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I. BEVEZETÉS 

1. A pedagógiai program törvényi háttere 

A Nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. tv. 
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI r. a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról 
A 243/2003. (12. 17.) Kerettantervi kormányrendelet 
Egyházi törvénykönyv (Codex Iuris Canonici) 
A 100/97. kormányrendelet az érettségi szabályozásáról 
A Gyermekek védelmérıl szóló 1997. évi XXXI. tv. 

2. Az intézmény mőködésének törvényi alapja: az Alapító Okirat 

Az intézmény neve: 
Jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Óvoda, Kéttannyelvő Általános Iskola, 
Középiskola és Kollégium  

Rövid neve: 
Jászberényi Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Középiskola 

Rövidített neve: 
Jászberényi Kat. Óvoda és Iskola  

Székhelye: 
5100 Jászberény Lehel vezér tér 5. 

Telephelye I: 
5100 Jászberény Rákóczi út 13-15. 

TelephelyeII: 

5100 Jászberény Jásztelki út 22. 

Az intézmény fenntartója:  
Egri Fıegyházmegye 3300 Eger Széchenyi u.1. 

Az alapító neve, címe: 
Egri Fıegyházmegye Ordináriusa 3300 Eger Széchenyi u. 1. 

Az alapítás idıpontja: 
1991 

Az alapító okirat száma, kelte: 
89/KG-2/2016.06.10. 

A mőködési engedélyt kiadó szerv: 
Jász-Nagykun-Szolnok-Megyei Kormányhivatal 

A mőködési engedély kelte: 
2016. augusztus 19. 

Az iskola mőködési területe: 
Jászberény város és vonzáskörzete, elsısorban Jász-Nagykun-Szolnok, Pest és Heves 
megye 

Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre: 
Önállóan gazdálkodó, költségvetése felett teljes jogkörrel rendelkezı egyházi 
intézmény. 
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Székhely intézmény: 

Jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Óvoda, Kéttannyelvő Általános Iskola, 
Középiskola és Kollégium 

5100 Jászberény Lehel vezér tér 5. 

Az engedélyezett évfolyamok száma: 
- Az általános iskolai évfolyamok száma: 8  
- A gimnáziumi évfolyamok száma: 4 

Nappali rendszerben, 1-8. évfolyamon emelt szintő testnevelés oktatás folyik. 1999. 
szeptember 1-tıl folyamatosan felmenı rendszerben két tanítási nyelvő, magyar-német 
osztályok mőködnek, a két tanítási nyelven folyó oktatás az elsı évfolyamon 
kezdıdik. Emelt szintő angol nyelv oktatása elsı osztálytól, emelt szintő német nyelv 
oktatása ötödik osztálytól felmenı rendszerben. A gimnáziumban emelt szintő német 
nyelv-oktatás és emelt szintő angol nyelv-oktatás folyik. 
 
Felvehetı létszám: 
Összesen: 740 fı nappali munkarendben  

Ebbıl:  

1-4. évfolyam: 330fı, ebbıl: SNI 10 fı 

5-8. évfolyam: 290 fı, ebbıl: SNI 10 fı 

9-12. évfolyam: 120 fı, ebbıl: SNI 5 fı 

 
Az iskola tagintézményei: 
 
Tagintézmény I.: 

Jászberényi Katolikus Óvoda, Általános Iskola Liska József Középiskola és Kollégium 
Tagintézménye 

5100 Jászberény Rákóczi út 13-15. 

Az engedélyezett évfolyamok száma: 
Nappali oktatás munkarendje szerint: 

- gimnáziumi képzés 9-12. évfolyam 
- közbiztonsági gimnáziumi képzés 9-12. évfolyam 
- katonai gimnáziumi képzés 9-12. évfolyamon 
- szakgimnáziumi képzés 9-12. évfolyam 
- szakközépiskolai képzés 9-12. évfolyam 
- szakképzési évfolyamok 1/13-2/14 évfolyam, (érettségire épülı 2 éves) 

szakképzés 
- szakközépiskolai/szakgimnáziumi képzés 1/9-5/13 

Felvehetı létszám: 
Összesen: 910 fı nappali munkarendben (nappali rendszerő iskolai oktatásban és 
nappali oktatás munkarendje szerinti felnıttoktatásban) 
kollégiumban 115 fı 
 
Ebbıl:  
gimnázium: 300 fı, ebbıl: SNI 20 fı 
szakközépiskola/szakgimnázium: 610 fı, ebbıl: SNI 20 fı 
Az 610 fıbıl 60 fı nappali oktatás munkarendje szerinti felnıttoktatásban 
kollégium: 115 fı, ebbıl: SNI 20 fı 
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Esti, levelezı és az oktatás egyéb sajátos munkarendje szerinti képzés (Sztv. 33.§) 
Szakképzés: 60 fı 

 
Tagintézmény II.: 

Jászberényi Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Középiskola, Angyalkert Óvoda 
Tagintézménye 
5100 Jászberény, Jásztelki út 22. 
Az engedélyezett évfolyamok száma: 
Az óvodai csoportok száma: 3 
Felvehetı létszám: 
óvoda: 75 fı, ebbıl SNI 5 fı 
 

3. Az intézmény létrehozásának rövid bemutatása 

Az intézmény a Nagyboldogasszony Kéttannyelvő Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 
valamint Liska József Katolikus Erısáramú Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium 
valamint Katolikus Óvoda 2016. évi alapításával jött létre. A két iskola eredeti feladatait az új 
szervezeti keretben változatlan terjedelemben ellátva olvadt egybe 2013. szeptember 1-tıl a 
nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 20.§ (1) c.) pontjában megjelölt 
többcélú, közös igazgatású köznevelési intézményként mőködı új intézménybe, amelyhez 
2016. szeptember 1-el csatlakozott Dr. Ternyák Csaba egri érsek Úr által ugyanebben az 
esztendıben alapított Angyalkert Katolikus Óvoda. 

 

3.1. . A Nagyboldogasszony Kéttannyelvő Általános Iskola és Gimnázium története 

Iskolánkat, Samassa József egri érsek 1885-ben alapította a Szatmári Irgalmas Nıvérek által 
mőködtetett Érseki Leánynevelı Intézet céljára.  

Az építkezés villámgyorsasággal folyt és így 1886 szeptemberében megindulhatott az 
oktatás, a tárgyi feltételeiben a kor színvonalának megfelelıen ellátott, építészetileg impozáns 
intézményben.  

Az intézet hatosztályos népiskolából, négyosztályos felsıbb leányiskolából, kisdedóvó 
intézetbıl és internátusból állott 1948-ig az iskolák államosításáig, a szerzetes - rendek 
feloszlatásáig. 

Az államosítástól a rendszerváltásig állami általános iskolaként, 1991-ig önkormányzat 
által fenntartott általános iskolaként mőködött.  

Az Egri Fıegyházmegye 1991-ben kezdeményezte az iskola épületének újbóli egyházi - 
tulajdonba vételét katolikus iskola céljára, amely még abban az esztendıben meg is valósult.  

Dr. Seregély István egri érsek,- mint fenntartó -1991. június 17-én hagyta jóvá az akkor 
még Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola - alapító okiratát. Intézményünkben 
mindig kiemelt szerepet kapott az oktatási kínálat folyamatos bıvítése, a kor és a régió 
igényeinek megfelelıen. Mindezek figyelembevételével indítottuk be 1999 – ben a német két 
tanítási nyelvő oktatást, 2006-ban az emelt szintő angol nyelvi képzést, amelyek kiteljesedése, 
valóban piacképes nyelvtudássá válása a 2012 szeptemberében beindított emelt szintő német 
és angol nyelvi gimnáziumi képzés által teljesedik ki.   

Jelenleg az általános iskolai oktatás a régi épületben lévı tantermekben, egy nagy 
tornateremben és egy kisebb tornateremben), és informatika szaktanteremben folyik. A 
gimnáziumi képzés a 2011 októberében átadott, a kor oktatási igényeit maximálisan kielégítı 
új épületszárnyban kezdıdött meg, amelynek bıvítése egy korszerő könyvtárral, további 
tanteremmel, csoport teremmel is megtörtént.  
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2013 áprilisában kezdıdtek meg pályázati forrásból az iskola új tornatermének építési 
munkálatai, valamint 2015-ben a fenntartó beruházásában négy új tanterem kialakítása, 
melyek felszentelést követı birtokba vételét 2016 szeptember 1-re tervezzük.  

 

3.2 A Liska József Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium története 

 
Iskolánk l959 szeptemberétıl a Tanítóképzı Intézetbıl kiválva Leánygimnázium néven  

lett önálló. Az l960-6l-es tanévet a Rákóczi út l7. szám alatt, az eredetileg általános iskolának 
készült épületben kezdhették meg, majd l96. szeptemberében költözött a mai helyére az 
iskola, a Rákóczi út l3. szám alá. Ekkor indult a mezıgazdasági szakközépiskolai oktatás egy 
osztállyal szılész-borász szakon. 

A középfokú ipari szakképzés átszervezése a technikumok helyett szakközépiskolákat 
hozott létre a nagyobb számú szakemberképzés céljából. Iskolánkban így l969-tıl a kimenı 
gimnáziumi osztályok helyett erısáramús osztályok indultak. A mezıgazdasági képzés 
keretében l977-ben érettségiztek utoljára tanulóink, ezzel az intézmény tiszta profilú, 
erısáramú szakközépiskolává vált három párhuzamos osztállyal. 

A következı években a központi fejlesztésbıl származó támogatás, a város vállalatai, 
villamos szakemberei, valamint az iskola tanárainak és tanulóinak összefogásával kiépültek a  
mőhelyek. Az elsı tanulók l973-ban végeztek. Ez év ıszén adták át az új 204 férıhelyes 
kollégiumot. Elektro lakatos alapszakmán belül az 504-3. számú villamos – gép - szerelı és 
az 504-2. számú háztartási gépszerelı szakon végeztek a tanulók. 

Szükségessé vált a technikusképzés a mőszaki szakközépiskolák keretén belül. A képzés 
l985-ben indult. l986-ban - fıleg a helyi üzemek régi igényének kielégítésére - megindult a 
gépgyártás-technológiai technikusok képzése is. 

l990-tıl a kisvállalkozások élénkülése következtében egyedi kísérletként l992-ben beindult 
a vállalkozás-orientált villamos - gép és készülékszerelı szak, amelynek célja olyan 
erısáramú szakemberek képzése, akik szakmájukban önállóan képesek egy kisvállalkozást 
létrehozni, mőködtetni, fejleszteni. Ezzel majdnem párhuzamosan indult a világbanki modell, 
amelyben az l-4. év alatt döntıen közismereti oktatás, az 5-6. évben a  szakmai képzés folyt - 
ezzel közelítve a nyugati iskolarendszerhez. 

Az l990-es évek társadalmi változásai egyre inkább igényelték a középfokú általános 
képzést, így indult be ismét iskolánkban a gimnáziumi oktatás l992-ben. Az általános 
tantervet fakultációs képzéssel egészítettük ki, így a diákok második osztályból három irányba 
orientálódhatnak: számító-gépkezelıi, ügyviteli, szociális gondozói, ezzel késıbbi 
foglalkozásukat alapozhatják meg. 

A következı évben újabb típusú gimnáziumi osztály indítására kaptunk lehetıséget: a 
közbiztonsági gimnáziumi osztály beindítását. A tanulók az általános gimnáziumi tananyagon 
kívül három fı területen kapnak emelt képzést: számítástechnika, két idegen nyelv, valamint 
testnevelés -, tehát ez a képzési forma is elsısorban tanulók késıbbi foglalkozásának 
megalapozását szolgálja. 

A kerettantervek 2001. évi bevezetése jelentısen átalakította az oktatást. A kerettantervi 
képzés felfutásával sor került 2005-ben az elsı kétszintő érettségi vizsgára. A fentiek 
következményeként a mőszaki szakképzés szerkezetét átalakítottuk, 2001 és 2004 között az 
érettségi utáni egy éves képzésrıl áttértünk a két éves képzésre, megszüntettük a beszámításos 
képzést, ugyanis az általános mőveltséget növelı tantárgyak lecsökkentették a szakképzésre 
fordítható idıt.  

2006-tól Mőszaki informatikus képzést vezettünk be. 2008-ban megjelent az új 
modulrendszerő szakképesítések OKJ-ja és ennek alapján az 1994-tıl kialakított szakképzési 
struktúrának megfelelı szakképesítéseket indítottuk 2008. szeptember 1-jén. 
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Az informatikai képzésben két rokon szakképesítést indítottunk, a mőszaki informatikust 
és az informatikai rendszergazdát. Ez utóbbi nappali rendszerben Cisco hálózati eszközökkel, 
Cisco tananyaggal folyik a képzés. 

2008-ban megalakult a Jász-Nagykun Szolnok megyei Szakképzés-szervezési társulás, 
melyet a szakközépiskolát fenntartó önkormányzatok hoztak létre. A megye összes szakképzı 
intézménye egy TISZK-be (Térségi Integrált Szakképzı Központ) tömörült, melyben iskolánk 
központi képzıhelynek minısül. Ez azt jelenti, hogy az iskolában az elektrotechnika – 
elektronika és az informatika szakmacsoportban folyó képzések gyakorlati oktatási helyei 
fejlesztendık és a képzés ide centralizálódik.  

Az intézmény komplex együttese lehetıvé teszi a tanulók teljes (oktatási, gyakorlati, sport, 
kollégium, étkezés, szórakozás, könyvtár) kiszolgálását. 

2011 szeptemberétıl intézményünk fenntartója a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Önkormányzat lett, majd 2012. január 01-én állami fenntartásba kerültünk a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Intézményfenntartó Központ irányítása alatt. 2012. szeptember elsejétıl az 
Egri Fıegyházmegye gyakorolja a fenntartói jogokat. 

 
 
3.3 Angyalkert Katolikus Óvoda alapítása 
 
Kasza Lajos a jászberényi székhelyő Jász-Plasztik KFT. tulajdonos ügyvezetıje azzal a 

kéréssel fordult Dr. Ternyák Csaba egri érsek Úrhoz, hogy az általa óvoda céljára, Jászberény 
Jásztelki út 22. szám alatt kialakított épületrészt az Egri Fıegyházmegye katolikus óvoda 
fenntartására, mőködtetésére vegye át.  

Dr. Ternyák Csaba egri érsek Úr a felajánlást elfogadta és céljával egyetértve és 2016. 
szeptember 1.-el Angyalkert óvoda néven megalapította Jászberény elsı katolikus óvodáját, 
melyet Jászberényi Nagyboldogasszony Kéttannyelvő Katolikus Általános Iskola, 
Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium tagintézményeként kíván mőködtetni.  
 
 

4. Az intézmény küldetésnyilatkozata 

4.1. A katolikus intézmény küldetése a társadalomban 

Az Egyház Krisztustól kapott feladata az emberek Isten felé vezetése, üdvösségre segítése. 
Bár az Egyház 2000 éves, ezt a feladatot minden embernél újra kell kezdenie.  
Az Egyház küldetése, hogy hirdesse az evangéliumot, vagyis kinyilvánítsa mindenki elıtt az 
üdvösség örömhírét. Jézus Krisztus evangéliumában egészen kifejezetten megvan az az igény, 
hogy belegyökerezzék a hívek lelkébe és életébe. Éppen ez a célja a katolikus óvodai, iskolai, 
kollégiumi nevelésnek is.  
A katolikus közoktatás tudatosan arra kötelezi el magát, hogy az egész ember kifejlesztésén 
munkálkodjék, hiszen Krisztusban a tökéletes emberben, minden emberi érték teljesen 
kibontakozik, és egymásba fonódik. Ez adja a katolikus közoktatási intézmények 
legsajátosabb katolikus jellegét, és ebben gyökerezik az a kötelessége, hogy tisztelje az 
emberi értékeket, érvényre juttatva azt az autonómiát, amely megilleti ıket, s közben betöltve 
saját küldetését, amely minden ember szolgálatára kötelezi.1 
Korunk nélkülözi a stabil értékrendet. Az egyházi intézmény a krisztusi tanítás fényében 
felismerve az ember alapvetı küldetését, az egészséges személyiség és a hit alapjait egyszerre 
kívánja megvetni. A családokkal való kapcsolattartás folyamán a remélhetıleg egyre több 
embert segíthet az igaz értékek megtalálására. Éppen ezért a katolikus intézmény nyitott 

                                                 
1 Katolikus Iskolák Magyarországon, 7,8,14. oldal 
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mindazon családok számára, akik elfogadják az intézmény katolikus szellemiségét. Más 
felekezetbıl érkezı családoknál tiszteletben tartja saját vallási szokásaikat. 

4.2. A katolikus intézmény küldetése a pedagógusok irányába 

Az Egyházban a katolikus közoktatás szerepe egyre nagyobb. „A nevelés eszközei közül a 
krisztushívıknek különösen nagyra kell értékelniük az iskolákat (óvodákat, kollégiumokat), 
amelyek kiemelkedı segítséget nyújtanak a szülıknek nevelési feladatuk teljesítésében.”2  
A katolikus közoktatási intézményben az oktatásnak és a nevelésnek meg kell felelnie a 
katolikus tanítás elveinek; az oktatóknak pedig ki kell tőnniük helyes tanításukkal és 
becsületes életükkel.3 

Mint minden nevelési és oktatási intézmény, a katolikus óvoda és iskola is pedagógus függı. 
Céljait csak akkor érheti el, ha a pedagógusokat sıt a technikai dolgozókat is áthatja a 
katolikus küldetéstudat. 
Hangsúlyozni kell, hogy intézményeink nem csupán keresztény intézmények, hanem azon 
belül katolikus lelkiséggel és szellemiséggel rendelkeznek. Van, kell, hogy legyen katolikus 
pedagógia is! 

4.3. A katolikus intézmény küldetése a gyermek irányába 

A Teremtı szellemi, lelki, testi értékeket helyezett el a gyermekben, amelyeket a neveléssel 
kell felszínre hozniuk azoknak, akik a gyermekért felelısek. A gyermeket sem a szülı, sem a 
pedagógus nem formálhatja ,,saját képére és hasonlatosságára”, hanem a mennyei Atya vele 
kapcsolatos szándékát kell kifürkésznie, és megvalósulásában segíteni. 

4.4. Az intézményünk küldetésnyilatkozata 

Intézményünk segíti a növendékeit abban a folyamatban, hogy a keresztény értékre építve 
mővelt emberré, gazdag személyiséggé, Istent és embertársait szeretı, felelıs polgárrá, 
tisztességes és emberséges, alkotásra és boldogságra képes emberré váljanak. Nevelésük és 
oktatásuk a: pedagógiai alaposság és igényesség, szakmai felkészültség, kimagasló 
hivatástudat, keresztény értékrend szellemében történik. 
Pedagógiai munkánkat a humanista erkölcsi értékek, a keresztény szemlélet, a nemzeti 
tudat, a demokratikus célok, a tanulók személyiségének fejlesztése, a korszerő technikai-
technológiai szemlélet alapján határozzuk meg. 
Hisszük, hogy tanítványainkat a hazát tisztelı és szolgáló, a családot becsülı és szeretı, a 
nemzetért tenni akaró és hitüket megvalló polgárokká neveljük. 
Gyermekbarát, ugyanakkor rendre törekvı, világos rendszert kínálunk, amelyben – 
reményeink szerint – minden gyerek a legmagasabb szinten bontakoztathatja ki képességeit, 
megtanulhatja a testileg, szellemileg, érzelmileg és erkölcsileg egészséges életvitelt. 
Kritikusan és módszeresen közvetítsük az általános mőveltséget, a munkaerıpiac igényeinek 
megfelelı szakképzést biztosítjuk, és ezáltal a növendékek személyiségének kiteljesedésén 
munkálkodunk. Összhangot teremtünk egyfelıl a mőveltség és a hit, másfelıl a hit és a 
mindennapi élet között. 
Ez a szintézis a különbözı tudományokba rendezıdött emberi tudás sokféle tartalmának 
megismerése által valósulhat meg, az evangéliumi üzenet fényében és azoknak az erényeknek 
kifejlesztésében, amelyek a keresztény embert jellemzik. 
Intézményünk katolikus, ökumenikus jelleggel mőködik. A közösség minden tagja osztozik 
a keresztény világszemléletben, s ezt ki is nyilvánítja. Így ebben az intézményben az 
evangéliumi elvek válnak nevelési eszménnyé, belsı ösztönzıvé és egyúttal végsı céllá. 

                                                 
2 Egyházi Törvénykönyv (CIC. 796.1. kánon) 
3 Egyházi Törvénykönyv (CIC 803.2. kánon) 
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Intézményünk tudatosan vállalja a fiatalok nevelését, szakképzését, hogy vallásos lelkülettel, 
elkötelezettséggel álljanak helyt az életben. 
Az intézmény szakgimnáziumi része azon diákok iskolája kíván maradni, akik kedvelik a 
reáltantárgyakat és az érettségi, valamint az alapozó ismeretek valamely szakmacsoportban 
való megszerzése után középfokú vagy felsıfokú speciális tudást akarnak elsajátítani. A 
gimnáziumi képzésben a legfontosabb cél a tanulók felkészítése a továbbtanulásra. 
Intézményünk nem csak az ismeretátadás, hanem olyan emberi közösség helye kíván lenni, 
amelyben a résztvevık - tanárok és diákok - kölcsönösen gyakorolják a kötelességeket és 
jogokat. 
Az óvodai, iskolai és kollégiumi nevelés nyelve a magyar. 
 
 
 

5. Az intézmény erkölcsi elvárásai 

5.1. Erkölcsi elvárások a nevelıktıl 

A gyermekek nevelése felelıs, örök életre szóló feladat. Üdvösségre nevelünk, ahhoz, hogy a 
növendékek harmonikus, kellı önismerettel, önfegyelemmel rendelkezı, szépre, jóra 
fogékony, Istent és embertársat szeretı emberekké váljanak, a pedagógusoknak is ilyennek 
kell lenniük. 

Hiszen a katolikus köznevelési intézmény sajátos jellegének biztosítása nagyobb részben az 
ott dolgozók tevékenységén és tanúságtételén múlik. Nyitott kell, hogy legyen minden 
értékre, amelyet beépíthet saját életébe és nevelı-oktató munkájába. Elengedhetetlen az 
önképzés, az olvasás, melyek lelki, szellemi feltöltıdést adnak a napi munkához. Ez a munka 
nagy önfegyelmet és önismeretet igényel, de ugyanakkor a pedagógusnak vállalnia kell a 
növendékek elıtt teljes személyiségét, korlátait is. A gyerekek nevelése elképzelhetetlen a 
szeretet, az adás vágya és az empátia nélkül. Meg kell érezni, melyik gyermeknek van 
szüksége személyes beszélgetésre, és melyiknek határozott szigorra. 

A pedagógus minden pillanatban értéket közvetít. Ezért kerülnie kell mindent, amely 
értéktelen, Ami csak szórakoztat, de nem nevel, ami üres tudást ad, de személyiséget nem 
fejleszt, ami Isten helyett valami pótszert akar nyújtani az embernek. 

A nevelı élete összhangban kell, hogy álljon az általa és az intézmény által képviselt 
értékekkel. Ezért fontos, hogy minden pedagógus pontos, fegyelmezett, alapos munkát 
végezzen. 

Ígéreteit megtartsa a növendékek és a kollégák felé is. Konfliktusait emberi módon kezelje. 
Tudjon megbocsátani. Családi háttere rendezett legyen. Ezt a munkát csak magasan 
kvalifikált, hitükben képzett, a gyerekeket szeretı és értı pedagógusok tudják ellátni. A 
pedagógus szavai és tettei mindig összhangban kell, hogy legyenek, hiszen mindennél 
nagyobb veszélyt jelent a gyerek számára a hamis tanúságtétel. 

A keresztény szellem, a tanúságtétel, az intézmény lelki élete szervezése szempontjából 
elengedhetetlen, hogy minél több hitvalló pedagógus legyen a tanári karban. 

Az intézmény a tanárokat fejlıdésük érdekében szakmai továbbképzésekre küldi. Nevelési 
értekezleteket és lelki programokat szervez, és lehetıségeihez képest mindent megtesz, hogy 
jó hangulatban, örömmel, és megfelelı felszereltséggel magas szakmai színvonalon 
dolgozhassanak. 

Az intézményben minden olyan pedagógus dolgozhat, aki elfogadja annak katolikus voltát, 
nem dolgozik a hitvallásos nevelés ellen. Alaposan tanulmányozza a keresztény tanítást és 
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munkája közben nem tesz elmarasztaló, sértı megjegyzést egyházra és tanítására, hiszen ez a 
növendékekben meghasonlást idézhet elı. Az intézmény katolikus volta, jó hírneve csak 
ebben az esetben biztosítható. 

A keresztény szellem, a tanúságtétel, az intézmény lelki élete szervezése szempontjából 
elengedhetetlen, hogy minél több hitvalló pedagógusok között. A fejlıdés elıfeltétele, hogy 
számarányuk növekedjen. Ez sohasem jelentheti azonban azt, hogy az egyszínőségre kell 
törekedni, mert a növendékek akkor tanulnak igazán sokat nevelıiktıl, ha azok a világ 
sokszínőségét tudják képviselni. Intézményünk ökumenikus jellege a nevelık körében  is 
megköveteli a sokszínőséget, a más felekezethez tartozók jelenlétét. Az intézmény 
vezetıségére nagy felelıséget ró a megfelelı pedagógusok kiválasztása. A legnagyobb jó 
szándék esetén is történhetnek sikertelen választások. Ezért minden új nevelı elıször egy éves 
szerzıdéssel alkalmazható, amelyet a felek kölcsönös megelégedése esetén lehet 
véglegesíteni. 

5.2. Erkölcsi elvárások a növendékektıl 

A mai magyar társadalom nagyon sokféle. Így a gyermekek is sokféle hatásnak vannak kitéve. 
Egy-egy intézmény növendékei különbözı társadalmi rétegekbıl, családi háttérbıl, egyházból 
győlik egybe. Éppen ezért egységes erkölcsi elvárások nehezen adhatók meg feléjük. 
Alapvetı, hogy elfogadják és befogadják az intézmény üdvösségre és felelıs tudásra irányuló 
tevékenységét, és ezt tudatosan ne akadályozzák. Tartsák be az emberi kapcsolatok szabályait. 
Csak az a fiatal lesz képes ellenállni a fogyasztói társadalom csábításainak, csak az veszi észre 
a média által reklámozott tárgyak, célok silányságát, aki találkozott az élı Istennel. Ez a 
találkozás megjelöli az embert. Ehhez segíthetjük hozzá a fiatalt, ha megszerettetjük vele a 
csöndes szemlélıdést a természetben, értékes irodalmat, mőalkotást, zenemővet adunk a 
kezébe. 

Összefoglalva az elvárások: 

•••• humánus, erkölcsös, fegyelmezett, mővelt, kötelességtudó, érdeklıdı, 
•••• nyitott, kreatív, alkotó, 
•••• becsüli a szorgalmas tanulást, a munkát, 
•••• képes a problémák érzékelésére és megoldására, gyakorlatias, 
•••• képes eligazodni szőkebb és tágabb környezetében, 
•••• jó eredmények elérésére törekszik (játékban, munkában, tanulásban), 
•••• van elképzelése a jövıjét illetıen, becsüli a tudást, 
•••• öntevékenyen, aktívan vesz részt a tanulásban, ismeri a tanulás helyes és hatékony 

módszereit, 
•••• képes tudását tovább fejleszteni és önállóan ismereteket szerezni, tudását 

folyamatosan gyarapítja, bıvíti, 
•••• képes az értı olvasásra, gondolatait helyesen és szabatosan tudja megfogalmazni 

szóban és írásban, 
•••• ismeri, tiszteli, óvja, ápolja nemzeti kultúránkat, történelmünket, anyanyelvünket, 

a természet, a környezet értékeit, más népek értékeit, hagyományait, az egyetemes 
kultúra legnagyobb eredményeit, 

•••• a társadalmilag elfogadott normák szerint viselkedik az emberi és a természeti 
környezetben, ismeri és alkalmazza a közösségben éléshez szükséges 
magatartásformákat, 

•••• ismeri és betartja a különféle közösségek (család, iskola, társadalom) együttélését 
biztosító szabályokat, az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott 
formáit és módszereit, 
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•••• viselkedése udvarias, beszéde kulturált, 
•••• társaival együttmőködik, 
•••• szüleit, nevelıit, társait szereti és tiszteli, 
•••• képes szeretetet adni és kapni, 
•••• szereti hazáját, 
•••• megérti, tiszteletben tartja a sajátjától eltérı nézeteket, 
•••• szellemileg és testileg egészséges, edzett, egészségesen él, szeret sportolni, 

mozogni, 
•••• megjelenése és személyes környezete tiszta, ápolt, gondozott. 
•••• részvétel a vallásának megfelelı (katolikus, protestáns) egyházi programokban, 
•••• tiszteletteljes, szép beszéd tanárokkal, társakkal egyaránt, 
•••• mindenki testi, lelki egészségének megırzése, biztosítása, 
•••• alapos, rendszeres és pontos munka, 
•••• a rábízott feladatok lelkiismeretes elvégzése, 
•••• az intézmény szabályzatainak felelıs betartása, 
•••• belsı igény a szépre, jóra, igazra és szentre. 

 

5.3. Erkölcsi elvárások a szülıktıl 

Minden köznevelés intézmény létét, szükségességét a mögötte álló szülık társadalma 
igazolja. A szülık joga és kötelessége, hogy hitüknek megfelelı intézménybe járassák 
gyermeküket. Az intézmény igazán egyházi szelleme csak akkor születhet meg, ha szülık is 
közösséget alkotnak, hiszen "a keresztény hit is egy közösség ölén születik és növekszik" (Kat. 
Isk.53.). 
Így a gyermekek reményeink szerint egy egyházi közösségbıl kerülnek be az intézmény 
közösségébe, és az intézmény elvégzése után oda kerülnek vissza. Ez hatalmas garancia arra, 
hogy a gyerekeket az intézmény után nem sodorja el az élet sokszínő áramlata. 
Az intézmény a szülıktıl is elvárja, hogy elfogadják a köznevelési intézmény egyházi 
jellegét, ne neveljenek, tegyenek az intézmény szellemisége ellen, hanem erkölcsileg, szükség 
esetén anyagilag is támogassák. Intézmény kapcsolatos problémáikat az érintettekkel 
beszéljék meg. Az intézmény feladata, hogy jogos problémák esetén a szülıkkel együtt 
megkeresse azok mindenki számára megnyugtató megoldását. 
Az intézmény a szülıkkel igyekszik mindjobban megismertetni szellemiségét, nevelési 
alapelveit. Ezt a szülıkkel való folyamatos kapcsolattartással igyekszik elérni. Az intézmény 
elvárja, hogy a szülık lehetıség szerint maguk is fejlıdjenek hitben, tudásban, ezzel példát 
mutatva gyermeküknek. 
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II/A. NEVELÉSI PROGRAM 

1. AZ INTÉZMÉNYI NEVELİ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI 
ALAPELVEI, CÉLJA, FELADATAI, ELJÁRÁSAI 

1.1. Az intézményi nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei értékei 

A katolikus nevelés alapja és középpontja maga Krisztus. 
Az Egyház azért hozza létre óvodáit, iskoláit, intézményeit, mert egészen különleges 

eszközt lát bennük a teljes ember kiformálására (CIC 794-795. kánon). 
A II. Vatikáni Zsinat dokumentumai közül különösen a Gravissimum Educationis 

Momentum kezdető leszögezi a katolikus nevelés jelentıségét, amikor azt írja: „Az 
egyháznak is feladata a nevelés, sajátos okból: elıször is azért, mert el kell ismernie, hogy 
nevelésre képes közösség. Legfıképpen pedig azért, mert kötelessége hirdetni az üdvösség 
útját minden embernek. A hívık számára át kell adni Krisztus életét és állandó 
szorgoskodással segíteni kell ıket, hogy ennek az életnek teljességére eljussanak.”4 

A katolikus óvoda, iskola része az egyház üdvözítı küldetésének, különösen a hitre 
való nevelés területén. Az Egyház a katolikus óvoda, iskola által, mely fölkínálja korunk 
embereinek a maga nevelési elgondolását, sajátos módon részt vállal a kulturális 
párbeszédben, s ezzel elısegíti a valóságos fejlıdést, amely az ember teljes kibontakozásához 
vezet. 
 
 A keresztény nevelésnek abban kell segítenie a fiatalokat, hogy megérjenek a 
szabadság felelıs megélésére, érzékük legyen a transzcendencia és az igazi értékek iránt. 
Megismerjék önmagukat és az ıket körülvevı világot. Felülemelkedjenek a középszerőségen, 
ne fáradjanak bele a folytonos önképzésbe és önnevelésbe, és egyre jobban elkötelezzék 
magukat az Egyházon belül Isten és az emberek szolgálatára. 
 

„ A katolikus óvodában és iskolában az oktatásnak és a nevelésnek meg kell felelnie a 
katolikus tanítás elveinek; a nevelıknek pedig ki kell tőnniük helyes tanításukkal és 
becsületes életükkel.” (CIC 803. kánon) 

Pedagógiai tevékenységünk a fent idézett elvárásnak megfelelıen tehát: 
• az alapvetı emberi és szabadságjogok, a gyermekeket megilletı jogok érvényesítése; 
• keresztény értékrend; 
• egymás iránti felelısség, bizalom, szeretet és tapintat; 
• intellektuális igényesség, kulturált stílus minden tevékenységében; 
• az keresztény erkölcsi normák betartása, betartatása; 
• az egészséges fejlıdés érdekében: az egyéni és közösségi érdekek egyensúlyban 

tartása; 
• az egyéni és életkori sajátosságok figyelembe vétele; 
• a nemzeti, etnikai kisebbségi azonosságtudat tiszteletben tartása, fejlesztése; 
• építés a tanulók öntevékenységére, önszervezıdı képességére; 
• a szülıkkel, a kapcsolódó oktatási intézményekkel és egyházi közösségekkel való 

konstruktív együttmőködés. 
 
Az alábbiakban felsoroljuk azokat az alapelveket, amelyek különösen nagy hangsúlyt 
kapnak katolikus intézményünk egész pedagógiai mőködésében. 
 

                                                 
4 II. Vatikáni Zsinat „Gravissimum Educationis Momentum”(G.E.3.)  
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• A növendék személyisége a pedagógus személyiségének megnyilvánulásai által 
fejlıdik. Ezért különleges felelısség hárul mind szakmailag, mind morálisan a 
pedagógusokra. „a katolikus intézmény sajátos jellegének biztosítása legnagyobb 
részben az ott dolgozók tevékenykedésén és tanúságtételén múlik.”5 

 
• A nevelésben (különösen a kezdeti periódusokban) fokozott szerepe van a 

szokásautomatizmusoknak. Ezért a szokások kialakítására kitüntetett figyelmet kell 
szentelni, az erre fordított energia sokszorosan megtérül. 

 
• Lehetıleg a dicséretet helyezzük elıtérbe. Arra kell törekednünk, hogy az valóban 

mindig indokolt legyen. 
 

• Nagy a jelentısége a tudásnak, az ismereteknek; értékkonfliktus esetén azonban az 
emberi morált magasabb rendő követelménynek kell tartani az ismeretnél, a 
személyiség harmóniáját, „belsı békéjét” az érvényesülésnél. 

 
• Döntı a követelmények belátáson alapuló belsı igénnyé váló betartása, és a 

pontosság, a fegyelem, az önfegyelem gyakorlása. Ez a pedagógiai folyamatban részt 
vevı növendékekre és pedagógusokra egyaránt vonatkozik. 

 
• Az igényes követelmény meghatározása és végrehajtása következetességet tételez fel.  

 
• A katolikus kollégium kiemelt társadalompolitikai szerepe és feladata, hogy a tanulók 

számára – lakóhelyüktıl és szociális helyzetüktıl függetlenül – biztosítsa a minıségi 
tudáshoz és a keresztény szellemben történı neveléshez való hozzáférést, így 
meghatározó jelentısége van az esélyteremtés és a társadalmi mobilitás 
elısegítésében.  

1.2. Az intézményi nevelı-oktató munka célja 

Pedagógiai munkánk célja: 
• A gyermekeket, diákokat segítse abban, hogy a keresztény értékekre építve mővelt 

emberré, gazdag (szépre, jóra fogékony) személyiséggé, Istent és embertársait szeretı, 
felelıs polgárrá, tisztességes és emberséges, alkotásra és boldogságra képes emberré 
váljanak. 

• Cselekvı elkötelezettségre neveljük növendékeinket az igazság és az igazságosság, a 
jó és a szép iránt, fejlesztjük a harmonikus személyiség kibontakoztatásához szükséges 
szellemi, érzelmi és testi képességüket. 

• A gyerekek, szülık, partnerek, környezet elégedettségére törekedjék, ezen belül: a 
hitéletbeli fejlıdés, a tudás, a fegyelem, a továbbtanulásra való felkészítés fontosságát 
hangsúlyozza. 

• A gyermekek, diákok morális és esztétikai szemléletét alakítsa, kognitív és 
kommunikációs képességeinek, az értékes tudás és az értékes alkotások iránti igényét 
fejlessze. 

• A tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában ismereteket közvetítsen, alapvetı 
képességeket és alapkészségeket fejlesszen. 

• Megalapozott, érvényes és személyes értékrendet alakítson ki 
• A kudarc- és sikertőrés készségeit fejlessze. 

                                                 
5        A katolikus iskola (A Katolikus Nevelés Kongregációja, Róma 1977.) 78. oldal 

•  
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• Az önálló, felelıs állásfoglalás, cselekvés alapjait és (életkornak, fejlettségi foknak, 
saját személyiségjegyeknek megfelelı) készségeit kimunkálja. 

• Magas színvonalú és sokrétő ismeretközléssel és hatékony szakmai munkával fejlessze 
a növendékek önálló problémamegoldó, gondolkodó képességét, készségét és a 
kreativitást. 

• A liturgiába való aktív bekapcsolódásra ösztönözze növendékeinket. 
• Nagy mővészek, tudósok hithez, egyházhoz való viszonya, a gondolkodásra, a szellem 

fejlıdésére gyakorolt hatását példaként állítsa. 
• Magyarságunk gyökereit megismertesse (nyelv, történelem, magyarságtudat) 
• Hagyományainkat, ünnepeinket megismertesse, átörökítse, élıvé tegye (táncház, 

népdalkörök, kézmőves foglalkozások, stb.). 
• A kulturált szórakozás igényét kialakítsa, törekedjék tartalmas és tartós 

kapcsolatokra. 
• Megismerje és megértse a természeti, társadalmi, kulturális jelenségeket, 

folyamatokat. 
• A növendékek megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek 

elengedhetetlenek a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodáshoz, a változások 
befolyásolásához, saját sorsuk alakításához, a felnıtt élet sikeressége szempontjából 
kiemelt fontosságú a kulcskompetenciák fejlesztése. 

• Tartsa értéknek és feladatnak a kultúra és az élıvilág változatosságának megırzését. 
• A sikeres munkaerı - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó 

tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése, hogy megtalálja helyét a 
családban, a társadalomban és a munka világában. 

• A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzető gyermekek segítése a kompetencia 
alapú oktatás megvalósításával legyen képes felelıs döntések meghozatalára a maga 
és a gondjaira bízottak sorsáról. 

• A digitális írástudás elterjesztése. 
• A növendékek kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése. 
• A nevelıtestület módszertani kultúrájának fejlesztése, önálló intézményi innováció 

megvalósításával, differenciált tanítás-tanulás megvalósításával. 
• Célunk az egyén tanulási kompetenciájának fejlesztése, mert az emberi 

cselekvıképesség az egész életen át tartó tanulás folyamatában formálódik, az egész 
életen át tartó tanulásra való felkészítést preferáljuk. 

• Az esélyegyenlıség megvalósulását segítse. 

1.3. Az intézményi nevelı-oktató munka feladatai 

A katolikus köznevelési intézmény kötelessége vállalni a gyermekek személyiségének 
keresztény szellemő formálását: „ma különösen, hiszen számot kell vetnünk azzal, hogy a 
család és a társadalom e téren nem teszi meg, ami rajta áll.” 6 

Ezért intézményünk feladata:  

• Segítse elı az egyéni életélmények szerzését, az egyéni képességek kibontakozását a 
hitélet erısítését szolgáló (lelkigyakorlat, zarándoklat, stb.) programokban, az 
intézményi munkában és a tanórán kívüli tevékenységekben: óvoda, napközi, 
tanulószoba, szakkörök, kirándulás, erdei iskola, iskolaújság, stb. 

                                                 
6 A katolikus iskola (A Katolikus Nevelés Kongregációja, Róma 1977.) 45. oldal 
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• Fejlessze a növendékek problémamegoldó gondolkodását, az összefüggések 
felismerését, a morális kérdések megítélését osztályfınöki órák, vezetıi és közösséget 
érintı intézkedések, tantárgyak elsajátítása során. 

• Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek szeressék és ismerjék meg tágabb és 
szőkebb környezetüket, ezért feladatunknak tartjuk, hogy megismertessük 
növendékeinkkel országunk, városunk és iskolánk múltját, hagyományait és jelenét. 
Ezt a feladatot minden osztályban a történelem és osztályfınöki órák keretében 
valósítjuk meg. Bekapcsolódunk városaink életébe, minden városi rendezvényen és 
megemlékezésen részt veszünk. E mellett kialakítjuk saját intézményi 
hagyományrendszerünket is, melyeket ápolunk. 

• Kiemelten kezeljük az ország és a Kárpát-medence, különösen a környezı 
országokban élı magyarság életének megismerését, ugyanakkor fontosnak tartjuk 
Európához való tartozásunkat is. Minden évben két-négy napos tanulmányi 
kirándulásokat szervezünk az osztályoknak szakmai képzés, hazánk és a környezı 
országok megismerése céljából. 

• Tehetséggondozó és felzárkóztató programokkal támogassa az egyéni képességek 
kibontakozását. 

• Teremtsen a növendékek számára életkoruknak megfelelı formájú és jelentıségő 
döntési helyzeteket.  

• Mutasson fel szentek, ismert egyházi és elismert személyiségek által követésre méltó 
példákat. 

• Segítse elı a személyes meggyızıdés, keresztény világszemlélet és világkép 
kialakítását és érzelmi-szellemi megerısítését, személyre és konkrét közösségekre 
szabott feladatok alapján. 

• Hozzon létre konstruktív, jellegzetes, tartalmas és felelıs, szellemi arculattal 
rendelkezı alkotó (kis) közösségeket, ahol a gyermek a közösségben való élet során 
fejlessze önismeretét, együttmőködési készségét, akaratát, segítıkészségét, 
szolidaritásérzését, empátiáját. 

• Törekedjen azoknak a hátrányoknak a csökkentésére, amelyek a gyermekek szocio -
kulturális környezetébıl vagy eltérı ütemő érésébıl fakadnak. 

• Etikus gazdasági és társadalmi viselkedésmódok megismertetése által segítse el az 
intézményi nevelés és oktatás hozzájárulását Magyarország gazdasági fejlıdéséhez. 

• Minden képzési területünkön tantárgyszerően foglalkozunk a környezetünk 
egészségének megóvásával, kialakítjuk növendékeinkben a saját maguk iránti 
esztétikai igényt. 

• Ahhoz, hogy növendékeinkben kialakuljon az egészséges életmód iránti igény meg 
kell ismertetnünk gyermekeinkkel az egészséges életmód szabályait és a káros 
szenvedélyek elkerülésének lehetıségeit. Ezt a feladatunkat az osztályfınöki órák 
keretében valósítjuk meg. De erre még külön délutáni foglalkozások keretében is igen 
nagy hangsúlyt fektetünk. 

• Élet közeli tanulási környezetben az óvodai, iskolai nevelés-oktatás során jutassa el a 
gyermekeket a magas szintő szaktudáshoz, a javakkal való okos gazdálkodáshoz, a 
munkában való megbízhatósághoz, a munka útján történı értékteremtéshez, a 
minıségi munkavégzéshez és a gazdaság világában való eredményes 
szerepvállaláshoz. 

• Fordítson figyelmet az emberiség elıtt álló közös, globális problémákra, legyen nyitott 
a különbözı kultúrák iránt. 

• A tanulási stratégiák alkalmazásában a sokszínőségre törekvés tevékenységrendszerét 
biztosítsa. 
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1.4. Az intézményi nevelı-oktató munka eszközei, eljárásai 

Nevelı-oktató munkánk eljárásainak, eszközeinek igazodnia kell a gyermekek életkori 
sajátosságaihoz, értelmi fejlettségéhez, képességeihez, a pedagógusok személyiségéhez, 
felkészültségéhez. 
Az eljárások, eszközök alkalmazásának egyetlen törvénye van: a módszerek, eljárások 
kombinációja. Kiemelten kezeljük az intézmény értékelési rendszerét, a dicséretet, 
osztályzást, jutalmazást, stb. 
Napjaink pedagógiai gyakorlata, tapasztalata, valamint a nevelés kiemelt szerepe a nevelı-
oktató munka során megkívánja, hogy a módszereket a nevelés folyamatában betöltött 
szerepük alapján csoportosítsuk. 

Ennek alapján az alábbi csoportosítás végezhetı el: 

• A meggyızés módszerei (az oktatás, példaképállítás, önbírálat, beszélgetés, 
tudatosítás, stb.). 

• A tevékenység megszervezésének módszerei (követelés, ellenırzés, értékelés, játékos 
módszerek, gyakorlás, stb.). 

• A magatartásra ható, ösztönzı módszerek (ígéret, bíztatás, elismerés, dicséret stb.). 
• A jutalmazás formái (szóbeli dicséret, írásbeli dicséret, oklevél, kitüntetés, 

jutalomkönyv, tárgyi jutalom, táborozás, ösztöndíj, tanulmányút, stb.). 
• A büntetés formái (szóbeli figyelmeztetés (észrevétel, dorgálás, feddés, határozott 

rendreutasítás, osztályfınöki figyelmeztetés, intés, rovás, igazgatói figyelmeztetés, 
intés, rovás, nevelıtestület elé idézés, szigorú megrovás, párhuzamos osztályba való 
áthelyezés, stb. 

• A nevelés sikerét veszélyeztetı körülmények kizárását célzó módszerek (felügyelet, 
ellenırzés, figyelmeztetés, elmarasztalás, tilalom, stb.). 

Eszközök és eljárások alkalmazása: 

• elınyben részesítjük azokat a szervezési megoldásokat, amelyek elımozdítják a 
tanulás belsı motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását, 
fejlesztését; használják az infokommunikációs eszközöket, 

• a tanulást úgy szervezzük meg, hogy a növendékek cselekvı módon vegyenek részt 
benne, elıtérbe állítva tevékenységüket, önállóságukat, kezdeményezéseiket, 
problémamegoldásaikat, alkotóképességüket (tevékenykedtetésre épülı 
tanulásszervezés, tantárgy - tömbösítés, projektoktatás, témahét); 

• a nevelési-oktatási folyamatot úgy kell megszerveznünk, hogy az segítse elı a 
gyermekek elızetes ismereteinek, tudásának, nézeteinek feltárását, adjon lehetıséget 
esetleges tévedéseik kiigazítására és tudásuk átrendezésére; 

• az osztálymunkában, a csoportfoglalkozásokon, a gyermekek páros, részben vagy 
teljesen egyéni nevelésében-oktatásában alkalmazzuk az együttmőködı (kooperatív) 
tanulás technikáit és formáit; 

• sajátos tanulásszervezési megoldásokat alkalmazunk a különleges bánásmódot 
igénylı, sajátos nevelési igényő gyerekek, a tanulási és egyéb problémákkal, 
magatartási zavarokkal küzdı növendékek nevelési-oktatási feladatainak ellátásában; 

• az SNI gyermekek esetében a sérülés specifikus fejlesztést, az egyéni haladást 
alkalmazzuk; 

• a tanításunk fı elve és teendıje a növendékekhez legjobban alkalmazkodó 
differenciálás a feladatok kijelölésében, megoldásában, a szükséges tanári segítésben, 
az ellenırzésben, az értékelésben; 

• a hátrányos helyzető gyermekek egyéni képességeinek fejlesztése érdekében 
alkalmazzuk a feladathoz illeszkedı tanulásszervezési technikákat; 



21 
 

• a tanítási-tanulási helyzeteknek, a tanulásszervezési módoknak és értékelési 
eljárásoknak alkalmazkodniuk kell az egyes területeken tehetséges gyermekek 
fejlesztési igényeihez, hogy azok támogassák a tehetségek felkutatását és tehetségük 
kibontakoztatását [valamely mőveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása 
(moduláris oktatás, epocha stb.)]; 

• a különbözı tanulásszervezési megoldásokkal az együttmőködést és a tanulási esélyek 
egyenlıségét szolgáló szervezeti formákat kell kialakítanunk mind az iskolák közötti 
együttmőködésben, mind az óvodai, iskolán kívüli és az iskolai munkában. 

 

II.1.6. Vallási, lelki nevelésünk az iskolában 

A tanévet a Szentlélek segítségül hívásával (Veni Sancte) kezdjük, és az Úristennek hálát 
adó szentmisével (Te Deum) fejezzük be. A tanév során törekednünk kell arra, hogy az 
intézmény, mint közösség együtt élje át az egyházi évet. A nevelés, oktatás minden nap 
imádsággal kezdıdik és végzıdik. Keresnünk kell egyéb imádságos alkalmakat is, pl. 
keresztút, bőnbánati liturgia, gyermek rózsafüzér). Köszönésünk: (Dicsértessék a Jézus 
Krisztus! – Mindörökké Ámen.) Nemcsak az egymás iránti tiszteletet fejezi ki, hanem 
egyúttal imádság is.  

A napi ima: a tanítás kezdetén és a végén a tanulók az éppen azt az órát tartó pedagógussal 
közösen imádkoznak. Vasárnapi diákmiséken a Fıtemplomban a kijelölt osztályok 
osztályfınökük és hittanáruk vezetésével vesznek részt, és adnak szolgálatot.  

A katolikus intézetben kitüntetett helyet foglal el a hitoktatás. Ennek elsıdleges célja a hit 
ébresztése, a gyermekek személyes Istennel való kapcsolatra vezetése. Hiszen a megtanult 
hitigazságok csak megalapozott Isten-kapcsolatban nyernek életet és értelmet. Ezért a 
hitoktatás alapvetıen különbözik a többi tantárgy oktatásától, mert nemcsak az a célja, hogy 
az értelmet elvezesse hitünk igazságaihoz, hanem az egész embert Krisztus tanítványává 
tegye. Ezt csak a személyes példaadással, imával és türelemmel érhetjük el. Mindig tekintettel 
kell lennünk a gyermekek életkorára és eddigi vallási mőveltségére. S ha mindent megtettünk, 
akkor is Isten kegyelme ad minden fejlıdést a növendékek lelkébe.  

A tanév jeles napjai évrıl-évre visszatérnek az iskola életébe. Megünneplési módjuk 
szokásrendet, hagyományt alakít ki. Ezek kereszténységünk elmélyítésében és 
magyarságtudatunk kialakításában jelentıs szerepet játszanak: megtanítanak az ünnep 
szerepére, az ünneplés módjaira, megerısítik identitásunkat, a folytonosságot jelentenek, és 
stabilitást adnak.  

Ünnepeink: 

Iskolai ünnepek 
• Tanévnyitó - Veni Sancte 
• Tanévzáró szentmise – Te Deum 
• Lelki napok 
• Bundásavató 
• Szeplıtelen fogantatás ünnepe (december 8.) 
• Assisi Szt. Ferenc ünnepe 
• Palántaavató 
• Iskolakóstoló 
• Szent Miklós ünnepe (Mikulás ünnepség –óvodai, iskolai) 
• Karácsony, kollégiumi karácsony 
• Farsangi bál 
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• Egyházi Iskoláért Alapítvány Alapítványi Bálja 
• Gyermeknap 
• Madarak – fák napja 
• Osztály klubdélutánok 
• Ballagás, kollégiumi ballagás 

Egyházi ünnepek 
• Szent Gellért (szeptember 24.) Katolikus iskolák napja 
• November 1. Mindenszentek 
• November 2. Halottak napja 
• November 19. Árpád-házi Szent Erzsébet 
• Adventi gyertyagyújtások 
• Január 6. Vízkereszt 
• Február 2. Gyertyaszentelı Boldogasszony 
• Nagyböjt  
• Húsvét 
• Pünkösd 

Nemzeti ünnepek 
• Október 6. Aradi vértanúk emléknapja 
• Október 23. 1956-os forradalom és szabadságharc  
• Március 15. 1848-49. forradalom és szabadságharc  

Ünneplés módjai 
• Megemlékezés (tanítási, osztályfınöki órán iskolai keretben) 
• Óvodai, iskolai ünnepély 
• Mősoros est 
• Sport- és szellemi vetélkedık 
• Közösen megtekintett filmek 
Az éves munkaterv elkészítésekor döntjük el, hogy melyik ünnepet milyen formában 

ünnepeljük meg. Ünnepeink megemlékezésének módja évente változhat. 
A lelki nevelés és önneveléshez tartozik az évenként két alkalommal Adventben és 

Nagyböjtben tartott lelki nap. Ennek kiegészítése lehet a bőnbánati liturgia kötıdve az 
elızıekben említettekhez.  
 

2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI 
FELADATOK AZ ISKOLÁBAN 

2.1. A személyiségfejlesztés általános feladatai  

A személyiségfejlesztés alapja a szeretetparancs hármas egysége: szeretni Istent, szeretni 
embertársaimat, mint saját magamat. Akiben ezek a tulajdonságok megerısödnek, fogékony 
lesz a szentre, az igazra, a jóra és a szépre. 

Fiataljaink számára igazi útravaló a küldetéstudat kialakulása: "Ti vagytok a világ 
világossága." (Mt 5,14) 

A legfıbb általános emberi értékek keresztény hitünkben gyökereznek, és Jézus életében 
mutatkoznak meg a legteljesebben. Ezért a növendékek elé példaként Jézust, az ıt követı 
szenteket és a ma körülöttünk élı szent élető embereket kell állítanunk. Be kell mutatnunk, 
hogy a nyolc boldogság, a szeretet himnusz, a sarkalatos erények hogyan lehetnek életük 
részévé, hogyan szólhatnak az ı nyelvükön is. 
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Az emberi személyiség kialakulása a kisgyermekkortól kezdve a kamaszkoron át az ifjú 
korig hosszú folyamat. Minden korszaknak megvan a maga jellemzıje mind érdeklıdésben, 
mind emberi példákban, mind olyan értékekben, amelyekre érzékenyek. 
 
A középiskolai nevelés nehézségeinek kiindulópontja az, hogy a tanulók már részben 
kialakult – jórészt másutt és más körülmények között kialakult – egyéniséggel érkeznek meg a 
középiskolába. Így elsı feladatunk, a tanulók személyiségének megismerése, a középiskolai 
életbe való beépítése és megfelelıen történı aktivizálása. Ez a feladat nemcsak az 
osztályfınökök munkájának része, hanem minden szaktanáré is, hiszen a személyiség 
nemcsak a tulajdonságokat, hanem a képességeket és készségeket is magában foglaló 
kategória. 
Minden gyermekben más értéket lehet felfedezni, mást kell kibontani. Így az általános emberi 
értékeken túl mindig szem elıtt kell tartani a csak arra a gyermekre, fiatalra jellemzı 
értékeket is. Így alakul ki egy személyes nevelési ideál, amely felé a nevelésnek tartania kell.  
 
A nevelıhöz való viszony is sokat alakul a kezdeti feltétlen elfogadástól a tagadáson át az 
egyenrangú baráti kapcsolatig. 

A tizenkettedik évfolyam jelentısége rendkívül nagy még a felnıttoktatásban is, hiszen 
a tanulók pályaválasztási döntéshelyzetbe kerülnek. A helyes döntés alapja a reális önkép 
kialakulása, mely az elızı évek helyes értékelésén alapulhat. A tanári munka egyik 
legnehezebb feladata az, hogyan vezessük rá tanítványainkat a helyes önértékelésre, a 
megfelelı pályaválasztásra. Ebben a folyamatban kiemelkedı a tanárok pályaorientációs 
tevékenysége. Megemlítendı, hogy ez is az osztályban tanító összes tanár feladata, hiszen a 
sokféle érdeklıdéső diák sokféle irányítást kíván. 

Egészen más jellegő kapcsolatrendszert kíván meg az érettségi utáni képzés. A tanár-
diák kapcsolat azonban itt sem mellızhetı. Szükséges megállapítanunk, hogy bár a 
képzéseink jellegüket tekintve hasonlóak a fıiskolák és az egyetemek képzéseihez, mégis az 
alkalmazható és alkalmazandó módszereink nem lehetnek még hasonlóak sem a felsıoktatási 
intézményekhez. Fontos feladat, hogy rávezessük diákjainkat arra, hogy változatlanul 
középiskolás tanulók, így elkerülhetjük a szükségtelen konfliktusok kialakulását. 

2.2. A személyiségfejlesztés területei, azok feladatai 

Célkitőzéseink alapján az alábbi konkrét pedagógiai feladatok köré csoportosítjuk a 
személyiségfejlesztéssel kapcsolatos teendıinket: 

 

A hitre nevelés területén elvégzendı feladatok 

• A hitre nevelés szıje át az intézmény mindennapi életét. 
• A hitéleti nevelés személyre szabott legyen, alkalmazkodjon a gyermek hitéleti 

múltjához. 
• A növendék ismerje és tartsa be Istentıl adott parancsok alaptörvényeit . 
• Alakuljon ki növendékeinkben az erényes élet igénye (állandó készség a jó 

akarására és megtételére). 

Az értelmi nevelés területén elvégzendı feladatok 

• Az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek kialakítása, fejlesztése. 
• A megismerés képességének fejlesztése. 
• Az önismeret, a céltudatosság kialakítása. 
• A helyi tantervben leírt egységes, alapvetı tartalmak átadása, elsajátíttatása, 

valamint az ezekre épülı differenciálás. 

A gyermekek erkölcsi nevelése területén elvégzendı feladatok 
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• Az alapvetı erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyızıdéssé 
alakítása. 

• A növendékek közösségére és önmagukra irányuló helyes cselekvésre és 
aktivitásra késztetı érzelmek kialakítása. 

• Pozitív szociális szokások kialakulásának, gyarapodásának segítése. 
• Életszerő helyzetek bemutatásával készítse fel a gyerekeket az életben 

elkerülhetetlen értékkonfliktusokra, segítsen választ találni a növendékek erkölcsi 
és életvezetési problémáira. 

• Nyújtson lehetıséget az emberi lét és az embert körülvevı világ lényegi 
kérdéseinek különbözı megközelítésmódokat felölelı megértésére, megvitatására; 

• Az intézményi közösség élete, dolgozóinak példamutatása támogassa a gyermekek 
életében nélkülözhetetlen készségek megalapozását és fejlesztését, mint a 
kötelességtudat, a mértéktartás, az együttérzés, segítıkészség és a tisztelet. 

• A tanulást elısegítı beállítódások kialakítása – az önfegyelemtıl a 
képzelıtehetségen át intellektuális érdeklıdésük felkeltéséig – hasson ki egész 
felnıtt életükre és segítse elı helytállásukat a munka világában is. 

Az érzelmi nevelés területén elvégzendı feladatok 

• A gyermekek, tanulók közösségére és önmagukra irányuló helyes cselekvésre és 
aktivitásra késztetı érzelmek kialakítása. 

• Szociális kompetenciák fejlesztése, 
• A helyes arány kialakítása az érzelmek kimutatásában. 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés területén elvégzendı feladatok 

• Növendékeink ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait, 
• Tanulmányozzák a jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, 

mővészek, írók, költık, sportolók munkásságát, 
• Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni-közösségi 

tevékenységeket, amelyek az otthon, a lakóhely, a szülıföld, a haza és népei 
megismeréséhez, megbecsüléséhez vezetnek, 

• Alakuljon ki bennük a közösséghez való tartozás, a hazaszeretet és az a felismerés, 
hogy szükség esetén Magyarország védelme minden állampolgár kötelessége, 

• Európa a magyarság tágabb hazája, ezért a tanulók, magyarságtudatukat 
megırizve, ismerjék meg történelmét, sokszínő kultúráját, 

• Tájékozódjanak az egyetemes emberi civilizáció kiemelkedı eredményeirıl, 
nehézségeirıl és az ezeket kezelı nemzetközi együttmőködési formákról. 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés területén elvégzendı feladatok 

• növendékeinkben alakuljon ki a törvénytisztelet, az emberi méltóság és az emberi 
jogok tisztelete, melyet az erıszakmentesség, a méltányosság jellemez, 

• tartsák be az együttélés szabályait, aktívan vegyenek részt a közügyekben, 
• rendelkezzenek a kreatív, önálló kritikai gondolkodással, az elemzıképességgel és 

alakuljon ki bennük a megfelelı vitakultúra, 
• a gyermekek tevékeny részvételére építı tanítás- és tanulásszervezési eljárások 

során alakuljon ki bennük a felelısség, az önálló cselekvés, a megbízhatóság, a 
kölcsönös elfogadás. 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése terén elvégzendı feladatok 

• elı kell segíteni növendékeink kedvezı adottságainak, szellemi és gyakorlati 
készségeinek kifejezésre jutását és kimővelését, amely a személyes tapasztalatok 
és a megszerzett ismeretek tudatosításán alapszik, 
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• hozzá kell segíteni ıket ahhoz, hogy képessé váljanak érzelmeik hiteles 
kifejezésére, empátiára és kölcsönös elfogadásra, 

• a tanítás-tanulás egész folyamatában támogatni kell ıket abban, hogy érezzék, 
alakítani tudják fejlıdésüket, sorsukat, életpályájukat, 

• a megalapozott és helyes önismerettel váljanak képessé arra, hogy másokat 
megértsenek, tiszteljenek, szeretetteljes emberi kapcsolatokat létesítsenek, boldog, 
egészséges és kulturált egyéni és közösségi életet tudjanak kialakítani. 

A családi életre nevelés terén elvégzendı feladatok 

• Olyan erkölcsi normák, harmonikus családi minták közvetítése, amellyel a család 
szerepe erısödik, 

• Foglalkoznunk kell a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, önismeretének, testi és 
lelki egészségének, közösségi létének alakításával, a szexuális kultúra kérdéseivel, 

• Fel kell készíteni diákjainkat a felelıs párkapcsolatok kialakítására, valamint a 
családi életükben felmerülı konfliktusok kezelésére. 

A testi és lelki egészségre nevelés területén elvégzendı feladatok 

• Az egészséges életmódra nevelés során segítsük hozzá gyermekeinket az 
egészséges testi és lelki állapot örömteli megéléséhez, 

• Legyen igényük a helyes táplálkozásra, a mozgásra, a stressz kezelés 
módszereinek alkalmazására, 

• Legyenek képesek lelki egyensúlyuk megóvására, gondozására, társas 
viselkedésük szabályozására, a társas konfliktusok kezelésére 

• Sajátítsák el az egészséges életmód elveit, és – amennyire csak lehet – azok szerint 
éljenek, 

• A családdal együttmőködve készítsük fel növendékeinket az önállóságra, a 
betegségmegelızésre, továbbá a szabályok betartására a közlekedésben, a testi 
higiénében, a veszélyes körülmények és anyagok felismerésében, a váratlan 
helyzetek kezelésében, hogy bármilyen helyzetben a káros függıségeket 
elutasítsák, bennük ilyen szokások ne alakuljanak ki. 

Felelısségvállalás másokért, önkéntesség területén elvégzendı feladatok 

• Növendékeinkben alakuljon ki az akadályozott, hátránnyal élı, beteg, sérült, 
fogyatékos emberek iránti együtt érzı és segítı magatartás, 

• Fejlesszük szociális érzékenységüket - a saját élményő tanuláson keresztül – 
képességüket (együttmőködés, problémamegoldás, önkéntes feladatvállalás és 
megvalósítás), amelyek gyakorlása elengedhetetlen a tudatos, felelıs állampolgári 
léthez, 

• Pedagógusaink szenteljenek figyelmet minden gyermek képességbeli és társadalmi 
különbözıségére. 

Fenntarthatóság, környezettudatosság területén elvégzendı feladatok 

• Növendékeink ismerjék és becsüljék az életformák gazdag változatosságát a 
természetben és a kultúrában 

• Használják az erıforrásokat tudatosan, takarékosan és felelısségteljesen, 
megújulási képességükre tekintettel, 

• A természet szeretetén és a környezet ismeretén alapuló környezetkímélı, 
értékvédı, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás váljon meghatározóvá 
a számukra, 

• Fel kell készítenünk ıket a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és 
jogok gyakorlására, hogy ismerjék meg azokat a gazdasági és társadalmi 



26 
 

folyamatokat, amelyek változásokat, válságokat idézhetnek elı, továbbá 
kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb környezetük természeti és társadalmi 
értékeinek, sokszínőségének megırzésébe, gyarapításába. 

Pályaorientáció területén elvégzendı feladatok 

• Átfogó képet kell nyújtanunk tanulóinknak a munka világáról, amelyek révén 
kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az érdeklıdésüknek megfelelı 
területeken, és képessé válnak hivatásuk megtalálására, foglalkozásuk és pályájuk 
kiválasztására és a hozzájuk vezetı erıfeszítések megtételére, 

• Fejleszteni kell bennük a segítéssel, az együttmőködéssel, a vezetéssel és a 
versengéssel kapcsolatos magatartásmódokat és azok kezelését. 

Gazdasági és pénzügyi nevelés területén elvégzendı feladatok 

• Diákjainknak hasznosítható ismeretekkel kell rendelkezniük a világgazdaság, a 
nemzetgazdaság, a vállalkozások és a háztartások életét meghatározó gazdasági-
pénzügyi intézményekrıl és folyamatokról. 

• Ismerjék fel saját felelısségüket az értékteremtı munka, a javakkal való ésszerő 
gazdálkodás, a pénz világában és a fogyasztás területén. 

• Tudják mérlegelni döntéseik közvetlen és közvetett következményeit és 
kockázatát. 

• Lássák világosan rövid és hosszú távú céljaik, valamint az erıforrások kapcsolatát, 
az egyéni és közösségi érdekek összefüggését, egymásrautaltságát. 

Médiatudatosságra nevelés területén elvégzendı feladatok 

• Növendékeink értsék az új és hagyományos médiumok nyelvét, felelıs résztvevıi 
legyenek a nyilvánosságnak. 

• Ismerkedjenek meg a média mőködésével és hatásmechanizmusaival, a média és a 
társadalom közötti kölcsönös kapcsolatokkal, a valóságos és a virtuális, a 
nyilvános és a bizalmas érintkezés megkülönböztetésének módjával, valamint e 
különbségek és az említett médiajellemzık jogi és etikai jelentıségével. 

• Készüljenek fel a médiumoktól is befolyásolt mindennapi élet értelmes és 
értékelvő megszervezésére, tudatos alakítására. 

 

A tanulás tanítása területén elvégzendı feladatok 

• A pedagógus keltse fel az érdeklıdést az iránt, amit tanít, és útbaigazítást adjon a 
tananyag elsajátításával, szerkezetével, hozzáférésével kapcsolatban. 

• Tanítsa meg diákjait arra, hogyan alkalmazható a megfigyelés és a tervezett 
kísérlet módszere; hogyan használhatók a könyvtári és más információforrások; 
hogyan mozgósíthatók az elızetes ismeretek és tapasztalatok; melyek az egyénre 
szabott tanulási módszerek; a tanulók csoportban miként mőködhetnek együtt; 
hogyan rögzíthetık és hívhatók elı pontosan, szó szerint a szövegek, 
meghatározások, képletek stb. 

• Tegye képessé ıket arra, hogy a tanulók új helyzetekben is képesek legyenek 
alkalmazni a megszerzett tudást. 

• Folyamatosan növelje a tanuló testi és szellemi teljesítményeinek lehetısége 
szerint a tanulás eredményességét, a tudás minıségét értékelje.  

2.3. Összegezés 

A helyi tanterveket is magába foglaló pedagógiai programunk összeállításánál elsıdleges 
szempont a gyermekek képességeinek fejlıdéséhez szükséges olyan követelmények 
meghatározása, amely ösztönzi a személyiségfejlesztı oktatást.  
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Nevelési programunk összeállításánál ezért elsıdlegesek az alábbi feladatok: 
• A színes, sokoldalú iskolai élet, hitélet, tanulás, játék, munka. 
• A fenti lehetıségek a növendékek önismeretét, keresztényi gondolkodás 

képességét, együttmőködési készségét fejlesszék, eddzék akaratukat. 
• Járuljanak hozzá életmódjuk, motívumaik, szokásaik, az értékekkel történı 

azonosulásuk fokozatos kialakításához, meggyökereztetéséhez. 

Kialakítandó személyiségjegyek: 
• A helyes önértékelés  
• Az értékek felismerése, megbecsülése és a kiállás mellettük 
• Józan, megfontolt ítélıképesség  
• A mások felé való nyitottság, befogadóképesség  
• A saját akaratunkról való lemondás mások érdekében  
• A szelídség, az alázat, a türelem  
• Alaposság kialakítása  
• A mértékletesség 
• A bőnbánatra való készség 
• A belsı csendre, elmélyülésre való igény  
• Hőség Istenhez és embertársainkhoz  
• Felelısség magunk, mások és a teremtett világ iránt 

Elvárásaink növendékeinktıl a következık: 
• Részvétel a vallásuknak megfelelı (katolikus, protestáns) egyházi programokban. 
• Tiszteletteljes, szép beszéd tanárral, társakkal egyaránt. 
• Mindenki testi, lelki egészségének megırzése, biztosítása. 
• Alapos, rendszeres és pontos munka. 
• A rájuk bízott feladatok lelkiismeretes elvégzése. 
• A házirend, felelıs betartása. 
• Képességekhez való igazítás 

 

3. A TELJESKÖRŐ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSSEL ÖSSZEFÜGGİ 
FELADATOK 

 
A teljes körő intézményi egészségfejlesztés köznevelés egészébe történı beépítést valósította 
meg új köznevelési szabályok rendszere. 
Az intézmény a gyermekek egészségét jól vagy rosszul, de mindenképpen befolyásolja azzal, 
hogy a gyermekek az intézmény falai között töltenek el sok évet.  

