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1.Az iskola nevelési programja

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

Pedagógiai alapelveink prioritását a hagyományok, az embereszményről körvonalazható kép,
a nevelési és működési elképzelések határozták meg. Mindezek alapján nevelési programunk 
az alábbi alapelveket rögzíti: 

 Biztosítjuk tanulóink számára a sokszínű tájékozódás lehetőségét, a különböző gondolati
rendszerek megismerését. 

 Szilárd értékrendet, az életkori sajátosságokhoz szabott konkrét társadalmi kapaszkodókat
akarunk nyújtani diákjainknak. 

 Nyitottak vagyunk az új pedagógiai módszerek irányába.
 Gyermekközpontúságot, teljesítményre ösztönző tanítást hirdetünk.
 Legfontosabb  célunk  nemcsak  az,  hogy  felkészítsük  a  tanulókat  az  érettségire,  a

továbbtanulásra, hanem hogy korszerű, jól használható ismereteket adjunk. 
 A tananyag  és  a  tanítási  módszerek  kiválasztásánál  -  a  kerettantervi  megkötöttségek

mellett - figyelembe vesszük diákjaink életkori, illetve fejlettségi szintjét. Célunk, hogy a
gyengébb  képességű  tanulók  is  megszerezzék  az  érettségit,  amennyiben  kellő
szorgalommal és kitartással rendelkeznek.

 Kiemelten ügyelünk arra, hogy a tanulók hátrányos megkülönböztetésére (különbségtétel,
kizárás,  korlátozás,  kedvezés)  semmilyen  körülmények  között  ne  kerüljön  sor.  A
hátrányosan  megkülönböztetett  tanuló  jogsérelmének  orvoslása  nem járhat  más  tanuló
jogainak megsértésével, csorbításával. 

 A  törvényben  meghatározottak  szerint  iskolánk  diákja  minden  segítséget  megkap,
képessége,  tehetsége  kibontakoztatásához,  személyisége  fejlesztéséhez,  ismereteinek
folyamatos korszerűsítéséhez.

 Alapvető feladatunknak tartjuk, hogy kellően motiváljuk a tanítás-tanulási folyamatot, s
hogy kialakuljon az önképzésre való igény.

 Középiskolaként  elsődleges  nevelési  feladatnak  érezzük  a  társadalmi  életre  való
felkészítést, hogy diákjaink érett, stabil, autonóm személyiségként jussanak el a felnőttkor
küszöbére.  Szeretnénk  elérni,  hogy  munkájukban  legyenek  igényesek,  kreatívak,
vállalkozó szelleműek.

 Legyenek  képesek  önmaguk  menedzselésére,  érdekeik  érvényesítésére.  Alakuljon  ki
bennük  felelősségérzet  önmagukkal  és  másokkal  kapcsolatban,  védjék  testi-lelki
egészségüket.

 Legyenek képesek a demokrácia megteremtésére, működtetésére, törődjenek szűkebb és
tágabb környezetük védelmével. 

 Fontos személyiségfejlesztési célnak tartjuk, hogy ismerjék saját lehetőségeiket, legyenek
képesek reális célok kitűzésére és elérésére.

 Rendelkezzenek  a  harmonikus  társas-  és  párkapcsolatok  kialakításának  képességével,
legyenek nyitottak a világ, hazájuk, a társadalom aktuális kérdéseire.

 Becsüljék meg a saját  és  társaik munkáját,  fogadják  el  a  másik  ember  személyiségét,
különbözőségét.
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Az iskola nevelési célkitűzései a rögzített alapelvek, a konszenzuson alapuló elképzelések,
korunk modern emberi elvárásai és a képzési modell alapján határozhatók meg. A kitűzhető
célok  az  embereszményre,  az  oktatás-nevelés  folyamatára  és  az  iskola  működtetésére
vonatkoztathatók. A célok egyik része a bemenetre, másik csoportja a kimenetre, valamint a
pedagógiai folyamat egészére irányul. Céljaink az alábbiak: 

 

 Lehetőségeinktől függően felkínáljuk a választás lehetőségét, biztosítjuk az érettségire, az
emelt szintű érettségire történő felkészülést 

 A tanulói képességfejlesztést alapvető célkitűzésként kezeljük. 
 Meghatározó feladatnak tekintjük az ismeretközvetítést.
 Kezdettől  törekszünk  a  tanulás  megtanítására,  az  eredményes  tanulási  módszerek  és

technikák elsajátíttatására.
 Feladatként  kezeljük  a  tanulók  felzárkóztatását,  s  a  tanulási  és  magatartási  hátrányok

csökkentésére törekszünk.
 Változatos módszerekkel erősítjük a tehetséggondozást.
 Meghatározó célunk, hogy tanulóink az általános műveltség birtokában és a továbbtanulás

területén, de a munkaerőpiacon is egyaránt sikeresen érvényesülhessenek.
 Alapvetően  előítéletektől  mentes,  felelősségteljes  gondolkodású,  alkotószellemű,

kiegyensúlyozott  személyiségű,  fegyelmezett  magatartású  és  mindenkor  szavahihető
tanulók nevelésére törekszünk.

 Minden helyzetben törekszünk a problémák nyílt, őszinte feltárására és megbeszélésére.
 Az  érdeklődés  felkeltésével  és  ébrentartásával  a  tárgyi  tudás  elmélyítését,  rendszeres

szerepeltetéssel a kommunikációs készség fejlesztését célozzuk meg.
 Tudatosan  vállaljuk  és  ápoljuk  az  iskola  értékes  hagyományait,  s  újak  kialakítására

törekszünk.
 Az irreális szülői és tanulói elképzeléseket nyíltan, de tapintatosan vitatjuk és megfelelő

ajánlást teszünk. Segítjük a tanulók kapcsolatfelvételét az egyetemekkel és főiskolákkal.
Az  egyetemekre  és  főiskolákra  készülők  mellett  figyelemmel  foglalkozunk  azokkal  a
tanulókkal is, akik szakmát akarnak tanulni. 

 

Nevelési eszközrendszerünket nevelési céljaink elérése érdekében alkalmazzuk.

 

Személyi és tárgyi eszközelemek
A személyi vagy tárgyi eszközelemek nevelési folyamatunkban részfeladatokat oldanak meg,
és ezzel nevelésünk hatékonyságát emelik.

Személyi  eszközeink:  nevelőink  személyes  hatásának  eszközei,  beszéde,  hangja,  gesztusai,
mimikája, egész személyes megjelenése.

Tárgyi  eszközeink:  szakszertáraink,  tantermeink  legkülönbözőbb  tárgyai  audiovizuális
eszközeink, média eszközeink, amelyeket a nevelésben eredményesen felhasználhatunk egy-
egy részfeladat sikeres megoldása érdekében.
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Követelési  módszereink  eszközei:  biztatás,  ígéret,  helyeslés,  elismerés,  példa,  osztályozás,
dicséret, jutalmazás.

Tehetséggondozás eljárásai
 megfigyelés, házi versenyek, felismerést szolgáló tudatos szituációk tervezése, 

használata  
 ünnepélyeken való szereplés, diákönkormányzati munka, egyéni fejlesztés 
 szakkör, sportkör, kapcsolatok különböző szakmai szervezetekkel stb. 
 

Felzárkóztatást segítő program módszerei
 képességek felmérése iskolába lépéskor,
 képességek felmérése az iskoláztatás folyamán,
 induktív gondolkodás mérése,
 megfigyelés,
 dokumentumelemzés,
 beszélgetés (gyermekkel, szülővel)
 tanulási szokások felmérése,
 egyéni képesség fejlesztése,
 differenciált tanóravezetés,
 felzárkóztatás,
 osztályon belüli csoportbontások
 tanulásmódszertan, tanulás tanítása,
 tréning (tanulástechnika, koncentrációs).

 

A tanulók értékelése 
 a tanárok értékelési szokásainak rendszeres összegyűjtése
 az értékelési szokások összehasonlítása, csoportosítása
 a minden tanárra kötelező értékelési szabályzat alkalmazása
 a tanulók és a szülők tájékoztatása az iskolai értékelési rendszerről és a tanár egyéni 

értékelési szokásairól
 feleletek, füzetek átnézése, dolgozatok, vizsgák
 szülői értekezlet, fogadóóra
 e-napló ellenőrzése

A tanulók dicséretének és jutalmazásának elvei

Különböző  szintű  jutalomban,  elismerésben  részesíthetők  egyes  tanulók  vagy  tanulók
különböző csoportjai. Utóbbiak lehetnek osztályok, valamilyen tevékenység végzésére alakult
csoportok, iskolai sportkör tagjai stb.

A dicséret és a jutalmazás alapjai:

 a tanulmányi munkában elért eredmények
 a közösségért végzett tevékenységek
 a különböző szintű versenyeken elért eredmények
 az iskola hírnevét öregbítő tevékenységek
 minden egyéb kiemelkedő pozitív tevékenység 
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A dicséret és a jutalmazás formái és fokozatai
 

Szaktanári dicséret:

 egyszeri, kiemelkedő tantárgyi teljesítményért szóbeli dicséret
 félévkor vagy év végén írásbeli dicséret az e-naplóban ill. bizonyítványban
 házi, városi tanulmányi, kulturális, sportversenyek 1-3. helyezéséért

Osztályfőnöki dicséret:

 szóbeli  dicséret:  az osztályközösség érdekében végzett  eredményes tevékenységért,
nem kötelező jellegű iskolai rendezvények sikeres előmozdításáért

 írásbeli dicséret:
o a  magatartásban,  szorgalomban  bekövetkezett  pozitív

változások alapján
o két szóbeli osztályfőnöki vagy két szaktanári dicséret esetén
o megbízatásuk folyamatos, pontos ellátása esetén
o megyei versenyek 4-6. helyezéséért

Igazgatói dicséret:

 megyei, városi tanulmányi versenyek 1-3. helyezése, ill. szaktanári javaslat alapján a
képességnek megfelelő tisztességes helytállás esetén,

 az OKTV verseny döntőjébe kerülés esetén,
 megyei, területi kulturális és sportversenyek 1-3. helyezettje,
 két írásbeli osztályfőnöki dicséret után,
 kiemelkedő közösségi munkáért
 nemzetközi és egyéb országos versenyek döntőjébe kerülés esetén

A szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói dicséretek rögzítésének az osztálynaplóban is meg kell
történnie. A dicséreteket a magatartás jegyek elbírálásakor figyelembe kell venni.

Nevelőtestületi dicséret:

 OKTV illetve rangosabb országos tanulmányi verseny döntős helyezéséért
 két igazgatói dicséret után
 országos sportversenyek 1-6. helyezéséért
 az iskolai közösség érdekében végzett jelentős tevékenységért
 kiemelkedő tanulmányi eredményért /félév, tanév vége/

Tanulónak adható egyéb elismerések, jutalmak:

 tanév végén, ill. a tanulmányok befejezésével könyvjutalom, ajándékutalvány a 
kiemelkedő tanulmányi eredményért és közösségi munkáért. 
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A  jutalmazások  lehetőség  szerint  mindig  nagyobb  közösség  előtt  történjenek  (csoport,
osztályközösség, ballagás, tanévzáró). A nevelőtestületi dicséreteket maradandó módon kell
rögzíteni. Ennek módja lehet emléklap, elismerő oklevél, jutalomkönyvi bejegyzés.

Gátlási módszereink eszközei:

 felügyelet
 ellenőrzés
 intés
 büntetés 
 tilalom

Fegyelmező intézkedések iskolánkban:

 szaktanári figyelmeztetés
 osztályfőnöki figyelmeztetés, intés
 igazgatói figyelmeztetés, intés
 nevelőtestületi intés

Fegyelmi büntetések:

 megrovás
 szigorú megrovás
 meghatározott  juttatások,  meghatározott  kedvezmények  csökkentése  illetőleg

megvonása
 áthelyezés másik osztályba vagy tanulócsoportba, vagy másik iskolába
 eltiltás az adott tanév folytatásától az iskolában
 kizárás az iskolából 

1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok

A személyiségfejlődés az ember egész életét átszövő, életkori ciklusaitól és életeseményeitől
függő,  hol  gyorsabban,  hol  lassabban  ható  folyamat.  Személyiségünk  alapvetően
kapcsolataink történései útján fejlődik. 

Iskolánk  pedagógiai  tevékenységének  meghatározó  célja  a  tanulók  személyiségének,  a
bennük rejlő sokirányú fejlődési lehetőségeknek minél teljesebb kibontakoztatása. A nevelési
folyamat eszköz, amely áthatja az oktatás teljes rendszerét, személyiségformáló erővel hat. E
folyamat egyik sarkalatos pontja az értékközvetítés, amely közösségfejlesztő és individuális
fejlesztő funkciót tölt be. A személyiségfejlesztés alapvető feladata a személyiség ösztönző
funkciójának fejlesztése, az értékközvetítés, amely az iskolában a nevelés és oktatás együttes

8



hatásával valósulhat meg. A személyiségfejlesztés alapvető színtere a gyerekközpontú iskola,
ahol  az  oktatási  folyamat  minden  lehetőségét  fel  kell  használni  a  nevelési  célkitűzések
teljesítése érdekében. 

Az  iskolai  nevelés  szinte  beleágyazódik  a  gyermeki  tevékenység  folyamatába,   fejlesztő
jellegű  magatartásformák  kiépítését  célozza  meg.  Minden  nevelési  feladat  magatartási
követelményeket tartalmaz, a nevelő hatás sokszor indirekt módon érvényesül.

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

 széles  teret  adjon  a  színes,  sokoldalú  iskolai  életnek,  a  tanulásnak,  a  játéknak,  a
munkának, s ezek összhangjának

 fejlessze a tanulók önismeretét, együttműködési készségét, erősítse akaratukat
 segítse  őket  életmódjuk,  szokásaik,  az  értékekkel  történő  azonosulásuk  fokozatos

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

és egyetemes emberi kultúra kincseinek értékelésére

A személyiségfejlesztés területei

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

 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  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
élethosszig tartó tanulásra 

 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

 Tudatos  fogyasztói  magatartás:  törekszünk  a  fogyasztói  kultúra  fejlesztésére  és  a
tudatos,  kritikus  fogyasztói  magatartás  kialakítására, a  tájékozott  és  tudatos
fogyasztóvá váláshoz szükséges ismeretek és tudás elsajátítására
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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 mérten irányítsa tanítványai személyiségének fejlődését.

1.3 Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok

1.3.1 Az egészségfejlesztés iskola feladatai

Az egészségfejlesztés – és annak egyik megvalósulási formája, a korszerű egészségnevelés –
az egészségi állapot erősítésére és fejlesztésére irányul.  Ide tartozik például az egészséges
táplálkozás, a szabadidő aktív eltöltése, a mindennapos testmozgás, a személyi higiéné, a lelki
egyensúly megteremtése, a harmonikus párkapcsolat és családi élet kialakítása, fenntartása, a
családtervezési  módszerek,  az  egészséges  és  biztonságos  környezet  kialakítása,  az
egészségkárosító  magatartásformák  elkerülése,  a  járványügyi  és  élelmiszer-biztonság
megvalósítása.

Az egészségfejlesztési feladatok megoldása során az iskola
· minden  rendelkezésre  álló  módszerrel  elősegíti  a  tanulók  és  a  nevelőtestület

egészségének védelmét, az egészség fejlesztését és az eredményes tanulást
· együttműködést alakít ki a pedagógiai, egészségügyi, gyermekvédelmi szakemberek, a

szülők  és  a  diákok  között  annak  érdekében,  hogy az  iskola  egészséges  környezet
legyen

· egészséges környezetet, iskolai egészségnevelést és iskolai egészségügyi szolgáltatást
biztosít,  ezekkel  párhuzamosan együttműködik a  helyi  közösség szakembereivel  és
hasonló  programjaival,  valamint  az  iskola  személyzetét  célzó  egészségfejlesztési
programokkal.

· kiemelt jelentőséget tulajdonít az egészséges étkezésnek, a testedzésnek és a szabadidő
hasznos  eltöltésének,  teret  ad  a  lelki  egészségfejlesztést  és  a  tanácsadást  biztosító
programoknak.

· olyan nevelési gyakorlatot folytat, amely tekintetbe veszi a pedagógusok és a tanulók
„jól-létét” és méltóságát, többféle lehetőséget teremt a siker eléréséhez, elismeri az
erőfeszítést, a szándékot, támogatja az egyéni előrejutást.

· törekszik  arra,  hogy  segítse  tanulóinak,  az  iskola  személyzetének,  a  családoknak,
valamint a helyi közösségek tagjainak egészségük megőrzését, együttműködik a helyi
közösség vezetőivel, hogy utóbbiak megértsék, a közösség hogyan járulhat hozzá –
vagy éppen hogyan hátráltathatja – az egészség fejlesztését.

Az iskolai egészségfejlesztésnek ahhoz kell hozzájárulnia, hogy a tanulók kellő ösztönzést és
tudást  szerezhessenek  egy  személyes  és  környezeti  értelemben  egyaránt  ésszerű,  a
lehetőségeket felismerő és felhasználni tudó, egészséges életvitelhez. Ehhez arra van szükség,
hogy  az  egészséggel  összefüggő  kérdések  fontosságát  értsék,  az  ezzel  kapcsolatos
beállítódások  szilárdak  legyenek,  s  konkrét  tevékenységekben  alapozódhassanak  meg.  Az
egészséges életmód, életszemlélet, magatartás szempontjából lényeges területeknek az iskola
pedagógiai rendszerébe, összes tevékenységébe be kell épülnie.
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Ezek közé tartoznak az alábbiak:
· önmagunk ismerete
· egészségi állapotunk ismerete
· a mozgás fontossága

Az  egészségfejlesztésben  képzett  pedagógus  szakembernek  támaszkodnia  kell  az
osztályfőnökök és az iskolai egészségügyi szolgálat szoros együttműködésére, a szaktanárok
és  a  munkaközösség-vezetők  munkájára.  A  feladat  jellege  közös  problémakezelést  és
egységes viszonyulást igényel a résztvevők között:

· intézményvezető vagy megbízottja;
· egészségnevelő pedagógus;
· iskolaorvos, védőnő;
· diákönkormányzatot segítő pedagógus;
· gyermek- és ifjúságvédelmi felelős;

1.3.2 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása

Az  elsősegély-nyújtási  alapismeretek  elsajátítása tanítási  órákon  belül  (osztályfőnöki,
biológia- és testnevelés óra) és délutáni csoportfoglalkozásokon valósul meg az óra részeként.
Ebben a feladatban az ifjúsági védőnő segíti az iskola munkáját.

Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja
· fejleszteni  a  beteg,  sérült  és fogyatékkal élő emberek iránti  elfogadó és segítőkész

magatartást
· megismertetni  a  környezet  –  elsősorban  a  háztartás,  az  iskola  és  a  közlekedés,  a

veszélyes anyagok – egészséget, testi épséget veszélyeztető leggyakoribb tényezőit
· felkészíteni a veszélyhelyzetek egyéni és közösségi szintű megelőzésére, kezelésére

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái

· Szervezetten, a biológia és testnevelés tanterv részeként, 9. évfolyamon. A szaktanár az
összeállított óravázlat segítségével kéri számon a tanultakat.

· Önkéntes jelentkezés  formájában, tanórán kívüli  csoportfoglalkozáson,  tanfolyamon
való részvétellel.

Iskolánk kapcsolatot tart a Magyar Vöröskereszt helyi szervezetével, amelynek munkatársai a
felmenő rendszerű elsősegélynyújtó versenyek megszervezésében, a versenyekre való utazás
lebonyolításában  és  diákjaink  társadalmi  elsősegélynyújtásba  való  bevonásával  segítik  a
közösségi munkát.

1.4 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
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A közösség  olyan  együttműködésre  szerveződött  emberi  csoport,  amelyet  a  közös  érdek,
közös cél, közös értékrend és közös tudat tart össze. Fontos az együttes élmény ereje, mert a
közös szokások révén kialakult  elvárások lesznek a  szabályozók.  Az igazi  tanulói  és más
emberi közösség a legegyetemesebb emberi, kulturális, vallási, nemzeti és szociális értékek
hordozója, közvetítője, amely messzemenően figyelembe veszi a közösség tagjainak egyéni
sajátosságait.

Célja: A közösség segítse az egyének fejlődését,  képességeinek kibontakozását  úgy,  hogy
azok egyéni lehetőségeik maximumára jussanak el.

A közösségi nevelés területei:
· a család,
· az iskola,
· az iskolán kívüli közösségek.

Az iskola keretén belül működő közösségi nevelés területei:
· tanítási órák,
· tanítási órán kívüli egyéb iskolai foglalkozások (pl. kirándulások, sportfoglalkozások)
· diákok által szervezett, tanórán kívüli iskolai foglalkozások (mint: diák-önkormányzati

munka),
· szabadidős tevékenység,
· közösségi szolgálat területén folytatott tevékenység.

Nagyon  fontos  az  oktatás  és  a  szabadidős  tevékenység  gondosan  megtervezett,  átgondolt
munkamegosztása, amely az egymásra épülés teljes rendszerét jelenti. Az iskolai szabadidős
tevékenység jó teret biztosít a közösségfejlesztő munkának.

1.4.1 A tanítási órán megvalósítható közösségfejlesztő feladatok

A közösségfejlesztés talán legfontosabb színtere az osztály. Mivel a tanuló életének tetemes
idejét tölti ebben a közösségben, nagyon meghatározó számára annak légköre, szellemisége,
hatása, a tanulók egymás között kialakuló kapcsolatrendszere. A középiskolai osztályközösség
az ekkorra már elég jól kialakuló eltérő szokásokkal, szerteágazó alapismeretekkel, különböző
szemléletmóddal rendelkező tanulók közössége. Az osztály közösségi munka szervezésében,
irányításában kulcsszerep jut az osztályfőnöknek. Az osztályfőnökök tevékenységét az osztály
diákönkormányzata segíti. Fontos az osztály közös céljainak és szilárd közös értékrendjének
meghatározása és elfogadtatása. A közös cselekvés színterei a közös célokból és feladatokból
részben következnek, részben pedig az osztályok maguk határozzák meg.

Az osztályközösség az alábbi feladatokban játszhat meghatározó szerepet:

 minden egyes tanuló pozitív irányú befolyásolása
 az egyéni értékek felismerése
 egymás tiszteletben tartása
 egymás kölcsönös segítése a tanulásban, az egyéni beilleszkedési problémákban
 a mások gondjainak felismerése, problémáik megoldásában történő segítése
 a másság elfogadása, tolerancia.

1.4.2 Az egyéb foglalkozások közösségfejlesztő feladatai
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Pedagógiai munkánk hagyománya, hogy az iskolát olyan nevelő műhellyé alakította, amely
képes  betölteni  szerepét  nemcsak  az  általános  társadalmi  elvárásoknak  megfelelően,  de  a
szűkebb haza, városunk és környéke életében is. Tanulóink belátóan elfogadták azt az erkölcsi
követelményt, hogy tanulmányi munkájukat a közvetlen egyéni érdeken túlmenően, az iskola
jó hírnevének és társadalmi megbecsülésének gyarapításáért is legjobb tudásuk szerint végzik.
Pedagógusaink és tanulóink képességeik és adottságaik szerint részt vállalnak a közéletből,
tisztában vannak azzal  a  szereppel,  amit  iskolánk a  város  és  környéke kulturális  életében
betölt. Hagyománnyá vált az iskolához tartozás értékének tudata, az érettségi vizsga után a
tevékeny kapcsolattartás az alma materrel.

1.4.3 A közösségfejlesztés egyéb hagyományos színterei, rendezvényei

Megemlékezés a nemzeti ünnepekről és jeles napokról

október 06. október 23., november 13. karácsony, január 22. február 25. március 15., április
11. április 16. június 4. (lehetőség szerint a Határtalanul! program keretében)

Gólyaavató

Az iskolába érkező osztályok sajátos felavatásának színtere az október-november folyamán
megrendezésre kerülő gólyaavató. A kilencedikesek – akik néhány hete már alkalmazkodnak
a  középiskola  légköréhez  és  rendjéhez  –  egy  kicsit  már  bátrabban  vesznek  részt  a
rendezvényen. A műsor (igény esetén bál) elsősorban kötetlen szórakozási, kapcsolatteremtési
lehetőséget nyújt.

Szervezés és előkészítés: szeptember – október.

Diáknap, diákrektor választás

Az  iskola  egyik  legrégebbi  hagyománya,  amely  minden  évben  megrendezésre  kerül.  A
programot az Iskolai Diákönkormányzat állítja össze és szervezi. Osztályok illetve csoportok
mérik össze erejüket, tehetségüket kulturális- és sportvetélkedők és versenyek keretében. A
program  hangvétele  vidám  és  szórakoztató.  A  szervezés  és  lebonyolítás  az  iskolai
diákönkormányzatot teszi próbára, míg az osztályközösségeket a sikeres részvétel és a győzni
akarás erősíti.

Szervezés és előkészítés: február-március

Szalagavató bál

Az érettségi előtt álló évfolyam hagyományos rendezvénye január végén, február elején. Az
esemény  a  Kemenesaljai  Művelődési  Központ  színháztermében  történik,  ünnepélyes
szalagtűzéssel kezdődik, és bállal folytatódik. Az ünnepségre meghívást kapnak az ünnepeltek
szülei,  hozzátartozói  is.  A rendezvény a  szervező évfolyamtól  komoly együttműködést  és
összehangolt tevékenységet igényel. A munkát a szervező osztályok osztályfőnökei segítik.
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Szervezés és előkészítés: december-január-február.

Ballagás

Az érettségi előtt álló évfolyam hagyományos ünnepi rendezvénye.

Az  ünnepségre  meghívást  kapnak  az  ünnepeltek  szülei,  hozzátartozói  is.  Az  esemény
ünnepélyes osztályfőnöki órával kezdődik, majd a ballagók végigjárják a feldíszített iskola
épületét és a tantermeket, végül a diáktársaktól és tanáraiktól ünnepség keretében búcsúznak
el.   A rendezvényt  a  tizenegyedik  évfolyam  szervezi.  A munkát  a  szervező  osztályok
osztályfőnökei segítik.

Szervezés és előkészítés: március – május

1.5 A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnöki feladatok

A  pedagógusok  feladatainak  részletes  listáját  személyre  szabott  munkaköri  leírásuk
tartalmazza.  A pedagógusok  legfontosabb  helyi  feladatait  az  alábbiakban  határozzuk
meg.

· a tanítási órákra való felkészülés,
· a tanulók dolgozatainak javítása,
· a tanulók munkájának rendszeres értékelése,
· a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése,
· érettségi, különbözeti, felvételi, osztályozóvizsgák lebonyolítása,
· kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése,
· a tanulmányi versenyek lebonyolítása,
· tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok,
· felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken,
· iskolai kulturális és sportprogramok szervezése,
· osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása,
· az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása,
· szülői értekezletek, fogadóórák megtartása,
· részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken,
· részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken,
· a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor,
· tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése,
· iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel,
· részvétel a munkaközösségi értekezleteken,
· tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés,
· iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés,
· szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása,
· osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása.
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Az osztályfőnököt – az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva – az igazgató
bízza  meg  minden  tanév  júniusában,  elsősorban  a  pedagógiai  alkalmasságot  és  a  felmenő
rendszer elvét figyelembe véve.

Az osztályfőnök feladatai és hatásköre

· Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során
maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire.

· Figyelemmel kíséri a közösségi szolgálat teljesítését
· Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását.
· Segíti  és  koordinálja  az  osztályban  tanító  pedagógusok  munkáját.  Kapcsolatot  tart  az

osztály szülői munkaközösségével.
· Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét.
· Minősíti  a  tanulók  magatartását,  szorgalmát,  minősítési  javaslatát  a  nevelőtestület  elé

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

félévi  és  év  végi  statisztikai  adatok  szolgáltatása,  bizonyítványok  megírása,
továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, 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.
· Órát látogat az osztályban.

1.6 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység

1.6.1 A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek

A tehetséges  tanulók  képességeinek  kibontakoztatására,  versenyekre  való  felkészítésére  a
pedagógusok szervezetten, illetve egyéni konzultáció keretein belül lehetőséget, támogatást
nyújtanak. Az emelt  szintű  oktatásban  részesülő  tanulók az  emelt  követelmények  szerinti
oktatás  folyamán,  valamint  az  érettségi  vizsgára  felkészítő  foglalkozások  keretein  belül
nagyobb lehetőséget kapnak az ismereteik elmélyítésére, az emelt szintű érettségi vizsgákra
való felkészítésre.

A  tehetséggondozás  elszakíthatatlan  részét  képezi  a  színvonalas  oktatásnak. Iskolánkban
ennek évtizedekre visszanyúló hagyománya van. Kollégáink és diákjaink akkor is végzik e
tevékenységet, amikor nincs mód arra, hogy a tevékenységre fordított munkát az intézmény
anyagilag is honorálja.

A tehetséggondozás céljai intézményünkben:
· minden diákunk tehetségének felismerése és felkarolása,
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· tehetségfejlesztés, eredményes verseny-előkészítés,
· a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása,
· a középiskolában tanult ismeretek szintézisének biztosítása.

A tehetséggondozás feladatai intézményünkben:
· egyéni és kiscsoportos tehetséggondozó órák, verseny-előkészítő foglalkozások,
· hátrányos helyzetű diákok számára szervezett felzárkóztató foglalkozások,
· szakköri foglalkozások.

1.6.2 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program

A tanulási  kudarcnak kitett  tanulók felzárkóztatásának segítése a következő tevékenységek
során történik:

· az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése, egyéni foglalkozás;
· felzárkóztató órák;
· szoros  kapcsolat  a  nevelési  tanácsadóval  és  a  Tanulási  Képességeket  Vizsgáló

Szakértői Bizottsággal;
· a gyermek személyiségének átgondolt és reális megítélése;
· a tanuló testi-lelki állapotának minél teljesebb felmérése;
· ok-okozati összefüggések feltárása;
· negatív környezeti hatások kiszűrése;
· a részképesség-kiesések lehetőség szerinti korrigálása;
· a nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai;
· családlátogatások;
· a szülők, a családok nevelési gondjainak segítése;
· a továbbtanulás irányítása, segítése.

1.6.3  A  sajátos  nevelési  igényű,  illetve  a  beilleszkedési,  magatartási  és  tanulási
nehézségekkel küzdők segítése

Intézményünkben  a  sajátos  nevelési  igényű  és  beilleszkedési,  magatartási,  tanulási
nehézséggel  küzdő  tanulók  nevelése-oktatása  integráltan  történik.  Az  iskola  szakmai
alapdokumentuma  (alapító  okirata)  a  fenti  tanulói  csoportok  ellátását  alapfeladatként
tartalmazza.

Napjainkban az iskolai követelményrendszer és a társadalmi normáktól, a többségi kultúrától
eltérően  szocializálódott  gyermekek  összetalálkozása  igen  sok  nehézséget  hoz  felszínre,
amelyek  magatartászavarként  is  megjelennek,  messzire  ható  következményekkel  a  tanuló
beilleszkedésére és lélektani fejlődésére. A kritikus életkori szakaszok egyike a 14-18. életév,
a  középiskolába  lépés  időpontja,  illetve  a  középiskolás  évek.  A serdülőkor  sokféle  lelki
zűrzavarát  gyakran  kísérik  hangulatingadozások,  „világfájdalmas”,  depresszív  epizódok,
dühkitörések, az önértékelés, az identitás zavarai. 

Vannak  olyan  tanulók  is,  akiknek  egyéni  fejlődését  valamilyen  egészségügyi  tényező
hátráltatja.  A  fenti  nehézségek  peremhelyzetet,  szociális  visszavonultságot,  vagy  túlzott
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izgatottságot, agresszivitást, beilleszkedési zavart válthatnak ki. Alapvető cél, hogy ezeket a
súlyos  deformitásokat  az  iskola  a  nevelés  folyamatában  kezelje,  s  megakadályozza  a
veszélynek kitett tanulók spontán kirekesztődését vagy negatív hangadását.

A testi és lelki egészség problémáival küzdő diák önhibáján kívül kerül hátrányos helyzetbe.
Az iskola feladata, hogy a különböző okokból keletkezett hátrányokat mérsékelje, valamint
kompenzálja.

Iskolánk  az  alábbi  megoldásokkal  törekszik  arra,  hogy  a  sajátos  nevelési  igényű  vagy
valamilyen  szempontból  problémás  tanulók  a  tanulmányi  területen  teljesíteni  tudják  a
követelményeket,  konstruktív  tevékenységek,  véleménycserék,  beszélgetések  formájában
pedig vegyenek részt a kortárs interakciós folyamatokban:

 A felvételi  eljárás,  a  beiratkozás,  továbbá  a  tanév  eleji  szintfelmérések  kapcsán
felmérjük  az  érintett  tanulók  körét,  és  az  egyes  foglalkozásokat  ezen  eredmények
ismeretében  szervezzük  meg.  Hiányzó  szakvélemény  esetében  a  megfelelő
szakemberekhez irányítjuk a tanulót. 

 Iskolánk épülete akadálymentesített, így a közlekedés mind a mozgásszervi, mind a
látásszervi fogyatékkal élők számára megoldott.

 Pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan 
akadályozott tanulók az órai munka során külön figyelmet kapnak.

 Tanórán  igénybe  vett  oktatási  segédeszközök,  technikai  segédeszközök:  DVD-k,
egyéb szemléltető eszközök, laptop, interaktív tábla.

 Számonkérés esetén, vizsgahelyzetben biztosítjuk annak lehetőségét, hogy – adott 
problémának megfelelően – az érintett tanuló írásbeli helyett szóban, vagy szóbeli 
helyett írásban adjon számot a tudásáról. A feladat elvégzésére szükség esetén 
hosszabb időt biztosítunk. Szükség esetén mentességgel élhet. Az iskola eljárásában 
minden esetben a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs 
Bizottság véleménye mérvadó.

 Fontos feladat az érzelmi egyensúly helyreállítása a diák és környezete között. Pozitív
érzelmi  kapcsolatot  teremtünk.  A  szociális  sikerek  mellett  biztosítani  kell  a
teljesítménybeli sikereket is

 Olyan  pedagógiai  légkör  kialakítására  törekszünk,  amely  biztosítja  a  diákok
személyiségének egészséges fejlődését,  és  megelőzi  a  magatartási  rendellenességek
kialakulását

 Nélkülözhetetlen  az  egyéni  bánásmód.  Egyéni  motivációs  bázisuk  megismerésére
építve igyekszünk sikerélményhez juttatni tanulóinkat

 Felzárkóztató, pótló foglalkozások szervezésével, szükség esetén tanulás-módszertani,
tanulástechnikai segítség nyújtásával biztosítjuk az előrehaladásban elmaradt tanulók
felzárkózását

 A sajátos nevelési igényű tanulókkal a fenntartó által biztosított gyógypedagógus is
foglalkozik.  A  tanulási,  beilleszkedési,  és  magatartási  zavarainak  leküzdésére  -
szükség esetén - pszichológus segítségét kérjük.
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 A pályatévesztett és a tanulmányi nehézség miatt iskolaváltoztató szándékú tanulókat
segítjük a helyes út megtalálásában, a befogadó intézmény megtalálásában is.

