
 Ésszerű napirend kialakítása 
 Szűrővizsgálatok: pl: gerinc, szemészet, fogászat, stb. 
 Egészségnevelési nap, verseny szervezése. 
 

Az egészségnevelés színterei: 
 

a, Minden tanulót egyformán érintő elemek: 
 Termek, folyosók, udvar, orvosi rendelő, élő sarok kialakítása,  
 A pedagógusok, a dolgozók példamutatása, 
 Ösztönzés az egészséges életmód napi gyakorlattá tételében: pl.: otthoni 

torna, reggeli elfogyasztása, az évszaknak megfelelő öltözködés, stb., 
 Az iskola által biztosított étkeztetés étrendjére való odafigyelés, pl.: az 

étrend összeállításában való részvétel, 
 Iskolai médiumok „egészség” rovatai. 

 
b, Kötelező tanórai keretben végzett egészségnevelés: 

 Tantárgyakba beépített egészségnevelés: osztályfőnöki óra, testnevelésóra, 
biológiaóra, hit- és erkölcstan óra 

 Osztálykirándulások 
 Témanap: Egészségnap megszervezése 

 
c, A tanulókat különböző mértékben érintő, tanórán kívüli elemek: 

 Szakkörök  
 Egészségnevelési akciók  
 Nyári táborok  
 Előadások, kiállítások 
 Rendszeres, egészséges környezetben (pl.: hegyekben) végzett túrák, 

kirándulások. 
 
d, Mindennapi testedzés megvalósítása: 

 Testnevelési órákon – a Köznevelési Törvény szerint 
 Szervezett úszásoktatásban való részvétellel 
 Szabadidőben rendszeres sportfoglalkozások keretében 
 Diáksport Egyesület működtetésével 
 Egy-egy sportágnak az iskolában helyet adva (pl.: torna,foci ) biztosítva a tanulók 

szervezett sportolási részvételét 
 Sporttáborok szervezése 
 Sportversenyek lebonyolítása 
 Családi sportnap szervezése 

 
Az iskola sportköre bekapcsolódik – lehetősége szerint – a Katolikus Iskolák Diák 
Sportszövetségének, a KIDS-nek munkájába. A diáksport révén diákjaink bekapcsolódnak 
a különféle versenyekbe: a Diák Sportszövetség által kiírt városi, megyei, országos 
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versenyekbe, a diákolimpiába, a KIDS - versenyekbe, a különféle iskolai kupa-
küzdelmekbe.  
 
Egészségnevelésünket segítő hasznos módszerek: játékok, riport, közösségépítés, 
művészetek, programok, projektek  
 
Az egészségnevelés megvalósításában résztvevők 

Belső (iskolai) résztvevők: pedagógusok, hitoktatók, osztályfőnökök, iskolaorvos, védőnő. 
Külső partnerek: Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő szervezetek, Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat, sportlétesítmények vezetősége, szakrendelők. 
 
Az osztályfőnökök végzik a felvilágosító tevékenységet és megelőzést az osztályfőnöki 
órák keretében, illetve egyéni foglalkozásokkal, személyes beszélgetésekkel. 
A kábítószer, az alkohol és a drog fontos témakör a biológiaórák keretében is. 
Legfontosabb cél: a megelőzés! Ennek érdekében segítséget kérünk az iskolai védőnőtől 
a rendőrség illetékes csoportjától. 
 

Az iskolára nagy feladat és felelősség hárul a felnövekvő nemzedékek egészséges 
életmódra nevelésében. Minden tevékenységével szolgálnia kell a tanulók egészséges 
testi, lelki és szociális fejlődését. Személyi és tárgyi környezetével az iskola segítse 
azoknak a pozitív beállítódásoknak, magatartásoknak és szokásoknak a kialakulását, 
amelyek a gyerekek, a fiatalok egészségi állapotát javítják. 
Az egészséges életmódra nevelés nemcsak a betegségek megelőzésének módjára tanít, 
hanem az egészséges állapot örömteli megélésére és a harmonikus élet értékként való 
tiszteletére is nevel. 
 
Szűrések, mérések, vizsgálatok 

• A fiatalok testi fejlettségének, érzékszervek épségének, testalkati deformitások 
vizsgálata. Felelős: iskolaorvos, védőnői hálózat, testnevelők 

• A kiszűrt tanulók figyelemmel vizsgálata (gyógytestnevelés, könnyített testnevelés, ha 
szükséges, felmentés). Kötelező védőoltások. Általános tisztaságvizsgálat (hajas fejbőr, 
köröm, ruházat). Felelős: védőnő, szülő, testnevelő, osztályfőnök 

• Fogászati szűrés. Felelős: iskolai fogorvos 

• A tanulási, pszichés zavarokkal küszködő tanulók kiszűrése. Felelős: pedagógusok, 
fejlesztő pedagógusok, szülő, pszichológus. 

• A túlsúlyos, nehezen mozgó, allergiás gyermekek szűrése. Felelős: pedagógus, 
szakorvos, szülők 

Ellenőrzés, értékelés az egészségnevelés területén 

Az egészségnevelés eredményeinek mérése a konkrét helyi célok ellenőrzésével, 
értékelésével lehet. 

 
A környezeti nevelés fogalma 
Az iskolai környezeti nevelés az a pedagógiai folyamat, amelynek során a fiatalokat 
felkészítjük környezetük (a természeti, az épített, a társas, és társadalmi) megismerésére, 
tapasztalataik feldolgozására, valamint az élő és élettelen természet érdekeit is 
figyelembe vevő környezettudatos cselekvésre. 
 



64 

 

Fenntarthatóság, környezettudatosság 
A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag 
változatosságát a természetben és a kultúrában. Meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat 
tudatosan, takarékosan és felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel 
használja. Cél, hogy a természet és a környezet ismeretén és szeretetén alapuló 
környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás váljék 
meghatározóvá a tanulók számára. Az intézménynek fel kell készítenie őket a 
környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok gyakorlására. Törekedni kell 
arra, hogy a tanulók megismerjék azokat a gazdasági és társadalmi folyamatokat, amelyek 
változásokat, válságokat idézhetnek elő, továbbá kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb 
környezetük értékeinek, sokszínűségének megőrzésébe, gyarapításába. (NAT) 
 

Az iskola környezeti nevelési szemlélete 

    Napjainkban a világ figyelme a fenntartható fejlődés megteremtése felé irányul. Ez az 
élet minden színterén tapasztalható: szociális, gazdasági, ökológiai, politikai területeken 
is. A fenntarthatóság ideológiai és tartalmi kialakítását az oktatásban kell elkezdenünk. A 
diákok számára olyan oktatást kell az iskolánknak biztosítania, amelyben a szakmai 
képzésen kívül hangsúlyt kapnak az erkölcsi kérdések és a környezettudatos életmód. 
Interaktív módszerek segítségével kreatív, együttműködésre alkalmas, felelős 
magatartást kialakító, döntéshozásra, konfliktus-kezelésre és megoldásra képes 
készségeket kelt kialakítanunk. Mindezek megkívánják az új értékek elfogadtatását, 
kialakítását, megszilárdítását és azok hagyománnyá válását. 

A környezeti nevelésünk alapelve, célja, területei, színterei 

A környezeti nevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók környezettudatos 
magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő 
nemzedék képes legyen a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, 
elősegítve az élő természet fennmaradását és a társadalmak fenntartható fejlődését. 
 
 Alapelve: A teremtett világnak, mint létező értéknek a tisztelete és megőrzése. 
 Célja: A környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel formálása. 

Tanítványaink környezeti erkölcsének, társadalmi-természeti felelősségének 
megalapozása. Tanítványaink alakuló értéktudatának, együttműködési 
képességének, életviteli szokásainak, a személyes és a közös felelősségtudat 
alapjainak formálása. Épüljön a hagyományok védelmére. 

Területei: 
Az alábbi területek szolgálják környezeti nevelésünk gyakorlati megvalósítását: 

 Környezetkultúra: művészetek, kézművesség, mikrokörnyezet (iskola, tanterem, 
iskolaudvar) kialakítása. 

 Környezetvédelem: hulladékgyűjtés, növények, állatok védelme, tájvédelem, 
energiatakarékosság az intézményben, otthonokban, környezetbarát közlekedés. 

 
A környezeti nevelés színterei iskolánkban 
 Tanórákon hozzárendeljük az adott témákhoz a megfelelő környezetvédelmi 

vonatkozásokat.  
 Az óra jellege határozza meg, hogy az adott problémát hogyan dolgozzuk fel.  
 Kiemelt helyet kapnak a hétköznapi élettel kapcsolatos vonatkozások, melyekhez a 

tanulóknak is köze van.  
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 Az alkalmazott interaktív módszerek mellett, jelentős szerep jut a tanulók önálló 
ismeretszerzésének is.  

 Nagy hangsúlyt fektetünk az élményszerű tanításra. Fontosnak tartjuk az elméleti 
alapok megszerzését, mert így lehet csak okosan átgondoltan harcolni a környezet 
megóvásáért.  

 
Kötelező tanórai és tanórán kívüli keretben végzett környezeti nevelés 
 
Tantárgyakba, osztályfőnöki órákba beépített környezeti nevelés, az eltérő tanítási 
foglalkozásokon (múzeumi, állatkerti órák, iskolai projektek). 
 
Tanórán kívüli programok 
 A tanév során minden osztály kiránduláson vesz részt, melynek egyik szempontja a 

környezeti nevelést szolgálja.  
 A tanulók olyan versenyeken indulnak, ahol a környezet és természetvédelem fontos 

téma, így elmélyítik elméleti tudásukat.  
 Papírgyűjtési, szárazelem gyűjtési, takarítási, parlagfű mentesítési akciókban veszünk 

részt.  
 Munkatervünkben ütemezetten a hónapok adta jeles napok kapcsán a 

környezetnevelési lehetőségek megvalósítása folyt: takarítási nap, állatok világnapja, 
madárkarácsony, Víz világnapja, Föld világnapja, Madarak és Fák napja, 
Környezetvédelmi világnap. 

 
Iskolánk és környéke 
Az iskola épülete viszonylag korszerű, de korábban is iskolaként funkcionált. A tantermek 
elég tágasak és világosak. A folyosók barátságosak, lehetne több diákmunka a falakon. A 
virágok állapota változó. A termek otthonosak, de még több növényzettel a komfortérzés 
fokozható. Iskolánk a város szívében, igen forgalmas csomópontban található. A 
környékünkön nagy a zaj és a légszennyezés.  Legközelebbi park a Bessenyei, mely igen 
közel van, és a testnevelésórák kibővített helyszíne a futáshoz. 