3.1. Teljes körő egészségfejlesztés 

Az intézményi egészségfejlesztés akkor hatékony, ha teljes körő. Ez az alábbiak teljesülését 
jelenti: 

1. mindegyik fı egészség-kockázati tényezıt befolyásolja; 
2. a mindennapi életben folyamatosan és rendszeresen jelen van; 
3. nem egy közösség valamelyik részére, hanem az egészségfejlesztést megvalósító 

intézmény minden tanulója részt vesz benne; 
4. a teljes tantestület részt vesz benne; 
5. bevonja a szülıket és az intézmény közelében mőködı, erre alkalmas civil 

szervezeteket, valamint az intézmény társadalmi környezetét (pl. fenntartó) is. 
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A teljes körő intézményi egészségfejlesztés az alábbi négy egészségfejlesztési alapfeladat 
rendszeres végzését jelenti - minden gyermekkel, a teljes tantestület és a szülık bevonásával, 
szakmai ellenırzés és megfelelı finanszírozás mellett: 

• egészséges táplálkozás megvalósítása (lehetıleg a helyi termeléshelyi fogyasztás 
összekapcsolásával); 

• mindennapi testnevelés/testedzés minden gyermeknek (ennek részeként sok más 
szakmai elvárás közt jól végzett tartásjavító torna, relaxáció és tánc is); 

• a gyermekek érett személyiséggé válásának elısegítése személyközpontú pedagógiai 
módszerekkel és a mővészetek személyiségfejlesztı hatékonyságú alkalmazásával 
(ének, tánc, rajz, mesemondás, népi játékok és népi rítusjátékok stb.); 

• számos egyéb téma között környezeti, médiatudatossági, fogyasztóvédelmi, 
balesetvédelmi és családi életre nevelést is magában foglaló egészségfejlesztési 
(modulszerő) tantárgy hatékony (= bensıvé váló) oktatása. 

3.2 Az egészségfejlesztési témakörök 

Az egészségfejlesztési ismeretek témakörei az intézményben: 

• Az egészség fogalma. 
• A krónikus beteg egészsége. 
• Az egyén és az ıt körülvevı közösség egészsége: felelısségünk. 
• A környezet egészsége. 
• Az egészséget befolyásoló tényezık. 
• Szájhigiénia. 
• A jó egészségi állapot megırzése. 
• A betegség fogalma. 
• Megelızhetı betegségek. 
• A táplálkozás és az egészség, betegség kapcsolata. 
• Az egészséges táplálkozás - helyi termelés, helyi fogyasztás összekapcsolása. 
• Lelki eredető táplálkozási zavarok. 
• A beteg ember táplálásának sajátosságai. 
• A testmozgás és az egészség, betegség kapcsolata. 
• Az egészséghez szükséges testmozgás. 
• A szervezet fejlıdése testmozgással és annak hiányában. 
• A felnıtt szervezet mőködése testmozgással és annak hiányában. 
• Gerincvédelem, gerinckímélet. 
• Balesetek, baleset-megelızés. 
• A lelki egészség. 
• Önismeret, önértékelés, a másikat tiszteletben tartó kommunikáció módjai, ennek 

szerepe a másik önértékelésének segítésében. 
• A két agyfélteke harmonikus fejlıdése. 
• Az érett, autonóm személyiség jellemzıi. 
• A társas kapcsolatok. 
• A nı szerepei. 
• A férfi szerepei. 
• A társadalom élete, a társadalmi együttélés normái, illem és etika, erkölcs. 
• A családi élet - kapcsolat a család tagjai között; közös tevékenységek. 
• A gyermekáldás. 
• A várandósság alatti hatások a gyermek fejlıdésére. 
• A gyermek fejlıdését elısegítı viszonyulás a gyermekhez - családban, iskolában. 
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• A szenvedélybetegségek és megelızésük (dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, 
játék-szenvedély, internet- és tv-függés). 

• Mővészeti és sporttevékenységek lelki egészséget, egészséges személyiségfejlıdést és 
tanulási eredményességet elısegítı hatásai. 

• A média egészséget meghatározó szerepe. 
• Médiatudatosság, a médiafogyasztás egészségvédı módja. 
• Fogyasztóvédelem. 
• Az idı és az egészség, bioritmus, idıbeosztás. 
• Tartós egészségkárosodással élı társakkal együttélés, a segítségre szorulók segítése. 
• Iskola-egészségügy igénybevétele. 
• Az egészségügyi ellátórendszer többi elemének igénybevétele. 
• Otthoni betegápolás. 

A teljes körő intézményi egészségfejlesztés az alábbi részterületeken jelentkezı hatások 
révén eredményezi a hatékonyság növekedését: 

• a tanulási eredményesség javítása; 
• a lemorzsolódás csökkenése; 
• a társadalmi befogadás és esélyegyenlıség elısegítése; 
• a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a kábítószer-fogyasztás és egyéb szenvedélyek 

elsıdleges megelızése; 
• bőnmegelızés; 
• a társadalmi kapcsolatok javulása a kortársakkal, szülıkkel, pedagógusokkal; 
• az önismeret és önbizalom javulása; 
• az alkalmazkodó készség, a stressz kezelés, a problémamegoldás javulása; 
• érett, autonóm személyiség kialakulása; 
• a krónikus, nem fertızı megbetegedések (lelki betegségek, szív-érrendszeri, 

mozgásszervi és daganatos betegségek) elsıdleges megelızése; 
• a társadalmi tıke növelése.  

 

4. A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL, AZ INTÉZMÉNY SZEREPLİINEK 
EGYÜTTMŐKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI 
FELADATOK 

4.1. Alapelveink 

Az ember természeténél fogva közösségi lény. A kisebb közösségek létjogosultságát mindig 
az adja, hogy tagjai egymást bizonyos értékek megszerzésére, megvalósítására és 
megırzésére segítik. Igazi erıforrásunk azonban az a nagy közösség, melyre Krisztus üzenete 
közvetítését, lelki irányításunkat, az istendicséret folytatását bízta a földön: az Egyház. 
Aki a kinyilatkoztatott tanítás átadásával és magyarázatával, az apostoli idık óta adott 
parancsok, tanítások által, hagyományaival és szokásaival is formál minket napról napra 
Krisztus hasonlóságára. A közösségnek törekednie kell a személyes embertársi kapcsolatra, 
tanár és gyermek, tanár és tanár, gyermek és gyermek között. Ennek az intézmény más 
szükséges elvárásaival szemben elsıbbsége van. E személyes kapcsolatokból kialakuló 
közösségnek döntı jelentısége van a nevelés sikerében. Az intézmény csak akkor tud 
értelmesen és sikeresen tanítani és nevelni, ha él a tanárok és a gyerekek között a bizalom és 
az összetartozás. 
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A közösségfejlesztés közös feladat. Az intézmény valamennyi dolgozójának figyelembe kell 
vennie mindennapi munkája során, hogy példaként áll a növendékek elıtt megjelenésével, 
viselkedésével, beszédstílusával. 

„Az intézmény épp azzal válik katolikussá, hogy az intézményi közösség minden tagja 
osztozik a keresztény világlátásban, s ezt ki is jelentik. Így ebben az intézményben az 
evangéliumi elvek válnak nevelési eszménnyé, belsı ösztönzıvé és egyúttal végsı céllá.” 
(Kat.Isk. 34.) 
A közösségi tudat legfıbb meghatározója, hogy Jézusban mindannyian Isten gyermekei 
vagyunk: nevelık, növendékek, szülık. Ezt a tudatot erısíti mindennapos, illetve rendszeres 
vallásgyakorlásunk— az ima (foglalkozás elıtt és után), a szentmisék (a közösségünk és az 
Egyház ünnepein) és a lelkigyakorlatok, melyeket közösségek és a tantestület számára évente 
kétszer szervezünk. 
 

4.2. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladataink 

4.2.1. Elsı szint: óvodai közösség kialakítása (óvodai programban) 
4.2.2. Második szint: osztályközösségek kialakítása 
Az iskolába bekerülı új osztályok diákjai még nem alkotnak közösséget. Meghatározó 
szerepe van az osztályfınököknek, akiknek a legkülönbözıbb helyekrıl összegyőlt 
gyerekekbıl osztályközösséget kell formálni. Szerencsés, ha már az elsı félév során sikerül  
kialakítani azokat az alapelveket, normákat és elvárásokat, amelyek alapján megkezdıdhet a 
közösséggé formálódás. 

Tanórán megvalósítható közösségfejlesztési feladataink: 

• Törekedni kell a tanulás támogatására kölcsönös segítségnyújtással, ellenırzéssel, a 
tanulmányi és a munkaerkölcs erısítésével. 

• Segíteni a tanulók kezdeményezéseit, a közvetlen tapasztalatszerzést. 
• A közösségi cselekvések kialakítása, fejlesztése (példamutatással, helyes cselekvések 

bemutatásával, bírálat, önbírálat segítségével). 
• A tanulók önállóságának, öntevékenységének fejlesztése. 
• A kooperatív együttmőködésbıl adódó feladatok, elvárások megfogalmazása, 
• A másság elfogadása, 
• A különbözı szociális kompetenciák fejlesztése: empátia, egymásra figyelés, 

együttmőködés, tolerancia, alkalmazkodó készség, 
• Különbözı változatos munkaformákkal (csoportmunka, differenciált, egyéni munka, 

kísérlet, verseny) az együvé tartozás, az egymásért való felelısség érzésének erısítése. 
• Népünk kulturális örökségének, nemzeti kultúránk nagy múltú értékeinek 

megismertetése. 

Tanórán kívüli foglalkozások közösségfejlesztı feladatai: 

• A lelkigyakorlatok, zarándoklatok mélyítsék el a katolikus vallás és hit megélését, s 
annak közösséget igénylı és formáló erejét. 

• Nevelje a tanulókat az önellenırzésre, egymás segítésére és ellenırzésére. 
• Átgondolt tevékenységek pedagógiai irányításával biztosítsák, hogy azok fejlesszék a 

közösséget, erısítsék a közösséghez való tartozás érzését. 
• A sokoldalú és változatos fogalakozások (zenei, tánc, képzımővészeti, kézmőves, 

stb.) járuljanak hozzá a közösségi magatartás erısítéséhez. 
• A séták, a kirándulások mélyítsék el a természetszeretetet és a környezet iránti 

felelısséget. 
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A pedagógus közösségfejlesztı feladatai a szabadidıs tevékenység során: 

• Építsen ki jó kapcsolatot az adott korosztállyal, szüleikkel, plébániával, egyházi 
személyiségekkel, külsı szakemberekkel. 

• Fejlessze a csoportokban végzett közös munka során az önismeretet, az önfegyelmet, 
az együttmőködést. 

• Segítse olyan csoportok kialakítását, amelyek az emberi kapcsolatok hitbeli, pozitív 
irányú elmélyítésével hatnak az egész személyiség fejlesztésére. 

• Ismertesse meg a tanulókkal a társas együttélés alapvetı szabályait, melyek a 
közösségben való harmonikus kapcsolatok kialakításához elengedhetetlenek. 

• Ismertesse meg népünk kulturális örökségének jellemzı sajátosságait, nemzeti 
kultúránk nagy múltú értékeit. 

• Sajátíttassa el azokat az ismereteket és gyakoroltassa azokat az egyéni és közösségi 
tevékenységeket, amelyek az otthon, a lakóhely, a szülıföld, a haza és népei 
megismeréséhez, megbecsüléséhez, az ezekkel való azonosuláshoz vezetnek. 

• Segítse a tanulók kezdeményezéseit, hozzájárul a közvetlen tapasztalatszerzéshez, 
ösztönzi a szőkebb és tágabb környezet hagyományainak feltárását, ápolását, az 
ezekért végzett egyéni és közösségi tevékenységet. 

• Törekedjék arra, hogy a környezet ismeretén és személyes felelısségen alapuló 
környezetkímélı magatartás egyéni és közösségi szinten egyaránt legyen a tanulók 
életvitelét meghatározó erkölcsi alapelv. 

• Úgy irányítsa a tanulókat, hogy az önálló ismeretszerzés, véleményformálás és 
kifejezés, a vélemények, érvek kifejtése, értelmezése, megvédése álljanak a 
kommunikációs kultúra középpontjában. 

• A közösségfejlesztı munkája során olyan közös érdekeken alapuló közös és konkrét 
célok kijelölésére törekedjék, amelyek nem sértik az egyéni érdekeket, azokkal 
összhangban vannak, a közösség érdekeit szolgáló, cselekvésre késztetı 
tevékenységeket szervez. 

• Törekedjék olyan közösség kialakítására, fejlesztésére, amely büszke saját 
közösségének sikereire, értékeli más közösségektıl megkülönböztetı tulajdonságait. 

• Nevelı-oktató munkája során segítse az olyan csoportok kialakulását, amelyek az 
emberi kapcsolatok pozitív irányú elmélyítése mellett hatnak az egész személyiség 
fejlesztésére valamint hatással vannak a pozitív töltéső életmód kialakítására. 

4.2.3. Harmadik szint: az osztályközösségek alkotják az iskola diákjainak közösségét 
Ezen a szinten jut fontos szerep a DÖK- nak. Az intézményben több DÖK tevékenykedik. 

Közülük kell az iskolai szintő DÖK- ot megválasztani, akik aztán gyakorolják a törvényben 
elıírt jogaikat (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésrıl, 48. §. ) 

 

Diákönkormányzat közösségfejlesztı feladatai: 

• határozzon meg olyan közös értékeken és érdekeken alapuló közös és konkrét célokat, 
amellyel nem sérti az egyéni érdekeket, 

• tudjanak felelısséget vállalni egyéni vagy közös tetteikért, 
• a társadalmi együttélés szabályainak kölcsönös betartása, amelyet az 

erıszakmentesség jellemez, 
• a demokráciáról kialakult tudását felhasználva, aktívan vegyen részt a közügyekben, 

hatékonyan mőködjön együtt, 
• fejlessze a meglevı közösségi munkálatokat, közösségépítı tevékenységeket, 
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• a felelısségérzetnek és a közösségi összetartást megalapozó közös értékek 
elfogadásának és tiszteletben tartásának a kinyilvánítása, 

• hatékony kommunikáció, kockázatfelmérés és vállalás alapján, egyéni és 
csapatmunkában történı munkavégzés, együttmőködés jellemezze, sajátítsa el a 
kooperatív munkát, 

• rendelkezzen empátiával, tudja kezelni a stresszt és a frusztrációt, legyen fogékony a 
változások iránt, 

• rendelkezzen megfelelı tudással, támogassa a fenntartható fejlıdést, a 
veszélyhelyzeteket elızze meg, kezelje egyéni és közösségi szinten, 

• különbözı nézıpontok figyelembe vétele által, a döntések kritikus és kreatív 
elemzésével vegyen részt a döntéshozatalban, 

• küzdje le személyes elıítéleteit, törekedjen kompromisszumra, ismerje állampolgári 
jogait, 

• vállaljon aktív szerepet a környezettudatos szemlélet kialakításában, 
• törekedjen a közösség iránti felelısségtudat kialakítására, fejlesztésére. 

4.2.4. Negyedik szint: az iskola, mint vallási közösség 
Arra kell törekednünk, hogy az iskolán kívüli életben különbözı szervezetekhez tartozó 
fiatalok létrehozzák az iskola vallási közösségét az iskola vezetıjének az irányításával és a 
hittantanárok aktív részvételével. 

4.2.5. Ötödik szint: diákkörök létrehozása 
Az iskola tanulói az egyes tantárgyakban való jártasság elmélyítésére, illetve a tehetségek 
kibontakoztatására diákköröket, önképzıköröket hozhatnak létre, amelyhez szakmai 
segítséget kérhetnek tanáraiktól. 

4.2.6. Összefoglalva: 

• minél több olyan tevékenység, alkalom megteremtése, amely során a tanulók 
megismerhetik az ıket körülvevı világot, társaikat és önmagukat; 

• a tanulók minél hatékonyabb bevonása a közös tevékenységekbe, közösségi munkába, 
ezek folyamatos értékelése; 

• egységes iskolai arculat-, érték- és szimbólumrendszer kialakítása; 
• az értékek megırzése és gyarapítása; 
• a tanulók jó közérzetének megteremtése; 
• harmonikus kapcsolat kialakítása a természeti és társadalmi környezettel; 
• a különbözı kultúrák, életmódok, vallások, szokások megismertetésével nyitottá, 

megértıvé tenni tanulóinkat a másság iránt; 
• a tanulók közvetlen részvételének segítése a nemzetközi kapcsolatok ápolásában; 
• a beteg, sérült és fogyatékos emberek iránti elfogadó és segítıkész magatartás 

fejlesztése. 
•  

4.2.7. A közösségfejlesztés színterei, tevékenységformái 

• osztályfınöki órák, szakórák, szakmai gyakorlatok, sportkörök; 
• tanulmányi kirándulások, gyárlátogatások 
• sportversenyek; 
• különbözı közös programok (pl. színház, hangverseny, mozi-, múzeumlátogatás stb.); 
• iskolai- és iskolán kívüli rendezvények, ünnepségek, megemlékezések; 
• iskolai hagyományırzés (pl. sportnapok, egyházi és társadalmi ünnepek, stb.). 
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4.3. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok, a szociális 
hátrányok enyhítését segítı tevékenységek 

A gyermekvédelem olyan tevékenység, amely a gyermekek családban történı nevelkedésének 
elısegítésére, esetleges veszélyeztetettségük megelızésére és megszüntetésére, a szülıi 
gondoskodásból kikerülı gyermekek védelmének biztosítására irányul. Ebben aktív részt 
vállal nevelési-oktatási intézményünk. 

A katolikus óvodák, iskolák különös figyelmet szentelnek a gyengébbekre, és segítik a 
nehezebb körülmények között élıket. Nevelésünk a keresztény értékrend elfogadását, a 
keresztény életforma kialakítását segíti elı, amely remélhetıleg növendékeink számára 
maradandó lesz. Legnehezebb a segítségadás azokban az esetekben, amelyekben a család a 
gyermek számára nem biztosít megfelelı erkölcsi hátteret, a szülık életvitele negatív példa a 
gyermek elıtt. Ezen hiányosságokra a növendék rendhagyó magatartása, megnyilatkozásai 
jeleznek. Az ilyen esetben vállalnunk kell a fokozott törıdést a gyermekkel. 

A gyermek és ifjúságvédelem átfogja az intézményi élet egészét, biztosítja a gyermekeket 
megilletı jogok érvényesülését, megfelelı intézkedéseket tesz a rászorulók érdekében. 

Minden tanárnak és óvodapedagógusnak kötelessége, hogy közremőködjön a gyermek- és 
ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermekek fejlıdését veszélyeztetı körülmények 
megelızésében, feltárásában és megszüntetésében 

Feladata a nevelıknek az is, hogy a szülıket figyelmeztesse, ha a gyermeke jogainak 
megóvása vagy fejlıdésének elısegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek.  

Az ifjúságvédelmi felelıs alapvetı feladata, hogy segítse kollégái ifjúságvédelmi munkáját. 

Az ifjúságvédelmi felelıs kapcsolatot tart az önkormányzat illetékes bizottságával és a 
Polgármesteri Hivatal szerveivel, a Gyermekjóléti Szolgálattal és a Gyámhivatallal.  

Együttmőködik az óvodapedagógusokkal és azosztályfınökökkel a veszélyeztetett és 
hátrányos helyzető gyermekek segítésében, helyzetüket állandóan figyelemmel kísérik. 

4.3.1. Helyzetelemzés, helyzetfeltárás 
A növendékek gyermek- és ifjúságvédelmi helyzetének évenkénti felmérését minden év 
szeptemberében elvégezzük, melynek szempontjai a következık: 

− A gyermekek száma 
− Hiányzások mértéke, okai (tankötelezettség) 
− Nagycsaládok száma  
− Hátrányos helyzető gyermekek száma 
− Sajátos nevelési igényő tanulók száma 
− Veszélyeztetett gyermekek száma (ebbıl a gyermekjóléti szolgálat 

gondozásában nyilvántartott egyének száma) 
− Gyermekvédelmi támogatásban részesülık felmérése 
− Ingyenes tankönyvre jogosultak létszáma 
− Étkezési támogatásra jogosultak száma 
− Tartósan beteg gyermekek száma 
− Egyszülıs (elvált, özvegy) családok 

Hátrányos helyzet: 
− Anyagi okok (minden gyermekvédelmi támogatásban részesülı tanuló) 
− Mővelıdési hátrányból eredı okok 
− Egészségi ok (tartósan beteg, sajátos nevelési igény rokkant a családban) 
− Egyszülıs családban élı tanuló 
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− Szociális, kulturális hátrány 
− Alacsonyan iskolázott szülık 
− Külterületen, tanyán él a család 
− A szülı nem érdeklıdik gyermeke iránt 
− A gyermek ügyeivel kapcsolatban a szülı nem tud eljárni 

Még nem veszélyezteti a gyermek személyiségfejlıdését, de a hátrányok enyhítése a 
prevenció érdekében rendkívül fontos. 
Veszélyeztetettség: 

− Anyagi okok 
− Halmozott hátrányok 
− Deviáns, erkölcstelen családi, baráti környezet 
− Gyermek elhanyagolása, bántalmazása 
− Pszichés bántalmazás, szülıi terror 
− Súlyos elhanyagolás, gondozatlanság 
− Tartós, súlyos egészségi probléma 
− Nevelési – oktatási intézménybıl indokolatlan, igazolatlan hiányzás 

Sajátos nevelési igény:  
Pszichés fejlıdési zavara miatt: részképesség-teljesítményzavar (dyslexia, disgraphia, 

dyscalculia, mutizmus, hyperaktivitás, figyelemzavar). 

A gyermek- és ifjúságvédelem szorosan kapcsolódik a nevelési-oktatási intézmények 
pedagógiai tevékenységéhez. Összefügg azzal, hogy olyan légkört, olyan igazgatási, 
pedagógiai tevékenységet kell kialakítani, amely eleve kizárja annak lehetıségét, hogy 
bármelyik gyerek, bármelyik oknál fogva hátrányos, kitaszított helyzetbe kerüljön.  

4.3.2. Gyermekvédelmi feladataink: 
Általános gyermekvédelmi feladatok: 

• Minden óvodapedagógus, osztályfınök és szaktanár figyelemmel kíséri a gyermekek 
személyiségének alakulását.  Foglalkozásokon, tanórákon, osztályfınöki órákon, 
kiránduláson erısíti az önismeretet, a közösségi szellemet. 

• A nevelık emberséges pedagógiai módszerekkel figyelnek a növendékek 
stresszhelyzetektıl való megóvására. Osztályfınöki órákon, szülıi értekezleteken 
megbeszélik a gyereket érintı ártalmak veszélyét, és elkerülésük módját. 

• A tanulók intézményes ellátása, az intézmény valamennyi szolgáltatásának biztosítása 
• A gyermekek óvodai foglalkozása,  napközi, illetve tanulószobai ellátásának 

biztosítása 
• A gyermekek eredményeinek figyelemmel kísérése, rendszeres óvodába, iskolába 

járásának folyamatos ellenırzése, szükség esetén szabálysértési eljárás 
kezdeményezése 

• A pedagógusoknak észre kell vennie, ha a tanuló tanulmányi eredménye látszólag 
indokolatlanul leromlik. Fel kell figyelnie a családban jelentkezı gondokra, 
problémákra.  

• Szülıkkel, osztályfınökökkel, gyerekekkel esetmegbeszélések tartása egy-egy 
probléma, konfliktus, nehéz szituáció kialakulásakor. 

• Amennyiben pedagógiai eszközökkel nem tudunk segítséget nyújtani, úgy az 
intézmény gyermek- és ifjúságvédelmi felelısének kötelessége a Gyermekjóléti 
Szolgálatot értesíteni. 

• A tanulási nehézségekkel küzdı, sajátos nevelési igényő tanulók nevelésének 
biztosítása. 
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4.3.3. Tevékenységformák, módszerek, eszközök 
A szociális hátrányokat az alábbi tevékenységi formákkal szolgáljuk: 

- Tehetséggondozás 
- Óvodai foglalkozás,napközi, tanulószobai ellátás biztosítása 
- Hozzájárulás táborozásokhoz (Alapítvány, Diákönkormányzat) 
- Drog – és bőnmegelızési programokon való részvétel 
- Továbbtanulási pályaválasztási tanácsadás 
- Szabadidıs, tanórán kívüli tevékenységi formák 
- Szakkörök, korrepetálások, osztálykirándulások, táborok 
- A város kulturális eseményeinek látogatása 
- Intézményi rendezvények szervezése, hagyományok ápolása 
- Tanulási nehézségekkel küszködı tanulók felzárkóztatását segítı programok 

Az intézmény ellátja a hátrányos helyzető gyermekek felzárkóztatásával 
kapcsolatos tevékenységet. Ennek színterei: felzárkóztató órák, sajátos nevelési 
igényő tanulók gyógypedagógiai megsegítése, napközi, egyéni foglalkozások. 
Ezekrıl a lehetıségekrıl a szülıt értesíteni kell írásban, és meg kell gyızni 
személyesen a gyermek érdekében. 

- A gyermekek fejlıdését veszélyeztetı okok megszüntetésének érdekében 
intézményünk együttmőködik az érintett családdal, a Családsegítı –és 
Gyermekjóléti Szolgálattal és a védınıvel, valamint a Polgármesteri Hivatal 
illetékes szerveivel és a Gyámhivatallal. 

 

4.4. Az intézmény szereplıinek együttmőködése 

4.4.1. Elvi alapok 
A katolikus intézmény légkörét elsısorban az ott dolgozók közötti viszony határozza meg. Ez 
a dolgozók közötti megbecsülésben, együttmőködésben, szeretetben nyilvánul meg. Az 
óvoda, iskola szellemiségét kifejezi a nevelıtestületi (szakgimnázium, gimnázium, kollégium) 
egység, melynek kialakításában segítséget nyújtanak a lelkigyakorlatok, a szakmai 
továbbképzések, a kirándulások, az ünnepi együttlétek, közös imák. 
Intézményünk a nevelésben elismeri a család elsıdlegességét. Nyitottak vagyunk a szülık 
felé, nemcsak szemlélıi, hanem tevékeny részesei az „együtt nevelésnek”. Segítı, 
megbecsülı partneri viszonyra törekszünk, a kapcsolattartás különbözı módjainak, 
lehetıségeinek kialakításával.  
Segítjük a családokat a keresztény nevelés helyes értelmezésében, hogy az óvoda, iskola, 
kollégium és a család együtt kiegészítve tölthesse be szerepét, annak érdekében, hogy a 
gyermek személyiség fejlıdése kiegyensúlyozott legyen, hitben és szeretetben növekedjen.  

4.4.2. Együttmőködés a szülıkkel 
Az intézmény csak akkor mőködhet eredményesen, ha növendékei érdeklıdésre, 
együttmőködésre épít és figyelembe veszi a szülı - gyermek - iskola közös érdekeit. Az 
intézményi nevelés, a gyermek személyiségének harmonikus fejlesztésének elengedhetetlen 
feltétele a szülık és a pedagógusok koordinált, aktív együttmőködése. 
 
Az együttmőködés jellemzıi: 

• alapja a közös felelısség, 
• megvalósulási formái a kölcsönös támogatás és a - koordinált pedagógiai tevékenység,  
• feltétele a kölcsönös bizalom és tájékoztatás - az ıszinteség, 
• eredménye a családi és intézményi nevelés egysége és ennek nyomán - kedvezıen 

fejlıdı személyiség. 
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A szülıkkel való együttmőködés szempontjai: 

• Kiemelt fontosságú a szülıkkel való szoros kapcsolattartás, evangelizálás. 
• A családlátogatás, a gyermek családi környezetének megismerése. 
• A fogadóóra a gyermek fejlıdésének nyomon követését szolgálja. 
• Szülıi értekezletek szervezése. 
• Szülıi közösség, képviselet mőködésének segítése. 
• Játszónapok, foglalkoztató tevékenységek, nyílt napok lehetıségének megteremtése. 
• Közös kulturális programok szervezése. 
• Zarándoklatok, kirándulások felkínálása. 
• Közös szentmisén történı részvétel. 
• Az intézményt népszerősítı egyedi programok megvalósítása. 

Az együttmőködés formái: 

• Speciális jelentkezési lapok kitöltése 
• Az intézmény programjának, nevelési alapelveinek megismertetése 
• Személyes beszélgetés, ismerkedés a családokkal, a gyermekekkel. Családlátogatás. 
• Szülıi értekezletek  
• Nyílt napok 
• Ajándékkészítés szülıkkel, nagyszülıkkel 
• Kirándulások, családi sportnap 
• Közös ünneplések (adventi idıszakban, anyák napján, Veni Sancte, Te Deum, 

szalagavató bál, ballagás alkalmával) 
• Szülıi szemináriumok, lelki napok, lelkigyakorlatok, közös imák. 
• Személyes kapcsolattartás  
• Hirdetıtábla (tájékoztatás, ismeretterjesztés, könyvajánlás) 
• Múzeum, kiállítás, hangverseny látogatás 

A családokhoz történı közeledés jellemzıi: 

• A szülıknek jogai vannak, s azokat a gyermek érdekében érvényesíthetik. 
• A szülıvel szemben nincsenek elıítéletek. 
• A Krisztustól tanult erények: felebaráti szeretet, megbocsátás, segítıkészség, bőnbánat 

önzetlenség, figyelmesség közvetítése. 
• A szülı partner a nevelésben, akinek igényei és szükségletei vannak. 
• A gyermekek fejlıdésérıl rendszeres információkat adunk a személyes beszélgetéseken. 
• Feltételezi, hogy minden család értékeket közvetít. 
• A keresztény család modellszerepének erısítése, tisztelete. 
• Szükség esetén intervenciós stratégia, cselekvési terv és gyakorlat kidolgozása a helyi, 

családi szükségletek alapján. 

4.4.3. Szülı – gyermek – pedagógus kapcsolatrendszere 
Szülıi munkaközösség – igazgató-fıigazgató 

• Félévenkénti találkozások (minden osztály/csoport 2 szülıt delegál) 
 
Szülı – igazgató - fıigazgató 

• körlevél 
• szülıi értekezlet 
• fogadóóra 
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Szülı -óvodapedagógus /pedagógus/osztályfınök /kollégiumi nevelı 
• körlevél 
• szülıi értekezlet 
• fogadóóra 
• családlátogatás 
• személyes beszélgetés 

 
Szülı - szaktanár 

• fogadóórák 
• írásbeli tájékoztatás  
 

Tanuló – igazgató - fıigazgató 
• igazgatói- fıigazgatói fogadó óra 
• fogadóóra 
• szakóra látogatása 
• DÖK vezetıségi értekezleten való részvétel 

 
Tanuló - osztályfınök 

• osztályfınöki óra 
• szakórák látogatása 
• személyes beszélgetés 
• az osztály programja 

o lelki programok (osztálymise, lelkigyakorlat, közös ima, Szentírás-olvasás) 
o kirándulások 
o mikulás 
o karácsony 
o kulturális programok (színház, múzeum, mozi) 
o név- és születésnap 
o testvérosztállyal fenntartott kapcsolat 

 
Tanuló - szaktanár 

• szakórákon 
• szakórán kívül: (szakkör, versenyre való felkészítés, felzárkóztatás, személyes 

beszélgetés) 
Tanuló - kollégiumi nevelı 

• tanulóóra 
• kollégiumi foglalkozás 
• csoportprogramok 
• személyes beszélgetés 

 
 

5. AZ ÓVODAPEDAGÓGUSOK, PEDAGÓGUSOK INTÉZMÉNYI 
FELADATAI, AZ OSZTÁLYFİNÖKI MUNKA TARTALMA, AZ 
OSZTÁLYFİNÖK FELADATAI 

A testület minden tagjának feladata: 
• legmagasabb szinten a lehetıségeket legjobban hasznosítva nevelni, oktatni 

iskolánk tanulóifjúságát, 
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• a NAT, a kerettantervek, és a pedagógiai program alapelvei, értékei, cél- és 
feladatrendszerének maradéktalan betartása és teljesítése, 

• szakmailag, pedagógiailag tovább képezni magát, 
• a városi, iskolai érdekeket szem elıtt tartva tevékenykedni. 

5.1. A kötelezı óraszámban ellátott feladatok  

a) a tanítási órák, óvodai foglalkozások megtartása 
b) a munkaközösség-vezetıi feladatok ellátása, 
c) osztályfınöki feladatok ellátása, 
d) iskolai sportköri foglalkozások, 
e) énekkar, szakkörök vezetése, 
f) differenciált képességfejlesztı foglalkozások (korrepetálás, tehetséggondozás, 

felzárkóztatás, elıkészítık, szakkörök stb.), 
g) magántanuló felkészítésének segítése, 
h) könyvtárosi feladatok. 
i) tanulószobai felügyelet 
j) napközis nevelıi feladat 

5.2. A munkaidı többi részében ellátott feladatok  

a) a tanítási órákra, óvodai foglalkozásokra való felkészülés, 
b) a tanulók dolgozatainak javítása, 
c) a gyermekek munkájának rendszeres értékelése, 
d) a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése, 
e) érettségi, különbözeti, felvételi, osztályozó, javító, vizsgák lebonyolítása, 
f) kísérletek összeállítása, 
g) dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, 
h) a tanulmányi versenyek lebonyolítása, 
i) tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 
j) felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, 
k) intézményi kulturális, és sportprogramok szervezése, 
l) a pótlékkal elismert feladatok (osztályfınöki, munkaközösség-vezetıi, 

diákönkormányzatot segítı feladatok) ellátása, 
m) az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 
n) szülıi értekezletek, fogadóórák megtartása, 
o) részvétel nevelıtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, 
p) részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 
q) a tanulók felügyelete óraközi szünetekben, 
r) tanulmányi kirándulások, intézményi ünnepségek és rendezvények megszervezése, 
s) intézményi ünnepségeken és rendezvényeken való részvétel, 
t) részvétel a munkaközösségi értekezleteken, 
u) tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegő munkavégzés, 
v) részvétel az intézmény belsı szakmai ellenırzésében, 
w) iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közremőködés, 
x) szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, 
y) osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 

5.3. Az intézményben, és azon kívül végezhetı pedagógiai feladatok 
meghatározása 

A pedagógusok a munkaidı tanítási órákkal, foglalkozásokkal le nem kötött részében az 
alábbi feladatokat az iskolában kötelesek ellátni: 
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• az 5.1. szakaszban meghatározott tevékenységek mindegyike 
• az 5.2. szakaszban meghatározott tevékenységek, kivéve az, a, b, d, g, p, w pontokban 

leírtak. 
 
Az intézményen kívül végezhetı feladatok: 

• az 5.2.szakaszban meghatározott tevékenységek közül az, a, b, d, g, p, w pontokban 
leírtak. 

 

5.4. Az óvodapedagógusok, pedagógusok feladatai 

• A nevelık általános mőködési feladatait / ügyeleti rend, ügyviteli feladatok, 
rendezvényszervezés, tanórán kívüli feladatok stb. / az intézmény színvonalas 
mőködéséhez szükséges mértékben olyan módon határozzuk meg, hogy a szakmai 
munka elsıdlegessége és eredményessége mellett biztosítsuk a gyermekek 
személyiségének optimális fejlıdését és az intézmény általános mőködési biztonságát 
is garantáljuk. 

• Minden pedagógusi munkamegosztás elvi alapja az arányosság. Az intézmény 
vezetıje felelıs ezért, hogy a mindenkori létszámnak megfelelıen olyan módon hozza 
létre az óvodapedagógus, pedagógus munkaköröket és az adott munkakörökhöz olyan 
mértékben határozza meg az oktatási nevelési általános mőködtetési feladatokat, hogy 
azok egymással, a létszámmal egységes arányban legyenek és biztosítsák a 
meghatározott feladatok minıségi megoldásának lehetıségét. 

• Minden pedagógus alapvetı munkaköri kötelessége az intézményi munka 
zavartalanságát, eredményességét, a pedagógiai programokban rögzített célok 
elérését biztosító feladatok teljesítése. A fentiekre a nevelıtestület minden tagját a 
kiadott törvény, a rendeletek, utasítások és az intézmény valamennyi vezetıje 
kötelezheti, illetve utasíthatja. 

Tételesen: 

• a tantervek végrehajtása 
• a pedagógiai etika írott vagy íratlan törvényeinek betartása; 
• a feladatok vállalása önkéntes, kivéve az intézmény vezetıi által meghatározott 

feladatokat /pl.: helyettesítés, ügyelet/; 
• a problémák nyílt mindenkori megbeszélése történjen meg a megfelelı 

hangnemben gyermekkel - szülıvel - kollégával - vezetıvel egyaránt; 
• az egészség, testi épség megırzéséhez szükséges ismereteket átadja, azok 

elsajátításáról meggyızıdik; 
• a szükséges intézkedéseket megteszi, ha észleli, hogy a gyermek balesetet szenved, 

vagy ennek veszélye fennáll; 
• a tanuló- és gyermekbalesetek megelızésével kapcsolatos tevékenységeket 

megszervezi 
• a megelızésével kapcsolatos ellenırzési tevékenységeinek eleget tesz 
• az intézményen kívüli rendezvényeken, kirándulásokon a gyermekek baleseteinek 

megelızése érdekében a szükséges tennivalókat megteszi; 
• a védı- óvó elıírásokat betartja és betartatja bombariadó esetén. 
• gondoskodik az illetékes szervek értesítésérıl, az intézmény gyors és szakszerő 

kiürítésérıl; 
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• kulturált viselkedés, öltözködés / ünnepélyeken a közösség íratlan törvényének 
betartása/; ünnepélyeken a közösség döntése által meghatározott öltözködés. 

5.5. Az osztályfınökök feladatai 

Az osztályfınöki munka tartalmát elsıdlegesen az osztály közösségi életének irányítása, 
valamint a tanulók személyiségének fejlesztése határozza meg. 
Személyes felelıssége egy olyan - az iskolai elvárásokhoz igazodó - értékrend kialakítása és 
elfogadtatása, amely szerint az osztályába járó tanulók egészséges lelki és testi fejlıdése 
megvalósulhat. 
Az osztályfınököt az igazgató jelöli ki. 
 

• Megtervezi, és tudatosan alakítja a közösségfejlesztı programokat. Tanórákon kívüli 
együttléteket is szervezve, évek során fokozatosan egyre több lehetıséget teremt a 
diákok önállóságának, öntevékenységének, önkormányzó képességének kifejlıdésére. 
Ezeken a programokon, valamint az iskolai rendezvényeken kíséri osztályát, az 
osztályfınök-helyettes, vagy az igazgatóság által kijelölt tanár segítségével. 

• A szaktanárokkal együttmőködve orientálja a tanulók fakultációs választásait, a 
tehetséggondozást és a továbbtanulás irányait. 

• Munkáját az általános iskola nevelési és oktatási terve, valamint az iskolai munkaterv 
alapján végzi, azt elıre megtervezi, és írásban foglalkozási tervben rögzíti. 

• Az osztályfınöki órákat az iskolában elfogadott tanterv szerint használja fel a 
pedagógiai és a nevelési kérdések megvitatására. Elıfordulhat, hogy egy-egy  
osztályfınöki órát „összevontan”, iskolán kívüli program keretében tart meg, 
amelyeken több szinten is érvényesítheti nevelési elveit. 

• A hátrányos helyzető és a veszélyeztetett tanulókat segítve együttmőködik a 
gyermekvédelmi felelıssel, gondoskodik számukra szociális, illetve tanulmányi 
támogatásról. 

• Felelıs vezetıje az osztály közösségének. Feladata a tanulók személyiségének alapos, 
sokoldalú megismerése, differenciált fejlesztése, közösségi tevékenységük irányítása, 
öntevékenységük és önkormányzó képességük fejlesztése. Munkájában támaszkodik a 
diákönkormányzat vezetıségére, segíti és figyelemmel kíséri tevékenységüket. 

• Együttmőködik az osztályban tanító szaktanárokkal, a kollégiumi nevelıkkel. 
• Felelıs osztálya rendjéért, tisztaságáért. 
• Látogatja az osztálya tanítási óráit, tanórán kívüli foglalkozásait. Észrevételeit 

megbeszéli az érintett nevelıvel. 
• Megismerve a tanulók családi és szociális hátterét folyamatosan arra törekszik, hogy a 

szülıkkel együttmőködve, az osztályban tanító tanárokkal összhangban végezze 
nevelı munkáját. Ennek érdekében, a gyermekekkel egyénileg, differenciáltan is 
foglalkozik, szükség esetén felveszi a kapcsolatot az iskolapszichológussal. 

• Figyelemmel kíséri a diákok tanulmányi elımenetelét és rendkívüli teljesítményeit. 
Kiemelten értékeli azokat a tanulókat, akik az iskolai kötelezettségek mellett az 
önkéntes munkákban is részt vállalnak. Tájékozódik a tanulók iskolán kívüli 
rendszeres tevékenységeirıl, és azokban elért eredményeirıl is, mint például 
zenetanulás, sport. 

• Félévkor és év végén értékeli az osztálya helyzetét, neveltségi szintjét, magatartását, 
tanulmányi helyzetét, statisztikát készít. 

• Törekszik a tanulók személyiségének sokoldalú fejlesztésére, gondot fordít a 
gyengébbek felzárkóztatására, a differenciált foglalkoztatásra, tehetséggondozásra. 
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• A tanulók személyiségfejlesztése érdekében összehangolja az iskola és a család 
nevelımunkáját, együttmőködik a szülıkkel. 

• A továbbtanulásra jelentkezést megelızıen segíti a pályaválasztási munkát. 
• Fogadóórát a munkatervben meghatározott rendben tart. 
• Havonta ellenırzi az osztálynapló és az ellenırzı jegyeit. 
• Az ellenırzı könyvben tájékoztatja a szülıket a tanuló magatartásáról, tanulmányi 

elımenetelérıl. Ellenırzi, hogy a szülık ezeket az észrevételeit tudomásul vették-e. 
• Elvégzi az ügyviteli, adminisztrációs teendıket, megírja az anyakönyveket, kitölti a 

bizonyítványokat. Felelıs az osztálynapló rendes és folyamatos vezetéséért. Haladási 
naplóba a bejegyzéseket ellenırzi, az igazolásokat összeszedi, az osztályzatok számát 
figyelemmel kíséri. 

• Tanuló igazolatlan hiányzása esetén megteszi az szükséges intézkedéseket. 
• A napló "megjegyzés" rovatában gondoskodik a jutalmazások- büntetések 

bejegyzésérıl illetve bejegyeztetésérıl. 
• A tanulói házirendet, a balesetvédelmi és tőzvédelmi szabályokat az elsı tanítási 

napon a tanulókkal, az elsı szülıi értekezleten a szülıkkel ismerteti. 
• Bombariadó esetén az intézményben elfogadott intézkedési rend alapján 

tevékenykedik. 
• Ellenırzi a tanulók szakkörre, tanfolyamra, sportegyesületbe való jelentkezését, 

indokolt esetben az engedélyt visszavonhatja. 
• A szülıi közösség vezetıjével és felelısökkel irányítja osztálya szülıi közösségét. 
• Tanuló hiányzását engedélyezheti 3 napig. 

5. 3.1. Ellenırzési kötelezettségei 

• November, január és április hónap elsı tanítási hetének végéig ellenırzi a napló 
osztályozó részének állapotát, az osztályzatokat érintı hiányosságokat jelzi az oktatási 
igazgatóhelyettesnek, 

• figyelemmel követi a tanulók igazolt és igazolatlan hiányzását, 8 napon belül igazolja 
a hiányzásokat, elvégzi a szükséges értesítéseket,  

• a házirendben leírtak szerint figyelemmel követi a tanulók késését, szükség esetén 
elektronikus üzenetben vagy levélben értesíti a szülıket, 

• értesíti a szülıket a tanuló gyenge vagy hanyatló tanulmányi eredménye, vagy súlyos 
fegyelmi vétsége esetén 

• az SZMSZ elıírásai szerint értesíti a tanulók szüleit az igazolatlan hiányzásról, illetve 
ha a tanuló bukásra áll, valamint a 200 órát meghaladó éves hiányzás esetén, 

• a konferencia napján ellenırzi, hogy minden tanulónak le van-e zárva az osztályzata, 
valamint a lezárt érdemjegy nem tér-e el, jelentısen az osztályzatok átlagától a tanuló 
kárára. 

 

5.3.2. Különleges felelıssége 

• Felelıs a tanulói és szülıi személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért, 
• bizalmasan kezeli a kollégákkal és az osztályokkal kapcsolatos információkat, 
• maradéktalanul betartja az adatkezelésre vonatkozó szabályokat, 
• bizalmasan kezeli az ellenırzési tapasztalatokat, 
• a hatáskörét meghaladó problémákat haladéktalanul jelzi az igazgatóhelyettesnek vagy 

az igazgatónak. 
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6. A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLİ NÖVENDÉKEKKEL 
KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉG 

6.1. Integrált nevelés-oktatás 

Intézményünk speciális feladatként vállalja a sajátos nevelési igényő és a beilleszkedési, 
tanulási és a magatartási nehézséggel küzdı gyermekek integrált óvodai nevelését, általános 
iskolai oktatását. A helyi pedagógiai programnál alapul vesszük, hogy ezek a gyerekek 
minden más gyermekkel közös emberi tulajdonságokkal rendelkeznek, hogy ugyanabban a 
kultúrában, emberi közösségben, társadalomban élnek. Ezért óvodai, iskolai kereteinken belül 
fontos feladat a sajátos nevelési igényő és a beilleszkedési, tanulási és magatartási 
nehézséggel küzdı tanulók speciális igényeinek figyelembe vétele, egyéni képességeikhez 
igazodó, legeredményesebb fejlıdésük elısegítése, a minél teljesebb társadalmi beilleszkedés 
lehetıségeinek megteremtése. 

6.1.1. Az integrációról 
A kifejezés általános értelemben egységesülést, beilleszkedést vagy hozzácsatolást jelent. 
Több formája, célja, módja létezik. Társadalmi, gazdasági, regionális, politikai. Ebben az 
esetben az óvodai nevelésben, az iskolai oktatásban megvalósuló integrációról beszélünk. 
Integráció = együttnevelés. Azt jelenti, hogy a tanulási zavarral vagy beilleszkedési, tanulási 
és magatartási nehézséggel küzdı gyermekek tudnak-e együtt nevelkedni úgy, hogy ún. 
integrált intézményben a nap jelentıs részét együtt töltik normál fejlıdéső társaikkal. Az 
integráció nagyon divatossá vált a mai szóhasználatban. A kifejezés lényegi tartalma az, hogy 
különbözı gyerekek együttesen vannak jelen úgy, hogy az együttlét folyamatára az 
együttmőködés és az önálló érdekek megtartása is jellemzı. Tehát nem beolvadásról, 
összeolvadásról, azaz nem asszimilációról van szó. Mivel ez vállalt pedagógiai tevékenység, 
fontos megemlíteni, hogy csak azok a gyerekek kerülhetnek integrált intézménybe, akikrıl a 
tanulási képességet vizsgáló szakértıi és rehabilitációs bizottság vagy a pedagógiai 
szakszolgálat szakvéleményében kimondja, hogy integrálható. Az integráció, mint pedagógiai 
feladat azt jelenti, hogy megkísérli az érintett gyerekek tanulását és életét egyaránt didaktikai 
és módszertani eszközökkel felügyelni, védelmezni, segíteni. 

6.1.2. Az integráció szükségessége, célja, idıkerete, személyi és tárgyi feltételei 
A gyermeknek, tanulónak joga, hogy személyes adottságának megfelelı 
megkülönböztetett ellátásban - különleges gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban - 
részesüljön életkorától függetlenül, s a pedagógiai szakszolgálat intézményéhez forduljon 
segítségért. 
Kiemelt figyelmet és különleges bánásmódot igénylık: a sajátos nevelési igényő tanulók, 
valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdı és a súlyos betegségük 
miatt intézményes oktatásban részt venni nem képes tanulók. 
A habilitációs, rehabilitációs fejlesztés az óvodai nevelésben, az iskolai nevelésben-
oktatásban részesülı sajátos nevelési igényő gyermekek számára szervezett fejlesztı 
tevékenység, amely az ı sajátos igényüktıl függı eljárások, módszerek és terápiák 
alkalmazásával valósul meg. 

Célja: 
- a károsodásból eredı sérült funkciók helyreállítása 
- a meglévı funkciók bevonásával a lemaradások csökkentése 
- a másodlagos hátrányok kialakulásának kiküszöbölése 
- az egyéni sikereket és a társadalmi beilleszkedést segítı egyéni tulajdonságok, funkciók 
fejlesztése. 
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Idıkerete: 
Az óvodai fejlesztések az óvoda napirendjébe illeszkednek, a gyermek részére 
meghatározott idıkerettel. 
A fejlesztı foglalkozás kizárólag a kötelezı tanórákon túl szervezhetı. 
Óraszáma az évfolyamra meghatározott heti tanórák számának 15-50%-a lehet. A 
fejlesztési órakeret megállapítása tekintetében a tanuló állapota a mérvadó. Általában 
javasolt kerete: heti 3 óra. 

Személyi feltételei: 
      A sajátos nevelési igényő gyermekek ellátása speciális szakképzettséggel rendelkezı 
      gyógypedagógus, valamint logopédus feladata. 

A beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdı tanulókkal 
fejlesztıpedagógus foglalkozik. Intézményünkben mindhárom szakember alkalmazásban 
áll, és végzi az érintett tanulók fejlesztését. 

Tárgyi feltételei: 
- fejlesztıszoba 
- speciális tankönyvcsaládok 
- speciális módszerek, terápiák, programok 
- fejlesztıjátékok (szobai, de szabadtéri is).  

 

6.2. Sajátos nevelési igényő gyermek 

Óvodánk, iskolánk nagy gondot fordít a sajátos nevelési igényő gyermekek integrált 
oktatására, nevelésére. 
A nevelési céljaink és támaszra szoruló embertársaink iránti kötelezettségünk miatt mindig 
szívesen fogadjuk a mozgásukban vagy érzékelésükben korlátozott gyermekeket. A 
jogszabály biztosít lehetıséget arra, hogy a sajátos nevelési igényő növendékeink integráltan, 
ép társaikkal együtt vegyenek részt az iskolai oktatásban. Az integrált oktatás társadalmi 
feltételeit a fogyatékosok társadalmi elfogadása, az integráció szemléletének kiterjesztése 
teremtheti meg. 
A fogyatékosság szőrése, a sajátos nevelési igény megállapítása a jogszabályban rögzített 
munkamegosztás alapján tanítási képességet vizsgáló szakértıi és rehabilitációs bizottságok 
valamint a nevelési tanácsadó feladata. A vizsgálat szakvéleménnyel zárul, amely 
megállapítja a fogyatékosság tényét. 
A törvényi szabályozásnak megfelelıen a sajátos nevelési igényő növendékeink a szakértıi 
bizottság vagy a nevelési tanácsadó ajánlása alapján az utánuk kapott emelt normatíva terhére 
jogosultak pedagógiai és egészségügyi célú óra igénybevételére, melyet megfelelı szakirányú 
végzettségő gyógypedagógus végez, illetve lehetıség van az érettségi tárgyakból szaktanár 
által megtartott plusz óra igénybevételére is. Ezek a gyermekek a program szerint biztosított 
lehetıségek igénybevételén túl iskolánk szellemiségének megfelelıen számíthatnak a tanárok 
és diáktársak önkéntes segítı munkájára. 

 
6.2.1. A sajátos nevelési igényő gyermekek fejlıdéséhez szükséges fejlesztési program. 
Ennek érdekében a Szakértıi Bizottság és a Pedagógiai Szakszolgálat szakértıi véleménye alapján 
biztosítjuk: 

•  a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelı szakemberek 
foglalkoztatását, 

• a neveléshez és oktatáshoz szükséges tankönyveket és segédleteket, 
• speciális technikai eszközöket, 
• tanuló számára elıírt szakmai szolgáltatásokat, 
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• egészségügyi, habilitációs és rehabilitációs tanórai foglalkozásokat, 
• a fejlesztı foglalkozáshoz szükséges idıkeretet, 
• rendszeres kapcsolattartást a sajátos nevelési igénynek megfelelı szakmai segítséget 

nyújtó intézményekkel, szakértıi bizottságokkal. 
Az SNI gyermekek integrált oktatásában, nevelésében a fejlesztı foglalkozásokon túl az óvodai 
foglalkozásokon, a tanítási órákon túl az óvodapedagógusoknak, a szaktanároknak és az 
osztályfınököknek külön figyelmet kell fordítaniuk: 

• az osztályközösségbe való könnyebb beilleszkedés segítésére 
• a többi tanulóval való együtt haladás, tanulás segítésére 
• a tananyag differenciált feldolgozására 
• egyéni tanulási mód, stílus figyelembe vételére 
• fokozott tanári irányításra 
• személyiségfejlesztésre 
• fejlesztı pedagógusok szakmai véleményére 
• szabadidıs, kulturális tevékenységek, közösségi rendezvényekben való aktív részvétel 

segítésére. 
A sajátos nevelési igényő gyermekek fejlesztéséhez minden esetben külön a fogyatékosság 

típusának és fokának megfelelı egyéni fejlesztési terv készül. A fejlesztés eredményét a fejlesztı 
pedagógus évente legalább egy alkalommal rögzíti. A fejlesztı foglalkozások nyilvántartása egyéni 
fejlıdési lapon történik. A tanév végén a szakemberek és a szaktanárok összegzik a fejlesztés és az 
elımenetel eredményeit és ez alapján határozzák meg a következı tanév egyéni fejlesztését, 
továbbhaladását. 
 

6.3. Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdı gyermek, 
tanuló 

6.3.1. Megvalósítási stratégia 
6.3.1.1 Tünetek, tünetcsoportok megállapítása 

• Agresszív (a környezet felé forduló magatartászavar: rendbontás, nyugtalanság, 
hazudozás, bántalmazás, stb…) 

• A szociális fejlıdés zavarai (kapcsolatteremtés, alkalmazkodás, beilleszkedési 
problémái)  

• Regresszív (önmagára vonatkoztatva: visszahúzódó, passzív, szorongó, félénk, 
érzékeny, autoagresszív) 

• Szorongások, félelmek, önértékelési zavarok, tic 
• A kognitív, motoros, figyelmi funkciók zavarai, teljesítményromlás, észlelési 

elégtelenség. 
6.3.1.2 A magatartási rendellenesség okainak feltárása 

• Környezeti (családi, iskolai okok) 
• Organikus (idegrendszeri: szakember segítségének igénybevétele) 
• A lefolyás dinamikájának vizsgálata: 
• Akut (azonnali, közvetlen segítséget igényel) 
• Krónikus (hosszabb távú célokhoz feladatok kijelölése, azok rendszeres értékelése, 

újabb célok, feladatok kitőzése) 
6.3.1.3 A megoldás lehetıségei: 

• Kisebb fokú (a pedagógus maga megoldja) 
• Középsúlyos (pszichopedagógiára van szükség) 
• Súlyos (a pszichiátria hatáskörébe tartozik) 
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6.3.2. A program elemei 
Azon gyermekek számára, akik beilleszkedési- és magatartászavarral küzdenek, külön 
program keretében kompenzáló, korrekciós lehetıségeket biztosítunk. 
A magatartászavaros és nehezen nevelhetı gyerekek az érzelmi-akarati sérültek közé 
tartoznak, akiknél az érzelmi, akarati élet zavart szenved. 

• Az óvoda - általános iskola - középiskola közti könnyő, zökkenımentes átmenet 
biztosítása 

• Egyéni bánásmód alkalmazása a magatartási nehézségekkel küzdı tanulóknál 
(játékosság, pozitív megerısítés dominanciája) 

• Rugalmas óravezetés a tanulók igényeinek megfelelıen (szünetek, lazító gyakorlatok 
közbeiktatása) 

• A tanóra és szabadidıs tevékenységek arányos elosztása az egyenletes terhelés 
érdekében a nap folyamán 

• Szakemberek segítségének igénybevétele (gyermekvédelmi felelıs, fejlesztı 
pedagógus, stb…) 

• A szülık bevonása, a problémák közös megbeszélése, megoldása. 
• A negatív személyiségtulajdonságok visszaszorítása 
• A pozitív személyiségtulajdonságok kialakítása 
• Társas- közösségi tevékenységek megszervezése 
• Önismeretre nevelés 
• A fejlıdés értékelése, új célok meghatározása 
• Csoportmunkában, differenciált tevékenykedtetés 
• Mentálhigiénés konfliktuskezelési program kidolgozása és alkalmazása. 

6.3.3. A kompetencia alapú oktatás 
Implementációja változatos tevékenységformákkal segíti a halmozottan hátrányos helyzető 
tanulók esélyegyenlıségének biztosítását, illetve megvalósulását 

• Differenciált tanulásszervezés 
• Kooperatív technikák alkalmazása 
• Projekt-módszer elterjesztése 
• Tevékenységközpontú pedagógiák 
• Individuális tanulás elıtérbe helyezése. 
• Az alapozó idıszak elnyújtása. 
• Fejlesztı értékelés bevezetése 
• Inkluzivitás (befogadó iskola, esélyegyenlıség) 
• A tapasztalatszerzés lehetıségeinek kitágítása IKT eszközhasználattal 

 

6.4. A tehetség, a képesség kibontakoztatását segítı tevékenység  

Intézményünkben a felzárkóztatás mellett a tehetséggondozásnak kiemelt szerepet kell 
kapnia. A tehetséges fiatalok gondozása Istentıl ránk szabott feladat. Ezért kiemelt fontosságú 
a tehetségek felismerése és fejlesztése. 
Minden pedagógus, de elsısorban a szaktanár és osztályfınök feladata, hogy felhívja a 
figyelmet tehetséges tanítványainkra, hogy megfelelıen gondoskodhassunk fejlesztésükrıl. 
E tevékenység kiterjed az óvodai foglalkozásokra, a tanórai és tanórán kívüli területekre 
egyaránt. Ez a legszorosabb együttmőködést tételezi fel a családdal és a tehetségek 
fejlesztésével foglalkozó intézményekkel és szakemberekkel. 
A tehetségfejlesztés lehetıségei iskolánkban: 

• Differenciált tanórai munka 
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• Nem kötelezı (választható) tanórán tanulható tantárgyak tanulása 
• Tehetséggondozó szakkörök 
• Felkészítés versenyekre, pályázatokon való részvételre 
• Felkészítés a felsıfokú tanulmányokra 
• Személyes beszélgetések, a biztatás, a jutalmazás megfelelı formáinak megkeresése 
• Törekednünk kell arra, hogy megteremtsük a feltételeit egy komplex tehetséggondozó 

program kidolgozásának és megvalósításának 
• Emelt szintő tantárgyak tanítása 

 

6.4.1. Indoklás (a helyzetelemzésbıl adódóan) 
Növndékeink jelentıs része hátrányos helyzető, veszélyeztetett, tanulási és magatartási 
zavarokkal küzdı. A velük való foglalkozás jelentıs erıfeszítéseket követel az itt dolgozó 
pedagógusoktól. Ebben a nehéz helyzetben különös gondot kell fordítanunk arra, hogy 
tehetséges tanítványaink – környezeti és szociális adottságaik miatt – nehogy elkallódjanak. A 
sok problematikus gyermek mellett kiemelt figyelmet követelnek. Tehetséggondozó 
programunknak lehetıvé kell tennie, hogy kiemelkedı képességő növendékeink speciális 
adottságai felszínre kerüljenek. 

6.4.2. A tehetséggondozás feladatai iskolánkban 
Az optimális fejlıdés feltételeinek megteremtése, mőködtetése, hogy minden gyermek 
eljuthasson adottságai lehetıségeinek legfelsı határáig a folyamatosság biztosítása az 
érettségire történı felkészítı szakaszban és a szakképzésben egyaránt. 

 
6.4.3. Megvalósítási stratégia 
A tehetség felismerése 
Tehetséges gyerek az, aki erısen motivált, könnyen és gyorsan tanul, átlagon felüli 
teljesítményekre képes, kreatív; egy-egy tantárgyból (speciális tehetségő) minden tantárgyból 
(általánosan jó intellektusú). 
A korai felismerés meghatározó fontosságú. A kiemelkedı képességőek (megfelelı 
foglalkoztatás hiányában) gyakran visszafejlıdnek, sérülnek, kirekesztıdnek. A korai 
felismerés szakértelmet, körültekintést kíván. 

A tehetség felismerésének eszközei 
Konzultáció az óvodapedagógusokkal, általános iskolai pedagógusokkal iskolafokozat váltás 
elıtt. 
Szoros együttmőködés a Nevelési Tanácsadó munkatársaival (tanácsadás, mérések, tesztek, 
szőrések). 
Személyi feltételek: a programot végzı, vezetı pedagógusok át - ill. továbbképzése, a 
felismerést segítı módszerek elsajátítása. 
Tárgyi feltételek: a szükséges fejlesztıeszközök, taneszközök, órák biztosítása. 

A felismert tehetség fejlesztése 
Tanórán 
Osztályon belüli differenciálás 
A választható tanórán tanulható tantárgyak tanulása 
Módszerei: 

• képességek szerinti csoportok létrehozása (a tanulók aktuális felkészültsége alapján 
szervezıdı, nyitott, átjárható csoportok) 

• gyorsítás + dúsító program (a tananyag gyorsabb elvégzése, a fennmaradó idıben 
dúsító program) 



47 
 

• gazdagítás és elmélyítés (nem több ismeret elsajátítása, hanem önállóságot, kreativitást 
igénylı feladatok végzése) 

Tehetséggondozó órákon 
Osztályonkénti, évfolyamonkénti önképzı körök, ahol a jó képességő tanulók aktív módon 
felkészülhetnek a tanulmányi versenyekre, a felvételi vizsgákra. 
Szabadidıben 

• gazdag szakkörválaszték 
• iskolai, városi, megyei, regionális és levelezıs versenyek (fontos személyiségfejlesztı 

hatásuk van: egészséges versenyszellem, önértékelés, sportszerőség, kudarctőrés) 
• tanulószobás, szabadidıs foglalkozások, ahol a gyerekek „kipróbálhatják” magukat 

(környezeti- és vizuális kultúra, színjátszás, drámajátékok, bábozás, emberismeret, 
illem, kommunikáció, vers- és meseírás, rejtvényfejtés- készítés, mővelıdés, 
önmővelés, barkácsolás, kézmővesség, számítógépes és programozói ismeretek, sakk, 
sport, origami, zenei ismeretek)  

• az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy 
csoportos használata 

• a továbbtanulás segítése. 

A kompetencia alapú oktatás alkalmazása 
EU szintő tudás átadásával 

• tanulásszervezés, kooperatív technikák, projektmódszer, a kompetenciás fejlesztésével 
• a nem tantárgyi tehetségek fejlesztésével (pl.: szervezıkészség, kommunikáció, stb.) 
• a megújuló tanulásszervezési eljárások alkalmazásával (individuális tanulás, 

differenciált tevékenységközpontú pedagógiák) 

A feltételek biztosítása 
Tárgyi feltételek: 

• Iskolai könyvtár, digitális tananyaggyőjtemény 
• Számítógép, mint fejlesztıeszköz, 
• Videó, DVD, zenei anyagok, 
• Variálható tanterem berendezés a csoportfoglalkozásokhoz 
• Megfelelı tankönyvek és szakmai könyvek (egyszerő alapfeladatokkal, többszintő 

nehézségi fokkal, szorgalmi és választható feladatokkal) 

Személyi feltételek: 

• A pedagógus gyerekekkel szembeni beállítódása (igenlı legyen, ne ambivalens, ne 
elıítéletes). 

• Hatékony megismerési technikák alkalmazása. 
• A pedagógus nevelési stílusa megfelelı legyen (együttmőködı, ne erıszakos, ne 

tehetetlen, ne korlátozó, ne közömbös). 
• Differenciálás heterogén csoportban. 
• A pedagógus tudása megfelelı legyen. Legyen képes önmővelésre, önképzésre. IKT 

eszközhasználat, web alapú tanulásirányítás. 
• Jó kapcsolat a családdal. Szükség esetén bevonva az ifjúságvédelmi felelıst és a 

Családsegítı Szolgálat munkatársait. 
• Továbbképzések a differenciált tanulásszervezéshez. 

A tehetséggondozó tevékenység közben mindvégig elengedhetetlenül fontos a személyi 
tulajdonságok fejlesztése: belsı motiváció, lankadatlan érdeklıdés, helyes önértékelés, 
nehézségek vállalása és leküzdése, a kitartó, szívós munka megkedveltetése, ill. annak 
igényének kialakítása. 
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7. A TANULÓK RÉSZVÉTELI JOGAI GYAKORLÁSÁNAK RENDJE 

 
Az iskola, a kollégium tanulói a nevelés-oktatással összefüggı közös tevékenységük 
megszervezésére, a demokráciára, közéleti felelısségre nevelés érdekében - a házirendben 
meghatározottak szerint - diákköröket hozhatnak létre, amelyek létrejöttét és mőködését a 
nevelıtestület segíti.  
A diákkörök döntési jogkört gyakorolnak - a nevelıtestület véleménye meghallgatásával - 
saját közösségi életük tervezésében, szervezésében, valamint tisztségviselıik 
megválasztásában, és jogosultak képviseltetni magukat a diákönkormányzatban.  
A tanulók, diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére feladat-ellátási helyenként 
diákönkormányzatot hozhatnak létre.  
A diákönkormányzat az iskola nevelési-oktatási célkitőzéseinek megvalósítását az életkori 
sajátosságok fegyelembevételével, sajátos eszközökkel, a tanulói aktivitás és öntevékenység 
fejlesztésével segíti. 
A diákönkormányzat éves munkaterv alapján dolgozik. Tevékenysége során törekszik a 
tanulmányi munka fejlesztésére, közremőködik a színvonalas kulturális- és sportélet 
megszervezésében és a tanulóközösség érdekképviseletében, gyakorolja a tanulóközösség és 
saját jogosítványait. A diákönkormányzat munkáját e feladatra kijelölt, felsıfokú végzettségő 
és pedagógus szakképzettségő személy segíti, akit a diákönkormányzat javaslatára az 
intézményvezetı bíz meg ötéves idıtartamra.  

A diákönkormányzat vezetıje beszámolási kötelezettséggel tartozik a végzett munkáról az ıt 
megválasztó közösségnek, tájékoztatási kötelezettsége van iskolavezetés és nevelıtestület 
felé. 

7.1. A diákönkormányzat tisztségviselıi 

a) Gyermekvezetık: 
• osztályonként egy-egy osztálytitkár; 
• az önkormányzat gyermekvezetıje; aki felsıbb fórumokon képviseli az intézmény 

diákközösségét. 
b) Felnıtt vezetı: a diákönkormányzatot segítı pedagógus 
A gyermekvezetık véleményét, javaslatát, észrevételeit a felnıtt vezetık továbbítják a 
nevelıtestülethez. 

7.2. A diákönkormányzat mőködése 

A Diákönkormányzat munkáját szervezeti és mőködési szabályzata alapján végzi. Havonta, 
illetve szükség esetén tart megbeszélést a soros feladatokról. 

Döntési joga van: 

• a diákság közösségi életének tervezésében, 
• szervezésében, 
• ellenırzésében és 
• értékelésében. 

Egyetértési joga van: 

• a házirend kialakításában, 
• az SZMSZ diákokat érintı kérdéseiben, 
• a tanulók fegyelmi és jutalmazási szabályzatának kialakításában. 
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• Véleményezési joga van: 
• a tanév rendjének meghatározásában; 
• a szabadidıs, tanórán kívüli programok szervezésében, lebonyolításában; 
• meghirdetett versenyek, pályázatok értékelésben; 
• a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározásában,  
• az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásában,  
• a tanulók kitüntetésében, jutalmazásában, büntetésében; 

Javaslattevı joga van minden, a diákok jogait és kötelességeit érintı kérdésekben. 
A diákönkormányzat feladata és jogköre néhány területen az ellenırzés és értékelés is. 
Ezek a következık: 

• tanulói ügyelet 
• védnökségi munka 
• osztályönkormányzatok tevékenysége. 
• végzett munka utáni elismerési módozatok: 

 
 
 

8. SZÜLİ, A GYERMEK A PEDAGÓGUS ÉS AZ INTÉZMÉNY 
PARTNEREI KAPCSOLATTARTÁSÁNAK FORMÁI  

Az intézményi nevelés, a gyermeki személyiség harmonikus fejlesztésének elengedhetetlen 
feltétele a szülıi ház és a pedagógus közösség együttmőködése.  

Ennek alapja a gyermek iránt érzett közös felelısség, amelynek feltétele a kölcsönös bizalom 
és tájékoztatás, az ıszinteség. Megvalósulási formái a kölcsönös támogatás és a koordinált 
pedagógiai tevékenység. Eredménye a családi és az iskolai nevelés egysége, és ennek nyomán 
a gyermeki személyiség kedvezı fejlıdése.  

8.1. A növendékek és a pedagógusok kapcsolattartásának formái:  

• A gyermeket az intézmény életérıl, az intézményi munkatervrıl, ill. az aktuális 
feladatokról az intézmény igazgatója és az osztályfınökök tájékoztatják.  

• Az intézmény igazgatója legalább évente egyszer a diákfórumon, az 
osztályfınökök folyamatosan az osztályfınöki órákon tájékoztatják a diákokat.  

• A gyermekek kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban 
egyénileg, ill. választott képviselıik útján közölhetik az intézmény igazgatójával, a 
nevelıkkel, a nevelıtestülettel.  