(Törvényi  háttér:  2011.  évi  CXC.  törvény  a  nemzeti  köznevelésről,  100/1997.
Kormányrendelet, 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet)

1.6.4 Az ifjúságvédelmi feladatok ellátása

A gyermek- és ifjúságvédelem alapvető feladata a családi nevelésből, a környezetből fakadó
intenzív  ártalmak,  zavarok  kiküszöbölése,  enyhítése.  Ennek  megvalósítása  érdekében  az
ifjúságvédelem  különböző  tudományokat  (pedagógia,  pszichológia,  jog,  szociálpolitika,
szociálpszichológia,  stb.)  szakmai  tevékenységeket,  intézménytípusokat  használ  fel.  A
gyermekek személyiségfejlődésében jelentkező károsodások, az erkölcsi  magatartásban,  az
értékorientációban és az igényszintben, esetleg az aktivitás vonatkozásában jelentkeznek, mint
viselkedési és zavarok. Ilyen lehet például a csökkent teljesítőképesség,  a kriminális  vagy
neurotikus irányú fejlődésre való hajlam, és az egyén személyiségét negatívan befolyásoló,
gyakran a környezetét is bántó jelenség.

Mivel a gyermekvédelem és a pedagógia elválaszthatatlan egységet alkot, az iskola alapvető
célja, hogy pedagógiai munkájának minden területén a prevenció gyakorlata érvényesüljön, s
vallja, hogy a megelőzés szempontjából fontos, az olyan pszichés körülmények biztosítása,
amelyekben a tanulók jól érzik magukat. 

A prevenciós munka eredménye, ha a tanuló képessé válik a társadalmilag el nem fogadott
jelenségekkel  szembeni  önvédelemre,  ehelyett  az  önfejlesztő,  építő  magatartásformát
választja. A társadalomban végbemenő folyamatoktól elválaszthatatlanul iskolánkban is nő a
szociális, a családi, az egészségügyi vagy egyéb okokból fakadó hátrányos tanulók létszáma.
Folyamatos és legfőbb feladat a hátrányokból fakadó veszélyeztetettség megelőzése. Ha az
előforduló  veszélyeztetettség  fennállását  nem tudjuk  pedagógiai  módszerekkel  megoldani,
akkor jelezni kell azt az illetékes gyermekjóléti szolgálatnál.

Az iskola gyermekvédelmi munkájának egyik legjellemzőbb feladata: az egyéni problémáját
nehezen kezelő, érzékeny, elsősorban lelki gondokkal küzdő diákok segítése. A leggyakrabban
előforduló pszichés problémák a következők:

 szorongások, félelmek
 családi problémák
 kortárskapcsolati konfliktusok
 a serdülőkorral járó mentális gondok
 lelki traumák

Az ifjúságvédelem pedagógiai tevékenységei
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Információk nyújtása az iskola ifjúságvédelmi tevékenységéről, a lehetőségekről, az iskolán
kívüli segítő szervezetekről, az ifjúságvédelmi szakellátó intézményekről a gyermekeknek, a
szülőknek, a pedagógusoknak.

Folyamatos kapcsolattartás az osztályfőnökkel, a szaktanárokkal, az iskolaorvossal, az iskolai
könyvtárossal,  a  diákönkormányzattal,  külső  szervezetekkel  (nevelési  tanácsadókkal,
önkormányzatokkal, gyermekvédelmi szakellátó intézményekkel). 

Kapcsolattartás  a  családdal:  személyes  beszélgetések,  a  szülői  támogatás  megnyerése,
fogadóórák, szülőknek szóló tanácsadások, programok szervezése.

Feltárás,  megszüntetés:  a  hátrányos  és  veszélyeztetett  helyzetű  tanuló  problémáinak
felismerése, feltárása, a problémák okainak megkeresése 

Prevenció:  személyiségfejlesztés,  értékközvetítés,  közösségfejlesztés,  beilleszkedéssel,
magatartási nehézségekkel küzdő tanulók segítése, a szociális hátrányok enyhítését szolgáló
tevékenységek. 

Pedagógiai eljárások: folyamatos mentálhigiénés tanácsadások, egyéni, segítő beszélgetések,
megfelelő  szakemberek  bevonása,  szükség  esetén  családlátogatás,  a  család  bevonása  a
probléma  megoldásába,  a  veszélyeztetett  és  a  hátrányos  helyzetű  gyermekek  tanulási
előmenetelének  figyelemmel  kísérése,  tanulás  módszertani  ismeretek  nyújtása,  speciális
közösségi foglalkozások (önismereti órák, konfliktuskezelési, szabadidős foglalkozások).

Egészségnevelő  tevékenységek,  felvilágosító,  megelőző  munka:  a  családi  életre  nevelés,
egészségvédő  programok,  egészségügyi  szűrővizsgálatok.  Kiemelten  kezelt  témák:  a
szenvedélybetegségek megelőzése (dohányzás, alkohol, drog).

1.6.5 A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység

A gazdaság  szerkezetváltozásával,  a  piacgazdaságra  történt  átállással  a  szülők  könnyen
munkanélkülivé válhatnak, így mind több gyermek kerül nehéz anyagi helyzetbe,  mely az
egészséges  testi-lelki  fejlődését  és  tanulását  hátráltathatja.  Ezek  a  tanulók  nagy tapintatot
igényelnek, hiszen sok esetben szégyellik helyzetüket, melybe önhibájukon kívül kerültek. A
segítségre  szoruló  diákok  általában  munkanélküli,  alacsony jövedelmű,  rokkant  nyugdíjas
vagy  szociális  ellátásban  részesülő  szülők  gyermekei  köréből  kerülnek  ki.  A  szociális
hátrányok  leggyakoribb  megnyilvánulási  formái:  a  szegénység,  az  egykeresős  és  csonka
családok, az ösztönzés hiánya, az életkilátások csökkenése. Az iskola életében fontos kérdés
az  esélyek  kiegyenlítődése,  a  hátrányok  csökkentése,  a  társadalmi  egyenlőtlenségek
hatásainak enyhítése.
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Helyzetfeltárás

A szociális nehézségekkel küzdő vagy ideiglenesen nehéz anyagi helyzetbe került gyermekek
felderítése  alapvetően  az  osztályfőnökök  feladata.  Az  év  eleji  felmérések,  a  szülői
bejelentések és kérelmek segítenek feltérképezni a szociális segítségre szorulókat

Hátránykompenzáció

 Felvilágosítás nyújtása a szociális juttatások lehetőségeiről 
 Természetbeni ellátások (kedvezményes étkeztetés, ingyenes tankönyv biztosítása) 
 A szociokulturális hátrányok enyhítése (a szabadidő kulturált eltöltésének biztosítása,

tanácsadás,  a  közösségek  életének  támogatása,  felzárkóztató  ill.  tehetséggondozó
programok szervezése, pályaorientációs tevékenység, felvilágosító és drogmegelőzési
programok szervezése)

 Kapcsolatfelvétel a szakszolgálati intézményekkel
 Ösztönzés a különféle tanulmányi ösztöndíjak elnyerésére
 A tanulási folyamat tervezésében minden tanuló tényleges részvételének biztosítása 
 Személyes beszélgetésekkel a problémamegoldó képességek fejlődésének elősegítése

1.7 Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvétel rendje

Az  iskola  életével  kapcsolatos  legfontosabb  döntések  a  nevelőtestület  hatáskörébe
tartoznak. A jogszabályok  szerint  bizonyos  döntések  a  fenntartó,  mások  az  intézmény
vezetőjének hatáskörébe tartoznak. A tanulók döntési joga a diák-önkormányzati munkában
történő  részvételre,  annak  szervezésére,  szervezeti  rendjének  kialakítására  korlátozódik  a
jogszabályok  által  meghatározott  módon.  A  köznevelési  törvényben  és  végrehajtási
rendeletében  meghatározottak  szerint  biztosítjuk  annak  lehetőségét,  hogy  a  tanulók  –  a
diákönkormányzat  szervezeti  keretei  között  –  kifejthessék  véleményüket  a  házirend,  a
szervezeti  és  működési  szabályzat,  valamint  a  pedagógiai  program elkészítésekor.  Ennek
érdekében  az  osztályfőnökök  és  a  diákönkormányzat  patronáló  tanára  közreműködésével
minden  osztályban  az  életkornak  megfelelő  szinten  és  tartalommal  ismertetjük  a
dokumentumok tartalmát,  biztosítjuk az egyes  tanulók és  az osztályközösségek számára a
véleménynyilvánítás  lehetőségét.  A  dokumentumok  tanulói  véleményezése  a
diákönkormányzat  hatásköre  az  annak  szervezeti  és  működési  szabályzatában  foglaltak
szerint.

Ugyanakkor lehetőséget kívánunk biztosítani arra is, hogy egyes – a tanulóközösség egészére
vonatkozó – döntések meghozatala előtt a tanulók szervezett  formában részt vehessenek a
döntést  megelőző véleményezésben. A tájékoztatás és a tanulói vélemények beszerzésének
módszerét az előző bekezdésben meghatározottal azonosan határozzuk meg.

A  diákönkormányzat  bevonásával  biztosítjuk  az  iskola  tanulóközössége  számára  azt  a
lehetőséget is, hogy a tanulók számára fontos döntéseket megelőzően – a diákönkormányzat
vezetőjének  vagy  patronáló  tanárának  előzetes  kérése  alapján  –  részt  vehetnek  a
nevelőtestületnek  azokon  az  értekezletein,  amelyeken  az  iskola  munkájának  értékelése
történik.
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1.8 Kapcsolattartás a tanulókkal, szülőkkel, az iskola partnereivel

1.8.1 A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák

Diákönkormányzat

A  köznevelési  törvény  szerint  a  tanulók  érdekeik  képviseletére  diákönkormányzatot
hozhatnak létre. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre
kiterjed.  A  diákönkormányzat  tagjait  az  osztályok  által  delegált  tanulók  alkotják
(osztályonként  2 fő).  A diákönkormányzat  elnökét  a  diákönkormányzat  tagjai  közül  titkos
szavazással  választják.  A diákönkormányzat  munkáját  a  tanulók által  felkért,  az  iskolában
tanító tanár segíti. A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat az iskola működésével és a
tanulókkal  kapcsolatos  valamennyi  kérdésben.  A  diákönkormányzat  –  a  nevelőtestület
véleményének kikérésével – dönt saját működéséről, egy tanítás nélküli munkanap (diáknap)
programjáról.  Az  iskolai  diákönkormányzat  a  köznevelési  törvény  48.§-a  által
megfogalmazott  szabályok  szerint  működik.  Évente  egyszer  Diákparlamentet  tartunk  a
diákönkormányzat  működésének  és  a  tanulói  jogok érvényesülésének  áttekintése  céljából.
Időpontját a tanév rendjében rögzítjük. A tanulók problémáikkal, gondjaikkal indokolt esetben
közvetlenül  is  felkereshetik  az  iskolavezetést,  illetve  a  pedagógusokat,  közvetlenül  is
jogosultak a véleménynyilvánításra. Ennek módját az iskolai SZMSZ szabályozza.

Közösségfejlesztő programok, osztályprogramok szervezése

A  tanulókkal  történő  együttműködés  továbbfejlesztési  lehetősége  az  oldott  hangulatú
beszélgetéseket, közös élményeket kialakító szabadidős tevékenységek szervezése, pl. közös
kirándulás, akár iskolai szinten is; csoportok, osztályok által létrehozott előadások, projektek
bemutatója, partneriskolákkal szervezett csereprogramok.

1.8.2 A szülők közösségét érintő együttműködési formák

A szülőkkel  történő kapcsolattartást  nagyon fontosnak tekinti  a  nevelőtestület.  Pedagógiai
programunk fontos része, hogy a szülők minél több információval rendelkezzenek gyermekük
iskolai munkájáról. Feltétlenül szükséges, hogy intézményünk működésének rendjét a szülők
minél korábban megismerjék. Ennek érdekében az érdeklődő nyolcadikosoknak és szüleiknek
minden tanév novemberében nyílt napot tartunk, ahol részletes tájékoztatást adunk iskolánk
tevékenységéről,  a képzési formákról.  A környékbeli általános iskolák szülői értekezleteire
ellátogatunk és bemutatjuk iskolánkat.
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Az  új  növendékek  és  szüleik  beiratkozáskor  is  kapnak  információkat,  majd  a  tanév
kezdetekor,  szeptember  elején  az  osztályfőnökök  szülői  értekezletet  tartanak,  amelyen
tájékoztatást adnak az iskoláról, illetve sor kerül a felmerülő kérdések megbeszélésére.

A köznevelésről szóló törvény 72§. szerint a szülő joga, hogy

 megismerje  a  nevelési-oktatási  intézmény  nevelési,  illetve  pedagógiai  programját,
házirendjét, tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról,

 gyermeke  fejlődéséről,  magaviseletéről,  tanulmányi  előmeneteléről  rendszeresen
részletes és érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon.

Ezek megvalósulása érdekében:

 folyamatosan,  rendszeresen  tájékoztatjuk  a  szülőket  az  e-napló  útján  gyermekük
tanulmányi eredményeiről, magatartásáról, hiányzásáról, az iskolai programokról

 azonnal jelentkezünk telefonon, vagy levél útján hiányzás esetén
 komolyabb konfliktus esetén telefonon vagy személyesen tájékoztatjuk a szülőt
 minden kérdést – ameddig csak lehet – igyekszünk személyesen a gyerekkel, illetve a

szülőkkel közösen megoldani
 fontosnak tartjuk a személyes és egyéni kapcsolat kialakítását a szülőkkel; különösen

vonatkozik ez az osztályfőnök és a szülők viszonyára
 mivel  a  diákok egy része vidéki,  ezért  a szülőket  előzetes időpont-egyeztetés után

bármikor fogadjuk, de alkalomszerűen is, ha a helyzet úgy adódik.
 minden  tanév  elején,  szeptember  hónapban  szülői  értekezletet  szervezünk,  illetve

indokolt esetben rendkívüli szülői értekezletet tartunk. Témájuk az osztály tanulmányi
munkájának  értékelése,  a  közösséget  érintő  problémák  megvitatása,  és  egyéb
tennivalók megbeszélése. A szülői értekezletek megtartása során az osztályfőnökök a
tanulók és a szülők személyiségi jogait maximálisan tiszteletben tartják.

Az iskola és a szülők kapcsolatának hagyományos fórumait is működtetjük:

Az iskolai  Szülői  Munkaközösségbe minden osztály delegál  2  képviselőt,  majd  a  testület
maga választja meg tisztségviselőit, akik képesek a többi szülő véleményét, állásfoglalását,
igényeit,  kívánságait  képviselni.  Az  iskolai  SZM  az  iskolavezetés  és  a  nevelőtestület
partnereként  segíti  az  iskolai  feladatok  végrehajtását,  közreműködik  a  programok
lebonyolításában, felkarolja a szülői kezdeményezéseket és továbbítja azokat az intézmény
vezetése  felé.  A  szülők  véleményét,  állásfoglalásait  fontosnak  tartjuk,  s  a  döntések
meghozatalakor figyelembe vesszük. 

1.8.3 Kapcsolattartás az iskola partnereivel

A külső partnerekkel  történő kapcsolattartás  szabályozása  jelentős  részben a  szervezeti  és
működési  szabályzat  jogkörébe  tartozik,  így  az  iskola-egészségügyi  ellátást  biztosító
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szervezettel,  a  családsegítő  szolgálattal,  a  pedagógiai-szakmai  szolgáltatókkal  való
kapcsolattartás további szabályozására nincsen lehetőség.

Az  iskola  vezetői  folyamatos  kapcsolatot  tartanak  fenn  az  írott  és  nyomtatott  sajtóval,  a
fenntartó  részéről  a  Szombathelyi  Tankerületi  igazgatósággal.  A  sajtóval  történő
kapcsolattartás az igazgató feladatkörébe és felelősségi körébe tartozik.

Szakmai kapcsolatot tartunk továbbá az alábbi szervezetekkel:
· Celldömölki Tankerület és intézményei
· Celldömölk Város Önkormányzata és intézményei
· Kemenesaljai Baráti Kör
· Celldömölki Rendőrkapitányság
· Celldömölki Tűzoltóság

1.9 A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata

1.9.1 A vizsgaszabályzat hatálya

Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz:
· osztályozóvizsgákra,
· különbözeti vizsgákra,
· javítóvizsgákra

vonatkozik.

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára:
· aki osztályozóvizsgára jelentkezik,
· akit a nevelőtestület határozatával osztályozóvizsgára utasít,
· akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít.

Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira
· akik átvételüket kérik az intézménybe, és ennek feltételeként az intézmény igazgatója

különbözeti vizsga letételét írja elő.

Kiterjed  továbbá  az  intézmény nevelőtestületének  tagjaira  és  a  vizsgabizottság  megbízott
tagjaira.

1.9.2 Az értékelés rendje

Minden vizsgatantárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának
az intézmény pedagógiai programjában található követelményrendszerével.

Ha  a  vizsgatantárgy  írásbeli  vizsgarészt  is  tartalmaz,  akkor  az  írásbeli  vizsga  lezárását
követően a vizsgáztató tanár kijavítja a dolgozatot. Követelmény, hogy a dolgozat javítása
pontozásos rendszerben történjék, az egyes részpontszámokat és az egyes részekre kapható
maximális pontszámot egyaránt meg kell jelölni.
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Ha az írásbeli vizsgarész mellett a vizsgatantárgy szóbeli vizsgarészt is tartalmaz, az írásbeli
maximális pontszáma – az idegen nyelv vizsgatantárgy kivételével – a teljes vizsgára kapható
pontszám 60%-ával  egyezik  meg.  Idegen nyelv  esetében az  írásbeli  pontszáma az  összes
pontszám 80%-ával azonos.