 
Tágabb környezetünk 
Nyíregyháza, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye. Alföldi dimbes-dombos táj, a 
sóstói erdővel szegélyezve, bokortanyákkal  körülölelve. Sok park és játszótér teszi 
elviselhetőbbé a városi aszfaltot. Kikapcsolódásra alkalmas hely a Sóstó és környéke, ahol 
gyógyfürdő, vadaspark is található. Osztálykirándulásaink  és tanulmányi sétáink kedvenc 
színhelyei. Kulturális környezetünk gazdag: Móricz Zsigmond  Színház és Könyvtár, a 
Krúdy mozi szinte a szomszédban, a Jósa András Múzeum, és a  Levéltár sincs messze. 5 
perces sétával elérhetők a történelmi egyházak templomai is. Elmondhatjuk, hogy 
fiataljaink a templom szentélyében nevelkedhetnek. 

Az iskola környezeti nevelési jövőképe  

Belvárosi iskolánkban kiemelten fontos feladatunknak érezzük, hogy a diákok 
szemléletén alakítsunk, környezet- és természetszeretetüket formáljuk, megszilárdítsuk. 
A belső terek hangulatosabbak lesznek, több növény lesz mindenütt. A tantermeket is 
barátságosabbá alakítjuk. Diákjaink, dolgozóink figyelnek az intézmény energia - és 
vízfelhasználására, tisztaságára. Szeretnénk, ha diákjaink harmonikusabb, stressz-
mentesebb környezetben tanulnának. 
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Munkánk az iskolai élet sok területére terjed ki. Szemléletet csak úgy lehet formálni, ha 
minden tantárgyban és minden iskolán kívüli programon törekszünk arra, hogy diákjaink 
ne elszigetelt ismereteket szerezzenek, hanem egységes egészként lássák a természetet, s 
benne az embert. Érthető tehát, hogy a természettudományos tantárgyak összhangjának 
megteremtése kiemelt feladatunk. A kémia, a biológia, a földrajz és a fizika tantárgyak 
között már megvalósulóban az együttműködés. Egyre bővül azonban a kör. Sok 
kezdeményezés alakult ki a humán területeken is. Tanórán megismertetjük gyerekeinkkel 
a természetet, a természet-vizsgálatokat. Megtanítjuk őket arra, hogy a természetben 
tapasztalt jelenségek okait keressék, kutassák a köztük rejlő összefüggéseket. Így 
válhatnak a gyerekek majd tudatos környezetvédővé, a természetet féltő, óvó felnőttekké. 

 
 
Erőforrások számbavétele 
 
A környezeti nevelési munkánk céljainak eléréséhez elengedhetetlen feltétel, hogy az 
iskolai élet résztvevői egymással, jó munkakapcsolatot alakítsanak ki. A résztvevők 
közötti együttműködés egyben környezeti nevelési munkánk erőforrása is.  
 
Iskolán belüli együttműködés 
 Vezetőség: Támogatja a környezeti nevelési programokat. A minőségi munka 

részeként értékeli e tevékenységet. Anyagi forrásokat teremt. Ösztönző rendszert 
dolgoz ki.  

 Tanárok: Környezettudatos magatartással, munkával példa érték közvetítése a tanulók 
felé. Kidolgozzák és tantárgyaikba beépítve tanítják az egyes környezeti tartalmakat.  

 Természettudományos tantárgyakat tanítók: Programokat dolgoznak ki, vagy 
fejlesztenek tovább. Elkészítik a környezeti nevelési programnak megfelelően az éves 
munkatervet. Dokumentálja és értékeli az éves munkát. Pályázatokat írnak a témában, 
kapcsolatokat teremtenek.  

 Osztályfőnökök:  Évfolyamokra lebontva foglalkoznak az egészségneveléshez kötődő 
környezetnevelési tartalmak feldolgozásával. Ösztönzik osztályukat a programokban 
való részvételre. 

 Szülők: Nélkülözhetetlen a harmonikus együttműködés. Fontos a környezettudatos 
magatartás megerősítése. Anyagi források biztosítása. Pályázati lehetőségek.  

 Technikaiak: A programok erkölcsi, tárgyi feltételeinek biztosítása. Karbantartás, 
energiatakarékos üzemeltetés biztosítása. Az iskolai szelektív hulladékgyűjtés 
megteremtése, környezetkímélő tisztítószerek alkalmazása, zöldítés, virágosítás. 

 Adminisztráció: Támogatják a tanárok munkáját, segítik Őket a programok 
megvalósításában. 

 Diákok: Minden diák vigyázzon környezetére, figyelmeztesse társait a kultúrált 
magatartásra. A tervezett programban (hallgatóság, tevékeny szerepvállalás, 
önállóirányító, ellenőrző szerepvállalás). DÖK -re fontos szerep vár.  
 

A fenti célok csak úgy valósíthatók meg, ha hatékony tanulási, tanítási stratégiákat tudunk 
kialakítani. 

 
2.13. A gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések  
  
Távlati célkitűzések 

 A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók munkaerő-piaci esélyeinek növelése.  
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 A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai esélyegyenlőségének 

biztosítása, ezáltal a társadalmi beilleszkedésük elősegítése. 

 A szociális és gazdasági háttér eltéréseiből adódó esélykülönbségek csökkentése 

az oktatásban; a továbbtanulási esélyek kiegyenlítése.  

 A halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak nyújtott oktatási szolgáltatások 

minőségének javítása. 

 Nyitott, kirekesztésektől mentes nevelési gyakorlat, befogadó intézményi 

környezet kialakítása, melynek célja: minden tanuló képességének maximális 

kibontakoztatása a személyiségközpontú oktatás-nevelés által.  

 A társadalmi és kulturális különbözőség iránti érzékenység fejlesztése. 

 Az összetartozás, szolidaritás erősítése.  

  

Közvetlen célkitűzések 

 A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációjának támogatása. 

 A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók más társadalmi csoporthoz tartozó 

tanulókkal való együttnevelése által a mobilitási esély növelése. 

 A gyermekvédelmi szakellátásban részesülő tanulók iskolai mobilitásának, 

intézményünkbe való integrációjának elősegítése. 

 A sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának, együttnevelésének támogatása.  

  

Intézményünk kiemelten kezeli az oktatási esélykompenzáció érvényesülését, az egyenlő 

hozzáférés biztosításának elvét. Az esélyegyenlőség érvényesítése érdekében kiemelt 

figyelmet kell fordítani a szakmai és az infrastrukturális fejlesztésekre. 

 

Szakmai célok  

 Az országos kompetenciamérés eredményeinek helyi hasznosítása: a 

dokumentáltság és hozzáférhetőség megoldása, az eredmények munkaközösségi 

és nevelőtestületi szintű feldolgozása. 

 A módszertani, tantárgy-pedagógiai kultúra bővítése – projektoktatás, a  

kooperatív tanulás, tanulásvezetés. 

 A pedagógiai értékelés korszerűsítése, a tanulói teljesítmény „sokcsatornás” 

értékelése. 

 A lemorzsolódás mértékének csökkentése: a bukási/évismétlési arányok ne 

növekedjenek, a tanulói mulasztás mértékének csökkentése.  

 A HH tanulók tanórán kívüli differenciált felzárkóztató foglalkozásokon, és a 

tanulószobán való részvételének növelése. 

 A továbbtanulás irányainak és arányainak javítása, az érettségit adó 

iskolatípusokba történő jelentkezés mértékének növelése. 

 A tehetséggondozás pedagógiájának, szervezeti kereteinek erősítése:  

tehetségfejlesztő foglalkozások, szereplési, versenyzési lehetőségek, a motiváció 

érdekében a városi, megyei, regionális és az országos tanulmányi, sport és 

művészeti versenyeken eredményesen szereplő tanulók elismerése. 
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 Táborozási lehetőségek és támogatási rendszer bővítése. 

 Kulcskompetenciákat fejlesztő programok és programelemek erősítése.  

  

Az önálló tanulást segítő fejlesztés: az önálló tanulási képességet kialakító programok, 

a tanulók önálló – életkornak megfelelő – kreatív tevékenységére épülő foglalkozások, 

tanulási motivációt erősítő és fenntartó tevékenységek.  

Eszközjellegű kompetenciák fejlesztése, tantárgyi képességfejlesztő programok, 

kommunikációs képességeket fejlesztő programok, komplex művészeti programok.  

Szociális kompetenciák fejlesztése: közösségfejlesztő, közösségépítő programok, 

mentálhigiénés programok, előítéletek kezelését szolgáló programok.  

Az esélyegyenlőséget segítő tanórán kívüli programok, szabadidős tevékenységek 

kialakítása: szükség esetén együttműködés civil (pl. tanodai) programmal, művészeti 

körök és edzések látogatottságának növelése alapítványi támogatással. 

Az esélyegyenlőséget elősegítő módszertani elemek erősítése: egyéni haladási ütemet 

segítő differenciált tanulásszervezés, kooperatív tanulásszervezés, projektmódszer, 

drámapedagógia. 
 

 
2.14. A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési elvei 

Magatartási követelmények  

Példás /5/ magatartású az a tanuló, aki tudatosan vállalja az iskolai követelmények 
teljesítését, betartja a házirendet és másokat is annak megtartására ösztönöz. A tanuló 
iskolai és iskolán kívüli viselkedése példamutató. Figyelembe veszi a közösség érdekeit, 
tekintettel van a közösség tagjaira, udvarias, tisztelettudó. A közösség életének aktív és 
pozitív formálója. Az iskolából nem késik. Bekapcsolódik a közösség vezetésének 
munkájába. A tanárok 90-95%-a példásnak tarja, és a többiek sem adnának jónál 
rosszabbat.  
 
Jó /4/ magatartású az a tanuló, aki szívesen vesz részt a közösség életében, 
viselkedésében nem ad okot panaszra. A közösség érdekei ellen nem vét, elfogadja társait, 
az iskola házirendjét megtartja. A jó magatartású tanuló az iskolai rendszabályokat 
következetesen betartja. A közösség munkájában részt vesz, de nem kezdeményez. A 
körülötte történő laza viselkedések ellen nem mindig lép fel. Tanáraival, a felnőttekkel és 
társaival szemben őszinte, tisztelettudó. Magatartáskultúrája esetenként kifogásolható. 
Vigyáz iskolája, közössége vagyonára és a jó hírnevére.  Maga nagyon nem vezet, de 
támogatja azokat, akik helyes irányba befolyásolják a közösséget. Legfeljebb egy 
szaktanári figyelmeztetése van. 
 