• A gyermeket és szüleit a fejlıdésrıl, egyéni haladásáról a szaktanárok 
folyamatosan tájékoztatják.  

8.2. A szülık és a nevelık kapcsolattartásának formái:  

• Családlátogatás  
• Szülıi értekezlet  
• Fogadó óra  
• Írásbeli tájékoztató  
• Szakkörök indítása  
• Elıadások szervezése  
• Közös kirándulások  
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• Pályaválasztási tanácsadás  
• Közös lelki nap  
• Iskolai honlap 
• Családi nap 
• Alapítványi bál 
• Kirándulások, szabadidıs programok 
• Szülıi Közösség 
• Partneri igény- és elégedettségmérések 
• Évente legalább két szülıi értekezlet és három fogadóóra 
• Közös zarándoklatok  
• Plébániával közös programok  

A szülık részérıl elvárhatjuk:  

• Aktív részvételt az intézményi rendezvényeken,  
• Ötletnyújtást az elıadások (hitéleti, nevelési, stb.) témáihoz,  
• İszinte véleménynyilvánítást,  
• Együttmőködı magatartást,  
• Nevelési problémák ıszinte megbeszélését, a közös megoldásra való törekvést,  
• Érdeklıdı, segítı hozzáállást,  
• Szponzori segítségnyújtást.  

A szülıi ház és az intézmény együttmőködésének továbbfejlesztési lehetıségei:  

• Közös rendezvények  
• Az Egyházi Iskoláért Alapítvány bálja, szalagavató bál: közvetlenül találkozik a 

növendék - szülı - tanár.  
• Farsangi bál: gyermekek a nevelık vezetésével mősorral készülnek, a szülık pedig 

a bált készítik elı. Ezzel egy kötetlen, közvetlen kapcsolat épül az intézmény és a 
család között  

• Anyák napja: bensıséges, érzelemben gazdag ünnepi alkalom a család és az 
intézmény kapcsolatában.  

• Bérmálás, elsıáldozás, ballagás: az esemény elıkészítése mind a három fél 
bevonásával az egységre törekszik. Ez erısíti a diákok hitét és vallásos nevelését.  

• Felnıtt katekézis: a szülık saját hitük erısítése mellett gyermekeik vallásos 
nevelését is elısegítik. Ezzel hozzájárulnak az intézmény lelkiségének 
formálásához is.  

• Társadalmi munka: intézményen kívüli és belüli munkálatokba a szülık is 
bekapcsolódnak.  

• Osztály-család közös hétvége. 

8.3. Kapcsolattartás a közoktatás-irányítással 

Az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Fıhatósággal a kapcsolatunk többoldalú. Az oktató-
nevelı munka irányítását az oktatási osztály segítségével végezzük.. 

Az intézmény gazdasági ügyeinek közvetlen irányítása önálló gazdálkodóként az érsekség 
gazdasági tanácsadójának útmutatása alapján történik.  

A Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézettıl elvi útmutatást kapunk a 
katolikus óvodák, iskolák mőködéséhez. Szervezik a katolikus intézmények országos 
igazgatói értekezleteinek összehívását, továbbképzések megszervezését, tanulmányi 
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versenyek lebonyolítását, országos rendezvények összehangolását, gazdálkodással 
kapcsolatos továbbképzések szervezését.   

  
A KIDS /Katolikus Iskolák Diáksport Szövetsége/ szervezi és irányítja a katolikus iskolák 

sportversenyeit. A szervezetnek intézményünk is tagja. 

Jászberény Város Önkormányzata Humánerıforrás Bizottságával szükség szerint tartjuk a 
kapcsolatot. A bizottság kezdeményezésére több értekezleten vettünk részt. Intézményünk 
szerepel a város, különbözı fejlesztési koncepcióiban, és azok kialakításában véleményünket 
is figyelembe veszik. 

A helyi Polgármesteri Hivatallal rendszeresen tartjuk a kapcsolatot. Igen szoros 
kapcsolatot építettünk ki az Önkormányzat különbözı bizottságaival is, amelyek által kiírt 
pályázatokon intézményünk is rendszeresen sikeresen szerepel. 

8.4. Az intézmény és külsı partnerei  

A katolikus oktatási intézmény úgy tölti be küldetését, ha nem szigetelıdik el. Sajátos 
nevelési programunkból adódóan a családi házon túl más közösségekkel, személyekkel, 
illetve intézményekkel építettünk kapcsolatokat. 
Az intézményi munka megfelelı szintő irányításának érdekében az igazgatóság 
munkakapcsolatban áll a következı intézményekkel: 
 

• Emberi Erıforrás Minisztérium 
• Nemzeti Felnıttképzési és Szakképzési Intézet 
• Oktatási Hivatal 
• Fenntartó, az Egri Érsekség, 
• Az Országos Rendır-fıkapitányság 
• POK Szolnok 
• Jászberény város Önkormányzata 
• Jászberény város és a Jászság gazdasági életét meghatározó cégek, vállalkozók, 
• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, 
• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendır Fıkapitányság és a helyi rendırkapitányság 
• Egyházmegyei katolikus közoktatási intézmények, 
• Jászberényi közép- és általános iskolák, 
• helyi egyházközösségek, 
• helyi közmővelıdési intézmények, társadalmi egyesületek, 
• Nevelési Tanácsadó, 
• Gyermekjóléti Szolgálat,  
• Pedagógiai Szakszolgálat (logopédus, fejlesztıpedagógus, stb.), 
• Egészségügyi intézmények (fogorvos, iskolaorvos, védını), 
• Az iskolát támogató alapítványok, 
• 298.sz. Lehel Vezér Cserkész Csapat, 
• Jászberény Város Karitasz csoportja 
• Római Katolikus Fıplébánia 
• Városi Tisztiorvosi Szolgálat 
• Jászkerület Kulturális és Mővészeti Nonprofit KHT 
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8.5.  Külföldi kapcsolatok 

Testvériskolai kapcsolatunk van a vechtai Szent Ludgerus katolikus iskolával, ahová a 
német nyelvet tanuló diákjaink egyhetes nyelvgyakorlat céljából minden évben ellátogatnak, 
illetve mi is fogadjuk hasonló idıtartamban a német diákokat. Elsısorban szakmai együtt 
mőködés köti össze iskolánkat a vechtai Justus-Von Liebig Schule és a lohnei Adolf Kolping 
Schule iskolákkal, de nyelvtanulás céljából látogatnak ki diákcsoportok., 

Intézményünk fontosnak tartja a határon túl élı magyarsággal történı élı kapcsolat 
fenntartását, sorsuk és az elszakított országrészek történelmi és természeti értékeinek 
megismertetését, ezért építettünk ki kapcsolatot a marosvásárhelyi Vitéz Mihálu Általános 
Iskolával és a kassai Szakkay József Szakközépiskolával. 

 
 

9. A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK 

A vizsgák részletes szabályozása a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben 
történik. 
Az osztályozó-, javító-, különbözeti és pótló vizsgák lebonyolítására vonatkozó helyi 
szabályok a következık. 

A tanulmányok alatti vizsgák célja azon tanulók osztályzatainak megállapítása: 

• akiknek félévi vagy év végi osztályzatait évközi teljesítményük és érdemjegyeik 
alapján a jogszabályok és az intézmény Pedagógiai Programja szerint nem lehetett 
meghatározni,  

• akik a pedagógiai programban meghatározottaknál rövidebb idı alatt (tanév 
összevonással) szeretnék a követelményeket teljesíteni.  

9.1. Osztályozóvizsga 

Az osztályozó vizsgát a félévi és év végi jegyek lezárását megelızı két hétben kell 
megszervezni. 
Osztályozó vizsgát tehet a tanuló, ha: 

• felmentést kapott a tanórai foglalkozások alól, 
• a más iskolából érkezik, és az adott tantárgyat nem tanulta, 
• tanulmányi kötelezettségeinek az elıírtnál rövidebb idı alatt tesz eleget; 
• az igazolt és igazolatlan hiányzása több 250 óránál, és a tantestület lehetıséget ad a 

jogszabályok szerint az osztályozóvizsgára, 
• felkészültségérıl független vizsgabizottság elıtt ad számot, 
• osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak abban az esetben is, ha elırehozott érettségi 

vizsgát kíván tenni olyan tantárgyból, amelynek a tanítása az intézmény helyi tanterve 
szerint csak magasabb évfolyamon fejezıdik be. Ilyenkor a hiányzó év/évek 
tananyagából kell az írásbeli érettségi vizsgák megkezdéséig osztályozó vizsgát 
tennie.  

Az osztályozóvizsga elıírásai: 
Az osztályozó vizsgát az iskola pedagógusaiból alakított bizottság elıtt kell tenni. Az 
osztályozóvizsgáról tanulónként jegyzıkönyvet kell felvenni. 
A sikertelen tanév végi osztályozóvizsgát a tanuló a javítóvizsgán a továbbhaladás érdekében 
kijavíthatja. Az osztályzatot a bizottság állapítja meg. A vizsgáról az osztályfınök 
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jegyzıkönyvet állít ki a vizsga napján, a vizsga eredményét beírja az anyakönyvbe és a 
bizonyítványba. A záradékot az igazgató írja alá. 

Az osztályozó vizsga részei: 
Az osztályozóvizsga a tantárgytó függıen írásbeli, szóbeli, illetve gyakorlati részbıl állhat. 
Szóbeli és írásbeli vizsga: magyar nyelv, irodalom, idegen nyelv, történelem, fizika. 
Írásbeli vizsga: matematika. Amennyiben a tanuló teljesítménye nem éri el a 25 %-ot, szóbeli 
vizsgát tehet. 
Szóbeli vizsga: kémia, biológia, földrajz, hittan, társadalomismeret, modulok, szakmai 
elméleti tantárgyak. 
Gyakorlati vizsga: informatika, testnevelés, rajz és vizuális kultúra, ének-zene. 
 

9.2. Javítóvizsga 

Javítóvizsgát az a tanuló tehet: 
• Aki a tanév végén legfeljebb három tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott. Egy 

féléves tantárgy esetén a félévkor szerzett elégtelen osztályzatot a tanév végi 
javítóvizsgák idıszakában lehet javítani. 

• Akinek tudását osztályozó vizsgán részére felróható szabálytalanság vagy ok miatt 
nem tudták minısíteni. 

A javítóvizsgák elıírásai: 
A javítóvizsgát az iskola pedagógusaiból alakított bizottság elıtt kell tenni. A javítóvizsgáról 
bizottságonként jegyzıkönyvet kell felvenni. 
A javítóvizsga idıpontja a tanév munkatervében meghatározott. Az idıpontjáról és helyérıl a 
tanulót, illetve a szülıt írásban értesíteni kell. 
A javítóvizsga helye az iskola, ahonnan a tanulót javítóvizsgára utasították. Amennyiben más 
helységbe költözik, új iskolájában is tehet javítóvizsgát. A vizsga eredményét az 
iskolatávozási bizonyítványon jelzi a vizsgáztató iskola. A javítóvizsga nem ismételhetı. 
Azt a tanulót, aki a javítóvizsgán neki felróható okból nem jelent meg, úgy kell tekinteni, 
mintha sikertelen vizsgát tett volna.  
A tanuló önhibáján kívüli távolmaradás esetén, az igazgató a legfeljebb a következı tanév 
elsı két hónapjáig bezárólag a vizsga letételét engedélyezheti. 
Az osztályzatot a bizottság állapítja meg. A vizsgáról a bizottság jegyzıkönyvet állít ki a 
vizsga napján, az osztályfınök vizsga eredményét beírja az anyakönyvbe és a bizonyítványba. 
A záradékot az igazgató írja alá legkésıbb a javítóvizsga idıszak utolsó napján.. 

Javítóvizsgát megismételni, eredményén javítani nem lehet. Ha a szabályosan megtartott 
vizsga elégtelen, a tanulónak tanévet kell ismételnie.  

A javítóvizsga részei: megegyeznek az osztályozó vizsga részeivel 

9.3. Különbözeti vizsga  

A különbözeti vizsgák idıpontját az igazgató határozza meg. 
Iskolaváltoztatás vagy külföldi tanulmányok magyarországi folytatása feltételeként írhatja elı 
az Intézmény a különbözeti vizsga letételét. Abból a tantárgyból vagy tantárgyrészbıl kell 
különbözeti vizsgát tennie a tanulónak, amelyet az Intézmény a megkezdeni tervezett 
évfolyamtól alacsonyabb évfolyamon tanított, s amely tantárgy, tananyag ismerete feltétele a 
sikeres továbbhaladásnak, a magasabb évfolyamra lépésnek.  
A különbözeti vizsga tantárgyainak, tartalmának meghatározása során mindig egyedileg kell 
az Intézmény vezetıjének határozatot hoznia a jelentkezı tanuló ügyében.  
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9.4. Pótló vizsga  

Abban az esetben, ha a tanuló önhibáján kívül nem tudja teljesíteni az 
osztályozó/pótló/különbözeti vizsga követelményeit, a teljes vizsga anyagából, vagy a nem 
teljesített vizsgarészbıl - kérelmére - pótló vizsgát tehet. Idıpontját egyéni elbírálás alapján az 
igazgató jelöli ki. A pótló vizsgára vonatkozó elıírások megegyeznek a nem teljesített 
vizsgára vonatkozó elıírásokkal. 

 

9.5. A tanulmányok alatti vizsgák közös jellemzıi 

Tanulmányok alatti vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság elıtt kell tenni: elnök, 
kérdezı tanár, ellenırzı tanár. A vizsgabizottságba legalább két olyan pedagógust kell jelölni, 
aki jogosult az adott tantárgy tanítására. 
Az elnök: 

- felel a szabályok betartásáért,  
- ellenırzi a vizsgázók adatait, vezeti a jegyzıkönyvet, 

 - ha kell szavazást rendel el 
Kérdezı tanár (ok) 

- csak megfelelı tanári végzettséggel lehet 
- lehetıség szerint ne az kérdezze a tanulót, aki vizsgára küldte. 

Ellenırzı tanár 
- lehetıség szerint szakos tanár 
- felel a vizsga szabályszerőségéért 

Az igazgató felel a vizsgák szabályos lebonyolításáért. 
A tanulmányok alatti vizsgán a tanuló részére a vizsga során lehetıvé kell tenni mindazon 
mentességek, kedvezmények érvényesítését, amelyet a tanuló megfelelı vizsgálat, szakértıi 
vélemény alapján kapott.  
A vizsgán történt bármely szabálytalanság esetén az érettségi vizsgaszabályzatban leírtaknak 
megfelelıen kell eljárni.  
A tanulmányok alatti vizsgán elért eredmény csak akkor támadható meg, ha az Intézmény 
nem a Pedagógiai Programban meghatározott követelményeket kéri számon, vagy a 
vizsgáztatás során olyan eljárási hiba történt, amely vélhetıleg a tanuló teljesítményét 
hátrányosan befolyásolta.  

9.6. Független vizsgabizottság elıtt tett vizsga 

Független vizsgabizottság elıtti vizsgára a félévi, az év végi, illetve a javítóvizsga 
osztályzatának megállapítása céljából lehet jelentkezni. 
A tanuló (kiskorú esetében a szülı/gondviselı) ez irányú kérelmét az igazgatóhoz nyújthatja 
be. A kérelmet a félév, illetve a szorgalmi idı utolsó napját megelızı harmincadik napig, 
javítóvizsga esetén a bizonyítvány átvételét követı tizenöt napon belül lehet benyújtani. 
Az intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkezı tanuló (kiskorú esetében a 
szülı/gondviselı) kérelmét – a megfelelı mellékletekkel – az igazgató továbbítja a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Oktatási Fıosztályára. A vizsgákat a Fıosztály 
szervezi meg. 
A vizsgát a szakmai-elméleti és szakmai-gyakorlati tantárgyak esetén a szakképesítésért 
felelıs miniszter által kijelölt intézmény szervezi. A tanulói kérelmet ez esetben az igazgató 
az illetékes minisztériumhoz továbbítja. 
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10. A NÖVENDÉKEK FELVÉTELÉNEK, ÁTVÉTELÉNEK RENDJE 

A felvételire vonatkozó jogszabályok:  
- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésrıl  
- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról 
 
10.1. Felvétel az óvodába 
 Az óvodába történı felvételt az óvoda vezetıje a Köznevelési Törvényben megfogalmazottak 
alapján végzi. Az óvodát nem köti körzethatár. 
A óvodáskorú gyermekek felvételérıl illetve elutasításáról az óvodavezetı dönt. Az elutasító 
döntés ellen az óvodavezetınél lehet fellebbezni.  A fellebbezést az óvodavezetıjéhez kell 
benyújtani írásban - az elutasítás kézhezvétele utáni 8 napon belül.  
A felvétel alapvetı szempontja, hogy a szülı és gyermeke elfogadják az intézmény nevelési 
programját, és eltökéltek legyenek annak megvalósításában.  
Plébánosi (lelkészi) ajánlás, illetve a gyermek keresztségérıl szóló igazolás bekérhetı. 
 
Túljelentkezés esetén elınyben részesülnek azok a gyermekek: 

• - akik hitüket megvalló keresztény családból jönnek; 
• - akik jászberényi lakhellyel rendelkeznek; 
• - akiket egyházközségük, gyülekezetük plébánosa, lelkésze ajánl; 
• - akiknek testvére az intézmény tanulója, óvodása. 

 

 

10.2. Felvétel az 1. évfolyamra 

A beiskolázást az igazgató a Köznevelési Törvényben megfogalmazottak alapján végzi, az 
iskolát nem köti körzethatár. 
A tanulók felvételérıl illetve elutasításáról az igazgató dönt. Az elutasító döntés ellen az 
igazgatónál lehet fellebbezni.  A fellebbezést az iskola igazgatójához kell benyújtani - az 
elutasítás kézhezvétele utáni 8 napon belül.  
A felvétel alapvetı szempontja, hogy a szülı és gyermeke elfogadják az intézmény 
pedagógiai programját, és eltökéltek legyenek annak megvalósításában.  
A második évfolyamtól felfelé a felvételnél tanulmányi és egyéb (sport, mővészet, stb) 
szempontok is érvényesíthetık.   
Plébánosi (lelkészi) ajánlás, illetve a gyermek keresztségérıl szóló igazolás bekérhetı. 
 

10.2.1. A felvétel alapfeltételei 
A szülı a gyermekét keresztény szellemiségben kívánja nevelni, és ebben hajlandó 
együttmőködni az iskolával. 
A szülı az iskola sajátosságainak megismerése után, azokat magára és gyermekére nézve 
kötelezınek fogadja el, aminek tudomásulvételét a beiratkozáskor egy szándéknyilatkozat 
aláírásával erısíti meg. 
A törvény adta lehetıséggel élve, a felvétel során a keresztény családok gyermekei 
elsıbbséget élveznek az elıre meghatározott létszámkereten belül. Plébánosi, (lelkészi) 
vélemény bekérhetı. 
Az iskola más településekrıl is fogadhat diákokat. 
 
Túljelentkezés esetén elınyben részesülnek azok a tanulók: 
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• - akik hitüket megvalló keresztény családból jönnek; 
• - akik jászberényi lakhellyel rendelkeznek; 
• - akiket egyházközségük, gyülekezetük plébánosa, lelkésze ajánl; 
• - akiknek testvére az intézmény tanulója. 

10.2.2. Az iskola megismerésének lehetıségei 

• Beiskolázási szülıi értekezlet szeptemberben a jövendı elsıosztályos gyermekek 
szülei számára 

• Játékos idegen nyelvi elıkészítı foglalkozások a gyermekek számára 
• Óvodások számára ” Iskola kóstoló ” rendezvény 
• Óvodai beiskolázási tájékoztató szülıi értekezletek 
• Nyílt napok a helyi éves munkatervben meghatározottak szerint 

Az érdeklıdı szülık elıre egyeztetett idıpontokban is betekintést nyerhetnek az intézmény 
mindennapjaiba. Javasolt, hogy az érdeklıdık kérdezzék meg a már az iskolánkba járó 
diákokat és szüleiket a saját, személyes tapasztalataikról. Tájékozódjanak az iskola honlapján. 

10.2.3. Felvétel folyamata 
A következı tanév elsı osztályosainak felvételére az államilag meghatározott tanév rendje 
szerint tavasszal a helyi önkormányzat által meghatározott idıben kerül sor.  
A hirdetmény a beiratkozás kitőzött idıpontja elıtt minimum 30 nappal jelenik meg, 
megtekinthetı a helyi médiában, az iskolában kifüggesztve, és az iskola honlapján. 

10.2.3.1. A felvétel feltételei 

• Részvétel az iskola által szervezett idegen nyelvi elıkészítı kurzuson 
• Alkalmasság az idegen nyelv elsı évfolyamtól történı tanulására.  
• Az iskolaérettség igazolása 
• A szülı a gyermekét keresztény szellemiségben kívánja nevelni, és ebben hajlandó 

együttmőködni az iskolával. (elsıáldozás, bérmálkozás, részvétel a vasárnapi 
szentmisén) 

• A szülı az iskola sajátosságainak (lásd. Pedagógiai program) megismerése után, 
azokat magára és gyermekére nézve kötelezınek fogadja el, aminek tudomásul 
vételét a felvételt megelızı személyes beszélgetést követıen egy 
szándéknyilatkozat aláírásával erısíti meg. 

• A törvény adta lehetıséggel élve, a felvétel során a keresztény családok gyermekei 
elsıbbséget élveznek az elıre meghatározott létszámkereten belül.  Plébánosi, 
(lelkészi) vélemény bekérhetı. 

 
A család vallási elkötelezettségérıl, nevelési elveirıl a beiratkozást megelızıen - lehetıség 
szerint - mindkét szülıvel történı személyes elbeszélgetés és egy kérdıív kitöltése során 
gyızıdünk meg és ezt követıen döntünk a gyermek felvételérıl. A beszélgetés elıtt a szülık 
egy jelentkezési lapot és egy kérdıívet töltenek ki. 
Az elbeszélgetés és a kérdıív értékelése után, a hivatalos beiratkozási idıpontot megelızıen a 
szülık értesítést kapnak, a gyermek felvételérıl, vagy annak elutasításáról, hogy ne a 
beiratkozáskor szembesüljenek ezzel a ténnyel. 

10.2.3.2. Túljelentkezés 
Túljelentkezés esetén elınyben részesülnek azok a tanulók: 

• akik hitüket megvalló keresztény családból jönnek; 
• akik jászberényi lakhellyel rendelkeznek; 
• akiket egyházközségük, gyülekezetük plébánosa, lelkésze ajánl; 
• akiknek testvére az intézmény tanulója. 
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Az esetlegesen fennmaradó helyekre sorsolással válasszuk ki a tanulókat. 

10.2.3.3. A sorsolás  
A sorsolás résztvevıi 

- Igazgató vagy igazgatóhelyettes 
- Leendı elsıs osztályfınökök  
- Szülıi munkaközösség képviselıje 
- Iskolatitkár (jegyzıkönyvvezetı) 
- Szülık 

A sorsolás menete 

Az iskola igazgatójához érkezett jelentkezési lapok jelölés nélküli, zárt borítékban a 
jelenlevık elıtt behelyezésre kerülnek a sorsolási urnába.  
Az iskola éttermében urnából a jelenlévı szülık közül önként vállalkozók, ennek hiányában a 
sorsolási  bizottság 1 tagja 1-1 borítékot kiemel, majd jól hallhatóan felolvassa a jelentkezı 
gyermek és szülıje  nevét, mely azonnal jegyzıkönyvezésre kerül.  
Mindez addig folytatódik, amíg a rendelkezésre álló férıhelyek be nem töltıdnek.  

Értesítési kötelezettség 

A jelentkezı gyermekek szüleit az iskola bejáratánál elhelyezett hirdetıtáblán illetve 
honlapunkon értesítjük a sorsolás idıpontjáról, helyszínérıl.  
A szülıket írásban (tértivevényes levélben) értesítjük a sorsolás eredményérıl.   

10.3. Felvétel a 9. évfolyamra 

10.3.1. A felvétel alapfeltétele 

A szülı a gyermekét keresztény szellemiségben kívánja nevelni, és ebben hajlandó 
együttmőködni az iskolával. A szülı az iskola sajátosságainak megismerése után, azokat 
magára és gyermekére nézve kötelezınek fogadja el, aminek tudomásul vételét a 
beiratkozáskor szándéknyilatkozat aláírásával erısíti meg. 

10.3.2. A felvétel folyamata 
A beiskolázást az igazgató a felvételire vonatkozó jogszabályok által megfogalmazottak 
alapján végzi. 
A tanulók felvétele a felvételi rangsorok alapján történik.  A felvételi rangsor a hozott 
pontszámok, vagy a hozott pontszámok és a felvételi eljárást megelızı központilag kiadott 
egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett matematika és magyar nyelvi 
írásbeli felvételi vizsga eredményébıl jön össze. 
Az iskolánkba jelentkezı tanulók szüleikkel együtt szóbeli elbeszélgetésen vesznek részt 
világnézeti kérdésekrıl. A felvétel alapvetı szempontja, hogy a szülı és gyermeke elfogadják 
az intézmény pedagógiai programját, és eltökéltek legyenek annak megvalósításában.  
A tanulók felvételérıl illetve elutasításáról az igazgató dönt és küld hivatalos értesítést a tanév 
rendjében meghatározott határidın belül. A tanulmányi pontok és a felvételt megelızı 
személyes beszélgetés valamint a szülı által kitöltött kérdıívre adott válaszok 
figyelembevételével.  
A felvételnél tanulmányi és egyéb (sport, mővészet, stb) szempontok is érvényesíthetık.  A 
törvény adta lehetıséggel élve, a felvétel során a keresztény családok gyermekei elsıbbséget 
élveznek az elıre meghatározott létszámkereten belül. 
Túljelentkezés esetén elınyben részesülnek azok a tanulók: 

- akik általános iskolai tanulmányaikat intézményünkben végezték  
- akik hitüket megvalló keresztény családból jönnek; 
- akik jászberényi lakhellyel rendelkeznek; 
- akiket egyházközségük, gyülekezetük plébánosa, lelkésze ajánl; 
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- akiknek testvére az intézmény tanulója. 
Az elutasító döntés ellen az igazgatónál lehet fellebbezni.  A fellebbezést az iskola 
igazgatójához kell benyújtani - az elutasítás kézhezvétele utáni 8 napon belül. Plébánosi 
(lelkészi) ajánlás, illetve a gyermek keresztségérıl szóló igazolás bekérhetı. 
Szakgimnáziumi osztályokban a felvétel feltétele a pályaalkalmassági orvosi vizsgálaton való 
részvétel. Az orvosi vizsgálat eredménye nem kizáró ok a felvételnél. 
A tagozatkódokat, valamint a felvételi eljárás helyi részletes szabályait, a határidıket az 
intézmény minden tanév október 31-ig honlapján hozza nyilvánosságra. 

10.3.3. Az iskola megismerésének lehetıségei 
- Beiskolázási szülıi értekezlet novemberben a jövendı kilencedik osztályos gyermekek 
szülei számára. 
- Nyílt napok a helyi éves munkatervben meghatározottak szerint 
- Részvétel az általános iskolák által szervezett középfokú továbbtanulási tájékoztató 
fórumokon 
- Az érdeklıdı szülık elıre egyeztetett idıpontokban is betekintést nyerhetnek az intézmény 
mindennapjaiba. 
Javasolt, hogy az érdeklıdık kérdezzék meg a már az iskolánkba járó diákokat és szüleiket a 
saját, személyes tapasztalataikról. 

10.4. Felvétel a szakképzı évfolyamokra 

Az indítandó szakmák jegyzékét, a szakmai és vizsgakövetelményeket az iskola honlapján 
teszi közzé az aktuális tanévet megelızı tanév október 31-ig. 
A jelentkezés feltételei: 

• Érettségi bizonyítvány megléte. 
• A szakmához szükséges elıképzettség. 

A jelentkezık felvételi kérelmüket közvetlenül az iskolában nyújtják be az iskola által 
meghatározott módon és idıben. Ha a tanuló kiskorú, akkor a felvételi kérelmet a szülı és a 
jelentkezı is aláírja. A nagykorú, 18. életévét betöltött, cselekvıképes személy jelentkezési 
lapját csak a jelentkezı írja alá. Mellékelni kell az elıképzettséget igazoló dokumentumot, 
amennyiben már létezik. 
A felvételrıl az iskola igazgatója dönt a tanulmányi eredmények alapján. Elınyben 
részesítendı azonos eredmény esetén az a tanuló, aki középiskolai tanulmányait iskolánkban 
végezte.  
A beiratkozás feltétele az orvosi alkalmasság. 

10.5. A tanuló más iskolából, az iskola másik „szakáról” történı átvételének 
szabályai 

A tanuló szülei írásban kérvényezik az intézmény igazgatójánál az iskolába történı átvételt, 
mellékelve a bizonyítványának másolatát, kulturális, sport és egyéb eredmények igazolását, 
lelkészi, plébánosi véleményt, és a bármilyen okból készült szakvéleményt. 
A kérvény alapján a család (a szülıt és a diákot) felvételi beszélgetésen vesz részt, elıre 
egyeztetett idıpontban, ahol be kell mutatni az ellenırzıt. A felvételi beszélgetésen részt vesz 
az igazgató vagy az igazgatóhelyettes az osztályfınök és egy nyelvtanár. 
Cél: kölcsönös lehetıség teremtése a családnak és az iskolának is egymás nevelési elveinek és 
értékrendjének, valamint a gyermek idegen nyelvi elıképzettsége megismerésére hogy 
mindkét fél részérıl felelıs döntés születhessen.  
A döntés meghozatalakor a következı szempontokat szükséges figyelembe venni: 

• Az átvételre jelentkezı tanuló tanulmányi eredménye. 
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• A jelentkezı magatartásának megítélése az elızı iskolája által adott fegyelmezı 
intézkedések alapján. 

• Az igazolt és igazolatlan órák száma, hiányzás okai. 
• A tanuló életkora és évfolyama közötti viszony. 
• Milyen típusú képzésben vett részt és milyenbe kíván bekapcsolódni, az eltérı 

képzésbıl adódó problémák megoldhatósága. 
• Az átvétel helyeként megnevezett tanulócsoport létszáma. 
• A tanévbıl eltelt idı. 

A beszélgetést meg kell, hogy elızze, hogy a szülık tájékozódhassanak az iskola alapelveirıl 
és jellegzetességeirıl. Ezt segíti az alapdokumentumok átadása és egy általános szóbeli 
tájékoztató, amelyen való részvétel elıfeltétele a beiratkozásnak. 
A felvételi beszélgetést követı 5 munkanapon belül az iskola értesíti a szülıket, hogy 
gyermekük felvételt nyert-e az iskolába. 
 

A felvétel engedélyezésekor a szülı és a jelentkezı tanuló tudomására kell hozni: 

• Melyik osztályba, évfolyamra került átvételre. 
• Ha szükséges, milyen különbözeti vizsgákat, mibıl, mikorra köteles letenni. A 

határozatot a tanulón/szülın kívül az osztályfınök is megkapja. 
• Az átvételnek milyen adminisztratív és pénzügyi következményei vannak, 
• Fel kell hívni a szülı, a tanuló figyelmét arra, hogy az átvétel miatt kialakuló 

tankönyv, taneszköz problémákért az iskola nem tud felelısséget vállalni. 
 

11. AZ ELSİSEGÉLYNYÚJTÁSI ALAPISMERETEK 
ELSAJÁTÍTÁSÁNAK ISKOLAI TERVE 

Az elsısegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását az iskolában az iskola egészségügyi 
szolgálat segítségével osztályfınöki órákon, valamint biológia órák keretében valósítjuk meg. 

A tanulók ismerjék meg: 

• a korszerő elsısegély elsajátításának jelentıségét, saját ténykedésük lehetséges 
életmentı értékét, 

• az újraélesztés fogalmát és az idıhatáraiból folyó emberi kötelezettséget, 
• az alapvetı életmőködések biológiai lényegét és funkcionális anatómiai 
• áttekintését, 
• az alapvetı életmőködések legfıbb zavarait, 
• az újraélesztés ABC-jének értelmét, 
• az elsısegélynyújtás általános szabályait. 

Sajátítsák el: 

• az életmentésre és elsısegélynyújtásra irányuló készséget, hozzáállást, 
• az alapvetı életmőködések zavarainak felismerését, 
• az újraélesztés ABC-jébıl az „A” és „B” betőkkel kapcsolatos teendıket, 
• a legfontosabb egyéb elsısegély-nyújtási tudnivalókat, 
• a segélyhívás helyes módját. 

Legyenek képesek: 

• a légút-biztosítás szabályos elvégzésre, hangsúlyozottan beleértve a stabil oldalfekvés 
önálló létesítését, 

• a légzés, illetve a vérkeringés megszőnésének megállapítására, 
• a szájból-orrba befúvásos lélegezetés elvégzésére, 
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• egyszerő sebvédelemre és visszeres vérzés csillapítására, 
• ütıerek nyomáspontjainak felkeresésére és ütıeres nyomókötés alkalmazására, 
• balesetek, betegek megfelelı ideiglenes nyugalomba helyezésére. 

 

12. EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM 

Az intézményi egészségfejlesztési program Pedagógiai Programba való bekerülésének 
jogszabályi háttere: a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 128. § (5) bekezdése. 

A hozzánk kerülı gyermekek, fiatal felnıttek életüknek az egyik legkritikusabb, 
legsérülékenyebb idıszakában vannak. A serdüléssel a szülıi kapcsolatok gyengülnek, 
erısödik a kortárs csoportok és az egyéb információhordozók szerepe a tanulásban és 
felvilágosításban. Ebben az idıszakban érdemi hatást lehet gyakorolni 
személyiségfejlıdésükre, mely nagymértékben meghatározza az életmódjukban késıbb 
kialakuló szokásaikat, preferenciáik kialakítását. Az intézmény tehát a családi környezet 
mellett a szocializációnak azon színterét jelenti, amelyben mód nyílik az egészségesebb 
életvitel készségeinek, magatartásmintáinak kialakítására és begyakorlására.  

12.1. Alapelve, célja 

• Segítse a gyermekeket a testi és a lelki egészség harmóniájának megteremtésében, az 
egészséges életmód kialakításában és megtartásában, bıvítse, korszerősítse a 
pedagógusok és a növendékek egészségi ismereteit. 

• Fejlessze az életvezetési képességeket. 
• Az egészségnevelési tevékenység tervezett, ütemezett végrehajtása, 
• Az oktatási-nevelési tevékenység egészséges környezetben való biztosítása, a 

környezet egészségtámogató jellegének erısítése. 
• Fejlessze a gyermekek felelısségérzetét egészségük megırzéséért. 
• Készítse fel a növendékeket a stressz-hatások feldolgozására. 
• Segítse elı a környezeti- és egészség-tudatosság erısödését. 
• Valósítsa meg a mindennapi testedzést. 
• Terjedjen ki a mentálhigiénés nevelésre is. 
• Az iskola-egészségügyi ellátás tervezett biztosítása, 
• Az egészségfejlesztésben érdekelt partnerek együttmőködésének koordinálása. 

12.2. Az egészségfejlesztés rövid távú céljai 

• az egészségnevelési programunk feladatainak ellátására az egészségfejlesztésben 
képzett, többlet szakértelemmel rendelkezı kollégát (= egészségnevelı) kell megbízni. 
Feladatai: az intézményi egészségnevelési feladatok koordinálása, irányítása, 
partnerkapcsolatok biztosítása, osztályfınöki munka segítése (egyes témakörök 
feldolgozásában), külsı szakemberek elıadásainak szervezése, pályázatok készítése. 

• az egészségnevelésben szerepet vállaló kollégák szakirányú továbbképzésének 
biztosítása 

• minden gyermek a 10. évfolyam végéig kapjon korszerő felvilágosító ismereteket a 
szexualitás és a szenvedélybetegségek témakörében, a „kényes” témáknál (pl. 
kábítószer-használat) külsı szakemberek bevonásával 

• minden olyan prevenciós tevékenység támogatása, amely gyermekeink egészségét 
szolgálja egészségnevelési verseny szervezése 

• A szakmai munkaközösségek dolgozzák ki a helyi tantervvel összhangban a 
tanmenetek egészségnevelésével kapcsolatos témaköreit minden tantárgy esetében.  
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• A biológia tanítás fontos feladata felhívni a figyelmet a prevenció fontosságára, 
valamint a gyakoribb betegségekkel kapcsolatos ismeretek beépítése a tananyagba.  

• Az osztályfınöki tanmenetben minimum 10 órát kell tervezni a „testi egészség - 
egészségfejlesztés” témakörébıl. Váljon hatékonyabbá az osztályfınöki órák 
egészségnevelése.  

• Az intézetben dolgozó pedagógusok lehetıség szerint vegyenek részt az ilyen témájú 
továbbképzéseken.  

• Törekedni kell arra, hogy az iskolaorvos és a védını a szőrıvizsgálatokon kívül minél 
több területen kapcsolódjon be az egészségnevelési programba. (pl : elıadás, 
beszélgetés, mozgósítás különbözı rendezvényekre )  

• A felvilágosítás hatására növekedjen a növendékek tudatossága a dohányzás, az 
alkohol és a drogfogyasztás szempontjából. Ne dohányozzanak, ne fogyasszanak 
alkoholt és drogot sem az intézményben, sem annak környezetében, sem annak 
rendezvényein.  

12.3. Az egészségfejlesztés középtávú céljai 

• A személyi feltételek folyamatos fejlesztésével egészségfejlesztı team létrehozása 
(tagjai: az intézményvezetés egy tagja, egészségfejlesztésért felelıs pedagógus, 
biológia szaktanárok, osztályfınöki munkaközösség vezetıje) 

• Az intézményi egészségfejlesztési program teljes körő kiépítése a 
minıségfejlesztésben ismert PDCA ciklus ismérvei alapján. Intézményi 
helyzetfelmérés alapján (módszere: SWOT, kérdıív) a legfontosabb célok 
kiválasztása, majd ezek lebontása intézkedési (=cselekvési) tervvé. A program 
megvalósítását folyamatos ellenırzés és önértékelés kíséri, ami alapján a terv 
módosítható. 

• A gyerekek legyenek tisztában azzal, hogy az egészség nem pusztán a betegség 
hiánya, hanem a teljes testi, szellemi és szociális jólét állapota.  

• A gyerekek és az intézmény dolgozói ismerjék meg az egészségvédelem, az 
egészségfejlesztés kiemelt kérdéseit.  

• Alakuljon ki a környezettudatos magatartás az intézményi élet minden területén.  
• A gyerekek foglalkozzanak a gyakoribb betegségeket kialakító rizikófaktorokkal és a 

gyógyulás lehetséges módszereivel.  
• A növendékek ismerjék meg az alkohol, a drogok, a dohányzás, az egészségkárosító 

tényezık hatását, valamint a jogi és társadalmi következményeiket.  
• Legyenek tisztában az indokolatlanul nagy mennyiségő gyógyszerfogyasztás 

veszélyeivel.  
• Legyenek tudatában az aktív életmód által kínált elınyökkel, elsısorban a mindennapi 

mozgás kedvezı élettani hatásának, valamint saját fizikai képességeik megırzésének 
fontosságának.  

• A testi és lelki fejlıdés igényének kialakítása, fejlesztése, egészségtudatos 
magatartásra való nevelés.  

• Ismerjék meg a szexualitás társadalmi vonatkozásait, a nemi és a családi szerepek 
jellegzetességeit, legyenek tisztában a szexuális élet alapvetı higiénéjével.  

12.4. Az intézményi egészségfejlesztési programban alkalmazható 
módszerek 

12.4.1. Hagyományos felvilágosító tevékenység 
Ezek egyfelıl az egészségkárosító magatartásformák veszélyeire hívják fel a figyelmet – 
általában elrettentı tartalmú információk bemutatásának eszközével -, másrészt megoldásként 
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kínálják a helyesnek vélt egészségmagatartást. Veszélye, hogy az ismeretek átadásának nem 
feltétele a hallgatóság aktív bevonása. Tapasztalatok szerint az ismeretek ilyen módon történı 
átadása önmagában nem elegendı a viselkedés befolyásolására, hiszen a háttérben 
meghúzódó motivációk lényegesen erısebbek lehetnek. Ebbe a csoportba tartoznak az 
intézményi felvilágosító elıadások, a különbözı idıszaki kiadványok, brosúrák. 

12.4.2. Rizikócsoportos megközelítés 
Korai szőrés eredményeként feltárt egészségi (nem fertızı betegség) problémákkal, avagy 
szociális helyzetük szempontjából veszélyeztetettek felmérése, majd a körükben végzett 
célzott egészségfejlesztı, betegség megelızı tevékenység. Intézményi szinten ez valósul meg 
az orvosi vélemény alapján könnyített, vagy gyógytestnevelési foglalkozásokon részt vevı 
gyerekek esetében (differenciált testi nevelés). 

12.4.3. A társas-érzelmi készségek fejlesztését fokozó beavatkozások 
Az érzelmi nevelést elıtérbe helyezı modell a személy konfliktuskezelési eszköztárának 
gyengeségeit nevezi meg az egészségkárosító magatartásformák kialakulásának háttereként. 
Ez a módszer lehetıséget biztosít résztvevıi számára a szocializációra, a társas 
kommunikációs készségeik fejlesztésére. Ilyenek például a serdülıkori készségfejlesztı vagy 
önismereti csoportfoglalkozások, amelyek a csoportvezetésben képzett szakembert kívánnak. 
Az önismeret fejlıdésétıl remélhetjük, hogy a gyermekek ellenállnak az egészségkárosító 
magatartásformáknak, nemet mondanak a káros szenvedélyeknek. 

12.5. Feltételek, rendelkezésre álló eszközök 

12.5.1. Tárgyi feltételek 
Az intézmény egészségneveléshez szükséges tárgyi feltételek mind mőszaki (multimédiás 
szakterem, projektor, videó lejátszó és TV, diavetítı stb..), mind prevenciós szakanyagok 
szintjén (szakkönyvek, szemléltetı anyagok, videó kazetták és CD-k) megfelelıek. A 
késıbbiekben szükségessé váló anyagok a taneszköz fejlesztés évi beszerzéseivel 
tervezhetıek. 

12.5.2. Órakeret 
Az egészségneveléssel kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges óra-keretet minden 
évfolyamon a biológia és az osztályfınöki idıkerete fedi le. 

12.5.3. Személyi (humán) feltételek 
Az egészségnevelési program megvalósításába bevonható, intézményi szinten jelenleg 
rendelkezésre álló humán erıforrás: 
- az iskola biológia szakos tanárai 
- az osztályfınöki munkaközösség vezetıi és tagjai, 
- mentálhigiénés (lelki-gondozói) végzettséggel rendelkezı pedagógus 
Bizonyos témaköröknél az ismeretátadási és prevenciós tevékenység elvégzéséhez szükséges 
külsı szakemberek bevonása is, úgymint 

• iskolaorvos, 
• védını, 
• pszichológus, 
• rendvédelmi szervek munkatársai, 
• civil szervezetek szakemberei, 

12.5.4. Módszerek 

• Játékok 
• Közösségépítés 
• Mővészetek 
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• Programok 

12.6. Az intézményi egészségfejlesztés területei: 

Az egészséges életmód, életszemlélet, magatartás szempontjából lényeges 
területeknek/témáknak az intézmény pedagógiai rendszerébe be kell épülnie. Ezen témák a 
következık: 

• önmagunk és egészségi állapotunk ismerete, 
• tanulási technikák, a tanulási környezet kialakítása, 
• az idıvel való gazdálkodás fontossága, 
• a személyes válsághelyzetek felismerése és megoldási stratégiák ismerete, 
• az egészséges táplálkozás élelmiszerbiztonság, 
• szenvedélybetegségek (dohányzás, alkoholfogyasztás, kábítószer-használat) 
• szexuális felvilágosítás, párkapcsolatok, családtervezés, AIDS prevenció, 
• a betegség és gyógyulást segítı magatartások, elsısegélynyújtás, 
• személyi higiénia, testi-lelki egészség, 
• személyes biztonság, balesetvédelem (óvoda, iskola, közlekedés), 
• testedzés, mozgás, egészséges testtartás, 
• személyiségfejlıdés elısegítése, önismeret, tanulási technikák, 
• egészséges környezet (tanulási környezet, természethez való viszony). 

12.7. Az intézményi egészségfejlesztés színterei 

Az intézményi egészségügyi feladatok ellátását az iskolaorvos és a körzet szerint illetékes 
védını látják el 

12.7.1. Az iskolaorvos, körzeti védını feladatai 

• a gyermekek életkorhoz kötött vizsgálata, kötelezı szőrıvizsgálatok lebonyolítása 
(általános kötelezı szőrıvizsgálatok: gerincvizsgálat, szemészet, fogászat, 
belgyógyászat, tüdıszőrés) 

• a gyermekek elsısegélyben való részesítése 
• közremőködés a közegészségügyi-járványügyi, környezet-egészségügyi, táplálkozás 

egészségügyi és balesetvédelmi feladatok ellátásában az intézmény vezetésével 
egyeztetve 

• védınıi feladat még az óvodai, iskolai egészségnevelésben való részvétel. 
A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdı tanulók ellátásában, problémáik 
diagnosztizálásában, szakvélemény elkészítésében a Nevelési Tanácsadó szolgáltatásait 
vesszük igénybe. A sajátos nevelési igényő tanulók esetében a Tanulási Képességet Vizsgáló 
és a fogyatékosság típusának megfelelı Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság jár el, ez utóbbi 
tanulók ellátására fokozatosan készülünk fel. 

12.7.2. A tanórai foglalkozások 

• biológia órák: az egyes szervek, szervrendszerek mőködéséhez kapcsolódó 
egészségügyi vonatkozású részek, szexuális felvilágosítás, elsısegélynyújtás, testi 
higiénia, (egészségtan modul); 

• osztályfınöki órák: szenvedélybetegségekkel való foglalkozás, párkapcsolat, 
családtervezés, szexuális felvilágosítás; 

• minden tantárgy vonatkozásában: a tantárgyhoz kapcsolódó balesetvédelmi 
rendszabályok ismertetése az adott tantárgy elsı foglalkozásán történik; 

• a tanórák (a tanulók aktivitását növelı, új pedagógiai módszerek megismerése és 
alkalmazása), 
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• ösztönzés az egészséges életmód napi gyakorlattá tételében: pl.: reggeli torna, reggeli 
elfogyasztása, az évszaknak megfelelı öltözködés, stb., 

• az intézmény által biztosított étkeztetés étrendjére való odafigyelés, pl.: az étrend 
összeállításában való részvétel, példamutató hatás, 

• termek, folyosók, udvar, orvosi rendelı, 
• a pedagógusok, a dolgozók példamutatása, 
• intézményi hirdetık „egészség” rovatai, 
• média, iskolaújság, faliújság (aktuális téma önálló feldolgozása, tablókészítés, 

győjtımunkák faliújságon történı megjelenítése), 
• mindennapi / tömbösített testedzés programja, testnevelés óra (legalább heti 5 

órarendi óra). 

12.7.3. tanórán kívüli foglalkozások 

• ismeretterjesztı elıadások, kiállítások, 
• a témával kapcsolatos filmvetítések, vetélkedık, versenyek 
• szabadidıs foglalkozások, nyári táborok, 
• kirándulások, túrák, (rendszeresen, egészséges környezetben) 
• egészségnevelési akciók (évente kétszer tájékozódási futás verseny) 

12.7.4. Tájékoztató fórumok 

• szülıcsoport számára szervezett fórum, tájékoztató (szülık felkészítése), 
• szakmai tanácskozások, tréningek (nevelık felkészítése); ezek helyszíne lehet más 

intézmény, 
• kortárs segítık képzése (gyermekek felkészítése); színtere lehet az intézmény vagy 

más képzı intézmény. 

12.8. Szakképzés területén 

A jövı szakembereivel tudatosítani kell, hogy az ember termelı- fogyasztó tevékenysége 
során valamennyi földi szférában változásokat okoz. A változások csökkentéséhez bıvíteni 
kell látókörüket, meg kell ismertetni a közvetlen és tágabb környezetük élı és élettelen 
elemeinek kölcsönös kapcsolatát. Ki kell alakítani az esztétikus környezet és egészséges 
életmód iránti igényt. Tudatosítani kell a természeti és társadalmi környezet változásait az 
urbanizáció, az ipari termelés egészséget veszélyeztetı hatásait. 
Szakmai képzésükben ismerjék meg a környezetbarát anyagok, technológiák fontosságát. 
Legyen természetes számukra a szelektív hulladékgyőjtés. 
Feltétlenül tudatosítani szükséges, hogy felelısséggel tartozunk az emberi élet 
fennmaradásáért, saját utódainkért, születendı gyermekeinkért. A káros szenvedélyeket el kell 
kerülnünk, illetve meg kell elıznünk kialakulásukat. 
Célok: 

• az iskola tisztaságának javítása, a szemét mennyiségének csökkentése 
• takarékoskodás a vízzel és a villannyal 
• a tanulók ismerjék meg szőkebb környezetüket, lássák az értékeket, 

problémákat, ápolják a hagyományokat. 
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13. Az óvodai élet megszervezésének sajátos elvei, tevékenységi  

formái 

 

Programunk az óvodai nevelés alapprogramjából indul ki, és a gyermeki játék 
központba helyezésével készült. Nagy hangsúlyt kap az anyanyelvi nevelés, amely az alapját 
képezi az összes többi nevelıtevékenységnek. Kiemelten megfogalmazódik, hogy óvodánk 
sajátos jellege vallási – erkölcsi - közösségi nevelésen alapszik, a tevékenységeken keresztül a 
keresztény értékek eljutnak a gyermekekhez. 

Óvodánkban sajátos pedagógiai arculat kialakítására törekszünk, melyet 
meghatároznak az alábbi tényezık: 
• a Katolikus Egyház elvárásai, 
• az óvodát választó szülık elvárásai, 
• a gyermekek adottságai, tehetsége, szociális körülmények miatt kialakult hátránya, 
• a gyermeket elsısorban fogadó iskola nevelési programja, helyi tanterve, 
• a pedagógusok szakmai felkészültsége, továbbképzési elkötelezettsége, 
• a kompetencia alapú óvodai programcsomag innovatív alkalmazása. 

Az Alapprogram szellemiségének megfelelıen a köznevelési szolgáltatásokhoz való 
egyenlı hozzáférést és esélyegyenlıséget deklaráljuk. Ezzel koherensen kiegészül az óvoda 
befogadó nevelési, és a pedagógus elfogadó, segítı, támogató attitődjével, továbbá a 
nemzetiségi, etnikai kisebbségi, illetve migráns gyermekek nevelésével, valamint a kiemelt 
figyelmet igénylı gyermekek nevelésével összefüggı inkluzív pedagógiát támogató célokkal 
és feladatokkal.  

Nagy hangsúlyt fordítunk az óvodás korosztály életkori sajátosságait figyelembe vevı 
pedagógiai szemlélet folyamatos fejlesztésére. Nagyobb prioritással szerepel a szabad játék és 
annak súlya, a környezettudatos magatartás, a népi és családi kultúra értékei, a hagyományok, 
a norma és szokásrendszer megalapozása. Korszerőbb pedagógiai értelmezést kap a 
feladatokon belül az anyanyelvi nevelés, valamint a tevékenységek közül a tanulás, mely 
lehetıvé teszi, hogy a gyermek az óvodáskor végén belép a lassú átmenteknek abba az 
állapotába, amelyben majd az iskolában az óvodásból iskolássá érik.  

Programunkba beépült a kompetencia alapú nevelés, mely a képességek, készségek, 
valamint a kulcskompetenciák fejlesztésén keresztül az alkalmazásképes tudás megszerzését 
célozza meg. Ezzel összhangban felerısödött a differenciált fejlesztés, az egyéni fejlıdési 
ütemhez igazított pedagógiai gyakorlat. Nagyobb figyelmet kapott a családdal történı 
együttmőködéssel kapcsolatos pedagógussal szembeni elvárás, az „Inklúzió: befogadó 
pedagógia, mely az esélyteremtés alapja, és feltétele az egyéni differenciálás.  
• Anyanyelvi nevelés: az óvodai élet minden tevékenysége során feladatot jelent a 

pedagógus és gyermeket körülvevı felnıttekkel szemben.  
• A környezettudatos magatartás megalapozása: nem csak a külsı világ tevékeny 

megismerése céljából szervezett tevékenységek alkalmazásával megvalósítandó 
feladat. 

• Kompetenciafejlesztés: ismeret- képesség- attitőd viszonylatában a gyermekek egyéni 
fejlettségéhez igazított pedagógiai tevékenység.  

 

13.1. Az óvodai nevelést-fejlesztést meghatározó körülmények  

Jászberény és vonzáskörzetében óvodánk az egyetlen, amely felvállalja az óvodáskorú 
gyermekek katolikus nevelését. Az óvodába többnyire keresztény családok gyermekei 
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kerülnek. Férıhely esetén nyitottak vagyunk az óvoda értékrendjét elfogadó családok 
számára. 

Minden évben azonos életkorú gyermekek kerülnek be az óvodai életbe, eltérı 
képességszinttel. 

Óvodánk jellegét a családi nevelést kiegészítve, erısítve a katolikus nevelés 
határozza meg, hiszen az intézményünkbe bekerülı hároméves gyermek akár felnıtt koráig is 
ebben a szellemiségben nevelıdhet - mint az aprócska „mustármag” hatalmas fává 
növekedhet.  

A székhelyintézmény fennállásának százharminc éves évfordulóján, 2016-ban az 
óvoda három homogén életkorú csoporttal kezdi meg mőködését.  
 

13.2. Gyermekkép, óvodakép 

13.2. 1. Gyermekkép 

 
„A keresztény ember számára a gyermek Isten ajándéka az élet folytonosságának 

láncszeme, az Isten adta természet és erkölcs törvényei szerint lép az életbe és az Isten adta 
törvények szerint kell belıle embert fejleszteni”             (Dr. Marcell Mihály) 
 

A katolikus óvodában a gyermeket áldásnak tartjuk, és úgy tekintjük ıket, mint akiket 
Jézus a bizalom és a hit, a ráhagyatkozás példájaként állított elénk. 
Óvodánkban az alábbi tényezık figyelembevételével formálódott ki a gyermekkép: 
• Óvodai nevelés pedagógiai alapelvei. 
• A gyermek személyiségének kibontakozásában meghatározó szerepe van a személyi 

és tárgyi környezetnek. 
• Az óvodai nevelés gyermekközpontú, az egész személyiséget fejleszti: 

- vallásos neveléssel, 
- egészséges életmód alakításával, 
- érzelmi neveléssel, a szocializáció biztosításával, 
- anyanyelvi-, értelmi fejlesztéssel, 
- testi és lelki szükségletek kielégítésével. 
Nevelési feladatunk, olyan pedagógiai környezet kialakítása, ahol a befogadó 

szemlélet természetessé válik. Az óvodáskor szenzitív idıszak a különbözıségek 
elfogadásában. Az inkluzív, a játék elsıdlegességét, az élmények feldolgozását támogató 
környezetben felnövı gyermek maga is befogadóvá, elfogadóvá, együttmőködıvé, 
segítıkésszé válik.  

A katolikus nevelés alapvetı feladata kiformálni a gyermekben Isten rejtett kincseit az 
által, hogy figyelembe veszi az egyéniség és a személyiség közötti különbséget. Fontosnak 
tarjuk a keresztény erkölcs normáihoz igazodó magatartás, az emberi kapcsolatokban a 
szeretet, bizalom, türelem, jóság, szelídség megbocsátás megismertetését, gyakoroltatását, 
befogadását. A képességfejlesztés terén a versengéssel szemben az együttmőködés fejlesztı 
szerepét kívánjuk hangsúlyozni a lényeglátásra, szemlélıdésre, szociális érzékenységre 
nevelés terén. Nevelésünk arra irányul, hogy a gyermek szeretetben, szeretet által 
megtanuljon kapni, adni, másokkal törıdni. 

13.2. 2. Óvodakép 

 „Tanuljunk meg megismerni, tanuljunk meg dolgozni, környezetünket megváltoztatni, 
tanuljunk meg együtt tevékenykedni, tanuljunk meg boldognak lenni"  (Don Bosco) 

A katolikus óvoda a katolikus közoktatási rendszer legalsó láncszeme. A családi 
nevelés kiegészítıje, a gyermek harmadik életévétıl az iskolába lépésig. Az óvodában a 
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gyermekeket különleges védelem illeti meg. Az óvoda funkciói: óvó-védı, szociális, nevelı-
személyiségfejlesztı funkció. Ennek értelmében gondoskodunk: 

• az érzelmi biztonságot nyújtó, derős, szeretetteljes óvodai légkörrıl, 
• a testi, az érzelmi-, szociális-, anyanyelvi-, értelmi képességek egyéni és életkor 

specifikus alakításáról, 
• a gyermeki közösségben végezhetı sokszínő, az életkornak megfelelı tevékenységrıl, 

különös tekintettel, a mással nem helyettesíthetı játékról, 
• az életkornak megfelelı mőveltségtartalmak közvetítésérıl, 
• az egészséges fejlıdéshez és fejlesztéshez szükséges személyi, tárgyi környezetrıl, a 

környezettudatos magatartás formálásáról. 
Az óvodai nevelésben alapelv: 

• a gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet és megbecsülés övezi, 
• a nevelés lehetıvé teszi és segíti a gyermek személyiségfejlıdését, a gyermek egyéni 

képességeinek kibontakoztatását. 
Az óvodai nevelésünk fı célja, hogy a gyermek az óvodában boldog legyen.  

Az óvodánknak az a célja, hogy a sokoldalú képességfejlesztés segítségével a 
gyermeki személyiség egészére irányuló fejlıdést biztosítsa, elısegítse, megteremtse ennek 
feltételrendszerét. Ezt a célt a keresztény életszemlélet szerint igyekszik elérni. 

A katolikus óvoda egész napja a játék, a munka, a tanulás, valamint a közösség- 
formálás sajátos világszemlélettel történik. A gyermek Isten ránk bízott ajándéka. Szüleinek 
olyan kincse, amelynek értékét gyakran kevésbé ismerik, s a katolikus óvoda evangelizáló 
munkája során ez a kincs a szülı és a pedagógus számára is fokozatosan föltárul. 

Sok gyermek a katolikus óvodában szerzi elsı vallásos ismereteit. Életkori 
sajátosságaiból fakadóan fontos, hogy kezdetben az ıt körülvevı felnıttek (óvónık és dajkák) 
élete példájából tapasztalja meg Isten szeretetét. Az óvodai közösség minden tagja - bár más-
más fokon - osztozik a keresztény világszemléletben, ezért az evangéliumi elvek válnak 
nevelési eszménnyé, belsı ösztönzıvé és egyúttal végsı céllá.  

Az óvodánk családias szellemre épít, módszere a prevenció, melynek belsı tartalma a 
szeretet és a bizalom. „A nevelés a szív dolga”. (Don Bosco) 

Fontos a nevelı állandó jelenléte, ez az együttlét vidám bensıséges légkörben 
biztosítja a gyermek sokoldalú és harmonikus fejlıdését. Az igazi jelenlét közös 
tevékenységre, játékra, párbeszédre motivál. A gyermek ezeken keresztül tapasztalja meg a 
személyére irányuló tiszteletet, elfogadást, szeretetet, megbecsülést. 
Nevelésünk épít a keresztény értékekre, hagyományokra, átörökíti azokat a gyermek tárgyi, 
értelmi, szellemi, lelki világába, így „megtanítja” ıt rácsodálkozni a teremtett világra. Az 
óvodánk az egyház kis része, mivel minden embert testvérként él meg, segítjük ennek az 
elfogadását. A katolikus óvoda arculatából adódóan és az óvodáskorú gyermek életkori 
sajátosságaira építve, a nevelésünkben az egész napot át kell hatnia a keresztény lelkiségnek. 
Óvodánk nevelési céljai: 

• Óvó - védı, szociális nevelı – személyiségfejlesztı színteret nyújtani. 
• A gyermekeknek alkalmat adni nagyobb közösségben a társakkal való játékra, amire a 

családi nevelés keretei között másképp van módja. 
• A játékra, mint az óvodás életkor legfejlesztıbb tevékenységére megfelelı színteret, 

lehetıséget biztosítani. 
• A gyermeket - egyéni sajátosságait figyelembe véve - eljuttatni az iskolai életmód 

megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintre, biztosítani az óvoda-iskola közötti 
átmenet sikeressége érdekében a beilleszkedéshez szükséges gyermeki 
személyiségvonások fejlesztését. 

• A keresztény értékek, hagyományok átörökítése. 
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• A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek önazonosságának megırzése, a 
multikulturális nevelésen alapuló integrált fejlesztés megvalósítása.  

 

13.3. Az óvodai élet megszervezésének elvei  

13.3. 1. Személyi feltételek  

Az óvodában a nevelımunka középpontjában a gyermek áll, a pedagógiai munka 
kulcsszereplıje az óvodapedagógus. Jelenléte a nevelés egész idıtartamában fontos feltétele 
az óvodai nevelésnek. Az óvodában dolgozó felnıtt minden pillanatban értéket közvetít. 
Példaként kell állnia a gyermek, a szülı elıtt. Meghatározó az óvodapedagógus és az óvoda 
mőködését segítı nem pedagógus alkalmazottak viszonya: nemzethez, hazához, egymáshoz, 
neveléshez, óvodához, munkatársakhoz, a gyermekek szüleihez, családokhoz, a 
gyermekekhez.  

Az óvodapedagógusi párok összehangolják munkájukat, a nevelési-fejlesztési tervet 
közösen készítik el. A dajkák tevékeny segítıi a nevelımunkának. .A gyermekek, a szülık is 
ismerik egymást, az óvodapedagógusok és a dajkák is ismernek minden gyermeket. Sok 
közös élménnyel, játékkal, énekléssel, ünnepléssel erısítjük ezeket a kapcsolatokat. 

13.3. 2. Tárgyi feltételek 

Óvodánk rendelkezik a pedagógiai program megvalósításához szükséges tárgyi 
feltételekkel. Felszereltségét tekintve jól ellátott. 

Óvodánkban mértéktartóan és igényesen tükrözıdik a vallásos jelleg.  
 
A tárgyi feltételek biztosításának szempontjai: 

• Pedagógiai programunk hagyományos óvodai berendezések, eszközök meglétét 
feltételezi, valamint a kompetencia alapú óvodai programcsomag megvalósítását 
segítı tárgyi eszközrendszer biztosítását igényli.  

• Az óvodaépület berendezésének, udvarának kialakítása oly módon, hogy biztonságos, 
esztétikus, kényelmes legyen az óvodáskorú gyermek számára. 

• Az óvoda tükrözze külsıségeiben is a keresztény szellemiséget, illetve a 
Nagyboldogasszony intézményhez alkalmazkodva a jellegzetességeket. 

• Legyen a gyermekek számára elég hely, megfelelı eszköz az egészséges mozgásra, 
játékra, fejlesztı játékokra, mozgásfejlesztı tornaszerek biztosításával. 

• Színekben, formákban legyen vidám, harmonikus hangulatot árasztó a környezet 
berendezése. 

• A keresztény ember számára fontos az ünneplés. Legyen olyan hely kialakítva, ahol 
tudunk ünnepelni, díszíteni. 

• Óvodánk megfelelı munkakörnyezetet biztosít munkatársaink számára.  
• Az óvodánkba járó gyermekeket és szüleiket igyekszünk esztétikus környezetben 

fogadni, megéreztetve velük ily módon is intézményünk szellemiségét. 
 

13.3.3. Az óvodai élet megszervezése 

 
Csoportszervezés 

Az óvoda adottságait, lehetıségeit figyelembe véve, elsısorban homogén életkorú 
csoportokat alakítunk ki. A helyi program hatékonyságát nem a csoport szervezeti kerete 
határozza meg, hanem az óvodapedagógus felkészültsége, rugalmassága, kreativitása, 
empátiája, helyzetfelismerése, azaz egész egyénisége. Elsısorban az óvoda személyi 
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lehetıségei, valamint a gyermekek összetétele határozza meg a csoportok kialakításának 
kritériumait. 

 
A csoportok napirendje - hetirendje  
 

„Csakis rendben van szerepe az igazi szabadságnak, a rendhez való igazodás hozza 
létre az otthon melegét.”                 (Barsi Balázs) 

 
Az óvodai élet megszervezésekor fontos a szokás, az értelmes fegyelem, amely 

alkalmazkodik a közösségi élet szabályaihoz. 
A napi élet szervezésénél figyelembe vesszük a gyermekek aktuális állapotát, 

szükségleteit, érdeklıdését, terhelhetıségét, fejlıdési ütemét, illetve a keresztény szokásokat 
(pl.: étkezés elıtt, után ima). Mindezek kielégítésére elsısorban indirekt, a gyermeki aktivitást 
biztosító módszereket alkalmazunk. 
 Az óvodapedagógus tudatosan és tervszerően biztosítja a szükséges differenciált 
tevékenykedés feltételrendszerét. 

A jól kidolgozott napirend a maga rugalmas változásaival lehetıséget ad az óvodai 
élet egészében elmélyült tevékenykedésre, megfelelı idıt biztosítva arra, hogy a gyermekek 
minden tevékenységüket befejezzék, pontosan elvégezzék. Mivel a szabadjátékot tekintjük a 
gyermek fı tevékenységének, ezt vesszük kiindulópontnak, ebbıl következik, hogy a legtöbb 
idıt a napirendben erre a tevékenységre fordítunk. Az óvoda nevelı funkciójának 
kiteljesedése megköveteli a rendelkezésre álló idıkeret minél jobb kihasználását. A napirend 
keretei között, a gyermeki szükségletek kielégítése, differenciált fejlesztése történik. A 
napirend segíti a gyermekek életritmusának, közösségi keretek között történı kialakítását. 

A napirend és a heti rend alakításakor figyelembe vesszük a különbözı tevékenységek 
idı igényét, a helyi szokásokat, intézményünk feltételrendszerét, a környezeti adottságokat, a 
szervezési lehetıségeket, a különbözı tevékenységek megfelelı arányát. 

Óvodai életünk szervezésében kiemelt szerepe van a gondozási feladatok 
ellátásának, e tevékenység során is neveljük, fejlesztjük a gyermekeket. Önállóságuk 
fejlıdését összehangoljuk, együttmőködve a gondozást végzı többi munkatárssal.  
 

13.4. Az óvoda nevelési célja és feladata 

 
Nevelésünk kiindulópontja:  A gyermek a család és a pedagógus számára 
 Isten ajándéka. 
 
Nevelésünk embereszménye: Krisztus mértéke szerinti élet megalapozása. 
 
Nevelési célok: Feladatok: 
1./ Istenkép kibontakoztatása a gyermek 
lelkében a keresztény pedagógus példája 
nyomán. 

1./ A keresztény családi nevelés 
folytatásaként a keresztény értékek 
erısítése és kiteljesítése. 

2./ Feltétel nélküli szeretet. 2./ Isten szeretetének megsejtetése a 
gyermekkel. 

3./ A teremtett világhoz való viszony és 
védelem. 

3./ A teremtett világra való rácsodálkozás 
képességének kialakítása, fejlesztése. 
Öröm, hála, megbecsülés, védelem. 

4./ A keresztény hitélet gyakorlásának 
megalapozása: 

4./ A keresztény élet megtapasztalása az 
óvodai élet során: 
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a./ keresztény erkölcsi értékek 
elsajátítása, 

a./ felebaráti szeretet, 

b./ viselkedési formák, és a 
felelısségtudat, 

b./ keresztény erények, 

c./ liturgikus év ünnepei. c./ ünnepi áhítat. 
5./ A keresztény állampolgár nevelése. 5./ A keresztény ember felelıssége. 
 

13.5. A nevelés tartalma  

 

„A nevelés tartalma az óvodai nevelés feladatainak rendszere. A nevelési célok és 
feladatok az egész óvodára nézve azonosak. A hívı nevelési szemlélet középpontjában a 
szeretet áll. A katolikus nevelésben fontos tényezı az érzelmi biztonság, derős, oldott légkör, 
a jó közérzet, a nyugalom, az érzelmi kiegyensúlyozottság. Ebben az érzelmi biztonságot 
nyújtó légkörben fontosnak tartjuk a segítést annak érdekében, hogy az ide járó gyermekek 
képesek legyenek majd Krisztussal hívı kapcsolat kialakítására „mert Krisztusban minden 
érték elnyeri teljességét”. 
 

13.5. 1. Vallási, erkölcsi nevelés 

 
Hitre nevelés erısítése 

Alapvetı fontosságú, hogy a hit nem tudást jelent, hitet nem lehet megtanulni. A hit 
Isten ajándéka. Ha azonban a hitet csak kaphatja az ember, de adni nem tudja, miért beszélünk 
mégis hitre nevelésrıl? Jézus Krisztus megadta erre a kérdésre a választ, amikor elküldte 
tanítványait szerte a világba, hogy hirdessék az evangéliumot. 
A nevelés - fejlesztés feladatai: 

• Katolikus embereszmény, Krisztus mértéke szerinti élet megalapozása. 
• Isten szeretetének megvilágítása a gyermekben. 
• A keresztény családi nevelés folytatásaként a katolikus értékek erısítése és 

kiegészítése, valamint közvetítése a gyermek által a családban. 
• A katolikus hitélet megtapasztalása az óvodai élet során. 
• Krisztustól tanult erények: felebaráti szeretet, megbocsátás, segítıkészség, bőnbánat, 

önzetlenség, figyelmesség stb. megismertetése, gyakoroltatása. 
• A katolikus vallási élet eszközei: Egyház, egyházi év, liturgia, szentségek, szentek 

tisztelete. 
• A teremtett világra való rácsodálkozás képességének kialakítása, fejlesztése (öröm, 

hála, megbecsülés, védelem, felelısség stb.). 
 