Ha  a  gyakorlati  vizsgarész  mellett  a  vizsgatantárgy  szóbeli  vizsgarészt  is  tartalmaz,  a
gyakorlati vizsgarész maximális pontszáma a teljes vizsgára kapható pontszám legalább 40%-
ával egyezik meg.

Akár egy, akár több vizsgarészt tartalmaz a vizsgatárgy, az egyes vizsgarészekben elért
pontszámok összege alapján az osztályzat a következőként határozandó meg:
· 1–24% – elégtelen
· 25–39% – elégséges
· 40–59% – közepes
· 60–79% – jó
· 80–100% – jeles
Nem  egész  százalékos  eredmények  elérése  esetén  a  kerekítés  általános  szabályait  kell
alkalmazni.

Amennyiben a tanuló a tanulmányok alatti  vizsgát  több évfolyam anyagából  kívánja
letenni, akkor a vizsgákat minden évfolyam anyagából külön kell teljesítenie.

Az írásbeli vizsga szabályai

· A  vizsga  kezdetekor  a  vizsgaelnök  megállapítja  a  jelenlévők  személyazonosságát,
ismerteti az írásbeli vizsga szabályait, majd kihirdeti az írásbeli tételeket.

· A vizsgateremben az ülésrendet a vizsga kezdetekor a vizsgáztató tanár alakítja ki.
· Az írásbeli vizsgán csak az iskola hosszú bélyegzőjével ellátott lapokon, feladatlapokon,

tétellapokon lehet dolgozni. A rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát tintával
kell elkészíteni. A feladatlap előírhatja számítógép használatát.

· Az  íróeszközökről  a  vizsgázók,  a  vizsgához  szükséges  segédeszközökről  az  iskola
gondoskodik.

· A vizsgázó az írásbeli válaszok kidolgozásának megkezdése előtt mindegyik feladatlapon
feltünteti a nevét, a vizsganap keltét,  a tantárgy megnevezését. Vázlatot, jegyzetet csak
ezeken a lapokon készíthet.

· A vizsgázóknak a feladat elkészítéséhez útbaigazítás, segítség nem adható.

A vizsgázónak  az  írásbeli  feladatok  megválaszolásához  rendelkezésre  álló maximális  idő
vizsgatantárgyanként

a) negyvenöt perc,
b) magyar nyelv és irodalom vizsgatantárgy esetén hatvan perc.

A sajátos nevelési igényű vizsgázó kérésére, az igazgató engedélye alapján:
· az  írásbeli  feladatok  megválaszolásához  rendelkezésre  álló  időt  legfeljebb  harminc

perccel meg kell növelni,
· lehetővé  kell  tenni,  hogy  az  iskolai  tanulmányok  során  alkalmazott  segédeszközt

használja,
· engedélyezni kell, hogy írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tegyen.
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Egy  vizsganapon  egy  vizsgázó  vonatkozásában  legfeljebb  két  írásbeli  vizsgát  lehet
megtartani. A vizsgák között pihenőidőt kell a vizsgázók részére biztosítani. A pótlóvizsga
harmadik vizsgaként – szükség esetén újabb pihenőidő beiktatásával – is megszervezhető.

A szóbeli vizsga szabályai

A vizsgázónak  legalább 30 perccel  korábban meg kell  jelennie a vizsga helyszínén, mint
amely  időpontban  az  a  vizsgacsoport  megkezdi  a  vizsgát,  amelybe  beosztották.  A
vizsgateremben egy időben legfeljebb hat vizsgázó tartózkodhat.

· A vizsgázónak a szóbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló  maximális idő
vizsgatantárgyanként tíz percnél több nem lehet.

· A felkészülésre  vizsgatárgyanként  legalább  húsz  perc  időt  kell  biztosítani  a  vizsgázó
számára.

· A szóbeli vizsgán a vizsgázó vizsgatantárgyanként húz tételt vagy kifejtendő feladatot, és
kiválasztja a tétel kifejtéséhez szükséges segédeszközöket.

· A tételben szereplő kérdések megoldásának sorrendjét a vizsgázó határozza meg.
· A  vizsgázó  útbaigazítás  és  támogatás  nélkül,  önállóan  felel, de  ha  elakad,  a

vizsgabizottság tagjaitól vagy a vizsgáztató tanártól kaphat segítséget.
· A vizsgabizottság tagjai a tétellel kapcsolatosan a vizsgázónak kérdéseket tehetnek fel, ha

meggyőződtek arról, hogy a vizsgázó a tétel kifejtését befejezte vagy a tétel kifejtésében
elakadt.

· A vizsgázót nem szabad félrevezetni, gondolkodásában, a tétel kifejtésében megzavarni. A
vizsgázó a tétel kifejtésében akkor szakítható félbe, ha a rendelkezésére álló idő letelt.

· Ha a vizsgázó a húzott tételből teljes tájékozatlanságot árul el,  az elnök egy alkalommal
póttételt húzat vele.

· Ha  a  vizsgázó  a  feleletét  befejezte,  a  következő  tantárgyból  történő  tételhúzás  előtt
legalább harminc perc pihenőidőt kell  számára biztosítani,  amely alatt  a vizsgatermet
elhagyhatja.

A sajátos nevelési igényű vizsgázó kérésére az igazgató engedélye alapján:
· a húsz perc gondolkodási időt legfeljebb tíz perccel meg kell növelni,
· engedélyezni kell, hogy a szóbeli vizsga helyett írásbeli vizsgát tegyen,
· ha a vizsgázónak engedélyezték, hogy az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tegyen, és

a vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészekből áll, két vizsgatételt kell húznia és kifejtenie.

Egy vizsganapon egy vizsgázó számára legfeljebb három szóbeli vizsgát lehet tartani.

A gyakorlati vizsga szabályai

Gyakorlati vizsgarészt tartalmaznak iskolánkban a következő vizsgatantárgyak:
· testnevelés,
· informatika,
· ének-zene,
· rajz és műalkotások elemzése.

· A gyakorlati vizsgafeladatokat a vizsgabizottság elnöke javaslatára az igazgató hagyja
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jóvá.
· A  gyakorlati  vizsgarészt  akkor  lehet  megkezdeni,  ha  a  vizsgabizottság  elnöke

meggyőződött  a  feltételek  meglétéről.  A  gyakorlati  vizsgarész  a  vizsgafeladatok
elvégzéséhez  szükséges  személyi  és  tárgyi  feltételek  megléte  esetén  kezdhető  meg,
illetőleg folytatható.

· A gyakorlati vizsgarész megkezdése előtt a vizsgázókat tájékoztatni kell a gyakorlati
vizsgarész rendjéről és a vizsgával kapcsolatos egyéb tudnivalókról.

· A  gyakorlati  vizsgafeladatok  végrehajtásához  az  adott  tantárgynál  helyben
meghatározott  idő  áll  a  rendelkezésére. Ebbe  az  időbe  a  vizsgafeladatok
ismertetésének ideje nem számít bele.

· A gyakorlati  vizsgarész  végrehajtásához  rendelkezésre  álló  idő  feladatok  szerinti
megosztása tekintetében a vizsgafeladatok leírása tartalmazhat rendelkezéseket.

· Nem  számítható  be a  vizsgafeladatok  végrehajtására  rendelkezésre  álló  időbe  a
vizsgázónak fel nem róható okból kieső idő.

· A gyakorlati vizsgarészt – a vizsgafeladatok számától függetlenül – egy érdemjeggyel
kell értékelni.

1.9.3. A vizsgatárgyak részei és követelményei

1.9.3.1 Magyar nyelv és irodalom

Irodalom

Szóbeli vizsgaforma, amely az adott évfolyam(ok) tananyagát kéri számon. A szaktanárnak tíz
tételből  álló  tételsort  kell  összeállítania.  Minden  tétel  minimum  három  feladatból  áll:
stílustörténeti, alkotóval kapcsolatos és irodalomelméleti ismeretre kérdez rá. E kérdések nem
feltétlenül  egyetlen  alkotóhoz kapcsolódnak,  a  vizsga során  az  adott  évfolyam anyagában
szereplő ismeretanyagról ad számot a vizsgázó.

Értékelés: a maximálisan elérhető pontszám 50 pont, ezen belül 10 pont stílustörténet, 10 pont
irodalomelmélet,  20  pont  az  alkotóról  adott  felelet,  10  pont  az  előadásmód  és  forma
értékelése. Az általános százalékos értékeléssel pontosan kiszámítható az érdemjegy.

Magyar nyelv

Írásbeli vizsgaforma, amely 75%-ban az adott évfolyam tananyagát kéri számon.

Az  írásbeli  feladatlap nyolc  feladatból  áll,  amelyben  a  szövegértési  feladatban  szereplő
feladattípusok,  illetve  gyakorlati  jellegű  feladatok  szerepelnek  (tesztes,  nyitott  mondatok,
láncfeladatok).  Az  írásbeli  vizsgán  szerepelnie  kell  legalább  egy gyakorlati  írásbeliséggel
kapcsolatos feladatnak, amelyben a fogalmazási készség mellett a helyesírás is szerepet kap.

Értékelés: maximálisan 50 pont szerezhető, az elkövetett helyesírási hibákért pontlevonás jár
(három  helyesírási  hibánként  1-1  pont;  a  helyesírási  hibák  számítása  az  általános  elvek
alapján  történik).  Az  érdemjegy  adása  az  általános  százalékos  értékelésnek  megfelelően
történik.

1.9.3.2 Történelem
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A történelemvizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli és a szóbeli vizsga az érettségi
vizsgaszabályzat  történelemvizsgáztatására  vonatkozó  utasításainak  szellemében  és
formájában kéri számon a tanuló ismereteit, az adott tanév tananyagát figyelembe véve.

Az írásbeli vizsgarész egy rövid válaszokat igénylő részből és két röviden kifejtendő esszéből
áll. A rövid választ igénylő kérdések topográfiai, kronológiai és fogalomhasználati kérdéseket
tartalmaznak.  A két  esszé  közül  az  egyiknek  egyetemes  történeti,  a  másiknak  magyar
történelmi  témát  kell  felölelnie.  Az esszék  formája  és  értékelése  megegyezik  az  érettségi
vizsga dolgozatainak formájával és értékelésével. Az írásbeli vizsga időtartama 45 perc.

A szóbeli vizsgán tíz tételből kell húzni a tanulónak. A húzott tételekhez a tanuló forrásokat
kap, amelyek felhasználásával kell kifejtenie a kapott tételt.

A vizsga pontjainak megoszlása:
Írásbeli vizsgarész: 60 pont, ebből a rövid választ igénylő feladatokkal 30 pontot, a kifejtendő
feladatokkal 2 × 15 = 30 pontot lehet elérni. A szóbeli vizsgán elérhető pontszám 40 pont. Az
összes elérhető pontszám 100 pont.

1.9.3.3. Idegen nyelv

Az idegen nyelvi vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészekből áll.
Az írásbeli vizsga számon kéri a megfelelő tanév vagy tanévek tananyagát az érettségi vizsga
követelményei  és  feladattípusai  szerint.  Így  az  írásbeli  vizsga  a  következő  részekből  áll:
nyelvhelyesség és fogalmazás-szövegalkotás (esetleg ezek helyett olvasásértés és hallás utáni
megértés).  A tanuló – a fogalmazási  feladat kivételével – nem használhat segédeszközt,  a
fogalmazási  feladat  megoldásakor  szótár  használata  megengedett.  Az  írásbeli  vizsga  45
perces, az elérhető pontszám 80 pont.

A szóbeli vizsga három részből áll: kötetlen beszélgetés meghatározott témában, egy szituáció
eljátszása és képleírás. Mindhárom feladatot tételhúzás alapján kapja a vizsgázó. A szóbeli
vizsgán 20 pontot lehet elérni.

1.9.3.4. Matematika

A matematikavizsga egy 45 perces feladatlap írásbeli megoldásából áll.
Az írásbeli feladatlap tartalmi jellemzői az alábbiak: legalább hat, de legföljebb hét feladatból
áll, amelyek tananyaga a félév vagy tanév legfontosabb fejezeteinek legalább 75%-át érinti. A
feladatok közül  két  feladat  az alapfogalmak,  definíciók,  egyszerű összefüggések ismeretét
ellenőrzi, legalább négy (egy vagy több kérdésből álló) feladat pedig a vizsga tárgyát képező
időszak  legfontosabb  feladattípusait  tartalmazza.  Az  utóbbi  feladatok  közül  két  feladat
könnyebb (rutinfeladatok), legalább két feladat pedig az összetettebb feladatok közül való.

1.9.3.5 Fizika

A vizsga egy 30 perces írásbeli és egy szóbeli vizsgarészből áll. Az írásbeli vizsgára a teljes
pontszám 60%-át, a szóbeli vizsgára 40%-át lehet adni. Az írásbeli vizsga öt feladatból áll,
amelyek tananyaga a félév vagy tanév legfontosabb fejezeteinek legalább 75%-át érinti.  A
feladatok  közül  két  feladat  az  alapfogalmak,  törvényszerűségek,  egyszerű  összefüggések
ismeretét ellenőrzi, további három feladat pedig a vizsga tárgyát képező időszak legfontosabb
feladattípusait tartalmazza. Az utóbbi feladatok közül egy feladat könnyebb (rutinfeladatok),
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két feladat pedig az összetettebb feladatok közül való.

A fizika  szóbeli  vizsgán tíz  tételből  kell  húznia  a  vizsgázónak.  A tétellap  két  részből  áll,
mindkét  része  egy-egy fizikai  jelenség  legfontosabb  fogalmainak  és  az  azzal  kapcsolatos
kísérleteknek az  bemutatását,  a  témakörrel  kapcsolatos  összefüggések,  tételek ismertetését
tartalmazza.

1.9.3.6 Biológia

A vizsga egy 30 perces írásbeli és egy szóbeli vizsgarészből áll. Az írásbeli vizsgára a teljes
pontszám 60%-át, a szóbeli vizsgára 40%-át lehet adni.

Az  írásbeli  vizsga legalább  öt  feladatból  áll,  amelyek  tananyaga  a  félév  vagy  tanév
fejezeteinek legalább 75%-át érinti. Az írásbeli feladatsor megoldásával 60 pontot lehet elérni.
A feladatok között szerepelnie kell az alábbi feladattípusoknak:
· ábraelemzés
· rövid válaszos feladatok
· feleletválasztós (teszt) feladatok
A  szóbeli  vizsgán a  középszintű  érettségi  követelményeinek  (fakultáció  esetén  az  emelt
szintűeknek) megfelelően összeállított tíz tételből húz a tanuló, amelyeket kifejt. A szóbeli
tétellapon három kérdés szerepel, amelyekre egyenként 10-10 pont adható. Szerepel továbbá
öt biológiai  fogalom meghatározása is, amelyekért  egyenként 2-2 pont adható.  A szóbelin
elérhető pontszám 40 pont.

1.9.3.7 Kémia

A kémiavizsga egy 30 perces írásbeli és egy szóbeli vizsgarészből áll. Az írásbeli vizsgára a
teljes pontszám 60%-át, a szóbeli vizsgára 40%-át lehet adni.

Az  írásbeli  vizsga legalább  öt  feladatból  áll,  amelyek  tananyaga  a  félév  vagy  tanév
fejezeteinek legalább 75%-át érinti. Az írásbeli feladatsor megoldásával 60 pontot lehet elérni.
A feladatok között szerepelnie kell az alábbi feladattípusoknak:
· rövid kiegészítendő típusú feladatok
· feleletválasztós (teszt) feladatok
· legalább két számítási feladat
A  szóbeli  vizsgán a  középszintű  érettségi  követelményeinek  (fakultáció  esetén  az  emelt
szintűeknek) megfelelően összeállított tíz tételből húz a tanuló, amelyeket kifejt. A szóbeli
tétellapon három kérdés szerepel, amelyre egyenként 10-10 pont adható. Szerepel továbbá öt
kémiai fogalom meghatározása is, amelyekért egyenként 2-2 pont adható. A szóbelin elérhető
pontszám 40 pont.

1.9.3.8 Földrajz

A földrajzvizsga egy 30 perces írásbeli és egy szóbeli vizsgarészből áll. Az írásbeli vizsgára a
teljes pontszám 60%-át, a szóbeli vizsgára 40%-át lehet adni.

Az írásbeli vizsga legalább öt feladatból áll, amelyek tananyaga a félév vagy tanév 
legfontosabb fejezeteinek legalább 75%-át érinti (általában fejezetenként két feladat félévi, 
egy feladat év végi számonkérés esetén).
A feladatok között tartalmilag három feladattípusnak feltétlenül szerepelnie kell:
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· alapvető térképi-topográfiai ismereteket ellenőrző,
· alapfogalmakra, definíciókra vonatkozó,
· természeti és/vagy társadalmi-gazdasági jelenségekkel, folyamatokkal kapcsolatos 

egyszerű számítási feladat.

A szóbeli vizsgán tíz tételből kell húznia a vizsgázónak. A tétellap két részből áll. Az egyik
kérdés természetföldrajzi, a másik kérdés társadalom- és gazdaságföldrajzi vonatkozású, ha a
tanuló már rendelkezik a megfelelő ismeretekkel (pl. 11. évfolyamon félévi vizsga esetén).
Ennek hiányában az adott tananyag két legfontosabb fejezetét érintik a kérdések. A kérdések
minden esetben egy jelenség vagy folyamat legfontosabb fogalmaira, jellemzőire, működési
mechanizmusára irányulnak.