Változó /3/ magatartású az a tanuló, aki tudatosan nem árt ugyan a közösségnek, de 
számítani sem lehet rá. A változó magatartású tanuló viselkedésével szemben kifogások 
merülnek fel. Igyekezete ellenére megismétlődnek kifogásolható cselekedetei.  
A közösség támasztotta követelményeket ingadozva követi, a közösségi munkából csak 
irányítással és nem szívesen vállal részt.  
Felelősségtudata, szimpátiája a jó és rossz között ingadozó. A közös programokról 
gyakran igazolatlanul távol marad. Tanáraival, társaival szembeni magatartása nem 
mindig udvarias. Megbízhatatlan, a követelményeket csak többé-kevésbé teljesíti. Aki 
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hajlamos a fegyelem megsértésére, társaihoz való viszonya ingadozó. Udvariatlan, nyegle, 
csúnyán beszél. Indulatait nem mindig képes fékezni. 
  
Rossz /2/ magatartású az a tanuló, aki szándékosan árt a közösségnek, és az egyes 
tanulóknak. A tanulóközösséggel szemben áll, a követelményeket megszegi. Durva, 
goromba, hangvétele, viselkedése megengedhetetlen. Iskolán kívüli magatartása erősen 
kifogásolható, esetleg törvénybe ütköző. Iskolai vagy iskolán kívüli viselkedéséért 
fegyelmi büntetések valamelyik fokozatában részesül. Rossz hatással van társaira, rossz 
példát mutat, bomlasztja a közösséget. Nem őszinte, tiszteletlen. Önmaga és társai testi 
épségét és az iskola jó hírnevét veszélyezteti. 

A magatartásjegyben mindazt értékelni kell, amiről a nevelőtestületnek tudomása van, 
amit rendszeresen figyelemmel lehet kísérni 

 Szorgalmi követelmények 

Példás /5/ annak a tanulónak a szorgalma, akinek munkáját rend, fegyelem, pontosság 

jellemzi. A tanítási órákra képességeihez, körülményeihez mérten akaratát megfeszítve 

maximálisan és rendszeresen felkészül, az órákon aktívan bekapcsolódik az osztály 

munkájába. Példás szorgalmú az a tanuló, akinek munkájában érdeklődés nyilvánul meg. 

Korának megfelelő céltudatossággal, önállóan végzi munkáját, precízen, megbízhatóan. 

Elvégzi a kapott házi feladatokat, sőt többletfeladatokat is vállal. Érdeklődési köre széles, 

munkatempója és figyelme nem lankad, energiáját jól osztja be. Többletet nyújt a 

kötelezőn felül (pl. versenyeken méltón képviseli az iskolát.) Felszereléseit rendszeresen, 

rendes állapotban magával hordja. Képességének megfelelően teljesít. Órákon aktív, 

segítő. Részt vesz versenyeken, pályázatokon. 

Jó /4/ szorgalmú az a tanuló, aki figyel az órán, a házi feladatait elvégzi, az órákra 

felkészül, rendesen és megbízhatóan dolgozik. Annak a tanulónak a szorgalma, aki  az 

elért átlageredménye képességeinek megfelelő, és általában szorgalmas munkájának 

köszönhető, de akaratának különleges megfeszítésére nincsen szükség. Képes arra, hogy 

ösztönző hatásokra rendszeresen dolgozzék. Különösebb érdeklődést azonban nem árul 

el a tanulmányok iránt. Felszerelése rendben van. De nem mindig példamutató. 

 

Változó /3/ jegyet kap az a tanuló, akinek tanulmányi munkája ingadozó, időszakosan, 

pontatlanul dolgozik. Változó annak a tanulónak a szorgalma, aki az iskolai és otthoni 

munkájában csak időnként igyekszik. Kötelességét ismételt figyelmeztetés után teljesíti. 

Időnként nem ír házi feladatot, hiányos felszereléssel jön iskolába.  Önállóan csak akkor 

fog munkához, ha erre külön felhívják a figyelmét. Figyelmetlen az iskolában, és iskolán 

kívül is a szétszórtság jellemzi. Felszerelése időnként hiányos. Órákon passzív, érdektelen, 

nehezen motiválható. 

Hanyag /2/az a tanuló, aki tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen, 

feladatait nem végzi el. Érdektelen, a tanulás különböző formáira sem lelkesíthető. 

Felszerelése hiányos. Képességeihez viszonyítva keveset tesz tanulmányi fejlődése 

érekében. Elégtelen osztályzatokat kap. Házi feladatot rendszeresen nem készít. A 

tanórán érdektelen, tájékozatlan, közömbös, passzív. 
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Az osztályzat megállapításánál figyelembe kell venni a tanuló életkörülményeit, közvetlen 

környezetét, azt hogy mennyi erőfeszítést kell tennie annak érdekében, hogy tanulmányi 

munkáját elvégezhesse. Vegyük figyelembe, hogyan fejlődött kötelességtudata, 

igényessége munkájával szemben. 

 
A jutalmazás, fegyelmezés iskolai elvei 

A Nkt. 58. § (1) A gyermeket, a tanulót a tőle elvárható jobb teljesítményéért az intézmény 

házirendjében foglaltak szerint jutalmazni kell. 

 

Jutalmazások 

Kiemelkedő tevékenységért az iskolánk tanulói, közösségei és csoportjai 

jutalmazásokban 

részesülhetnek. A kiemelkedő munkát évente jutalmazzuk. 

 

Egyéni jutalmazások 

 

A jutalmazások formái: 

 osztályfőnöki dicséret: odaítéléséről az osztályfőnök dönt, adható több dicséret 

alapján, vagy egyszeri közösségi munkáért;  

 szaktanári dicséret: odaítélését a szaktanár határozza meg. Adható az adott 

tantárgyban elért versenyeredményekért, kutató-, vagy sorozatos gyűjtőmunkáért 

és folyamatos kiemelkedő tanulmányi munkáért, szakköri, stb. munkáért; 

 igazgatói dicséret: tanulmányi városi, megyei, országos versenyen elért 

helyezetteknek, valamint minden más esetben, amikor a tanuló kiemelkedő 

teljesítmény nyújt, és az iskola jó hírét kelti.  

 nevelőtestületi dicséret: a tantestület szavazata alapján tanév végén adható 

kiemelkedő magatartásért és szorgalomért, kiváló tanulmányi eredményért. 

 tanulói emlékplakett: a 9-12 évfolyamok alatt nyújtott kiemelkedő tanulmányi 

eredményért és közösségi munkáért 

 

A jutalmak formái: 

 könyvjutalom, 

 tárgyjutalom, 

 oklevél, 

 emlékplakett. 

Az osztályfőnök javaslata alapján a tantestület dönt a fenti jutalmak odaítéléséről az 

alábbi 

érdemekért: 

 kiemelkedő tanulmányi eredmény, 

 példamutató magatartás és szorgalom, 

 versenyeken, pályázatokon való eredményes részvétel, 

 kiemelkedő hitéleti tevékenységért, 
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 az iskola érdekében végzett tevékenységért, kiemelkedő közösségi munkáért, 

 kiemelkedő sporttevékenység, 

 kiemelkedő énekkari tevékenységért 

Fegyelmezések  

Azt a tanulót, aki tanulmányi kötelességeit folyamatosan nem teljesíti, a tanulói házirend 

előírásait megszegi, igazolatlanul mulaszt, vagy bármely módon árt az iskola jó 

hírnevének, fegyelmező intézkedésben kell részesíteni. 

 

A fegyelmező intézkedés formái: 

 szaktanári figyelmeztetés 

 osztályfőnöki figyelmeztetés 

 osztályfőnöki intés 

 igazgatói figyelmeztetés 

 

Az igazgató figyelmeztetést az osztályfőnök kezdeményezi. 

A Nkt. 58. § (3) alapján, ha a tanuló kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi 

eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. 

 

A fegyelmi büntetés formái: 

o megrovás, 

o szigorú megrovás, 

o meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása, 

o áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, 

o eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától, 

o kizárás az iskolából. 

 

A Nkt. 58. § (5) alapján, a tanköteles tanulóval szemben az utolsó két pont csak rendkívüli 

vagy ismétlődő fegyelmi vétség esetén alkalmazható. Ekkor a szülő köteles új iskolát 

keresni a tanulónak.  

(9) A fegyelmi büntetés megállapításánál a tanuló életkorát, értelmi fejlettségét, az 

elkövetett cselekmény súlyát figyelembe kell venni. A fegyelmi büntetést a nevelőtestület 

hozza, az iskolai DÖK véleményezésével. 

 

A fegyelmi eljárás rendjét a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 21. pontja rögzíti. 

A dohányzás az intézmény teljes területén és közvetlen környezetében szigorúan tilos. 

A tiltás be nem tartása fegyelmi eljárást von maga után. 

A Nkt. 59. § (1) alapján, ha a tanuló tanulmányi kötelezettségeinek teljesítésével 

összefüggésben a nevelési-oktatási intézménynek jogellenesen kárt okoz, a Ptk. szabályai 

szerint kell helytállnia, kártérítést kell vállalnia. 

(2)A kártérítés mértéke nem haladhatja meg gondatlan károkozás esetén a kötelező 

legkisebb minimálbér egyhavi összegének ötven százalékát. 
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2.15. Egyéb elvek 

Közösségi szolgálat 

 

Jogszabályi háttér 

 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

 A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 

110/2012. (VI. 04.) Kormányrendelet 

 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

 A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény (a 

továbbiakban: közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény) 

 A Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012–2020 elfogadásáról és a végrehajtásához 

szükséges középtávú feladatokról szóló 1068/2012. (III.20.) Korm. Határozat 

(nemzeti önkéntes stratégia 2011−2020) 

 Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (civil törvény) 

 

Az iskolai közösségi szolgálat céljai 

Fejleszti a tanulók következő kompetenciáit: kritikus gondolkodás, érzelmi intelligencia, 

önbizalom, felelősségvállalás, állampolgári kompetencia, felelős döntéshozatal, hiteles 

vezetői készségek, szociális érzékenység, társadalmi felelősségvállalás, kommunikációs 

készség, együttműködés, empátia, konfliktuskezelés, problémamegoldás. 

 

A közösségi szolgálat területei  

a) egészségügyi,  

b) szociális és jótékonysági,  

c) oktatási,  

d) kulturális és közösségi, 

e) környezet- és természetvédelemi,  

f) katasztrófavédelmi,  

g) közös sport- és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű 

gyermekek-kel, továbbá idős emberekkel. 

 

A közösségi szolgálat dokumentálása 

 

A tanuló a Jelentkezési lap kitöltésével, az általa választott tevékenység(ek) 

megjelölésével jelzi az iskolának a közösségi szolgálatra való jelentkezését, melyet a szülő 

jóváhagyó aláírásával kell beadni, illetve lehet befogadni.  

A tevékenység követésére a tanuló közösségi szolgálati naplóját naprakészen kell vezetni. 