Erkölcsi nevelés 

A keresztény nevelést a keresztény erkölcsi értékekre és normákra kell alapozni, ezért 
a tudatos erkölcsi nevelés érvényesül, és hangsúlyozott szerepet kap az óvodai élet minden 
területén. A gyermek elsı erkölcsi tapasztalatait a családban, majd az óvodában szerzi. 
A nevelés - fejlesztés feladatai: 

• Pozitív erkölcsi tapasztalatok erısítése. 
• A keresztény erkölcs normáihoz igazodó magatartás, az emberi kapcsolatokban a 

szeretet, bizalom, türelem, jóság, szelídség, megbocsátás, önzetlenség, együttérzés, 
igazmondás stb. megismertetése, gyakoroltatása, befogadása („adventi 
jócselekedetek”, apró lemondások nagyböjt idıszakában). 
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• Segítségadás a negatív tapasztalatok (irigység, közömbösség, harag, durvaság stb.) 
által kialakult magatartás korrigálásához. 

• Versengéssel szemben az együttmőködés fejlesztése. 
Módszer, eszköz, szervezeti keret: 

• A hitre nevelés folyamatában az alkalomszerő, életszerő mindennapi tapasztalatoknak 
tulajdonítunk jelentıs szerepet, amelyek természetes módon beépülnek a gyermekek 
életébe. 

• A hitre nevelés terén ezeket szem elıtt tartva az óvodapedagógusnak elsısorban példát 
kell adnia, életével, tetteivel, szavaival. A gyermek nem a vele szemben támasztott 
szóbeli követelmények nyomán lesz olyan, amilyennek szeretnénk, hanem az ıt 
nevelı felnıttek példáinak hatására.  

• A mindennapi testi-lelki edzés lehetısége fejlessze a gyermek erınlétét, alkalmazkodó 
képességét, harmonikus fejlıdését. 

• Nagyon fontos a folyamat, ahogyan a pedagógus vezeti a gyermeket a hitéletbe.  
E folyamatban teremtse meg a szükséges feltételeket (pl.: szimbólum a 
csoportszobában). 

• Gondoskodjon a békés, idınként csendes légkörrıl. 
• Fontos hogy az óvodapedagógus a gyermek párbeszédre tett kezdeményezéseit ne 

hagyja figyelmen kívül. Bátorítsa, kellı tapintattal és empátiával alkalmat kell 
teremtenie a vallásos tapasztalatok megszerzésére és ezek értelmezésében is segítenie 
kell (pl.: katolikus köszönés, templomlátogatás, bibliai történet elmondása, 
rácsodálkozás a természet szépségére). 

• A gyermekek ismerkedjenek meg Jézus életének fıbb eseményeivel. Ismerjék meg 
Jézus Krisztust, a karácsonyi, a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódva. Ismerjék meg a 
Jézusi tanítás sarkalatos elemeit néhány evangéliumi példabeszéd feldolgozása révén. 

• A hitre nevelésnek gyakorlati része is van (pl.: templomlátogatás, szentmisén való 
részvétel, Balázs áldás, házszentelés, hamvazkodás stb.). 

• A hitre nevelésben fontos az ima is. Az óvodás gyermeket meg kell tanítani arra, hogy 
Istent megszólíthatjuk, hogy Vele beszélgethetünk- ez az ima-. Ne csak kötött 
imádságokat halljon a gyermek, hanem az óvodapedagógus tudjon hangosan hálát adni 
és kérni, akkor a gyermekek megérzik ennek az értékét.  

• Óvodánkban napi gyakorlat: étkezések elıtt, után, reggel és lefekvés elıtt rövid 
hálaimák.  

• A közös imaalkalmak szervezése, melyek lelki közösséget kovácsolnak, kapcsolatot 
teremtenek az óvoda, általános iskola, középiskola tanulói, a pedagógusok és a szülık 
között. 

• A hitre nevelés folyamatának sokszínősége óvodapedagógusonként változó lehet. 
 
 
Hagyományaink, ünnepeink 

Az egész év szerkezete az egyházi ünnepköréhez igazodva épül fel. A keresztény 
világnézet úgy tekint a múltra, hogy abban fölfedezi Isten végtelenül irgalmas szeretetét.  

A kereszténység tehát alapot teremt a múlt tiszteletéhez, és így egy nagyon értékes 
pedagógiához. Ezért óvodánk, gyermekeink életében fontos szerepet játszanak az ünnepek, 
hagyományok. Minden ünnepet hosszas elıkészület vezet be, maga az ünnep sokszor nem is 
óvodánkban teljesedik ki. Fontosnak tartjuk a várakozást, a tevékenységen keresztüli érzelmi 
átélést, ráhangolódást. 

Az évkör számtalan lehetıséget kínál az ünneplésre (az egyházi év ünnepei mellett a 
nemzeti ünnepek, a névnapok, születésnapok, néphagyományból származó ünnepek, helyi 
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hagyományok). Az egyházi ünnepek, az ünneplés liturgikus jelentéssel bír. Ezáltal lelki 
ajándékokkal gazdagítjuk a gyermekeket. Az óvodai ünneplés éppen úgy, mint a családi 
összefügg - elıkészíti vagy levezeti azt - az egyház liturgiájával. 
Módszer, eszköz, szervezeti keret: 

• Betartjuk a liturgikus év idıpontjait és lehetıség szerint ugyanazokat a szimbólumokat 
használjuk, mint a templomban. 

• Váljanak a gyermekek számára ismerıssé, érthetıvé a fıbb vallási szimbólumok, 
jelek, valamint ezek szerepe a liturgiában. 

• Törekszünk arra, hogy a gyermekek megsejtsék saját életük és a liturgikus 
cselekmények összefüggéseit. Érezzék meg, hogy ık tagjai az Egyház közösségének, 
tegyük lehetıvé számukra a liturgikus események egyre teljesebb átélését, az eleven 
részvételt és az alkotó, alakító bekapcsolódást. 

• Közös élmények, cselekvések kapcsán a csoport tagjai erısödjenek 
összetartozásukban. Közös áhítat élménye révén váljanak képessé személyes 
imádságra, de gyakorolják a közösségben végzett ima liturgikus formáit is. 

• Az óvoda ırzi és ápolja a Nagyboldogasszony anyaintézmény szándékait, 
hagyományait. Az óvodások az ünnepi megemlékezéseken lehetıség szerint részt 
vesznek. Az ünneplésben nincsenek szigorú szabályaink, de bizonyos kötöttségek 
szükségesek, mert ezek a gyermeknek biztonságérzetet adnak. Az ünneplés 
elıkészítésében a gyermekek mindig részt vesznek. 

• Figyeljünk az ünneplés során arra, hogy a keresztény és a népszokások hogyan 
jelennek meg az életünkben (betlehemezés). 

• Nemzeti hagyományaink ırzése, átadása egyaránt kötelességünk, hiszen amint a 
növény a gyökereibıl táplálkozik, úgy a gyermeknek (mint a „növekedı lény”) 
fejlıdéséhez is nélkülözhetetlen a gyökereihez, nemzeti kultúránkhoz való szerves 
kapcsolódás, illetve a gyökerekbıl való táplálkozás. 

 

13.5. 2. Érzelmi nevelés és szocializáció 

 Közösségi nevelés, társas kapcsolatok 
  A keresztény közösség fontossága a felebaráti szeretet megtapasztalásában 
 
 Valljuk és nevelésünkben fontos tényezı az érzelmi biztonság, amely a gyermek és a 
felnıtt sikerességének, boldogságának egyaránt biztosítéka. (A „szeretet-légkör”, amely 
körülveszi.) Az érzelmi intelligencia az alapja a szociális képességek, kompetenciák 
alakulásának, az alkalmazkodásnak, az empátiának, a toleranciának. 
 A gyermek számára az óvodai csoportja második olyan közösség, ahol idejének 
nagyobb részét tölti. A keresztény testvériség, felebarátság élményét ebben a közösségben éli 
meg igazán elıször. A gyermek felhasználja a korábban - családban - szerzett mintákat és 
ezekhez újakat „győjt”, társaikkal és a felnıttekkel életszerő szociális formákat gyakorolhat. 
 A gyermekek szempontjából fontosnak tartjuk a vegyes életkorú csoportot.  
A szocializációjukhoz megfelelı alapot nyújt, hogy a gyermekek a különbözı életkorú társak 
között lehetnek. Csoportjaink légköre egyre közelebb kerül egy jól mőködı nagy családhoz, 
rokonsághoz. 

Pedagógiai és pszichológiai ismereteink, valamint tapasztalataink azt mutatják, hogy 
az egyes gyermek saját érési ütemének megfelelıen fejlıdhet ebben a közösségben. Az óvoda 
közösségében folyó élet mintát, állandó értékrendet tár a gyermek elé. 
A nevelés - fejlesztés céljai: 

• A gyermekek biztonságérzetének megalapozása, az önbizalom erısítése. 
• Az együttéléshez szükséges készségek, jártasságok formálása. 
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• A gyermeki jellem alakítása. 
• Kortárs gyermekcsoportok értékeinek észrevétele. 
• Türelem, szolidaritás, igazságosság formálása. 
• Érzelmek megjelenítésének formái. 
• Szeretet, féltés, félelem kifejezése. 
• Önfegyelem, fegyelem, udvariasság elsajátíttatása. 
• Szocializáció, társadalmi elvárások tudatosítása. 
• Szerepazonosulások megélése. 
• Hagyományaink ápolása, jeles napok feldolgozása. 
• Egyházi ünnepek megélése. 

A nevelés - fejlesztés feladatai: 
• Erkölcsi-szociális érzelmek 

– Barátságos, derős kiegyensúlyozott csoportlégkör alakítása. 
– A kötıdési hajlam erısítése a gyermek-óvodapedagógus, a gyermek-dajka és a 

gyermek-gyermek kapcsolat alakításával, pozitív érzelmi töltéső 
fejlesztésével.  

– A gyermek szociális érzékenységének fejlesztése, éntudatának, önkifejezı és 
önérvényesítı törekvéseinek alakítása. 

– Biztonságos szokásrendszer, és norma rendszer kialakítása. 
– Közös élmények, tevékenységek pozitív átélése. 
– Viselkedéskultúra átörökítése. 
– Erkölcsi, érzelmi és akarati tulajdonságok fejlesztése: a különbözıségek 

elfogadására, tiszteletére nevelés, szeretet, humor, figyelmesség, egymás 
segítése, együttérzés, illemtudó viselkedés, fegyelmezettség, kooperáció, 
kitartás, nyíltság, felelısség, feladattudat, szabálykövetés, türelem, szelídség, 
szolgálat. 

– A kiemelt figyelmet igénylı gyermekek speciális fejlesztése, szükség esetén 
szakemberek bevonásával. 

• Esztétikai érzelmek 
– A teremtett világ szépségének, esztétikájának felfedeztetése. 
– A MŐVÉSZET szépsége iránti fogékonyság kialakítása (zene, mozgás, 

képzımővészet, építészet), esztétikai értékítélet megalapozása. 
• Intellektuális érzelmek 

Társas kapcsolatok: 
– felajánlja segítségét a felnıtteknek, gyermektársainak, 
– szívesen tevékenykedik a csoport érdekében, 
– érdeklıdik társai és a felnıttek iránt (a csoporton belül), 
– képes egyéni érdekeit a csoport érdekeinek alárendelni, 
– legalább egy társkapcsolattal rendelkezik a csoporton belül, 
– figyelemmel van a felnıttek és gyermektársak iránt igyekszik - a szituációktól 

függıen - elfogadni az alá, fölé, mellérendeltségi helyzeteket. 
– Egymás közötti bizalom kiépítése (óvodapedagógus-gyermek, felnıtt – 

gyermek, gyermek-gyermek között).  
– Biztonságérzet biztosítása a csoportban való tartózkodás során. 
– Alá-, fölé- és mellérendeltségi helyzetek átélése, elfogadása. 
– Egymás iránti tolerancia alakítása. 
– Hagyományırzés szokásainak alakítása. 
– Kíváncsiság, érdeklıdés felkeltése a szőkebb-tágabb környezete iránt. 
– Kommunikáció, metakommunikáció fejlesztése. 
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– Szabad önkifejezés biztosítása. 
– Öntevékenységre szoktatás. 
– Konfliktushelyzetek megfelelı kezelésének megtanítása. 

Módszer, eszköz, szervezeti keret: 
• Fontos az érzelmi biztonságot nyújtó szeretetteljes, családias légkör megteremtése a 

beszoktatástól az óvodáskor végéig, a gyermek iskolába kerüléséig (a 
„Nagyboldogos” és a saját hagyományok, jelképek, szülık bevonása, véletlen és 
tervszerő találkozások a környezetünkben élıkkel). 

• Az érzelmi alapigények biztosítása, a kölcsönös bizalom légköre segítse a gyermeket 
abban, hogy érzéseiket, gondolataikat szóval, mozgással vagy vizuális eszközökkel 
szabadon kifejezhessék. Mindez örömforrás legyen a gyermek számára, megerısítést 
nyerjen környezetük által. 

• Sok közös élmény, tevékenység szervezése, közös együttlétek, közösen végzett munka 
során a keresztény értékek kapjanak hangsúlyt (együttérzés, örömszerzés a velük 
foglalkozó felnıtteknek, szülıknek, másokért végzett apró figyelmességek). 

• A szocializálódás folyamatában a valláserkölcs normáihoz igazodó pozitív 
tapasztalatok, élmények megerısítése (közös liturgikus ünnep öröme, élmény). 

• Napirend szerinti tevékenységek (játék, munka, tanulás) biztosítása. 
• A családi és az óvodai élet közötti folyamatosság biztosítása a szülık aktív 

közremőködésével. 
• Érzelmi megnyilvánulásokra való reagálások segítsék a gyermek egészséges 

fejlıdését. 
• Az egyes gyermekek viselkedésében zavart okozó tényezık (haláleset, válás, 

kistestvér születése) feltárása. 
• Kapcsolatteremtés, kapcsolattartás, udvarias viselkedés elemi formáinak 

gyakoroltatása (a felnıttek kérésének elfogadása). 
• Társas kapcsolatokra természetes rokonszenv alapján szervezıdı csoportok közös 

tevékenységeinek támogatása. 
• Közös élmények átélése (születésnapok, kirándulások, szereplések, 

színházlátogatások, ünnepek, játszóház stb.). 
• Közös készülıdés mősorokra, rendezvényekre. 
• Részvétel helyi, ill. egyéb rendezvényeken. 
• Az óvodapedagógus a gyermek számára a minta, aki a keresztény felebaráti szeretetet 

hordozza és közvetíti. Meg kell teremteni a feltételeket, hogy a gyermeket aktív 
tevékenysége közben megismerje, és egyénileg vezesse, segítse fejlıdésében. 

• Kívánatos, hogy az óvodapedagógus elfogadó, megértı, segítı magatartását minden 
gyermek megtapasztalja, a sajátos pedagógiai attitődöt a kiemelt figyelmet igénylı 
gyermekek egyaránt. 

• Az óvoda teremtse meg a mélyebb személyes találkozások létrejöttének feltételeit, 
vidám hangulatot, szívbıl fakadó öröm lehetıségeit. 

• Ebben az érzelmi kiegyensúlyozottságot nyújtó, biztosító légkörben tapasztalja meg, 
tanulja meg a gyermek: a feltétel nélküli szeretetet, egymás elfogadását, az egészséges, 
reális önértékelést. 

Így napról napra szeretetük segítségével, észrevétlenül természetes módon kialakul bennük a 
szociális érzékenység. Elfogadnak, belátnak, képessé válnak a változásra. 
Feltételek: 
A fejlesztési eredmények érdekében kívánatos feltételek: 

• otthonos körülmények a csoportszobában, 
• lehetıségek a közös élmények, tapasztalatok szerzésére, 
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• az óvodapedagógusok, ill. más dolgozók pozitív, határozott mintaadásai. 
 
A fejlesztés várható eredményei az óvodáskor végére: 

• A gyermekek szívesen járnak óvodába, szívesen játszanak együtt. 
• A közös tevékenységekben aktívan és érdeklıdéssel vesznek részt. 
• Figyelemmel, türelemmel hallgatják az óvodapedagógust, társaik közlését, ébredezik 

bennük a közösségi öntudat. 
• Örülnek a közösen elért sikernek, a közös élményeknek. 
• Kialakul a környezetükben élık iránti érdeklıdés. 
• Igényükké válik a helyes viselkedés szabályainak betartása. 
• Segítenek egymásnak, megértıbbek, türelmesebbek lesznek, társas viszonyaik 

megszilárdulnak. 
• A gyermek az óvodáskor végén belép a lassú átmenetnek abba az állapotába, 

amelyben majd az iskolában, az óvodásból iskolássá érik. 
Önálló: 

• a kapcsolatteremtés és kapcsolattartás következı területein: kérés, köszönés, 
köszönetnyilvánítás, válaszolás, megszólítás, 

• a véleménynyilvánításban, 
• döntésekben, választásokban, 
• a vállalt feladat elvégzésében, 
• tisztelettudó a viselkedése, 
• ismeri és érti az óvodapedagógus metakommunikációs jelzéseit, 
• igazmondásra törekszik, 
• megkezdett munkáit befejezi, 
• képes a belátásra, 
• észreveszi a környezete rendjét megbontó elemeket, korrigálni tudja az ilyen jellegő 

helyzeteket, 
• együttmőködik a közös cél érdekében, 
• örül a csoport közös sikereinek. 

Társas kapcsolatok: 
• felajánlja segítségét a felnıtteknek, gyermektársainak, ha szükségét látja, 
• szívesen tevékenykedik a csoport érdekében, 
• érdeklıdik társai és a felnıttek iránt (a csoporton belül), 
• képes egyéni érdekeit a csoport érdekeinek alárendelni, 
• legalább egy társkapcsolattal rendelkezik a csoporton belül, 
• figyelemmel van a felnıttek és a gyermektársak iránt, 
• igyekszik - szituációtól függıen - elfogadni az alá, fölé - és mellérendeltségi 

helyzeteket. 
Jellemzi:  

• örömteli optimizmus, 
• a szépség és jóság iránti igény. 

 

13.5. 3. Az egészséges életmód alakítása 

A gyermekek ismerjék és sajátítsák el a kitőzött feladatok egyes elemeit. Kiemelt 
figyelmet szentelve a szociálisan hátrányos helyzetben lévı gyermekek egészségügyi 
nevelésére: 

• higiénés szokások fejlesztése, 
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• aktivitás, 
• étkezési szokások, 
• mozgáskultúra megalapozása, a testi fejlıdés elısegítése, 
• pihenési szükségletek,  
• prevenció, korrekció, 
• szükség esetén speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési 

feladatok ellátása a megfelelı szakemberek bevonásával a szülıvel együttmőködve. 
Egészséges életmód alakítása: 

• Az egészséges életmódra és életvitelre nevelés.  
• Önmaguk és környezetük esztétikuma iránti igény alakítása. 
• A gyermekek gondozása, testi szükségleteik kielégítése. megfelelı egészségügyi 

szokások elsajátíttatása. 
• Harmonikus, összerendezett mozgás fejlıdésének elısegítése. 
• Folyamatos testedzés, testi nevelés, prevenció, korrekció. 
• Étkezési kultúra alakítása, erısítése. 
• A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása. 

A nevelés - fejlesztés feladatai: 
• Gondozási feladatok: 

– Testápolási szokások kialakítása, intimitás tiszteletben tartása; 
– Öltözködési tudnivalók rögzítése, öltözködési szokások fejlesztése.  
– Étkezés, korszerő, helyes táplálkozási szokások kialakítása. 
– Kulturált étkezés szokásainak elsajátítása. 
– Pihenésszükséglet kielégítése. 

• Egészségvédelmi feladatok: 
– Tárgyi környezet biztonságának, tisztántartására, a környezet rendjének 

óvására való igény kialakítása. 
– Nyugodt, kiegyensúlyozott élettempó kialakítása. 

– Alvás és pihenésszükségletek kielégítése. 
– Higiénés szokások fejlesztése. 

• Életmód- életszemlélet-életvitel: 
– Aktivitás fejlesztése. 
– A szervezet ellenálló képességének fejlesztése. 
– A helyes testtartás elsajátítása, javítása - az e téren különösen nagy eltérést 

mutató gyermekek észrevétele - szükség esetén differenciált korrekció speciális 
gyakorlatokkal.  

– Az óvodai életritmus és a családi életrend közelítésére való törekvés. 
– Helyes táplálkozási szokások kialakítása. 
– Egészségmegırzı szokások kialakítása. 
– Környezettudatos magatartás megalapozása. 

Módszer, eszköz, szervezeti keret: 
• Az óvodapedagógus példamutató magatartása, a gyermek igényeinek megfelelı 

segítségnyújtás. 
• Pihenés feltételeinek megteremtése igény szerint. 
• Higiénikus szokások, szabályok kialakítása során minta, segítségnyújtás, intimitás 

tiszteletben tartása. 
• Rendszeres és igény szerinti szakorvosi ellátás szervezése, biztosítása. 
• Korszerő táplálkozás biztosítása. 
• Kiegyensúlyozott élettempó biztosítása. 

Feltételek: 
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A fejlesztési eredmények érdekében kívánatos feltételek: 
• tágas, világos csoportszoba, 
• berendezési tárgyak természetes anyagból, könnyen tisztítható, elérhetı magasságban, 
• esztétikus terített asztalnál étkezés, nyugodt körülmény, 
• higiénikus környezet, 
• sokféle mozgáslehetıséget biztosító játszóudvar, 
• megfelelı napirend, 
• intimitás biztosítása, 
• mosdóban jellel ellátott törülközök, fogmosó felszerelések, fésők, 
• öltözıben váltóruha, cserecipı, ruhafogas, 
• a családdal való együttmőködés - szokásainak ismerete: személyi és mentálhigiénia, 

öltözködés, napirend, étkezési szokások, szabadidıs szokások-, 
• egészségügyi szőrıvizsgálatok biztosítása, 
• megfelelı szakemberek bevonásával – a szülıvel, az óvodapedagógussal 

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

 
A fejlesztés várható eredményei az óvodáskor végére:  

• Megtanulnak alkalmazkodni a körülményekhez, megfelelıen mozogni, tájékozódni, 
erejükkel gazdálkodni. 

• Önállóan végzik a személyükkel kapcsolatos tisztálkodási, öltözködési teendıket, ezek 
igényükké válnak és az óvodán kívüli helyzetekben is alkalmazzák. 

• Képesek lesznek szükségleteik felismerésére, kielégítésére. 
• Képesek lesznek mozgásigényük szándékos irányítására. 
• Igényükké válik a rendszeres mozgás és beépül szokásrendszerükbe. 
• Igénylik a szabadban való tartózkodást, sétát, kirándulást, a „zöld környezetet”. 
• Igényükké válik a higiénés szabályok betartása. 
• Figyelnek saját külsejükre, ruházatuk rendezett, testük ápolt legyen. 
• Igénylik környezetük rendjét, a hulladékot a kijelölt helyre győjtik. 
• Az egészséges életmódhoz kapcsolódó helyes táplálkozási és higiénés szokások 

beépülnek a gyermeki személyiségbe, pozitívan formálva azt. 
Önálló: 

• a tisztálkodásban, a tisztálkodási eszközök megválasztásában és azok használatában, 
• a WC használatkor, 
• fogápolásban, 
• öltözködésben, képes megválasztani a helyes sorrendet, igényli ruhája rendezettségét, 
• önkiszolgáláskor, 
• a kimerített étel mennyiségének megítélésében, 
• az adott hımérsékleti viszonyoknak megfelelı ruházat kiválasztásában. 

Megfelelıen használja: 
• az evıeszközöket (kés, villa, kanál),  
• a játék és egyéb eszközöket, 
• az óvoda és az épület egyéb helyiségeit, 
• a környezet tisztántartására szolgáló eszközöket (lábtörlı, takarító eszközök). 

Tud: 
• cipıt főzni és kötni, gombolni, teríteni. 

Ismeri: 
• a kulturált étkezés szokásait, 
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• a zsebkendı használat módját, 
• ruházatának tisztántartási lehetıségeit, 
• a rendetlenség megszüntetésének módjait. 

Segít: 
• a környezet tisztántartásában, a rend megırzésére irányuló tevékenységben, 
• a kisebbeknek a különbözı önellátására irányuló tevékenységében. 

 

13.5.4. Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 

Nevelésünk lényeges része a beszéd, az anyanyelv és a kommunikáció fejlesztése, 
mert a nyelv, a beszéd a gyermeki személyiség része. A beszéd közös értelmi tevékenység. A 
szép anyanyelvi beszéd, a verbális képesség fejlesztése, a gyermek lelki, szellemi 
fejlıdésének alapját biztosítják. A kommunikáció egyszerre cél és eszköz a társas 
kapcsolatokban (pl.: játék számtalan lehetıséget teremt ehhez). 

Az óvodai élet változatos tevékenységei a gyermek anyanyelvi képességeinek 
fejlesztését is szolgálják, és az óvodáskorban ért élmények meghatározhatják az 
anyanyelvhez főzıdı viszonyt. 

A gyermekek életének korai szakaszában igen sok információt győjtenek be látszólag 
„öntudatlan” szemlélıdésbıl, az átélt tapasztalatból és cselekvésbıl. Az óvodai értelmi 
nevelésen értjük a gyermek beszédkészségének, nyelvi képességének, zenei képességének 
alkotó-alakító tevékenységének fejlesztését.  

Az értelmi nevelés fejlesztı feladatainak megvalósulását az óvodai élet változatos 
tevékenységei szolgálják. Minden értelmi képesség, akarati tulajdonság fejlesztése elsısorban 
játékon keresztül történik. 
A nevelés-fejlesztés célja: 

• Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés. 
• Beszélı környezet kialakítása, helyes minta és szabálykövetéssel a nevelımunka teljes 

egészében. 
• A kommunikáció különbözı formáinak differenciált fejlesztése a nevelıtevékenység 

egészében. 
• A beszéd alapját jelentı belsı képalkotás folyamatának elısegítése. 
• Oldott derős légkör megteremtése, amelyben felébred a gyermek közlési vágya, 

gyermeki kérdések támogatása. 
• Az értelmi nevelés során valósuljon meg a gyermek értelmi képességeinek fejlesztése, 

ismeretének gazdagítása és rendszerezése. Fontos minél tágabbra nyitni a gyermek 
környezetét a teremtett világ megismerésére. 

• Az értelmi nevelés során az intellektuális érzelmek megjelenése, segítse az érdeklıdés 
felkeltését, a tanulási vágy alakulását a szőkebb-tágabb környezet nyitott, érzékeny 
befogadását. 

A nevelés – fejlesztés feladatai: 
• Kognitív képességek fejlesztése: 

– vizuális észlelés, alaklátás és formaállandóság (alak, forma, méret, szín, rész-egész 
viszony), 

– téri tájékozódás (irányok, viszonyok), 
– keresztcsatornák fejlıdése, 
– észlelt összefüggések vizuális megfogalmazása, 
– feladatmegoldó képesség, 
– gondolkodási mőveletek (következtetés, konkretizálás, általánosítás, 

összehasonlítás, különbség-azonosság), 
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– verbális, vizuális memória és a figyelem tartóssága, terjedelme. 
• Az anyanyelvi nevelés feladatai, a kommunikációs képesség fejlesztése: 

– a gyermekek természetes beszéd és kommunikációs kedvének fenntartása, 
ösztönzése, 

– beszédészlelés, beszédhallás, beszédértés, szóbeli reprodukció, beszédfelfogás, 
tiszta beszéd alakítása, 

– hangok ejtése, szókincs gyarapítása, szófaji gazdagság megalapozása,  
– mondatszerkesztés, értelmes, folyamatos, összefüggı beszéd, nyelvi 

kifejezıkészség kialakítása,  
– kommunikációs (verbális, nem verbális) jelzések felismerésének, használatának 

gyakorlása, 
– egyéni bánásmód, differenciált fejlesztés alkalmazása. 

• A gyermek egyéni érdeklıdésére alapozva. 
• A környezı világról szerzett tapasztalatok rendszerezése. 
• Differenciált, egyéni képességek szerinti fejlesztés. 
• „Énkép” fejlesztése, testséma kialakulásának segítése. 
• Önálló gondolkodásra nevelés, döntési képesség fejlesztése. 
• Vizuális percepció (formaérzéklet, formaészlelések) fejlesztése. 
• Taktilis-kinesztéziás (mozgásérzeti) szféra mobilizálása. 

Módszer, eszköz, szervezeti keret: 
• Az óvodába kerülı gyermekek beszédállapotának megismerése, a fejlesztési feladatok 

tudatos tervezése.  
• Az egyéni fejlıdés biztosításához szükséges az óvodapedagógusi minta, példa. 
• Kommunikációs helyzetek teremtése: 

– a meghitt beszélgetések erısítsék a gyermekek kommunikációs aktivitását, beszélı 
kedvét „beszélgetı kör”, tudjanak másokat meghallgatni. 

• Játékos fejlesztéssel (pl.: bábozás) beszéd - és nyelvi képességek mozgósítása, a 
gyermek sikerélményhez juttatása, beszédöröm biztosítása. 

• A nyelvi képességek fejlesztése terén leghatásosabb eszköznek a mesét, a verset, a 
bábozást és a dramatikus játékot tartjuk. Ezeken keresztül a gyermekek elsajátítják a 
helyes ejtést, a tiszta beszédhallást és a nyelvtanilag helyes beszédet. 

• A mese, dramatikus szöveg párbeszéd elemeinek, részleteinek reprodukálása 
• Az óvoda hagyományos felszerelésén túl szükséges anyanyelvi fejlesztı játékok 

biztosítása is. 
• Logopédiai óvodafejlesztés. 
• Logopédus tanár alkalmazása, akinek a munkája az óvodapedagógusok és a szülık 

bevonásával történik. E speciális fejlesztést fontosnak tartjuk, hiszen a tanulásnak az 
olvasás elsajátításának az alapja az életkornak megfelelı anyanyelvi teljesítmény, 
elsısorban megfelelıen mőködı beszédészlelési, megértési és ehhez kapcsolódó 
egyéb folyamatok. 

• Esetenként a családon belüli kommunikáció irányítása és pedagógiai támogatása. 
• A gyermek egyéni érdeklıdésére alapozva spontán és tervezetten szervezett 

tapasztalatainak rendszerezése. 
• Megfelelı motivációval, érzelmi ráhangolódással, indirekt módszerek alkalmazásával, 

komplex módon történjen a nevelés folyamatában a fejlesztı tevékenység. 
• Érdeklıdés, kíváncsiság felébresztése az egyes tevékenységek iránt. 
• Sokoldalú tapasztalatszerzés lehetıségeinek biztosítása. 
• Egyéni különbségek, adottságok, hajlam, rátermettség, képességek felfedezése. 
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• A gyermekek kíváncsisága, utánzási kedve fejlessze az értelmi képességeket, az 
érzékelést, észlelést, emlékezetet, figyelmet, képzeletet, gondolkodást, kreativitást. 

• A gondolkodás képességének fejlesztésekor alapfeladatnak tekintjük a gyermekek 
problémalátásának, érzékének fejlesztését, melyhez elengedhetetlen a gondolkodási 
mőveletek - analízis, szintézis - tevékenység során történı fejlesztése. 

• A figyelem fejlesztése, az ismeretek, jártasságok, készségek tudatos elsajátítása a 
gyermek tanulásában, egyén fejlıdési ütemének megfelelıen. 

A fejlesztés várható eredményei az óvodáskor végére: 
• Fejlıdjön beszédkészségük, gazdagodjon szókincsük, érzelmeket kifejezı kultúrájuk. 
• Gondolkozásuk, képzeletük, fantáziájuk szándékos figyelmük erısödjön. 
• Érthetıen fejezze ki magát szóban. 
• Gondolatait megfelelıen tudja megfogalmazni. 
• Mondókák, versek, mesék megértése és ismerete. 
• Bıvített mondatokban való fogalmazás a magyar nyelv szabályainak megfelelıen. 
• Életkornak megfelelıen képesek legyenek élményeiket, gondolataikat minél 

színesebben kifejezni, társaikkal megosztani. 
• A felnıtt minta alapján képesek legyenek saját szavaikkal rövid imát megfogalmazni  
• Törekedjen a végzett tevékenységek összefüggéseinek felfedezésére. 
• Próbálja kifejezni a változások tartalmát szóban, rajzban. 
• Rendelkezzék problémafelismerı és megoldó képességekkel. 
• Tudja figyelmét meghatározott ideig ugyanarra összpontosítani. 
• Segítséggel javítsa saját tévedéseit, ellenırizze saját tevékenységét. 
• Törekedjék a reális önértékelésre. 
• Ismereteit tudja alkalmazni a gyakorlatban is. 

 

13.6. A nevelés tevékenységformái 

A nevelési és fejlesztési feladatok, a nevelés tartalma az óvodai élet tevékenységei 
során valósul meg. 
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13.6. 1. Játék 

 
„Játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztıbb tevékenysége, az óvodai nevelés 
leghatékonyabb eszköze.” 
 

A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztıbb tevékenysége, ezért az 
óvodai élet során a gyermek fı tevékenységének a játékot tekintjük. 

Az óvodában elıtérbe helyezzük a szabadjáték túlsúlyának érvényesítését. A játék 
kiemelt jelentısége megmutatkozik a napirendben, idıbeosztásban, továbbá a játékos 
tevékenységszervezésben is. 

A kisgyermek képes sok-sok új ismeret elsajátítására, rendezésére, rögzítésére. 
Alapvetıen a játék által ismeri meg a világot, a személyes és tárgyi viszonylatokat. A játékos 
ismeretszerzés és önkifejezés nem csak a gyermek nagyobb mozgásigényének felel meg, 
hanem életkori sajátosságainak is, melyben elsısorban az érzelmileg motivált ismereteket 
képes megragadni. A játék tájékozódó, a pszichikumot, a kreativitást fejlesztı és erısítı, 
élményt adó tevékenység, a kisgyermek elemi pszichikus szükséglete.  

Jelentıs szerepe van az utánzó, szimbolikus és a kreatív játékoknak, a bábozásnak, a 
szerepjátékoknak.  

A játékkal töltött idı a legnagyobb érték, a teljesítményre és az alkotásra készülıdés 
lelki töltıdés vissza nem térı kora.  
 
A nevelés - fejlesztés céljai: 

• Az óvodába lépéstıl a gyermek iskolába kerüléséig megfelelı játékfajták és azok 
tartalmának, minıségének alakítása a gyermekek egyéni sajátosságaihoz 
alkalmazkodva. 

• Lehetıségek biztosítása a gyermekek számára, hogy a képességeiket önállóan 
választott, sokrétő játéktevékenységgel fejlesszék, gyakorolják. 

• A játék a gyermek életeleme. Egésznapi tevékenységei között legjelentısebb, 
személyiségének alakulásában mással nem helyettesíthetı.  

• A játék által keresztény értékekre fogékony, kreatív, társaikhoz alkalmazkodni tudó, 
aktív, feladatokat értı és megtartó gyermek nevelése. 

• A gyermekek játékigényének kielégítése változatos játéktevékenységeken keresztül. 
• Szabad-képzettársítások, pszichikus szükségletek kialakulásának segítése. 
• A pszichikumot, a kreativitást fejlesztı és erısítı élmények biztosítása. 
• Társas kapcsolatok alakítása. 

A nevelés - fejlesztés feladatai: 
• Az óvodába lépéstıl a gyermek iskolába kerüléséig megfelelı játékfajták és azok 

tartalmának, minıségének alakításával, a gyermekek egyéni sajátosságaihoz 
alkalmazkodva, sokszínő játékkínálat biztosítása. 

• A szabad, elmélyült, önkéntes, spontán játék lehetıségének biztosítása. 
• A játék formáinak és tartalmának gazdagítása. 
• A szociális kreativitás fejlesztése (kreatív együttmőködés, magatartásmódok, 

nyitottság a másik iránt, viselkedési szabadság, ízlésformálás, társas - kapcsolatok, 
konfliktusmegoldások). 

• A játék rendjének szokássá alakítása. 
• Egészséges versenyszellem, kiegyensúlyozott együttmőködés kialakítása. 
• Élmény gazdag óvodai élet szervezése. 
• A gyermek óvodán belüli - kívüli tapasztalatainak feldolgozása. 
• Az agresszió és a szorongás feloldása játékban. 
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• Az óvodapedagógus tudatos jelenlétével és indirekt irányításával a szabad játék 
zavartalanságának biztosítása.  

A játék tartalma: 
A gyermek társas kapcsolatának és játéktartalmának alakulása az óvodába lépéstıl a 

gyermek iskolába kerüléséig tart. 
• A gyermek játékának formai, tartalmi jellemzıi. 
• A játéktevékenység idıtartama, mélysége, szintje, tartalmi gazdagsága. 
• Társas kapcsolatok minısége. 
• A kialakult társas kapcsolatok szintje. 
• Nyelvi szint. 
• Magatartásformák és szokások. 

A játékhoz szükséges feltételek biztosítása: 
• A keresztény közösségben átélt tapasztalatok, élmények meghatározó szerepe (pl.: 

keresztelı, körmenet, barkaszentelés stb.). 
• Alkotó kedvő, kreatív légkör. 
• A különbözı típusú játékokhoz szükséges hely. 
• A játékhoz szükséges idı. 
• Az együttmőködést, kreativitást segítı játékeszközök (természetes anyagok, „én 

készítettem alkotás öröme”). 
• Tapasztalatok gazdagítása, a gyermek a játék által ismeri meg a világot, fedezi fel a 

személyes és tárgyi viszonylatokat, keresztény viselkedési mintát. 
• A különbözı fejlettségő gyermekek együttjátszásának segítése, a játékfajták, 

építıjáték, konstrukciós játék. 
• Társas viselkedésükben jelenjenek meg az egymás segítése, szeretete, engedelmesség. 
• A vegyes életkorú csoportban a különbözı fejlettségő gyermekeknek más a 

játékeszköz igénye és a szociálisabban érettebb gyermekek mintát adnak az 
együttmőködésre. 

• Kapjon fontos szerepet a játékban a gyermekek beszédkészségének fejlesztése. 
Az óvodapedagógus játéksegítı módszerei: 

• Az óvodapedagógus játéksegítı módszerei legyenek szituációktól függıek. 
• Az óvodapedagógus alkalmazza azokat a nevelési eljárásokat, ami a családban 

különbözı korú testvérek esetében természetes. 
• Tanulják meg a gyermekek tisztelni egymás igényeit, alkalmazkodni egymáshoz. 
• Ha a gyermekek játéka nyugodt problémamegoldó, az óvodapedagógus magatartása 

legyen a szemlélı, követı, hagyja a gyermekeket cselekedni. 
• A gyermekek otthoni játékfeltételeinek megismerése, szükség esetén tanácsadás a 

szülıknek. 
A fejlesztés várható eredményei az óvodáskor végére: 

• A játék legyen belsı indítékok alapján létrejövı önkéntes tevékenység, amelyben a 
gyermek élményeit, vágyait feldolgozza, közben ismereteket és készségeket sajátít el. 

• A játék tükrözze a gyermek fejlettségét, és az ismeretei bıvülésével változzon a játék 
minısége is. 

• Szívesen vegyen részt bonyolultabb játéktevékenységben, hogy annál magasabb 
szinten segítse készségeinek fejlıdését. 

• A gyermek ırizze meg a játék örömforrás jellegét, melyben tudja levezetni a benne 
lévı feszültséget. 

• Épüljön be személyiségébe az együttjátszás élménye, a szabályok, a szituációk közös 
tevékenység során létrejövı szocializációja. 
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• A játék hatására az esztétikai érzék, a „szép” szeretete alakuljon ki. 
• Alakuljon ki a tanulás, a tudás szeretete, sikert, örömet hozó fejlesztı játékszerek 

alkalmazásával.  
• Szükségleteinek és életkorának megfelelı játékot válasszon. 
• Kapcsolódjon be a közös játékokba. 
• Legyenek önálló, kezdeményezı megnyilvánulásai. 
• Alakuljon ki pozitív érzelmei társai iránt. 
• Legyen kezdeményezı magatartású. 
• Vegyen részt aktívan az erıfeszítést, ügyességet igénylı játékokban. 
• Legyen képes szabályjátékok megtanulására. 
• Tartsa be és kövesse a megismert szabályokat. 
• Hozzon létre egyszerő modelleket, maketteket. 
• Legyenek egyéni ötletei, javaslatai. 
• Válasszon helyesen adott tevékenységhez anyagot és eszközöket. 
• Legyen képes saját élményei eljátszására. 
• Fogadja el társai javaslatait, ötleteit. 
• Legyen képes a csoportban való játékra. 

 

6. 2. A tevékenységekben megvalósuló tanulás 

A tanulás nemcsak társadalmilag hasznos ismeretek elsajátítása, hanem a biztonság és 
kölcsönösség, az elfogadás és elfogadottság élményének sokféle módon történı megélése. Az 
óvodában a tanulás folyamatos, jelentıs részben utánzásos, spontán tevékenység, amely a 
gyermek teljes személyiségének fejlıdését, fejlesztését támogatja. 

A tanulást a gyermek megismerési vágya, érzelmi beállítottsága, önkéntelen figyelme, 
képességei és motiváltsága befolyásolja. A tanulás nem csak ismeretszerzés, hanem 
jártasságok, készségek, képességek kialakítása, melyek érzelmi, akarati tulajdonságok 
fejlıdését és a viselkedés alakulását is elısegíti. A gyermekek a tevékenységeik során szerzett 
benyomások, tapasztalatok, élmények alapján tanulnak, általa fejlıdnek. A játékba integrált 
tanulás azt jelenti, hogy az óvónı által kezdeményezett tevékenységek játékidıben zajlanak 
úgy, hogy nincs közben játékelrakás. 

A gyermekek a tevékenységek után igényük szerint visszatérhetnek eredeti 
játékukhoz, újat kezdhetnek. Tehát a játékban megvalósíthatók a különbözı fejlesztési 
feladatok. A tanulás az óvodáskor végére - óvodából iskolába való átmenet - az óvodai élet 
sokszínő tevékenységeinek segítségével válik általában teljesen elkülönült önálló 
tevékenységi formává. 
 
A nevelés - fejlesztés feladatai: 

• A gyermeki személyiség fejlesztése az életkori és fejlıdési sajátosságok figyelembe 
vételével, interaktív tanulási-tanítási módszerek dominanciájával. 

• Sokszínő, változatos, cselekedtetı, játékos elemeket tartalmazó tevékenységek 
kínálása. 

• Az egyéni tanulási utak támogatása a gyermeki szükségletekhez és egyéni 
képességekhez igazodva, optimális terhelhetıség figyelembe vételével. 

• Kompetenciák fejlesztése, attitődök erısítése, képességek fejlesztése. 
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• Felfedezés lehetıségének biztosítása, cselekvéses tanulási helyzetek megteremtése, a 
kreativitás fejlesztése.  

• Személyre szabott, pozitív értékeléssel a gyermek megerısítése. 
• Megismerési képességek fejlesztése. 
• A tudás, a tanulási vágy felébresztése. 
• Problémahelyzetek megoldása. 
• Tapasztalatok és élmények nyújtása. 
• Önálló megfigyelések ösztönzése. 
• Emlékezés fejlesztése. 
• Ok-okozati összefüggések felismertetése. 
• Beszéd fejlesztése. 
• Kognitív képességek fejlesztése a tevékenységek során. 
• A vizuális, akusztikus, kinesztetikus észlelés és érzékelés képességének, a verbális 

emlékezet fejlesztése.  
• A tanulás akadályba ütközése esetén a gyermek fejlıdési üteméhez igazodóan egyéni 

felzárkóztatás, fejlesztés szükséges. 
• A feltételek javításával a fejlıdést gátló tényezık kiiktatása, a gyermek 

állapotromlásának megelızése, az esetleges kialakuló rendellenességek kiküszöbölése. 
• A testi és a személyiségben bekövetkezett tüneteket, károsodásokat a lehetı 

legalacsonyabb szinten érzékeljük, legmagasabb szinten javítjuk, befolyásoljuk, 
kiküszöböljük. 

• Tehetségígéretre utaló tulajdonságok megléte esetén a képességhez igazodó egyéni 
fejlesztés. 

 

Módszer, eszköz, szervezeti keret: 
• A tanulás folyamatában az egyéni adottságok, az optimális terhelhetıség és a 

motiválás figyelembevétele. 
• Fontos a spontán szerzett tapasztalatok, ismeretek rendszerezése, egymásra épülése. 
• Az óvodapedagógusnak megfelelı idıt, helyet és eszközt kell biztosítania, valamint 

olyan elfogadó megerısítı légkört, amelyben a gyermek felszabadultan 
tevékenykedhet és választhat a lehetıségek közül.  

• A prevenció során arra kell törekednünk, hogy a másodlagos degeneratív 
elváltozásokat meggátoljuk. A megelızés nem csupán a testi, lelki állapot romlására 
vonatkozik, hanem az egész személyiségre együttesen.  

• Az egészséges gyermekek fejlıdési ütemének ismeretében a megtorpanások okainak 
felderítése, a problémás gyermekeknél a másodlagos személyiség, vagy viselkedés 
zavarok kialakulásának megelızése. 

• A korrekció során arra törekszünk, hogy a sérült funkciókat mindig egyidejőleg 
korrigáljuk, mivel mindegyik hatással van a másik területre is, természetesen a kiemelt 
feladat mindig a legfıbb hiányosság korrekciója. 

• A fejlesztı feladatainak megvalósítása során figyelembe vesszük az alábbiakat:  
– a gyermek fejlıdése megrekedhet (fejlıdési, szomatikus, pszichés retardáció), 
– az egyéni fejlıdés nyomon követése az óvodáskor kezdetétıl az iskolába lépésig 
– az óvodába lépéskor anamnézis, aktuális állapot felmérése alapján szükséges 

elkészíteni az egyéni fejlesztéseket, illetve ennek megfelelıen történik a fejlıdés 
nyomon követése. 

• A tehetséggondozás számunkra azt jelenti, hogy keressük a gyermekben azokat az 
adottságokat, amelyek alapján a legjobban fejleszthetık, s amelyek kimővelése a 
legtöbb sikerélményhez juttatja el ıket. Ezért gazdag, változatos óvodai életet 
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szükséges biztosítanunk, melyben lehetıség nyílik a sokoldalú képességfejlesztésre, 
hiszen minél sokszínőbb a tevékenység - fejlesztés, annál többféle tehetség 
mutatkozhat meg, az átlag feletti képesség kibontakozhat.  

• Tehetségígéretre utaló tulajdonságok: 
– gyakori kérdezısködés, 
– környezet apró változásaira való felfigyelés, 
– koncentrált figyelem, 
– kiemelkedı emlékezet, 
– képzelıerı és eredetiség. 

• A tehetséggondozás során szem elıtt kell tartanunk:  
– a tehetséges gyermekek erıs oldalának fejlesztése, 
– a tehetséges gyermekek tehetséggel összefüggı gyenge oldalának erısítése, 
– légkörjavítás, 
– relaxáció. 

Feltételek: 
• eszközök, berendezések, hely biztosítása, 
• szakirodalom, 
• szükség esetén szakember biztosítása, 
• vizsgálati eljárások szakszerő alkalmazása. 

 
A fejlesztés várható eredményei az óvodáskor végére: 

• Tudjon önállóan konkrét, elemi, ismert jelenségek esetében következtetni, ítéletet 
alkotni megismert modellek alapján. 

• Alakuljon feladattudata. 
• Ismerje saját értékeit. 
• Legyen önálló a begyakorolt feladatok megoldásában. 
• Végezzen önálló megfigyeléseket, ismerje fel a jelenségeket változásukban is. 
• Fedezzen fel konkrét összefüggéseket, ok- okozati viszonyokat. 
• Törekedjen többféle megoldás keresésére. 
• Szándékos figyelmének tartalma érje el a 10-15 percet. 
• Legyen képes gondolatait érthetıen szavakba, mondatokba foglalni. 
• Különítse el a mese és a valóság elemeit. 
• Alakuljon ki a szociális tanulás érzéke. 

 

13.6. 3. Verselés, mesélés 
 

„A mese az anyanyelv zenéje és észjárása, a mese szórakozás, mulatság, egymásra 
hangolódás, a mese éppúgy a játék, örömforrás, beszédnevelı, énerısítı, személyiséget 
összerendezı, a mese az óvodai nevelés páratlan eszköze.”   ( Zilahi Józsefné) 

 
A gyermek érzelmi-értelmi és etikai fejlesztésének, fejlıdésének egyik legfıbb 

eszközei. A mese-vers erkölcsi, érzelmi, értelmi töltéső, emberi kapcsolatokat tanít, segíti a 
világ megismerését, lelket táplál. Az anyanyelv ritmusát, dallamát, szókincsét bıvíti és a 
legtágabb értelemben tanít. A mese mozgásba hozza a gyermeki képzeletet, megbékíti 
félelmeivel, erısíti önbizalmát.  
 

A nevelés - fejlesztés céljai: 
• Az anyanyelvi nevelés elısegítése. 
• A lelki és szellemi fejlıdés biztosítása. 
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• A gyermeki önkifejezés fejlıdésének segítése. 
• Tehetséggondozás. 

 
A nevelés - fejlesztés feladatai: 

• Beszédkedv felkeltése. 
• Beszédértés erısítése. 
• Irodalmi élmény nyújtása. 
• Érzelmi, esztétikai nevelés. 
• Közösségi élmény erısítése, személyiségfejlesztés. 
• Erkölcsi fejlıdés biztosítása. 
• Önálló verselésre, mesélésre ösztönzés. 
• Nemzeti, keresztényi öntudat erısítése. 
• Bibliai történetek meghallgatására nevelés. 
• Könyv szeretetére nevelés. 
• Mindennapos élmény nyújtása. 

 
Módszer, eszköz, szervezeti keret: 
 

• Az irodalmi mővekben rejlı erkölcsi tanulságok segítsék a gyermek szocializációját, 
értékítéletét, magatartási kultúráját. 

• Az anyanyelvi nevelés „magvát” a szokásokat, hagyományokat, értékeket közvetítı 
mondókák, versek adják.  

• A felhasznált irodalmi anyagok igényes összeállítása, melynek gerince a magyar 
népmesekincs megismertetése. 

• A népi és az irodalmi mővek mellett bibliai történetekkel is ismerkedjenek a 
gyermekek. (Alapforrás: magyar népmesék, népi mondókák, elbeszélések, bibliai 
történetek.) 

• A mondóka, vers, és mesemondás során a hangsúly a szöveget mondó, a 
gyermekekkel játszó felnıtt kapcsolatteremtı beszédén, cselekvésén van, az 
óvodapedagógus ügyeljen a gyermekekkel való szoros érzelmi kapcsolat, a meghitt 
légkör megteremtésére. 

• A játékos mozgásokkal is összekapcsolt mondókák, dúdolók, versek hozzájárulnak a 
gyermek érzelmi biztonságához és anyanyelvi neveléséhez. 

• Mindennapi mesélés fontossága (délelıtt, elalvás elıtt, délután). 
• Folyamatos meseregények hallgatása. 
• Lehetıség biztosítása a gyermekek önálló szöveg és mese mondásához (pl.: mese 

kitalálása, meseírás élményének megismertetése, hangsúlyos jó beszédtempójú olvasás 
elıkészítése). 

• Segítsük, hogy megfelelı eszközökkel el is játszhassák a gyermekek a nekik tetszı 
meséket. (A gyakori ismétlés, a mese többszöri feldolgozása elısegíti.) 

• Szorosan kapcsolódjon a meséléshez, mondókázáshoz, verseléshez a bábozás, 
dramatizálás. 

• Az irodalmi élmények feldolgozásának segítése különbözı anyagok, eszközök, 
barkácsolási lehetıségek biztosításával. „Kincsesláda”, „Mesedoboz”. 

• A gyermekek bátran használják és kezeljék a bábokat. 
• A szóbeli szabad önkifejezés kibontakoztatása. 
• Az alapvetı illemszabályok, jó modor szófordulatainak megtanítása. 
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• A városban fellépı bábszínház rendszeres bábelıadásainak, játszóházi, zoo pedagógiai 
foglalkozások látogatása (a fejlesztési feladataink hatékonyabb megvalósítását 
szolgálják). 

• A családok segítése pl.: könyvajánlat, programajánlat, hirdetıtáblán mondóka, vers. 
 
A fejlesztés várható eredményei az óvodáskor végére: 

• Szívesen, örömmel hallgasson mesét. 
• Szívesen mondjon spontán módon is mondókákat, verseket, meséket, hozzájuk tartozó 

játékok szövegeit és ismerje mozgásait. 
• Önállóan vállalkozzon vers-és mesemondásra, bábozásra. 
• Kapcsoljon ismert irodalmi szöveget az adott ünnepi alkalomhoz. 
• Tudja a megismert szavak jelentését, megfelelıen használja azokat. 
• A szöveghőség mellett az alkotó fantázia is jelenjen meg, a történetek folytatásában. 
• Legyen képes a hallottak képi megjelenítésére. 
• Legyen képes a hallott mő tartalmának lényegét felfedezni és elmondani. 
• Jegyezze meg a mese legfontosabb elemeit (szereplık, események), nevezze meg 

azokat. 
• A természeti környezet szépségeinek megfogalmazásakor jeleljenek meg az ismert 

jelzıs szerkezetek versekbıl, mesékbıl. 
• Ismerjék és szeressék meg a könyveket, elemi könyvtárhasználatot. 
• Tudjon könyvben kép alapján tájékozódni, óvja a könyv állagát. 
• Vegyen részt dramatikus és mimetikus játékokban, közös mősorkészítésben. 
• Legyen igénye a hallott irodalmi mővek újrahallgatására. 
• Figyelmesen tudja végighallgatni óvónıjét, társait. 
• Alkalmazza a kapcsolatteremtés elemi szabályait (köszönés, kérés). 
• Képes legyen korának megfelelı színházi elıadás cselekményeinek követésére. 

 

13.6. 4. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 
 

 „A zene közvetlenül váltja ki az érzelmeket, ezért is elengedhetetlen eszköze a 
nevelımunkának. A dalok éneklése fejleszti a gyermek érzékenységét, fogékonyságát. Színessé 
teszi érzelemvilágát. A zene hatása olyan emberformáló erı, amely kihat az egész 
személyiségre. Minden nép zenei nevelésének a saját hagyományából kell kiindulnia.” 

(Forrai Katalin) 
 

Az óvodában a környezet hangjainak megfigyelése, az ölbeli játékok, a népi 
gyermekdalok, az éneklés, az énekes játékok, a zenélés örömet nyújtanak a gyermekeknek, 
egyben felkeltik zenei érdeklıdésüket, formálják zenei ízlésüket, esztétikai fogékonyságukat. 

Az óvodai zenei nevelés fejleszti a gyermekek hallását, ritmusérzékét, zenei 
emlékezetét, elısegíti mozgáskultúrájuk fejlıdését, zenei önkifejezı-készségüket. Elsısorban 
az érzelmekre hat, esztétikai élményt jelent, fontos szerepe van a komplex 
személyiségfejlesztésben is. 
 

A nevelés - fejlesztés céljai: 
• Zenei anyanyelv elsajátítása.  
• Élhangsúlyos magyar beszéd erısítése. 
• Ritmusérzék fejlesztése. 
• Ismerkedés a hangszerekkel. 
• Hallás fejlesztése. 
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• Éneklési készség fejlesztése. 
• Kreativitás, improvizáció fejlesztése. 
• Érzelmi, esztétikai nevelés. 
• Egyházi zene megismertetése. 
• Tehetséggondozás. 

A nevelés - fejlesztés feladatai: 
• Az éneklés, zenélés tevékenységeinek megszerettetése. 
• Zenei képességek, készségek kialakítása, fejlesztése. 
• A néphagyományok, a mőzenei, az egyházi és más népek dalainak, zenéinek 

megismertetése. 
• Ünnepekhez kapcsolódó szokások, dalok, zenék megismertetése, a hagyományok 

ápolására való törekvés. 
• Ritmusérzék, zenei hallás, zenei emlékezet, kreatív zenei kedv fejlesztése. 
• Zenei mozgáskultúra megalapozása, esztétikai élménynyújtás. 
• A gyermek-, néptáncok és népi játékok, hagyományok megismertetése. 
• Közösségi élmények nyújtása énekes játékokon, közös zenéléseken keresztül. 

 
Módszer, eszköz, szervezeti keret: 

• Elsıdleges az óvodapedagógus és a gyermek hangja, érzékszervei. 
• Az óvodai ének-zene nevelésnek jelentıs hagyományai vannak. A magyar népdalok, 

mondókák, gyermekdalok világa ma is élı és felhasználható hagyomány. 
• Kodály Zoltán útmutatásai alapján Forrai Katalin által kidolgozott óvodai ének-zenei 

nevelés alapjaira épülı fejlesztés óvodai nevelésünkben hatékonyan megvalósítható. 
Ezzel biztosítható a gyermekek ének-zenei kultúrájának megalapozása, 
néphagyományırzés és az ének-zenei nevelés színvonalának megırzése. 

• A gyermekek zenei élményekhez juttatása, az óvodapedagógus éneke, vokális és 
hangszeres zene segítségével közös éneklésen és a zenei érdeklıdés felkeltésén 
keresztül. 

• Felhasznált zenei anyagok igényes életkornak és képességszintnek megfelelı 
válogatása. A zenehallgatási anyag megválasztásánál az óvodapedagógus vegye 
figyelembe a nemzeti, etnikai, migráns gyermekek hovatartozását is. 

• Fejlettségnek megfelelı hangterjedelem megválasztása. 
• Az ünnepekhez kapcsolódó egyházi énekeknél vegyük figyelembe az óvodába lépéstıl 

az iskolába lépésig, hogy a gyermek, hang és ritmus képzetének feleljen meg (Jézus 
hív és vár énekgyőjtemény óvodásoknak). 

• Az ének-zene és az ehhez kapcsolódó mozgás az óvodai mindennapok része (mint pl. 
napi mesélés). Napközben bármikor adódhat lehetıség éneklésre, mondókázásra vagy 
körjátékok játszására, gyermektáncra, zenehallgatásra, zenei képességek fejlesztésére. 

• Az élményt nyújtó közös éneklés, a körjáték, a mondókázás az esztétikai nevelés 
szempontjából kitüntetett helyet kap  

• Élményfeldolgozás zenén keresztül. 
• Hagyomány: meghallgatjuk az intézményünk énekkarának elıadásait, ünnepi 

hangversenyeit, zenélni tudó szülık zenélnek alkalomszerően az óvodásoknak. 
• A szülıkkel közösen szervezett programokon törekszünk az együtténeklésre 

(hagyományok, ünnepek belsı tartalmának mélyítése). 
 
A fejlesztés várható eredményei az óvodáskor végére: 

• Szívesen énekeljen, zenéljen spontán, önmaga örömére. 
• Tudjon természetes tempóban járni, segítség nélkül tempót tartani. 
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• Énekeljen hat hangterjedelmő dalokat, dúdolja az ismert dallamokat. 
• Sajátítson el néhány, egyszerő népi szituációs játékot, dalt, mondókát. 
• Felelgetıs dalt énekeljen társával, vagy a csoporttal. 
• Énekeljen vissza dallamot. 
• Legyen képes a hang jelenlétének és megszőnésének (dallam és ritmusbújtatásra) az 

egyéni éneklésre. 
• Különböztesse meg és reprodukálja a halk- hangos, magas-mély, gyors-lassú 

fogalompárokat dallamban, ritmusban. 
• Legyen képes akusztikailag és ritmikailag is jól differenciálható motívumok 

elkülönítésére, improvizálására. 
• Fejezze ki cselekvéssel a dalritmust és az egyenletes lüktetést. 
• Tudjon egyszerő mozgásokat végezni helyes testtartással. 
• Ismerjen néhány térforma-alakítási lehetıséget (sor, csigavonal). 
• Törekedjen a tiszta éneklésre. 
• Hallgassa figyelmesen a bemutatott zenét. 
• Énekeljen alkalmi dalokat, hangkészletének megfelelı egyházi énekeket 

ünnepkörökhöz kapcsolódva. 
• Ismerjen fel dallammotívumok alapján hallott dalt, néhány környezetbeli hangot 

(többféle zenei és zörejhangot), hangszereket (ritmushangszereket, a furulya hangját, 
az óvónı által bemutatott hangszereket). 

• Próbálkozzon dallamrögtönzéssel. 
• Találjon ki dallamhoz mozgást, játékot, gyermektáncot. 

 

13.6. 5. Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 

 
A rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, a kézi munka az ábrázolás különbözı 

fajtái, a népmővészeti elemekkel, az esztétikus tárgyi környezettel való ismerkedés is fontos 
eszköze a gyermeki személyiség fejlesztésének.  

A vizuális nevelés összetett, sokszínő terület. Tartalmában és feladataiban konkrét 
összefüggést mutat a játékkal és egyéb nevelési területekkel. Az óvodás életkor az igazi 
rajzkorszak. A gyermekek legalább olyan szívesen rajzolnak, mint játszanak. Gyakran a két 
tevékenység annyira együtt jelenik meg, hogy alig lehet különválasztani. Mindkét 
tevékenység lényege az, hogy a gyermek a világról való benyomásait, tapasztalatait, 
élményeit a rajzolásban (mint a játékban is) elrendezi, olyanná alakítja, hogy biztonsággal 
eligazodjon benne. Ez a rend, rendteremtés azonban a sajátos gyermeki „tudás” alapján 
történik, nem a felnıttek látásmódja szerint. 
 
A nevelés - fejlesztés céljai: 

• Vizuális látásmód erısítése. 
• Érzelmek, gondolatok vizuális megjelenítése. 
• Szokásrendszer alakítása. 
• Különbözı anyagok, változatos technikák megismertetése. 
• Térbeli tájékozódás, szín és formavilág gazdagítása. 
• Finommotorika fejlesztése. 
• Esztétikai élménynyújtás. 
• Alkotás örömének megtapasztalása. 
• Mőalkotás elemzés. 
• Tehetséggondozás. 
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A nevelés - fejlesztés feladatai: 

• Érdeklıdés felkeltése az ábrázolás tevékenységei iránt 
• Vizuális tapasztalatok nyújtása életkornak megfelelıen 
• Vizuális nyelv, kifejezés: 

– képalakítás a vizuális elemek használatával (vonal, folt, forma, színek), 
– a képfelület kitöltése, 
– a vizuális elemek egymáshoz való viszonyának megfigyelése, rendezése a 

képfelületen (soralkotás, hasonlóságok, ritmus), 
– vizuális, taktilis ingerek (ujjfestés), 
– táj, terek viszonyainak megfigyelése, ábrázolása, 
– egyszerő természeti és mesterséges formák megfigyelése, ábrázolása, 
– képalakítás saját élmények, emlékezet után, 
– képzı - és népmővészeti alkotások, képek nézegetése, 
– technikák megismerése (rajzolás, festés, papírragasztás, mintázás, papírhajtogatás, 

egyszerő nyomhagyások). 
• A vizuális megértés, befogadás alapozása. 
• A képi, plasztikai, konstruáló kifejezıképességek kibontakoztatása. 
• A vizuális percepció fejlesztése: 

– alak – háttér, keresztezett vonalak felismerése, rejtett formafelismerés, keresztezett 
formák differenciálása, alak és háttér cseréje, 

– alakállandóság, formaállandóság, geometriai formák különbözı nagyságainak 
összehasonlítása, 

– térbeli helyzet: tárgyak szemlélıhöz viszonyított kapcsolatának felismerése, 
figurák fordítása, forgatása, részek helycseréje, tárgyak egymáshoz viszonyított 
helyzete,  

– térbeli viszonylagosság: két tárgy helyzetének megnevezése, alak kiegészítése, 
részek összeillesztése, célirányos útkeresés. 

• Vizuális kommunikáció: 
– színek keverése 
– a mindennapokban használt információs jelek, megismertetése (közlekedési 

jelzıtáblák, jármővek jelei, egyszerő ábrák). 
• Taktilis (tapintási) ingerek erısítése. 
• Az ingerek más ingerekkel történı integrálása. 
• A szín - és formavilág gazdagítása. 
• Egyszerő munkafogások és eszközhasználat képességének fejlesztése (különbözı 

anyagok és technikák megismertetése). 
• Kézmozgások finomítása. 
• Az alkotás örömének megtapasztaltatása. 
• Sokféle lehetıség megmutatása a képi, térbeli megjelenítésre. 
• Képi gondolkodás fejlesztése. 
• A térbeli tájékozódó képesség fejlesztése. 
• Az íráshoz szükséges mozgáskoordináció alakítása. 
• Tárgy - és környezetkultúra: 

– téralkotás szabadon,  
– térrendezések, 
– konstruálás, 
– mintázás, 
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– anyagalakítások (gyurma, agyag, textil, fonal, dobozok, papír, gyöngyfőzés, 
termések, kavicsok, homok, építıkocka, hó, gipsz). 

Módszer, eszköz, szervezeti keret: 
• Legfontosabb, hogy biztosítsuk a zavartalan és sokrétő tevékenykedés külsı feltételeit.  
• A gyermekek számára megszokott és elérhetı helyen mindig álljon rendelkezésre 

mindenféle anyag és eszköz, amivel a fantáziájának megfelelıen dolgozhat, alkothat 
(„ábrázoló sarok”, eszközök, anyagok helye, munkák helye, alkotás helye). 

• Bátran éljenek a változatos kifejezési módokkal az alkotás, létrehozás, lehetıségeivel, 
hogy ötleteiket megvalósíthassák. 

• Juttassuk el a gyermekeket az anyagok és az eszközök megismerésétıl az önálló 
kiválasztás és alkalmazás élményéhez, fokozatosság, technikák nehezítése. 

• Egyéni bánásmód, differenciálás, komplexitás. 
• Célszerő a vizuális tevékenységek és munkatevékenységek összehangolása. (A szabad 

önálló tevékenykedés együtt jár a viszonylagos rendetlenséggel.) 
• A tevékenységek megszervezésénél kitőnı alapot adnak az évszakok változásai, 

természet szépségei. 
• Mint élményforrás az egyházi év ünnepei, jelképei és egyéb ünnepek, érzelmileg közel 

állnak a gyermekekhez és megmozgatják a fantáziájukat, ösztönözzük ezek vizuális 
nyelven való kifejezését. 

• Ahhoz, hogy kibontakozhasson a gyermek alkotókedve, teljes önállóság szükséges.  
Az óvónı vigyázzon arra, hogy a felnıttek képi sablonjaival, sémáival ne kösse meg a 
gyermek fantáziáját. Az ötlettıl a megvalósításig fıként bátorítást, útmutatást, 
dicséretet alkalmazzon. 

• Tapasztalja meg a gyermek, hogy saját keze munkájával örömet tud szerezni (pl.: 
társnak, szülınek stb.). 

• Érdeklıdjenek egymás munkái iránt, s tudjanak együtt örülni saját és társaik 
sikerének, hiszen a kreativitás hajtóereje a szeretet, ami motiválja a gyermeket. 

• Egyházi képzımővészeti alkotásokkal való ismerkedés (festmények, ikonok). 
• A gyermekek munkáiból rendszeres kiállítás az elıtérben. 

 
A fejlesztés várható eredményei az óvodáskor végére: 

• Tudjon kifejezni a képfelületen elemi térviszonyokat. 
• Használja a képi kifejezés eszközeit. 
• Hangsúlyozza alkotásaiban a jellemzı jegyeket, formákat. 
• Emberábrázolásában jelenjenek meg a részformák, esetleg egyszerő mozgások. 
• Alkosson képet élmény, emlékezet alapján. 
• Megfelelıen használja az eszközöket, rendelkezzék helyes ceruzafogással, tartsa 

tisztán az eszközöket. 
• Tudja alkalmazni mintakövetéssel a technikai eljárásokat. 
• Nevezze meg a színeket, azok sötét és világos árnyalatait. 
• Vegyen részt a tér rendezésében figyelembe véve az alapvetı térviszonyokat. 
• Megfigyelés útján tudjon formát mintázni. 
• Készítsen önállóan vagy társaival közösen modellt, makettet. 
• Díszítsen tárgyakat saját elképzelései alapján. 
• Rendelkezzék koordinált szem és kézmozgással. 
• Legyen véleménye saját és társai "mőveirıl", mőalkotásokról. 
• Tartsa tiszteletbe mások véleményét, fogadja el mások alkotását, lássa meg benne a 

szépet 
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13.6. 6. A külsı világ tevékeny megismerése 

Nyitott szemmel, szívvel fordulni a természet csodái felé! 
 

A nevelésükben - mint minden más területen - a külsı világ tevékeny megismertetése, 
megszerettetése szorosan összekapcsolódik a vallásos neveléssel. 

Bizalom a világ, az élet értelmességében jó mivoltában. Az egész természet szépsége, 
rendje a Teremtı dicséretét zengi. 
 
A nevelés - fejlesztés céljai: 

• Rácsodálkozás a teremtett világ szépségeire, (öröm, hála). 
• Ismerkedés a természeti és társadalmi környezettel. 
• Ismerkedés a szülıföld, és a közvetlen környezet hagyományaival, szokásaival. 
• Ismeretek győjtése tapasztalati úton (évszakok, jelenségek, növények, állatok). 
• Természetsarokban történı változások folyamatos megfigyelése. 
• A környezet védelmére, óvására nevelés,  
• A „Zöld Óvoda” feltételrendszerének kialakítása, biztosítása, környezettudatos 

magatartás képviselése és formálása. 
• Környezet formai, mennyiségi, téri viszonyai, matematikai tartalmú tapasztalatok 

szerzése, tevékenységekben való alkalmazása. 
• Téri tájékozódás fejlesztése. 
• A közlekedés biztonságára, önfegyelemre, egymás óvására nevelés. 

A nevelés - fejlesztés feladatai: 
• Megismerési módszerek alapozása, tapasztalatszerzés a környezetrıl. 
• Természeti környezet: 

– élettelen természet anyagai, 
– az élettelen természet változásai: idıjárás, évszakok, illetve a négy ıselem szerint, 
– természetvédelmi teendık, tevékenységek évszakok szerint, illetve a négy ıselem 

szerint, 
– élı természet elemei: növények, állatok tulajdonságai, életmódjuk, környezetük, 
– az ember testrészei, külsı tulajdonságai, környezetük. 