1.9.3.9 Testnevelés

A vizsga  típusa:  gyakorlati  vizsga.  A vizsga  testnevelés  tantárgyból  teljes  mértékben  az
érettségi  vizsgakövetelményeknek  az  adott  félévben/tanévben  a  tananyagban  szereplő
követelményeire  épül.  A tanulók – az úszás  és  a  küzdősportok  kivételével  –  a  gyakorlati
követelményeket  mutatják  be  sportáganként.  A  gyakorlati  vizsga  sportágankénti
bemutatásának  teljes  hossza  120  perc.  A gyakorlati  bemutatás  a  következő  sportágakat
tartalmazza:  atlétika,  torna,  gimnasztika,  labdajátékok  közül  választhatóan  egy  sportág  a
kézilabda, röplabda, kosárlabda, labdarúgás közül.

1.9.3.10 Ének-zene

Az ének-zene vizsga három vizsgarészből áll össze: írásbeli, szóbeli és gyakorlati részekből.

A vizsga  ének-zene  tantárgyból  teljes  mértékben  az  érettségi  vizsgakövetelményeknek  az
adott félévben/tanévben a tananyagban szereplő követelményeire épül.

Az írásbeli  feladatnál  egy négysoros  magyar  népdal  betű-  vagy számkottáját  kell  átírni  a
menzurális  hangjegyírás  szabályainak  megfelelően  ötvonalas  kottarendszerbe.  A  feladat
elvégzéséhez csak ceruza használható! Időtartama maximum 20 perc, a kapható pontszám 30
pont.

A  szóbeli  vizsgán  tíz  tételből  kell  egyet  húznia  a  vizsgázónak,  melyekből  kettő  a
népdalelemzés, három a műzene-elemzés, illetve zenei fogalmak, míg a többi öt a különböző
zenetörténeti korok témakörét öleli föl. Felelési idő maximum 10 perc, a kapható pontszám 40
pont.

A gyakorlati részben a vizsgázónak a tanult dalokból – egy maga által összeállított (legalább
10 népdalból vagy műdalból álló) listából – a vizsgabizottság választása alapján egy éneket el
kell  énekelnie.  Az  értékelés  szempontjai:  stílszerű  előadásmód,  dallami  és  ritmusbeli
pontosság. A maximálisan elérhető pontszám 30 pont.

1.9.3.11 Informatika

A informatikavizsga egy feladatlapon szereplő feladatok gyakorlati megoldásából áll. 
Időtartama 45 perc.

A gyakorlati feladatlap tartalmi jellemzői az alábbiak:
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Legalább  két,  de  legföljebb  három  (egyenként  esetleg  több  részből  álló)  feladatból  áll,
amelyek tananyaga a félév vagy tanév legfontosabb fejezeteinek legalább 75%-át érinti.  A
feladatok közül egy feladat egy összetett problémamegoldást ellenőriz. A másik (vagy másik
két) feladat pedig a vizsga tárgyát képező időszak legfontosabb feladattípusaiból könnyebb
feladat megoldását várja el (rutinfeladatok).

A következő segédeszközöket lehet használni a gyakorlati vizsgán: számítógép, vonalzó.

1.9.3.12 Rajz és műalkotások elemzése

Az  írásbeli  vizsga öt  feladatból  áll,  amelyek  tananyaga  a  félév  vagy tanév  legfontosabb
művészettörténeti  ismeretét  érinti.  A feladatok  közül  négy a  művészettörténeti  ismeretek,
alapfogalmak, egyszerű összefüggések ismeretét ellenőrzi, egy feladat pedig a vizsga tárgyát
képező  időszak  építészeti,  szobrászati,  festészeti  vagy  iparművészeti  alkotásának  elemző
bemutatását kéri számon. Az írásbeli vizsga időtartama 30 perc, a kapható pontszám 40 pont.

A rajz és vizuális kultúra gyakorlati vizsgán hat tételből kell egyet húznia a vizsgázónak. A
tétellap egy rekonstrukciós feladat szerkesztését (vetületi-axonometrikus-perspektivikus) vagy
egy egyszerű tanulmányrajz elkészítését kéri látvány alapján. A gyakorlati vizsga részét képezi
egy  minimum öt  darabból  álló  portfólió  benyújtása  a  tanuló  éves  (féléves)  munkáiból. A
gyakorlati  vizsgarészre  a  tanuló  60  pontot  kaphat,  ebből  20  pont  a  benyújtott  portfólió
maximális pontszáma. A gyakorlati vizsgához szükséges eszközök: A4-es rajzlap, puha grafit,
körző, egy derékszögű és egy bármilyen vonalzó.

1.10 Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai

Az iskola  lehetőséget  biztosít  más  iskolában  tanuló  diákok  átvételére.  Az  átvételről  való
döntés az intézmény vezetőjének jogköre, döntése előtt lehetőleg kikéri az igazgatóhelyettes
véleményét. A tanuló átvételére akkor van lehetőség, ha az általa tanult tantárgyak többsége
megegyezik az iskolánkban tanult tantárgyakkal, illetve a különbség, valamint a tananyagban
való esetleges elmaradás  mértéke nem haladja meg azt  a  szintet,  amely a tanuló számára
pótolhatóvá  teszi  a  lemaradást.  Az  átvételkor  figyelembe  kell  venni  az  átveendő  tanuló
magatartását,  szorgalmát  és  a  vele  szemben  alkalmazott  fegyelmező  és  fegyelmi
intézkedéseket.

Az állami fenntartású iskolákból történő átvételkor különbözeti  vizsgát nem írunk elő.  Az
átvételkor különbözeti vizsga letétele akkor írható elő, ha a tanult tananyagban vagy annak
ütemezésében jelentős eltérés állapítható meg. Az igazgató lehetőséget biztosíthat arra, hogy a
különbözeti vizsgát a felvételtől számított maximum három hónapon belül tegye le az átvett
tanuló,  ebben az esetben a felkészüléshez egyéni segítségnyújtást  kell  biztosítani az átvett
tanuló számára.

1.11 A felvételi eljárás különös szabályai

A  felvételi  kérelmek  elbírálása  során előnyben  kell  részesíteni  a  halmozottan  hátrányos
helyzetű tanulót,  ezt  követően azt a jelentkezőt,  akinek a lakóhelye,  tartózkodási helye az
iskola  székhelyén  van,  illetve  akinek  különleges  helyzete  azt  indokolja.  Különleges
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helyzetűnek tekintjük a jelentkezőt akkor, ha testvére is iskolánkba jár, vagy itt érettségizett,
ha szülője az iskola alkalmazottja.
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2. Az intézmény helyi tanterve
2.1 A választott kerettanterv megnevezése

A fel nem sorolt tantárgyakból egyetlen kerettanterv létezik, ezért ezeket nem tüntetjük föl
táblázatunkban.  A kerettantervi  alternatívát  kínáló  tantárgyak tantervei  közül  a  nem emelt
óraszámú képzésekben az alábbiakat választjuk:

Tantárgy A választott kerettanterv megnevezése
Matematika (emelt) A változat
Fizika B változat
Kémia A változat
Biológia–egészségtan (alap) A változat
Ének-zene A változat
Mozgóképkultúra és 
médiaismeret

Mozgóképkultúra és médiaismeret

Művészetek / Ének-zene A változat

2.2 A választott kerettanterv feletti óraszámok

Az iskola tagozatos és emelt szintű osztályaiba (nyelvi osztály, a hatosztályos osztályok, a
matematika és biológia specifikációs osztályok)  felvett tanulók számára az emelt szintű
követelmények  teljesítéséhez  szükséges  többletórákat  táblázataink  tartalmazzák.  Az
emelt óraszámú osztályokba fölvett diákok és szüleik figyelmét írásban felhívjuk, hogy a
követelmények  teljesítése  csak  a  kerettantervi  óraszámok  felett  meghatározott
óraszámok teljesítésével lehetséges.

A  11-12.  évfolyamon  minden  tanulónk  számára  van  lehetőség  szabadon  választott  órák
felvételére. Maximálisan 2x2 óra felvételét javasoljuk. A minimális kerettantervi óraszámhoz
képest biztosított többlet óraszámot +1, +2 jelöléssel különböztetjük meg.

A 2013/14.  tanévet  megelőző  évfolyamok  kerettantervi  óraszámai  az  előző  Pedagógiai
Program szerint meghatározottak alapján maradnak érvényben.
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2.3  Gimnázium  helyi  tanterve  (bevezetendő  a  2013/2014.  tanévtől  felmenő
rendszerben)

2.3.1 A hatosztályos gimnáziumi képzés óraterve:

Óraterv 7–12. évfolyam, hatosztályos gimnázium

Tantárgyak 7. évf. 8. évf. 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 3 4 4 4 4 4+1
I. idegen nyelv 3 3 3+2 3+2 3 3
II. idegen nyelv +3 +3 3 3 3+2 3+2
Matematika 3 3 3+2 3+2 3 3+1
Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek

2 2 2 2 3 3

Erkölcstan 1 1
Etika 1
Biológia – egészségtan 2 1 2 2 2
Fizika 2 1 2 2 2
Kémia 1 2 2 2
Földrajz 1 2 2 2
Ének-zene 1 1 1 1
Vizuális kultúra 1 1 1 1
Dráma és tánc/Mozgóképkultúra 
és médiaismeret*

1

Művészetek** 2 2
Informatika 1 1 1 1
Életvitel és gyakorlat 1 1
Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 5
Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 1
Szabadon tervezhető órakeret 3 3 4 4 6 8
Szabad keretből felhasznált (+) 3 3 4 4 2 4
Rendelkezésre álló órakeret 31 31 35 36 35 35

* A két tantárgy valamelyikének választása kötelező.

**11–12.  évfolyamon  a  négy  művészeti  tárgy  (Ének-zene,  Vizuális  kultúra,  Dráma  és  tánc,
Mozgóképkultúra és  médiaismeret)  kerettanterveiből  szabadon  választhatóan  tölthető  fel  a
Művészetek órakerete.
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2.3.2 A négyosztályos ( normál tagozatos ) gimnáziumi képzés óraterve:

Óraterv 9–12. évfolyam, gimnázium (normál tagozat)

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

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4
I. idegen nyelv 3 3 3 3
II. idegen nyelv 3 3 3 3
Matematika 3 3 3 3
Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek

2 2 3 3

Etika   1  
Biológia – egészségtan  2 2 2
Fizika 2 2 2  
Kémia 2 2   
Földrajz 2 2   
Ének-zene 1 1   
Vizuális kultúra 1 1   
Dráma és tánc/Mozgóképkultúra és 
médiaismeret*

1    

Művészetek**   2 2
Informatika 1 1   
Életvitel és gyakorlat    1
Testnevelés és sport 5 5 5 5
Osztályfőnöki 1 1 1 1
Szabadon tervezhető órakeret 4 4 6 8
Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35 35

* A két tantárgy valamelyikének választása kötelező.

**11–12.  évfolyamon  a  négy  művészeti  tárgy  (Ének-zene,  Vizuális  kultúra,  Dráma  és  tánc,
Mozgóképkultúra  és  médiaismeret)  kerettanterveiből  szabadon  választhatóan  tölthető  fel  a
Művészetek órakerete.
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2.3.3 A négyosztályos ( matematika tagozatos ) képzés gimnáziumi óraterve

Óraterv 9–12. évfolyam, gimnázium (emelt matematika)

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

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4

I. idegen nyelv 3 3 3 3

II. idegen nyelv 3 3 3 3

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

2 2 3 3

Etika   1  

Biológia – egészségtan  2 2 2

Fizika 2 2 2  

Kémia 2 2   

Földrajz 2 2   

Ének-zene 1 1   

Vizuális kultúra 1 1   
Dráma és tánc/Mozgóképkultúra és 
médiaismeret

1    

Művészetek   2 2

Informatika 1 1   

Életvitel és gyakorlat    1

Testnevelés és sport 5 5 5 5

Osztályfőnöki 1 1 1 1

Szabadon tervezhető órakeret 4 4 6 8

Szabad keretből felhasznált (+) 2 2 2 2

Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35 35
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2.3.4 A négyosztályos ( emelt szintű idegen nyelvi ) képzés gimnáziumi óraterve

Óraterv 9–12. évfolyam, gimnázium (emelt idegen nyelv)

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

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4

I. idegen nyelv 3+2 3+2 3+2 3+2

II. idegen nyelv 3+2 3+2 3+2 3+2

Matematika 3 3 3 3

Történelem, társadalmi és állampolgári 
ismeretek

2 2 3 3

Etika   1  

Biológia – egészségtan  2 2 2

Fizika 2 2 2  

Kémia 2 2   

Földrajz 2 2   

Ének-zene 1 1   

Vizuális kultúra 1 1   

Dráma és tánc/Mozgóképkultúra és 
médiaismeret

1    

Művészetek   2 2

Informatika 1 1   

Életvitel és gyakorlat    1

Testnevelés és sport 5 5 5 5

Osztályfőnöki 1 1 1 1

Szabadon tervezhető órakeret 4 4 6 8

Szabad keretből felhasznált (+) 4 4 4 4

Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35 35
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2.3.5 A négyosztályos ( emelt szintű biológia ) képzés gimnáziumi óraterve

Óraterv 9–12. évfolyam, gimnázium (biológia emelt)

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

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4

I. idegen nyelv 3 3 3 3

II. idegen nyelv 3 3 3 3

Matematika 3 3 3 3

Történelem, társadalmi és állampolgári 
ismeretek

2 2 3 3

Etika   1  

Biológia – egészségtan 0+3 2+1 2+1 2+1

Fizika 2 2 2  

Kémia 2 2+1 0+3 0+3

Földrajz 2 2   

Ének-zene 1 1   

Vizuális kultúra 1 1   

Dráma és tánc/Mozgóképkultúra és 
médiaismeret

1    

Művészetek   2 2

Informatika 1 1   

Életvitel és gyakorlat    1

Testnevelés és sport 5 5 5 5

Osztályfőnöki 1 1 1 1

Szabadon tervezhető órakeret 4 4 6 8

Szabad keretből felhasznált (+) 3 2 4 4

Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35 35
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2.3.6 A négyosztályos ( emelt szintű humán ) képzés gimnáziumi óraterve

Óraterv 9–12. évfolyam, gimnázium (emelt humán)

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

Magyar nyelv és irodalom 4+2 4+2 4+2 4+2

I. idegen nyelv 3 3 3 3

II. idegen nyelv 3 3 3 3

Matematika 3 3 3 3
Történelem, társadalmi és állampolgári 
ismeretek

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

Etika   1  

Biológia – egészségtan  2 2 2

Fizika 2 2 2  

Kémia 2 2   

Földrajz 2 2   

Ének-zene 1 1   

Vizuális kultúra 1 1   
Dráma és tánc/Mozgóképkultúra és 
médiaismeret

1+1 0+1   

Művészetek*   2 2

Informatika 1 1   

Életvitel és gyakorlat    1

Testnevelés és sport 5 5 5 5

Osztályfőnöki 1 1 1 1

Szabadon tervezhető órakeret 4 4 6 8

Szabad keretből felhasznált (+) 4 4 4 4

Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35 35

A humán tagozat mind a négy évfolyamon az alap óraszámban együtt tanul az osztály másik felével, s
emellett plusz órákon vesz részt.

9.  évfolyam     (heti  4  plusz  óra)
magyar  nyelv  és  irodalom:  2  irodalom,  2  nyelvtan  +  1,5  irodalom,  0,5  nyelvtan
történelem:  2+1
média 1+1

10.  évfolyam     (heti  4  plusz  óra)
magyar  nyelv  és  irodalom:  3  irodalom,  1  nyelvtan  +  1,5  irodalom,  0,5  nyelvtan
történelem:  2+1
média 1+1

11.  évfolyam  (  a  11.   és  12.  évfolyamon a  tanulók  az  emelt  szintű  érettségire  felkészítő  órákon
vehetnek  részt  magyarból  és  történelemből)
magyar  nyelv  és  irodalom  -  3  irodalom,  1  nyelvtan  +  1,5  irodalom,  0,5  nyelvtan
történelem: 2+2
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12.  évfolyam (  a  11.   és  12.  évfolyamon  a  tanulók  az  emelt  szintű  érettségire  felkészítő  órákon
vehetnek  részt  magyarból  és  történelemből)
magyar  nyelv  és  irodalom  -.  3  irodalom,  1  nyelvtan  +  1,5  irodalom,  0,5  nyelvtan
történelem: 2+2

A 11. és 12. évfolyamon az emelt szintű érettségire felkészítő csoportokba csatlakoznak a diákok.

*11–12.  évfolyamon  a  négy  művészeti  tárgy  (Ének-zene,  Vizuális  kultúra,  Dráma  és  tánc,
Mozgóképkultúra  és  médiaismeret)  kerettanterveiből  szabadon  választhatóan  tölthető  fel  a
Művészetek órakerete.
Néprajz.  Hon-  és  népismeret.  Határon  túli  magyar  területek  ismerete  (látnivalók,  tájak  stb.)
Művészettörténeti  korszakok,  stíluskorszakok  és  művészetföldrajzi  területek  őskortól  napjainkig.
Őskor, Mezopotámia, Egyiptom, India, Kína, görög, római, Bizánc, ókeresztény, iszlám, népvándorlás,
román,  gótika,  reneszánsz,  barokk,  klasszicizmus,  romantika,  realizmus,  impresszionizmus,
szecesszió, avantgarde. Szalagavató műsor. Ballagási dalok tanulása.