Ebben a dátum, a helyszín, a teljesített órák száma, a fogadó fél/intézmény képviselőjének 

aláírása, majd a koordináló pedagógus aláírása szerepel. 
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A közösségi szolgálat teljesítését folyamatosan vezetni kell a tanuló tanulmányi 

előmenetelének rögzítésére szolgáló iskolai dokumentumokban, így a naplóban, 

törzslapban és a bizonyítvány megjegyzés rovatában. 

A közösségi szolgálat elvégzéséről szóló dokumentumot addig kell megőriznie a 

tanulónak, míg nappali iskolarendszerű oktatásban részesülhet, illetve érettségi vizsgát 

tehet. Az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről igazolást állít ki két példányban, 

amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad. 

Az iskola és a fogadó felek együttműködésükről megállapodást kötnek, mely tartalmazza 
az aláíró felek által vállalt kötelezettségeket és a közösségi szolgálat tevékenységi köreit. 
 
Az iskolai közösségi szolgálat irányítása  
 
a) A középiskola intézményvezetője felelős a közösségi szolgálat megszervezéséért, 
továbbá gondoskodnia kell arról, hogy az intézményben a tanuló előmenetelét rögzítő 
dokumentumaiban megfelelő módon – az adatvédelmi szabályok megtartását szem előtt 
tartva – nyilvántartsák, és folyamatosan vezessék a tanulók iskolai közösségi 
szolgálatának végzését a törzslapon, a bizonyítványban és a naplóban.  
 
b) A középiskola intézményvezetője jelöli ki az iskolai koordinátort, aki felelős:  
a tanulók felkészítéséért, pedagógiai feldolgozásért (mentorálás), a fogadó helyekkel való 
kapcsolattartásért, adminisztrálásért, dokumentálásért, igazolásért, a tanulók 
bevonásáért a folyamat egészébe, a tevékenységek elismeréséért, az együttműködés és 
kölcsönösség elvének érvényesítéséért.  
 
c) Az iskolai koordinátor 
Iskolai koordinátor lehet az iskola azon munkatársa, aki a nem formális vagy informális 
képzés, civil önkéntes/közösségi szolgálat területén igazolható szakmai tapasztalattal, és 
kellő motiváltsággal rendelkezik a feladat ellátásához. 
Az intézményvezető jelöli ki azt a munkatársat (akár több személyt is), aki munkaköri 
feladataként a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő terhére látja el a közösségi 
szolgálat koordinációs, szervezési és adminisztratív feladatait. Az iskolai közösségi 
szolgálattal kapcsolatos feladatok elvégzésében a pedagógusok munkáját pedagógiai 
asszisztens, továbbá az intézményvezető által felkért és bevont pedagógus segítheti. A 
koordinátor személyével a tanulóknak is egyet kell érteniük. A nevelési-oktatási 
intézmény lehetőségeihez mérten kedvezményeket és bérpótlékot állapíthat meg a 
koordinátor részére. 
 
 
Közösségi szolgálat szervezése 
 
A 9-11. évfolyamon lehetőleg egyenlő arányban elosztva kerül megszervezésre (20/2012. 
EMMI rendelet). A szülő (gondviselő) írásbeli kérelmére a tanuló ettől eltérő módon is 
részt vehet a közösségi szolgálat teljesítésében. 
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KOLLÉGIUMI NEVELÉSI PROGRAM - 2020.  
 

1. A KOLLÉGIUM TÁRSADALMI SZEREPE 
A kollégium az a nevelés-oktatási intézmény, amely az iskolai tanulmányok folytatásához 

szükséges feltételeket biztosítja, a:  

 a lakóhelyüktől távol tanulók számára a szabad iskolaválasztáshoz való joguk 

érvényesítéséhez,  

 a tanuló testi-lelki egészségét veszélyeztető, tanulását akadályozó otthoni 

körülmények miatt szükséges.  

A kollégium kiemelt társadalompolitikai szerepe és feladata, hogy segítse a tanulókat a 

hátrányok leküzdésében, hogy esélyeket teremtsen, biztosítsa az integrációt, a 

hozzáférést a jó minőségű tudáshoz, ezáltal az életminőség javítását, elősegítse a 

társadalmi mobilitást. Fontos szerepe van az egész életen át tartó tanulás 

megalapozásában, a tanuláshoz szükséges készségek és képességek, a kulcskompetenciák 

erősítésében, a tehetség fejlesztésében és a felzárkózás segítésében. Tevékenysége során 

megteremti a feltételeket az iskolai tanulmányok sikeres folytatásához, kiegészíti a 

családi és iskolai nevelést és oktatást, egyúttal szociális ellátást, biztonságot, valamint 

érzelmi védettséget is nyújt. Megfelelő pedagógiai környezet biztosításával elősegíti a 

társadalmi szerepek tanulását. Segíti a diákok önszerveződése során kialakuló 

kisközösségekben a közösségi együttélés, az önkormányzó képesség, a döntés és 

felelősség, a konfliktuskezelés demokratikus technikáinak megismerését, gyakorlását és 

ezáltal hatékony támogatást nyújt a sikeres társadalmi beilleszkedéshez. 

 

2. A KOLLÉGIUMI NEVELÉS ALAPELVEI, ÉRTÉKEI, CÉLKITŰZÉSEI, FELADATAI 
 

2.1. A kollégiumi nevelés célja és alapelvei 

 

A kollégiumi nevelés célja a bentlakásos intézmény sajátos eszközeinek és 

módszereinek felhasználásával a tanulók szocializációjának, kiegyensúlyozott és 

egészséges fejlődésének, tanulásának, a sikeres életpályára való felkészítésnek segítése, 

keresztény személyiségnek fejlesztése, kibontakoztatása. 

 

A kollégiumi nevelés főbb alapelvei 

 az alapvető emberi és szabadságjogok, a gyermekeket megillető jogok 

érvényesítése és a felelősségre ébresztés, 

 a keresztény, nemzeti és európai nevelési elvek alkalmazása, 

 egymás iránti felelősség, bizalom, szeretet és segítőkészség;  

 intellektuális igényesség, kulturált stílus a pedagógus tevékenységében, 

 a keresztény erkölcsi normák betartása és betartatása, 

 az egészséges fejlődés érdekében: az egyéni és közösségi érdekek egyensúlyban 

tartása, 
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 az egyéni és életkori sajátosságok, valamint a sajátos nevelési igényű tanulók 

szükségleteinek figyelembevétele, 

 építés a tanulók öntevékenységére, önszerveződő képességére, 

 a nemzeti, a nemzetiségi valamint az etnikai kisebbségi azonosságtudat 

tiszteletben tartása, fejlesztése, 

 a szülőkkel, a kapcsolódó iskolákkal és egyházi közösségekkel való konstruktív 

együttműködés. 

2.2. A kollégiumi nevelés feladata és értékei 

A tanulás tanítása  

A kollégiumi nevelőmunka igen sok lehetőséget kínál arra, hogy a tanulókat megtanítsuk 

az önálló gondolkodásra, az egyes ismeretek közötti logikai összefüggések feltárására, a 

tanult módszerek új környezetben való alkalmazására. Ennek érdekében a kollégium 

lehetőséget biztosít az ismeretszerzés, a megismerési és gondolkodási képességek 

fejlesztésére, valamint arra, hogy a tanulók megismerjék és elsajátítsák a helyes tanulási 

módszereket.  Képessé kell tenni a tanulókat arra, hogy rendelkezzenek mindazokkal a 

kompetenciákkal, amelyek birtokában képesek az önképzésre, az új kihívások 

megoldására. A kollégiumnak gondot kell fordítania arra, hogy az ismeretek elsajátítása 

közben a tanulásra belső igény ébredjen a tanulóinkban, mindennapi életük részévé 

váljon a tanulás.  

Az erkölcsi nevelés  

A mai magyar társadalom nagyon sokféle. Így a gyermekek is sokféle hatásnak vannak 

kitéve. Egy kollégium tanulóifjúsága különböző társadalmi rétegekből és családi háttérből 

érkezik. A kollégium feladata az alapvető erkölcsi normák megismertetése, elfogadtatása, 

valamint ezen normák beépülésének elősegítése a tanulók mindennapi életébe, 

személyiségükbe. A kollégiumi közösség élete és a kollégiumi nevelőtanárok 

példamutatása segíti elő a tanulóink életében az olyan nélkülözhetetlen készségek 

megalapozását és fejlesztését, mint a kötelességtudat, a munka megbecsülése, a 

mértéktartás, az együttérzés, a segítőkészség, a tisztelet és a tisztesség, a türelem, a 

megértés, az elfogadás, a szociális érzékenység. 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés  

A kollégium, az iskolai tanulmányokra alapozva, azt kiegészítve segíti elő a nemzeti 

kultúránk értékeinek, hagyományaink megismerését. A diákok elsajátítják azokat az 

ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek 

megalapozzák az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismerését, 

megbecsülését. Ismerjék a kiemelkedő magyar államférfiak, tudósok, feltalálók, 

művészek, írók, költők, sportolók tevékenységét, munkásságát. Sajátítsák el azokat az 

egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek a nemzet fejlődését, gyarapodását segítik. 

Nemzetünk jövőjét meghatározza diákjaink hazaszeretete, magyarságuk vállalása. Ezért 

a tanulók hazaszeretetre nevelését a jövőről való felelős gondoskodás feladataként kell 

értelmeznünk. 

 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés  

A kollégiumi nevelés elősegíti a demokratikus jogállam és az abban való állampolgári 

részvétel jelentőségét, összhangot teremtve az egyéni célok és a közjó között. Ezt a 
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cselekvő állampolgári magatartást a törvénytisztelet, az együttélés szabályainak 

betartása, az emberi méltóság és az emberi jogok tisztelete, az erőszakmentesség, a 

méltányosság jellemzi. A kollégium megteremti annak lehetőségét, hogy a tanulóink 

megismerjék a főbb állampolgári jogokat és kötelezettségeket. 

 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése  

A kollégiumon belüli kapcsolat- és tevékenységrendszer szervezésével, ismeretek 

nyújtásával a nevelés elősegíti, hogy kialakuljanak az önismeret gazdag és szilárd elméleti 

és tapasztalati alapjai. Kiemelt feladat a tanulóink helyes, reális énképének, illetve 

önértékelésének kialakítása. A megalapozott önismeret hozzájárul a kulturált egyéni és 

közösségi élethez, mások megértéséhez és tiszteletéhez, a szeretetteljes emberi 

kapcsolatok kialakításához. 