• Tárgyak, személyek összehasonlítása: 
– tárgyak válogatása szabadon, vagy adott szempont szerint, 
– tárgyak, objektumok méreteinek összehasonlítása, összemérése, különbségeik 

megfogalmazása (hosszabb-rövidebb, nehezebb- könnyebb, alacsonyabb-
magasabb, keskenyebb- szélesebb, több-kevesebb), 

– sorba rendezések mennyiségi tulajdonságok szerint (tıszámok, sorszámok sorba 
rendezések egyéb szempontok szerint), 

– halmazok elemeinek meg és leszámlálása (több- kevesebb, ugyanannyi), 
– halmazok keletkeztetése (hozzátevés, elvétel, egyenlıvé tevés a tízes számkörben), 
– soralkotások, sorváltások balról jobbra, föntrıl lefelé (szemmozgás), 
– állítások fogalmazása (igaz-hamis eldöntése), 
– történetek alkotása képekrıl a mennyiségek figyelembevételével. 

• Emberi környezet: 
– család, a család élete, családtagok, 
– foglalkozások a családban, 
– életmód. 

• Az óvoda és környezete: 
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– felnıttek munkája, a gyermekek tevékenysége, 
– az óvoda épülete, közintézmények a környéken, 
– az emberek munkája az egyes munkahelyeken, foglalkozások, eszközök, 

felszerelések az egyes munkahelyeken. 
• Tulajdonságok, formák, a színek, méretek vizsgálata. 
• Közlekedés a városban: 

– eszközei, lehetıségei, dolgozói, szabályai (különösen a gyalogos közlekedésre). 
• Geometriai tulajdonságok megfigyelése: 

– építés szabadon, 
– építmények besorolása, 
– építés rajz alapján, 
– síkbeli építések síkmértani elemekbıl (takarások) elemek összehasonlítása, 

válogatása geometriai tulajdonságaik alapján. 
• Irányok, arányok megfigyelése: (bal-jobb, alá-fölé, mellé, közé, elıtt-mögött, 

vízszintes- függıleges). 
• Kiemelt figyelem a térbeli tájékozódó-képesség zavarával rendelkezı gyermekre 

(ferde, görbe, álló, fekvı, eleje-közepe, elsı-utolsó, fenn-lenn, felsı- alsó-középsı 
fogalmának gyakoroltatása - a helyviszonylatokat kifejezı névutók gyakorlása). 

• A rész és egész viszonyának megfigyelése. 
• A „Zöld Óvoda” feltételrendszerének speciális feladatai: 

– Mindennapjainkban nagy hangsúlyt fektetünk a víz, papír takarékos használatára. 
A hulladékokat szelektív hulladékgyőjtıbe helyezzük el, mely az intézmény 
udvarán található. 

– Figyelünk arra, hogy feleslegesen ne legyenek lámpák felkapcsolva és a téli, főtési 
idıszakban a lehetı legoptimálisabb hımérsékleten legyenek a főtıtestek 
használva (rövid, intenzív szellıztetés). 

– Évszakonkénti munkajellegő tevékenységek: ıszi levél gereblyézés és söprés, téli 
hólapátolás, hó szobrászat, tavaszi virágpalántázás, ültetés, ápolás, hajtatás, 
virágágyás ápolása. 

– Madarak megfigyelése évszakonként. Az itthon telelı madarakról történı 
gondoskodás: madáretetı gondozása, feltöltése eleséggel. (a „Madárbarát 
Óvoda”feladatai) 

– A víz tulajdonságainak megfigyelésére, hiszen az udvaron található egy kis 
halastó, illetve rendelkezünk egy vizes terepasztallal, amit nagyon jól tudunk 
hasznosítani a gyermekek örömére. 

– A csoport szobákban természetsarkokat alakítottak ki az óvodapedagógusok.  Itt 
győjtjük az évszakok kincseit, melyeket adott estben a barkácsoláshoz is 
felhasználjuk (pl.: ıszi alkotónapon termésbábokat készítünk.). A gyermekekkel 
közösen gondozzuk az óvoda növényeit. 

– Az egészséges életmód szokásait megalapozzuk a zöldség- és gyümölcsnappal is, 
amely minden csoportban, a hét egy kijelölt napján van. A nyers gyümölcs és 
zöldségek fogyasztásával igyekszünk kialakítani a helyes táplálkozási szokásokat. 

 
Módszer, eszköz, szervezeti keret: 

• Élettapasztalataik, a teremtett világ csodái alapján ismerjék fel Istent, mint teremtı és 
gondviselı Atyánkat. 

• A környezet megismerése közben, természetes élethelyzetekben tartsuk fontosnak a 
gyermekek mennyiségi, alaki, nagyságbeli, tér és síkbeli szemléletének alakítását, 
matematikai tapasztalatok, ismeretek szerzését, irányított formában mélyebb és 
sokoldalúbb összefüggések feltárását. 
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• Segítjük a gyermek mindennapi tapasztalatait, élményeit feldolgozni (érzelmi 
megközelítéssel, keresztényszellemő értelmezés, fogalmi feldolgozás). 

• A szőkebb-tágabb emberi, tárgyi környezet megismerését szolgáló tevékenységek 
biztosítása. Alapvetı ismeretek jelenségekrıl, összefüggésekrıl, természeti 
változásokról.  

• Tapasztalatgyőjtés természetes környezetben, megfigyelı séták, kirándulások 
szervezése, komplex feldolgozása, gyakorlása játékos formában. 

• A természethez kötı pozitív, érzelmi viszony kialakítása. 
• Tanulja meg a gyermek, hogy a természetet az ember óvja, mert életünk része, de 

tönkre is tehetjük, ha nem vigyázunk rá.  
• Minden esetben támaszkodni kell a gyermekek ötleteire, igényeire, aktuális 

élményeire.  
• A matematikai képességek fejlesztését játékosan, játékba integráltan szükséges 

megvalósítani (minden tevékenységben megjelenik a matematika).  
• Matematikai képességeket fejlesztı játékok, eszközök elérhetı helyen álljanak a 

gyerekek rendelkezésére. 
• Az iskolai életmódra való alkalmassághoz szükséges tapasztalatok megszerzése, 

részképességek, gondolkodási mőveletek, szokások elsajátítása, eligazodás a 
gyakorlati életben, hetente egyszer tervezett, irányított formában történjen a 
matematikai képességek játékos fejlesztése. 

 

A fejlesztés várható eredményei óvodáskor végére: 
• Hasonlítson össze mennyiségeket (több, kevesebb, ugyanannyi, hosszabb, rövidebb, 

egyforma hosszú, magasabb, alacsonyabb, szélesebb, keskenyebb). 
• Alkosson megfelelı szóbeli kifejezéseket a mennyiségi viszonyokat ábrázoló 

képekrıl. 
• Nevezze meg a térbeli állások helyzetének irányait (jobb, bal, elıtt, mögött, alatt, 

fölött, mellett, között), a névutók helyes használata. 
• Végezzen méréseket, becsléseket, válogatásokat szempontok alapján. 
• Másoljon, vágjon, hajtogasson síkban és térben. 
• Tájékozódjon a valóság formavilágában (geometriai alapfogalmak, formaészlelés, 

formaemlékezet, forma azonosság). 
• Válogassa a síkbeli alakzatokat tulajdonságaik szerint. 
• Tudja személyi adatait (lakcím, név, szülık neve, foglalkozása, testvérek neve) 

életkorát. 
• Nevezze meg saját testrészeit, érzékszerveit, beszéljen az öltözködésrıl évszakhoz 

illıen. 
• Tudja az évszakok nevét, jellemzıit, a napok nevét, sorrendjét, napszakokat. 
• Ismerje néhány környezetében lévı épület funkcióját. 
• Nevezze meg a közlekedés eszközeit, néhány alapvetı szabályát (a közlekedési 

jelzılámpa színeinek jelentése, gyalogátkelıhely jele). 
• Helyezze fıbb csoportokba az élılényeket (ember, állat, növény). 
• Tudjon alapvetı növény, állatgondozási mőveletekrıl. 
• Ismerje és tegyen különbséget zöldség és gyümölcs között, ismerje a környezetében 

fellelhetı virágok nevét. 
• Vegyen részt természetvédelmi tevékenységekben (téli madárvédelem, az élılények 

óvása, szemét újra hasznosítás), a környezetvédelem szabályainak megfelelı 
magatartást tanúsítson. 
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13.6. 7. Mozgás 

A kereszténység nagyra értékeli az emberi testet. A keresztény nevelés az egész 
embert szolgálja, az „egész”-ségre irányul. A testi nevelés magába foglalja a gyermek testi 
szükségleteinek, természetes mozgásigényének kielégítését, a gyermek egészségének, testi 
épségének védelmét, edzését, prevenciót, korrekciót.  

A torna, a mozgásos játékok fejlesztik a gyermekek természetes mozgását (járás, 
futás, ugrás, támasz, függés, egyensúlyozás, dobás), és a testi képességeit (erı, ügyesség, 
gyorsaság, állóképesség). Hozzájárulnak a harmonikus, összerendezett, fegyelmezett nagy és 
kismozgások kialakulásához.  

A mozgás sokoldalú tevékenység és feladatrendszere az egész óvodai életet átszövi, a 
testnevelési foglalkozások mellett jelen van a játékban, az egészséges életmódra nevelésben, 
az esztétikai nevelésben is. 
 
A nevelés - fejlesztés céljai: 

• Egészséges életmód kialakítása. 
• Mozgásigény kielégítése, mozgásöröm átélése. 
• Harmonikus, összerendezett mozgás fejlıdésének elısegítése. 
• Testi képességek fejlesztése, önbizalom, teherbíró képesség erısítése. 
• Nagymozgás és finom motorika fejlesztése. 
• Szabad levegın való tudatos mozgásfejlesztés. 
• Tartásjavítás, lábtorna beépítése a mindennapos mozgásba. 
• Baleset megelızés a megfelelı környezet biztosításával, erkölcsi neveléssel. 
• Tehetséggondozás. 

 
A nevelés - fejlesztés feladatai: 

• Az egészséges életmód kialakítására nevelés. 
• A természetes mozgások alakítása, fejlesztése. 
• Pozitív személyiségtulajdonságok erısítése. 
• Egészséges versenyszellem alakítása. 
• Testi képességek alakítása, fejlesztése (erı, ügyesség. gyorsaság, állóképesség, 

testtartás). 
• A növekedés elısegítése. 
• A légzı, keringési, csont, és izomrendszer teljesítıképességének növelése 

figyelemmel a mozgásfejlıdés lépcsıfokaira. 
• A térbeli, idıbeli tájékozódó képesség fejlesztése. 
• Az alkalmazkodóképesség fejlesztése. 
• Mozgáskoordináció alakítása. 
• A szem, kéz, láb koordinációjának fejlesztése. 
• A nagymozgások, rugalmasság, egyensúly párhuzamos fejlesztése. 
• A testrészek megismertetése, testséma ismerete. 
• A vesztibuláris (egyensúlyérzetet befolyásoló) mozgások végeztetése. 

 
Mozgásfejlesztés fı feladatai: 

• A gyermek természetes mozgáskedvének megırzése, a mozgás megszerettetése. 
• A rendszeres mozgással egészséges életvitel alakítása. 
• A mozgástapasztalat bıvítése, sok gyakorlással mozgáskészség alakítása. 
• Mozgáskultúra fejlesztése, prevenció, korrekció szakember segítségével 

(gyógytestnevelı). 
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• A testi képességek, fizikai erınlét fejlesztése (kondicionális, koordinációs). 
• Mozgáson keresztül az értelmi struktúrák és szociális képességek fejlesztése. 

Mozgásfejlesztés a szabad játékban: 
• Biztosítsunk egész nap megfelelı eszközöket, helyet mozgásos tevékenységre a 

csoportszobában, tornateremben, udvaron (mozgásra késztetı környezeti eszközök; 
szükséges szabályok megtanítása). 

• Minden gyermek találja meg a fejlettségének, érdeklıdésének a legmegfelelıbb 
tevékenységet. 
– Természetes mozgások. 
– Szem- kéz-láb koordináció fejlesztése. 
– Egyensúlyérzék fejlesztése. 
– Finommotorika fejlesztése. 

Mozgásfejlesztés a testnevelés foglalkozásokon és mindennapi testnevelésen: 
• A testnevelés foglalkozások anyaga az atlétikai, torna játékjellegő fı gyakorlatokból 

tevıdik össze. A játékot, a játékosságot alapvetı eszközként értelmezzük és 
alkalmazzuk a testnevelésben. A játék egy foglalkozáson belül sokszor megjelenik a 
feladattól függıen hol, mint eszköz, hol, mint cél. 

• A testnevelés foglalkozásokon teremtünk alkalmat speciális gyakorlatok beiktatásával 
a test alaki deformitások megelızésére is (lábboltozat erısítés, gerinctorna). 

A testnevelés anyag évi elrendezésének szempontjai: 
• didaktikai, 
• pszichológiai, 
• adottság (tornaterem - udvari sportlehetıségek), 
• idıjárás változásai, 
• a mozgásos anyagokhoz természetesen igazodjanak a prevenciós fejlesztési feladatok 

(testséma, észlelés, verbális fejlesztés). 
Az egyes foglalkozások megszervezésénél szempont: 

• a csoport általános fejlettsége, 
• a fejlıdés üteme. 

Testnevelés foglalkozások szervezeti kerete: 
• Kisebbeknek  heti 1-2 alkalom 
• Nagyobbaknak  heti  2 alkalom 
• Mindennapi testnevelés: mozgásos játékok szervezése 15-20 perc 

Módszer, eszköz, szervezeti keret: 
• Óvodánknak alapvetı feladata az egészséges életmódra nevelés, a gyermek egészséges 

életvitel igényének alakítása, testi fejlıdésének elısegítése. 
• Az óvoda feltételrendszere befolyásolja a gyermek egészséges életmódjának szintjét. 
• A gyermekek környezetében kevés a mozgáslehetıség, ezért az óvodánknak a 

mozgásfejlesztés, természetes mozgásigény kielégítése terén tudatosan fel kell 
vállalnia - a lehetıségekhez mérten - hogy a legjobb feltételeket biztosítsa a 
gyermekek számára. 

• Változatos eszközök alkalmazása. 
• Mozgásos játékok szervezése, feltételeinek biztosítása. 
• A rendszeres, örömmel végzett mozgással a gyermekeket az egészséges életvitel 

kialakítására szoktatjuk és mintát adunk a szülıknek is (a közös sportrendezvények 
pozitívan befolyásolják a családi nevelést is). 

• A testi szükségletek kielégítése alapozza meg a gyermek jó közérzetét, ami minden 
egyéb tevékenységhez szükséges, fontos a meghitt, megértı viszony, a természetes 
testközelség megléte. 
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• Az óvodába érkezı gyermekrıl anamnézis készítése (szokások, egyéni sajátosságok, 
igények megismerése). 

• A testi adottságok, képességek terén kiemelkedı tehetséges gyermekek számára a 
városi tornaversenyen való részvétel biztosítása. 

• Biztosítsunk a gyermekeknek az óvodai idın kívül az intézmény sportprogramjain 
részvételi lehetıséget. 

• Az óvodapedagógus adjon tanácsot a szabadidı hasznos eltöltésére. 
A fejlesztés várható eredményei az óvodáskor végére: 

• A mozgásfejlıdés útját figyelembe véve sajátítsa el a természetes mozgások elemeit 
(fejemelés, kúszás, mászás, ülés, állás, nyakizom-erısítés, járás, futás). 

• Legyen képes megfelelı tempójú, ritmus-, irányváltoztatással célzott nagymozgások 
és finommozgások végzésére. 

• Tegyen különbséget a harmonikus, összerendezett járás, futás között. 
• Ismerje az alapvetı téri irányokat. 
• Legyen képes mozgását koordinálni. 
• Ismerje a vezényszavakat, tudjon a hallottak szerint cselekedni. 
• Tartsa be és kövesse az adott szabályokat. 
• Mozgás közben tudjon irányt változtatni, jobbra, balra, hátra fordulatot tenni az 

irányok megnevezéseivel. 
• Legyen képes a sor és köralkotásokra. 
• Egyensúlyozzon egy lábon, valamint különbözı szereken, emelt magasságban (10-30 

cm.) két lábon. 
• Tudjon fél és páros lábon szökdelni, ugorjon át kisebb akadályokat. 
• A mozgásokban legyen kitartó. 
• Ismerje saját testrészeit. 
• Sajátítsa el a bonyolult rajzoló mozgásokhoz szükséges grafomotoros készségeket. 
• Alakuljanak ki az egyes érzékelési területek (tapintás, nyomás, kinesztézia). 

 

13.6. 8. Munka jellegő tevékenységek 

A személyiségfejlesztés fontos eszköze a játékkal és a cselekvı tapasztalással sok 
vonatkozásban azonosságot mutató munka és munka jellegő játékos tevékenység.  
A munkajellegő tevékenység célja a gyermeki munka megismertetésén keresztül olyan 
készségek, tulajdonságok kialakítása, melyek pozitívan befolyásolják a gyermekek közösségi 
kapcsolatait. A munka az óvodás gyermek számára játékos jellegő, gyakran nem is 
választható szét a játék és a munkatevékenység. 
 

A nevelés - fejlesztés céljai: 
• A munka jellegő tevékenységek megszerettetése. 
• Munka során a meglevı tapasztalatok erısítése, azok újakkal való bıvítése. 
• Munkamegosztásra nevelés. 
• A munka eredményének megbecsülésére nevelés. 
• Tapasztalatszerzés, a környezet megismerése. 
• A munkavégzéshez szükséges attitődök és képességek, készségek, tulajdonságok 

alakítása. 
• Közösségi kapcsolatok, kötelességteljesítés alakítása. 
• A gyermek célirányos figyelmének, kötelezettségvállalásának alakítása. 
• Jártasságok szerzése az eszközök, szerszámok használatában. 

A nevelés - fejlesztés feladatai: 
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• A gyermekek megismerési vágyának sokrétő kielégítése, kezdeményezı készségének 
formálása. 

• Kitartás, feladattudat, önfegyelem állóképesség fejlesztése. 
• A munka iránti tisztelet megalapozása, az eredmény megbecsülése, a dolgozó ember 

szeretete. 
• Az önkiszolgálás, öltözködés, testápolási teendık, étkezéssel kapcsolatos munkálatok, 

feladatok végzésére nevelés. 
• Konkrét, reális, a gyermek fejlettségi szintjének megfelelı differenciált, fejlesztı 

értékelés. 
• A közösség érdekében végzett munka: 

– a naposi tevékenység, 
– csoport életéhez kapcsolódó állandó feladatok, 
– az alkalomszerő munkák és egyéni megbízatások, 
– a környezet rendjének biztosítása, 
– segítés a felnıttnek, egymásnak és a kisebbeknek, 
– egyéb megbízatások teljesítése. 

• Az évszakoknak megfelelı tevékenységek: 
– csoportszobában,  
– udvaron. 

Módszer, eszköz, szervezeti keret: 
• A család és az óvoda munkához való elvárásainak közelítése. 
• A munkában vállalt önkéntesség és a közösség érdekében végzett tevékenység 

örömének érzékeltetése. 
• Minden gyermeknek biztosítsunk lehetıséget arra, hogy önkéntesen, önállóan kedve 

és képessége szerint elvégezhesse az önmagával kapcsolatos önkiszolgáló 
tevékenységet, illetve a társai érdekében végzett munkatevékenységet (pl.: naposi 
munka, növényápolás, udvari rész rendezése, csoportszoba átrendezése, alkalmi 
megbízatások). 

• Biztosítsuk, bıvítsük folyamatosan a munkatevékenységhez szükséges, a gyermekek 
számára megfelelı munkaeszközöket (hely biztosítása, ahol elérhetı és használható a 
szükséges eszköz). 

• Baráti, egymást segítı kapcsolatok kialakulásának segítése, támogatása. 
• Tartsuk fontosnak, hogy a munkavégzés rendszeres és folyamatos legyen. 
• A mindennapi élettel kapcsolatos munkákat rendszeresen és alkalmakhoz kötötten 

végezzük (havi tervezés). 
• Váljon természetessé a munkajellegő tevékenység: 

– Tanulják meg tisztelni a munkát végzı embert. 
– Éljék meg a „mi csináltuk”, „én csináltam” élményét, örömét. 
– Tanuljanak meg munkájuk által másoknak örömet szerezni, áldást kérni 

munkájukra. 
– Tudjanak alkalmazkodni egymáshoz. 
– Gyakorolják a fegyelmezett, kitartó munkavégzést, helyes eszközhasználatot! 

A fejlesztés várható eredményei az óvodáskor végére: 
• Törekedjen önállóságra, vállaljon önként is feladatokat. 
• Ismerje fel saját képességeinek határait, ismerje fel a segítségadás lehetıségeit. 
• Ismerje meg az eszközök használatával járó veszélyeket is. 
• Végezzen egyéni fejlettségi szintjének megfelelı feladatokat. 
• Legyenek rendszeresen visszatérı feladatai, teljesítse pontosan a megbízatásait. 
• Ismerje a szerszámok, munkaeszközök tárolási helyét, azok használatát. 
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• Képes az eszközök megóvására és saját testi épségének megırzésére. 
• Legyen igénye felfedezett kisebb hibák kijavítására. 
• Gondozza, óvja környezetében levı növényeket. 

 

13.7. A fejlıdés jellemzıi az óvodáskor végére  

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

eredményeként a kisgyermekek többsége hat-hét éves korra eléri az iskolai életmód 
megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet. Belép a lassú átmenetnek abba az 
állapotába, amelyben az óvodásból iskolássá érik. A rugalmas beiskolázás az életkor 
figyelembevétele mellett lehetıséget ad a fejlettség szerinti iskolakezdésre.  

• Három éves kortól) kötelezı óvodába járás ideje alatt az óvodai nevelési folyamat 
célja, feladata, a gyermeki személyiség harmonikus fejlıdésének elısegítése. 

• Az iskolaérettségnek testi, lelki és szociális kritériumai vannak, melyek közül egyik 
sem hanyagolható el, mindegyik egyformán szükséges a sikeres iskolai tanuláshoz. 
– A testi fejlettség szintje (alakváltozás, fogváltás, teherbírás, összerendezett, 

harmonikus mozgás, finom motorika megfelelı fejlettségi szintje, testi 
szükségletek kielégítésének szándékos irányítására való képesség). 

– A lelki képességek szintje (lelkileg kiegyensúlyozott, ismeri a viselkedés általános 
szabályait, a tanuláshoz szükséges képességek fejlettsége, szándékos bevésés és 
figyelem, megfelelı kommunikáció, elemi ismeretek önmagáról, a környezetérıl). 

– A szociális képességek szintje (szociális érettség, elfogadás, együttmőködés, 
kapcsolatteremtés, alkalmazkodó képesség, feladattudat kialakulóban, az 
ismeretszerzési tevékenységhez szükséges tulajdonságok megléte). 

 

13.7. 1. Testi fejlettség, mozgás 

Hétéves korra megtörténik az „elsı alakváltozás”, a testarányok eltolódnak.  
A megtanult mozgások tökéletesebbek, összerendezettebbek lesznek, jellemzı a 
mozgáskombinációk megjelenése.  

A fejlıdés - a fejlesztés segítségével - három fı irányt követ: a teljesítményjavulást, a 
mozgásvégrehajtás minıségét, pontosságát, az ismert mozgás kombinációját. A gyermekek 
ugyanazt a mozgást egyre több kombinációban és egyre több feladathelyzetben képesek 
felhasználni. 

A gyermekek mozgása összerendezett, harmonikus fejlıdést tükröz. Állóképesek, 
erısek, mozgásukban gyorsak, ügyesek, lazák, szervezetük ellenálló, egészségesek. 
 
Fejlettek a gyermekek motorikus képességei: 

• Kondicionális képességek: a mozgásnak az energetikai feltételeit biztosítja, ezen 
belül kiemelten az állóképesség, mely a fizikai megterheléseknél a szervezet biológiai 
egyensúlyát hosszú idıre biztosítja. E képességek légzési és keringési funkciók 
fejlesztését is szolgálják.  

• Koordinációs képességek: (jellegzetes elemét a szabályozási folyamatok alkotják) 
térbeli tájékozódás, helyzet változtatás érzékelése és a mozgás megfelelı 
szabályozása, egyensúlyozó képesség, ritmus képesség (változó hangritmusok 
megragadása, illetve egyszerő ciklikus mozgások ritmusának tartása). A 
mozgásfejlesztı játékeszközök rendszeres használatával fejletté válik a kéz finom 
motorikája. 
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13.7. 2. Szociális magatartás 

A gyermekek képesek megfelelni bizonyos alkalmazkodási követelményeknek. 
Környezetükkel való kapcsolatrendszerük széleskörő. Nagy a nyitottságuk, közvetlenségük 
társaik és a felnıttek irányában. Szívesen vesznek részt - keresik is a lehetıséget - közös 
tevékenységekben. Azonos korú társaikkal tartalmas kapcsolatot alakítanak ki. A 
tevékenységekben képesek a szerepek kiosztására, döntéshozásra. Saját és társaik 
kiszolgálásában önállóak. Egymással és a felnıttekkel szemben udvariasak, türelmesek. 
Környezetük - óvodai - elvárásai egyre nagyobb szerepet kapnak cselekvéseikben, mindezek 
fontosabbak és tudatosabbak lesznek.  

• Teljesítmény igény: a gyermekek tevékenységében egyre inkább elhatárolódik a játék 
a feladattól. Belsı igényként jelentkezik, hogy elsajátítson valamit - egy készséget, 
ügyességet, tudást - és ezzel létrehozzon valamit.  

• Kitartás: feladatvégzés közben figyelme kevésbé elterelhetı, a véletlenszerő 
ingereknek képes ellenállni.  

• Feladattudat: a kapott feladat elvégzését elıbbre valónak tekinti minden más 
tevékenységnél. Belsı szükségletének kielégítését képes késleltetni. 
A valláserkölcs normáihoz igazodó magatartás, társaikhoz való viszonyulás, 

segítıkészség, figyelmesség jellemzi személyiségüket. Kialakul az egészséges 
versenyszellem, reális önértékelés. A figyelem, türelem, kitartás, kudarctőrés viselkedésükben 
is nyomon követhetı. 
 

13.7. 3. Értelmi fejlettség, kommunikációs képesség 

Gazdag ismeretekkel rendelkeznek, a sokoldalú tapasztalat segítségével. Mindezeket 
gondolati síkon is képesek megfogalmazni, kifejezni. Testükrıl szerzett információik 
széleskörőek. Magatartásukban erısen csökken a gondolkodás érzelmi telítettsége, elıtérbe 
kerül az ismeretszerzés igénye.  
Megismerı funkciók: érzékelés, tér és belsı érzékelés, észlelés, térészlelés, térlátás magas 
szintő.  

Az óvodai és külsı környezetben magabiztosan mozognak, könnyen teremtenek 
kapcsolatokat. Bátran kommunikálnak a felnıttekkel és társaikkal. Minden helyzetben 
képesek megértetni magukat. Tisztán, érthetıen, választékosan beszélnek. Aktív szókincsük - 
széleskörő tevékenységek segítségével - gazdag. Értik és használják a különféle 
metakommunikációs jelzéseket. Ennek fejlıdéséhez a mozgásos tevékenységek 
nagymértékben hozzájárulnak. 

A nevelésünk sikerkritériumait a „A fejlıdés várható eredményei az óvodáskor 
végére” címmel programelem jelenti. 

A gyermekek fejlettségének megállapításában a saját területet érintve az óvodavezetı, 
az óvodapedagógusok vesznek részt:  

• Testi fejlettség szintjének megállapításával. 
• Lelki érettség szintjének megállapításával. 
• Tanuláshoz szükséges képességek szintjének megállapításával. 
• Szociális képességek szintjének megállapításával. 

 
A vizsgálat módszere: 

• Dokumentumelemzés, 
• közvetlen megfigyelés: 

– mindennapi élet, napirend, 
– az óvodapedagógus munkája, 
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– a gyermek: 
– társas kapcsolatok, szokásismeret, érintkezési formák, 
– érzelmek, beállítódás, 
– percepció, 
– tájékozottsági szint, gondolkodás, 
– motivációk, pszichikus funkciók, 
– verbális képességek (anyanyelvi kulturáltság), 
– zenei képességek, 
– testi képességek. 

• igény és elégedettségi vizsgálat: 
– szülı, 
– gyermekek, 
– óvodapedagógusok, 
– dajkák, 
– óvodavezetı, 
– tanítók. 

• beszélgetés fenntartóval, szülıkkel, óvodapedagógusokkal,  
• interjú (volt óvodásaink szüleivel, tanítókkal), 
• mérés. 

A vizsgálat leírása: 
• szervezés, 
• a vizsgálat idıpontjának kiválasztása, 
• instrukciók, 
• vizsgálat kritériumok meghatározása, 
• a vizsgálat menete, 
• a vizsgálat dokumentálása, 
• a vizsgálat eredményeinek elemzése, 
• a vizsgálat eredményeinek összegzése, következtetések levonása, 
• a vizsgálat meghatározása. 

 

13.8. A kiemelt figyelmet igénylı növendékekkel kapcsolatos tevékenység 

Az Óvodai nevelés országos alapprogramja meghatározza a Sajátos nevelést igénylı 
gyermekek óvodai nevelésébe való integrálásának alapelveit. 

Óvodánk felvállalja a Sajátos nevelést igénylı gyermekek integrálását, nevelését. Az 
integrálás tartalma megtalálható a 6. fejezetben. Valljuk, hogy az integrált nevelés hatására a 
sérült kisgyermeknél is fejlıdik az alkalmazkodó készség, az akaraterı, az önállóságra 
törekvés, az érzelmi élet, az együttmőködés. A nevelési céljaink legfıképpen akkor tudjuk 
valósítani eredményesen, ha a napirend során a gyermek mindig csak annyi segítséget kap, 
ami a további önálló cselekvéséhez szükséges. 
 
Cél: 

• Az elvárások igazodjanak a gyermekek fejlıdésének üteméhez, gyermekeket a 
nevelés, a fejlesztés ne terhelje túl 

• A fejlesztés a hiányos területeken valósuljon meg, a pozitív irányba terelés, a 
kudarcmentes iskolakezdés érdekében 

Feladat: 
• Az elfogadó, az eredményeket értékelı környezet, miliı kialakítása a harmonikus 

személyiségfejlıdés érdekében 
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• A szakvélemények alapos áttanulmányozása, megismerése, a specifikus fejlesztési 
terv elkészítése érdekében 

• A speciális fejlesztések szervezése, azok feltételeinek biztosítása 
• Differenciált, mindenkor igény szerinti képességfejlesztés, korrekció 

 
A habilitációs, rehabilitációs tevékenységet meghatározó tényezık 

• A fogyatékosság típusa, súlyossága. 
• A fogyatékosság kialakulásának, diagnosztizálásának és a speciális ellátás 

megkezdésének ideje, 
• A korai fejlesztésben és gondozásban részesült gyermek esetében a korai idıszak 

fejlıdésmenete 
• A gyermek 

– életkora, pszichés és egészségi állapota, rehabilitációs mőtétei, 
– képességei, kialakult készségei, 
– kognitív funkciói, meglévı ismeretei, 
– családi háttere. 

• Törekvés a különféle funkciók egyensúlyának kialakítására. 
• A szükséges speciális eszközök elfogadtatása és használatuk megtanítása. 
• Az egyéni sikereket segítı tulajdonságok, funkciók fejlesztése. 
• Az egyes területeken kimagasló képességeket mutató gyermek támogatása. 

 
Mindezek alapján a fejlesztésünk magába foglalja a vizuális, akusztikus, taktilis, 

mozgásos észlelés folyamatait, a motoros képességek, a beszéd- és nyelvi készségek és az 
értelmi képességek fejlesztését.  Az egyes fogyatékossági típusok függvényében más-más 
terület kap nagyobb hangsúlyt. 

A nevelési programunkat egyéni fejlesztési terv egészíti ki. 
A fejlesztıszoba, annak berendezései, az épület akadálymentesítése biztosítja a 

szükséges tárgyi feltételeket. 
A személyi feltételek már rögzítésre kerültek, ami kiegészül gyógytornásszal, 

drámapedagógussal, dajkai, és pedagógiai asszisztens segítségével. 
 
 
A fejlıdés pszichés zavarával (tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozás zavarral) 
küzdı gyermek 

• A sajátos nevelési igényő gyerekek e csoportját a különbözı súlyosságú és 
komplexitású – az ismeretelsajátítást, a tanulást, az önirányítás képességeinek 
fejlıdését nehezítı – részképesség-zavarok, vagy azok halmozott elıfordulása 
jellemzi. 

• Az érintett gyermekek az átlagnál nehezebben viselik el a várakozás és a kivárás 
okozta feszültségeket, a váratlan zajokat.  

• Aktivációs szintjük erısebben ingadozik, nyugtalanabbak.  
• Fokozottabban igénylik a tevékenységet meghatározó állandó kereteket, szabályokat, 

valamint a pozitív visszajelzést, a sikeres teljesítmények megerısítését, a dicséretet.  
• A kognitív, az emocionális-szociális képességek eltérı fejlıdése a sikeres 

beilleszkedést, az iskolába lépésre való felkészülési folyamatot késleltetheti. 
Cél 

• A személyiség komplex fejlesztése, pozitív tulajdonságokra építve 
• Kognitív képességek, készségek fejlesztése 
• Kóros viselkedés kialakulásának megelızése 
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Feladat 
• A gyermek szakértıi bizottsági véleményében foglaltakra alapozva a részképesség-

zavarok egyéni fejlesztési terv szerinti korrekciója, kompenzálása tudományosan 
megalapozott szakmai módszerek alkalmazásával 

• A fejlesztés szakmai teamben, és a szülı aktív bevonásával történjen. 
• További feladat megelızni a teljesítménykudarcokra épülı másodlagos zavarok, 

inadaptív viselkedés kialakulását 
• Megalapozni az eredményes iskolai elımenetelhez szükséges készültséget. 

 
Integrált nevelés során elvárt eredmény 

• Sikerkritériumnak a gyermekek beilleszkedése, egyenlı hozzáférése a 
foglalkozásokhoz, önmagához mért fejlıdése tekinthetı 

•  Az együttnevelés megvalósításában érvényesül a habilitációs, rehabilitációs szemlélet 
és a sérülésspecifikus módszertani eljárások alkalmazása.  

• Egy olyan szemléletformálás a gyermekek, a szülık körében, mely nagyban 
kapcsolódik a nevelési hitünk alappilléréhez, mint tolerancia, másság elfogadása, 
segítıkészség, tisztelet, türelem 

• Alkalmazkodik az eltérı képességekhez, az eltérı viselkedésekhez. 
 

13.9. Az óvodai nevelımunkát szabályozó dokumentumok 

Az óvodai nevelımunkát alapjaiban meghatározó dokumentumokat a mindenkor 
érvényben lévı törvényi elıírások határozzák meg.  
A külsı irányítás által elıírt kötelezıen alkalmazott pedagógiai dokumentumok: 

• Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja 
• Helyi Pedagógiai Program 
• Óvodai Csoportnapló 

Az óvodavezetés és a nevelıtestület által meghatározott pedagógiai dokumentumok: 
• A gyermek fejlıdésének nyomon követése 

 E dokumentumnak ki kell terjednie a gyermek megismerésére, a fejlıdési folyamatok 
megfigyelésére, a fejlıdés rögzítésére és a gyermek aktuális fejlettségi állapotának 
meghatározására. 

• Anamnézis: 
– A gyermekkel történı elsı ismerkedés eszköze. 
– Információ a fejlıdés jellemzıirıl, jelentkezı zavarokról. 

• Megfigyelılap, fejlıdési napló: 
– Összhangban van a helyi nevelési programmal a személyiségjegyek, készségek, 

képességek s alkalmazott fejlesztések, közvetített értékek vonatkozásában.  
– A gyermek aktuális állapotát tükrözi.  
– Kiterjed a gyermek sokoldalú személyiségjegyeire.  
– Folyamatos észrevétel, bejegyzés. 

• Személyi dosszié: 
– Anamnézis 
– Megfigyelılap 
– Fejlıdési napló 
– Egészségügyi státusz lap 
– Gyermekmunkák, ábrázolások, munkalapok 
– Pedagógiai szakszolgálatok vizsgálati eredményei 
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A tervezés lehetséges irányai: 

Tervszerő elırelátással kell végeznünk a pedagógiai tevékenységünket. A 
tervezımunka ki kell, hogy terjedjen a nevelımunka egészére. A pedagógiai folyamatok 
tervezése az óvodai nevelés minden szereplıjének kötelessége. 
A tanulási folyamatok tervezése: 

A helyi nevelési program alapján éves tématerv készítése. Az tervezı munka a 
csoportnaplóban havi rendszerő tématervekben, projektekben történik. 

A nevelı-fejlesztı munka ütemének és eszközeinek megválasztásában az 
óvodapedagógusok a helyi pedagógiai programban megfogalmazott céloknak, feladatoknak 
figyelembe vételével felelısen dönthetnek. 
A feladattervek tartalma: 

• A kultúraközvetítés témakörei, azoknak a tevékenységeknek, tapasztalatoknak a köre, 
amelyekkel az óvodában töltött idı alatt a gyermekek találkozhatnak. 

• A képességfejlesztés fejlesztı tevékenységekbıl eredı feladatai. 
A gyermekcsoportok nevelési, fejlesztési terve: 

A gyermekcsoportok nevelési- fejlesztési tervei az óvodapedagógusok pedagógiai 
programjai. A gyermek csoport nevelését, a tanulási folyamatot, az egyes gyermekek 
képességfejlesztését tartalmazó stratégiák. A tervezés, fejlesztés, haladás ciklusai, a 
gyermekcsoport összetétele, célok, feladatok a fejlesztés lépéseinek megfelelıen történjen. 
 
A gyermekek egyéni fejlesztési programja: 

A fejlesztési program az egyes gyermekekre irányuló fejlesztési célokat, feladatokat 
tartalmazó dokumentum. Tervezés a csoportnaplóban és a fejlıdési naplóban, az eredmény 
dokumentálása fejlıdési naplóban. Az egyes gyermekek kompenzációs nevelésének, a kiugró 
képességő gyermek egyéni igényéhez igazodó nevelés tervezése. 
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II/B. KOLLÉGIUMI NEVELÉSI PROGRAM 
 

1. BEVEZETİ 

1.1. A katolikus kollégium társadalmi szerepe 

 
A katolikus kollégium kiemelt társadalompolitikai szerepe és feladata, hogy a tanulók 
számára – lakóhelyüktıl és szociális helyzetüktıl függetlenül – biztosítsa a minıségi tudáshoz 
és a keresztény szellemben történı neveléshez való hozzáférést, így meghatározó jelentısége 
van az esélyteremtés és a társadalmi mobilitás elısegítésében. Alapfeladata megteremteni a 
megfelelı feltételeket azon tanulók számára, akik a nevelésben elınyben részesítik a 
keresztény hit és erkölcs értékeit, és a szabad iskolaválasztáshoz való joguk érvényesítéséhez 
a kisebbségi oktatásra, ill. különös tekintettel azokra, akiknek a szülı nem tudja biztosítani a 
tanuláshoz szükséges körülményeket. 

A kollégium együttmőködik az érdekelt iskolákkal. Különös gondot fordít a keresztény, 
nemzeti elkötelezettség kialakítására, a hagyományok átadásával erısíti az Egyházhoz, a 
hazához és a családhoz való tartozás tudatát. Tevékenysége során kiegészíti a családi és 
iskolai nevelést, egyben szociális ellátást, biztonságot és érzelmi védettséget nyújt. A 
kollégium a megfelelı pedagógiai környezet biztosításával elısegíti a társadalmi szerepek 
tanulását, a diákok önszervezıdését. Fontos szerepe van az egész életen át tartó tanulás 
megalapozásában a tanuláshoz szükséges készségek és képességek, a kulcskompetenciák 
erısítésében, a tehetség fejlesztésében és a felzárkózás segítésében. 

Segíti az evangélium szellemének megfelelı gondolkodást önmagukról és felebarátaikról. 
Erısíti a személyes döntés és felelısség vállalását, ill. a krisztusi szeretet és megbocsátás 
gyakorlását. Ezzel nyújt a katolikus kollégium támogatást a teljes emberi élet megéléséhez a 
társadalomban.  

1.2. A kollégium küldetésnyilatkozata 

Kollégiumunk a Jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Óvoda, Kéttannyelvő Általános 
Iskola, Középiskola és Kollégium feladat ellátási helye. A kollégium 1973-ban épült, 204 
férıhellyel, eredetileg fiúkollégiumnak. Az iskolában lezajló képzési struktúra változása 
következtében 1998-tól leánykollégiumként is szolgálja tanulóink elhelyezését, majd a 
létszám csökkenése miatt 2004-tıl ellátja Jászberény város közép- és általános iskolai 
tanulóinak elhelyezését is. Diákjaink fıleg a Jászságban és a Tápió mentén élı családok 
gyermekei, de szociális problémák miatt helybeli tanulók nevelését is ellátjuk. 
 

Az ökumené jegyében természetesen foglalkozik más felekezető keresztény fiatalok 
nevelésével is. Figyelembe veszi a Magyar Köztársaság által aláírt nemzetközi 
szerzıdésekben, egyezményekben vállalt kötelezettségeket, a gyermekek nevelésével, 
oktatásával és védelmével összefüggı törvényeket, jogszabályokat. Másodsorban magyar 
intézmény, tehát felvállalja a magyarság történelmi értékeit, magyar hazája szolgálatát, a 
helyes nemzettudat kialakítását – ezzel együtt nyitott minden igazi emberi értékre. 
Mindezeken túl katolikus szellemő intézmény, teljes szívvel vállalja a különleges törıdést a 
gyermekek, közülük is a legrászorultabbak iránt. 

Az intézmény nevelési programjában megfogalmazott pedagógiai alapelvek, az intézményben 
folyó nevelı-oktató munka célkitőzései a kollégiumi munkának is meghatározó alapjai, 
kiegészülve a kollégiumi nevelés sajátos területeivel, fejlesztési rendszerével. 
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Az épület adottságainak köszönhetıen fiú és leány tanulók számára külön épületrész áll 
rendelkezésre, melyek állandó nevelıi felügyelete megoldott. A lakószobákon kívül tanulói 
foglalkoztatók, közösségi tér, kondicionáló-terem, szabadtéri sportpálya, tornaterem, 
könyvtárszoba, klubterem és számítástechnika terem szolgálja a tanulás támogatását, a 
szabadidı hasznos eltöltését. 

A kollégium nevelı-oktató munkáját az intézmény nevelési igazgatóhelyettese 
kollégiumvezetı irányítja. A kollégiumi nevelıtestület szakmai közössége a kollégiumi 
munkaközösség, melynek munkáját a munkaközösség-vezetı koordinálja. A kollégiumi 
tanulócsoportok vezetıi a csoportvezetı nevelık. A nevelık egyetemi és fıiskolai, valamint 
speciális szakirányú végzettsége biztosítja a tanulási folyamat támogatását, a tanulók 
korrepetálását, a kollégiumi nevelés különbözı területeinek szakszerő ellátását: szilenciumos 
tevékenységek ellátása, korrepetálás, tehetséggondozás, szabadidıs tevékenységek szervezés, 
ügyeletes tanári feladatok. 

1.3. A kollégium nevelési programjának törvényi háttere 

• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésrıl, 
• A kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 46/2001.(XII. 22.) 

OM rendelet, 
• A kollégiumi nevelés országos alapprogramja a katolikus kollégiumok részére, 
• Egyházi törvénykönyv (Codex Iuris Canonici), 
• A Gyermekek védelmérıl szóló 1997. évi XXXI. Törvény, 
• 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérıl és 

alkalmazásáról, 
• A kollégium mőködésének törvényi alapja a Jászberényi Nagyboldogasszony 

Katolikus Óvoda, Kéttannyelvő Általános Iskola, Középiskola és Kollégium Alapító 
Okirata. 

 

 

2. A KOLLÉGIUMI NEVELÉS ALAPELVEI, ÉRTÉKEI, 

CÉLKITŐZÉSEI 

2.1. A kollégiumi nevelés célja és fıbb alapelvei 

A kollégiumi nevelés célja a bentlakásos intézmény sajátos eszközeinek és módszereinek 
felhasználásával a tanulók szocializációjának, kiegyensúlyozott és egészséges fejlıdésének, 
tanulásának, a sikeres életpályára való felkészítésének segítése, keresztény személyiségének 
fejlesztése, kibontakoztatása. 

A kollégiumi nevelés fıbb alapelvei: 

• Az alapvetı emberi és szabadságjogok, a gyermekeket megilletı jogok 
érvényesítése, és a felelısségre ébresztés. 

• A keresztény, nemzeti és európai nevelési elvek alkalmazása. 
• Egymás iránti felelısség, bizalom, szeretet és tapintat. 
• Intellektuális igényesség, kulturált stílus a pedagógus tevékenységében. 
• A keresztény erkölcsi normák betartása. 
• Az egészséges fejlıdés érdekében az egyéni és közösségi érdekek egyensúlyban 

tartása. 
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• Az egyéni és életkori sajátosságok figyelembe vétele. 
• A nemzeti, etnikai - kisebbségi azonosságtudat tiszteletben tartása, fejlesztése. 
• Építés a tanulók öntevékenységére, önszervezıdı képességére. 
• A szülıkkel, a kapcsolódó iskolákkal és egyházi közösségekkel való konstruktív 

együttmőködés. 
• Otthonos, családias légkör kialakítása, a közösséghez való tartozás érzésének 

erısítése, hagyományok megırzése.  
 

2.2. A kollégiumi nevelés értékei 

Az alapító okirat szellemében szellemi és fizikai tevékenységre neveljük diákjainkat, és hogy 
nevelı munkánkkal az Evangélium és a Katolikus Egyház tanításában kifejezett értékeket 
egész életükben meghatározó elvekké alakítsuk. 

Ezek az értékek: 

• Az ember természetfeletti rendeltetésének tudata. 
• Az egyén fizikai és értelmi képességeinek felismerése és fejlesztése. 
• Az ember közösségi életét szabályozó erkölcsi értékek megvalósítására való 

képesség. 
• Isten- és emberszeretet, az emberi élet védelme, igazság és igazságosság. 
• Az emberi hivatás elkötelezett vállalása a családban, az Egyházban és a 

társadalomban. 
• Az evangéliumi normák által szabályozott emberi szabadságjogok védelme és 

megtartása. 
• A társadalom és a népek közti kapcsolatban a szolidaritás és a béke szolgálata. 
• A természetfeletti és emberi értékeket képviselı vallásfelekezetek megbecsülése. 

 

2.3. A kollégiumi nevelés célkitőzései 

A kollégista diákok személyiségének, egyéni tulajdonságainak, családi körülményeinek 
megismerése, az elfogadó, bizalmi viszony kialakítása a kollégiumi jogviszony létrejöttétıl 
kezdıdıen tervezetten történik.  
 
Diákjaink elé az alábbi területeken tőzünk ki fejlesztési célokat: 

• Énkép, önismeret, szociális képességek fejlesztése. 
• A tanulási és gondolkodási kultúra fejlesztése. 
• Felzárkóztatás, a tehetségek kiválasztása és gondozása, a pályaorientáció segítése. 
• Kulturált életmódra nevelés, szuverén világkép kialakulásának segítése. 
• Az egészséges életmód, környezettudatos magatartás kialakításának segítése. 
• Társadalmi, gazdálkodási jártasságok fejlesztése. 
• A vallásos és erkölcsi nevelés. 
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3. A TANULÓK ÉLETRENDJE, TANULÁSA, SZABADIDEJE 

SZERVEZÉSÉNEK PEDAGÓGIAI ELVEI 

A kollégium munkarendje alkalmazkodik az intézmények tanulóinak iskolai munkarendjéhez. 
A kollégium sajátosságaiból adódóan napi 24 órás munkaidıben mőködik. A kollégium élet- 
és munkarendjét kollégiumi szintő keretszabályozással, keretprogramokkal a tanulócsoportok 
sajátosságainak megfelelıen a nevelıtestület készíti és fogadja el. 
A tanulók munkarendjének kialakításánál az iskolai tanulmányokhoz szükséges feltételek 
biztosítása és a pozitív szokásrendszer kialakítása az irányadó. A tanítási idı kivételével a 
fiatalok a kollégiumban tartózkodnak. Alapvetı feladatunk, hogy részükre változatos, 
egyéniségfejlesztı tevékenységeket szervezzünk. A tevékenységi formák között minden 
kollégista találja meg a számára kedvezı elfoglaltságot. Céljaink elérése érdekében inger 
gazdag környezetet kell teremtenünk számukra. 
A kollégium belsı életének szabályozásakor fontos szempont, hogy a gyermekek optimális 
testi-lelki fejlıdésének feltételei, beleértve a rendszeres étkezést, a tisztálkodást, az 
elıírásoknak megfelelı egészségügyi ellátást biztosítottak legyenek, figyelembe véve az 
intézményi szokásokat, valamint a speciális tanulói, szülıi és iskolai igényeket is. A diákok 
napi életének kereteit úgy határozzuk meg, hogy az egyes tevékenységek belsı arányai az 
életkori sajátosságaikhoz igazodjanak. Figyelembe vesszük a speciális tanulói, szülıi és 
iskolai igényeket, valamint az intézményi hagyományokat, szokásokat. 

3.1. A kollégiumi élet szervezésének pedagógiai elvei 

Minden diákunknak ismernie kell a helyes életrendjét tartalmazó elıírásokat, amelyeket a 
házirend és a napirend határoz meg. Ezek a közös élet és tevékenység minden lényeges 
vonatkozására kiterjednek. 
A napirendünk és a házirendünk által behatárolt életrend elıírásaiban a közös élet 
követelményei fejezıdnek ki, mely szerint kötelezı a részvétel a kollégium által szervezett és 
a szabadon választott foglalkozáson. Jelenléti kötelezettsége van a kollégistának a 
kollégiumban napirend szerinti idıben, kollégiumi rendezvényeken, a pedagógus által 
kezdeményezett beszélgetésen. 
A kollégiumi élet igazodjon a kapcsolódó iskolák tanítási rendjéhez, biztosítsa a hétvégi 
hazautazást. 

3.2. A tanulás szervezésének pedagógiai elvei 

Szervezeti forma: tanulócsoport 
A lehetıségek által behatárolva a tanulás optimális 

· tárgyi, 
· személyi, 
· idıbeni feltételeinek biztosítása. 

Fı idıkeret a szilencium, a kiegészítı idıkeret mindig egyénileg differenciált és 
individualizált  
Feladatunk: 

• az idı gazdaságos felhasználására szoktatás, 
• a helyes tanulási módszerek megismertetése a tantárgyak eredményesebb 

elsajátításához 
• a tanulmányi munka rendszeres, folyamatos ellenırzése 
• az ellenırzési módszerek változtatása a tanuló közösségek fejlıdésével  
• az önellenırzés képességének a kialakítása, 
• az önmővelés lehetıségeinek a biztosítása (könyvtár, elıadások stb.) 
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• a pályaválasztás segítése 
• megfelelı tanulási feltételek biztosítása mindenki számára 
• a tanulók támogatása hátrányaik ledolgozásában az egyéni felkészültségüknek 

megfelelıen 
• lehetıségeinkhez mérten tanári segítséget nyújtunk 

3.2. A szabadidı szervezésének pedagógiai elvei 

Közösségi élet 
A gyermekek személyisége a közösségi viszonyokkal kölcsönhatásban fejlıdik. A közösségi 
viszonyok fejlesztése magasabb szintre emeli az egyes gyermekeket is, viszont az egyének 
fejlıdése lehetıvé teszi, hogy a közösségi viszonyokat is tovább fejlesszük. A közösség 
nevelésünk céljaként és eszközeként jelenik meg. A gyermek nem közvetlenül kerül 
kapcsolatba a társadalom egészével, hanem kisebb társadalmi csoportok útján. A kollégiumi 
növendék tagja egy tanulócsoportnak, szobaközösségnek, egy azonos érdeklıdéső körnek, és 
ezen keresztül válik aktív részesévé az egész intézménynek. A közösség az egész személyiség 
széles körő formálója, nem csak egyes tulajdonságokra vetítıdik ki, hanem globálisan fejleszt. 
Célunk: 

• közösségi beállítottságú gyerekek nevelése, 
• azon törekvések, hajlamok, szokások, képességek kialakítása, amelyek az egyént 

közéleti tevékenységre, a közösség érdekében végzett munkára alkalmassá teszik. 
A kollégiumi közösségi élet fejlesztésének legalkalmasabb színtere a szabadidıs 
tevékenységekben rejlik. 
A tanulás és a szabadidı szervezés együtt, egymástól elválaszthatatlanul alkotják 
kollégiumunk nevelési rendszerét. A kollégiumi szabadidıs tevékenységbe beletartoznak a 
nagyobb és kisebb kollégiumi rendezvények, hagyományos kollégiumi programok, 
csoportprogramok, szakkörök, diákkörök, sportversenyek, a kollégiumon kívüli, de 
kollégiumi szervezéső programok, kirándulások, de akár a videó-vetítések, zenés alkalmaink 
is. A nevelıtanárok felelıssége, hogy ne hagyják kihasználatlanul az ezekben rejlı óriási 
nevelési lehetıségeket. 
A kollégiumi programok pedagógiai értékei abban rejlenek, hogy feladatuk nem csupán a 
gyerekek meglévı igényeinek kielégítése, hanem azon túlmenıen az új, általunk pozitívnak 
tartott lehetıségek iránti igények felkeltése is. A rendezvény olyan színtere a tanulók 
életének, ahol önálló döntéseket hozhatnak, felnıtt módra viselkedhetnek, s alacsony fokú 
szabályozottság mellett igazi énjüket adhatják, és alapvetı személyiségjegyeik nincsenek 
korlátozva. Az itt átélt sikerélmény meghatározó szocializációs erı, amelyet nem hagyhatunk 
ki nevelésünk eszköztárából. 
A szabadidıs tevékenységek megtanítanak: 

• önkifejezésre, 
• kreatív tevékenységre, 
• kooperációra, 
• gazdálkodásra, 
• felelısség vállalásra, 
• a szabad választásra (adott programok közül), 
• a közösség iránti felelısségérzetre, 

A szabadidıs programok közösséghez tartozást, izgalmat, kalandot, sikerélményt kínálhatnak. 
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4. A TELJESKÖRŐ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSSEL 

ÖSSZEFÜGGİ FELADATOK 

A teljes körő egészségfejlesztés köznevelés egészébe történı beépítést valósította meg új 
köznevelési szabályok rendszere. 
Az iskola a gyermekek egészségét jól vagy rosszul, de mindenképpen befolyásolja azzal, 
hogy a gyermekek az iskola falai között töltenek el sok évet.  

Az kollégiumi egészségfejlesztés akkor hatékony, ha teljes körő. Ez az alábbiak 
teljesülését jelenti: 

• mindegyik fı egészség-kockázati tényezıt befolyásolja; 
• az iskola mindennapi életében folyamatosan és rendszeresen jelen van; 
• nem egy iskolai közösség valamelyik részére, hanem az egészségfejlesztést 

megvalósító iskola minden tanulója részt vesz benne; 
• a teljes nevelıtestület részt vesz benne; 
• bevonja a szülıket és a közelében mőködı, erre alkalmas civil szervezeteket, valamint 

az iskola társadalmi környezetét (pl. fenntartó) is. 

A teljes körő iskolai egészségfejlesztés az alábbi négy egészségfejlesztési alapfeladat 
rendszeres végzését jelenti - minden tanulóval, a teljes tantestület és a szülık 
bevonásával, szakmai ellenırzés és megfelelı finanszírozás mellett: 

• egészséges táplálkozás megvalósítása (lehetıleg a helyi termeléshelyi fogyasztás 
összekapcsolásával); 

• mindennapi testedzés lehetıségének biztosítása minden gyermeknek: konditerem, 
sportpálya, tornaterem használata; 

• a gyermekek érett személyiséggé válásának elısegítése személyközpontú pedagógiai 
módszerekkel és a mővészetek személyiségfejlesztı hatékonyságú alkalmazásával  

• számos egyéb téma között környezeti, médiatudatossági, fogyasztóvédelmi; 
• balesetvédelmi és családi életre nevelést is magában foglaló ismeretek közvetítése. 

Az egészségfejlesztési ismeretek témakörei az iskolában: 

• Az egészség és a betegség fogalma. 
• A környezet egészsége. 
• Az egészséget befolyásoló tényezık és a jó egészségi állapot megırzése. 
• Megelızhetı betegségek. 
• Az egészséges táplálkozás - helyi termelés, helyi fogyasztás összekapcsolása. 
• A mozgás szerepe az egészség megırzésében. 
• Balesetek, baleset-megelızés. 
• A lelki egészség. 
• Önismeret, önértékelés, a másikat tiszteletben tartó kommunikáció módjai, ennek 

szerepe a másik önértékelésének segítésében. 
• A társas kapcsolatok, nı és a férfi szerepei. 
• A társadalom élete, a társadalmi együttélés normái, illem és etika, erkölcs. 
• A családi élet - kapcsolat a család tagjai között; közös tevékenységek. 
• A szenvedélybetegségek és megelızésük (dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, 

játék-szenvedély, internet- és tv-függés). 
• Mővészeti és sporttevékenységek lelki egészséget, egészséges személyiségfejlıdést és 

tanulási eredményességet elısegítı hatásai. 
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• A média egészséget meghatározó szerepe. 
• Médiatudatosság, a médiafogyasztás egészségvédı módja. 
• Fogyasztóvédelem. 
• Az idı és az egészség, bioritmus, idıbeosztás. 
• Az egészségügyi ellátórendszer elemeinek igénybevétele. 

A teljes körő egészségfejlesztés az alábbi részterületeken jelentkezı hatások 
révén eredményezi a hatékonyság növekedését: 

• a tanulási eredményesség javítása; 
• az iskolai lemorzsolódás csökkenése; 
• a társadalmi befogadás és esélyegyenlıség elısegítése; 
• a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a kábítószer-fogyasztás és egyéb szenvedélyek 

elsıdleges megelızése; 
• bőnmegelızés; 
• a társadalmi kapcsolatok javulása a kortársakkal, szülıkkel, pedagógusokkal; 
• az önismeret és önbizalom javulása; 
• az alkalmazkodó készség, a stressz kezelés, a problémamegoldás javulása; 
• érett, autonóm személyiség kialakulása. 

 
 

5. A TANULÓK FEJLİDÉSÉT, TEHETSÉGGONDOZÁSÁT, 

FELZÁRKÓZTATÁSÁT, PÁLYAVÁLASZTÁSÁT, AZ ÖNÁLLÓ 

ÉLETKEZDÉST ELİSEGÍTİ TEVÉKENYSÉG ELVEI 

 
A nevelıtanárok feladata, hogy az újonnan érkezett, elsıs diákokkal kiemelten foglalkozzanak, 
hogy képességeiket felmérjék, s ennek ismeretében szükséges esetekben megkezdjék a rászorultak 
felzárkóztatását, ill. képességfejlesztését.  
A diákok felzárkóztatása a szilencium, illetve a szabadidıs foglalkozások keretein belül történjen 
egyéni, vagy kiscsoportos formában!  
Minden nevelıtanár a saját szakjának megfelelıen támogassa és segítse a tanulásban elmaradt 
diákokat!  

A felzárkóztatás három formáját alkalmazzuk:  

• alapok pótlása – fıleg kilencedikesek esetében jelentıs, mivel pótolni szükséges az 
általános iskola adta tudás és az új iskola induló tudásszintje közötti különbségeket;  

• hagyományos felzárkóztatás – a tanév során a tananyaggal kapcsolatos tudáshiány 
pótlása. Fıleg lemaradás esetén, ill. olyan tanulóknál jelentkezik, akik képességeik 
alapján nem tudják az iskolai tanítás-tanulás során elsajátítani az ismereteket, ettıl 
több, vagy részletesebb magyarázatot, gyakorlást igényelnek.  

• alkalmi felzárkóztatás –azok estében, akik csak a baj esetén jelennek meg, pl. bukás, 
témazáró írása elıtt, vagy csak egy adott témakört nem ért. Rájuk jellemzı, hogy a 
probléma megszőnése esetén elmaradnak a korrepetálástól. A továbbiakban is a 
folyamatos felzárkóztatást szorgalmazzuk tanulóink körében.  
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Korrepetálásokat az alábbi tantárgyakból végzünk: magyar nyelv és irodalom, német nyelv, 
matematika, informatika, földrajz, hittan.  
A kiváló, tehetséges tanulók képességeinek továbbfejlesztésére, tudásuk további bıvítésére a 
fakultációs órák és a szakkörök keretein belül nyílik lehetıség.  
A különbözı pályák megismerésére a pályaorientációs órák adjanak alkalmat kollégistáinknak, az 
intézményünkben szervezett csoportfoglalkozásokon pedig, a csoportvezetı nevelık 
beszámolóikon, könyvajánlataikon, meghívott elıadók elıadásain keresztül segítsék diákjainkat a 
pálya-választásban!  
A kiváló, jó és kevésbé tehetséges tanulóknak egyaránt szorgalmazzuk a képességüknek és 
érdeklıdési körüknek megfelelı felsıoktatási  intézményekben ill. egyéb oktatási intézményekben 
való továbbtanulást, továbbképzést! 
 
A kollégium nevelıtestülete tudatosan törekszik arra, hogy a felzárkóztatás folyamatos és 
rendszeres legyen. 
A kollégium nevelıtestülete minden csoportban kiemelt figyelmet fordít a tanulók tanulmányi 
munkájára. Számukra egyéni és csoportos felzárkóztató, tehetséggondozó és társadalmi 
beilleszkedést segítı foglalkozásokat szervez. A kollégiumi könyvtár és a kollégiumban 
található számítógépek megfelelı tárgyi feltételeket biztosítanak a felzárkóztatáshoz. A 
nevelıtestület szakmai végzettsége egyéni foglalkozások keretében is hatékonyan segíti a 
hátrányos helyzető tanulók felzárkózását. 
A tehetséggondozás feladata, hogy a kiemelkedı képességő diákok lehetıséget kapjanak 
tehetségük kibontakoztatásához, tudásuk bıvítéséhez. Biztosítjuk számukra az esetleges 
hangszertudásuk fejlesztését, iskolai szakkörökben, sportkörökben való aktív részvételt. 
A kiváló, tehetséges tanulók képességeinek továbbfejlesztésére, tudásuk további bıvítésére a 
fakultációs órák, a szakkörök keretein belül nyílik lehetıség. 
Az átalakulásban levı munkaerı-piaci viszonyok miatt felértékelıdött a pályaorientációs 
tevékenység. Az iskolák szakosodása is felerısíti ezt a folyamatot. A kollégiumban 
lehetıségünk van kutatni, jellemezni a tanulók képességeit, foglalkozási ágak iránti 
érdeklıdésüket. 
Összegezve: a kollégium feladata diákjai személyiségének ismeretében támogatni a reális, 
keresztényi célkitőzések megvalósításának lehetıségeit. Az életpálya megtervezéséhez és 
ezek eléréséhez szükséges feltételek megvalósulásához hozzájárulni. A kollégium 
tudáselsajátító domináns feladatának tudásközvetítı funkcióját a szülık, iskolák és a 
társadalom elvárásai befolyásolják. 
A kollégium az iskolai tanulmányi elımenetel elımozdítását tartja domináns feladatának. A 
szülık ezt szintén elvárják, bár ehhez még az is társul, hogy a kollégiumtól igénylik az 
esetleges tudásbeli hátrányok pótlását, a felzárkóztatást. 
A társadalmi elvárások között szintén szerepel a társadalmi esélyegyenlıtlenségek 
felszámolása is. Ide kapcsolódik a tehetséggondozás felvállalása. A társadalom a tanulóktól a 
gyakorlatban alkalmazható tudást vár. Ezen kívül felértékelıdnek az iskolai jegyekben nem 
mérhetı emberi tényezık, tulajdonságok: mint a jó kommunikációs képesség, az önálló 
tanulás képessége, az át- és tovább képezhetıség, problémamegoldó képesség és a kreativitás. 
Ebbıl következik, hogy a kollégium tudásközvetítı szerepe egyre jobban a NAT tantárgyközi 
területeire - kommunikáció, tanulás tanítása, egészséges életmód, természet- és környezet 
védelme, hon- és népismeret, Európa-ismeret – koncentrálódik. 
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6. A HÁTRÁNYOS HELYZETŐ TANULÓKNAK SZERVEZETT 

FELZÁRKÓZTATÓ, TEHETSÉGGONDOZÓ, TÁRSADALMI 

BEILLESZKEDÉST SEGÍTİ FOGLALKOZÁSOK TERVE 

6.1. A hátrányos helyzet: 

Hátrányos helyzetőnek tekintjük mindazon tanulókat, akik speciális foglalkozások nélkül az 
életben nem egyenlı esélyekkel indulnak. A kollégium minden lehetséges eszközével 
erıfeszítést tesz az indulási hátrányok csökkentésére, a társadalmi egyenlıtlenségek 
hatásainak enyhítésére. A hátrányos helyzető tanulók esetében különösen fontos, hogy 
tudásuknak és képességüknek megfelelıen tanuljanak, illetve akarjanak teljesíteni.  
Igyekszünk felismerni a szociális képességek tekintetében fejletlen és/vagy beilleszkedési 
zavarral küszködı, a kreativitás szintjén és/vagy motivációjukat tekintve fejletlen tanulót. 
Külön figyelmet fordítunk arra, hogy felismerjük és egyéni bánásmódban részesítsük a rejtett 
dysgráfiás, dyslexiás, dyscalculiás tanulókat. 
 
A hátrány felismerése, mibenlétének megállapítása mindannyiunk felelıssége. Feltétlen 
szükség van tehát a nevelıtestületen belüli folyamatos információáramlásra. 

 

• Az újonnan érkezett, hátrányos helyzető diákok felmérése a gyenge és kiemelkedı 
képességő tanulók kiszőrése, az iskolában szerzett érdemjegyek, valamint a 
stúdiumokon megtanult ismeretek ellenırzése alapján történjen meg már a tanév elsı 
hónapjaiban!  

• A szociálisan hátrányos, ill. veszélyeztetett helyzetben lévı fiatalokra jobban 
figyeljünk oda, szükség esetén irányítsuk ıket a megfelelı szakemberekhez (pl.: 
gyermekvédelmi felelıs, pszichológus), vagy a támogatást nyújtó intézményekbe 
(gyámügy, gyermekjóléti szolgálat, családsegítı központ)!  

• A szociális juttatásokról (rendkívüli-, és rendszeres gyermekvédelmi támogatás, 
szociális segély, stb.), a tanácsadási lehetıségekrıl (családvédelmi, gyámügyi 
szakember) szülıi értekezleten, vagy személyes találkozások alkalmával tájékoztassuk 
a szülıket!  

• Csoportfoglalkozásokon beszélgessünk tizenéves fiatalokat fenyegetı veszélyekrıl! 
Tartsunk minél több felvilágosító elıadást a káros szenvedélyekrıl, a drogról, a 
fiatalkorúak szexualitásáról, a bőnmegelızésrıl.  

• A tanulmányi hátrányokkal küzdı diákoknak nevelıtanáraink, szakjaiknak 
megfelelıen nyújtsanak segítséget a kötelezı szilenciumi foglalkozásokon, valamint 
egyéni felkészítések keretében a szabadidıben!  

• A gyenge teljesítményt nyújtó tanulóinknak szorgalmazzuk a korrepetálásokon való 
mindenkori részvételt!  

• A tehetséges diákok képességeinek fejlesztésére az iskolában és a kollégiumban 
szervezett szakköri foglalkozásokon és fakultációs órákon nyíljon lehetıség!  

• Nevelıtanáraink a jól és kevésbé jól tanulók számára igyekezzenek megfelelı 
kiegészítı szak-irodalmat javasolni!  

• A társadalmi beilleszkedést és a pályaismeretek bıvítését legyenek hivatottak segíteni 
azok a foglalkozásaink, amelyeken tanulóink találkozhatnak más iskola diákjaival; 
elıadások, amelyek útmutatásul szolgálhatnak a pályaválasztáshoz; megbízatások, 
melyek során kollégistáink hivatali ügyeket bonyolíthatnak le!  
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• Egyéni és kiscsoportos beszélgetések során nevelıtanáraink közvetett és közvetlen 
módon tájékozódjanak a kollégiumi tanulók érdeklıdésérıl, hajlamairól, kiemelkedı 
teljesítményeirıl, továbbtanulási- és pályaválasztási szándékukról! 

 

6.2. Hátránykompenzáció 

A kollégium tevékenysége a hátrányok kiegyenlítését és az esélytanulást szolgálja. 
Hátránykompenzációban kell részesíteni minden olyan fiatalt, akit  környezete – család, 
iskola, élethelyzete valamilyen módon hátrányos helyzetbe hoz, és önerıbıl képtelen 
továbblépni, problémáit megoldani. 
A hátránykompenzációs tevékenység a kollégiumi gyakorlatban elsısorban a hátrányos 
helyzető tanulók megsegítését jelenti. 