1. Zene és színház
2. Az opera története Monteverditől Wagnerig
3. Singspiel /daljáték
4. Operett
5. Musical 
6. Rockopera
7. Balett
8. Jazztörténeti szemelvények
9. A populáris zene világa 
10. Népzene és világzene
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2.4 Az érettségi vizsga tantárgyainak érettségi vizsga témakörei

Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet alapján az 
egyes érettségi tantárgyak témakörei ( a részletes vizsgakövetelmények megismerése 
érdekében az előbb említett rendelet tanulmányozása ajánlott):

Angol nyelv: Személyes vonatkozások, család - ember és társadalom – környezetünk – az
iskola – a munka világa – életmód – szabadidő, művelődés, szórakozás – utazás, turizmus –
tudomány, technika

Biológia:  Bevezetés a biológiába (a biológia tudománya; az élet  jellemzői;  fizikai,  kémiai
alapismeretek)  –  Egyed alatti  szerveződési  szint  (  szervetlen  és  szerves  alkotóelemek;  az
anyagcsere folyamatai; sejtalkotók az eukarióta sejtben - Az egyed szerveződési szintje ( nem
sejtes rendszerek; önálló sejtek, többsejtűség; szövetek, szervek, szervrendszerek, testtájak) –
Az  emberi  szervezet  (homeosztázis;  kültakaró;  a  mozgás;  a  táplálkozás;  a  légzés;  az
anyagszállítás; a kiválasztás; a szabályozás; szaporodás és egyedfejlődés – Az egyed feletti
szerveződési  szintek  (populáció;  életközösségek;  bioszféra;  ökoszisztéma;  környezet  és
természetvédelem) – Öröklődés, változékonyság, evolúció ( molekuláris genetika; Mendeli
genetika; populációgenetika; a bioszféra evolúciója )

Ember és társadalomismeret, etika: Az ember, mint biológiai, társadalmi és szellemi lény  -
Az ember, mint meghatározott és szabad, értékelő és erkölcsi lény - Szokás, erkölcs és jog -
Az ember közvetlen környezete: család, párkapcsolat, barátság, közösségi kapcsolatok - A mi
kis ügyeink
 -  Gazdaság,  a  munka  világa,  pályaorientáció  -  Társadalmi  rétegződés  és  társadalmi
mobilizáció - A közélet és a politika világa - Hovatartozásaink: szülő- és lakóhelyünk, hazánk
és  Európa,  magyarságunk  és  európaiságunk  -  Életszínvonal,  életmód,  az  élet  minősége,
boldogulás és boldogság - Globális gazdasági, társadalmi és erkölcsi kihívások

Ének-zene:  1.  Éneklés  és  zenetörténet:  Népzene,  műzene  Középkor,  reneszánsz,  barokk,
bécsi  klasszika,  romantika  Századforduló,  XX.  századi  és  kortárs  zene
2. Zenefelismerés: Népzene, reneszánsz, barokk, bécsi klasszika, romantika Századforduló,
XX.  századi  és  kortárs  zene
3. Dallamátírás

Filozófia: Filozófiai problémák - Filozófusok alapvető gondolatainak ismerete - Korszakok,
irányzatok

Fizika:  Mechanika  -  Termikus  kölcsönhatások  -  Elektromos  és  mágneses  kölcsönhatás  -
Atomfizika,  magfizika,  nukleáris  kölcsönhatások  –  Gravitáció,  csillagászat  –  Fizika  és
kultúrtörténeti ismeretek

Földrajz: Térképi ismeretek – kozmikus környezetünk – A geoszférák földrajza – A földrajzi
övezetesség – A népesség és településföldrajz – A világ változó társadalmi és gazdasági képe -
A  világgazdaságban  különböző  szerepet  betöltő  régiók,  országcsoportok  és  országok  -
Magyarország földrajza – Európa regionális földrajza – Európán kívüli földrészek földrajza -
A globális válságproblémák földrajzi vonatkozásai
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Informatika: Információs társadalom - Informatikai alapok – hardver - Informatikai alapok –
szoftver – Szövegszerkesztés – Táblázatkezelés - Adatbázis-kezelés -  Információs hálózati
szolgáltatások  -  Prezentáció  (bemutató)  és  grafika  –  Könyvtárhasználat  -  Algoritmizálás,
adatmodellezés - A programozás eszközei

Kémia: Általános kémia - Szervetlen kémia - Szerves kémia - Kémiai számítások

Magyar nyelv és irodalom: Magyar nyelv: A kommunikáció, A magyar nyelv története, 
Ember és nyelvhasználat, A nyelvi szintek; A szöveg; A retorika alapjai; Stílus és jelentés) – 
Irodalom (Szerzők, művek; Értelmezési szintek, megközelítések )

Matematika:  Gondolkodási  módszerek,  halmazok,  logika,  kombinatorika,  gráfok  -
Számelmélet,  algebra -  Függvények,  az analízis  elemei  -  Geometria,  koordinátageometria,
trigonometria - Valószínűség-számítás, statisztika

Mozgóképkultúra és médiaismeret: A képrögzítés és mozgásábrázolás alapjai és jellemzői,
a technikai képalkotás és a mozgóképi történetmesélés előtörténete. A technikai kép jellemzői.
A  látvány  mozgóképi  megszervezése  Szerepjáték.  Montázs.  Mozgóképi  elbeszélés.  A
médiaszövegek  és  a  mozgóképi  alkotások  rendszerezése.  A valóság  ábrázolásához  való
viszony.  Cselekményelemzés.  A mozgóképi  szövegek jelentése.  Egyszerű mozgóképi  vagy
médiaszövegek  megszerkesztése  A filmkultúra  kettőssége.  Műfaji  jellemzők.  Korstílusok.
Egyetemes és magyar filmtörténeti ismeretek Média a mindennapi életben. A médiaszövegek
befogadása és a média közönsége. Médiaintézmények. A reprezentáció. Jellegzetes televíziós
műsortípusok.

Német nyelv: Személyes vonatkozások, család - ember és társadalom – környezetünk – az
iskola – a munka világa – életmód – szabadidő, művelődés, szórakozás – utazás, turizmus –
tudomány, technika

Rajz  és  vizuális  kultúra:  Alkotás  (  vizuális  eszközök;  tevékenységszintek)  Befogadás
( vizuális eszközök; tevékenységszintek; Műtárgylista; szakkifejezések 

Társadalomismeret:  Társadalomismeret  (társadalmi  szabályok;  jogi  alapismeretek;
állampolgári  ismeretek;  A  család  és  a  felnőtté  válás;  kultúra  és  közösség;  társadalmi
viszonyok ) Jelenismeret ( Az új gazdasági és társadalmi világrend; Kultúra és globalizáció;
Az életmód átalakulása; A növekedés határai) Gazdasági ismeretek ( Vállalkozás, vállalkozó;
A vállalkozások szerepe  és  jelentősége  a  magyar  gazdaságban;  A gazdasági  környezet;  A
marketing alapjai; A vállalkozás finanszírozása; Fogyasztó a piacgazdaságban; Nemzetközi
kereskedelem  )  Pszichológia  (  A test  és  a  lélek;  A kognitív  funkciók;   A beszéd  és  a
kommunikáció; A motiváció az érzelem és akarat; A szocializáció; Lelki egészség és betegség

Testnevelés : Elméleti ismeretek ( A magyar sportsikerek; A harmonikus testi fejlődés; Az
egészséges életmód; Testi képességek; gimnasztika; atlétika; torna; rsg; küzdősportok; úszás;
testnevelési  és  sportjátékok;  természetben  űzhető  sportok  )  Gyakorlati  ismeretek
( gimnasztika; atlétika; torna; küzdősportok; úszás; testnevelési és sportjátékok )

Történelem: Az ókor és kultúrája; A középkor; A középkori magyar állam megteremtése és
virágkora; Szellem társadalmi és politikai változások az újkorban; Magyarország a Habsburg
Birodalomban;  A  polgári  átalakulás  a  nemzetállamok  és  az  imperializmus  kora;  A
polgárosodás kezdete és kibontakozása Magyarországon; Az első világháborútól a kétpólusú
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világ felbomlásáig; Magyarország története az első világháborútól a második világháborús
összeomlásig;  Magyarország  1945-től  a  rendszerváltozásig;  A  jelenkor;  A  mai  magyar
társadalom és életmód

2.4.1 Kötelező érettségi tantárgyak
 Magyar nyelv és irodalom
 Matematika
 Történelem
 Angol vagy német nyelv

2.4.2 Választható érettségi vizsgatárgyak
 Fizika
 Ének-zene
 Rajz és vizuális kultúra
 Kémia
 Biológia
 Földrajz
 Informatika
 Testnevelés
 Társadalomismeret

2.4.3 A közösségi szolgálat

A  kötelezően  alkalmazandó  jogszabály  a  köznevelési  törvény,  a  Nemzeti  alaptanterv
kiadásáról,  bevezetéséről  és  alkalmazásáról  szóló  110/2012.  (VI.  04.)  Korm.  rendelet  (a
továbbiakban: Nat), valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet.

4.  §  (13)  bekezdés:  A „közösségi  szolgálat:  szociális,  környezetvédelmi,  a  tanuló  helyi
közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független,
egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása”.

6. § (4) bekezdés: Az érettségi vizsgára való jelentkezés megkezdésének feltétele ötven óra
közösségi  szolgálat  elvégzésének igazolása.  A felnőttoktatás  keretében szervezett  érettségi
vizsga  esetében  közösségi  szolgálat  végzésének igazolása  nélkül  is  meg lehet  kezdeni  az
érettségi vizsgát. A sajátos nevelési igényű tanulók esetében a szakértői bizottság ez irányú
javaslata alapján a közösségi szolgálat mellőzhető.”

Részletes indoklás a 6. §-hoz: „A közösségi szolgálat szociális, környezetvédelmi, a tanuló
társa-dalmi  környezetének  javát  szolgáló,  anyagi  érdektől  független  tevékenység,  amely
egyénileg  vagy  csoportosan,  projektmódszerrel  végezhető.  Igazolása  a  projekt
megvalósulásának leírását tartalmazó, az egyén szerepét tükröző dokumentumban történik. A
felnőttoktatásban és sajátos nevelési igényű tanulók esetében e kötelezettség nem áll fenn.

97. § (2) bekezdés: „Az érettségi vizsga megkezdéséhez a közösségi szolgálat végzésének
igazolását  először  a  2016.  január  1-je  után  megkezdett  érettségi  vizsga  esetében  kell
megkövetelni.”

Iskolánk tevékenységét a Vasi Diák Közösségi Szolgálat segíti. (www.vdksz.hu )
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2.5 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei

Pedagógiai  munkánk  során  csak  olyan  taneszközöket,  eszközöket  (tankönyv,  munkafüzet,
térkép,  feladatgyűjtemény)  használunk  a  tananyag  felhasználásához,  melyet  az  oktatásért
felelős miniszter hivatalosan tankönyvvé nyilvánított. A nyomtatott taneszközökön túl néhány
tantárgynál  és  szaktantárgynál  egyéb  eszközökre  is  szükség  van:  pl.  tornafelszerelés,
rajzfelszerelés, kisebb munkaeszközök, munkaruha.

Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói
taneszközöket  a  nevelők szakmai  munkaközössége,  szaktanárok határozzák meg az iskola
helyi tanterve alapján. A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév második
szülői  értekezletén  tájékoztatja  az  iskola.  A  taneszközök  kiválasztásánál  a  szakmai
munkaközösségek a következő szempontokat veszik figyelembe:

·  a taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének;
· az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat kell előnyben részesíteni, amelyek több

tanéven keresztül használhatók;
· a taneszközök használatában a stabilitásra törekszünk, új taneszköz használatát csak

nagyon szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító esetben vezetünk be;
· a  taneszközök  áránál  a  szülők  anyagi  helyzetéhez,  a  lehetőségekhez  igyekszünk

közelíteni.

Az iskola – pénzügyi  lehetőségeihez  mérten – saját  költségvetési  keretéből,  illetve egyéb
támogatásokat felhasználva egyre több nyomtatott taneszközt szerez be az iskolai könyvtár
számára. Ezeket a taneszközöket a nehéz helyzetű tanulók ingyenesen használhatják.

Választásunkban döntő, hogy jól használható, minőségileg kifogástalan, tehát megbízható és
szép tankönyvet adjunk a gyerekek kezébe.

Az iskolai tankönyvhasználat sarkalatos pontjai:
ź a tanár és a tankönyv közötti összhang, azonosulás vagy alkalmazkodás
ź a  tankönyv  szerepe  a  pedagógus  felkészülésében,  tanmenet  és  óraterv

készítésében
ź a tankönyv tanórai kiaknázásának lehetőségei
ź a tankönyv mint közös nevező a számonkérésben, értékelésben
ź a tantestület egysége, illetve a módszerek tudatosítása
ź a szülők bevonása a tankönyvek értékeinek kibontakoztatásába

A választott tankönyvek használatára jól felkészült pedagógusok is sokat segíthetnek abban,
hogy a gyermekek is hatékonyabban használják tankönyveiket.

Taneszközök használata

Minimális programnak tekinthető, hogy valamennyi neveléssel-oktatással foglalkozó személy
elsajátítsa az alapvető oktatási eszközök kezelését.
Tudjon minden nevelő egyszerű audiovizuális  ismerethordozókat használni,  diaképet,  mp3
hanganyagot, transzparenseket, videofelvételeket készíteni, tudják az említett eszközöket és
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anyagokat eredményesen alkalmazni, felhasználni a nevelési-oktatási folyamatban.
Minden típusú taneszközre szükség van a tanítás-tanulás folyamatában ahhoz, hogy a nevelés-
oktatás minőségét, nagyobb hatékonyságát biztosítsuk.
Ezen  eszközök  csak  akkor  segítik  a  munkánkat,  ha  kiválasztásuk  tudatos  pedagógiai
munkával, módszertanilag megalapozott, célszerű kihasználással párosul.

2.6 A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása

2.6.1 A 7–8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása

Gimnáziumoknak  (7-8.évf.): A  gimnázium  hetedik–nyolcadik  évfolyamán  folyó  nevelés-
oktatás  alapvető  feladata  –  a  változó  és  egyre  összetettebb  tudástartalmakkal  is
összefüggésben – a már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, az egy életen
át  tartó  tanulás  és  fejlődés  megalapozása,  valamint  az,  hogy  fektessen  hangsúlyt  a
pályaválasztásra, pályaorientációra.

· mintákat  adunk  az  ismeretszerzéshez,  a  feladat-  és  problémamegoldáshoz,
megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait;

· a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék
és a hallás fejlesztésével, a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával;

· az  egészséges  életvitel  kialakításához az egészségtan  gyakorlati  jellegű oktatásával
kívánunk hozzájárulni;

· a  tanulási  stratégiák  megválasztásában  kitüntetett  szempont  az  életkori  jellemzők
figyelembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés útjának
bemutatása;

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

2.6.2 A középiskola 9–12. évfolyamának helyi feladatai

A gimnázium 9–12. évfolyamán folytatott  nevelés-oktatás feladata az iskolai alapműveltség
árnyalása  és  megszilárdítása,  melynek  során  már  megjelennek  a  pályaválasztáshoz,  a
továbbtanuláshoz szükséges kompetenciák. A kompetenciák kialakítását az egyes műveltségi
területek tananyagával valósítjuk meg.

· az  értelmi  és  érzelmi  intelligencia  mélyítését,  gazdagítását  a  drámapedagógia
eszköztárának alkalmazásával kívánjuk megvalósítani;

· az  önismeret  alakításával,  a  fejlesztő  értékelés  és  önértékelés  képességének
fejlesztésével,  az  együttműködés  értékének  tudatosításával  a  családban,  a  társas
kapcsolatokban, a barátságban, a csoportban;

· a kreativitás fejlesztése, az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés, a
tanulók egészséges  terhelése,  érési  folyamatuk követése,  személyre  szóló,  fejlesztő
értékelésük;

· a  személyiség  erkölcsi  arculatának  értelmi  és  érzelmi  alapozásával,  helyes
magatartásformák megismertetésével és gyakoroltatásával;

· a biztonságos szóbeli  és írásbeli  nyelvhasználat  az alapvető képességek, készségek
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elsajátításával; a mentális képességek célirányos fejlesztésével; az önálló tanulás és az
önművelés alapozásával;

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

2.7 A „mindennapos” testnevelés

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

Diákjaink számára a pedagógiai programunk heti öt testnevelési órát tartalmaz, amelyből heti
három órát  az  órarendbe  iktatva  osztálykeretben  szervezünk.  A 4.  és  5.  testnevelés  órát
diákjaink számára az alábbi rendben biztosítjuk:
· a  diáksportkörben  sportoló  tanulók  számára  a  választott  szakosztályban  heti  2-2  órás

kötelező sportköri foglalkozáson való részvétellel
· a  tanulók  által  a  délutáni  időszakban  választott  sportágban  biztosított  heti  2-2  óra

foglalkozáson történő részvétellel,  a választható sportágakat  az intézmény igazgatója a
tanév indítását megelőzően május 20-ig nyilvánosságra hozza

· a  külső  szakosztályokban  igazolt,  versenyszerűen  sportoló  tanulók  számára  a
szakosztályban  történő  sportolással  –  a  köznevelési  törvényben  meghatározott
tartalommal beszerzett igazolás benyújtásával

· az órarendben egy dupla óra beiktatásával

Iskolánk Diáksportkör szakosztályok működtetésével is támogatja a mindennapi testnevelés
megvalósítását.  A  szakosztályok  működését  külön  szabályzat  tartalmazza,  az  SZMSZ
mellékleteként.

Szakosztályaink  minimum  heti  2-2  óra  időtartamban  biztosítanak  testedzési  lehetőséget
diákjaink számára. A sportfoglalkozások megtartásához szükséges óraszámot a kötelező órák
keretéből oldjuk meg. Biztosítjuk szakosztályaink számára az országos és a megyei, valamint
a városi sportversenyeken, a diákolimpián történő részvétel feltételeit. Lehetőséget biztosítunk
diákjaink  számára,  hogy  a  mindennapos  testnevelés  követelményeit  diáksportkörünk
szakosztályaiban  teljesítsék.  A  benyújtott  jelentkezések  alapján  a  sportköri  foglalkozást
választó diákok számára a heti két órás foglalkozás kötelező.