 

Családi életre nevelés  

A családi életre nevelésünk során a katolikus egyház tanítását, alapelveit messzemenőkig 

szem előtt tartjuk.  A család kiemelkedő jelentőségű a gyerekek erkölcsi érzékének, 

szeretetkapcsolatainak, önismeretének, testi és lelki egészségének alakításában.  A felnőtt 

élet kapujában minden fiatalt fel kell készítenünk a felelősségteljes párkapcsolat 

kialakítására, a házasság Isten által rendelt megvalósítására és a keresztény családi 

életmodell megismertetésére. Meg kell tanítanunk diákjainkat, hogyan gyakorolják az 

alkalmazkodás törvényeit, a tanulók családi életében felmerülő konfliktusok kezelését. A 

kollégium kiemelt feladata a harmonikus családi minták közvetítése, a családi közösségek, 

értékek megbecsülése. 

 

A testi és lelki egészségre nevelés  

A kollégiumi nevelés ösztönözze a tanulókat arra, hogy legyen igényük a helyes 

táplálkozásra és a mozgásra. Legyenek képesek lelki egyensúlyuk megóvására, társas 

viselkedésük szabályozására, a konfliktusok kezelésére. A kollégiumban a pedagógusok 

motiválják és segítsék a tanulókat a káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának 

megelőzésében. Fontos célunk, hogy a kollégiumunk a diákok számára otthonos, 

egészséges, kulturált, esztétikus közeget biztosítson, ahol a tanulók jól érzik magukat, és 

amely egyúttal fejleszti ízlésüket, igényességüket. 

 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség  

A kollégiumi nevelés feladata a szociális érzékenység, segítő magatartás kialakítása a 

tanulókban úgy, hogy önálló tapasztalati úton ismerjék meg a hátránnyal élők sajátos 

igényeit, élethelyzetét. Ennek a kialakítása fejleszti diákjainkban az együttérzést, 

együttműködést, problémamegoldást és az önkéntes feladatvállalást. 

 

Fenntarthatóság, környezettudatosság  

A kollégiumi nevelés során fel kell készíteni a tanulókat ara, hogy az erőforrásokat 

tudatosan, takarékosan és felelősségteljesen használja. Törekedni kell arra, hogy a 

tanulóink megismerjék azokat a gazdasági és társadalmi folyamatokat, melyek 
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változásokat idézhetnek elő. Kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb környezetük 

értékeinek, sokszínűségének megőrzésébe, gyarapításába. 

 

Pályaorientáció segítése  

A kollégiumnak a lehetőségekhez képest átfogó képet kell nyújtania a munka világáról. A 

kollégiumunk valamennyi tanulója számára lehetővé teszi egyes szakmák, hivatások 

megismerését, segíti a pályaválasztást, illetve a választott életpályára való felkészülést. 

 

Gazdasági és pénzügyi nevelés  

A kollégiumnak segítenie kell, hogy a tanulók felismerjék saját felelősségüket a javakkal 

való ésszerű gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás területén. Fontos célunk, hogy 

diákjaink tudják mérlegelni döntéseik közvetlen és közvetett következményeit és 

kockázatát. Lássák világosan rövid és hosszú távú céljaikat, valamint az erőforrások 

kapcsolatát. 

 

Médiatudatosságra nevelés  

Az utóbbi évtizedekben jelentősen átalakult az embereket körülvevő világ. A média 

minden eddiginél nagyobb hatalmat ért el. Az információ megszerzése és birtoklása 

világunk kulcspontja lett. A médiatudatosságra nevelés ezért elengedhetetlen. Nagy 

jelentősége van az értelmező, kritikai szemlélet kialakításának. A diákjainkkal ismertetni 

kell a média és a társadalom közötti kölcsönös kapcsolatokat, a valóságos és a virtuális, a 

nyilvános és a bizalmas érintkezés megkülönböztetésének módját. 

 

 

3. A TANULÓK ÉLETRENDJE, TANULÁSA, SZABADIDEJE SZERVEZÉSÉNEK 

PEDAGÓGIAI ELVEI 

 

3.1. A kollégiumi élet szervezettsége 

 

A kollégium – belső életének szabályozása során – biztosítja a tanulók optimális testi-lelki 

fejlődésének feltételeit, beleértve a rendszeres étkezést, a tisztálkodást, az előírásoknak 

megfelelő egészségügyi ellátást. A napirend kialakításakor figyelembe vesszük a speciális 

tanulói, szülői és iskolai igényeket, valamint az intézményi szokásokat. Törekszünk a 

vallásos programok egyensúlyos beépítésére. A tanulók napi életének kereteit úgy 

szervezzük, hogy az egyes tevékenységek belső aránya – a jogszabályi keretek között – a 

tanulók egyéni és életkori sajátosságaihoz igazodjanak. A gyerekek kötelességeit és jogait 

a kollégium házirendje szabályozza, összhangban a gimnáziumi házirenddel (pl. közös 

liturgián való részvétel, vagy a különböző fegyelmi szabályok). 

  

3.2. A kollégiumi tevékenység szerkezete, a kollégiumi tanulók tanulása, 

foglalkozások 

A kollégium a nevelési folyamat során a tanulói tevékenységeket kollégiumi programok, 

csoportos és egyéni foglalkozások keretében szervezi, az intézményi szervezet 

működéséhez pedagógiai irányítást, illetve támogatást biztosít. 
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3.2.1. A kollégium által kötelezően biztosítandó foglalkozások  

 
A kollégium a foglalkozások tervezése, szervezése során kiemelten ügyel a pozitív tanulási 

attitűd kialakítására és megerősítésére, a kreativitás fejlesztésére, gondoskodik a 

tanulókkal való személyes törődés tapintatos formáinak kialakítására. Kollégiumunk a 

foglalkozások formáját és tartalmát úgy határozza meg, hogy azok hozzájáruljanak a 

tanulók erkölcsi gyarapodásához, személyiségének gazdagodásához, kompetenciáik 

fejlesztéséhez és a közösség fejlődéséhez. 

A kötelező foglalkozások rendszeres, tervezett, csoportos vagy egyéni keretben való 

szervezése (összesen 24 óra/hét/csoport). 

 

A) Felkészítő foglalkozások a kollégiumban 

 

Tanulást segítő foglalkozások 

 a) A rendszeres iskolai felkészülést biztosító egyéni és csoportos foglalkozások 

(szilencium, napirend szerint, heti 12 óra). Ideje kötött és a tanulóra nézve kötelező. 

Helye a tanulószoba ill. a hálószobák. A szorgalmas, felelősségtudattal rendelkező 

tanulóknak lehetőségük van a szobákban tanulni.                                                                                                                                              

b) Differenciált képességfejlesztő, tehetség-kibontakoztató foglalkozás (napirend szerint, 

heti 1 óra). A kollégiumunk fontos célja, hogy a jó intellektuális képességekkel 

rendelkező, tehetséges tanulókat felfedezze, útjaikat egyengesse. Törekszünk arra, hogy 

minden tanulónál megerősödjön az az oldal, amely érdeklődésének leginkább megfelel. 

Célunk, hogy a tanuló a fejlesztés során pozitív értékekkel találkozzon.                                                                                                                                               

c) A bármely okból lemaradó tanulók felzárkóztatása, hátránykompenzáció (napirend 

szerint, heti 2 óra). A tanulóra nézve lehet kötelező, választandó vagy választható. A 

foglalkozás lehet egyéni vagy csoportos.                                                                                                                                   

d) A tantárgyi ismeretek bővítése és a pályaválasztás segítése érdekében szervezett 

szakkörök, diákkörök (napirend szerint, heti 2 óra). Csoportos foglalkozások különböző 

humán és reál tantárgyi ismeretek bővítésére. A foglalkozásnak a pályaorientáció 

szempontjából is nagy jelentősége van. 

  

B) Egyéni és közösségi fejlesztést megvalósító foglalkozások  

 

Csoportvezetői foglalkozások 

Ideje és tartalma a kollégiumi foglalkozások keretterve alapján történik és az ezeken való 

részvétel a tanulóra nézve kötelező. 

a) A közösségi foglalkozás a kollégiumi csoportok számára:  a csoport életével 

kapcsolatos feladatok, tevékenységek, események, problémák megbeszélése, 

értékelése. 

b) A tematikus csoportfoglalkozások: előírt témakörök és időkeretek között szervezhető 

foglalkozások (napirend szerint, heti 1 óra) 
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TÉMAKÖRÖK   

1. A tanulás tanítása 

2. Az erkölcsi nevelés 

3. Nemzeti öntudat, hazafias nevelése 

4. Állampolgárságra, demokráciára nevelése 

5. Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

6. A családi életre nevelés 

7. Testi és lelki egészségre nevelés 

8. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

9. Fenntarthatóság, környezettudatosság                                                                                     

10. Pályaorientáció 

11. Gazdasági és pénzügyi nevelés 

12. Médiatudatosságra nevelés 

 

A kollégiumi csoportfoglalkozások éves óraszáma: 

Témakör 9. évf.   

 

10. évf. 11. évf. 12. évf. 

A tanulás tanítása 3 2 2 2 

Az erkölcsi nevelés 2 2 2 1 

Nemzeti öntudat,   

hazafias nevelés 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

Állampolgárságra, 

demokráciára nevelés 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

Az önismeret és a társas 

kultúra fejlesztése 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

A családi életre nevelés 1 2 2 3 

Testi és lelki egészségre 

nevelés 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Felelősségvállalás 

másokért, önkéntesség 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

Fenntarthatóság 

környezettudatosság 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Pályaorientáció 2 2 2 2 

Gazdasági és pénzügyi 

nevelés 

 

2 

 

2 

 

2 

 

3 

Médiatudatosságra 

nevelés 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 22 óra 22 óra 22 óra 20 óra 

 

A kollégiumokban évi 37 nevelési héttel (a 12. évfolyamon 33 nevelési héttel), ezen belül 

minden héten egy kötelező csoportvezetői foglalkozással kell számolni.  
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Az óraszámok minden évfolyamon lehetővé teszik, hogy a kollégiumok a tematikus 

csoportfoglalkozásokat – részben vagy egészben – a csoportvezetői foglalkozások 

keretében szervezzék meg. 

 

C) A kollégiumi közösségek szervezésével összefüggő foglalkozások 

A kollégiumi diákfórumok szervezése (kollégiumi gyűlés, kisebb közösségek szerinti 

megbeszélések – havi 1 óra).  

Elvárás a diákjaink felé, hogy érdeklődjenek és aktívan vegyenek részt a kollégiumban 

zajló közösségi programokon. Ezenkívül arra is van lehetőségük, hogy programokat 

szervezzenek, javaslataikkal, kezdeményezéseikkel a kollégiumi életet színesítsék és 

fejlesszék. 

D) A tanulókkal való egyéni törődést biztosító foglalkozások (napirend szerint, 

heti 2 óra) 

A foglalkozásokon (tanulói vagy pedagógusi kezdeményezésre) a diákok feltárhatják 

egyéni problémáikat és ezek megoldásában számíthatnak a pedagógus tanácsaira, 

segítségére.  