6.2.1. A hátránykompenzáció céljai: 

• a tanuló környezetének kedvezı alakítása, minıségének javítása/-ai indulási 
hátrányok csökkentése 

• a tudás-és kultúrközvetítı tevékenységgel növelni a diákok esélyeit  (ismeretek 
pótlása, a személyiségfejlıdés harmonikusabbá válik) 

• a tanulók érdekei érvényesülésének segítése (jogok érvényesülése, képességek 
kibontakoztatása, megfelelı életpályára való állítása) 

• a tanuló befogadó készségének, motivációjának fejlesztése (hatékonyabb iskolai 
tanulás, önmővelés, folyamatos tanulásra való ösztönzés) 

• annak a képességnek a fejlesztése, megerısítése, hogy az egyén képes legyen 
megbirkózni az élete során felbukkanó családi, iskolai, életviteli problémákkal 

6.2.2. Hátránytípusok a kollégiumban 

• szociális hátrányok (létfenntartási zavarok, rossz lakókörülmények, stb.) 
• általános mőveltségbeli, kulturális hátrányok 
• iskolai pályafutást, egyéni boldogulást alapvetıen meghatározó hátrányok, (egyéni 

adottságok, motivációhiány) 
• a nem megfelelıen mőködı családi nevelésbıl adódó hátrányok, (szülık alacsony 

iskolai végzettsége, szeretethiány, sérült szerkezető család) 
• családon kívüli környezetbıl eredı, hátrányos (negatív baráti környezet, 

nagyvárosi hatások, stb.) 
• képezhetıségi, - tanulási zavarok (organikus eredető fogyatékosságok, etnikai és 

kisebbségi okokból fakadó hátrányok) 

6.2.3. A segítı tevékenység formái, módszerei: 

• tanári tájékozódás tanulóik szociális helyzetérıl, életvitelükrıl, szokásaikról 
(információkérés: szülıktıl, hozzátartozóktól) 

• szülık, családok életvezetési, nevelési gondjainak megismerése, közös megoldás 
keresése 

• információk győjtése a tanulók megnyilvánulása alapján (közös programok, 
feladatok, viselkedés, stb.) 

• egyéni képességekhez igazodó tanulás-támogatás 
• személyes beszélgetések 
• felzárkóztató foglalkozások, képességek fejlesztése 
• a tanuló bevonása a tehetséggondozásba 
• pályaorientációs tevékenység 
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• továbbtanulás támogatása, irányítása, segítése 
• szoros kapcsolat a csoportvezetı tanár – ifjúságvédelmi felelıs, iskolai 

osztályfınökök között 
• iskolai hiányzások figyelemmel kísérése 
• szabadidıs foglalkozásokon való folyamatos részvételre ösztönzés, kulturális 

hátrányok enyhítése 
• egészségvédelmi elıadások szervezése (életkoronként más-más témákból: 

serdülıkori problémák, egészségügyi szokások, szexuális felvilágosítás, 
szenvedélybetegségek, drogok, stb.) 

• diák-tanácsadás erısítése (a diákjogok ismerete, jogaik érvényesítésének 
lehetıségei, az érintett tanulók érdekérvényesülésének elısegítése) 

• ifjúsági törvény ismerete (életkezdési támogatások, juttatások) 
• kollégiumon belüli támogatási lehetıségek 
• kapcsolat a gyermekjóléti szolgálattal, a hátrányt elszenvedı tanulók lakóhelye 

szerinti polgármesteri hivatalokkal – a támogatás nyújtása érdekében 
 

 

7. A KOLLÉGIUMI KÖZÖSSÉGI ÉLET FEJLESZTÉSÉNEK 

MÓDSZEREI, ESZKÖZEI, A MŐVELİDÉSI ÉS SPORTOLÁSI 

TEVÉKENYSÉG SZERVEZÉSÉNEK ELVEI 

7.1. Közösségi élet 

A gyermekek személyisége a közösségi viszonyokkal kölcsönhatásban fejlıdik. A közösségi 
viszonyok fejlesztése magasabb szintre emeli az egyes gyermekeket is, viszont az egyének 
fejlıdése lehetıvé teszi, hogy a közösségi viszonyokat is tovább fejlesszük. A közösség 
nevelésünk céljaként és eszközeként jelenik meg. A gyermek nem közvetlenül kerül 
kapcsolatba a társadalom egészével, hanem kisebb társadalmi csoportok útján. A kollégiumi 
növendék tagja egy tanulócsoportnak, szobaközösségnek, egy azonos érdeklıdéső körnek, és 
ezen keresztül válik aktív részesévé az egész intézménynek. A közösség az egész személyiség 
széles körő formálója, nem csak egyes tulajdonságokra vetítıdik ki, hanem globálisan fejleszt. 
 
Célunk: 

• közösségi beállítottságú gyerekek nevelése, 
• azon törekvések, hajlamok, szokások, képességek kialakítása, amelyek az egyént 

közéleti tevékenységre, a közösség érdekében végzett munkára alkalmassá teszik. 
A kollégiumi közösségi élet fejlesztésének legalkalmasabb színtere a szabadidıs 
tevékenységekben rejlik. 
A tanulás és a szabadidı szervezés együtt, egymástól elválaszthatatlanul alkotják 
kollégiumunk nevelési rendszerét. A kollégiumi szabadidıs tevékenységbe beletartoznak a 
nagyobb és kisebb kollégiumi rendezvények, hagyományos kollégiumi programok, 
csoportprogramok, szakkörök, diákkörök, sportversenyek, a kollégiumon kívüli, de 
kollégiumi szervezéső programok, kirándulások, de akár a videó-vetítések, zenés alkalmaink 
is. A nevelıtanárok felelıssége, hogy ne hagyják kihasználatlanul az ezekben rejlı óriási 
nevelési lehetıségeket. 
A kollégiumi programok pedagógiai értékei abban rejlenek, hogy feladatuk nem csupán a 
gyerekek meglévı igényeinek kielégítése, hanem azon túlmenıen az új, általunk pozitívnak 
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tartott lehetıségek iránti igények felkeltése is. A rendezvény olyan színtere a tanulók 
életének, ahol önálló döntéseket hozhatnak, felnıtt módra viselkedhetnek, s alacsony fokú 
szabályozottság mellett igazi énjüket adhatják, és alapvetı személyiségjegyeik nincsenek 
korlátozva. Az itt átélt sikerélmény meghatározó szocializációs erı, amelyet nem hagyhatunk 
ki nevelésünk eszköztárából. 

A szabadidıs tevékenységek megtanítanak: 

• önkifejezésre, 
• kreatív tevékenységre, 
• kooperációra, 
• gazdálkodásra, 
• felelısség vállalásra, 
• a szabad választásra (adott programok közül), 
• a közösség iránti felelısségérzetre, 

A szabadidıs programok közösséghez tartozást, izgalmat, kalandot, sikerélményt kínálhatnak. 

Szervezési elvek: 

• a szabadidıs tevékenységeken a diákok egyéni érdeklıdés alapján vesznek 
részt 

• váljon belsı igénnyé a különbözı programokon való aktív és passzív részvétel 
• támogassuk a kis létszámú, rétegérdeklıdést szolgáló programokat is 
• legyen alkalma választani több, egy idıben zajló program közül 
• a megrendezésre kerülı programok tájékoztatása kielégítı legyen ( helyszín, 

kezdési idıpont, a program pontos menete, szereplık és nyeremények) 
• fejlesszük bennük az egyes programok szervezésében, rendezésében való 

részvétel iránti igényt 
• juttassuk el a diákokat olyan szintre, hogy kialakuljon felelısségérzetük az 

adott rendezvény sikeres lebonyolításáért 
• adjunk teret egyéni ötleteiknek és javaslataiknak 
• használjuk fel saját hobbinkat is, amely személyes, hiteles 
• használjuk ki a kollégiumon belüli és kívüli lehetıségeket. 

Mővelıdési lehetıségek 

A kollégiumban: 
• - könyvtárszoba 
• - informatikai szaktanterem 
• - kézmőves szakkör 
• - „fızıcske” szakkör 

A városban: 
• A városi közmővelıdési intézmények nyújtotta programok (mozi, színház, 

hangverseny, kiállítások) 
• Városi Könyvtár 
• A kapcsolódó intézmények (iskolák, kollégiumok) programjai 

Sportolási lehetıségek 

A kollégiumban 
• kosárlabda 
• labdarúgás 
• asztalitenisz 
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• kondicionáló terem  
A városban 

• Városi uszoda  
• Városi Sportcsarnok 
• Jégpálya 

 

 

8. A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGİ 

TEVÉKENYSÉG 

8.1. A gyermek- és ifjúságvédelem célja és feladatai a kollégiumban 

A gyermek- és ifjúságvédelem munkáját alapvetıen meghatározza a Gyermekek védelmérıl 
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény és a végrehajtásához kapcsolódó 
jogszabályok, valamint a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésrıl. 
Célunk a törvényben meghatározott szabályok, feladatok, elvárások adaptálása kollégiumunk 
mőködı rendszerébe. 
 

Legfıbb feladatok:  

• A hátrányos helyzető, a halmozottan hátrányos helyzető és a veszélyeztetett tanulók 
felmérése a tanév elején. 

• Alapvetı cél, hogy anyagi nehézségek miatt egyetlen növendék se maradjon ki a 
kollégiumból. 

• Ennek megvalósítása érdekében a szülıkkel, a tanulóval, az alapítvánnyal és az 
igazgatósággal keressük a segítségnyújtás lehetıségeit a következı területeken: 

- normatív étkezési kedvezmény 
- ingyenes tankönyvellátás 
- Egyedi, alkalomszerő támogatás meghatározott céllal; Szent Gellért 

ösztöndíj 
- Veszélyeztetett tanulók nyomon követése 

 

8.2. A gyermekvédelmi munka 

A gyermekvédelem olyan komplex tevékenységrendszer, amelyet a gyermeki jogok és 
szükségletek maradéktalan kielégítése érdekében alakítunk ki problémamegelızı és 
problémakezelı céllal. A gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggı feladatért, illetve 
végrehajtásáért a kollégiumvezetıje a felelıs. 
Minden pedagógus közremőködik, a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a 
tanulók fejlıdését veszélyeztetı körülmények megelızésében, feltárásában, 
megszüntetésében. Ehhez szükséges a szülık és a nevelık összehangolt munkája. 

8.2.1. A gyermekvédelmi munka során betartandó etikai követelmények: 

• Minden kollégistát elıítéletek nélkül segítünk, védünk, figyelünk, vizsgálunk, 
meghallgatunk, kérdezünk.  

• Tiszteletben tartjuk a kollégisták egyéniségét, emberi, gyermeki, személyiségi jogait, 
emberi méltóságát.  
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• Senkit nem részesítünk igazságtalan elınyben, de a lehetséges segítés és beavatkozás 
érdekében rangsorolunk a hátrányosság és a veszélyeztetettség okait, mértékét illetıen.  

• Minden kollégistához szeretettel és tapintattal közelítünk.  
• Nem kíváncsiskodunk, de az adott helyzet feltárásához és megoldásához szükséges 

információkat tudományos igényességgel, az alkalmazható vizsgálati módszerekkel 
megszerezzük.  

• A megszerzett információkat titokban tartjuk, azt csak a kollégista helyzetének 
javítására, problémájának megoldására használjuk. Egyéni, családi, intim 
információkat titokként kezeljük.  

 

8.2.2. A gyermekvédelmi munka feladatai: 

A kollégium nyújtotta lehetıségek birtokában a nevelık a következı feladatokat látják el: 
• Pedagógus és az egyéb munkakörben dolgozók gyermek - és ifjúságvédelmet 

érintımunkáját összefogja, rendszerezi és biztosítja a folyamatos információ- cserét. 
• Munkatervet készít adott tanévre vonatkozóan, melyben alkalmazandó végrehajtási 

stratégiát fektet le – a kollégiumi lehetıségek figyelembevételével- és errıl 
tájékoztatja az intézmény pedagógus és egyéb érintett dolgozóit. 

• Folyamatosan tájékozódik a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos legújabb 
rendelkezésekrıl, és ezekrıl beszámol. 

• Preventív intézkedések: ehhez kapcsolódóan elsıdleges feladat az információ-győjtés, 
helyzetfeltárás nyomán. 

1. Családlátogatás: családlátogatási terv készítése az újonnan érkezı, az elsı és a 9. 
évfolyamos tanulókra vonatkozóan, melynek célja a tanulók szociális hátterének 
feltérképezése. 
2. Az osztályfınökökkel és iskolai ifjúságvédıkkel való kapcsolat felvétel és 
folyamatos információ csere a tanulók tanulmányi munkájára vonatkozóan. 
3. Szülıkkel való kapcsolatfelvétel, konzultáció. 
4. Az adatok alapján és a fent említett kapcsolatok alapján minden év elején 
statisztika készítése a hátrányos helyzető, veszélyeztetett, a beteg, a fogyatékos, a 
nehezen nevelhetı, a szociálisan inadaptált, a deviáns viselkedéső tanulókról, 
valamint javaslatok kidolgozása szociális támogatásukra és pedagógiai 
gondozásukra. 
5. Speciálprevenció: a kollégiumban tág lehetıség nyílik a tanulók megismerésére, a 
gyermekek környezetének (szocializációs hátterének) megismerésére. Ezért a 
gyermek- és ifjúságvédelmi felelıs személyre szóló gondoskodással, adekvát 
terápiával, segítı programokkal, intézkedésekkel, tanácsadással javíthatja 
státuszukat, illetve meggátolhatja helyzetük rosszabbodását. 

• Védı, óvó intézkedéseket kezdeményezhet, illetve ezek megvalósításában 
közremőködhet. 

• Problémák megoldásában, végrehajtásban segítségként számba vehetı személyek, 
szervek bevonásával, együttmőködésével cselekedjen, valamint állandó vagy idıszerő 
kapcsolatot tartson fenn velük.  

Az érintett kapcsolódó személyek és szervek a következık: 
Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 
Önkormányzat Szociálpolitikai Osztály 
Kisebbségi Önkormányzat 
Rendırség Bőnmegelızési Osztály 
Védını 
Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 
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Gyámhivatal 
• Hátránykompenzáció: a hátránykompenzációs tevékenység a kollégiumi gyakorlatban 

elsısorban a hátrányos helyzető fiatalok megsegítését jelenti. A hátrányok 
legjellemzıbb típusai kollégiumunkban: 

- a szociális hátrányok, 
- kulturális, tudásbeli hátrányok, 
- családi-, nevelési diszfunkciókból adódó hátrányok, 
- családon kívüli környezetbıl eredı hátrányok, 
- gyermeki képezhetıségi zavarok, 
- etnikai és kisebbségi okokból adódó hátrányok. 

Hátrányos helyzetőnek tekinthetık, a többségtıl negatív értelemben eltérı, leszakadó (a 
többiekkel együtt haladni nem képes, speciális) igényekkel rendelkezı csoportok. Hátrányos 
helyzetben lenni végül is azt jelenti, hogy olyan társadalmi csoporthoz tartozunk, amelynek 
létfeltételei az egyén fejlıdésében megmutatkozóan is elınytelenek az iskoláztatás 
támasztotta követelmények szempontjából. 

Veszélyeztetettnek tekintjük az olyan fiatalokat, akiknek egészséges testi, lelki, érzelmi, 
erkölcsi fejlıdését az öröklött vagy szerzett organikus károsodások, környezeti ártalmak (pl. 
család, rossz szociális kapcsolatok) akadályozzák. Gyakran deviancia kialakulásához vezet. 
A kollégiumban elhelyezett, hátrányos helyzető tanulók többsége felzárkóztatásra, 
kompenzációra, védelemre szorul. A kollégiumnak türelmet kell tanúsítani ezekkel a 
fiatalokkal szemben, mert a kollégiumból való kikerülés esetükben egyet jelent iskolai 
tanulmányaik megszakadásával, aminek a jövıjük szempontjából helyrehozhatatlan 
következményei lehetnek. 

A munkaközösség minden tagjának feladata, hogy a különösen segítségre szoruló tanulókat 
feltérképezze, tapasztalatairól tájékoztassa a közösséget. 
A hátránykompenzációban speciális pedagógiai feladatot jelent és gyakorlati tennivalókat a 
gyermek- és ifjúságvédelem számára a szociális és etnikai hátránnyal küszködı roma 
etnikumú fiatalok nevelése, mely speciális módszereket igényel. A gyermek- és 
ifjúságvédelmi felelıs feladata azoknak a pályázatoknak a nyomon követése és eljuttatása az 
érintettek felé, amelyek segítik tanulással járó költségeik fedezését. 
 

8.3. A gyermek - és ifjúságvédelem programja 

A kollégium pedagógiai munkáján belül elsısorban az alábbi tevékenységek szolgálják a 
gyermekvédelem céljainak megvalósítását: 

• felzárkóztató foglalkozások, 
• tehetséggondozó foglalkozások, 
• beilleszkedési zavarok csökkentése, 
• személyes egyéni tanácsadás, 
• egészségvédı és mentálhigiénés programok szervezése, 
• családi életre történı nevelés, 
• kollégiumi étkezési lehetıségek, 
• tanulók szabadidejének szervezése, 
• tanulók szociális helyzetének javítása, segély, természetbeni támogatás, 
• szülıkkel való együttmőködés, 
• tájékoztatás a családsegítı és gyermekjóléti szolgálatokról, 
• együttmőködés az iskolaorvossal és egyéb gyermekvédelemben résztvevı 

társadalmi szervezetekkel. 
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A gyermek- és ifjúságvédelem során alkalmazott módszerek, eszközök 
• helyzetfeltáró beszélgetés, esettanulmány készítése 
• egyéni foglalkozások, beszélgetések 
• kiscsoportos foglalkozások, beszélgetések 
• preventív célt szolgáló elıadások szervezése (drog, alkohol, bőnmegelızés) 
• bizalomépítés 
• kapcsolatépítés 
• teszt 

 
 

9. A KOLLÉGIUM HAGYOMÁNYAI ÉS 

TOVÁBBFEJLESZTÉSÉNEK TERVE 

 

9.1. Kollégiumi hagyományok 

A valahová való tartozás tudatát, a közösségi eszmék és értékek megbecsülését a 
hagyományok közvetítik. A hagyomány közösség teremtı és megırzı erı, amely bizonyos 
állandóságot és folytonosságot teremt a kollégium mindennapi életében.  
Kollégiumunk tudatosan ápolja, ırzi, és folyamatosan bıvíti hagyományait. A rendszeresen 
ismétlıdı események, a tudatosan kialakított szokások és jelképek erısítik a kollégiumhoz 
való tartozást.  
A hagyományápolás célja: 

- Tanulóinkban maradjon meg, sıt erısödjön a kötıdés a küldı környezettel és 
alakuljon ki a kötıdés a befogadó környezettel. Tartsa meg azokat az értékeket, 
melyekkel környezete elküldte a kollégiumba és az új környezet értékei, épüljenek be 
személyiségébe. Erısítse a kereszténységhez, egyházához való tartozását.  

- A rendhez főzıdı hagyományok megismerése, ápolása és azok megbecsülésére való 
neve-lés.  

- Mővészi élmények szerzése és a rendezvényeken való részvételben és szereplésben 
rejlı örömök megtapasztalása.  

- A közösségi érzés erısítése a különbözı kollégiumi rendezvények által.  

9.2. A hagyományápolás területei 

9.2.1. Kollégiumtörténeti hagyományok  
- megırzi és megörökíti a tanulók és a pedagógusok által létrehozott értékeket.  
- Jubileumi kiadvány megjelentetése, tablók  
- Kiállítások szervezése.  

 
9.2.2. A kollégiumi rendezvényeink hagyományai  

- a rendezvényeink a kollégium egész életét átfogják, a személyiségformálás fontos 
eszközei,  

- az elsıéves kollégisták fogadása, beköltözés,  
- „Ismerd meg városunkat!”,  
- a diákönkormányzat újraválasztása,  
- a történelmi eseményekhez főzıdı megemlékezések, koszorúzások,  
- a karácsonyi ünnepség (4. gyertya meggyújtása, karácsonyváró közös éneklés)  
- a karácsonyi vacsora,  
- a végzıs diákok szerenádja,  
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- Farsang, Mikulás  
- Kollégiumi ballagás 

 
9.2.3. A kollégiumi környezet alakításának hagyományai  
A külsı-belsı környezetünk esztétikus, igényes alakítása az ízlésnevelés része.  

- Szobák foglalkozási termek dekorálása 
- Szintek faliújságai  
- Hirdetıtábla, eredmény tábla  

 
9.3. Követelmények a diákok felé:  

- Vegyen részt a kollégium diákhagyományainak ápolásában.  
- Kapcsolódjon be a kollégium rendezvényeibe, akár résztvevıként, akár szereplıként.  
- Ismerje meg a Kollégium legfontosabb értékeit, szimbólumait és ezáltal erısödjön 

lenne az egyházhoz való kötıdés tudata.  
- •A kollégium által közvetített normák váljanak belsı értékrendjévé, és ennek 

szellemében képviselje kollégiumunkat.  
Az évente ismételten megtartott rendezvényeink, ünnepségeink nem csak a hagyományok 
meg-ırzése és ápolása miatt fontosak, hanem azért is, mert a közösségi élet kialakításának 
fontos esz-közei.  
A hagyományos ünnepeinkre meghívjuk azon iskolák vezetıit, akiknek tanulói kollégistáink, 
az iskolaorvost, az ifjúsági védınıt, a régi diákokat; a testvér kollégiumok között tanulmányi, 
szak-mai és egyéb sport és mőveltségi vetélkedıket, versenyeket szervezünk.  
A különbözı rendezvények, ünnepségek, megemlékezések a kollégiumi közösség erısítése, 
valamint a hagyományok megırzése és ápolása céljából kerülnek megrendezésre.  
A szabadidıs tevékenységek megtervezésekor hangsúlyt helyezünk a diákok mővészeti 
(képzı-mővészeti, zenei, irodalmi, stb..) képességeinek fejlesztésére. A kézimunkázás, festés, 
rajzolás alkotói folyamat, melyben a diákok önkifejezıdése is szerepet kap.  
 

10. AZ ISKOLÁVAL, A SZÜLİVEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS 

ÉS EGYÜTTMŐKÖDÉS FORMÁI  

10.1. Iskolák és a kollégium kapcsolata 

Az intézményi nevelés egymásra épültsége miatt rendkívül fontos a folyamatos 
kapcsolattartás az iskolákkal. 
A kollégiumunkban a következı típusú tanintézetek diákjai nyertek elhelyezést: 

• általános iskola 
• gimnázium 
• szakgimnázium 
• szakközépiskola 

Életrendünket ezen intézmények igényeinek, programjainak figyelembevételével alakítjuk ki, 
rendezvényeinkre mindig meghívjuk és elvárjuk képviselıiket. 
A kollégiumi nevelık közvetett és közvetlen módon szereznek információkat a növendékek 
iskolai életérıl. Az ellenırzıkön keresztül értesülnek jegyeikrıl, emellett személyesen is 
felkeresik az osztályfınököket és a szaktanárokat. E találkozások lehetıséget adnak arra, hogy 
megosszák tapasztalataikat, módszereiket a diákok eredményesebb nevelése érdekében. 
Szorgalmazzuk, hogy az iskolában tanító tanárok – különösképpen az osztályfınökök – 
ellátogassanak tanítványaikhoz a kollégiumba, bepillantást nyerjenek itteni életükbe: 
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megismerjék azt a környezetet, ahol élnek, napi- és életrendjüket, szabadidıs szokásaikat, 
érdeklıdésüket. 
Az iskola és a kollégium, az igazgatóság, a tantestület és a kollégiumi testület közötti 
információ áramlásnak rendszeresnek és folyamatosnak kell lennie. Elsıbbséget élvez a 
közvetlen szóbeli tájékoztatás, az iskola falain belül élı informális és formális kapcsolattartás. 
A feladatok összetettsége, és az intézkedés gyorsasága azonban megkívánja, hogy a meglévı 
csatornákat hatékonyan használjuk ki, és az eddigieken túl újabb módokon is tájékoztassuk 
egymást. A tájékoztatás mindenkor kétirányú, legalábbis meg kell teremteni a lehetıséget a 
visszacsatolásra. A napi munkában használatos gyakori információs csatornák az alábbiak:  

• A tantestületi értekezleten, röpgyőléseken, egyéb tájékoztatókon az ügyeleti és 
foglalkozási rend, valamint a kollégium zavar-mentes mőködésének megtartásával a 
kollégiumi tanárok is részt vesznek. 

• A kollégiumi tanárok rendszeres kapcsolatot tartanak az osztályfınökökkel és a 
szaktanárokkal. Szükség esetén külön megbeszéléseket kezdeményeznek. 

• Közös kirándulásokon való részvétel. 

• Személyes látogatások (óralátogatások, foglalkozások látogatása) 

• Többoldalú beszélgetések (osztályfınök, szaktanár- csoportvezetı- tanuló-szülı) 

• Napi kapcsolatteremtés telefon és e-mail útján (intézményvezetık, csoportvezetık- 
osztályfınök, szaktanár) 

• Ellenırzıbe való beírás alapján. 

10.2. Kapcsolat a kollégista tanulók szüleivel  

A szülı jogait és kötelességeit a köznevelési törvény meghatározza. A törvényi szabályozás 
elengedhetetlenné teszi, hogy a pedagógus és a szülık találkozzanak egymással. Mindkét fél 
érdeke, hogy ezek a találkozások minél hatékonyabbak legyenek, és a tanulók problémáira 
közösen találják meg a legjobb megoldásokat. Ebben a folyamatban a megelılegezett 
bizalom, az egyenrangú viszony, az empátia, a barátságos, humánus magatartás olyan 
követelmények a pedagógus viselkedésében, melyek az együttmőködés alapját képezik. 
 

Célok:  

• A pedagógiai programunkat a szülıkkel, mint kollégium-használókkal egyetértésben 
törekedjünk megvalósítani. 

• A szülıkkel való együttmőködés eredményeképpen a tanulói személyiség pozitív 
irányban változzon, a gyerek érdekében történjen. 

• A nevelımunka hatékonyságának segítése. 
• Kapcsolatteremtés kollégium-szülı, szülı-szülı között. 

Feladatok:  

• Építsük ki a kapcsolattartás formáit. 
• Törekedjünk a szülıi vélemény megismerésére. 
• Tájékoztassuk a szülıket az intézményünk életérıl. mőködésérıl. 
• Biztosítsunk alkalmat a szülıknek, hogy az iskolai közélet tevékeny résztvevıi, 

közremőködıi és segítıi lehessenek. 
• Mőködjünk együtt a tanulókkal való problémák megoldása céljából. 

A szülı bekapcsolódási lehetıségei a kollégium közéletébe:  

• A szülı, mint a szolgáltatás megrendelıje 
• A szülı, mint a tanulási, nevelési folyamat segítıje. 
• A szülı, mint a kollégiumi közélet szereplıje. 
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Kapcsolattartás formái:  

• Szülıi értekezleteken. 
• Hetente az ellenırzıbe való beírás útján. 
• Napi kapcsolattartás sürgıs esetekben telefonon. 
• Családlátogatás (ha ezt a körülmények megkívánják). 

Minden eszközzel törekszünk a szülıkkel való korrekt és eredményes együttmőködésre.  
A kapcsolattartás egyik fontos eszköze az igazgatói körlevél, amelyben nemcsak iskolai 
témákkal kapcsolatos dolgok szerepelnek, hanem a kollégiumi élet is elıkerül.  
Ismert és bevált kapcsolattartási forma a szülıi értekezlet, amelyre egy tanévben általában két 
ízben kerül sor a kollégiumban, negyed- és háromnegyedévkor a munkatervben megadott 
idıpontban. Ezeken kívül tarthatóak tematikus, rendkívüli értekezletek is.  
Minden félévben tart iskolánk szaktanári fogadóórát a szülık részére. Ennek idejében minden 
kollégiumi pedagógusunk a szülık rendelkezésére áll.  
A kollégium vezetıje és a csoportvezetı nevelıtanár a tanuló kollégiumi munkájáról, 
magatartásáról, a tanulmányi eredmények alakulásáról a tanév során indokolt esetben a 
szülıket írásban értesíti, és szükség esetén személyes  
 

 

11. EGÉSZSÉGNEVELÉSI ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI 

ELVEK 

11.1. Egészségnevelés 

11.1.1. Alapfogalmak 

Egészségnevelés: 
A tanulók egészségkulturáltsági szintjének emelésével egyidejőleg olyan tevékenység 
kialakítása, amely az ismereteket aktív magatartássá formálja. 
Az egészségnevelés célja, hogy elısegítse a tanulók egészségfejlesztési attitődjének, 
megatartásának, életvitelének kialakulását.  
Egészségnevelés feladata:  
– ismeretek nyújtása az egészségnevelés területérıl  
– a tanulók szemléletének formálása az egészséges életmód elsajátítására  

11.1.2. Az egészségnevelés alapelvei: 

• a szellemi, a testi és a lelki nevelést egyformán fontosnak kell tekinteni 
• tervszerő, szervezett, rendszeres tevékenység 
• kiterjed minden tanulóra 
• résztvevıje a kollégium minden dolgozója 
• helyes cselekedésre serkentı 
• segíti az „egészséges kollégiumi légkör” kialakulását 
• személyiség megerısítése 
• csoportfelelısség területét szélesíti, bıvíti (iskolavezetés, tanár, diákcsoport) 

 

11.1.3. Egészségnevelés területei  

• Biológiai téren: 
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- egészséges táplálkozás: egészséges táplálkozásra nevelés, megfelelı 
étkezési szokások kialakítása 

- testmozgás: a rendszeres testmozgás egészségmegırzı hatásának 
népszerősítése, fizikai és akarati tulajdonságok fejlesztése  

- családi életre nevelés: az egyéni és társadalmi szinten elvárt egészséges 
szexuális magatartás kialakítása. Felkészítés a házastársi és szülıi 
feladatokra. A családtervezés fontosságának tudatosítása.  

- személyi higiéné: a személyi higiénia iráni tartós igény kialakítása, a 
környezet tisztaságára és védelmére irányuló szoktatás.  

• Mentális téren: 
- problémamegoldás, konfliktus kezelés : reális önismeret, 

helyzetfelismerı és problémamegoldó képesség kialakításának segítése. 
Konfliktuskezelési technikák megtanítása. pozitív jövıkép 
kialakításának támogatása.  

- Baleset megelızés: figyelemfelhívás balesetveszélyes helyzetekre, 
közlekedési és baleset megelızési ismeretek nyújtása  

- Elsısegélynyújtás: elsısegély nyújtási ismeretek átadása az elsajátított 
ismeretek lehetıség szerinti gyakorlása  

- Mentálhigiéné: a személyiség harmonikus kibontakoztatása a 
külvilágtól érkezı hátrányos vagy káros hatásokkal szembeni ellenállás 
javítása. 

• Szociális téren: 
- káros szenvedélyek: az egészség megóvására nevelés, a függıséghez 

vezetı motívumok felismertetése, az élvezeti szerek elutasítására 
nevelés  

- egészséges és biztonságos környezet kialakítása: a globális 
összefüggések megértése, a létminıség választáshoz szükséges értékek 
megmutatása, az adekvát viselkedési normák és formák kialakítása, a 
terméket, az élet, a biológiai sokféleség megismertetése 

11.1.4. Az egészséges életmód, környezettudatos magatartás kialakításának segítése 

A kollégiumunk nagy hangsúlyt fordít az egészséges életmód megismertetésére és 
megszerettetésére a hozzánk felvételre kerülı középiskolás diákok körében. 
Az egészség a szervezet belsı összhangjának, valamint fizikai és társadalmi környezetével 
alkotott egységének az egyensúlyi állapota. Ezt az egyensúlyt a kollégiumban élı fiatalok 
formálásával, a helyes életmód kialakításával próbáljuk elérni. Megismertetjük és 
megszerettetjük az egészséges táplálkozást, küzdünk a káros szenvedélyek kialakulása ellen, 
megszerettetjük a mozgást, a sportot, és foglalkozunk a családi életre nevelés problémáival 
Nem szabad elfeledkeznünk a formálni kívánt fiatal lelki egyensúlyának fenntartásáról sem, 
amit az önismeret fejlesztésével erısítünk, támogatunk. Az egészség megırzésekét oldalról 
közelíthetı meg. Egyrészt a káros, vagyis az egyensúly megbontására irányuló hatások 
csökkentésével, ha lehet megszüntetésével, másrészt az alkalmazkodóképességének, vagyis a 
szervezetnek az ártalmak kiegyensúlyozását szolgáló erejének a fokozásával.  
Feladatunk elérni azt, hogy az egészséges életmód megismertetésével, napirendbe iktatásával 
az edzettség növelésével ezt a stabilitást állandósítsuk. 
Az egészség-megırzése érdekében fel kell hívni a figyelmet vendégelıadók (orvosok, 
természet-gyógyászok, videofilmek, könyvek) segítségével és ki kell alakítani a gyerekekben 
az igényt: a helyes táplálkozásra, a testedzésre, a kiegyensúlyozott életritmus kialakítására, a 
mentális egészségre, a stressz és feszültségoldó technikák alkalmazására, az önmővelés és 
szórakozás egyensúlyának létrehozására.  
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A testi és mentális képességek folyamatos megırzéséhez és fejlesztéséhez szükséges a 
megfelelı életritmus kialakítása, az egészséges és kulturált étkezés, öltözködés, tisztálkodás, 
testápolás, a rendszeretet belsı igénnyé válása, az ehhez kapcsolódó szokásrendszer 
megalapozása. A diákok megfelelı kulturális- és sportélete hozzájárul az egészséges életvitel, 
a helyes életmódminta ki-választásához.  
Külön figyelmet szentelünk a káros szenvedélyek (alkohol, dohányzás és kábítószer 
fogyasztás) kialakításának megelızésére.  Minden nevelı feladata, hogy szigorúan 
ellenırizze, óvja és védje a diákokat ezen szerek alkalmazásától.  
A helyesen összeállított napirenddel igyekszünk hozzájárulni tanulóink megfelelı 
életritmusának kialakításához. A következetesen betartatott, és rendszeresen elvégeztetett 
tevékenységekkel segítjük diákjainkat abban, hogy idejüket a jövıben is pontosan be tudják 
majd osztani, és kapkodások nélkül, ritmikusan végezhessék el feladataikat. 
 
Célunk és feladatunk, hogy a meghatározott szokásrendszerek kialakításával kollégistáink 
számára az egészséges öltözködés, a kulturált étkezés, a környezet tisztasága, a testápolás, a 
rend-szeretet belsı igénnyé váljon.  
Tanulóink testi-lelki egészségének megóvása és fejlesztése érdekében szorgalmazzuk a 
rendszeres testedzés beiktatását. Sporttalálkozók szervezésével, versenyek megrendezésével 
biztosítjuk kollégistáinknak a mindennapi mozgást (foci, kézilabda, kosárlabda, stb..), ezen 
kívül lehetıséget adunk a sportszakkörökön való részvételre.  
Rendszeres napi ellenırzéssel és értékeléssel próbáljuk kialakítani diákjainkban azt az igényt, 
hogy érzékennyé váljanak környezetük állapota iránt, hogy környezetkímélı magatartásuk 
beépüljön életvitelükbe.  
Felvilágosító elıadásokon, egyéni és csoportos beszélgetéseken keresztül tájékoztatjuk 
tanulóinkat a rájuk leselkedı veszélyekrıl (kábítószer, alkohol, cigaretta, szexuális 
kapcsolatok útján terjedı fertızések, stb…), azoknak elkerülési módjairól, a káros 
szenvedélyek elleni védekezési módokról és lehetıségekrıl.  

11.2. Környezeti nevelés 

A kollégiumi nevelés során kiváló lehetıségek kínálkoznak a környezeti neveléshez, 
hiszen a kollégium az egyik legmegfelelıbb hely arra, hogy a diákokat az itt eltöltött évek 
alatt környezetük szeretetére és tisztán tartására, azaz a környezettudatos magatartásra 
neveljük. A kollégium egy közösség, ahol különbözı térségekbıl, városunk közelebbi és 
távolabbi vonzáskörzetébıl érkezı tanulók laknak, eltérı társadalmi helyzetük, szociális 
hátterük ellenére egy közösséget alkotnak, s a megfelelı közösségi léthez hozzátartozik az 
ıket körülvevı környezet iránti érzékenység, annak rendben tartása is. Mindenekelıtt a 
kollégium programjai, napirendje és belsı házirendje összeállításakor tekintettel vagyunk a 
fenntarthatóság és a környezeti tudatosság ismert szempontjaira, törekvéseire. A 
kollégiumi belsı élet rendje tartalmazza és tükrözi a környezeti tudatosság céljait. A 
programok közül kiemelést érdemelnek a szakkörök, szabadidıs és kulturális 
tevékenységek, amelyekben helyet kell kapjon a helyi környezet megóvása, a hulladék 
kezelés, az energia takarékosság, az egészségmegırzés, a fenntartható fogyasztás, a 
globális problémák és hasonlók. 
Törekszünk arra, hogy a kollégiumban hozzáférhetık legyenek a környezetvédelemmel 

foglalkozó könyvek, folyóiratok és kiadványok. A kollégium és környéke élılényeit, kertjét a 
természetvédelem szempontjai alapján gondozzuk, beleértve a takarítószereket, a felhasznált 
ivóvízzel és árammal kapcsolatos ésszerő takarékosságot. A kollégiumi diákok számára 
meghirdetett vetélkedık, versenyek és megrendezett mővészeti események tematizálásakor is 
kell gondolni a környezetvédelemre.  
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A kollégiumi közösség egészségmegırzésének programjai és az egészséges környezet 
megteremtése kiemelkedı jelentıségő. Nagy figyelmet fordítunk a helyi közösségekkel való 
kapcsolatra, a helyi környezetvédelmi és környezetjavítási akciókban való részvételre.  
 

11.2.1. A környezeti nevelés céljai 

1. Elısegíteni a kollégista tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását 
annak érdekében, hogy a felnövekvı nemzedék képes legyen a környezeti válság 
elmélyülésének megakadályozására.  
2. Kialakítani bennük az élı természet megóvására, fenntartására irányuló igényt. A diákok 
váljanak érzékennyé a környezetük iránt, legyenek képesek a környezet sajátosságainak, 
minıségi változásainak megismerésére és elemi szintő értékelésére. A környezet természeti és 
ember alkotta értékeinek felismerésére és megırzésére.  
3. A környezeti nevelés során a tanulók ismerjék meg azokat a folyamatokat, amelyek 
következményeként a bolygónkon környezeti válságjelenségek mutatkoznak. Konkrét hazai 
és ezt lebontva lakóhelyi példákon ismerjék fel a társadalmi-, gazdasági modernizáció pozitív 
és negatív következményeit.  
4. A kollégisták kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megırzésébe, 
gyarapításába. Életmódjukban a természet tisztelete, a felelısség, a környezeti károk 
megelızésére való törekvés váljon meghatározóvá. Ennek megfelelıen ügyeljenek a 
kollégium valamennyi helyiségének, kiváltképpen saját szobájuk tisztaságára, ezen kívül nagy 
gondot fordítsanak az udvar és a park szép környezetének megóvására. 
5. A foglalkozások során természetesen egy sor egyéni és társas kompetencia is fejlesztésre 
kerül: 

• - Személyes kompetencia: autonóm gondolkodás és cselekvés, szerepvállalás, 
nyitottság, önkifejezés, kreativitás 

• - Kognitív kompetencia: összefüggéslátás, problémaazonosítás, kritikai 
gondolkodás, lényegkiemelés, rendszerezés, környezeti-természeti értékek 
tisztelete  

• - Szociális kompetencia: empátia, együttmőködés, egymásra figyelés.    
 

11.2.2. Alapelvek, jövıkép, célok 

A környezeti nevelés alapelvei közül az alábbiakat kiemelten kell kezelnünk. Ezek 
fogalmát, tartalmát, a mindennapi életben való megnyilvánulási módjait körül kell járnunk, 
meg kell világítanunk. 

• A fenntartható fejlıdés; 
• A fenntartható gazdálkodás modelljei; 
• Alapvetı emberi szükségletek; 
• A helyi és globális szintek kapcsolatai, összefüggései; 
• A kölcsönös függıség, ok-okozati összefüggések; 
• Emberi jogok; 
• Demokrácia; 
• Biológiai és társadalmi sokféleség 
 

Hosszú távú célunk, jövıképünk, hogy környezettudatos állampolgárrá váljanak a 
tanítványaink. Ennek érdekében diákjainkban ki kell alakítani: 

• A környezettudatos magatartást és életvitelt, 
• A személyes felelısségen alapuló környezetkímélı, takarékos életvitelt, 
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• A természetes és az ember alkotta környezet értékei iránti felelıs magatartást 
• A természeti és épített környezet szeretetét és védelmét, a sokféleség ırzését, 
• Az egészséges életmód igényét és elsajátíttatni az ehhez vezetı technikákat, 

módszereket. 
 

A célok eléréséhez szükséges készségek kialakítása, fejlesztése a diákokban: 
• Ökológiai szemlélet és gondolkodásmód, 
• Analizálás és szintetizálás, 
• Problémaérzékenység 
• Együttmőködés, alkalmazkodás, tolerancia és segítı életmód, 
• Vitakészség, kritikus véleményalkotás, 
• Kommunikáció, média használat, 
• Az információfeldolgozás képességének fejlesztése, 
• Konfliktuskezelés és megoldás 
• Állampolgári részvétel és cselekvés, 
• Értékelés és mérlegelés készsége. 
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III./A. HELYI TANTERV – Jászberényi Nagyboldogasszony 
Katolikus Óvoda, Kéttannyelvő Általános Iskola, 
Középiskola és Kollégium Székhelyintézmény 

A helyi tanterv iránti alapvetı követelmény, hogy megfeleljen a NAT elıírásainak.  

Saját helyi tantervünkként az általános iskolában és a gimnáziumban a Katolikus 
Szervezési és Továbbképzési Intézet által kidolgozott katolikus kerettantervet alkalmazzuk a 
német két tannyelvő osztályok cél nyelven oktatott tantárgyai kivételével.   Az általános 
iskolában a német két tannyelvő osztályok helyi tanterveit a miskolci Szabó Lırinc Két 
tanítási nyelvő Általános Iskola tantervének alapján állítottuk össze. A Katolikus Szervezési 
és Továbbképzési Intézet által 2013-ban kidolgozott kerettantervek óraszámait az általános 
iskolában kis mértékben módosítottuk, de a tananyag és a követelmények nem változtak. 

 A kötelezı iskolai képzéstıl ma nem várhatjuk el, hogy befejezett, lezárt tudást nyújtson, 
hanem a kulcskompetenciák, az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges motívumok és 
tanulási képességek kialakítása válik alapvetı jelentıségővé.   

Ebbıl következik, hogy a helyi tanterv mind a felnıtt-társadalom, mind pedig a tanulók 
szempontjából alapvetı értékként kezeli az iskolai tanítási-tanulási folyamatok hatékonyságát, 
és az elsajátított tudás és kompetenciák használhatóságát, hasznosságát. Ennek érdekében 
alapvetı céljának tekinti a felnıtt élet sikeressége szempontjából kiemelt fontosságú 
kulcskompetenciák fejlesztését, az egész életen át tartó tanulásra való felkészítést, a 
hatékonyság egyik feltételeként pedig a modern személyközpontú, interaktív, tapasztalati 
tanulásra alapozó tanulásszervezési eljárások, módszerek, pedagógiai kultúra általánossá 
válását segítı szabályozást.  

Az oktatásnak alapvetı szerepe van abban, hogy a diákok megszerezzék azokat a 
kulcskompetenciákat, amelyek elengedhetetlenek a változásokhoz való rugalmas 
alkalmazkodáshoz, a változások befolyásolásához, saját sorsuk alakításához. A 
kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van 
személyes boldogulásához és fejlıdéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi 
beilleszkedéshez és a munkához.  

A kulcskompetenciáknak és a kiemelt fejlesztési feladatoknak tanításunkra gyakorolt 
hatását a helyi tanterv tantárgyi kidolgozásaiban részletezzük.(1. sz. melléklet) 

A heti kötelezı óraszámokat a kerettanterv egységesen tartalmazza. 

A szabadon tervezhetı órákat a német két tannyelvő, az angol emeltszintő osztályokban az 
idegen nyelvi órák számának növelésére fordítjuk.  

Az általános tantervő osztályokban a tanulók igényeinek megfelelıen választhatják meg 
ezeket az órákat. 

A 2011. évi CXC. törvény 6. sz. mellékletében biztosított idıkeret fennmaradó óráit 
fordítjuk a nyelvórák, a technika és számítástechnika, a matematika csoportbontására, a 
tehetséggondozás, korrepetálás, a szakkörök, az énekkar a napközi és tanulószoba óráira. 
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III.1. Az általános iskola és gimnázium tantárgyi rendszere, óraterve 

Intézményünkben 2013. szeptember 1-tıl a Katolikus Pedagógiai és Szervezési Intézet által 
kiadott A Nemzeti Alaptantervre épülı Katolikus Kerettantervet használjuk.   
 

Általános tantervő osztály 
Óraterv 1–4. évfolyam 

Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 
Magyar nyelv és irodalom 7+1 7+1 6+2 6+2 

Angolnyelv/ Németnyelv 0 0 0 2 
Matematika 4+1 4+1 4+1 4 
Hittan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1 
Ének-zene 2 2 2 2 
Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Informatika 0 0 00 +1 
Összes óra + hittan nélkül 25 25 25 27 
Hittan (nem számít bele az 
órakeretekbe a NAT 9.§ 1.a 
szerint) 

(1)0 (1)0 1 1 

Szabadon tervezhetı órakeret 
+ 

(2) 0 (2) 0 (2) 0 (3) 0 

Rendelkezésre álló órakeret+ 
Hittannal 

25 25 26 28 

Felhasznált órakeret + 
Hittannal 

25 25 26 28 

Összes óra hittannal 25 25 26 28 
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Emeltszintő angol nyelvi osztály 
Óraterv 1–4. évfolyam 

Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 
Magyar nyelv és irodalom 7+1 7+1 6+2 6+2 
Angolnyelv  2v  2v 2v 2+2v 

Matematika 4+1 4+1 4+1 4 
Hittan 1 1 1 1 
Környezetismeret 1 1 1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 
Vizuális kultúra 2 2 2 2 
Életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Informatika 0 0 00 +1 

Összes óra + hittan nélkül 27 27 27 29 
Hittan (nem számít bele az 
órakeretekbe a NAT 9.§ 1.a 
szerint) 

0 0 1 1 

Szabadon tervezhetı órakeret 
+ 

(2) 0 (2) 0 (2) 0 (3) 0 

Választható + órakeret emelt 
szintő idegen nyelvi képzéshez 
V 

(2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 

Rendelkezésre álló órakeret 
 + Hittannal + választhatóval 

27 27 28 30 

Felhasznált órakeret   + 
Hittannal 

27 27 28 30 

Összes óra hittannal   27 27 28 30 
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Német Két tanítási nyelvő osztály 
Óraterv 1–4. évfolyam 

Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 
Magyar nyelv és irodalom 7+1 7+1 6+2 6+2 

Németnyelv 4v+1 4v+1 4v+1 2+3v 

Matematika 4 4 4 4 
Hittan 1 1 1 1 
Környezetismeret 3 – 4. évf. 
német nyelven 

1 1 1 1 

Ének-zene német nyelven 2 2 2 2 
Vizuális kultúra német 
nyelven 

2 2 2 2 

Életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 
Testnevelés és sport 1 – 2. évf. 
német nyelven 

5 5 5 5 

Informatika - - - 1 

Összes óra + hittan 
nélkül 

29 29 29 30 

Hittan (nem számít bele az 
órakeretekbe a NAT 9.§ 1.a 
szerint) 

(1)0 (1)0 1 1 

Szabadon tervezhetı órakeret 
+ 

(2) 0 (2) 0 (2) 0 (3) 1 

Választható órakeret két 
tanítási nyelvhez  v 

(4) 0 (4) 0 (4) 0 (4) 1 

Rendelkezésre álló órakeret + 
Hittannal + választhatóval 

30 30 30 32 

Felhasznált órakeret  + 
Hittannal + választhatóval 

29 29 30 31 

Összes óra hittannal 29 29 30 31 
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Német két tanítási nyelvő osztály 
Óraterv 5–8. évfolyam 

Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 3+0.5 4 

Német nyelv 3+1+1v 3+2 3+2v 3+2v 

Matematika 4 3+1 3+ 0,5 3+1 

Hittan 1 1 1 1 

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek 
német nyelven 

2 2 2 2 

Természetismeret német 
nyelven 

2 2   

Fizika   2 1+1 

Kémia   1+1 2 

Biológia-egészségtan   2 1+1 

Földrajz német nyelven   1+1 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Dráma és tánc 1    

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Informatika +1 1 1 1 

Technika, életvitel és 
gyakorlat  

1 1 1  

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfınöki 1 1 1 1 

Német civilizáció 1v 1v 1v 1v 

Összes óra + hittan nélkül 30 29 34 34 

Hittan (nem számít bele az 
órakeretekbe a NAT 9.§ 1.a 
szerint)  

1 1 1 1 

Szabadon tervezhetı 
órakeret + (2)/0 (3)/0 (3)/ 0 (3) 0 

Választható órakeret két 
tanítási nyelvhez  v 

(4)/2 (4)/1 (4)/ 1 (4) 1 

Rendelkezésre álló órakeret 
+ Hittannal + választhatóval 

33 33 36 36 
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Felhasznált órakeret  + 
Hittannal +választhatóval 

31 30 35 35 

Összes óra  31 30 35 35 
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Emeltszintő német nyelvi vagy angol nyelvi osztály 
Óraterv 5–8. évfolyam 

Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 3+0.5 4 

Német nyelv vagy angol nyelv 3+1+1v 3+2 3+2v 3+2v 

Matematika 4 3+1 3+0,5 3+1 

Hittan 1 1 1 1 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2 2 2 2 

Természetismeret 2 2     

Fizika     2 1+1 

Kémia     1+1 2 

Biológia-egészségtan     2 1+1 

Földrajz     1+1 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Dráma és tánc 1       

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Informatika +1 1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1  

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfınöki 1 1 1 1 

Összes óra + hittan nélkül 29 28 33 33 
Hittan (nem számít bele az órakeretekbe a NAT 9.§ 
1.a szerint)  

1 1 1 1 

Szabadon tervezhetı órakeret + (2) /0 (3) /0 (3)/ 0 (3)/ 0 
Választható + órakeret emelt szintő idegen nyelvi 
képzéshez V 

(2) /1 (2)/2 (2)/0  (2)/0 

Rendelkezésre álló órakeret 
 + Hittannal + választhatóval 

31 31 34 34 

Felhasznált órakeret   + Hittannal 30 29 34 34 

Összes óra   30 29 34 34 
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Általános tantervő osztály 
Óraterv 5–8. évfolyam 

Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 3+0,5 4 

Angol vagy Német nyelv 3 3 3 3 

Matematika 4 3+1 3+0.5 3+1 

Hittan 1 1 1 1 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2 2 2 2 

Természetismeret 2 2     

Fizika     2 1+1 

Kémia     1+1 2 

Biológia-egészségtan     2 1+1 

Földrajz     1+1 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Dráma és tánc 1       

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Informatika +1 1+0.5 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1+0.5 1  

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfınöki 1 1 1 1 

Összes óra + hittan nélkül 27 27 31 31 
Hittan (nem számít bele az órakeretekbe a NAT 9.§ 
1.a szerint)  

+1 +1 1 1 

Szabadon tervezhetı órakeret + (2) 0 (3) 0 (3) 0 (3) 0 
Rendelkezésre álló órakeret 
 + Hittannal 

29 29 32 32 

Felhasznált órakeret   + Hittannal 28 28 32 32 

Összes óra   28 28 32 32 



136 
 

 
 

Gimnázium emelt szintő német, angol nyelvi osztály 
Óraterv 9–12. évfolyam 

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

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 
Német, Angol nyelv 3+1+1v 3+1+1v 3+2v 3+2v 

II. Német, Angol nyelv 3 3 3 3 
Matematika 3+1 3+1 3+1 3+1 
Hittan 0 0 1 0 

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

Biológia – egészségtan   2 2 2+1 
Földrajz 2 2     
Ének-zene 1 1 +1 +1 

Vizuális kultúra 1 1 +1    
Mozgóképkultúra és médiaismeret 1       
Tánc és dráma      +1 

Informatika 1+1 1+1 1  
Életvitel és gyakorlat        1 
Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfınöki 1 1 1 1 

Fakultáció 0 0 +4 +4 

Szabadon tervezhetı órakeret (4)0 (6)0 (6)0 (8)0 
Választható + órakeret emelt szintő idegen nyelvi 
képzéshez V 

(5)/4 (4)/3 (5)/3 5/3 

Rendelkezésre álló órakeret 40 40 40 35 

Felhasznált órakeret  36 37 37 34 

Összes óra 36 37 37 34 
Hittan (nem számít bele az órakeretekbe a NAT 
9.§ 1.a szerint) 2 2 1 2 

Felhasznált órakeret   + Hittannal 38 39 38 36 

Összes óra  + Hittannal 38 39 38 36 
 
 
 
 
 
 
 
 



137 
 

 

A kötelezı és kötelezıen választható órák után fennmaradó idıkeret felhasználása: 
− Korrepetálások 
− Tehetséggondozás 
− Szakkörök 
− Csoportbontások 
− Énekkar 

Egyéb feladatok ellátására fordított órák:  
(Ezek évente változnak) 

− Napközi  
− Kéttannyelvő oktatás órái 

Csoportbontások: 
− Német nyelv, történelem németnyelven, természetismeret vagy földrajz német 

nyelven német civilizáció ismeret, angol nyelv, testnevelés, technika, 
informatika, létszámtól függıen. 

 
 
A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS, TESTMOZGÁS 

MEGVALÓSÍTÁSÁNAK MÓDJA 
 
A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósítása intézményünkben az Nkt. 27. 
§ (11) bekezdésében meghatározottak szerint történik. 
 
 

Tanórán kívüli intézmény szervezett sportolási lehetıségek 

 
 A DSE. az alábbi sportágakban biztosít rendszeres sportolási lehetıséget: 

− asztalitenisz (heti két alkalom) 
− röplabda (heti két alkalom) 
− úszás (heti egy alkalom) 
− evezés (kora ıszi, késı tavaszi idıszak heti egy alkalom) 
− túrázás (havi egy alkalom) 

Iskolánkban mőködik néptánc és társastánc csoport, amelyek tevékenysége 
ugyancsak része a testmozgás lehetıségének.  

Az iskolában oktatott tantárgyak tanterveit, követelményeit  a Pedagógiai Program 1. sz. 
melléklete tartalmazza.
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III.2. Magasabb évfolyamra lépés feltételei 
Az elsı évfolyamon: 
 A Köznevelési törvény elıírásának megfelelıen a tanuló csak abban az esetben nem 
léphet magasabb évfolyamba, ha az adott tanév során 250 óránál többet mulasztott. Ha 
mulasztás miatti lemaradását pótolja, és a tantárgyak minimum követelményeit teljesíti, a 
tantestület határozata szerint magasabb évfolyamba léphet.  
 A tanulónak lehetısége van évfolyamát – szülıje, ill. gondviselıje kérésére 
megismételni abban az esetben is, ha egyébként magasabb évfolyamba léphetne.  
Második-nyolcadik évfolyamon az általános iskolában; kilencedik-tizenkettedik 
évfolyamon a gimnáziumban: 
 A törvény értelmében a második évfolyamtól kezdıdıen a tanuló magasabb 
évfolyamba akkor léphet, ha sikeresen teljesítette az adott évfolyamon elıírt tanulmányi 
követelményeket.  
 Ha a tanuló az elıírt követelményeket valamely tantárgyból (maximum három 
tantárgy) nem teljesítette, a tantestület határozatára javítóvizsgát köteles tenni, sikeres 
teljesítése a továbbhaladás feltétele. Annak, aki önhibáján kívül augusztus végéig a 
javítóvizsgát nem tudta letenni, az igazgató engedélyt adhat a vizsga halasztására szeptember 
végéig.  
 Osztályismétléssel folytathatja tanulmányait az a tanuló, aki a tanév végén háromnál 
több tantárgyból nem teljesítette az elıírt követelményeket, vagy valamely tantárgyból nem 
felelt meg a javítóvizsgán, vagy igazolatlanul nem jelent meg a kijelölt idıpontban. 
Osztályozó vizsgát köteles tenni a tanuló, aki: 

− a tanulói foglalkozások alól felmentett, 
−  az intézmény igazgatója engedélyezte, hogy tanulmányi kötelezettségeit az 

elıírtnál rövidebb idı alatt teljesítse, 
− egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott, illetve az egyes tantárgyak éves 

órakeretének 20 %-ánál többet hiányzott, 
− magántanuló volt. 

Az osztályozóvizsga anyaga: a tanuló évfolyamának és osztályának minden tantárgya. 
Iskolánkban a következı típusú vizsgák fordulhatnak elı: 

− Érettségi vizsga: a 12. évfolyam sikeres befejezése után következı állami 
vizsga, melynek rendjét, követelményeit a gimnáziumi érettségi 
vizsgaszabályzat (GÉV) határozza meg.  

− Javító vizsga: annak a tantárgynak a tananyagából tehetı, amelybıl a tanuló a 
tanévégi osztályzata elégtelen. 

− Osztályozó vizsga: az évfolyam teljes anyagából vagy egyes tárgyakból tehetı 
vizsga, melyre magántanulók, vagy a hiányzásuk miatt nem osztályozható 
tanulók illetve valamely tantárgyból egyéni felkészülést folytató tanulók 
jelentkezhetnek.  

− Összevont vizsga több évfolyam tananyagából is tehetı. Ez esetben minden 
évfolyamot külön osztályzattal kell lezárni. 

− Különbözeti vizsga: az igazgató írja elı más iskolából, évfolyamról vagy 
iskolaszerkezeti típusból érkezett tanulóknak a tanrendek (tananyagok) 
összevetése után.  

Az érettségi vizsgára a tanulókat az iskola készíti fel. A többi típusban az iskola útmutatást ad. 
Az érettségi vizsgák idejét a vizsgaszabályzat rögzíti. Az osztályozó és különbözeti vizsgák 
idejét, rendjét az igazgató határozza meg. 
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III.3. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelı-oktató 
munkát segítı eszközök és felszerelések jegyzéke 

III.3.1. Tankönyvek, taneszközök  

A tankönyvek és taneszközök kiválasztásának alapelvei:  
Az iskolai tanítást és tanulást segítı könyvekkel szembeni követelményeink: 

- a nyelvhelyesség  
- a gyermekek korának megfelelı stílus  
- a gyermeklélektani és pedagógiai szempontok érvényesülése. 

A tankönyvek, taneszközök:  
- ne legyenek ellentétesek az alaptörvény és a törvények szellemével 
- ne tartalmazzanak tudományos tévedéseket!  

A tankönyv legyen: 
- a tantárgyi cél és követelmény elérését legjobban segítı  
- illusztrációban gazdag 
- tartós 
- a többség számára megfizethetı  
- a munkaközösség által elfogadott, kiválasztott, 
- a tankönyvjegyzékben szereplı 

A fentieket figyelembe véve választják ki a kollegák a tanulást segítı eszközöket. A választott 
taneszközöket a pedagógus a tanmenetében rögzíti. 

III.3.2. Az iskolai nevelı-oktató munkát, szemléltetést és foglalkoztatást 
szolgáló alapfelszerelések és eszközök az osztálytermekben és 
szaktantermekben 

Alapfelszerelések: 
- a tanterem funkciójától függıen 

További felszereléseink: 
- a szemléltetést és a tanulást segítı informatikai eszközök (hardver, szoftver)  
- informatikai, számítástechnikai eszközök  
- interaktív tábla  
- CD-lejátszó  
- DVD – k  
- videomagnó  
- digitális kamera  
- digitális fényképezıgép  
- TV-k  
- Projektorok  
- Nyomtatók  
- Szkenner  
- Hangfal szett  
- Hangszórók  
- Hanganyagok  
- Multimédiás szoftverek 
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III.3.3. Az iskolai oktató-nevelı munkát, szemléltetést és foglalkoztatást 
központilag (iskolai szinten) támogató eszközök  

- a könyvtár felszerelései, eszközei  
- a tornaterem felszerelései, eszközei  
- a fénymásoló  
- hordozható informatikai eszközök 

A részletes eszköz- és felszerelésleltárt a pedagógiai program 2. sz. melléklete tartalmazza. 

III.4. A tanuló tanulmányi munkájának, magatartásának, szorgalmának 
ellenırzése, értékelése 

Intézményünkben az oktató – nevelı munka fontos részének tekintjük tanulóink szorgalmi 
munkájának és magatartásának folyamatos ellenırzését és értékelését. 

Ellenırzésünk, értékelésünk: 
− folyamatos, rendszeres, minden tevékenységre kiterjed 
− tárgyilagos 
− objektív 
− segítı szándékú 
− következetes 
− felelısségteljes 
− céljai és követelményei mindenki számára elıre ismertek. 

Az elıírt követelmények teljesítését a nevelık az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek 
megfelelıen a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége alapján 
ellenırzik. Az ellenırzés kiterjedhet a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó 
követelményekre is. 

A következı elméleti jellegő tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, (a 2-8. évfolyamon az 
általános iskolában, 9-12. évfolyamon a gimnáziumban) matematika, környezetismeret, 
természetismeret, történelem, fizika, kémia, biológia, földrajz, hittan ellenırzésénél 

− A nevelık a tanulók munkáját egy-egy témakörön belül szóban és írásban is 
ellenırizhetik. 

− Az egyes témakörök végén a tanulók az egész téma tananyagát és fı 
követelményeit átfogó témazáró dolgozatot írnak. 

A tanulók szóbeli kifejezıkészségének fejlesztése érdekében a nevelık többször 
ellenırzik a követelmények elsajátítását szóbeli felelt formájában. 

− Ennek érdekében egy-egy tantárgy esetében egy témakörön belül – témazáró 
dolgozaton kívül – csak egyszer kerülhet sor írásbeli számonkérésre, de minden 
tanulónak egyszer felelnie kell szóban. 

− Az ének-zene, rajz, az informatika, a technika tantárgyból félévente valamilyen 
gyakorlati tevékenységgel összekapcsolva. 

− A testnevelés követelményeinek elsajátítását csak gyakorlati tevékenység révén 
ellenırizzük. 

A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a különbözı 
tantárgyak esetében a következık szerint történik: 

− Az elsı évfolyamon és a második évfolyam I. félévében a tanulók 
teljesítményét, elımenetelét szöveges minısítéssel értékeljük. 

− Második évfolyam II. félévétıl - nyolcadik évfolyamig az általános iskolában, 
kilencedik - tizenkettedik évfolyamig a gimnáziumban: a tanulók teljesítményét, 
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elımenetelét év közben minden tantárgyból érdemjegyekkel minısítjük, heti 3 
vagy annál magasabb óraszámban oktatott tantárgynál minimálisan havi 1 
érdemjegy, heti 1 – 2 órában oktatott tantárgynál minimálisan félévenként 3 
érdemjegy alapján kerül megállapításra a félévi, illetve év végi osztályzat. 

 

III.4.1. Szöveges értékelés elvei 

A szöveges értékelés elınyei: 
− Egyéni adottságokra figyel 
− Belsı motivációt erısíti 
− Személyiséget fejleszt 
− Regisztrálja a fejlıdés irányát, mértékét 
− Javítja a szülık, pedagógusok kapcsolatát 
− Differenciált képet ad 
− A figyelmet az ismeretrıl a fejlesztésre irányítja 
− Csökkenti a szorongást 
− Alkalmas a gyerek sajátosságainak figyelembe vételére, kifejezésére 
− Nem táplálja a gyerekek közötti konkurenciát  
− Pozitívan befolyásolja a pedagógus- gyerek-szülı viszonyt 
− Konkrétsága miatt értelmezhetıbb kapcsolatban van az elsajátítási folyamattal, a 

teljesítménnyel, tehát valamennyi fél számára informatívabb 
A szöveges értékelés az alábbi feltételeknek feleljen meg: 

− A konkrét teljesítményre, viselkedésre vonatkozik, soha nem címkézés, 
− A fejlıdés, a tudás elızı fokához kapcsolódik, megjelöli a továbblépés fokát 
− A pozitív és negatív együttes megjelölését tartalmazza 
− A javításra konkrét javasatokat fogalmaz meg 
− Érthetı nyelvi megformáltság, differenciált, személyhez szóló 
− Elsıdlegesen a gyermekhez szól 
− Szülı, gyermek számára érthetı 

 
Az értékelés funkciói: 
1. Helyzetfeltáró (diagnosztizáló) 
2. Formatív értékelés (fejlesztı, formáló) segítı értékelés, eredményes tanulás elıkészítése, 

tanulási hibák feltárása 
3. A tanulási folyamatot lezáró (szummatív) 

Forma: írásban-formatív értékelés 
Célja: az eredményes tanulás elısegítése, a tanulási hibák és nehézségek 
differenciált feltárása 

 
Az értékelés módja, gyakorisága: 

− Nem verbális 
− Verbális: írásbeli, szóbeli 
− Elsı évfolyamon és a második évfolyam I. félévében félévkor a tanulók 

teljesítményét szövegesen értékeljük. 
−  A tanuló teljesítményének, magatartásának, szorgalmának szöveges minısítése 

(tantárgyankénti értékelı lapok): 
− Az I. és a III. negyedévben szóbeli értékelés fogadóóra keretében 
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A szöveges minısítés a tanulók teljesítményétıl függıen a következı lehet: 
� KIVÁLÓAN TELJESÍTETT 
� JÓL TELJESÍTETT 
� MEGFELELİEN TELJESÍTETT 
� FELZÁRKÓZTATÁSRA SZORUL 

A második évfolyam év végétıl nyolcadik évfolyamig félévkor és tanév végén a tanulók 
teljesítményét, elımenetelét osztályzattal minısítjük. 

Az elsı évfolyamon és második évfolyam elsı félév végén a tanulók munkáját az egyes 
tantárgyakhoz készült értékelı lapok segítségével értékeljük. 

A második évfolyam tanév végétıl a félévi és a tanév végi osztályzatot az adott félév 
során szerzett érdemjegyek és a tanuló év közbeni tanulmányi munkája alapján kell 
meghatározni. 

Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következık: 

Jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1). 

A tanulók munkájának, elımenetelének folyamatos értékelése érdekében minden 
tantárgyból egy-egy témakörön belül minden tanulónak legalább két érdemjegyet kell 
szereznie. Ha a témakör tanítása hosszabb idıt vesz igénybe, minden tanuló munkáját 
havonta legalább egy érdemjeggyel kell értékelni. 

A tanuló által szerzett érdemjegyrıl a szülıt az adott tantárgyat tanító nevelı értesíti a 
tájékoztató füzeten vagy az ellenırzı könyvön keresztül. A tájékoztató füzet vagy az 
ellenırzı könyv bejegyzéseit az osztályfınök kéthavonta ellenırzi, és az esetlegesen beírásra 
nem került érdemjegyek beírását pótolja. 

 

III.4.2. Tanulmányi munka értékelése 

A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a 
tanulók írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért 
teljesítmény (pontszám) érdemjegyekre történı átváltását a következı százalékértékek 
alapján végzik el a szaktantárgyat tanító nevelık: 

Teljesítmény Érdemjegy 
0-33 %: Elégtelen (1) 

34-50 %: Elégséges (2) 
51-75%: Közepes (3) 
76-90 %: Jó (4) 

91-100 %: Jeles (5) 
Szaktárgyi dicséret: 

Kiemelkedı tantárgyi teljesítményért a tanév folyamán, amikor a tanuló érdemes 
lesz rá – szaktanár 

Osztályfınöki dicséret (szóbeli, írásbeli): 
Kiemelkedı közösségi munkáért, regionális versenyeken való részvétel esetében, 
kulturális szereplésért, a tanév folyamán, amikor érdemes lesz rá – az osztályfınök, 
szaktanárok, napközis nevelık, diákönkormányzat javaslata alapján is. 

Igazgatói dicséret: 
Országos, megyei szinten elért kimagasló tanulmányi, kulturális és 
sporteredményekért, a tanév folyamán, amikor a tanuló érdemes lesz rá – az 
osztályfınök és a szaktanár javaslatára az igazgató. 
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Jutalomkönyv: 
Kimagasló tanulmányi, kulturális és sporteredményekért, a tanév végén – a 
szaktanárok vagy az osztályfınök, a napközis nevelık ajánlásával. 

Oklevél: 
Kitőnı tanulmányi eredményért, a tanév végén, - az osztályfınökök adhatják. 

Nevelıtestületi dicséret: 
Példamutató magatartásért vagy kiváló tanulmányi eredményért, tanév végén – 
osztályfınök javaslatára, nevelıtestület javaslatára. 

Ellenırzı útján a szülıket értesítjük, a naplóba beírjuk. 
 
A magatartás és szorgalom helyi minısítési rendszere: 
A helyi minısítési rendszerrel célunk az egységes szemlélető értékelés megvalósításának 
segítése. 
A minısítés módja: 
Az osztályfınök az általa összegyőjtött információk alapján a félévi, illetve az év végi 
osztályozó értekezleten javaslatot tesz az egyes tanulók minısítési fokozatára. A minısítések 
kialakításában az osztályfınök támaszkodik az osztályban tanító tanárok véleményére, és a 
minısítéseket megvitatja az osztályközösséggel. A végleges minısítés a nevelıtestület 
döntése alapján alakul ki. 
A minısítés fejezze ki: 

− a közösséghez és annak tagjaihoz való viszonyt, 
− a munkához való viszonyt, 
− a felelısségérzetet, 
− az önállóságot, 
− a közösségért végzett munkát, hitéletet. 

Nem lehet az egyes minısítési fokozatokat úgy megfogalmazni, hogy minden egyes tanulóra 
egyértelmően érvényes legyen. Annak mérlegelése, hogy a tanulót melyik fokozat illeti meg, 
a nevelıtestület, de elsısorban az osztályfınök felelısségteljes feladata.  
A szorgalom és a magatartás minısítése csak indokolt esetben különbözhet 1-nél több 
fokozattal egymástól. A tanév végén az egész tanévben mutatott magtartást és az egész éves 
szorgalmat értékeljük. Azt osztályfınök minden tanév elsı napján ismerteti a tanulókkal a 
magatartás és a szorgalom értékelésének alapelveit, az egyes minısítések feltételeit, a 
követelményrıl a szülıket a tanév elsı szülıi értekezletén tájékoztatja. 
A magatartás értékelése, minısítése: 
A tanuló magtartását év közben havonta írásban érdemjeggyel (2-5) értékeljük, félévkor és 
tanév végén a példás (5), jó (4), változó (3), rossz (2) osztályzatok valamelyikével minısítjük. 
 