Az iskola és a diáksportkör vezetése közötti kapcsolattartás alapja a diáksportkör munkaterve,
amelyet az iskola igazgatója a tanév munkatervének elkészítése előtt beszerez. A feladatok
megoldásához  figyelembe  veszi  a  diáksportkör  munkatervét,  biztosítja  a  szükséges
erőforrásokat  és  a  megvalósításhoz  szükséges  feltételeket.  A diáksportkör  elnöke  a  tanév
végén beszámol a sportkör tevékenységéről, az eredményekről listát készít, amelyet az iskola
vezetése beemel a tanévről szóló beszámolóba, megjelenít az iskola weblapján. Egyebekben a
diáksportkör vezetőjével napi operatív kapcsolatot tart az intézmény vezetője.

A mindennapos ( heti öt óra) testnevelés megszervezésénél az úszás oktatása és egyéb projekt
óra  megvalósítása  (  tájfutás,  természetjárás,  osztályszintű  versenyek  lebonyolítása  stb)
érdekében, alkalmazzuk a heti egyszeri dupla testnevelés óra órarendbe iktatását.
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2.8 A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai

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  iskola  méretéből  adódóan  a
pedagógusok szülői-tanulói oldalról történő kiválasztására ezért általában nincs lehetőség.

Az iskolánkban  választható  tantárgyak elsősorban,  és  először  a  felvételi  jelentkezéskor,  a
meghirdetett kerettanterv szerinti óraszámban és eloszlásban választható. A diákok később a
gimnáziumi képzés 11.  évfolyamán tanulnak az érdeklődésüknek és a továbbhaladásuknak
megfelelően fakultatív tantárgyat.

2.9  Az  idegennyelv  oktatás,  az  előrehozott  nyelvi  érettségi  és  a  középfokú
nyelvvizsgával kapcsolatos nevelőtestületi álláspont

Iskolánkban kiemelt fontosságú szerep jut az idegen nyelv oktatásának. Célunk, hogy a 
diákok minél előbb megszerezzék az adott nyelvből a középfokú nyelvvizsgát, legalább az 
egyik nyelvből. Idegen nyelvből óralátogatás alól csak az kaphat felmentést, aki rendelkezik 
az adott nyelvből előrehozott érettségi vizsgával és az adott nyelv „c” típusú (írásbeli és 
szóbeli) nyelvvizsgájával. Ez a szabályozás mindkét nyelv esetében külön-külön értendő.

2.10 Projektoktatás

A korábban jól bevált, az iskola hagyományrendszerébe beépült tevékenységi formák alapján
a pedagógiai program végrehajtása során sajátos pedagógiai módszereket is alkalmazunk. A
projektoktatás  során  a  témaegységek  feldolgozása,  a  feladat  megoldása  a  tanulók
érdeklődésére, a tanulók és a pedagógusok közös tevékenységére, együttműködésére épül. 

2.11 A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések

A társadalmi tendenciák azt mutatják, hogy tanulóink egyre több negatív hatásnak, veszélynek
vannak kitéve. Ezért iskolánk kiemelt feladatának tartja a szociálisan hátrányos körülmények
között  élő  tanulók  problémáinak  kezelését,  a  tanulók  veszélyeztetettségének  megelőzését,
illetve megszüntetését. E feladatokat az alábbiakban határozzuk meg:
· Szociometriai felméréseket készítünk a tanulók valódi körülményeiről a személyiségi

jogok messzemenő figyelembevételével.
· A rossz anyagi helyzetben levő, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű diákok

segítésének formái:
– ingyenes tankönyvellátás biztosítása a jogszabályok által meghatározott módon,
– tankönyvvásárlási támogatás biztosítása,
– tanulmányi kirándulások anyagi támogatása,
– kedvezményes ebéd biztosítása,
– javaslat tétele rendszeres gyermekvédelmi támogatás folyósítására.
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· Mentálisan  sérült  tanulók  esetén  pszichológus  tanácsának  kikérése,  munkájának
igénybevétele.

· A tanulók jogainak fokozott védelme.
· Az életmódprogram keretében rendszeres felvilágosító munka végzése az osztályfőnök,

a szaktanárok és a védőnő segítségével (drog, alkohol, dohányzás).
· Törekszünk arra,  hogy minél több pedagógus szerezzen alapos ismereteket a sikeres

kábítószer-ellenes program megvalósításához.
· Rendszeres kapcsolattartás a tanulók szüleivel.

·   A veszélyeztetett, illetőleg hátrányos helyzetű tanulók helyzetének figyelemmel kísérése.

A fenti feladatok összefogását az igazgató által megbízott gyermek- és ifjúságvédelmi felelős
végzi, aki  folyamatosan  kapcsolatot  tart  a  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Szolgálat
szakembereivel,  illetve  a  gyermekvédelmi  rendszerhez  kapcsolódó  feladatokat  ellátó  más
személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal.

2.12 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

Az iskolai értékelés alapelvei:

· Iskolarendszerű oktatásban az értékelés alapja az iskolai pedagógiai program, a helyi
tanterv.

· Nem  kérhető  számon  olyan  ismeretanyag,  amelynek  feldolgozása  a  tanórán,
foglalkozáson nem történt meg.

· Az  értékelés  legyen  objektív,  igazságos,  nevelő,  motiváló  hatású,  rendszeres  és
nyilvános.

· A  követelménytámasztásban  érvényesüljön  a  fokozatosság,  igyekezzünk
sikerélményhez juttatni a diákokat.

· Az értékelés legyen gyermekközpontú, hallgassuk meg a tanuló(k) véleményét is.
· Az értékelés történhet szóban és érdemjegyek, osztályzatok formájában írásban.

Értékelési  rendszerünkben kiemelkedő szerepe van a  tanári,  személyre  szóló értékelésnek.
Ennek jellege korrigáló, segítő, tanácsadó és orientáló. Többfélemódon jelenhet meg:

· a pedagógus személyiségéből, értékrendjéből eredő - elsősorban a tanórán megjelenő -
szabályozó típusú megnyilvánulások,

· a közösen végzett tevékenységben megjelenő tudatos, rendszeres, szóbeli értékelés,
· kiemelkedő  teljesítmények  egész  közösség  előtti  értékelése  (esetenként  az  iskola

közösségére káros hatással lévő megnyilvánulások elmarasztalása),
· a pedagógus hosszabb beszélgetése, helyzetfeltárása tanulóval, szülővel,
· a  tanulók  írásbeli  munkájához  fűzött  részletes  megjegyzések,  észrevételek,

kiegészítések (különösen az érettségi tantárgyaknál kíván alaposságot),
· az  osztályfőnökök  -  az  osztályban  tanító  tanárok  közösségének  véleménye  alapján

minden tanév végén értékelést adnak a tanulók helyzetéről, fejlődéséről,
· a szaktanárok és  az osztályfőnökök a tantárgy tanulásával  kapcsolatban módszertani

útbaigazítást adnak a tanulóknak,
· a tantárgyak, osztályozott tevékenységek követelményeit előre közöljük a tanulókkal,
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· témazáró, összegző dolgozatok anyagát, követelményszintjét a munkaközösség közösen
dolgozza ki

· az  egységes  értékelés  érdekében  a  témazárók  és  a  röpdolgozatok  értékelését
(ponthatárok, súlyozás) a munkaközösség közösen dolgozza ki, attól a munkaközösség
tagjai nem térhetnek el

· a témazáró és nagydolgozatok időpontját egy héttel korábban nyilvánosságra hozzuk,  
· a  témazáró  és  nagydolgozatokat  két  héten  belül,  a  röpdolgozatokat  egy héten  belül

kijavítjuk,
· adott  évfolyam adott  tantárgyában előre  meghatározzuk az  elégséges  szintet,  azaz  a

követelményminimumot.
· a  szaktanárok  közlik  a  tanulókkal  az  osztályzatra  történő  számonkérés  formáit,  a

minimális szóbeli feleletek, valamint az írásbeli feleletek számát.
· a  felelés  formája  tantárgyfüggően  szóbeli  vagy  írásbeli.  Lehetőleg  törekedni  kell  a

kifejezőkészség fejlesztése érdekében a szóbeli feleletek arányának növelésére,
· a  szaktanárok közlik  a  félévi  és  tanév végi  minősítés  szempontjait  (tantárgyi  tudás,

tantárgyhoz  való  viszony,  két  értékelés  közötti  fejlődés,  hanyatlás,  tanórai  aktivitás,
versenyeredmény,  vizsgaeredmény,  tanórákhoz  kapcsolódó  délutáni  foglalkozásokon
végzett munka),

· a tanév végi osztályzat az egész tanévi tanulói teljesítményt értékelje, tükrözze, 
· a tanuló tanulmányi helyzetéről, ill. magatartásáról, szorgalmáról indokolt esetben rövid

írásbeli üzenetet küld a szülőnek az osztályfőnök,
· értesítjük a szülőket az igazolatlan órákról és a mulasztás következményeiről.

A tanuló értékelése elsősorban a magatartásra, a szorgalomra és a tanulmányi munkára, ezen
belül a helyi tantervekben foglalt követelmények teljesítésének a mértékére irányul.

A tanulmányi  munka,  a  tanuló magatartásának és szorgalmának értékelése a  diáknak és a
szülőnek  szól  elsősorban,  de  tájékoztatást  ad  az  osztályfőnökök,  a  többi  szaktanár  és  az
iskolavezetés számára is.

Ki értékel?

· A magatartás és a szorgalomjegyeket az osztályban tanító pedagógusok véleményének
meghallgatásával,  az  osztályban  tanulók  véleményének  figyelembe  vételével  az
osztályfőnök állapítja meg.

· A szaktárgyi érdemjegyeket és osztályzatokat az osztályt tanító szaktanár állapítja meg.
· Vitás esetekben a nevelőtestület az év végi osztályzatokat felülbírálhatja.

Az értékelés rendszeressége

· A tanulók magatartását és szorgalmát félévente osztályzat formájában értékeljük.
· Az  egyes  szaktárgyak  területén  minden  tanulónak  legalább  az  adott  tantárgy  heti

óraszáma + 1 érdemjeggyel kell rendelkeznie (de legalább 3-mal), kivéve, ha a tanuló
huzamos  hiányzása  miatt  ez  nem  lehetséges.  Az  osztályzatnak  elsősorban  azt  kell
tükröznie, hogy a tanév végén a tanuló milyen mértékben felel meg a helyi tantervben
rögzített  követelményeknek.  A tanulók az  érdemjegyeket  a  félévek során egyenletes
eloszlásban kapják.
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· Minden esetben az adott érdemjegyeket és osztályzatokat szóban a tanuló - kérés esetén
a szülő - számára indokolni kell. Az érdemjegyekről minden esetben tájékoztatni kell a
tanulót, a tanuló hiányzása esetén (pl. dolgozatok kiosztásakor) az osztályt.

· A félév eredményéről az e-naplón keresztül és papír alapon kinyomtatva, év végén -
bizonyítványon keresztül értesítjük a szülőket a tanuló elért eredményéről.

Az értékelés eszközrendszere: érdemjegyek, osztályzatok, szöveges értékelés

A tanuló tudásának, magatartásának és szorgalmának mérése érdemjegyekkel, illetve félévkor
és tanév végén osztályzatokkal történik. Ezek a következők:

  5 jeles

  4 jó

  3 közepes

  2 elégséges

  1 elégtelen

Az írásbeli számonkérések értékelésekor törekedni kell az érdemjegyek ponthatárok alapján
történő megállapítására. 

5  (jeles) osztályzatot  kap  az  a  tanuló,  aki  a  helyi  tantervben  a  vizsgakövetelményekben
megfogalmazott követelményeket legalább 80-85%-ban teljesíti. Önálló, logikusan felépített
feleletre képes, ismereteit tanári segítségadás nélkül alkalmazza.

4  (jó) osztályzatot  kap  az  a  tanuló,  aki  önálló  feleletben  tanári  kiigazításra  szorul,
ismereteinek alkalmazásakor tanári segítség szükséges, lényeges hiányosságai nincsenek.

3  (közepes) osztályzatot  kap  az  a  tanuló,  aki  önálló  felelete  során  ismereteit  több  tanári
kérdéssel képes elmondani. A tanár által feltett kérdéseket megérti, arra értelmes válaszokat
ad. Ismereteit tanári irányítással alkalmazni tudja, a tananyag alapvető logikai összefüggéseit
felismeri.

2 (elégséges) osztályzatot  kap az a tanuló,  aki ismereteit  tanári  kérdésekre adott  válaszok
formájában képes elmondani. A tananyag egyes részeiben alapvető hiányosságai mutatkoznak.

1 (elégtelen) osztályzatot kap az a tanuló, aki a helyi tantervben, a vizsgakövetelményekben
megfogalmazott minimális követelményeket nem teljesíti.

A  többi  osztályzat  megítélése  a  követelményszint  teljesítésének  mértékének  arányában
történik.  Az  évközi  érdemjegyek  azt  tükrözik,  hogy  a  tanuló  a  fenti  követelményekből
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időarányosan mennyit sajátított el. A témazáró és a vizsgadolgozatokat indokolt esetben rövid
szöveges értékeléssel kell ellátni.

2.13 Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása

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

kérésük  alapján  szorgalmi  feladattal  segíthetjük,  számukra  szorgalmi  feladatot
javasolhatunk.

· Az  otthoni  tanulási  idő  (írásbeli  és  szóbeli  feladatok  elvégzésének  együttes  ideje)
maximum 20-30 percet vehet igénybe egy tantárgyból.

· A napi felkészülés otthoni ideje nem lehet több 2–2,5 óránál.

2.14 A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei

Iskolánkban csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelvet, az informatikát, testnevelést illetve
az emelt szintű oktatásra jelentkezőket egyéb tantárgyban. Célunk ezzel, hogy az ismereteket
jobban  elmélyítsük,  hogy több  idő  jusson  a  kommunikációs  készségek  fejlesztésére  és  a
tanulók tudásának megalapozására. A kerettanterv szabadon tervezhető óráival, ha lehetséges
további  csoportbontások  tervezhetők,  ha  azt  a  törvényes  kereteken  belül  és  a  fenntartó
egyetértésével meg lehet valósítani.

Az idegen nyelvek oktatásának szervezésénél, a több nyelvi (angol illetve német) bontáson túl
az adott nyelven belül igyekszünk egy haladó és egy kezdő csoportot is kialakítani, az év eleji
szintfelmérés eredményeinek figyelembe vételével.

A választható tantárgyak esetében diákjainknak lehetőséget adunk, hogy megjelöljék, melyik
pedagógusnál  szeretnék  tanulmányaikat  folytatni.  Amennyiben  a  tantárgyfelosztás  ezt
lehetővé teszi, biztosítjuk a többség által megjelölt pedagógust a kurzus vezetésére.

A választásukat a tanulók és a szülők aláírásukkal megerősítik, és tudomásul veszik, hogy az
értékelés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni,
mintha kötelező tanórai foglalkozás lenne. A fakultációs tantárgy választása egy évre szól,
leadása év közben nem lehetséges.

2.15 A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges módszerek

A tanulók fizikai állapotának mérése iskolánkban kétféle módon történik:
· az iskolaorvosi vizsgálatok jogszabályokban meghatározott módszereivel,
· a testnevelési órákon az alábbiakban ismertetett módon.

A testnevelés helyi tanterveiben szerepeltetjük a tanulók fizikai állapotának évente legalább
egyszer történő mérésének kötelezettségét. A mérést évenkénti gyakorisággal végezzük el a
testnevelési órákon a NETFIT rendszer alkalmazásával. 

A korosztálynak megfelelő követelményeket a tornaterem folyosóján kifüggesztjük, hogy azt
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a tanulók bármikor megtekinthessék. A felmérések a tanulók állapotának rögzítését célozzák,
ezért azokra a diákok osztályzatot nem kaphatnak. A felmérést követő időszakban értékelhető
azonban  osztályzattal  a  tanulók  a  mért  eredményekhez  képest  felmutatott  fejlődésének
mértéke. A felmérések eredményeit a testnevelő tanárok kötelesek vezetni úgy, hogy az egyes
osztályokban  tanuló  diákok  fizikai  állapotának  követéséhez  szükséges  adatok  évről  évre
hozzáférhetőek  legyenek.  Az  adatbázis  rendszeres  vezetésének  ellenőrzése  a  testnevelési
munkaközösség  vezetőjének  feladatkörébe  tartozik.  A  tanulók  fizikai  állapotának,
edzettségének  mérését  minden  tanév  január-április  hónapjában  bonyolítjuk  le.  A mérés
alapján  a  nevelők  a  tanulók  fizikai  állapotát,  általános  teherbíró  képességét  minősítik,  az
évente kapott eredményeket összehasonlítják, és ezt a szülők tudomására hozzák.

2.16 Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei

2.16.1 Az iskola egészségnevelési elvei

Az egészséges életmódra nevelés keretében kívánjuk fejleszteni – elsősorban osztályfőnöki
órákon,  másrészt  a  szociálisan  hátrányos  helyzetű  diákokkal  való  egyéni  foglalkozás
alkalmával – az alábbi képességeket és készségeket:

· érzelmek alkotó kezelése,
· stresszkezelés,
· önismeret, önbecsülés megerősítése,
· célok megfogalmazása és kivitelezése,
· konfliktuskezelés,
· problémamegoldás, döntéshozás,
· kortárscsoport nyomásának kezelése,
· segítségkérés és segítségnyújtás módjának megismerése,
· elutasítási készségek fejlesztése.