Ezen foglalkozások keretében akár a szobaközösség, akár az egyén életében jelentkező 

problémák, aktuális napi feladatok, kérések, speciális nevelési feladatok megbeszélését 

kell elvégezni. Itt van lehetőség megbeszélni az egyes tanulók magatartási problémáit is. 

A nevelőtanár feladata, hogy a tanuló személyiségének megismerésével alakítsa ki a 

számára legcélravezetőbb bánásmódot, oktatásnevelést, gondoskodást.   

  

E) Szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozások: (napirend szerint, heti 4 óra)                                                                 

A szabadidős tevékenység a nevelés részét tekintve igen fontos része annak folyamatában. 

A gyermekek neveltségi szintjének, érdeklődésének ismeretében kell tervezni a 

különböző tevékenységi formákat, figyelembe véve a csoportok összetételét, a 

foglalkozásokra fordítható időt, a helyi adottságokat. 

Állandó, vagy adott eseményre szerveződő kollégiumi diákcsoportok számára szervezett 

 irodalmi, képzőművészeti, zenei, tánc, vizuális képességeket fejlesztő,  művészeti, 

 természettudományos, műszaki, vállalkozói, gazdasági ismereteket bővítő  

szakmai, 

 egészséges életmódra nevelést, a rendszeres testedzést szolgáló sportcélú, 

 a hasznos gyakorlati ismeretek megszerzését, az önellátás képességének 

fejlesztését célzó, 

 a pályaorientáció szempontjából is fontos tartalmakat hordozó,                                            

szakkörök, szakmai, művészeti foglalkozások, kollégiumi sportkörök, 

rendezvények, versenyek, vetélkedők.  

 A kötöttebb irányított szabadidős foglalkozások mellett biztosítani kell a tanulók részére 

azt a szabadidőt is, amikor saját kedvük szerint tevékenykedhetnek, pihenhetnek, 

játszhatnak, szórakozhatnak.                                                                                                                                       
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3.2.2. Pedagógiai felügyelet  

 A kollégium – szervezeti egységenként egy pedagógus közreműködésével (a 

továbbiakban: ügyeletes nevelőtanár) – gondoskodik a foglalkozáson nem tartózkodó 

tanulók pedagógiai felügyeletéről, a kollégiumi élet szervezéséről.  

A kollégium zavarmentes működésének biztosítása céljából az ügyeletes 

nevelőtanár 

 visszatérő rendszerű ellenőrzést folytat a külső  és belső biztonsági rendszabályok, 

a balesetvédelmi előírások betartása, az egyéni és közösségi tulajdon védelme, a 

megelőzés érdekében, 

 folyamatos jelenlétével biztosítja a házirend betartatását, különös tekintettel az 

együttélési normák, a személyiségvédelem, a diákok önrendelkezési jogának 

érvényesülésére, 

 időszakos ellenőrzést folytat az egyéni és közösségi rend fenntartása, a tisztasági 

és az egészségvédelmi szabályok teljesítése céljából, 

 a pedagógiai felügyelet átadásakor az ügyeletes nevelőtanárok között – 

dokumentált – információcserére kell sort keríteni.   

A kollégiumi élet szervezése során az intézményvezető feladata 

 a napirend szerinti tevékenységek, így az ébresztő, a takarodó, az étkeztetés 

megszervezése, felügyelete, ellenőrzése, 

 a tanulói nyilvántartások, különösen a betegség, távollét, kimenő, engedélyek 

folyamatos vezetése, 

  a közös helyiségek és közösségi eszközök használatának, az öntevékeny 

diákkörök tevékenységének a felügyelete, 

  a felmerülő egyéni problémák kezelése, ennek részeként az ügyeletes 

nevelőtanári intézkedés, továbbá információtovábbítás a csoportvezető 

nevelőtanárnak. 

 

4. A TELJESKÖRŰ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK 

A testi és lelki egészségre nevelés alapfeladatként szerepel a kollégiumi nevelés 

országos alapprogramjában (59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet).   

Ez a feladat részletesen kidolgozásra került a pedagógiai programunk nevelési 

program részében.  

A kollégiumban kiemelten fontos a testi és mentális képességek folyamatos 

megőrzéséhez és fejlesztéséhez szükséges a megfelelő életritmus kialakítása, az 

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

belső igénnyé válása, az ehhez kapcsolódó szokásrendszer megalapozása. A tanulók 

olyan ismereteket, gyakorlati képességeket sajátítanak el, szokásokat tanulnak meg, 

amelyek segítik őket a testi és lelki egészségük megőrzésében, az egészségkárosító 

szokások kialakulásának megelőzésében. A kollégium minden részletében otthonos, 

kulturált, esztétikus közegként működik, ahol a tanulók jól érzik magukat, és ami 

egyben fejleszti ízlésüket, igényességüket. A kollégium kulturális- és sportélete 

hozzájárul az egészséges életvitel, a helyes életmódminta kiválasztásához. A kollégium 
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környezettudatos magatartásra neveli a tanulókat, hogy érzékennyé váljanak 

környezetük állapota iránt, életvitelükbe beépüljön a környezetkímélő magatartás, 

egyéni és közösségi szinten egyaránt.  

5. A TANULÓK FEJLŐDÉSÉT, TEHETSÉGGONDOZÁSÁT, FELZÁRKÓZTATÁSÁT, 

PÁLYAVÁLASZTÁSÁT, KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUMOK ESETÉN AZ ÖNÁLLÓ 

ÉLETKEZDÉST ELŐSEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG ELVEI 

A középiskolás korosztály érzékeny minden őt érő érzelmi és értelmi hatásra. E hatások 

feldolgozásában a kollégistának a család helyett – esetleg mellett - a kollégiumi közösség 

nyújt segítséget.  

5.1. Önismereti foglalkozások 

Az önismereti foglalkozások elsősorban e hatások feldolgozását segítik elő, azért, hogy 
támogassák az identitás megerősítését és a mentálhigiéné ápolását, fejlesztését. Az 
önismereti foglalkozások célja a kollégista személyiségének, jellemének, aktuális pszichés 
állapotának megismerése és fejlesztése egyénileg és csoportban. A pszichés, „belső 
történések” tudatosítása, önmaguk mélyebb ismerete elősegíti az alkalmazkodást, 
beilleszkedést, saját helyük felismerését szűkebb és tágabb környezetükben, felkészít a 
konfliktusok megoldására, az önbizalom, az önértékelés, a pályakép felépítésére, az 
önmenedzselés megalapozására. Az önismeret és egyéni fejlesztés mellett fontosnak 
tartjuk az egyéni és közösségi motívumok, a célrendszer és értékrend megismerését, 
alakítását, a kollégista társadalmi orientálódásban való segítését, az egyéni törekvések és 
közösségi érdekek, lehetőségek egyeztetését, az érdekvédelmi és érdekegyeztetési 
technikák gyakorlását is. Mindezzel elsősorban a fiatalok önismeretének és 
erkölcsiségének alakulásához járulunk hozzá. A kollégiumi együttélés feltétele a közösen 
meghatározott szabályok betartása, a bizalmi légkör kialakítása a csoportban, a 
közösségben. A „kollégiumi közösségi tudat” kiépítése a kollégiumi közösség 
minőségének jelzője lehet. Ugyancsak a jó kollégiumi légkör alapvető feltétele a kölcsönös 
bizalom a diákok és a tanárok között.  
  

5.2. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program  

Tanulóink előképzettségében nemcsak a megszerzett ismeretek, készségek terén 

mutatkoznak jelentős –a lemaradók számára speciális segítség nélkül leküzdhetetlen 

hátrányt jelentő – különbségek, hanem a szocializáció fokában, viselkedésmódban, az 

udvariassági szabályok ismeretében, személyi higiénia terén, a görögkatolikus vallás 

szertartásainak, a vallásgyakorlás külső formáinak ismeretében. 

Az esélyegyenlőtlenség csökkentése fontos feladatunk, amely speciális felzárkóztató 

programokkal, személyes törődéssel, beszélgetésekkel történhet. Kiváltképpen 

megkülönböztetett törődésben kell részesítenünk az érzelemszegény gyermekeket, 

akiket csak önmagunk, szeretetünk folyamatos ajándékozásával zárkóztathatunk fel. A 

felzárkóztatás komplex, nagy körültekintést, lelkiismeretességet és áldozatosságot 

kívánó pedagógiai tevékenység. Jelenti a lemaradás fokának és okainak feltárását, a tanuló 

helyes önismeretre és küzdőképességre való nevelését, a tanórán kívüli felzárkóztató 

foglalkozások és a tanórai differenciált foglalkoztatás megtervezését, szervezését és 

kivitelezését. Arra törekszünk, hogy a tanulócsoport magasabb tudásszintje, a korábban 

lemaradó tanulók erőfeszítésének példája, valamint a folytonos kétirányú differenciálásra 

való törekvés a tanári munkában számukra is meghozza a kívánt eredményt. E feladatnak 
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fontos részét képezi minden iskolai szinten a korrepetálás, illetve a kezdő gimnáziumi 

osztályoknál a szintre hozás.  

A kollégium olyan változatos szervezeti és módszerbeli megoldásokat alkalmaz, amelyek 

segítségével az egyes tanulók közötti műveltségi, képességbeli, felkészültségi, neveltségi 

különbözőségeket kezelni képes. A kollégium feladata a tanulók képességeinek 

felismerése, és kibontakoztatásuk segítése. Támogatja a tanulásban elmaradt tanulókat, 

létrehozza a tehetséges tanulók kiválasztására szolgáló rendszerét, segíti a tehetséges 

tanulókat képességeik továbbfejlesztésében, tudásuk bővítésében. A kollégium – az 

iskolával együttműködve – valamennyi tanulója számára lehetővé teszi az egyes szakmák, 

hivatások megismerését, segíti a pályaválasztást, illetve a választott életpályára való 

felkészülést. 

5.3. Tehetséggondozás kollégiumban 

 Személyes beszélgetések, a biztatás, a jutalmazás megfelelő formáinak 

megkeresése 

 Differenciált foglalkozások 

 Tehetséggondozó programok, szakkörök 

 Felkészítés versenyekre, pályázatokon való részvételre 

 Felkészítés továbbhaladásra, magasabb tanulmányok folytatására 

 Emelt szintű tantárgyak tanítása  

 Kiugró tehetségek szakemberhez való irányítása, aki gondoskodik megfelelő 

fejlesztésükről 

 

5.4. Az önálló életkezdést elősegítő tevékenység elvei 

A kollégium – a szülővel és az iskolával együttműködve – hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló 

eredményesen fejezze be tanulmányait választott iskolájában.  