III.4.3. Magatartás és szorgalom elbírálásának szempontjai 

Magatartás esetében 
Példás: 

− A közösségben jó munkájával, kezdeményezésével kitőnik. 
− Nevelıivel, társaival szemben udvarias, tisztelettudó. 
− Önfegyelme életkorának megfelelıen példamutató. 
− Iskolai és iskolán kívüli magatartásával öregbíti az iskola hírnevét. 
−  Ünnepségeken megjelenik, tiszteli ünnepeinket. 
−  Betartja, a házirendet társainak példát mutat. 
− A rendet, a tisztaságot megırzi, ezekre társait is figyelmezteti. 
− Kíméli és védi az iskola berendezését, ezt társaitól is elvárja. 
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− A balesetvédelmi és közlekedési szabályokat betartja, és ezekre másokat is 
figyelmeztet. 

Jó: 
− A közösségi munkában részt vesz, de nem kezdeményezı. 
− Iskolai és azon kívüli viselkedése általában jó, kulturáltan viselkedik. 
− Kötelesség- és tisztelettudó, önfegyelme életkorának megfelelı. 
− Igyekszik a házirend betartására. 
− A balesetvédelmi és közlekedési szabályokat betartja. 

Változó: 
− A közösségi munkában csak vonakodva vesz részt, figyelmeztetésre szorul. 
− Kötelességét pontatlanul teljesíti, alkalmanként udvariatlan. 
− Társaival szemben figyelmetlen. 
− Önfegyelme kifogásolható. 
− Rendszeretete ingadozó, de igyekszik a házirend betartására. 
− A megelızı félévben osztályfınöki figyelmeztetésnél súlyosabb büntetése nem 

volt. 
− Indokolatlanul hiányzik, igazolatlan órája is van. 

Rossz: 
− Hanyag munkájával és fegyelmezetlenségével tőnik ki. 
− A közösség, az osztály fejlıdését súlyosan hátráltatja. 
− A rendre, tisztaságra nem vigyáz, egyéni tisztasága is kifogásolható. 
− Társainak rossz példát mutat, önfegyelme életkorának nem megfelelı. 
− A iskola berendezéseit rongálja. 
− Az elızı félévben igazgatói intése volt. 
− A baleseti és közlekedési szabályok ellen súlyosan vét. 
− Igazolatlanul hiányzik, igazolatlan napja is van. 
− A házirend szabályait nem tartja be. 

Szorgalom esetében 
Példás: 

− Képességei szerint tanul és példásan végzi a rábízott feladatokat. 
− Az új ismereteket igényli, azok megszerzésére egyéni képességei és 

körülményeihez képest állhatatosan törekszik a tanítási órákon és azon kívüli 
foglalkozásokon. 

− Az önként vállalt munkát, megbízatásokat mindig elvégzi. 
− Az iskolai, önkormányzati munkában aktív. 
− Igényessége és pontossága kifogástalan. 

Jó: 
− Kötelesség teljesítésében kisebb hiányok elıfordulnak. 
− Egyéni képességei és körülményeihez képest az új ismeretek megszerzésére 

törekszik. 
− Gyakran végez önként vállalt munkát. 
− Az iskolai tennivalókat nem mindig képességeinek megfelelıen végzi. 
− Igényessége és pontossága többnyire jó. 

Változó: 
− Kötelességeit csak többszöri figyelmeztetés után teljesíti. 
− Új ismeretek megszerzést nem igényli, szaktárgyak tanulásához való viszonya 

kifogásolható, a tanítási órákon kívüli lehetıségeket nem veszi igénybe. 
− Csak néha vesz részt önként vállalt munkában. 
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− Iskolai, önkormányzati munkába csak ritkán kapcsolódik be. 
− Igényessége, pontossága kifogásolható. 

Hanyag: 
− Kötelességeit ismételt figyelmeztetés után is gyakran elmulasztja. 
− Új ismeretek megszerzésére nem törekszik, szaktárgyak tanulásához való 

viszonya nem megfelelı. 
− A tanítási órákon kívüli lehetıségeket nem veszi igénybe. 
− Munkát önként nem vállal. 
− Iskolai munka iránt érdektelen, cselekvıkészségének hiánya társaira is 

kedvezıtlen hatással van. 
− Igényessége, pontossága erısen kifogásolható. 

A magatartás és a szorgalom teljesen szét nem választható, ezért a következı összefüggéseket 
kell figyelembe venni: 

− Magatartásból példás az lehet, akinek szorgalomból a minısítése példás vagy jó. 
− Magatartásból jó az lehet, akinek a szorgalma példás, jó vagy változó. 
− Ha a magatartás rossz a szorgalom legfeljebb változó lehet. 
− Ha a tanuló szorgalma legalább három tantárgyból hanyagnak minısül, 

szorgalma változónál jobb nem lehet. 

III.4.4. Jutalmazási tradíciók 

− Országos, megyei tanulmányi versenyeken, pályázatokon, sportversenyeken 
elért eredményeket osztályfınöki vagy igazgatatói dicséretben részesítjük 
(alkalmi jelleggel az év folyamán folyamatosan.) 

− Iskolánk védıszentjének ünnepén (december 8.) négy – öt tanuló jutalmazása 
kiváló énekkari, tanulmányi, kulturális munkájáért. 

− Iskolanap: kimagasló kulturális, tanulmányi, sport, egyéb versenyek, (országos- 
Európa- világbajnokságok), valamint a tanuló példamutató hitélete.  

− Ballagási ünnepségen „Jó tanuló, Jó sportoló díjban részesítjük a nyolcadik 
osztályban végzett tanulóinkat, akik tanulmányi eredménye 5-8. osztályig az 
általános iskolában, illetve 9-12. osztályig a gimnáziumban a 4,7 tanulmányi 
átlagot meghaladja, és országos diákolimpiai elıdöntıbe jut, vagy országos 
diákolimpiai eredménnyel rendelkezik. Feltétel még az iskolát képviselni városi 
tömegsport-rendezvényeken. 

− Az általános iskolai ballagási ünnepségen kiemelkedı tanulmányi eredményért, 
szorgalomért, közösségi munkáért és az egyház iránti elkötelezettségért 
tanévenként legfeljebb két végzıs tanulkó Dominika-díjban részesül. 

− A gimnáziumi ballagási ünnepségen kiemelkedı tanulmányi eredményért, 
szorgalomért, közösségi munkáért és az egyház iránti elkötelezettségért 
tanévenként legfeljebb két végzıs tanuló PRO SCIENTIA ET 
COMMUNITATE (TANULÁSÉRT ÉS KÖZÖSSÉGÉRT) DÍJBAN részesül. 

− Tanévzáró ünnepélyünkön könyvjutalomban részesítjük azokat a tanulókat, akik 
a tanulásban, hitoktatásban országos szinten kiemelkedı tanulmányi, vagy 
sporteredményeket értek el. 

− A szülık jutalmazása áldozatos munkájukért. 

III.4.5. Büntetés fokozatai 

Azt a tanulót, aki:  
− tanulmányi kötelezettségeit nem teljesíti, 
− a házirend elıírásait megszegi, 
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− igazolatlanul mulaszt, 
− bármely módon árt az iskola jó hírnevének, büntetésben lehet részesíteni. 

Szaktanári figyelmeztetés (szóbeli, írásbeli) 
Tantárgyi követelmények nem teljesítése, a felszerelés, a házi feladat többszöri 
hiánya, az órákon elıforduló fegyelmezetlenségek miatt. 

Osztályfınöki figyelmeztetés (szóbeli, írásbeli) 
A tanuló tanulmányi és magatartásbeli kötelezettségszegése, a házirend enyhébb 
megsértése, igazolatlan mulasztás miatt. 

Igazgatói figyelmeztetés (szóbeli, írásbeli) 
Az iskolai házirend gyakori megsértése, igazolatlan mulasztás, szándékos, kisebb 
értékő károkozás, fegyelmezetlenség miatt. 

Igazgatói intés (írásbeli) 
Az iskolai házirend súlyos megsértése, szándékos károkozás, igazolatlan mulasztás, 
súlyos fegyelmezetlenség miatt. 

A tájékoztató füzet, vagy az ellenırzı útján a szülıket értesítjük, a naplóba beírjuk. 

 

III.5 Az otthoni, a napközi és tanulószobai felkészüléshez elıírt írásbeli és 
szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai 

A házi feladat olyan feladatokat jelent, amely otthon, a napköziben vagy a tanulószobán 
készítendık el. Új anyag feldolgozása nem adható fel házi feladatként.  

Feladható egyszerre írásbeli és szóbeli házi feladat is. A házi feladat mennyisége pontosan 
nem határozható meg, körülbelül annyi, amennyit a következı órán 10 perc alatt ellenırizni 
lehet. A hét végére is adható házi feladat. Az alsó tagozatban a házi feladat mennyisége nem 
haladhatja meg azt, amit a napközis foglalkozások alatt el lehet végezni. 

III.6. A középszintő érettségi vizsga témakörei  

A középszintő érettségi vizsga témakörei megegyeznek az aktuális jogszabály által 
rögzített, a Nemzeti Erıforrás Minisztérium honlapján elérhetı vizsga követelményekben 
szereplıkkel, a helyi tantervünk ezen felül nem határoz meg további témákat. 

III.7. A tanulók fizikai állapotának mérése 

Iskolánkban a tanulók fizikai és motorikus képességeinek mérését és értékelését az OM által 
megbízott "Testnevelési Bizottság" 2000-ben összeállított útmutatója alapján a "Mini 
Hungarofit" teszttel végezzük. 
Mérések: 

• Helybıl távolugrás 
• Fekvıtámaszban karhajlítás és - nyújtás  
• Hason fekvésbıl törzsemelés és - leengedés  
• Hanyatt fekvésbıl felülés és visszaereszkedés  
• Cooper-teszt 
• Testtömeg 
• Testmagasság 

Az oktatási törvény minden testnevelı számára kötelezıen elıírja évente két alkalommal a 
tanulók fizikai állapotának felmérését. 
A próbarendszert nevelési eszköznek tekintjük, amelyek lehetıvé teszik a tanulók fejlıdése 
során az alapvetı fizikai tulajdonságok mérését. 
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III. HELYI TANTERV – Jászberényi Katolikus Óvoda, 
Általános Iskola Liska József Középiskola és Kollégium 
Tagintézménye 
 

1. A VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK 

1.1. szakközépiskolai/szakgimnáziumi óraterv a 2016. szeptember 1elıtt 
indult képzésekre kifutó rendszerben 

A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjérıl szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI 
rendelet szerinti szakközépiskolai óraterv 2013. szeptember 1-től 
 

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

Magyar nyelv  2 1 1 1 
Irodalom 2 3 3 3 
Idegen nyelvek 3+1 3+1 3+1 3+1 
Matematika 
Testnevelés (mindennapos testmozgás) 3+1 3+1 3 3 
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 
Testnevelés (mindennapos testmozgás) 2 2 3 3 
Hittan (Etika helyett)   1 0+2 
Fizika 
X tárgy megerısítés 

3 2 2 
0 

+1 
Kémia 2 1     
Biológia – egészségtan   2 2 1 
Földrajz 2 1     
Osztályfınöki 1 1 1 1 
Mővészetek (Ének-zene)   1     
Informatika 1+1 0+2 0+2   
Testnevelés és sport 5 5 5 5 
Szakmai tárgyak 6 7 8 11 
Felhasznált órakeret 35 36 34 35 
Hittan (nem számít bele az órakeretekbe  
a NAT 9.§ 1.a szerint) 2 2 1  

 
Piros: szabad sáv felhasználása. 
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1.2. Gimnáziumi óraterv 2013. szeptember 1-tıl  

A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjérıl szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI 
rendelet szerinti gimnáziumi óraterv a 2013/14-es tanévtıl 
 
A választott kerettantervi változatok megnevezése: 
 

Biológia-egészségtan A 

Fizika A 

Kémia A 

Ének-zene A 

Emelt matematika A 
 

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

Magyar nyelv  2 1 1 1 
Irodalom 2 3 3 +1 3 
Idegen nyelv 
Emelt szint 

3+1 
 

3+1 
 

3+1 
+2 

3 +1 
+2 

II. Idegen nyelv 3 3 +1  3 +1  3 
Matematika 
Emelt szint 

3+1 
 

3 
 

+1  3 
+2 

+1  3+1 
+2 

Hittan (Erkölcstan helyett)     1+1   
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 
Emelt szint 

2+1 
 

2+1 
 

3 
+2 

+1  3 
+2 

Fizika 2 2 2   
Kémia 2 2     
Biológia – egészségtan 
Biológia emelt szint vagy fakultáció   

2 
 

2 
+2+2 

3 
+2+2 

Osztályfınöki 1 1 1 1 

Földrajz 2 2     

Mővészetek   1 1 

Ének-zene 1 1   

Vizuális kultúra 1 1+1   

Dráma és tánc 1    

Mozgóképkultúra és médiaismeret   1 1 
Informatika 
Fakultáció 

1+1 
 

1+1 
 

0 
+2  

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Fakultáció*     4 6 

Felhasznált órakeret 35 36 35 35 
Hittan (nem számít bele az órakeretekbe  
a NAT 9.§ 1.a szerint) emelt 

2 
 

2 
 

0 

+2 

2 

+2 

 
Piros: a szabad sáv felhasználása. 
Fakultációs órakeret felhasználása az 5. érettségi tantárgyhoz, továbbtanuláshoz: 
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Zöld: Fakultációs tantárgyak óraszáma. Érettségi tantárgyak megerısítésére középszinten. 
Gimnáziumban a választható érettségi tantárgyak: Biológia és Informatika a fakultációs 
órakeret terhére. 
Informatikát választónak elırehozott érettségit kell tenni 11-ben. 

Lila kiemelés: emelt szintő érettségire felkészítés.  
Kötelezıen választandó fakultációs tantárgy: 1 darab 2 órás fakultáció vagy emelt szintő 

Kék: A fakultációs órakeret felhasználása az érettségi tárgyak megerısítésére. 
Testnevelés érettségi, felvételi felkészítés: évfolyamszinten összevontan az testnevelés 
órakeretébıl. 
Énekkar: összevontan teljesíthetı 
Rajz érettségi: felkészítés rajzszakkör keretében, az órakereten felül. 
 

1.3. Rendvédelmi/katonai fakultációs gimnáziumi óraterv 2013. szeptember 
1-tıl  
 

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

Magyar nyelv 2 1 1 1 
Irodalom 2 3 3 3 
Idegen nyelv 
Emelt szint 

3+1 
 

3+1 
 

3+1 
+2 

3 +1 
+2 

II. Idegen nyelv 3 3 3 3 
Matematika 
Emelt szint 

3+1 
 

3 
 

3 
+2 

+1  3+1 
+2 

Hittan (Erkölcstan helyett)     1   
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 
Emelt szint 

2+1 
 

2+1 
 

3 
+2 

3 
+2 

Fizika 2 2 2   
Kémia 2 2     
Biológia – egészségtan 
Biológia emelt szint vagy fakultáció    

2 
 

2 
+2+2 

3 
+2+2 

Osztályfınöki 1 1 1 1 

Földrajz 2 2     

Mővészetek   1 1 

Ének-zene 1 1   

Vizuális kultúra 1 1+1   

Dráma és tánc 1    

Mozgóképkultúra és médiaismeret   1 1 
Informatika 
Fakultáció 

1+1 
 

1+1 
 

0 
+2  

Testnevelés és sport 5 5 5 5 
Rendvédelmi/Katonai ismeret (kötelezı tantárgy) 
Fakultáció, lehet emelt szint is   

3 
+2 

3 
+2 

Fakultáció*     4+1 6 

Felhasznált órakeret 35 36 35 35 
Hittan (nem számít bele az órakeretekbe  
a NAT 9.§ 1.a szerint)  emelt 

2 
 

2 
 

1 

+2 

2 

+2 
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A választott kerettantervi változatok megnevezése: 
 

Biológia-egészségtan A 

Fizika A 

Kémia A 

Ének-zene A 

Emelt matematika A 
 
Piros: a szabad sáv felhasználása.  
Fakultációs órakeret felhasználása az 5. érettségi tantárgyhoz, továbbtanuláshoz 
Zöld: Fakultációs tantárgyak óraszáma. Érettségi tantárgyak megerısítésére középszinten. 
Rendvédelmi/katonai gimnáziumban a választható érettségi tantárgyak: Biológia, Informatika 
és Rendvédelmi/katonai ismeret a fakultációs órakeret terhére. 

Informatikát választónak elırehozott érettségit kell tenni 11-ben. 
Lila kiemelés: emelt szintő érettségire felkészítés.  

Kötelezıen választandó fakultációs tantárgy: 1 darab 2 órás fakultáció vagy emelt szintő 
Kék: A fakultációs órakeret felhasználása az érettségi tárgyak megerısítésére. 
Testnevelés érettségi, felvételi felkészítés: évfolyamszinten összevontan az testnevelés 
órakeretébıl. 
Énekkar: összevontan teljesíthetı 
Rajz érettségi: felkészítés rajzszakkör keretében, az órakereten felül. 
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1.4. Szakgimnáziumi tantárgyi struktúra és óraszámok 2016. szeptember 1-
tıl  

Villamosipar és elektronika XI. ágazat esetén 
 

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

óraszám 
összesen 

13. évf. 
13. évf. 

óraszám 
összesen 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 556 - - 
Idegen nyelv 4 4 4 4 556 4 124 
Matematika 3 3 3 3 417 - - 
Történelem 2 2 3 3 345 - - 

Hittan (Etika helyett)  -  -  - 1 31 - - 
Informatika 2 2 - - 144 - - 
Mővészetek  - -  1  - 36 - - 
Testnevelés 5 5 5 5 695 - - 

Osztályfınöki 1 1 1 1 139 - - 
Kötelezı komplex 

természettudományos 
tantárgy 

3 - - - 108 - - 

Ágazathoz kapcsolódó 
tantárgy: Fizika 

- 2 2 2 206 - - 

Kötelezıen választható 
tantárgy: Elektronika 

 - - 2 2 134 - - 

Pénzügyi és vállalkozói 
ismeretek 

- 1 - - 36 - - 

Hittan* 2 2 2 1 278 1 31 
Érettségire épülı (fı) 

szakképesítés** 
8 8 7 7 

(1045+453)  

1498 

31 961 

Érettségi vizsga keretében 
megszerezhetı 

szakképesítés** 
3 4 3 3 - - 

Rendelkezésre álló 
órakeret/hét 

35 36 35 35   35  

Tanítási hetek száma 36 36 36 31   31  

Éves összes óraszám 1260 1296 1260 1085 4901 1085 1085 

 
A 10. és 11. év végén 140 óra összevont gyakorlat 
* nem számít bele a rendelkezésre álló órakeretbe 
** külön táblázatban szakmánként 
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Informatika XIII. ágazat esetén 
 

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

óraszám 
összesen 

13. évf. 
13. évf. 

óraszám 
összesen 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 556 - - 
Idegen nyelv 4 4 4 4 556 4 124 
Matematika 3 3 3 3 417 - - 
Történelem 2 2 3 3 345 - - 

Hittan (Etika helyett)  -  -  - 1 31 - - 
Informatika 2 2 - - 144 - - 
Mővészetek  - -  1  - 36 - - 
Testnevelés 5 5 5 5 695 - - 

Osztályfınöki 1 1 1 1 139 - - 
Kötelezı komplex 

természettudományos 
tantárgy 

3 - - - 108 - - 

Ágazathoz kapcsolódó 
tantárgy: Fizika 

- 2 2 2 206 - - 

Kötelezıen választható 
tantárgy: Hálózatok 

 - - 2 2 134 - - 

Pénzügyi és vállalkozói 
ismeretek 

- 1 - - 36 - - 

Hittan* 2 2 2 1 278 1 31 
Érettségire épülı (fı) 

szakképesítés** 
8 8 7 7 

(1045+453)  

1498 

31 961 

Érettségi vizsga keretében 
megszerezhetı 

szakképesítés** 
3 4 3 3 - - 

Rendelkezésre álló 
órakeret/hét 

35 36 35 35   35  

Tanítási hetek száma 36 36 36 31   31  

Éves összes óraszám 1260 1296 1260 1085 4901 1085 1085 

 
A 10. és 11. év végén 140 óra összevont gyakorlat 
* nem számít bele a rendelkezésre álló órakeretbe 
** külön táblázatban szakmánként 
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Ügyvitel XXV. ágazat esetén 
 

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

óraszám 
összesen 

13. évf. 
13. évf. 

óraszám 
összesen 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 556 - - 
Idegen nyelv 4 4 4 4 556 4 124 
Matematika 3 3 3 3 417 - - 
Történelem 2 2 3 3 345 - - 

Hittan (Etika helyett)  -  -  - 1 31 - - 
Informatika 2 2 - - 144 - - 
Mővészetek  - -  1  - 36 - - 
Testnevelés 5 5 5 5 695 - - 

Osztályfınöki 1 1 1 1 139 - - 
Kötelezı komplex 

természettudományos 
tantárgy 

3 - - - 108 - - 

Ágazathoz kapcsolódó 
tantárgy: Földrajz 

- 2 2 2 206 - - 

Kötelezıen választható 
tantárgy: Jogi ismeretek 

 - - 2 2 134 - - 

Pénzügyi és vállalkozói 
ismeretek 

- 1 - - 36 - - 

Hittan* 2 2 2 1 278 1 31 
Érettségire épülı (fı) 

szakképesítés** 
8 8 7 7 

(1045+453)  

1498 

31 961 

Érettségi vizsga keretében 
megszerezhetı 

szakképesítés** 
3 4 3 3 - - 

Rendelkezésre álló 
órakeret/hét 

35 36 35 35   35  

Tanítási hetek száma 36 36 36 31   31  

Éves összes óraszám 1260 1296 1260 1085 4901 1085 1085 

 
A 10. és 11. év végén 140 óra összevont gyakorlat 
Kék: érettségi tantárgy megerısítése, a mindennapi testmozgás biztosítása  
* nem számít bele a rendelkezésre álló órakeretbe 
** külön táblázatban szakmánként 
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2. A VÁLASZTOTT KERETTANTERV ÁLTAL MEGHATÁROZOTT 
ÓRATERVEK TANANYAGTARTALMA 

A választott kerettanterv által meghatározott óraszám feletti kötelezı tanórai foglalkozások, 
továbbá a kerettantervben meghatározottakon felül a nem kötelezı tanórai foglalkozások 
megtanítandó és elsajátítandó tananyaga, az ehhez szükséges kötelezı, kötelezıen választandó 
vagy szabadon választható tanórai foglalkozások megnevezése, óraszáma a Pedagógiai 
Program mellékletében található. 

 

3. AZ OKTATÁSBAN ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK, 
TANULMÁNYI SEGÉDLETEK ÉS TANESZKÖZÖK 
KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI 

Iskolánk pedagógusai a helyi tanterv alapján, e fejezet rendelkezéseinek betartásával, a 
szakmai munkaközösség véleményének kikérésével választják meg az alkalmazott 
tankönyveket, tanulmányi segédleteket, taneszközöket. 
Pedagógusaink nem választhatnak olyan tankönyvet, amelynek igénybevétele az iskolai 
tankönyvrendelés és tankönyvellátás jogszabályban meghatározott rendje szerint nem 
biztosítható valamennyi tanulónak.  
Tanítási év közben a meglévı tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök, ruházati és 
más felszerelések beszerzésére vonatkozó döntés nem változtatható meg, ha abból a szülıre 
fizetési kötelezettség hárul. 
A tankönyvrendelés elkészítését a tankönyvfelelıs kolléga koordinálja. A megbízásnak 
tartalmaznia kell a tankönyvfelelıs feladatait, a szükséges határidıket, a terjesztés módját, 
helyét, idejét és az esetleges díjazás módját, mértékét. 

Az iskola tiszteletben tartja a pedagógus jogát a tankönyvek és a taneszközök kiválasztására 
vonatkozóan. 

3. 1. Tankönyvek kiválasztásának elvei: 

• a kerettantervhez, illetve a helyi tantervhez igazodjon; 
• szakmai szempontból feleljen meg a többcélú intézmény oktatási szintjeinek;  
• tartalmazza a tantervben elıírt ismeretanyagot; 
• elégítse ki a didaktikai követelményeket; 
• feleljen meg az életkori sajátosságoknak, alkalmazkodjon a korosztály 

intellektuális fejlettségi szintjéhez; 
• szerkesztése segítse a tanulást; 
• sok szemléltetı ábrát, illetve magyarázatot tartalmazzon; 
• változatos oktatási módszerek alkalmazását segítse; 
• szerepeljenek benne a kultúrtörténeti vonatkozások; 
• feleljen meg iskolánk elveinek, céljainak; 
• esztétikus, nyelvhelyességi szempontból is megfelelı legyen;  
• tartós, gyakori használatra készüljön; 
• megfizethetı legyen;  
• legyen összhangban a munkaközösség ajánlásával, 
• szakmailag egymásra épüljön; 
• tartalmazza a NAT és az elfogadott helyi tanterv követelményeit; 
• lényeges, hogy egyformán fejlessze az auditív és vizuális megismerést a tankönyv 

és a taneszköz család; 
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• érthetı legyen a szövege a tankönyveknek és taneszközöknek; 
• az ismeretközlés során bizonytalanságban ne hagyja a tanulókat; 
• fejlessze a logikus gondolkodást, s hasson a pozitív érzelmekre; 
• az illusztrációk funkcionálisak legyenek; 
• legyen megfelelı tipográfia, az oldalak áttekinthetıek, szellısek legyenek; 
• a jelenleg beszélt választékos magyar nyelven íródjanak, hangozzanak el a 

magyarázatok (idegen nyelv kivételével); 
• helyesírás tekintetében kifogástalan legyen. 

3. 2. Taneszközök kiválasztásának elvei 

• a kerettantervhez, illetve a helyi tantervhez igazodik  
• szakmai szempontból megfelel az oktatás szintjének  
• megfelel az életkori sajátosságoknak  
• a taneszközök, segédeszközök legyenek összhangban a tankönyvekkel, 

munkafüzetekkel; 
• könnyen elıkészíthetı a tanórára  
• munka-és balesetvédelmi szempontból kifogástalan  
• alkalmas tanulói kísérletek végzésére is  
• megfizethetı 
• összhangban van a munkaközösség és a központi ajánlásokkal. 

 
A nevelı-oktató munka során a pedagógusok csak olyan nyomtatott taneszközöket (tankönyv, 
munkafüzet, térkép stb.) használnak a tananyag feldolgozásához, amelyeket az oktatási 
miniszter hivatalosan tankönyvvé nyilvánított.  
Nyelvkönyveket, bizonyos feladatgyőjteményeket a diákkönyvtárból lehet kölcsönözni. 

A nyomtatott taneszközön túl néhány tantárgynál egyéb eszközökre is szükség van (pl. 
tornafelszerelés, rajzfelszerelés stb.). 
Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelezı tanulói 
taneszközöket a nevelık szakmai munkaközösségei (illetve, ahol nincs munkaközösség, ott az 
egyes szaktanárok) határozzák meg az iskola helyi tanterve alapján. 
A kötelezıen elıírt taneszközökrıl a szülıket minden tanév elıtt (a megelızı tanév 
májusában szülıi értekezleteken) tájékoztatjuk. A taneszközök beszerzése a tanév kezdetére a 
szülık kötelessége. 

3. 3. A taneszközök kiválasztásánál figyelembe vett szempontok 

A taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének! 
Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell elınyben részesíteni, 
amelyek több tanéven keresztül használhatóak. 
A taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: új taneszköz használatait csak 
nagyon szükséges, az oktatás minıségét lényegesen jobbító esetben vezetünk be.  
Az iskola arra törekszik, hogy saját költségvetési keretébıl, illetve pályázatokat és egyéb 
támogatásokat felhasználva egyre több nyomtatott taneszközt szerezzen be az iskolai könyvtár 
számára. Ezeket a taneszközöket a szociálisan hátrányos helyzető és SNI tanulók ingyenesen 
használhatják.  
Az iskola könyvtára tartós tankönyvekkel rendelkezik, melyeket tanulóink tanulmányaik 
teljes idejében használhatnak. A tankönyvek beszerzését az iskola szervezi.  
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3. 4. A tankönyv ingyenes igénybevételének biztosítása 

Az iskola a helyben szokásos módon hirdetményben teszi közzé a normatív kedvezményen 
túli további kedvezmények körét, feltételeit, az igényjogosultság igazolásának formáját és az 
igénylés elbírálásának elveit.  
A jogszabály elıírásainak megfelelıen az iskola minden év november 15-ig felméri, hogy 
hány tanuló kíván az iskolától - a következı tanítási évben - tankönyvet kölcsönözni. 
Az iskolába belépı új osztályok tanulói esetében a felmérést a beiratkozás napjáig kell 
elvégezni. 
A felmérés eredményérıl az igazgató minden év november 24-ig tájékoztatja a 
nevelıtestületet, a szülıi szervezetet, ill. a szülık képviselıjét - és az iskolai 
diákönkormányzatot. 

A nevelıtestület minden év december 15-ig meghatározza a tankönyvtámogatás módját. 
Az iskolánk legkésıbb június 10-ig - a helyben szokásos módon - közzé teszi azoknak a 
tankönyveknek, ajánlott és kötelezı olvasmányoknak a jegyzékét, amelyeket az iskolai 
könyvtárból a tanulók kikölcsönözhetnek.  

 

4. A NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGHATÁROZOTT 
KULCSKOMPETENCIÁK ÉS KIEMELT FEJLESZTÉSI FELADATOK 
MEGVALÓSÍTÁSA 

4.1. Kulcskompetenciák 

Ebbe a körbe azok a kompetenciák tartoznak, amelyekre minden egyénnek szüksége van 
személyes boldogulásához és fejlıdéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi 
beilleszkedéshez és a munkához. Ezek egyformán fontosak, mert egyaránt és együttesen 
járulnak hozzá az esélyegyenlıséghez a tudás alapú társadalomban. 
A kulcskompetenciákat nem egymástól elkülönülten, hanem a teljes pedagógiai folyamatban, 
mind a tanórai, mind a tanórán kívüli pedagógiai helyzetekben állandóan, de különbözı 
intenzitással fejlesztjük. 

Az anyanyelvi kommunikáció felöleli a belsı és külsı szellemi, lelki és érzelmi tartalmak 
kifejezését és értelmezését mind szóban, mind írásban, akár egy adott szöveg formálójaként, 
akár címzettjeként, különbözı nyelvi helyzetekben és regiszterekben. A gimnázium 
pedagógiai programja megvalósítja e kompetencia primátusát valamennyi, órarendbe illesztett 
tevékenységében (osztályfınöki és szakórák), valamint a tanórán kívüli, részben fakultatív 
pedagógiai helyzetekben (pl. Németh László-nap, tanulmányi versenyek, ünnepélyek stb.). 

Az idegen nyelvi kommunikáció jórészt az anyanyelvi kommunikáció elemeivel 
jellemezhetı, de kiegészül a közvetítés, azaz más kultúrák megértésének és tiszteletének 
képességével. A pedagógiai program elsısorban a latin, ill. az élı idegen nyelvek, de a 
világirodalom és -történelem, a filozófia, az etika, az informatika, az ének-zene és a vizuális 
kultúra tanulmányozásával teremt erre tanórai, a cserekapcsolatok és a mővészi tevékenység 
(énekkar, színjátszás, kiállítás) révén pedig tanórán kívüli lehetıséget. 

A matematikai kompetencia a logikus gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának 
képessége. E kompetencia része a matematikai modellek (képletek, struktúrák, grafikonok, 
táblázatok) alkalmazása is. A matematikán kívül e kompetenciát fejlesztjük valamennyi 
természettudományos logikára épülı tantárgyban, az informatikában, a magyar és az idegen 
nyelvekben (szövegértés), a szombati kirándulások egy részében és a tanulmányi 
versenyeken. 
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A természettudományos kompetencia arra irányul, hogy megértsük és megmagyarázzuk az 
emberben és az emberen kívüli természeti világban, ill. e kettı között lejátszódó 
folyamatokat. E kompetencia magában foglalja a mőszaki-technikai kompetenciát is. A 
klasszikus értelemben vett természettudományos tárgyak kiegészülnek a környezetvédelem, 
az informatika, a testnevelés, továbbá az életvitel és technika tantárgyakkal, valamint a 
tanórán kívüli pedagógiai lehetıségek (tudományos diákkör, erdei iskola, Németh László-nap, 
tanulmányi versenyek, szakkör, kirándulás, tábor stb.) gazdagságával. 

A digitális kompetencia felöleli a modern társadalom technológiáinak magabiztos és kritikus 
használatát a munka, a tanulás, a kommunikáció és a szabadidı területén. Az informatika 
nemcsak tanórai anyag, hanem az iskolai és az iskolán kívüli tanulói tevékenység minden 
bizonnyal legkiterjedtebb szegmentuma. A szőkebben vett iskolai feladatok, azaz a tanári és a 
tanulói munka mind nagyobb hányadát öleli fel. Gimnáziumunkban ECDL-vizsgaközpont is 
mőködhet. 

A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az egyén képes kitartóan tanulni, tanulását 
megszervezni. E kompetencia arra készteti a tanulót, hogy képességeit a helyzetek 
sokaságában és sikeresen használja. Segítséget kap erre valamennyi szakórán és az 
osztályfınöki munka számos színterén (pl. osztályfınöki óra, iskolán kívüli programok), de 
nagy segítséget kaphat diáktársaitól és a gimnázium tárgyi felszereltségétıl (könyvtár,  
géptermek) is. 

A szociális és állampolgári kompetencia interperszonális kompetencia, amely arra irányul, 
hogy az egyén konstruktív attitőddel lépjen be a társadalmi és a szakmai életbe, legyen 
toleráns, tudjon konfliktusokat kezelni. 
Aligha van tanórai és tanórán kívüli tevékenység, ahol e kompetencia fejlesztése elmaradna, 
de a klasszikus humán tantárgyak, a mővészeti nevelés, a drámafoglalkozások és az 
osztályfınöki, valamint diákönkormányzati fórumok adhatnak a legtöbbet e nyílt kompetencia 
fejlesztésére. 

A kezdeményezıképesség és vállalkozói kompetencia abban segíti a tanulót, hogy megismerje 
tágabb környezetét, képes legyen a számára kínálkozó lehetıségek megragadására; de ne 
legyen kiszolgáltatva a gazdasági-hirdetési manipulációnak. Irodalmi olvasmányaiban, 
történelmi analógiákban, az osztályfınöki tematika érték-és fogyasztóvédelmi egységében, 
továbbá a vizuális nevelés médiaismereti fejezetében kap tanári segítséget a kompetencia 
megszerzésére. 

Az esztétikai-mővészeti tudatosság és kifejezıképesség kreatív jellegénél fogva nemcsak a 
legfontosabb kompetencia, hanem más kompetenciák felerısítıje is lehet. „A beszéd bal 
féltekés, míg a jobb félteke néma, viszont jobban lát, sokkal többet tud a térmanipulációban. 
Digitális elven mőködik a bal félteke, a másik félteke analóg. (…) A bal félteke inkább 
algebrikus, míg a jobb félteke geometrikus, hiszen ez a ’jobban’ látó félteke. 

A képzelıerı, kreativitás, muzikalitás jobb féltekés.” (Hámori József) A mővészeti tárgyak, a 
hozzájuk kapcsolódó tanórán kívüli elemek (énekkar, színjátszás, kiállítások, bemutatók stb.) 
és iskolán kívüli programok (színház-, hangverseny- és múzeumlátogatás, kirándulások, 
szombati alkalmak stb.), a tanulói öntevékenység támogatása mind e valóban 
kulcskompetencia fejlesztését szolgálják. 

4.2. Kiemelt fejlesztési feladatok 

A kiemelt fejlesztési feladatok a kulcskompetenciák fejlesztéséhez hasonlóan az egész 
programot átszövik, a tantárgyi-mőveltségi struktúrában nincs külön meghatározott helyük. 
Egyszerre vertikális és horizontális jellegőek. A primer ismeret mögötti szekunder jelenlétük 
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változó arányban és intenzitásban szinte minden pedagógiai mozzanatban, akár tanórai, akár 
tanórán kívüli, de iskolán belüli, akár iskolán kívüli mozzanatban érzékelhetı. 
Mind a nevelési program, mind a helyi tantervsor, mind a tanári gyakorlat (tervezett változata 
a tanmenet) valóban kiemeltnek tekinti a következı fejlesztési feladatokat: 

• énkép, önismeret 
• hon- és népismeret 
• európai azonosságtudat – egyetemes kultúra 
• aktív állampolgárságra, demokráciára való nevelés 
• gazdasági nevelés 
• környezettudatosságra való nevelés 
• a tanulás tanítása 
• testi és lelki egészség 
• felkészülés a felnıttlét szerepeire 
 

5. A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS, TESTMOZGÁS 
MEGVALÓSÍTÁSÁNAK MÓDJA 

 
A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósítása intézményünkben az Nkt. 27. § (11) 
bekezdésében meghatározottak szerint történik. 

    

    

6. A VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK, FOGLALKOZÁSOK, A 
PEDAGÓGUSVÁLASZTÁS SZABÁLYAI 

 

Tanulóink 11. évfolyamtól kezdve emelt szintő oktatásra jelentkezhetnek a kötelezı érettségi 

tantárgyakból, biológiából és informatikából. Az iskola minden év március15-ig közzéteszi a 

tájékoztatót azokról az érettségi vizsgákra felkészítı (vagy más) tárgyakról, amelyekbıl a tanuló 

választhat. A tájékoztató tartalmazza a foglalkozást tartó pedagógus nevét is. (A pedagógus 

személyének megváltoztatása indokolt estben módosítható.)  A jelentkezés írásban történik, az iskola 

által szerkesztett nyomtatványon, minden év május 20-áig. A kiskorú tanuló esetében a nyilatkozatot a 

szülı is aláírja. A jelentkezés módosítására augusztus 25-éig kérelmet lehet írásban beadni. 

A jelentkezett tanulók kötelesek az adott tanév végéig a foglalkozásokon részt venni. A távolmaradást 

igazolni kell, és ugyanolyan jogkövetkezményt von maga után, mint a kötelezı tanórai foglalkozásról 

történı távolmaradás. 

 

A pedagógusválasztás lehetıségével a diákok abban az esetben élhetnek, ha az adott tantárgyból a 

felkészítés az adott osztályban több szinten folyik. Ebben az esetben, a tanuló írásban kérheti az 

igazgatótól a másik pedagógus csoportjába történı beosztást. Az igazgató a csoportlétszám és a többi 

tanuló érdekeinek figyelembevételével hozza meg döntését, amely a tanév végéig szól. 
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Az iskolai óratervek kötelezı és nem kötelezı (választható) tanórai foglalkozásokat határoznak meg. 

Iskolánk helyi tanterve úgy lett kialakítva, hogy a helyi tantervben meghatározott tanagyag 

elsajátítása, a követelmények teljesítése csak a választható tanítási órákon való részvétellel 

biztosítható. Ezért az iskolába történı beiratkozás a szabadon választott tanítási órákon való részvétel 

vállalását is jelenti. 

 

    

7. KÖZÉP- VAGY EMELT SZINTŐ VÁLASZTHATÓ ÉRETTSÉGI 
VIZSGATÁRGYAK 

 
 Iskolánk közép- vagy emelt szintő érettségi vizsgára való felkészítését az alábbi tárgyakból 
vállalja kötelezıen. 
 

Emelt szinten válaszható Középszinten választható 

angol nyelv fizika 

német nyelv kémia 

matematika biológia 

történelem angol nyelv 

biológia német nyelv 

testnevelés földrajz 

hittan informatika 

belügyi rendészeti ismeretek testnevelés 

katonai alapismeretek rajz és vizuális kultúra 

 ének-zene 

 belügyi rendészeti ismeretek 

 katonai alapismeretek 

 hittan 
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8. A KÖZÉPSZINTŐ ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉMAKÖREI 

 
Iskolánkban középszintő érettségi vizsga abból a tantárgyból tehetı, amelynek a helyi 
tantervben meghatározott követelményeit az érettségi vizsgára jelentkezı teljesítette, tudását 
osztályzattal értékelték, és ezt bizonyítvánnyal igazolni tudja. 
A középszintő érettségi vizsga témaköreit az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 
szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének Második része tartalmazza 
minden olyan tantárgyból, amelyekbıl helyi tanterv szerint felkészítést szervezünk a 
középszintő érettségi vizsgára. 

    

9. A TANULÓ TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK ELLENİRZÉSI ÉS 
ÉRTÉKELÉSI MÓDJAI, DIAGNOSZTIKUS, SZUMMATÍV, 
FEJLESZTİ FORMÁI 

9. 1. Az iskola követelményrendszere 

Minden iskola nevelı-oktató tevékenységébıl adódóan sokrétő követelményrendszert állít fel 
a diákok számára, amitıl esetileg értelemszerően el lehet térni az iskolavezetés engedélyével. 
Az ezeknek való megfelelés, vagy meg nem felelés alapelveit foglaljuk össze az alábbiakban. 
A követelményrendszer több nagy csoportba osztható: 
Tantárgyi követelmények 

A tantárgyi követelményeket a NAT és a Kerettanterv alapján a helyi tanterv határozza meg. 
A szakmai képzés elméleti és gyakorlati követelményeit a szakmai vizsgakövetelmények és a 
helyi szakmai program határozza meg. 
A követelményrendszer kialakításánál figyelembe kell venni a szakmai vizsgák és a kétszintő 
érettségi vizsgakövetelményeit. A tantárgyi megmérettetésnek fontos részét képezik a 
tantárgyi versenyek, pályázatok. 
 
Magatartási és szorgalmi követelmények 

Ezek az alapvetı keresztény értékekre, erkölcsre épülnek és konkrétan az iskola házirendje 
tartalmazza. A szorgalmi követelmények a diákok tanuláshoz, munkához való viszonyát 
tükrözi. 
 
A követelmények betartása és betartatása több úton történik. Fontos a keretek betartatása a 
fegyelem és a fegyelmezés, a jutalmazás és a büntetés, az ellenırzés, hiányosságok és 
elmaradások esetén a támogatás felajánlása, és az ehhez kapcsolódó világos megállapodás 
tanuló és tanár között. Világosan és konkrétan fogalmazódnak meg idıkeretek, feladatok, 
követelmények, mindezzel személyessé válik az, ami általánosan érvényes volt.  
A fegyelem, önfegyelem kialakításának eszköze a jutalmazás és a büntetés. Mindkettı akkor 
hatékony, ha idıben és helyes mértékkel és következetesen, kiszámíthatóan alkalmazzuk és 
arányban áll a jutalmazandó, illetve büntetendı tettel.  
Nem szabad senkit jutalmazással mások fölé helyezni, illetve büntetéssel megszégyeníteni. 
Egyik sem alkalmazható túl gyakran, mert hatását veszti. A büntetés együtt jár a 
megbocsátással, az újrakezdés lehetıségének a megadásával. A követelmények betartását 
segíti a folyamatos számonkérés és értékelés, melynek több szintje van a feleltetéstıl kezdve a 
vizsgáztatásig. 
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9.2. Az ellenırzés és az értékelés alapelvei 

Az igazságos értékelés elıfeltétele a világosan megfogalmazott és következetesen 
érvényesített követelmények. A tantárgyi tervekben leírt követelményeket kell alkalmazni az 
osztályozás során. Ugyanakkor a tanuló önmaga teljesítményéhez, egyéni képességéhez is 
viszonyítani kell, de közben nem sérthetjük mások igazságérzetét. 
Az iskola pedagógusai nevelı-oktató munkájuk során folyamatos, jól megtervezett és 
szervezett ellenırzésre törekednek annak érdekében, hogy saját munkájuk hatékonyságát és a 
tanulók felkészültségét értékeljék. 
A folyamatos információszerzés az intellektuális teljesítményeken kívül kiterjed a 
személyiség más szféráira is, a tanulók személyiségének egészére. 
Az ellenırzést-értékelést jellemzi: 

• folyamatosság, rendszeresség, 
• korrektség, 
• igényesség, 
• objektivitás és empátia egészséges aránya, 
• a tanulói önkontroll fejlesztésének igénye. 

 

9.2.1. A számonkérésnek, a tanulói teljesítmény értékelésének, minısítésének követelményei 

• Számon kérni csak olyan ismeretet szabad, amelyet megtanítottunk, illetve amelyhez a 
tanuló tanára vezetésével (irányításával) hozzájutott, ami a tankönyvben szerepel. 

• A számonkérésnek mindig a tanuló tudására kell irányulnia. A hiányosságok 
feltárásának célja a további ismeretszerzés, illetve a hiányosságok pótlásának segítése. 

• A tanuló teljesítményét mindenkor korrekt módon, az elvárás–képesség–teljesítmény 
egységében kell értékelni. 

• Az értékelés és minısítés során arra kell törekedni, hogy az érdemjegy vagy szöveges 
minısítés mindenkor a tanuló teljesítményét tükrözze (és ne az osztályban, csoportban 
kialakult tudásbeli rangsorban elfoglalt helyét). 

• A tanulói teljesítmény értékelésekor a pozitív motiváció, a képességeknek a 
megerısítés útján történı fejlesztése az irányadó elv. 

 

9.3. Az értékelés  

A folyamatos értékelés szerepe: 

• visszajelzés a diáknak a továbbhaladás érdekében, 
• jelzés a szülıknek a diák adott tantárgybeli elımenetelérıl. 

A folyamatos értékelés fajtái: 

• órai értékelés (szóban az órai munka, az aktivitás visszajelzésére), szóbeli felelet 
értékelése, 

• gyakorlati, illetve manuális tevékenység értékelése osztályzattal és szóban 
(készségtárgyakban nyújtott teljesítmény értékelése), 

• írásos értékelés (írásbeli munka minısítésére: osztályzat + hozzáfőzött megjegyzések, 
tanácsok), 

• szülıknek üzenı füzet vagy ellenırzı révén küldött jelzés a feltőnıen gyenge, vagy – 
esetleg – a kiemelkedıen jó teljesítményekrıl. 
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Az év végi osztályzat a közoktatásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelıen születhet 
osztályozóvizsga eredményeként. Ekkor az értékelés az adott tanév tantárgyi 
követelményeinek elsajátítási szintjét jelzi. 
Az elıbbiektıl eltérı, speciális értékelési forma a különbözeti vizsga. A különbözeti vizsgán 
kapott osztályzat azt jelzi, hogy a tanuló a befogadó csoport (osztály) tudásszint-skáláján 
milyen helyet foglal el (pl.: iskolaváltó, iskolatípust váltó, idegen nyelvi csoportba illeszkedı 
tanuló esetén). 

9.4. Az ellenırzés 

Az ellenırzés fajtái:  

szóbeli feleltetés: házi feladat, füzetvezetés ellenırzése, 
írásbeli számonkérési formák: 

• írásbeli felelet (egy anyagrészbıl), 
• röpdolgozat (bejelentés nélkül, aznapi házi feladatból), 
• dolgozat (elızı órán bejelentett, kisebb anyagrészbıl), 
• témazáró dolgozat (legalább egy héttel korábban bejelentett, összefoglalással 

elıkészített, teljes témakört felölelı), 
• beadandó, nagyobb elmélyülést igénylı házi dolgozat kitőzése, 
• esszé 
• a tanuló teljesítményének (pl.: rajz, testneveléssel, összefüggı mozgásforma, 

zenei mő elıadása) ellenırzése. 
Az ellenırzés funkciói:  

• folyamatos munkára készteti a tanulókat, 
• folyamatos visszajelzést ad a tanárnak az egyes tanulók, illetve az egész 

csoport (osztály) adott anyagrészbıl elért tudásszintjérıl, 
• a tanulók reális önértékelésének, következésképpen a reális pályaválasztáshoz 

vezetı út megtalálásának eszköze. 
 

9.5. Az értékelés érdemjegyei és tartalma: 

Jeles A tanuló a helyi tanterv követelményeit megbízhatóan elsajátította, tudását 
alkalmazni is képes, a tantárgy szaknyelvén is pontosan, szabatosan fogalmaz, 
kiemelkedı teljesítményt nyújt 

Jó A tanuló kevés hibával elsajátította a helyi tanterv követelményeit, tudását 
kisebb bizonytalanságokkal, jelentéktelen hibával alkalmazni is tudja 

Közepes A tanuló a követelményeket pontatlanul, több hibával, felszínesen teljesíti, 
tudását csak nevelıi segítséggel tudja alkalmazni. 

Elégséges A tanuló a tantervnek csak minimális, a továbbhaladáshoz éppen elegendı 
részét sajátította el, fogalmakat nem ért, önálló feladatvégzésre nem képes, 
kizárólag nevelıi segítséggel képes önálló munkavégzésre 

Elégtelen A tanuló a helyi tanterv követelményeinek minimum szintjét sem sajátította el, 
nem rendelkezik a továbbhaladáshoz szükséges ismeretekkel, önálló 
munkavégzésre nevelıi segítséggel sem képes, megtagadja a munkát. 
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9.6. Az ellenırzés és értékelés pedagógiai szerepe 

1. Az ellenırzés, az értékelés és az osztályozás oktatásunk szerves része, amelynek 
jelentıs szerepe van a személyiség fejlesztésben is: ösztönzést ad, növeli a 
felelısségérzetet és az önértékelı képességet, s önnevelésre késztet. 
A gimnáziumban és szakközépiskolában folyó értékelı tevékenység további célja, hogy 
az ellenırzés során feltárt adatokra, tényekre támaszkodva azt vizsgálja, hogy az oktató-
nevelı munka és annak eredményei mennyire felelnek meg az iskola pedagógiai és 
szakmai programjában megfogalmazott célkitőzéseknek.  
Az oktató-nevelı munka értékelésének alapvetı feladata, hogy megerısítse a 
pedagógusokat munkájuk helyességében, vagy feltárja a hibákat, hiányosságokat, és így 
ösztönözzön a kijavításukra.  

2. Az objektív, igazságos értékelés, az osztályozás csak világosan megfogalmazott és 
következetesen érvényesített követelményrendszer alapján lehetséges. Ugyanakkor a 
tanulót önmaga teljesítményéhez, egyéni képességeihez is viszonyítani kell. Az 
értékelés, az osztályozás a tanulókat egyénenként is segíti abban, hogy a tılük elvárható 
legtöbbet nyújtsák. Akár elismerı az értékelés, akár bíráló, épüljön a bizalomra. 

3. Bármely tantárgy ellenırzési-értékelési rendszerében elengedhetetlen követelmény a 
folyamatosság. Az ellenırzés formái tantárgytól, tananyagtól, az oktatási céltól, a 
tanulók egyéniségétıl és számos más tényezıtıl függıen rendkívül változatosak 
lehetnek. Érvényesíteni kell a szóbeli és írásbeli számonkérés megfelelı egyensúlyát, 
természetesen az adott tantárgy sajátosságait figyelembe véve. Még a „feladatmegoldó” 
tárgyakban sem hagyható el a rendszeres szóbeli ellenırzés, számonkérés. 
A tanár értékelési szempontjainak kialakításakor legyen következetes, kerülje a 
szubjektív elemeket. Adjon rá lehetıséget, hogy szempontrendszerét a tanulók is 
megismerhessék.  

4. Az egyes tantárgyak helyi tantervében évfolyamonként meg kell határozni a tanév során 
írandó nagy- vagy témazáró dolgozatok számát. Az arányos terhelés miatt célszerő, 
hogy a tanárok egymás között egyeztessék egy-egy osztályban a témazáró dolgozatok 
idejét, ill. a haladási naplóban elıre jelezzék. 

5. A félévi értékelés visszajelzése annak, hogy a tanuló hol tart a tantárgy 
ismeretanyagának, az abban való jártasságnak az elsajátításában. A félévi osztályzatnak 
kell kifejeznie azt, hogy a tanulói munka, aktivitás tendenciája megfelelı-e, a 
képességei szerinti legmagasabb szintő tudás megszerzéséhez vezet-e, visszajelzést kell 
adnia arról, hogy megtalálta-e a tanuló a tantárgy eredményes elsajátításához szükséges 
tanulási módszereket. 
Az év végi osztályzatban kifejezett értékelés azt mutatja meg, hogy a tanuló milyen 
szinten sajátította el a tantárgy adott tanévre elıírt követelményeit. 
A tanév végi osztályzatok megállapításánál a tanév összes érdemjegyének átlagából 
kerekítéssel kapott jegyet vesszük alapul. Ha a tanév végi osztályzat ettıl a jegytıl a 
tanuló hátrányára eltér, a szaktanár az osztályozó értekezleten tájékoztatja az osztályban 
tanító tanárokat az eltérésrıl és annak indokairól. Ha az osztályban tanító tanárok az 
indoklással nem értenek egyet, az osztályzatot a tanuló javára módosítják. Az e pontban 
meghatározott eljárást alkalmazzuk a félévi osztályzatok megállapításánál is. 

6. A tanulók tantárgyi teljesítményét a tárgyat tanító pedagógus ellenırzi, értékeli, 
osztályozza teljes jogkörrel és felelısséggel.  

7. A tanulók az ellenırzés során munkájukról visszajelzést kapnak. Ez történhet például 
metakommunikáció útján, egy-két mondatos értékeléssel, pontokkal vagy + és – 
jelekkel (melyeket késıbb osztályzatokra váltunk), közvetlen osztályzattal. Lényeges, 
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hogy bármilyen rendszer szerint is értékelünk, ez végül osztályzatokban is jelenjen meg 
az 1-tıl 5-ig tartó skálán, és ezt is hozzuk a tanuló tudomására. Az osztályozónaplóba 
törtszámú osztályzat nem írható.  

8. Pedagógusaink a tanuló teljesítményét, elımenetelét tanítási év közben rendszeresen 
érdemjeggyel értékelik, félévkor és a tanítási év végén osztályzattal minısítik.  

9. Minden tanulónak minden tantárgyból minimálisan a heti óraszámnak megfelelı 
osztályzata van negyedévente. A szaktanár a tanuló teljesítményét, elımenetelét e 
jegyek alapján értékeli, feltéve, hogy a tanuló hiányzásai az adott idıszakban nem érik 
el a tantárgy óraszámának tíz százalékát. 

10. A szorgalmi idıben kapott osztályzatokat a tanuló bejegyzi az ellenırzı könyvbe. A 
szülı, a bejegyzéseket aláírásával veszi tudomásul. 
A szülıknek joguk és kötelességük tájékozódni gyermekük tanulmányi elımenetelérıl, 
osztályzatairól. Erre módja nyílik az ellenırzı könyv útján, az osztályfınökkel folytatott 
megbeszélés vagy a szaktanári fogadóóra során. Amennyiben a tanuló munkájában 
alapvetı hiányosság tapasztalható, és a követelményeknek nem tud eleget tenni, vagyis 
bukásra áll, a szaktanár jelezze ezt a szülıknek és az osztályfınöknek.  

11. Az iskola a diákok tanulmányi eredményeirıl értesítést küld a szülıknek november és 
április végén is. Az áprilisi értesítéskor mindenképpen jelezni kell a tanév végén várható 
elégtelen osztályzatot, amennyiben a tanuló nem változtat a tanuláshoz főzıdı 
magatartásán. 

12. A kezdı évfolyamok (hetedik, ill. kilencedik) tanulóinak teljesítményét az elsı 
hónapban lehetıleg csak pozitívan értékeljük, az értékelés elsısorban szóban történik, 
az adható/kapható osztályzat mértékére csak utalunk, hasonlóan járunk el minden új 
tantárgy és tanárváltás esetén is. 

13. A munkaközösségi munkatervek rögzítik a szóbeli és írásbeli teljesítményre adható 
osztályzatok arányát, a számonkérés formáit, rendszerességét és azt, hogy a tanár 
(munkaközösség) témazáró rendszerben dolgozik-e vagy sem. 
Egyes tanulói teljesítmények – így például a témazáró dolgozatok – kétszeres súllyal 
való értékelésérıl a szaktanár dönt a munkaközösség véleményének 
figyelembevételével. A szaktanár a tanév elején tájékoztatja a tanulókat arról, hogy 
melyek azok a tanulói teljesítmények, amelyeket a félévi és a tanítási év végi 
osztályzatok kialakításánál kétszeres súllyal fog figyelembe venni. Ilyen teljesítmény 
értékelésekor a naplóba és a tanuló ellenırzıjébe piros színnel megkülönböztetett 
érdemjegy kerül. Az osztályzatok kialakításánál más súlyozást nem alkalmazunk. 

14. A tantárgyi követelményrendszerben rögzítjük az egyes osztályzatok hatását a félévi, 
ill. év végi érdemjegyre (röpdolgozat, szódolgozat, házi feladat, szorgalmi feladat, 
témazáró dolgozat, összefüggı nagy felelet, kiselıadás, versenyeredmények, délutáni 
foglalkozások stb.). 

15. Indokolt esetben (például sokat hiányzott betegség miatt) lehetıséget kell adni az 
elégtelen témazáró osztályzat kijavítására. 
Az egyéb osztályzatok javítására lehetıség adható, amennyiben az a tanuló tanulmányi 
fejlıdését szolgálja.  
Az órai aktivitás, házi feladat plusz és mínusz jelöléssel értékelhetı. 

16. Elégtelen félévi osztályzat esetén a diáknak javasoljuk, hogy az iskola (a szaktanár) 
által szervezett felzárkóztatáson vegyen részt, ha van ilyen, illetve keresse meg a 
szaktanárt felzárkóztatás céljából. 

17. A félév és a tanév végén az egyes tantárgyakban elért kiemelkedı teljesítményért a 
tanuló dicséretet kaphat. A dicséreteket az ellenırzıben és a bizonyítványban is 
dokumentálni kell. 
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9.7. A tanulói teljesítmény értékelése, minısítése; az értékelés és minısítés 
formái 

Az értékelést szervezett visszacsatolásnak ill. nevelési módszernek tartjuk, amely külsı 
szabályozó a személyiség fejlıdésében/fejlesztésében. 
Az értékelést egyben tájékoztatásnak is szánjuk. Valljuk, hogy az érdekeltekhez igazított 
tájékoztatás segít az eredmények tudatosításában, és motiválhat a további tevékenységre. 
Az értékelésbıl a tanuló közvetlenül tájékozódhat tanulásának eredményességérıl, közvetve 
pedig tanulási stratégiájának, stílusának, módszereinek sikerességérıl vagy sikertelenségérıl. 
Mindezek alapján lehetısége nyílik az önkorrekcióra. 
A szülık számára is jelzés értékő a visszacsatolás, hiszen gyermekeik tanulmányi 
eredményeit megismerve segítséget nyújthatnak (vagy kérhetnek) az eredményesebb tanulás 
kialakításához (jobb idıgazdálkodás, új tanulási módszerek). 

A tanítás/tanulás folyamatában iskolánk az alábbi mérési formákat alkalmazza 

Diagnosztikus értékelés: 

Információkat győjtése, hogy a tanulók milyen feltételekkel kezdik a nevelés-oktatás adott 
szakaszát, hogy megfelelnek-e az elvárásoknak, hogy tudásukban hol vannak hiányosságok, 
lemaradások, esetleg hol kiemelkedık a tanulói teljesítmények. 
Ezek az információk az oktatási stratégiák kialakításában segítenek, az eredmények (illetve 
jegyre váltásuk) a 9. évfolyamon nem számíthatók be a tanulók érdemjegyeibe. 
A különbözı mérési formákat az éves munkaterv tartalmazza. 
A mérések eredményeirıl mind a tanulókat, mind a szülıket tájékozatnia kell az 
osztályfınököknek, illetve a szaktanároknak. 

A formatív értékelés: 

Folyamat közben végezzük, s ez nem jelent minısítést, ítélkezést. Célja a tanulási sikerek 
megerısítése, a tantárgyi hibák és nehézségek differenciált feltárása, és szükség esetén a 
korrekció elvégzése. 
Lényegesnek tekintjük, hogy a formatív értékelés segítı, fejlesztı funkciója érvényesüljön, 
hogy a visszajelzés azonnali, konkrét és részletes legyen, hogy ösztönzést adjon az 
önkorrekcióhoz. 

Szummatív értékelés: 

Szakasz-záróként alkalmazzuk (témazárás, félévi, év végi értékelés; vizsga-eredmények 
értékelése). Követelménye, hogy azonos mércével mérje a tanulókat, hogy objektív, hiteles, 
megbízható információkat nyújtson. 

Az értékelés folyamat, a tanítás szerves része. Ezért alkalmazásához a következıket tartja 
fontosnak a tantestület: 

1. az értékelés megtervezését (funkciójának tisztázását: minısítés, szelekció, motiválás; 
pályaválasztásra orientálás), a célok, követelmények meghatározását, a módszerek, 
eszközök megjelölését 

2. információk győjtését a tanulók tudásáról, ezek elemzését, értelmezését 
3. a megfelelı minısítések illetve döntések megfogalmazását 

A követelmények egyértelmő tisztázása, a tanulókkal való közlése a szaktanár, illetve az 
osztályfınök kötelessége. 
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10. A TANULÓK MAGATARTÁSA ÉS SZORGALMA 
ÉRTÉKELÉSÉNEK ÉS MINİSÍTÉSÉNEK ALAPELVEI, 
KÖVETELMÉNYEI, FORMÁI 

10.1. A magatartás fogalma 

A tanuló viszonya az iskola értékrendjéhez, a házirendben rögzített viselkedési normák és 
íratlan viselkedési szabályok betartásának szintjei, a tanuló viszonya társaihoz, tanáraihoz, az 
iskola dolgozóihoz. 

A magatartás nem azonos a magaviselettel. A magatartásjegy kialakításában a közösséghez 
való viszony, a morális tulajdonságok (becsületesség, kudarctőrés, önfegyelem) játsszák a 
döntı szerepet. 

A magatartásjegy kialakításának elvei 

A tanuló magatartásjegyében kifejezésre jut: 

• az iskolába járási fegyelme (a házirendben meghatározott bizonyos igazolatlan 
óraszám, amely mellett a tanuló magatartásjegye – ha az egyéb feltételek teljesülnek – 
lehet példás, jó, változó); 

• társaihoz való viszonya (segítıkészség, szolidaritás, stb.); 
• a tanáraival szemben tanúsított magatartása (udvariasság); 
• beszédstílusa, a kulturált magatartás szabályaihoz való viszonya az iskolában és az 

iskolai szervezéső rendezvényeken; 
• a tanuló korábbi magatartásához képest történt (pozitív vagy negatív irányú) változás; 
• óra alatti magaviselet (a fegyelmezettség szintje). 

 

10.2. A szorgalom fogalma 

A tanuló viszonya a tanuláshoz, aktivitás, érdeklıdés. 

A szorgalomjegy kialakításának elvei 

A tanuló szorgalomjegyében kifejezésre jut: 

• a tanuló tudás iránti igénye (szelektál-e a tárgyak között vagy minden tárgyat 
igyekszik tanulni), 

• a tanuló képességéhez mért teljesítménye, 
• a tanuló feladattudata (kötelezı feladatai megoldásának, elkészítésének minısége, 

igényessége), 
• a tanuló részvétele az órák menetében (aktivitás), 
• a tanuló írásos és manuális munkáinak külalakja, iskolai felszerelésére vonatkozó 

igényessége (pl. gyakran otthon hagy-e kötelezı felszerelési tárgyat). 
 
A szorgalomjegyben kifejezett értékelés alapelvei: 

• az abszolút teljesítmény helyett a relatív, tehát a képességhez mért teljesítmény 
minısítésének eszköze, 

• az órai aktivitás csak a személyiségbıl fakadó tulajdonságok figyelembevételével 
minısíthetı (a zárt, csendes, lassú, elmélyült tanuló nem kaphat elmarasztalást, 
amiért az órákon ritkábban jelentkezik, nyilvános szereplést nem szívesen vállal 
önként), 
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• a szorgalomjegyben tükrözıdnie kell a változásnak (a korábban tanúsított 
szorgalom javulásának vagy romlásának), 

• a szorgalomjegytıl – amennyire lehet – el kell különíteni a magatartásjegyet. (A 
fegyelmezettség önmagában nem példás szorgalom, a fegyelmezetlenség nem 
jelenti a szorgalom hiányát, illetve aki aktív, szorgalmas, nem biztos, hogy példás 
magatartású is.) 

 

10.3. A magatartás és szorgalom minısítésének (a jegy kialakításának) 
formái 

Az értékelést nevelési eszköznek tekintjük, amely visszajelzést ad a tanulóknak a róluk 
kialakított általános képrıl, ennek változásáról. Viszonyítás alapjául szolgálhat, és motivációt 
jelenthet számukra.  
A követelmények megfogalmazásánál figyelembe kell venni a korosztály életkori 
sajátosságait. A hat/négy/öt, vagy annál több év során fokozatosan kell a gyerekek 
gondolkodásában elmélyíteni és tudatosítani azon értékek fogalmát, amelyek tükrében 
minısítjük magatartásukat és szorgalmukat. Célunk, hogy mindinkább magukénak érezzék 
ıket, elfogadásuktól eljussanak a velük való azonosulásig.  
Folyamatos minısítés: 

A pedagógusok folyamatosan, rendszeresen, következetesen reagálnak a tanulók 
megnyilvánulásaira (órán és órán kívüli szervezett foglalkozásokon). 
Kirívó magatartásbeli vétség, illetve a munkamorál feltőnı romlása esetén a szülıket szóban 
vagy írásban tájékoztatjuk. 
Kiemelkedı teljesítmény (versenyeredmény, rendezvényen való szereplés, szervezımunkában 
való részvétel, stb.) jutalma szóbeli és írásbeli dicséret. 

10.3.1. Félévi és év végi minısítés, jegy kialakítása: 

Az osztályzatok kialakításakor az adott idıszak teljesítményét, valamint a félév, illetve az 
egész tanév alatt bekövetkezett változásokat kell figyelembe venni. Az értékelés elsısorban a 
tanárok közvetlen tapasztalataira épül, és kiterjed a tanulók teljes iskolai tevékenységére, 
továbbá az iskolán kívül szervezett programok, versenyek, rendezvények területére. 
Az osztályzatok megállapítása az osztályfınök feladata. A minısítésben felhasználja az 
osztályban tanító szaktanárok véleményét, és figyelembe veszi az osztály tanulóinak 
értékelését is. Ezeket saját belátása szerint kérheti írásban, statisztikailag feldolgozható 
formában, vagy szóban, esetleg indoklással. Az osztályfınök javaslatát a testület többségi 
döntéssel véglegesíti. Az adott osztályban több tantárgyat tanító pedagógus véleménye 
többszörösen számítandó. Szavazategyenlıség esetén az osztályfınök véleménye a mérvadó. 
Lehetıséget kell adni a diákoknak önmaguk értékelésére és egymásról alkotott véleményük 
nyílt megbeszélésére is.  
Az értékelés négy osztályba való besorolással történik, a magatartás esetében: példás (5), jó 
(4), változó (3) és rossz (2), a szorgalom esetében: példás (5), jó (4), változó (3) és hanyag (2) 
minısítéssel. 
Az osztályzatok megállapításához igyekeztünk olyan egységes szempontrendszert kialakítani, 
amely a tantestület egésze által elfogadható, az osztályfınökök gyakorlatában jól 
hasznosítható. Alkalmazása során természetesen figyelembe kell venni a tanulók és az 
osztályok egyéni jellemzıit és körülményeit, de iskolai szinten törekednünk kell az egységes 
gyakorlatra. 
Nem szabad a tanuló magatartását és szorgalmát mereven, a személyiségvonásainak 
figyelmen kívül hagyásával értékelni. Semmilyen körülmények között nem megengedett a 
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kollektív büntetés (csoport vagy osztály szintő alulértékelés). Az értékelés nem tükrözhet 
tanári rokon- vagy ellenszenvet.  
A minısítés nem büntetés és nem megtorlás, hanem folyamatos értékelés: célja minden 
esetben a nevelés, a jobbítás, a segítségnyújtás. Amennyiben a szülı nem ért egyet a 
pedagógusok által kialakított minısítéssel, az osztályfınököknek (ill. az osztályban tanító 
bármely tanárnak) törekednie kell a szülı meggyızésére. 
 
Az alábbi felsorolás iránymutató szándékkal tartalmazza az osztályozás szempontjait, az 
egyes minısítések kritériumait:  

10.3.2. A magatartás minısítésének szempontjai 

Példás (5): 

• részt vesz a közösségi élet megszervezésében és védelmében, a közösségi tulajdont 
megbecsüli és védi (épület, berendezés, eszközök, szolgáltatások) 

• a közösségért végzett munkáját felelısséggel végzi (hivatali teendık, hetesség, tisztaság, 
pontosság) 

• az iskola célkitőzéseit magáévá teszi, és megvalósításán dolgozik 
• az iskolai házirendet megtartja és másokkal is megtartatja 
• nincs fegyelmi büntetése 
• mások véleményét tiszteletben tartja, munkájukat becsüli és segíti (bírálat, kritika) 
• a gyengébbeket felkarolja, és erejéhez mérten segíti (tanulás, barátság) 
• iskolai munkáját lelkiismeretesen végzi, önmővelésén tudatosan dolgozik (emiatt a 

változó szorgalmú nem lehet példás magatartású) 
• a többiek felnéznek rá - vonzó személyiség 
• önismeretre, önnevelésre törekszik (önuralom, fegyelmezettség, türelem) 
• egyeneslelkőség, becsületesség, ıszinteség, udvariasság jellemzi 
• meg nem engedett módon nem törekszik elınyökhöz jutni, s az ilyen elınyszerzést elítéli  
• a fizikai munkát becsüli, és szívesen végzi 
• szórakozásaiban nem könnyelmő, másokra is tekintettel van 
• testi egészségét védi (alkoholfogyasztás, dohányzás mellızése), testét gondozza sport!), 

ruházata tiszta, ápolt 
• környezetének kialakításában esztétikai igényesség jellemzi 
• igazolatlan hiányzása nem több, mint egy óra. 