Egészségfejlesztési  tevékenységünk  célja  az  egészséggel  kapcsolatos  egyéni  és  közösségi
érzékenység  fokozása,  az  egészséges  életstílusok  elterjesztése  és  olyan  környezeti
körülmények kialakítása, melyek elősegítik az egészség feltételeinek létrejöttét.

Az egészségkultúra összetevői, amelyekre nevelőmunkánkban kiemelt figyelmet fordítunk:
· egészséges táplálkozás,
· rendszeres testmozgás,
· higiénés magatartás,
· tartózkodás az egészségkárosító anyagok szervezetbe juttatásától.

2.16.2 Az iskola környezeti nevelési elvei

Az  iskolai  környezeti  nevelés  az  a  pedagógiai  folyamat,  melynek  során  a  gyerekeket
felkészítjük  környezetük  megismerésére,  tapasztalataik  feldolgozására,  valamint  az  élő  és
élettelen természet érdekeit is figyelmembe vevő cselekvésre.
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Ezért a környezeti nevelés:

· megfelelően stabil és megújulásra képes érzelmi kapcsolatot alapoz és erősít meg az élő
ill. élettelen környezettel;

· kifejleszti a szándékot és képességet a környezet aktív megismerésére;
· felkelti az igényt, képesség tesz;
· a környezet változásainak, jelzéseinek felfogására;
· összefüggő rendszerben történő értelmezésére;
· a rendszerben felismerhető kapcsolatok megértésére;
· a problémák megkeresésére, okainak megértésére;
· kritikai  és  kreatív  gondolkodás  kialakítására,  és  ezáltal  a  lehetséges  megoldások

megkeresésére;
· az  egyéni  és  közösségi  döntések  felelősségének  megértésére,  vállalására  környezeti

kérdésekben
· a környezet érdekeit figyelembe vevő cselekvésre.

A nevelésen (mint a teljes személyiség fejlesztésének folyamatán) belül a környezeti nevelés
fogalmán tehát olyan személyiségfejlesztést kell értenünk, amelynek végső célja röviden a
környezetvédő (természetvédő) gondolkodás, viselkedésmód kialakítása, az egyéni környezet
tiszteletére nevelés.

2.17 A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési elvei

2.17.1 A magatartás értékelésének elvei

Félévkor és a tanév végén a tanulók magatartási és szorgalmi minősítését az osztályfőnök, az
osztályközösség, és az osztályban tanító tanárok, szakoktatók véleményének meghallgatásával
állapítja  meg.  Véleményeltérés  esetén  a  nevelőtestület  az  osztályozó  értekezlet  keretében
határoz.

A  magatartás  minősítésére  négy  fokozatot  kell  használni,  ez  az  alábbi  osztályzatokkal
történik: 

5 példás

4 jó

3 változó

2 rossz

Figyelembe véve az igazolatlan mulasztások és fegyelmi büntetések mértékét is,  az egyes
magatartási osztályzatok értékelésének szempontjai:

Példás (5) minősítést kap az a tanuló, aki
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- társainak példát mutat, segíti osztálytársai és a tanár munkáját,
- képességeihez és körülményeihez mérten példát mutat a tanulásban,
- az  iskola  házirendjének  előírásait  megtartja,  és  igyekszik  társaival  is  betartatni

azokat,
- erkölcsi szempontból pozitív irányultságú, kulturáltan viselkedik,
- aktivitás jellemzi, részt vesz a közösségi rendezvényeken.

Jó (4) minősítést kap az a tanuló, aki

- szívesen tevékenykedik  a  közösség érdekében,  bár  annak alakításában befolyást
nem gyakorol,

- közösség érdekei ellen nem vét, az iskola házirendjét megtartja,
- tanulmányi és egyéb kötelezettségeit teljesíti,
- fegyelmezett, betartja a kulturált viselkedés szabályait.

Változó (3) minősítést kap az a tanuló, aki

- a házirend előírásait több alkalommal megszegi,
- munkavégzésben ingadozó, esetenként figyelmetlen, pontatlan,
- önállótlan, munkáját többnyire külső hatásra végzi,
- társaitól segítséget nem kér, illetve időlegesen fogad el,
- igazolatlan mulasztása, intése van.

Rossz (2) minősítést kap az a tanuló, aki:

- szándékosan kárt okoz a közösségnek, vagy demoralizálja társait,
- házirendet rendszeresen vagy súlyosan megszegi,
- kötelességeit, kötelezettségeit nem teljesíti,
- megengedhetetlen hangnem és viselkedés jellemzi.

Magatartási  érdemjegyet  a  tantárgyi  osztályzatoktól  függetlenül  kell  megállapítani  az
osztályközösség,  osztályfőnök,  az  osztályban  tanító  tanárok,  illetve  érintett  nevelők
véleménye alapján. Az a tanuló, aki bármelyik tárgyból az elbírált időszak végén elégtelen
osztályzatot kap, nem lehet példás magatartású.

A tanuló fegyelmi felelőssége:

Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli
határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. 

Az igazolatlan mulasztás következményei:

A magatartás osztályzatának megállapításánál figyelembe kell  venni a tanuló igazolatlanul
mulasztott óráinak számát is:

- 1  igazolatlan  óránál  az  osztályfőnök  szóbeli  figyelmeztetést  alkalmazhat,  és  a
tanuló félévi magatartása nem lehet (5) példás.
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- 2  igazolatlan  óra  esetén  a  tanuló  írásos  osztályfőnöki  figyelmeztetést  kap,  és
magatartása legfeljebb (4) jó lehet.

- 3 órától az 1 napot meg nem haladó igazolatlan mulasztásnál a tanuló büntetése
osztályfőnöki intés, és magatartása (3) változónál jobb nem lehet.

- 1 oktatási napot meghaladó igazolatlan mulasztás esetén a tanuló igazgatói intésben
részesül, és magatartása csak (2) rossz lehet.

A tanulókkal és a szülőkkel a mulasztásra, illetve az igazolásra vonatkozó rendelkezéseket
ismertetni kell.

2.18.2 A szorgalomjegyek megállapításának elvei

A szorgalom értékelése az alábbi érdemjegyekkel történik: 

5 példás

4 jó

3 változó

2 hanyag

A szorgalmat minősítő osztályzat fokozatainak megállapításakor a legfőbb megkülönböztető
vonás az, hogy a tanulónak a tanulmányi munkához való viszonyában milyen szerepet játszik
az  igényesség  és  a  rendszeresség,  a  kötelességtudat  és  érdeklődés.  Az  egyes  szorgalom
osztályzatok értékelésének szempontjai:

Példás (5) minősítést kap az a tanuló, aki

- céltudatosan és ésszerűen szervezi meg munkáját, 
- kötelességteljesítése kifogástalan, a tanítási órákra és gyakorlati foglalkozásokra -

képességeihez és körülményeihez mérten - rendszeresen felkészül,
- társainak tanulmányaiban segítséget nyújt és szükség esetén segítséget kér, 
- minden tantárgyból elvégzi feladatait, van határozott érdeklődési területe, melyben

többletfeladatokat is vállal,
- a tanórákon felszerelése minden esetben hiánytalan.

Jó (4) minősítést kap az a tanuló, aki

- iskolai és otthoni munkáját, a kapott feladatokat elvégzi, 
- vállalt  kötelezettségeit  teljesíti,  de  képessége  körülményei  alapján  többre  volna

képes,
- társainak segítséget nyújt, társaitól szükség esetén segítséget kér,
- iskolai felszerelésében csak ritkán, néhány esetben fordul elő hiányosság.
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Változó (3) minősítést kap az a tanuló, aki

- iskolai és otthoni munkájában csak időnként tanúsít igyekezetet,
- tanulmányi munkában való részvétele ingadozó,
- órákon többször figyelmetlen, pontatlan, 
- nem önálló, csak külső hatásra végzi munkáját,
- társaitól segítséget csak időlegesen fogad el, segítséget nem kér.
- iskolai felszereléseit általában hiányosan hozza magával. 

Hanyag (2) minősítést kap az a tanuló, aki

- képességeihez és körülményeihez mérten keveset tesz tanulmányai fejlődésében, 
- tanulmányi  munkájában  megbízhatatlan,  figyelmetlen,  kötelességeit  gyakran

elmulasztja,
- órákon figyelmetlen, feladatait nem készíti el,
- érdektelen, munkához való viszonyát a közöny jellemzi,
- iskolai felszerelését rendszeresen nem hozza magával.

2.17.3 A jutalmazás, fegyelmezés iskolai elvei

Fegyelmező intézkedések

Büntetésben kell részesíteni azt a tanulót, aki helytelen magatartást tanúsít, a tanulóviszonyból
fakadó  kötelezettségeinek  nem  tesz  eleget,  az  iskolai  rendszabályokat  súlyosan  vagy
ismételten megszegi, a balesetvédelmi előírásokat nem tartja be, igazolatlanul mulaszt, vagy
tanulóhoz méltatlan magatartást tanúsít. A büntetésnek alkalmazkodnia kell a tanuló életkori
sajátosságaihoz, legyen arányban a terhére rótt kötelességszegés súlyosságával. A fegyelmező
intézkedés  legyen  nevelési  eszköz,  nem  sértheti  a  tanuló  emberi  méltóságát  és
jogszabályokban meghatározott jogait.

A házirendben  foglalt  kötelességek  megsértése  fegyelmező,  illetve  fegyelmi  intézkedést
vonhat maga után.

A fegyelmezés fokozatai és formái:

- figyelmeztetés négyszemközt, majd közösség előtt
- írásbeli figyelmeztetés
- írásbeli intés (szaktanári vagy osztályfőnöki)
- igazgatói intés

A fegyelmi intézkedések fokozatai és formái részletesen a Nevelési programban.

55



Ha a tanuló kötelességszegése nem súlyos és azt először követi el, úgy a szaktanár vagy az
osztályfőnök  figyelmeztetésben  részesíti.  Ha  kötelességszegés  megismétlődik,  az  eset
súlyosságától  függően  a  tanuló  osztályfőnöki,  szaktanári,  illetve  igazgatói  intésben
részesíthető.  A  fegyelmező  intézkedések  alkalmazásánál  a  fokozatosság  elvének
érvényesülnie kell, azonban a tanár vagy a tanuló emberi méltóságát súlyosan sértő, kirívó
fegyelmezetlenség esetén az előzményektől függetlenül igazgatói intés adható.

Ajánlások, külső kérésre elkészített véleményezések

A külső  kérésre  elkészített  véleményezéseket,  ajánlásokat  (jellemzés  bíróság,  rendőrség
számára, pályázati anyaghoz kapcsolódó ajánlás stb.) az osztályfőnök készíti el.
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VÉLEMÉNYEZÉSI, EGYETÉRTÉSI, JÓVÁHAGYÁSI ZÁRADÉK:

A Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium PEDAGÓGIAI PROGRAM tervezetét a szülők
közössége  a  nemzeti  köznevelésről  szóló  CXC.  törvény  (továbbiakban:  Nkt.)  73.  §  (1)
bekezdése alapján ………………… -án véleményezte.

Szombathely, 2016. …….…

……………...…………….
szülői közösség elnöke

A  Celldömölki  Berzsenyi  Dániel  Gimnázium  PEDAGÓGIAI  PROGRAM  tervezetét  a
diákönkormányzat  a  nevelési-oktatási  intézmények  működéséről  és  a  köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 120. § (4) bekezdése
alapján véleményezte.

Szombathely, 2016. …….…

…………………………….
diákönkormányzat elnöke

A  Celldömölki  Berzsenyi  Dániel  Gimnázium  PEDAGÓGIAI  PROGRAMJÁT  a
nevelőtestület a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 26. § (1) bekezdése alapján
……………….  elfogadta.

Szombathely, 2016. …….…

……………………………
nevelőtestület képviseletében

A Celldömölki  Berzsenyi  Dániel  Gimnázium  PEDAGÓGIAI  PROGRAMJÁT a  nemzeti
köznevelésről  szóló  2011.  évi  CXC.  tv.  26.  §  (1)  bekezdése  alapján  …………………
jóváhagyom.

Szombathely, 2016. …….…

…………………………
igazgató
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Az Nkt. 26. § (1) bekezdése alapján a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szombathelyi
Tankerülete,  mint  a  Celldömölki  Berzsenyi  Dániel  Gimnázium  fenntartója,  a  Pedagógiai
Program  (pl.  úszásoktatásra,  erdei  iskolára,  stb.)  vonatkozó  rendelkezéseinek
érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra többletkötelezettség hárul, egyetértését adja.

Szombathely, 2016. …….…

…………………………..
tankerületi igazgató
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VÉLEMÉNYEZÉSI, EGYETÉRTÉSI, JÓVÁHAGYÁSI ZÁRADÉK:

A Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium módosított PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁT a
közalkalmazotti tanács a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 16.§
(2) bekezdés b.) pontja alapján véleményezte.

Szombathely, 2016. …………….….
……………………………..…….

közalkalmazotti tanács elnöke

A Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium módosított PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁT a
szülői  szervezet/szülők  közössége  a  nemzeti  köznevelésről  szóló  CXC.  törvény
(továbbiakban: Nkt.) 73. § (1) bekezdése alapján véleményezte.

Szombathely, 2016. ………..…

……………...…………….
szülői szervezet/szülői közösség elnöke

A Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium módosított PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁT a
diákönkormányzat  a  nevelési-oktatási  intézmények  működéséről  és  a  köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 120. § (4) bekezdése
alapján véleményezte.

Szombathely, 2016. ………….…

…………………………….
diákönkormányzat elnöke

A Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium módosított PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁT a
nevelőtestület a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 26. § (1) bekezdése alapján
elfogadta.

Szombathely, 2016. ………….…

……………………………
nevelőtestület képviseletében
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A Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium módosított PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁT a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 26. § (1) bekezdése alapján jóváhagyom.

Szombathely, 2016. ………………

…………………………
igazgató

Az Nkt. 26. § (1) bekezdése alapján a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szombathelyi
Tankerülete a Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium fenntartója nevében a Pedagógiai
Program megvalósításához  az  1.  számú  mellékletben  meghatározott  többletkötelezettséget
biztosítja,  és  a  módosított  Pedagógiai  Program 2015.  szeptember  1-jei  érvénybelépéséhez
egyetértését adja.

Szombathely, 2016. ……………...

…………………………..
tankerületi igazgató
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1. számú melléklet
A  fenntartó  által  finanszírozott  többletkötelezettségek  az  intézmény  pedagógiai  programjának  megvalósítása  során
2013. szeptember 1-től

Ss
z. Támogatás tárgya A fenntartó által biztosított támogatás felhasználása Támogatás mértéke Megjegyzés

1. Úszásoktatás Tanulók szállításának költsége, pályahasználat/belépő díja
Az érettségit adó képzésben részt vevő 9. évfolyamos
tanulók számára, 12 alkalommal

Előzetes  egyeztetés,  utólagos
elszámolás alapján.

2.
Tanulók  tanév  végi
jutalmazása

Jutalomkönyv, jutalomtárgy stb.
Tanulónként  200,-  Ft  az  október  1-i  tanulólétszám
alapján számolva

3. Osztálykirándulás
Pedagógusok  útiköltsége,  ügyeleti  díja,  egy  múzeumbelépő  díja
pedagógusoknak

Osztályonként  évente  egy  alkalommal,  egy  napos
osztálykirándulás,  osztályonként  két  kísérő
pedagógussal

4. Erdei Iskola
Hozzájárulás  a  tanulók  részvételi  költségéhez,  pedagógusok
útiköltsége, ügyeleti díja, szállásköltsége

Résztvevő  tanulónként  15.000,-  Ft,  a  pedagógiai
program alapján

Előzetes egyeztetés

5.
Hagyományos
rendezvények,
programok

Pl.  projekthét,  saját  szervezésű  versenyek,  farsang,  Mikulás,
pályaorientációval,  beiskolázással  kapcsolatos  rendezvények,
diákönkormányzat rendezvényei

Tanulónként  600,-  Ft  az  október  1-i  tanulólétszám
alapján számolva.

Pályaválasztási  Kiállítás  és  Vásár
költségei külön egyeztetve 

6. Tanulmányi versenyek 
Közlönyben  meghirdetett  tanulmányi  és  művészeti  versenyek
esetén tanulók utazási költségei, pedagógusok útiköltsége, ügyeleti
díja, szállásköltsége (ha van)

Szükség szerint, a továbbjutás függvényében
Előzetes  egyeztetés,  utólagos
elszámolás 

7. Sportversenyek
Diákolimpiai  versenyeken  a  tanulók  útiköltsége,  pedagógusok
útiköltsége, szállásköltsége, ügyeleti díja

Szükség szerint, a továbbjutás függvényében Előre egyeztetés, utólagos elszámolás

8.

EU-s  és  hazai
projektekhez
kapcsolódó
kötelezettségek

Támogatási szerződésben foglalt vállalások támogatása Megállapodás szerint Előzetes egyeztetés szerint

9. 
Iskolai  jubileumi
rendezvény

Terembérleti díj 25, 50, 75 stb. éves évforduló esetén A terembérlet összege
Ha  nincs  a  Tankerület  más
intézményében  lehetőség,  előzetes
egyeztetés

10.
Külföldi  szakmai
tanulmányutak

Két  tanítási  nyelvű/nemzetiségi  oktatáshoz  kapcsolódó
tanulmányutak pedagógus-költségei

Kísérő pedagógusok útiköltsége, ügyeleti díja.
Csak  az  alapító  okirat  szerint  két
tanítási  nyelvű  és  a  nemzetiségi
oktatás esetén
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