A tanuló a kollégiumi nevelési folyamat során elsajátítja a társadalomba való 

beilleszkedéshez és a családi életben, a hivatás gyakorlásában, az állampolgári létben az 

önálló életvitelhez szükséges alapvető ismereteket, képességeket, értékeket: 

 elsajátítja és követi az alapvető erkölcsi normákat, 

 képes az egészséges és kulturált életmód kialakítására, 

 sokoldalú képzettsége, műveltsége párosul az új ismeretek befogadásának és a 

folyamatos megújulásnak a képességével, 

 kialakul reális társadalomképe, 

 rendelkezik az önszerveződéshez, a demokratikus érdekérvényesítéshez 

szükséges képességekkel, 

 tudása versenyképes, önértékelő képességére, szakmai felkészültségére alapozva 

választ tud adni a szakmai kihívásokra, 

 képes az együttműködésre, az emberi kapcsolatok kialakítására és további 

építésére, 

 másokhoz való viszonyában toleráns, empátiával rendelkezik, társadalmi 

szemléletét a szolidaritás jellemzi, 

 ismeri nemzetünk, nemzetiségeink kulturális, történelmi hagyományait.  



84 

 

 A kollégiumi nevelés eredményességének értékelésekor figyelembe veendő, hogy a 

nevelési folyamat milyen kiindulási állapotból, milyen feltételek mellett fejtette ki hatását.  

 

6. A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓKNAK SZERVEZETT FELZÁRKÓZTATÓ, 

TEHETSÉGGONDOZÓ, TÁRSADALMI BEILLESZKEDÉST SEGÍTŐ 

FOGLALKOZÁSOK TERVE 

 

6.1. A pedagógiai munka általános elvei 

 Az oktatási és nevelési folyamat minden évfolyamra kiterjed.  

 A 9. évfolyamon a hátrányok kompenzálása, az ismeretek kiegyenlítése 

történik emelt óraszámban, felkészítő foglalkozások segítségével, illetve 

önismereti-, személyiségfejlesztési, tanulás módszertani és 

drámapedagógiai foglalkozásokkal.  

 A tanulók egyházi ünnepeinkhez kötődve lelki napokon, lelki 

gyakorlatokon, szent liturgiákon vesznek részt.  

 Tanulóink folyamatosan szerepelnek városi, megyei, regionális és országos 

versenyeken.  

 

6.2. A pedagógiai munka célitűzései:  

 Kollégiumunk által alkalmazható eszközrendszer segítségével biztosítjuk, hogy 

minél nagyobb arányban folytathassák iskolai pályafutásukat a felsőoktatásban. 

 Fokozott erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy az alacsony társadalmi-

gazdasági státuszú családok gyermekei elinduljanak a társadalmi felemelkedés 

útján.  

 

6.3. A pedagógiai munka feladatai: 

 Egyéni fejlesztés eljárásrendjének megalkotása és működtetése. 

 Egyéni fejlesztési és tanulási tervek kialakítása a tehetségfejlesztés érdekében, a 

tervek megvalósulásának érdekében differenciált tanulásszervezés és további 

szolgáltatások. 

 Folyamatos visszajelzés a tanuló egyéni haladásáról és a továbblépés lehetséges 

irányairól. 

 A fejlesztési stratégia figyelemmel kísérése, a sikerrel alkalmazott módszertani 

eredmények átvétele.  

 Évente készítendő feladatterv részeként fejlesztési feladatok meghatározása, a 

mentori értékelést szolgáló tevékenységek kihasználása a fejlesztés érdekében. 

 

7. A KOLLÉGIUMI KÖZÖSSÉGI ÉLET FEJLESZTÉSÉNEK MÓDSZEREIT, 

ESZKÖZEIT, A MŰVELŐDÉSI ÉS SPORTOLÁSI TEVÉKENYSÉG 

SZERVEZÉSÉNEK ELVEI 

 

7.1. A közösségi értékrend és normarendszer 
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A kollégium – mint közösségi helyszín – a nevelési folyamat során hangsúlyt helyez a 

pozitív közösségi szokások és minták közvetítésére, a szociális készségek (empátia, 

tolerancia, kooperáció, konfliktuskezelés, kommunikációs és vitakultúra, 

szervezőkészség stb.) fejlesztésére. Segíti a közösségi együttélés szabályainak 

elsajátítását, az egyén, a csoport, a társadalom kölcsönhatásainak megértését, különös 

figyelemmel a nemzeti, etnikai kisebbségi és vallási sajátosságokra. A kollégiumnak 

feladata a családi életre nevelés.   

 

7.2. Az önismeret fejlesztése, a korszerű világkép kialakulásának segítése  

A kollégiumon belüli kapcsolat- és tevékenységrendszer szervezéséve, ismeretek 

nyújtásával a nevelés elősegíti, hogy kialakuljon az önismeret gazdag és szilárd elméleti, 

tapasztalati alapjai, és a felebaráti szolgálatra felkészülhessen. A természeti és társadalmi 

ismertek bővítésével, művészeti élményekkel segíti a világban való tájékozottságot, a 

személyes és szociális azonosságtudat fejlődését. A kollégium kiteljesíti a nemzetünk, 

nemzeti és történelmi hagyományainkat, jellegzetességeinket megismertető iskolai 

tanulmányokat, ezzel is erősíti a tanulók hazaszeretetét. A világról kialakított képben 

helyet kap a keresztény értékrend, az Európához való kötődésünk, az európai kultúrkör. 

A nemzeti, etnikai kisebbségi tanulók nevelését ellátó kollégium kiemelt feladata az 

anyanyelvű nevelés, az adott kisebbséghez való tartozás tudatának erősítése, nemzeti, 

etnikai kisebbségi kultúrájának, nyelvének, szokásainak ápolása és fejlesztése. „Az iskola 

épp azzal válik katolikussá, hogy – bár más-más fokon – az iskolai közösség minden tagja 

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

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

(Kat.Isk. 34.) 

7.3. Szabadidő, sport  

A kollégium diákjai szabadon választhatnak a kollégium által szervezett, a szabadidő 

hasznos eltöltését szolgáló foglalkozást. Választásukat követően azonban kötelesek heti 

rendszerességgel ezeken részt venni.  A szabadidő eltöltését biztosító foglalkozásokon 

meghatározó szerepet kap az egészséges életmódra nevelés jegyében a sportköri 

foglalkozás és a természeti környezet megismerése és védelme. Diákjainknak 

rendszerességgel lehetőséget nyújtunk színház, múzeum, illetve egyéb kulturális 

esemény látogatására. Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink kollégiumi éveik alatt eljussanak 

színházba, operába, hangversenyekre. Olyan előadásokat igyekszünk megszervezni, 

amelyek a tanulók általános műveltségét emelik, illetve az iskolai tanulmányokat segítik, 

kiegészítik. 

 

Feladataink:  

 a rendszeres testedzés iránti igény felkeltése, állandósítása, 

 a környezet kínálta lehetőségek kihasználása, 

 a mindennapos mozgás jelszavának megfelelően tevékenységek szervezése, 

beindítása, 

 csapatjátékok szervezése, 

 tudatosítás, hogy a versenyzésnél nem az eredmény, hanem a részvétel a fontos, 



86 

 

 tudjanak örülni saját és mások elért sikereinek, 

 tudatosodjon bennük a hatás öröme, a fölösleges energia levezetése, 

 a túlterhelés elkerülése a cél.  

 

8. A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ TEVÉKENYSÉGEK 

A katolikus iskolák különös figyelmet szentelnek a gyengébbekre, és segítik a nehezebb 
körülmények között élőket.  Nevelésünk a keresztény értékrend elfogadását, a keresztény 
életforma kialakítását, mindennapi megélését segíti elő, amely remélhetőleg 
tanítványaink számára maradandó lesz. Megvédi őket az alkoholizmus, kábítószer, egyéb 
erkölcsi veszélytől.  Legnehezebb a segítségadás azokban az esetekben, amelyekben a 
család a gyermek számára nem biztosít megfelelő erkölcsi hátteret, a szülők életvitele 
negatív példa a gyerek előtt. Ezekre a hiányosságokra sok esetben későn derül fény, amit 
csak a tanuló rendhagyó magatartása, megnyilatkozásai jeleznek. Az ilyen nehéz 
esetekben vállalni kell a fokozott törődést a tanulóval.  A hátrányos és veszélyeztetett 
helyzetű tanulók száma emelkedik. Ezért is indokolt, hogy a gyermek és ifjúságvédelem 
átfogja az iskolai élet egészét, biztosítsa a gyermekeket megillető jogok érvényesülését, 
védő– óvó intézkedéseket tegyen a rászorulók érdekében.   
 

8.1. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 

A csoportvezető már beköltözéskor összegyűjti a szükséges információkat a tanulókról, 
hiszen neki kell elsőként észlelni és közvetíteni a problémát. Tájékoztatja a 
nevelőtestületet, az iskola vezetőségét, továbbá konzultációt folytat a szülőkkel, az 
önkormányzat családsegítő szerveivel, ha szükséges felkeresi a lakóhely szerint illetékes 
önkormányzat szociális és gyámügyi osztályát az érintett tanuló ügyében. Rendkívüli 
prioritást kell kapnia a gyermek- és ifjúságvédelmi munka szervezettségének, valamint az 
ellátás szakszerűségének. Tekintettel az igényekre, a feladatokra, a pedagógus 
módszertani felkészültsége, a pedagógiai kultúra színvonala a gyermek- és ifjúságvédelmi 
munkában központi kérdés. Szükséges az intézményen belüli rendszeres 
tapasztalatcsere, konzultáció, az esetmegbeszélés.  
 
A segítségnyújtás általános formái: az egyéni beszélgetés, egyéni törődés, 
meghallgatás, életvezetési tanácsadás, a kiscsoportos, szobaközösségi beszélgetés, 
relaxáció, terápia, drámapedagógiai foglalkozás, mentálhigiénés szolgáltatás, jogsegély.  
Fontos célkitűzésünk, hogy pedagógiánk szellemisége kizárja annak lehetőségét, hogy 
bármelyik diák származása, színe, vallása, nemzeti vagy etnikai hovatartozása miatt vagy 
bármely más oknál fogva hátrányos, esetleg kitaszított helyzetbe kerüljön. 
A gyermeki jogok minél magasabb szintű megvalósulása, érvényre jutása érdekében el 

kell különítenünk:  

 A prevenció, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése, a veszélyeztető 

körülmények kialakulásának széleskörű megelőzése és megszüntetése.  

 A szociális segítségnyújtás, a gyermek és természetes környezetének 

együttműködésére építve kísérjük figyelemmel a konkrét veszélyeztető hatásokat 

és azok kezelésére megoldásokat keresünk. 