 
Jó (4): 

• az iskola célkitőzéseit elfogadja, megvalósításukra törekszik 
• közösségi ember, a közösségi tulajdont nem rongálja 
• mások véleményét meghallgatja, munkáját nem akadályozza, bírálatában általában pozitív 
• iskolai munkáját, megbízatásait elvégzi 
• a gyengébbeket nem bántja; ha alkalma van rá, segíti ıket 
• igyekszik nevelni magát, és ritkán vét az önuralom és a fegyelem terén 
• becsületes és ıszinte 
• a meg nem engedett elınyszerzés módszereit elítéli s nem is csal 
• nem vonja ki magát a fizikai munka alól 
• szórakozásaiban nem túlzó, a jó ízlést nem sérti 
• testét gondozza, ruházata rendes és tiszta, káros szenvedélyei nincsenek 
• maximum egy súlyos fegyelmi büntetése van 
• igazolatlan hiányzása nem több,  mint 3 óra. 

 
Változó (3): 



169 
 

• az iskola célkitőzéseit csak részben fogadja el, szembe is fordul velük 
• önzı, a közösségi tulajdont nem becsüli 
• kritikája kíméletlen, romboló 
• kötelességteljesítésében, megbízatásai vállalásában hanyag 
• a gyengébbeket bántja 
• megalkuvó, cinikus 
• nem törekszik önuralomra, fegyelmezettségre 
• kihívóan feltőnést keltı 
• a meg nem engedett elınyszerzés módszereit elfogadja, és él velük 
• a fizikai munka alól kivonja magát 
• szórakozásaiban túlzó, könnyelmő, másokra nincs tekintettel 
• teste, ruházata gondozatlan, rendetlen 
• egészsége védelmében könnyelmő (dohányzás, alkoholfogyasztás) 
• súlyos fegyelmi büntetésben többször részesült 
• igazolatlan hiányzása nem több, mint 9 óra. 

 
Rossz (2): 

• az iskola célkitőzéseit nem fogadja el, szembehelyezkedik velük 
• elsısorban saját érdekeit nézi, a közösség életét zavarja 
• a közös tulajdont rongálja 
• kötelességét csak büntetés kilátásba helyezése esetén végzi 
• szertelen, durva, botránkoztató 
• bármi áron érvényesülni akar 
• figyelmeztetés ellenére súlyosan megsérti az együttélés szabályait és az intézet rendjét  
• iskolai vagy iskolán kívüli viselkedéséért a fegyelmi büntetések valamelyik súlyosabb 

fokozatában részesült 
• igazolatlan hiányzása több,  mint 9 óra. 

  
Megjegyzés: 

A magatartás elbírálásakor a felsorolt szempontok közül legalább kétharmadának együttes 
megléte (vagy megsértése) szükséges. 
A fenti minısítéseket módosíthatják a házirendnek az igazolatlan hiányzásokra vonatkozó 
elıírásai.  

10.3.4. A szorgalom minısítésének szempontjai 

Példás (5):  

• munkáját rend, fegyelem, pontosság és igényesség jellemzi 
• az iskolai tanulmányi munkán kívül részt vesz pályázatokon, versenyeken; az iskola 

nyújtotta egyéb önképzési lehetıségeket kihasználja 
• a tanítási órákra képességeihez, körülményeihez mérten maximálisan és rendszeresen 

felkészül 
• az órákon aktívan bekapcsolódik az osztály munkájába. 

 
Jó (4): 

• többletmunka nélkül, tehetségének megfelelıen tanul 
• irányításra szorul, néha ösztönzést igényel 
• hangulata hatással van munkájára 
• néha kapkod és pontatlan 
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• az érdeklıdési körébe tartozó tárgyakból jó eredménnyel dolgozik, de a többieket 
elhanyagolja. 

 
Változó (3):  

• nem tanul tehetségének megfelelıen 
• a munkájára folytonosan figyelmeztetni kell 
• munkájának külalakja gondozatlan 
• munkavégzésében kiszámíthatatlan, ötletszerő, válogat 
• egy vagy több tárgyból elégtelen. 

 
Hanyag (2): 

• munkájával nem törıdik, rendszeresen elhanyagolja; munkájában megbízhatatlan 
• képességeihez és körülményeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlıdése érdekében 
• több tárgyból elégtelen. 

 
Megjegyzés 

A szorgalom elbírálásakor az egyes osztályzatok eléréséhez a felsorolt szempontok közül 
legalább kétharmadának az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges.  
 
4. 6. 6. Összegzés  
Az egységes szemlélető ellenırzés és értékelés kialakítását megbeszéléseknek, 
továbbképzésnek kell megszilárdítania, hogy a tapasztalatcseréken a tantestület tagjai 
megismerkedhessenek a pedagógia korszerő módszereivel. Az ellenırzés gyakorlatában pedig 
növekednie kell a kor követelményeihez igazodva a problémamegoldó jellegő, kreativitást 
igénylı feladatok számának.  
 

11. A CSOPORTBONTÁSOK ÉS AZ EGYÉB FOGLALKOZÁSOK 
SZERVEZÉSÉNEK ELVEI 

Csoportbontások az alábbi tantárgyak esetén lehetségesek: 

Idegen nyelv 
Egy adott osztály (évfolyam) diákjaiból az idegen nyelvet tanulók homogén csoportjainak 
megszervezésével történik. Általában kezdı és haladó csoport.  

Informatika: 
Általában két csoportban történik az oktatás. A csoport összetételét meghatározhatja a 
párhuzamos nyelvi óra csoportbontása. 

Szakmai gyakorlati és elméletigényes szakmai gyakorlati tantárgyak: 
A csoportbontások szervezésérıl részletesen a szakmai program rendelkezik. 

Érettségire felkészítı választható idıkeretben oktatott tantárgyak: 
11. és 12. évfolyamon az emelt szinten oktatott tantárgyakat – a résztvevık számától 
függetlenül – évfolyamszintő csoportokban illetve egyes osztályokban oktatjuk 
A foglalkozások szervezésénél a jelentkezık számán (minimum 10 fı/csoport) kívül a 
személyi és tárgyi feltételek biztosíthatóságát is figyelembe vesszük. Fontos szempont a 
folyamatosság és a felmenı rendszer elve. 
A foglalkozások megszervezésérıl - az adott tanév tantárgyfelosztásának elfogadásával 
egyidejőleg – a szakmai munkaközösségek javaslatát figyelembe véve, a nevelıtestület dönt. 
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12. A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSÉHEZ 
SZÜKSÉGES MÓDSZEREK 

A próbarendszer nevelési eszköz, amely lehetıvé teszi a tanulók fejlıdése során az alapvetı 
fizikai tulajdonságok mérését. A tesztek nem képezik a tantervek tartalmát, és hogy a mérés 
célja megvalósuljon nem szabad azokat betanítani és gyakoroltatni. 
A próbarendszert a tudományos kutatás eszköze is a tanulók fizikai állapotának vizsgálatához.  
 

A vizsgálatok megszervezése 

A teszt-vizsgálat értéke és hatékonysága nagymértékben a szigorú gyakorlati végrehajtáson és 
a tanulóknak a testnevelı tanártól kapott motiváltságán múlik. 
A vizsgálatot a testnevelı tanár végzi minden osztályban. A teszteket évente kétszer, a tanév 
elején és végén kell végeztetni. 
A teszteket a kézikönyvben szereplı sorrendben kell elvégeztetni. Az állóképességi futás az 
utolsó kell, hogy legyen; a tanulóknak mindig megfelelı pihenési idıt kell hagyni a tesztek 
között. 
A motiváció növelése miatt rendkívül fontos a teszt levezetıje tisztában legyen, miért 
végeztetjük el a teszteket és hogyan értelmezzük az eredményeket. 
Az összehasonlíthatóság érdekében a tesztek végrehajtási körülményeinek hasonlónak kell 
lenniük minden diáknál, minden részletben (helyszín, eszköz, hımérséklet, stb.) 
A tesztek eredményeit minden gyermeknek személyre szólóan kell megadni. Az értékelı 
lapot 3 példányban kell elkészíteni. Az egyik lap a gyermeké, hogy lássa, hol áll korábbi 
teljesítményéhez, az osztályátlaghoz és (amennyiben lehetséges) az országos átlaghoz képest. 
A másik példány a szülıké, hogy tisztán lássanak és ösztönözhessék gyermekeiket fizikai 
fittségük fejlesztésére, a harmadik példány a központi adatfeldolgozónak kell megküldeni. 
A referenciatáblázatokat egy speciális testület határozza meg. Amennyiben az iskolának van 
számítógépe, Interneten hozzáférhetıvé tesszük a feldolgozott eredményeket. 
A tanárok számára ajánlatos a teszt-videokazetta tanulmányozása a vizsgálatok elvégeztetése 
elıtt. 
 

A fizikai állapot mérésére szolgáló tesztek 

 
A mérések általános szempontjai: 

- A tanulók valamennyi tesztet testnevelési/sportfelszerelésben hajtják végre. 
- Valamennyi tesztet az iskola tornatermében, vagy ha erre lehetıség van, jól szellızı, 

nagy teremben, pl. sportcsarnokban kell elvégeztetni. Csúszásmentes padló és 
sportcipı szükséges a futással és ugrással járó tesztekhez.  

- A tesztek egymás után következése a körkörös rendszerben is szigorú sorrendiségő. 
Minden állomásnál fel kell írni a megfelelı sorszámot. 

- Minden tesztre vonatkozóan külön utasítások vannak, amelyeket gondosan kell 
tanulmányozni, minden tanulónak el kell olvasnia, hogy a vizsgálat pontos legyen. 

- A tesztek között a tanulók pihenjenek. 
- A tanulók nem próbálhatják ki a teszteket elıre, kivéve, ha a teszt végrehajtási 

utasításában nincs erre külön utalás. 
- A mérések során fontos bátorítani a tanulókat. A mérés vezetıje ösztönözze ıket a 

mért képességnek megfelelı pontos, gyors és egyenletes tesztvégrehajtásra. 
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- Ha a motoros teszteket és a kardio-respiratorikus állóképesség tesztjeit azonos napon 
mérjük, akkor elıször a motoros teszteket végeztessük el. 

 
Iskolánkban alkalmazott tesztek – Hungofit teszt 
 
A motoros tesztek 

- helybıl távolugrás 
- medicinlabda (3kg) dobás hátra 
- medicinlabda (3 kg) lökés 
- felülés 
- hasonfekvésben törzsemelés 
- fekvıtámasz 

 
Kardio-respiratorikus állóképességi teszt 

- 2000 m-es futás 
 
Az értékelés a központilag ajánlott Fitosoft 2000 programmal történik. 

    

13. EGÉSZSÉGNEVELÉSI ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI ELVEK 

13.1. Egészségnevelés 

13.1.1. Alapfogalmak 
Mi az egészség? 
Testi, lelki, szociális jól-lét állapota, nem a betegség hiánya 
Alkalmazkodóképesség a környezet változásaihoz 
Összhang a fizikai, a lelki és a társadalmi lehetıségek közt. 
Kiteljesedése az egyén társadalmi integrációjától is függ (család, iskola, más közösségek) 
Egészségnevelés: 
A tanulók egészségkulturáltsági szintjének emelésével egyidejőleg olyan tevékenység 
kialakítása, amely az ismereteket aktív magatartássá formálja. 

13.1.2. Az egészségnevelés célja: 
Az egészség, mint elfogadott érték épüljön be az iskola mindennapjaiba. A nevelés során 
növekedjen a tanulók felelısségérzete önmaguk, mások és környezetük iránt. Célunk, hogy 
megtanítsuk diákjainkat az egészségügyi szolgáltatások helyes és célszerő igénybevételére, a 
szőrıvizsgálatokon való rendszeres és önkéntes részvételre. 
Célunk továbbá az iskolai testnevelés és sport egészségmegırzı hatásának növelése, a sport 
egészségmegırzı szerepének népszerősítése, tudatosítása. Programunk tartalmazza a 
mindennapi testedzés megvalósítására szolgáló programot is. 

13.1.3. Az egészségnevelés alapelvei: 

• a szellemi, a testi és a lelki nevelést egyformán fontosnak kell tekinteni 
• tervszerő, szervezett, rendszeres tevékenység 
• kiterjed minden tanulóra 
• résztvevıje az iskola minden dolgozója 
• helyes cselekedésre serkentı 
• segíti az „egészséges iskolai légkör” kialakulását 
• személyiség megerısítése 
• csoportfelelısség területét szélesíti, bıvíti (iskolavezetés, tanár, diákcsoport) 
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13.1.4. Egészségnevelés területei: 

• Testi nevelés: 
• Pszicho higiénés nevelés: 

Egészséges életvezetés 
Stressz elhárítás 
Deviancia megelızése 
Érzelmi nevelés 

•  Szociális higiénés nevelés: 
13.1.5. Az egészségnevelés színterei 

• Tanítási órákon 
• Egészségnevelés a testnevelési órákon 
• Egészségnevelés az osztályfınöki órákon 
• Egészségnevelés tanórán kívül 

Szakmai szervezetekkel való együttmőködés 
Versenyekre való felkészítés 
Részvétel megyei, vagy országos akciókban és programokon 
Helyi kezdeményezések 

• Iskolai étkeztetés 
 

13.2. Környezeti nevelés 

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

• megfelelıen stabil és megújulásra képes érzelmi kapcsolatot alapoz és erısít meg 
az élı ill. élettelen környezettel;  

• kifejleszti a szándékot és képességet a környezet aktív megismerésére;  
• felkelti az igényt, képessé tesz:  

- a környezet változásainak, jelzéseinek felfogására;  
- összefüggı rendszerben történı értelmezésére; a rendszerben felismerhetı 

kapcsolatok megértésére;  
- a problémák megkeresésére, okainak megértésére;  
- kritikai és kreatív gondolkodás kialakítására, és ezáltal a lehetséges 

megoldások megkeresésére;  
- az egyéni és közösségi döntések felelısségének megértésére, vállalására 

környezeti kérdésekben;  
- a környezet érdekeit figyelembe vevı cselekvésre.”  

 

13.2.1. A környezeti nevelés pedagógiai célkitőzései 

• szemléletformálás és ezzel együtt a környezettudatos gondolkodás kialakítása 
• ismeretközvetítés és ezzel együtt az aktív állampolgárrá nevelés 
• helyi környezeti problémák megismertetése, megoldása, 
• illetve a helyi környezeti értékek megismertetése és az aktív megóvás 
• fenntartható fejlıdés elımozdítása 
• a környezeti nevelés tartalma és tanulásai módszerei között hangsúlyos a jövıvel való 

foglalkozás (lokális és globális jövı – személyi jövıkép) 
• a természet  s benne az emberi társadalom  harmóniájának megırzése, fenntartása.  
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• a természetet, az épített és társadalmi környezetet, az embert tisztelı szokásrendszer 
érzelmi, értelmi, esztétikai és erkölcsi megalapozása. 

13.2.2 A környezeti nevelés részvevıi 
Pedagógusok: 

Tudatosítják a gyermekekben a környezet értékeit. Hozzájárulnak a megfelelı 
környezeti attitőd kialakulásához. Környezeti tartalmakat közvetítenek. Megalapozzák 
a környezeti problémák többoldalú megközelítését és a megoldásukhoz szükséges 
együttmőködı készséget. Munkájukat segíti az iskolaorvos, a védını és a 
részfoglalkozású szabadidı-szervezı. 

Tanulók: 
Megismerik a környezet értékeit, az ember természet iránt viselt felelısségét. 

Adminisztratív és technikai dolgozók: 
Környezettudatos munkavégzésükkel járulnak hozzá a környezeti neveléshez. 

Szülık:  
Megerısítik a gyermekekben azt a környezettudatos magatartást, amit az iskola is 
közvetít. 

13.2.3. A környezeti nevelés alapelvei 
1. Legyen az egész életen át (élethosszig) tartó 
2. Intézményes és nem-intézményes formában egyaránt fontos 
3. Legyen interdiszciplináris (tudomány- és tantárgyközi megközelítés) 
4. Legyen „lokális” és „globális” egyszerre  

• felelısség a helyi környezetért, felelısség a Földért 
• komplementáris jelleg 

• egyszerre lehet lokális és globális 
• minden problémát két irányból kell vizsgálni 

• a helyi mozgalmak szerepe jelentıs 
• sok lokális kezdeményezés, globális változást eredményezhet (pl. faültetés)  

5. Legyen „aktuális” és „jövı orientált” egyszerre 
6. Legyen rendszerszemlélető 

• a világ egy rendszer, amiben minden mindennel összefügg 
• nincsenek egymástól független folyamatok 
• minden kérdés soktényezıs, túl bonyolult az egyszerő megoldáshoz 

7. Neveljen együttmőködésre 
• a környezeti munka tipikusan csapat-munka 
• komplex gondok megoldásához több ember komplex gondolkodása szükséges 
• a Föld nem az enyém, a Föld a miénk 

9. Neveljen új értékrendszerre 
10. Legyen multikulturális 

 

14. A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLİSÉGÉT 
SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK 

 
Intézményünk integráló jellegő intézmény. Képesek vagyunk mind a különleges bánásmódot 
igénylı, mind a hátrányos helyzető (HH), ill. halmozottan hátrányos helyzető (HHH) tanulók 
integrált nevelésére-oktatására. 
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14.1. Az esélyegyenlıség biztosítása 

Az esélyegyenlıség biztosítását az alábbi területekre kiterjedıen értelmezzük: 
a) a nevelésbe/oktatásba történı bekapcsolódás feltételeinek meghatározása, a felvételi 
kérelmek elbírálása, 
b) a nevelés/oktatás követelményeinek megállapítása és a követelménytámasztás, 
c) a teljesítmények értékelése, 
d) a neveléshez/oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele, 
e) a neveléssel/oktatással összefüggı juttatásokhoz való hozzáférés, 
f) a nevelésben/oktatásban megszerezhetı tanúsítványok, bizonyítványok, oklevelek 
kiadása, 
g) a pályaválasztási tanácsadáshoz való hozzáférés, valamint 
h) a nevelésben/oktatásban való részvétellel összefüggı jogviszony megszüntetése 
során. 

14.2. Az egyenlı bánásmód követelményének megsértése 

Az egyenlı bánásmód követelményének megsértését jelenti valamely személy vagy csoport 
a) jogellenes elkülönítése egy köznevelési intézményben, illetve az azon belül 
létrehozott tagozatban, osztályban vagy csoportban, 
b) olyan nevelésre, oktatásra való korlátozása, olyan nevelési, oktatási rendszer vagy 
intézmény létesítése, fenntartása, amelynek színvonala nem éri el a kiadott szakmai 
követelményekben meghatározottakat, illetve nem felel meg a szakmai szabályoknak, 
és mindezek következtében nem biztosítja a tanulmányok folytatásához, az állami 
vizsgák letételéhez szükséges, az általában elvárható felkészítés és felkészülés 
lehetıségét. 

A köznevelési intézményekben nem mőködhetnek olyan szakkörök, diákkörök és egyéb 
tanulói, hallgatói, szülıi vagy más szervezetek, amelyek célja más személyek vagy csoportok 
lejáratása, megbélyegzése vagy kirekesztése. 
Nem sérti az egyenlı bánásmód követelményét, ha a nevelést/oktatást csak az egyik nembeli 
tanulók részére szervezik meg, feltéve, hogy a nevelésben/oktatásban való részvétel önkéntes, 
továbbá emiatt a nevelésben/oktatásban résztvevıket semmilyen hátrány nem éri. 
Nem sérti az egyenlı bánásmód követelményét, ha a köznevelési intézményben a szülık 
kezdeményezésére és önkéntes választása szerint, olyan vallási meggyızıdésen alapuló, 
továbbá kisebbségi vagy nemzetiségi nevelést/oktatást szerveznek, amelynek célja vagy 
tanrendje indokolja elkülönült osztályok vagy csoportok alakítását; feltéve, hogy emiatt a 
nevelésben/oktatásban résztvevıket semmilyen hátrány nem éri, továbbá ha az oktatás 
megfelel az állam által jóváhagyott, államilag elıírt, illetve államilag támogatott 
követelményeknek. 

14.3 Esélyegyenlıségi célkitőzések intézményünkben: 

Olyan körülményeket kell kialakítani, hogy megvalósuljon: 
• a megkülönböztetés megszüntetése, 
• az egyenlı bánásmód, 
• az emberi méltóság tiszteletben tartása, 
• a társadalmi szolidaritás. 

Minden tervezett infrastrukturális és tartalmi, szakmai fejlesztés esetén kiemelt figyelmet kell 
fordítani a hátrányos helyzető, és a sajátos nevelési igényő tanulók nevelési/oktatási 
helyzetének javítására a beruházások megvalósítása során. 
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A fenti célok megvalósítása érdekében folyamatosan figyelemmel kísérjük 
• a településen élık szociális helyzetét 
• a közszolgáltatások elérhetıségét 
• a gyermekek/tanulók (HH/HHH ill. SNI) eloszlását az egyes óvodai 

csoportokban/iskolai osztályokban 
• a gyógypedagógiai nevelést, oktatást 
• a lemorzsolódás arányát 
• a továbbtanulási mutatókat 
• a tanórán kívüli programokon való részvételt az általános iskolai oktatásban 
• az iskolán kívüli segítı programokon való részvételt az általános iskolai oktatásban 
• a kompetencia mérések eredményeit 
• a humán-erıforrás hiányát 
• az infrastruktúrát és az ahhoz való hozzáférést 
• a módszertani képzettséget 
• az intézményi és szervezeti együttmőködéseket (egyházak, kisebbségek, civil 

szervezetek) 

14.4. Az esélyegyenlıség biztosítását szolgáló dokumentum 

Az intézmény elkészíti, és folyamatosan karbantartja a KÖZNEVELÉSI 
ESÉLYEGYENLİSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV c. dokumentumát. 
Felülvizsgálatára 4 évenként kerül sor. 
Az esélyegyenlıségi intézkedési tervhez történı hozzáférést az intézmény (a helyi pedagógiai 
programhoz hasonló módon) lehetıvé teszi. 

    

15. A TANULÓ JUTALMAZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGİ, A TANULÓ 
MAGATARTÁSÁNAK, SZORGALMÁNAK ÉRTÉKELÉSÉHEZ, 
MINİSÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ELVEK 

    

 15.1. A tanulók jutalmazásának formái és rendje  

A jutalmazás hatékony eszköz lehet nevelési feladataink megvalósításában, de csak akkor, ha 
kellı idıben, körültekintıen és igazságosan alkalmazzuk.  

Jutalmazás 
A kiemelkedı tanulmányi és közösségi munkát szaktárgyi, nevelıtanári, mőhelyfınöki, 
igazgatói, illetve tantestületi dicsérettel jutalmazza. A jutalmazás a nevelés egyik 
legfontosabb eszköze. Fontos, hogy a jutalmazás az osztályközösség, kiemelkedı teljesítmény 
esetén az intézmény közössége elıtt történjen.  
Az iskola és a kollégium hírét öregbítı teljesítményért, versenyen elért eredményért tanulóink 
könyv- vagy más tárgyjutalomban részesülhetnek, amelyet lehetıleg ünnepélyes körülmények 
között adunk át. Azok a végzıs tanulók, akik kiemelkedı teljesítményt nyújtottak 
tanulmányaik során az iskolában Liska-díjban részesülhetnek. 

 

A jutalmazás elve  
A jutalmazás célja minden esetben a helyes magatartás, kiemelkedı teljesítmény 
megerısítése, honorálása. A jutalmazás akkor hatékony, ha közvetlenül a kívánatos viselkedés 
után alkalmazzák. A jutalmazás akkor mőködik, ha a diák erısen vágyik a jutalomra, és 
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megtiszteltetés számára. A jutalmazás rendkívül nagy motiváló erı fıleg kisgyermekkorban, 
de késıbb sem lebecsülendı a szerepe. Éppen ezért helyes mértékkel és jó idıben kell 
alkalmazni.  

 

Pedagógiailag nem ér célt a jutalmazás:  

• ha a jutalom értékét veszti  
• ha a jutalom idıben túl távoli  
• ha jutalom (máshonnan) megszerezhetı  
• ha el nem fogadható viselkedéssel is megszerezhetı  
• ha az elfogadható viselkedés jutalom nélkül marad  
• ha a jutalom elérése túl nehéz  

Az iskola dicséretben részesíti, illetve jutalmazza azt a tanuló, aki:  

• tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedıen végzi, 
• hozzájárul az iskola jó hírnevének megırzéséhez, 
• aki kitartó szorgalmat, vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, 
• eredményes, kulturális tevékenységet folytat,  
• kimagasló sportteljesítményt ér el,  
• a közösségi életben tartósan jó szervezı és irányító tevékenységet végez,  
• a pedagógiai programban megfogalmazott célokhoz, értékekhez kapcsolódó 

területi versenyeken,  
• országos és nemzetközi versenyen helyezést ér el.  

A kiemelkedı eredménnyel végzett együttes munkát, a példamutatóan egységes helytállást 
tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni.  

A jutalmazás és dicséret formái: 

• írásbeli 
• könyvjutalom 
• oklevél 
• pénzjutalom 

Írásos dicséretek adhatók:  

• szaktanári, vagy tantárgyi dicséret 
• osztályfınöki dicséret 
• mőhelyfınöki dicséret 
• igazgatói dicséret 
• nevelıtestületi dicséret 

 

A félévben, egész évben kiemelkedı tanulmányi munkát végzett tanulók tantárgyi, szorgalmi 
és magatartási dicséretét a naplóba, félévkor ellenırzıbe, év végén a bizonyítványba kell 
bevezetni. Ezek a tanulók a tanév végén könyvvel és oklevéllel jutalmazhatóak.  
Az a tanuló, akinek intézményi szinten is kiemelkedı a teljesítménye (tanulmányi és 
kulturális versenyek gyıztese, az év tanulója, az év sportolója, az iskoláért végzett 
kiemelkedı társadalmi munka részese), jutalmát a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége 
elıtt nyilvánosan veszi át.  
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Dicséretek eljárásrendje iskolánkban: 
 

Az eljárás 
neve 

Az értékelés 
alapja 

Az értékelı Az értékelési 
gesztus módja, 

lényege 

Szaktanári, vagy 
tantárgyi dicséret 

tanórán végzett 
hosszantartó eredményes 
munka; pályázatokon, 
versenyeken, 
vetélkedıkön elért 
kiemelkedı teljesítmény 
az adott tantárgyból 

szaktanár 
ellenırzıbe beírás, 
osztályközösség 
elıtti kihirdetés 

osztályfınöki 
dicséret 

példamutató magatartás; 
osztályközösségért 
végzett munka 

osztályfınök 
ellenırzıbe beírás, 
osztályközösség 
elıtti kihirdetés 

mőhelyfınöki 
dicséret 

példamutató szakmai 
munka 

mőhelyfınök 
közösség elıtti 
kihirdetés,  
ellenırzıbe beírás 

igazgatói dicséret 
kiemelkedı közösségi, 
kulturális, szaktárgyi és 
sporteredmények 

osztályfınök vagy 
szaktanár 
javaslatára 

ellenırzıbe beírás, 
hangosbemondóba 
bemondás 

nevelıtestületi 
dicséret 

példamutató magatartás, 
kiváló tanulmányi 
eredmény, példamutató 
szorgalom 

a tantestület 

bizonyítványba 
beírás, tanévzáró 
ünnepélyen komoly 
jutalom átadás 

versenyeken való 
eredményes szereplés 
jutalmazása 

a különbözı tanulmányi  
és komplex versenyek 
helyezettjei 

az igazgató, a 
tantestület 

hangosbemondás és 
valamilyen iskolai 
ünnepélyen komoly 
jutalom átadás 

sportteljesítmény 
értékelése 

a különbözı 
sportversenyeken elért 
eredmény 

a testnevelık 
javaslatára az 
igazgató, a 
tantestület 

hangosbemondás és 
iskolai 
ünnepélyeken 
jutalom átadás 

különbözı házi 
tanulmányi verseny, 
bajnokság 
helyezettjei 

a versenyen, 
bajnokságon elért 
eredmény 

az illetékes 
munkaközösségek 

a helyezettek neve a 
különbözı hirdetı 
táblán, 
hangosbemondás, 
kisebb tárgyi 
jutalmak 

Liska-díj 

4-6 éven keresztül 
végzett kiemelkedı 
tanulmányi munka, az 
intézmény hírnevének 
öregbítése 

nevelıtestületi 
javaslat alapján az 
alapítvány 
kuratóriuma 

ballagási ünnepség 
– pénzjutalom és 
oklevél 

Jó tanuló – jó 
sportoló díj 

4-5 éven keresztül 
végzett kiemelkedı 
sportmunka, jó 
tanulmányi eredmény 

a testnevelık és a 
nevelıtestület 
javaslata alapján az 
alapítvány 
kuratóriuma 

ballagási ünnepség 
– pénzjutalom és 
oklevél 
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15.2. Büntetés fokozatai 

Azt a tanulót, aki:  
− tanulmányi kötelezettségeit nem teljesíti, 
− a házirend elıírásait megszegi, 
− igazolatlanul mulaszt, 
− bármely módon árt az iskola jó hírnevének, 

büntetésben lehet részesíteni. 
Szaktanári figyelmeztetés 

Tantárgyi követelmények nem teljesítése, a felszerelés, a házi feladat többszöri 
hiánya, az órákon elıforduló fegyelmezetlenségek miatt. 

Osztályfınöki figyelmeztetés, megrovás 
A tanuló tanulmányi és magatartásbeli kötelezettségszegése, a házirend enyhébb 
megsértése, igazolatlan késések, mulasztás miatt. 

Igazgatói figyelmeztetés 
Az iskolai házirend gyakori megsértése, igazolatlan mulasztás, szándékos, kisebb 
értékő károkozás, fegyelmezetlenség miatt. 

Igazgatói megrovás 
Az iskolai házirend súlyos megsértése, szándékos károkozás, igazolatlan mulasztás, 
súlyos fegyelmezetlenség miatt. 

Valamennyi büntetési fokozat bekerül az ellenırzıbe és postai levél útján a szülıket 
értesítjük, a naplóba beírjuk. 
 

16. AZ ISKOLAI ÍRÁSBELI, SZÓBELI, GYAKORLATI 
BESZÁMOLTATÁSOK, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK 
RENDJE 

 
A számonkérési, értékelési formák (szóbeli, írásbeli) helyes aránya a pedagógia örök 
dilemmája. A képesség és készségfejlesztés követelménye a két forma egyenlı arányát 
kívánná. Ugyanakkor a felsıoktatási intézmények vizsgarendszere az írásbeli számonkérési 
formákat részesíti elınyben. A tanulók kifejezıkészségbeli hiányosságai, a felgyorsult 
élettempó hatására kialakult rövidített, szinte csak jelzésszerő – az egyedi, választékos stílust 
nélkülözı – beszédjük az iskola felelısségét növeli ezen a téren. A magas osztálylétszámok, a 
mennyiségében és sokféleségében egyre bıvülı közvetítendı ismeretanyag elsajátításának 
pontos ellenırzése szintén az írásbeli számonkérést részesíti elınyben. 

16.1. A számonkérés elvei 

� A félévi és tanév végi minısítés nem alakítható ki csak írásbeli számonkérés alapján 
született érdemjegyekbıl azokból a tantárgyakból, amelyek alkalmasak a szóbeli 
kifejezıkészség fejlesztésére, amelyekbıl késıbbi tanulmányaik során a tanulók szóbeli 
vizsgát kötelesek tenni (illetve tehetnek). 
� A bizonyítottan részképesség-hiányos (dislexiás, disgrafiás, stb.), illetve írásképtelenséget 
okozó fogyatékkal élı diákot az írásbeli számonkérés szakvéleményben megfogalmazott 
formája alól fölmentjük. 
� Az írásbeli munkák ellenırzése és a tapasztalatok visszajelzése során különös figyelmet 
fordítunk arra, hogy a diákokat megtanítsuk jegyzetelni. 
� Az írásbeli kifejezıkészség fejlesztésébe beleértjük azt is, hogy megtanítjuk a diákokat az 
információhordozók használatára. (Pl. szövegszerkesztés, az Internet használata levelezésre, 
forrásgyőjtésre, stb.) 
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� A diákok írásbeli dolgozatait, beszedett füzetét, beadott munkáját 15 munkanapon belül 
értékelni, javítani kell: ellenkezı esetben annak – fontosabb – visszajelzés jellege háttérbe 
szorul „jegyszerzı” funkciója mögött. 
 

16.2. A tanuló írásbeli beszámoltatásának formái 

a) témazáró dolgozat: egy teljes tantervi téma számonkérésére szolgáló, egy tanórát 
kitöltı, az ismeretek felidézését és alkalmazását egyaránt megkövetelı írásbeli 
számonkérési forma, a témazáró dolgozatban szereplı feladattípusok arányai 
megfelelnek a tananyag és a tantervi követelmények belsı arányainak; 

b) egyéb dolgozat: egy tantervi téma valamely részének (2-3 órára feladott egység) 
számonkérésére szolgáló, legfeljebb egy tanórát kitöltı írásbeli számonkérési forma, 
amelyben az ismeretek felidézése az alkalmazástól függetlenül vagy azzal együtt is 
számon kérhetı. Dolgozat az elızı óra anyagából bármikor íratható, ha a tanuló jelen 
volt és felkészülésének akadályát nem tudja hitelt érdemlıen igazolni. 

 

16.3. Az írásbeli beszámoltatás rendje és korlátai 

a) Témazáró dolgozat íratását a szaktanár legkésıbb egy héttel a dolgozatírás elıtt 
bejelenti, illetve jelezni az osztálynapló haladási részében ceruzával az óra 
anyagához beírva. A dolgozatot 15 munkanapon belül kijavítja, egy napon kettınél 
több témazáró dolgozatot nem íratunk. 

b) Egyéb dolgozat íratását a szaktanár legkésıbb az elızı tanítási órán bejelenti, ill. a 
haladási naplóban elıre jelezni kell,  a dolgozatot 15 munkanapon belül kijavítja; 

c) Egy tanítási napon csak egy témazáró dolgozat vagy legfeljebb két dolgozat íratható. 
A fenti korlátozások nem vonatkoznak a tanórákat csak részben kitöltı 
röpdolgozatra. 

d) A szaktanár egy tantárgyból nem írat újabb dolgozatot mindaddig, amíg az elızı 
dolgozatot kijavítva ki nem adta a tanulóknak. 

e) Azokon a tanítási napokon, amikor a tanuló a tanév rendjében meghatározott mérési 
feladatok végrehajtásában vesz részt, más tanórai foglalkozáson való részvételre a 
mővészeti és a testnevelési órák kivételével nem kötelezhetı. [243/2003. (XII. 17.) 
Korm. rendelet 8. § (2)] 

f) Ha a szaktanár a témazáró dolgozatokra kapott érdemjegyeket a félévi és a tanév végi 
osztályzatok megállapításakor kétszeres súllyal kívánja figyelembe venni, akkor erre 
a tényre a tanév elején – legkésıbb az elsı témazáró dolgozat megíratása elıtt – 
felhívja a tanulók figyelmét.  

A kapott osztályzatokat a diákok az ellenırzı könyvbe kötelesek beírni, a tanárok pedig 
negyedévente ellenırzik azt.  
Témazáró dolgozat alól nincs felmentés. Dolgozati idıpontok ütközése esetén az érdekelt 
tanárok jussanak megegyezésre. 

    

17. AZ OTTHONI FELKÉSZÜLÉSHEZ ELİÍRT ÍRÁSBELI ÉS 
SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS 
KORLÁTAI 

Az elıírt tananyag megfelelı mélységő elsajátítása, a gyakoroltatás szükségessé teszi a házi 
feladatot, az otthoni felkészülést. Az írásbeli és szóbeli házi feladat elsıdleges szerepe a 
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tanórán tanultak gyakorlása, az önálló információszerzésre való nevelés, felkészítés, bizonyos 
készségek fejlesztése. 
A házi feladat mennyiségének meghatározásánál mindenkor figyelembe kell venni, hogy a 
tanulónak naponta 6-7 illetve 8 órája van, és minden órán tőznek ki a számára kötelezıen 
megoldandó feladatot. A feladatok kiválasztásánál figyelembe kell venni a tanulók életkori 
sajátosságait. 
Csak olyan feladat adható kötelezı jelleggel, amelynek megoldására valamennyi tanuló 
képes. Ha ez a csoport heterogén tudásszintje miatt nem lehetséges, akkor a házi feladatnak 
mindig legyen olyan része, amelynek elvégzésére/elkészítésére/ megtanulására mindenki 
képes. A házi feladatok segítsék elı a szülık tájékoztatását gyermekük iskolában végzett 
munkájáról, az iskolában folyó munkáról. 
 

17.1. Írásbeli feladatok 

17.1.1. Az írásbeli feladatok céljai: 
újra feldolgozni, elmélyíteni, rögzíteni az órán tanultakat; 
készségszintig gyakorolni a tanult algoritmusokat; 
önálló kutatómunkát végezni valamely témában; 
alkotómunkát végezni valamely témában. 

Házi feladatot öncélúan nem adunk (azaz ha a fenti célok egyikét sem szolgálja). 
 

17.1.2. Az írásbeli feladatok típusai: 
Írásbeli feladatok, gyakorlatok megoldása: a tanítási órán tanultak gyakoroltatására. Ezeket a 
feladatokat a tanuló egyik óráról a másikra teljesíti, ezek ellenırzése rendszeres. 
Értékelése: közös javítás, megbeszélés. Az elkészített házi feladatra érdemjegy adható. Az el 
nem készített házi feladat az órára való fel nem készülésnek minısül, amely érdemjeggyel 
értékelhetı. 
Hosszabb írásbeli házi feladat készítése: kiselıadás, beszámoló, lehet elıírt vagy szorgalmi 
feladat 
Értékelése: az elkészített munkára érdemjegy adható, amely egy szóbeli felelettel 
egyenértékő. 
Házi dolgozat készítése adott témában 
Értékelése: az elkészített munkára érdemjegy adható, amely egy szóbeli felelettel 
egyenértékő. 
Prezentáció készítése, bemutatása 
Az utóbbi három típus hosszabb felkészülést, a szakirodalom tanulmányozását igényli, ezért 
hosszabb határidı megadását követeli meg. (Minimum 1 hét). 
A házi dolgozatok, írásbeli feleletek, témazáró dolgozatok javításának, értékelésének 
maximális határideje 10 munkanap. 
Amennyiben a pedagógus önhibájából 10 munkanapon belül a házi dolgozatot, illetve írásbeli 
feleletet nem javítja ki, nem közli a tanulókkal az eredményt, csak azon tanulóknak lehet 
beírni a dolgozat érdemjegyeit, akik az érdemjegyek beírásával egyetértenek. 
 

17.1.3. Az írásbeli feladatok készítésének elvei: 
A házi feladatot mindig részben vagy teljesen (minden diákra, illetve feladatra 

vonatkozóan) ellenırizni kell. A szaktanárok az írásbeli házi feladatokat ellenırzik, a 
hibás megoldásokat kijavítják. Pedagógusaink törekszenek arra, hogy a tanulókat az 
írásbeli házi feladatok rendszeres elkészítésére ösztönözzék. 

Az el nem készített, illetve hibás, hiányos házi feladat értékelésekor különbséget kell tenni 
a mulasztás okai szerint: 
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nem büntetjük a tanulót, ha a mulasztás, hiány, hiba a feladat vagy annak alapjául 
szolgáló anyag nem értésébıl fakad; 

meg kell adni a tanulónak a házi feladat pótlásának lehetıségét, ha önhibáján kívül 
(igazolt betegség) mulasztotta azt el; 

a hanyagságból elmulasztott írásbeli feladat nem „értékelhetı” elégtelennel. 
(Érdemjegyet csak tudásra adunk. Az el nem készített feladattal tudásszint nem 
mérhetı. A házi feladat elvégzésének hanyagságból történı elmulasztását 
pedagógiai eszközökkel és módszerekkel lehet és kell büntetni. Ez lehet 
feleltetés, a házi feladathoz hasonló feladat dolgozat formájában történı 
megíratása, pótfeladat kitőzése, stb.) 

Az önálló kutatómunkát, a kötelezı tananyagon kívüli ismereteket kívánó feladatok 
elvégzését –a befektetett munka arányában – jutalmazni kell. 

Tanítási szünet idejére legfeljebb annyi kötelezı házi feladat adható, amennyi egyik óráról 
a másikra szokásos. 

A nagyobb elmélyülést, több idıt igénylı feladatok kitőzésekor (könyvtári vagy internetes 
kutatómunka, képzımővészeti alkotás, forrásfeldolgozás) az elkészítés határidejét 
különös gonddal, a tanulók egyéb kötelezettségeire tekintettel kell megállapítani. 

A házi dolgozatot a szaktanár érdemjeggyel értékeli. Igazolt hiányzásaira hivatkozva a 
tanuló a szaktanártól kérheti a beadási határidı módosítását. 

Az otthoni felkészüléshez elıírt írásbeli (házi) feladatok mennyisége nem befolyásolhatja 
negatív irányban a többi órára irányuló felkészülést, annak idejét 

 
 

A házi dolgozatok íratásának rendje és korlátai a következık: 

• a témáját a szaktanár tanórán, legalább kéthetes beadási határidıvel adja ki, 
• a házi dolgozat beadási határidejét a szaktanár úgy határozza meg, hogy a beadási 

határidıt megelızı két hétre másik, már kiadott házi dolgozat határideje ne essék, 
• a beadási határidı lejártát követı két héten belül a szaktanár a házi dolgozatokat 

kijavítja és kiadja a tanulóknak. 
• A tantervi anyagot meghaladó mennyiségő vagy mélységő ismereteket kívánó 

feladatokat (pl. versenyfeladatok) csak annak a diáknak lehet kötelezıen elıírni, 
aki a versenyzést, illetve az önálló kutató vagy más jellegő alkotómunkát önként 
vállalta. 

• Az otthoni felkészüléshez elıírt szóbeli feladatok elvégzése kötelezı, kivéve, ha a 
szaktanár a feladatot kifejezetten szorgalmi házi feladatként adja ki. A kötelezı 
szóbeli feladatból a szaktanár a tanulót a következı tanórán beszámoltathatja, 
teljesítményét érdemjeggyel értékelheti. 

 

17.2. Szóbeli feladatok 

 

Szóbeli feladatok kiadásának rendje és korlátai: 

• A szóbeli feladatok mennyiségét alapvetıen meghatározzuk a tananyag témákra 
bontásakor, vagyis a tanmenet elkészítésekor; 

• a kötelezı szóbeli házi feladatot a szaktanár a tanórán adja ki; 
• a kiadott feladatot a szaktanár a kiadását követı tanórán kéri számon; 
• ha a kötelezı szóbeli házi feladat számonkérésekor tanuló az elızı tanóráról 

igazoltan hiányzott, akkor a tanuló kérésére a kapott érdemjegyet az értékelésnél, 
minısítésnél nem vesszük figyelembe. 
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IV. SZAKMAI PROGRAM 
 
A helyi tanterv alapját jelentı kerettanterv: 

A szakképzési kerettanterv  
• a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény, 

• a szakképzésrıl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 

valamint,      

• az Országos Képzési Jegyzékrıl és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 
eljárásrendjérıl szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet, 

• az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 
217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet,  

• és a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet alapján 
készült. 

 

A választott kerettanterv által meghatározott óraszám feletti kötelezı tanórai foglalkozások, 
továbbá a kerettantervben meghatározottakon felül a nem kötelezı tanórai foglalkozások 
megtanítandó és elsajátítandó tananyaga, az ehhez szükséges kötelezı, kötelezıen választandó 
vagy szabadon választható tanórai foglalkozások megnevezése, óraszáma a Pedagógiai 
Program mellékletében található. 
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1.1. Szakképzési óratervek a 2016. szeptember 01 elıtt indult képzésekre kifutó rendszerben 

Automatikai technikus óraterve 2013. szeptember 1-től 
 

Szakmai 
követelménymodulok 

Tantárgyak 

Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan Ágazati szakképzés 
közismeret nélkül 

Szakképesítés-
specifikus 
utolsó évf. 

9. 10. 11. 12. 1/13 5/13 és 2/14. 
heti óraszám 

ögy 
heti óraszám 

ögy 
heti óraszám 

ögy 
heti óraszám heti óraszám 

ögy 
heti óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy e gy 
11500-12 
Munkahelyi 
egészség és 
biztonság 

Munkahelyi 
egészség és 
biztonság 

0,5           0,5     

11499-12 
Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II.               0,5  

11498-12 
Foglalkoztatás I. 
(érettségire épülő 
képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.                2  

10007-12 
Informatikai és 
műszaki alapok 

Műszaki 
informatika 
gyakorlat 

    2        2    

Műszaki 
ismeretek 

1,5   1        2,5     

Műszaki 
gyakorlatok 

 3 70          4    

10005-12 
Villamosipari 
alaptevékenységek 

Műszaki rajz 0+1   1        1+1     

Elektrotechnika    1   2     3     

Elektrotechnika 
gyakorlat 

    1+1 105       2+1    

Elektronika        2   4  5     
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Elektronika 
gyakorlat 

       3+1 140  2+1  6 160   

10003-12 
Irányítástechnikai 
alapok 

Irányítástechnika          2  2     

Irányítástechnika 
gyakorlat 

          2  3    

10004-12 
Pneumatikus és 
hidraulikus 
rendszerek 

Pneumatika és 
hidraulika 

              4,5  

Pneumatika és 
hidraulika 
gyakorlat 

               6 

10002-12 
Ipari 
gyártórendszerek 

Gyártórendszerek               3+1  

Gyártórendszerek 
gyakorlat 

               2+2 

10001-12 
Ipari folyamatok 
irányítása PLC-vel 

PLC ismeretek               3  

PLC 
programozási 
gyakorlat 

               10 

Osztályfınöki            1   1  
Hittan            1   1  
összes óra 2+1 3 

70 
3 3+1 

105 
4 3+1 

140 
6 4+1 14+3 17+1 

160 
13+3 18+2 

összes óra 6 7 8 11 35 36 
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Erősáramú elektrotechnikus óraterve 2013. szeptember 1-től 
 

Szakmai 
követelménymodulok 

Tantárgyak 

Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan Ágazati szakképzés 
közismeret nélkül 

Szakképesítés-
specifikus 
utolsó évf. 

9. 10. 11. 12. 1/13 5/13 és 2/14. 
heti óraszám 

ögy 
heti óraszám 

ögy 
heti óraszám 

ögy 
heti óraszám heti óraszám 

ögy 
heti óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy e gy 
11500-12 
Munkahelyi 
egészség és 
biztonság 

Munkahelyi 
egészség és 
biztonság 

0,5           0,5     

11499-12 
Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II.               0,5  

11498-12 
Foglalkoztatás I. 
(érettségire épülő 
képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.                2  

10007-12 
Informatikai és 
műszaki alapok 

Műszaki 
informatika 
gyakorlat        2               2       
Műszaki 
ismeretek 1,5   1        2,5     
Műszaki 
gyakorlatok   3   70                  4       

10005-12 
Villamosipari 
alaptevékenységek 

Műszaki rajz 
 0+1      1                1+1         

Elektrotechnika 
   1   2     3     

Elektrotechnika 
gyakorlat     1+1 105       2+1    

Elektronika 
      2   4  5     
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Elektronika 
gyakorlat        3+1 140  2+1  6 160   

10003-12 
Irányítástechnikai 
alapok 

Irányítástechnika 
  

 
  

 
  

 
2  2  

 
  

Irányítástechnika 
gyakorlat   

 
  

 
  

 
 2  3 

 
  

10018-12 
Erősáramú 
szerelések 

Erősáramú 
szerelési 
gyakorlat                5 

Géptan                              2   

10017-12 
Erősáramú mérések 

Méréstechnika                             1,5   
Erősáramú 
mérések 
gyakorlat                                4 

10016-12l  
Erősáramú 
berendezések 
üzeme 

Műszaki 
dokumentáció 
gyakorlat                               3 +1 

Villamos gépek               3+1  

Villamos művek               3+1  
Villamos gépek 
és vezérlések 
gyakorlat                7 

Osztályfınöki            1   1  
Hittan            1   1  
összes óra 2+1 3 

70 
3  3+1 

105 
4 3+1 

140 
 6 4+1  14+3  17+1 

160 
12+4 19+1 

összes óra 6 7 8 11 35 36 
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Informatikai rendszergazda óraterve 2013. szeptember 1-től 
 

Szakmai 
követelménymodulok 

Tantárgyak 

Ágazati szakképzés a közismereti oktatással 
párhuzamosan 

Ágazati 
szakképzés 
közismeret 
nélkül 

Szakképesítés
-specifikus 
utolsó évf. 

9. 10. 11. 12. 1/13 5/13 és 2/14. 
heti 
óraszám ögy 

heti 
óraszám ögy 

heti 
óraszám ögy 

heti 
óraszám 

heti 
óraszám ögy heti óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy e gy 
11500-12  
Munkahelyi egészség és 
biztonság 

Munkahelyi egészség és 
biztonság 

0,5   
  

    
  

    
  

    0,5   
  

    

10815-12 
Információtechnológiai 
alapok 

Információtechnológiai 
alapok 1                     1,5         
Információtechnológiai 
gyakorlat   

2+
1                     2+1       

10826-12 
Szakmai életpálya-
építés, munkaszervezés, 
munkahelyi 
kommunikáció 

Munkaszervezési 
ismeretek          1  1     

Munkaszervezés 
gyakorlat 

          2  2    

10817-12 
Hálózatok, programozás 
és adatbázis-kezelés 

Adatbázis- és 
szoftverfejlesztés 0,5     1     2     1   4+1         
Adatbázis- és 
szoftverfejlesztés 
gyakorlat  1   2   2   

2+
1  8    

Hálózati ismeretek I.     1   1   2  4     
Hálózati ismeretek I. 
gyakorlat         

2+
1     

2+
1    2  8       

11499-12 Foglalkoztatás 
II. 

Foglalkoztatás. 
    

  
    

  
    

  
        

  
0,5   
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11498-12 Foglalkoztatás 
I. 

Elhelyezkedést-
munkavállalást segítı 
idegen nyelv (5-ös szint) 

    

  

    

  

    

  

        

  

2   

10827 -12 Hálózati 
operációs rendszerek és 
szolgáltatások 

Hálózati operációs 
rendszerek                              5,5   
Hálózati operációs 
rendszerek gyakorlat                               7 

10828 -12 Vállalati 
hálózatok üzemeltetése 
és felügyelete 

Hálózati ismeretek II.                             6   
Hálózati ismeretek II. 
gyakorlat                               6+2 

IT hálózat biztonság                              2   
IT hálózat biztonság 
gyakorlat                               2 

Osztályfınöki            1   1  
Hittan            1   1  

összes óra 2 
3+
1 70 2 

4+
1 105 3 

4+
1 140 4 

6+
1 

11+
3 

20+
1 160 16+2 15+2 

összes óra 6 7 8 11 35 35 
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Ügyviteli titkár szakképesítés óraterve 2013. szeptember 1-től 
 

Szakmai 
követelménymodulok 

Tantárgyak 

Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan Ágazati szakképzés 
közismeret nélkül 

Szakképesítés-
specifikus utolsó 

évf. 

9. 10. 11. 12. 1/13 5/13 és 2/14. 
heti 

óraszám ögy heti óraszám ögy heti óraszám ögy heti óraszám heti óraszám ögy heti óraszám 
e gy e gy e gy e gy e gy e gy 

11500-12 Munkahelyi 
egészség és biztonság 

Munkahelyi 
egészség és 
biztonság 

0,5           0,5     

11499-12 
Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II.               0,5+0,5  

11498-12 
Foglalkoztatás I. 
(érettségire épülő 
képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.                2  

10067-12 
Gépírás és 
dokumentumkészítés, 
iratkezelés 

Gépírás és 
iratkezelés 
gyakorlat   2  70   2+1 40  1+1 60        7+1 60      
Levelezési 
ismeretek 1                      1          
Levelezési 
gyakorlat     2 65  2 80    5,5 85   

10070-12 
Munkahelyi 
kommunikáció 

Kommunikáció 
alapjai              1     3   3,5         
Üzleti 
kommunikáció 
gyakorlat                     4    4 15      

10066-12 
Gazdálkodási 

Gazdasági 
alapismeretek  1      1      2          4         
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alapfeladatok Jogi ismeretek 0,5+1     1     1         2,5+1          
Vállalkozási 
ismeretek          3+1  3     

10073-12 Titkári 
ügyintézés 

Üzleti 
adminisztráció 
gyakorlat                               6 

Ügyviteli ismeretek                             4+1,5   

10072-12 
Rendezvény- és 
programszervezés 

Rendezvény és 
program 
dokumentáció 
alapjai                             3   
Rendezvény és 
program 
dokumentáció a 
gyakorlatban                               6 

10071-12 
Hivatali 
kommunikáció 
magyar és idegen 
nyelven 

Hivatali protokoll 
ismeretek                             2,5   

Szakmai idegen 
nyelv gyakorlat 

                              7  
Osztályfınöki            1   1  
Hittan            1   1  
összes óra 3 +1 2  

70 
2   4+1 

105 
4  3 +1 

140 
6+1 4  14,5+3 16,5+1 

160 
12+4 19 

összes óra 6 7 8 11 35 35 
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54 521 06 MŐANYAGFELDOLGOZÓ TECHNIKUS 
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

Szakmai 
követelménymodulok 

Tantárgyak 

Ágazati szakképzés 
közismeret nélkül 

Szakképesítés
-specifikus 
utolsó évf. 

1/13 5/13 és 2/14. 
heti óraszám 

ögy 
heti óraszám 

e gy E Gy 

11500-12 Munkahelyi 
egészség és biztonság 

Munkavédelemi alapismeretek 
0,5   

  
    

11499-12 
Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II. 
    

  
0,5   

11498-12 
Foglalkoztatás I. 
(érettségire épülı 
képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.  

    

  

2   

10082-12 Fizikai, 
mechanikai és reológiai 
vizsgálatok 

Méréstechnika  6     

Anyagvizsgálatok gyakorlat I.  1,5 32   

Anyagvizsgálatok gyakorlat II.  1,5 32   

10083-12 Mőanyagipari 
és gumiipari gépek 

Gépészeti alapismeretek  6         
Gyártás-elıkészítés 
berendezései gyakorlat  1+1 32   

Gyártó berendezések gyakorlat   2+1  32     

10084-12 Mőanyagok 
elıállításának és 
feldolgozásának alapjai 

Makromolekulák   7        

Reológia  4     
Anyag- és gyártmányismeret 
gyakorlat   1,5  32     

10092-12 Mőanyagok 
feldolgozása 

Mőanyag-feldolgozás 
technológiája I.       7+1   
Mőanyag-feldolgozás 
technológiája II.    7+1  

Üzemi gyakorlat         14,5  
Osztályfınöki 0+1   0+1  
Hittan 0+1   0+1  

összes óra 
 23,5+

2 7,5+2 160 16,5+4 14,5 
összes óra 31+4 31+4 
Elmélet: 60%, Gyakorlat 40%    
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1.2. 2016. szeptember 1-tıl indult szakgimnáziumi képzések szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti 
óraszáma évfolyamonként 

 
A szakképesítés azonosító száma: 54 523 01 
Szakképesítés megnevezése: Automatikai technikus 
A szakmacsoport száma és megnevezése: 6. Elektrotechnika-elektronika 
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XI. Villamosipar és elektronika 
 

  

9. 10. 11. 12. 5/13. 1/13. 2/14. 

heti 
óraszám 

heti 
óraszám ögy 

heti 
óraszám ögy 

heti 
óraszám 

heti 
óraszám 

heti óraszám 
ögy 

heti 
óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy e gy e gy 

A fı szakképesítésre 
vonatkozóan: 

Összesen 6,5 4,5 5 7 
140 

4,5 5,5 
140 

4 6 12,5 18 14,5 15 
160 

12,5 18 

Összesen 11,0 12,0 10 10 30,5 29,5+1,5 30,5+0,5 
11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.                     0,5         0,5+0,5   

11498-12 
Foglalkoztatás I. 

Foglalkoztatás I.                     2         2   

Hajtástechnikai alapok 

Villamos gépek alapjai           1,5                       
Villamos gépek mérési 
gyakorlat 

            1                     

Hajtástechnika gyakorlat             1                     

Villamos biztonságtechnikai 
alapok 

Villamos 
biztonságtechnika 

          1                       

Hibavédelem a 
gyakorlatban 

            1                     

Vezérléstechnikai alapok 

Irányítástechnika                 1                 
Irányítástechnikai 
gyakorlatok 

                  2               

PLC alkalmazása 
gyakorlat 

                  1               

Kapcsolószekrények szerelése Készülékismeret                 2                 
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Kapcsolószekrények 
szerelési gyakorlat 

                  2               

10007-16  Informatikai és 
mőszaki alapok 

Mőszaki informatika 
gyakorlat 

      1                   1       

Mőszaki ismeretek* 2                       2         
Mőszaki gyakorlat   1,5                       1,5       

10005-16  Villamosipari 
alaptevékenységek 

Mőszaki rajz 1                       1         
Elektrotechnika 3   2                   5         
Elektrotechnika 
gyakorlat 

  3   2                   5**       

Elektronika     3     1     1       5         
Elektronika gyakorlat       4     1,5     1       6,5***       

10003-16  Irányítástechnikai 
alapok 

Irányítástechnika           1             1+1         
Irányítástechnikai 
gyakorlatok 

            1             1+0,5       

10004-16  Pneumatikus és 
hidraulikus rendszerek 

Pneumatika és hidraulika                     4         4   
Pneumatika és hidraulika 
gyakorlat 

                      6         6 

10002-16  Ipari 
gyártórendszerek 

Gyártórendszerek                     3         3   
Gyártórendszerek 
gyakorlat 

                      2         2 

10001-16  Ipari folyamatok 
irányítása PLC-vel 

PLC ismeretek                     3         3   
PLC programozási 
gyakorlat 

                      10         10 

11500-12  Munkahelyi 
egészség és biztonság 

Munkahelyi egészség és 
biztonság* 

0,5                       0,5         

 Szakmai idegen nyelv             4   4  

 Hittan****             1   1  

* A mőszaki gyakorlat és a munkahelyi egészség és biztonság tantárgyak órarendileg összevontak heti 2 órában. 
** Az elektrotechnika gyakorlat tantárgy hetente egy 2 és egy 3 órás blokkban. 
*** Az elektronika gyakorlat tantárgy heti 2 darab 3 órás blokkban. 0,5 óra blokkosítva az irányítástechnikai gyakorlatok tantárgyban. 
**** Nem számít be az órakeretbe 



195 
 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 
 
A szakképesítés azonosító száma: 54 522 01 
Szakképesítés megnevezése: Erısáramú elektrotechnikus 
A szakmacsoport száma és megnevezése: 6. Elektrotechnika-elektronika 
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XI. Villamosipar és elektronika 
 

  

9. 10. 11. 12. 5/13. 1/13. 2/14. 

heti 
óraszám 

heti 
óraszám ögy 

heti 
óraszám ögy 

heti 
óraszám 

heti 
óraszám 

heti óraszám 
ögy 

heti 
óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy e gy e gy 

A szakmai képzés órakerete 

Összesen 6,5 4,5 5 7 

140 

3 7 

140 

4 6 12 19 14 15 

160 

12 19 

Összesen 11 12 10 10 31 29+2 31 

11499-12 
Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II.                     0,5         0,5   

11498-12 
Foglalkoztatás I. (érettségire 

épülı képzések esetén) 
Foglalkoztatás I.                     2         2   

11500-12 Munkahelyi 
egészség és biztonság 

Munkahelyi egészség és 
biztonság* 

0,5                       0,5         

10007-16 Informatikai és 
mőszaki alapok 

Mőszaki informatika 
gyakorlat       1                           

Mőszaki ismeretek 2                                 
Mőszaki gyakorlat*   1,5                       0+1,5        

10005-16 Villamosipari 
alaptevékenység 

Mőszaki rajz 1                       1         
Elektrotechnika 3   2                   5         
Elektrotechnika 
gyakorlat 

  3   2                   5       

Elektronika     3     1     1       5         
Elektronika gyakorlat       4     1,5     1       6,5**       
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10003-16 Irányítástechnikai 
alapok 

Irányítástechnika           1     2       2,5+0,5         
Irányítástechnikai 
gyakorlatok 

            1     3       3,5       

Erısáramú szerelések 
Erısáramú szerelési 
gyakorlat 

                      6         6 

Géptan                     2         2   

Erısáramú mérések 
Méréstechnika                     1,5         1,5   
Erısáramú mérések 
gyakorlata 

                      4         4 

Erısáramú berendezések 
üzeme 

Mőszaki dokumentáció 
gyakorlat 

                      3         3 

Villamos gépek                     3         3   
Villamos mővek                     3         3   
Villamos gépek és 
vezérlések gyakorlat 

                      6         6 

10001-16 Ipari folyamatok 
irányítása PLC-vel 

PLC-be integrált 
biztonságtechnikai 
rendszerek 

          1     1                 

PLC programozási 
gyakorlat 

            4,5     2               

 Szakmai idegen nyelv             4   4  

 Hittan***             1   1  

* A mőszaki gyakorlat és a munkahelyi egészség és biztonság tantárgyak órarendileg összevontak heti 2 órában. 
** Az elektronika gyakorlat tantárgy heti 2 darab 3 órás blokkban. 0,5 óra blokkosítva az irányítástechnikai gyakorlatok tantárgyban. 
*** Nem számít be az órakeretbe 
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A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 
 
A szakképesítés azonosító száma: 54 481 06 
Szakképesítés megnevezése: Informatikai rendszerüzemeltetı 
A szakmacsoport száma és megnevezése: 7. Informatika 
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XIII. Informatika 
 

  

9. 10. 11. 12. 5/13. 1/13. 2/14. 

heti 
óraszám 

heti 
óraszám ögy 

heti 
óraszám ögy 

heti 
óraszám 

heti 
óraszám 

heti 
óraszám ögy 

heti 
óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy e gy e gy 

A fı szakképesítésre 
vonatkozóan: 

Összesen 5 6 6 6 

0 

3 7 

0 

3 6 10 21 13 18 

0 

10 21 

Összesen 11 12 10 9 31 31 31 

11499-12 
Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II.                     0,5         0,5   

11498-12 
Foglalkoztatás I. (érettségire 

épülı képzések esetén) 
Foglalkoztatás I.                     2         2   

11996-16 
Információtechnológiai alapok 

IT alapok 1   1                   2         
IT alapok gyakorlat   2   1                   3       

11997-16 
Hálózati ismeretek I. 

Hálózatok I.     1     1     1       3         
Hálózatok I. gyakorlat       2     3     2       7       

11625-16 
Programozás és adatbázis-

kezelés 

Programozás 1   1     1     1       4         

Programozás gyakorlat   2   2     2     2       8       

11999-16 
Informatikai szakmai angol 

IT szakmai angol nyelv 2   2                   4         
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nyelv 
12010-16 

Nyílt forráskódú rendszerek 
kezelése 

Linux alapok           1                       

Linux alapok gyakorlat             2                     

12008-16 
Irodai szoftverek haladó szintő 

használata 

Irodai szoftverek                 1                 
Irodai szoftverek 
gyakorlat 

                  3               

12009-16 
Informatikai szakmai orientáció 

IT szakorientáció 1   1                             
IT szakorientáció 
gyakorlat 

  2   1                           

12003-16 
Hálózati ismeretek II. 

Hálózatok II.                     3         3   
Hálózatok II. gyakorlat                       9         9 
IT hálózatbiztonság                     1,5         1,5   
IT hálózatbiztonság 
gyakorlat 

                      3         3 

12013-16 
Hálózati operációs rendszerek 

és felhıszolgáltatások 

Szerverek és 
felhıszolgáltatások 

                    3         3   

Szerverek és 
felhıszolgáltatások 
gyakorlat 

                      9         9 

 Szakmai idegen nyelv             4   4  

 Hittan*             1   1  

 
* Nem számít be az órakeretbe 
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A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 
 
A szakképesítés azonosító száma: 54 346 03 
Szakképesítés megnevezése: Irodai titkár 
A szakmacsoport száma és megnevezése: 16. ügyvitel 
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXV. ügyvitel 
 

  

9. 10. 11. 12. 5/13. 1/13. 2/14. 

heti 
óraszám 

heti 
óraszám ögy 

heti 
óraszám ögy 

heti 
óraszám 

heti 
óraszám 

heti 
óraszám ögy 

heti 
óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy e gy e gy 

A fı szakképesítésre 
vonatkozóan: 

Összesen 6 5 6 6 

140 

2 8 

140 

3 7 12 19 14 17 

160 

12 19 

Összesen 11 12 10 10 31,0 31,0 31,0 

11499-12 
Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II.                     0,5         0,5   

11498-12 
Foglalkoztatás I. (érettségire 

épülı képzések esetén) 
Foglalkoztatás I.                     2         2   

11806-16 Gépírás és 
számítástechnikai 

alkalmazások 

Gépírás gyakorlata   2   1                           

Számítástechnikai 
alkalmazások az 
ügyfélszolgálatban 

    1     1                       

11807-16 Kommunikáció az 
ügyfélszolgálatban 

Ügyfélszolgálati 
kommunikáció 

1                                 

Ügyfélszolgálati 
kommunikációs gyakorlat 

  1                               
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11808-16 Ügyfélszolgálat a 
gyakorlatban 

Ügyfélszolgálati ismeretek     1                             
Ügyfélszolgálati gyakorlat             1     1               

11809-16 Dokumentumkezelés 
az ügyfélszolgálatban 

Levelezési gyakorlat az 
ügyfélszolgálatban 

            1                     

Dokumentum- és 
adatkezelés az 
ügyfélszolgálatban 

                1                 

Komplex ügyfélszolgálati 
gyakorlat 

                  1               

10066-16 Gazdálkodási 
alapfeladatok 

Gazdasági és vállalkozási 
ismeretek 

2   1           1   1   4     1   

Jogi ismeretek 1                   1,5   1     1,5   

12082-16 Gépírás és irodai 
alkalmazások 

Gépírás és levelezési 
gyakorlat 

  2   2     2     2   3   7     3 

Irodai alkalmazások 
gyakorlata 

      1     1         2   2     2 

12083-16 Gyorsírás Gyorsírás gyakorlata       2     2     2   4   6     4 
12084-16 Üzleti kommunikáció 

és protokoll 
Kommunikáció a titkári 
munkában 

1   2               2   3     2   

10072-16 Rendezvény- és 
programszervezés 

Rendezvény- és 
programszervezés 

          1     1       2         

Rendezvény- és 
programszervezés 
gyakorlata 

                      5         5 

12085-16 Titkári ügyintézési 
gyakorlat 

Titkári ügyintézés 1   1               2   2     2   
Titkári ügyintézés 
gyakorlata 

            1     1   5   2     5 

11554-16 Irodai szakmai 
idegen nyelv 

Irodai szakmai idegen 
nyelv  

                    3    2     3   

 Szakmai idegen nyelv             4   4  
 Hittan*             1   1  

 
* Nem számít be az órakeretbe 
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V.  ÉRVÉNYESSÉGI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSI SZABÁLYOK, 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

1. A pedagógiai program érvényességi ideje 

1. Az iskola 2013. szeptember 1. napjától szervezi meg nevelı és oktató munkáját e 
pedagógiai program alapján. 
2  A pedagógiai programban található helyi tanterv a kilencedik évfolyamon 2013. 
szeptember 1. napjától felmenı rendszerben kerül bevezetésre. 
3.  Ezen pedagógiai program érvényességi ideje öt tanévre – azaz 2013. szeptember 1. 
napjától 2018. augusztus 31. napjáig szól. 

2. A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata 

 A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a 
nevelıtestület folyamatosan vizsgálja. A nevelık szakmai munkaközösségei (ahol ilyen nem 
mőködik, ott a szaktanárok) minden tanév végén írásban értékelik a pedagógiai programban 
megfogalmazott általános célok és követelmények megvalósulását. 
 A 2017/2018. tanév során a nevelıtestületnek el kell végeznie a pedagógiai program 
teljes – minden fejezetre kiterjedı – felülvizsgálatát, értékelését, és szükség esetén ezen 
pedagógiai programot módosítania kell, vagy teljesen új pedagógiai programot kell 
kidolgoznia. 

3. A pedagógiai program módosítása 

1. A pedagógiai program módosítására: 
− az iskola igazgatója, 
− a nevelıtestület bármely tagja, 
− a nevelık szakmai munkaközösségei, 
− az iskolaszék, 
− az iskola fenntartója tehet javaslatot. 

2. A szülık és a tanulók a pedagógiai program módosítását közvetlenül az 
iskolaszék szülıi, illetve diák önkormányzati képviselıi útján az iskolaszéknek 
javasolhatják. 

3. A pedagógiai program módosítását a nevelıtestület fogadja el, és az a fenntartó 
jóváhagyásával válik érvényessé. 

4. A módosított pedagógiai programot a jóváhagyást követı tanév szeptember 1. 
napjától kell bevezetni. 
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4. A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala 

Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklıdı számára megtekinthetı. 

1. A pedagógiai program egy-egy példánya a következı személyeknél, illetve 
intézményeknél tekinthetı meg: 

− az iskola fenntartójánál, 
− az iskola irattárában, 
− az iskola könyvtárában, 
− az iskola nevelıi szobájában, 
− az iskola fıigazgatójánál, intézményegységek igazgatóinál 
− az iskola honlapján. 