 A hatósági beavatkozás szintjét. A család életébe történő hatósági beavatkozás 

kizárólag akkor engedhető meg, ha az a gyermek érdekében elkerülhetetlen.  
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8.2. A gyermek- és ifjúságvédelmi munka színvonala emeléséért az 

alábbiakat kívánjuk tenni: 

 pedagógiai módszertani kultúra fejlesztése, 

 gyermekközpontúság, bizalmi elv érvényesítése, 

 a pedagógiai munkát segítő külső szakemberek hatékony bevonása (pszichológus, 

iskolalelkész), 

 továbbképzések igénybevétele, 

 rugalmas alkalmazkodás a diákok igényeihez, problémáihoz, 

 a gyermek, a tanuló személyiségének fejlesztésében, képességeinek 

kibontakoztatásában együttműködünk a szülővel, 

 a gyermekközösség, a tanulóközösség kialakítása, fejlesztése. 

  

9. A KOLLÉGIUM HAGYOMÁNYAI ÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSÉNEK TERVE 

A kollégium feladatai közé tartozik az egyházi és állami ünnepeinek, a hozzájuk 

kapcsolódó eseményeknek a megismertetése, méltó megünneplése, a kollégiumi 

közösség egészének bevonásával, az intézményvezetőség, a nevelőtestület segítő 

közreműködésével. Minden csoportvezetőtől elvárjuk, hogy a csoportjával együtt 

tevékenyen részt vállaljon a kollégiumi közösség számára szervezett rendezvények 

előkészítésében és lebonyolításában. A hagyományok tiszteletben tartása, ápolása, újabb 

hagyományok teremtése és azok ápolása, valamint a kollégium jó hírnevének megőrzése 

az intézmény valamennyi dolgozójának, illetve tanulójának a kötelessége, különösen a 

nevelőtestületé és a vezetőségé.  A hagyományápolással kapcsolatos feladatok célja a 

kollégium meglévő hírnevének megőrzése, illetve növelése.  

A megszervezésre kerülő ünnepeket a pedagógiai program nevelési programja 

tartalmazza. Ezen rendezvények, megemlékezések többségében a gimnáziumi 

munkatervben integráltan jelennek meg. 

 

10. AZ ISKOLÁVAL, A SZÜLŐVEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS 

FORMÁI 

Partneri körünkbe a diákok, a szülők, a pedagógusok, a nem pedagógus alkalmazottak, 

valamint a társintézmények tartoznak. Az együttműködés a partnerek között a kölcsönös 

tisztelet alapján valósítható meg, melyben a nevelőtanároknak kiemelt szerepük és 

felelősségük van. A tanulók kollégiumi életének legfontosabb jellemzője a 

kiszámíthatóság, a pedagógusok, nevelők iránti bizalom, a nyugodt, kiegyensúlyozott 

légkör, a diáktársakkal és a nevelőtanárokkal kialakított jó kapcsolat. Az eredményes 

munkának feltétele a jó közérzet, a színes, változatos diákélet. Tapasztalataink alapján a 

szülői értekezlet alkalmas csatornája a szülő és a kollégium közötti kapcsolatnak, mert 

évközben a szülők munkahelyi elfoglaltságuk miatt keveset érdeklődnek a gyermekeik 

felől. A kapcsolattartás az iskolai tanárokkal szinte napi szinten működik telefonon 

keresztül és személyes látogatás során is (tájékozódás az iskolai jegyekről, hiányzásokról, 

a féléves és év végi bizonyítványról, esetleges fegyelmi ügyekről, problémákról). A 

kollégiumi és iskolai történésekről tájékoztatjuk a szülőket, beszámolunk a tanuló 
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kollégiumi munkájáról és magatartásáról és jelezzük nekik, ha a gyermeküknek 

valamiben fejlődnie kell.  

A szülői értekezletek és a nevelők fogadóóráinak időpontját az intézményi munkaterv 

tartalmazza.  A szülők a tanulók és a saját – a jogszabályokban, valamint az intézmény 

belső szabályzataiban biztosított – jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy 

írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik, tisztségviselők útján az intézmény 

igazgatójához, az intézmény nevelőihez, a diákönkormányzathoz vagy az intézményi 

szülői szervezethez fordulhatnak. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat 

szóban vagy írásban egyénileg vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján 

közölhetik az intézmény igazgatójával, nevelőtestületével vagy az intézményi szülői 

szervezettel.   

 
11. AZ EGÉSZSÉGNEVELÉSI ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI ELVEK, PROGRAMOK, 

TEVÉKENYSÉGEK 
A kollégiumi életvitel célja, hogy felkészítse a kollégistákat az egészséges életmód, 

életviteli szokások tudatos felépítésére, gyakorlására, az ezekhez szükséges ismeretek 

megszerzésére. Alakuljon ki az egyéni és a kollégiumi közösségi életritmushoz igazodó 

napirend, legyenek képesek tevékenységeiket egészséges, nyugodt körülmények között 

folytatni. A kollégium különböző tereinek rendezésével, csinosításával, díszítésével 

készüljön fel a lakókörnyezete esztétikus és kellemes kialakítására. Segítsük a kollégistát 

problémái megoldásában, konfliktusai kezelésében. Válsághelyzetben nyújtsunk támaszt. 

Adjunk módot arra, hogy elsajátíthassa a mindennapi élet során adódó ügyei intézésének, 

érdekei érvényesítésének jogszerű és eredményes módjait. Segítsük megtanulni, hogyan 

kerülheti el a környezete egészséget, biztonságot veszélyeztető helyeit, helyzeteit. 

Legyenek megfelelő ismeretei ahhoz, hogy elutasíthassa a káros függőséghez vezető 

szokásokat. Támogassuk felkészülését az önálló életvitelre, az önellátásra, a családi életre, 

valamint - nemektől függetlenül - a családi munkamegosztásra, ezzel együtt a háztartási 

gazdálkodásra, a családi pénzgazdálkodásra. A párválasztással, barátsággal, szerelemmel, 

családteremtéssel, a gyermekgondozással és gyermekneveléssel kapcsolatos ismeretek is 

fontos szerepet kapnak. A kollégiumokban folyó környezeti nevelés célja, hogy 

felkészítsen a fenntartható, környezettel harmonikus életvezetésre. Mutassuk meg a 

természet és az emberi környezet értékeit, esztétikumát, az ember és környezete 

harmonikus kapcsolatának lehetőségeit, és törekedjünk arra, hogy mindezt 

örömforrásként élhessék át. Képessé kell tennünk tanítványainkat a környezetet terhelő 

tevékenységek felismerésére, ezek csökkentésére, a környezeti problémák és 

konfliktusok kezelésére, lehetőség szerinti megoldására. Ehhez ökológiai alapokon 

nyugvó, tényszerű és alkalmazható ismeretekre van szükség. Ösztönözzük a tanulókat a 

környezet védelmére, arra, hogy tartózkodjanak környezetük káros terhelésétől, 

utasítsák el mindazt, ami környezetünk állapotát rontja. Tegyük világossá, hogy 

környezetünk használata életvezetésünk meghatározó része, a környezetünkkel való 

kapcsolatunk jelentősen befolyásolja közérzetünket, életünk kilátásait, minőségét. 

Törekedjünk a kollégista pozitív jövőképének kialakítására. 

 

Egészségnevelési program  

1. Alapelve, célja: 
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 Segítse a gyermekeket a testi és a lelki egészség harmóniájának 

megteremtésében, az egészséges életmód kialakításában és megtartásában. 

 Fejlessze az életvezetési képességeket. 

 Fejlessze a gyermekek, tanulók felelősségérzetét egészségük megőrzéséért.  

 Készítse fel a tanulókat a stressz-hatások feldolgozására. 

 Segítse elő a környezeti- és egészség-tudatosság erősödését. 

 Valósítsa meg a mindennapi testedzést. 

 Terjedjen ki a mentálhigiénés nevelésre is.  

2. Területei:   

a) Egészségmegőrzés a helyes életmód kialakításával: mozgás, rendszeres testedzés, 

játéklehetőség. Táplálkozási szokások kialakítása egészségünk érdekében. Öltözködés, 

higiénia, tisztálkodás. Ésszerű napirend kialakítása. Egészségkárosító szenvedélyek 

(drog, alkohol, cigaretta) megelőzése a nevelésben.  

b) Szűrővizsgálatok: pl: gerincvizsgálat, szemészet, fogászat, stb.   

c) Egészségnevelési nap, verseny szervezése.  

 

IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

Az intézmény pedagógiai programjának érvényessé válását meghatározó jogszabályok. 

Az Nkt. 26.§ (1) A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el és az intézményvezető 

hagyja jóvá. 

Az Nkt 32.§ (1) (i) Ha a nevelési-oktatási intézményt egyházi jogi személy tartja fenn, 

akkor a nevelési-oktatási intézmény SZMSZ-e, házirendje, valamint pedagógiai programja 

a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. 

 

A 20/2012. (VIII. 31) EMMI rendelet 119.§ (4) az intézmény szülői szervezete, a 120. § (4) 

a diákönkormányzat véleményt nyilváníthat az intézmény működésével és a tanulókkal 

kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

A pedagógiai program a nevelőtestület által elfogadott, az intézményvezető és a fenntartó 

által jóváhagyott.  

A pedagógiai program nyilvános, megtekinthető az intézmény honlapján és irodáiban. 

A pedagógiai program minden évben felülvizsgálható, igény szerint módosítható. 

 

Hatálybalépés 

A fenntartói jóváhagyását követően 2020. szeptember 1-jén kerül bevezetésre felmenő 

rendszerben. 
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Legitimáció 

A szülői munkaközösség (SZMK) a pedagógiai programot 2020. augusztus 27-én tartott 

SZMK értekezleten véleményezte és elfogadásra javasolja. 

Nyíregyháza, 2020. augusztus 27.  

  SZMK elnök 

    

A diákönkormányzat a pedagógiai programot 2020. augusztus 27-én tartott DÖK 

értekezleten véleményezte és elfogadásra javasolja. 

 

Nyíregyháza, 2020. augusztus 27.     

         DÖK elnöke 

 

A nevelőtestület a pedagógiai programot a 2020. augusztus 27-én tartott értekezletén 

megtárgyalta és elfogadta. 

Nyíregyháza, 2020. augusztus 27.     

       

   

          a nevelőtestület képviselője 

 

A Szent Miklós Görögkatolikus Gimnázium és Kollégium pedagógiai programját 

jóváhagyom.   

Nyíregyháza 2020. augusztus 27.  

   

 

 

A Nyíregyházi Egyházmegye fenntartásában működő Szent Miklós Görögkatolikus 

Gimnázium és Kollégium pedagógiai programját jóváhagyom. 

 

Nyíregyháza, 2020. augusztus 31.   

  


