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PEDAGÓGIAI PROGRAM 

 

 

1.BEVEZETŐ RÉSZ 

 

 

1.1. Az iskola arculata  

 

2017. augusztus 31-ig a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Leövey Klára Közgazdasági 

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája öt évtizede vett részt a főváros szakmai képzésében. Elő-

ször, mint a Teleki Blanka Közgazdasági Technikum kihelyezett osztálya kezdett működni, majd 

a folyamatosan növekvő igényeknek megfelelően először szervezeti önállóságot, s hamarosan 

önálló nevet szerzett. 

 

A 2007. évben a fővárosi iskolaszerkezeti átalakítások következtében bővült, alakult arculata. A 

Hajnik Károly Közgazdasági Szakközépiskolát és Gimnáziumot iskolánkhoz csatolták, és mint 

jogutód együtt kellett elkezdenünk egy új iskola építését. 

 

2013. január 1-től az iskola a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásába és irányítá-

sa alá került. Az intézmény Fővárosi Szakképzési és Ellátó Osztálya gyakorolta a közvetlen fel-

ügyeletet és irányítást. 

 

2015. július 1-től az iskola, mint szakképző intézmény a Nemzetgazdasági Minisztérium fenntar-

tásába és felügyelete alá került.  

 

A működés szervezeti feltételei átalakultak. A szakképzési törvény által előírt centralizáció ér-

telmében a fővárosban működő közgazdasági és kereskedelmi szakközépiskolákkal együtt létre-

jött a Budapest Gazdasági Szakképzési Centrum, amelynek tagiskolájaként folytattuk tevékeny-

ségünket.  

2017. szeptember 1. óta a Hajdúdorogi Főegyházmegye fenntartásában dolgozunk tovább. In-

tézményünk 2018. szeptember 1.-től gimnáziumi és közgazdasági szakgimnáziumi képzésben 

dolgozik tovább. 

 

A több mint öt évtized alatt kialakultak az iskolában olyan hagyományok, melyeket értékesnek 

tartunk és szeretnénk megőrizni a jövőben is. Az iskola működésének kezdete óta hagyományo-

san a teljes lakossági kör és ezen belül is inkább az alsó és középosztálybeli szülők gyermekeit 

fogadja.  Ebben meghatározó szerepe volt a működési területnek. 1945 –1980 között Kőbányán, 

majd 1980-tól a főváros VIII. kerületében működik az iskola. A Hajnik Károly Közgazdasági 

Szakközépiskola beépülése még inkább bővítette a működési területünket. A VII. kerület és az 

iskola agglomerációs vonzáskörzete számára is látókörbe került iskolánk. A szerencsés földrajzi 

elhelyezkedés, a jó megközelíthetőség mindkét helyen működésének kezdete óta vonzóvá tette 

az iskolát Budapest agglomerációs körzeteiben. Mindig szívesen fogadtuk és fogadjuk a vidéki 

bejáró tanulókat, és ezt a jövőben is szeretnénk megtartani.  

Névadónkról, Leövey Kláráról való megemlékezést együtt tartjuk iskolánkban az Aradi vérta-

núkról történő megemlékezéssel. A közelmúltban indult el a kapcsolatépítés a magyarországi 

Leövey Klára nevét viselő iskolák és a Máramarosszigeti Nőszövetség, valamint a megalakult 

szintén Leövey Klára nevét viselő magyar oktatási nyelvű líceum között.  

Reméljük, hogy együttműködésünkből hagyomány alakul ki. 

Ápolni szeretnénk a továbbiakban Hajnik Károly emlékét is. Róla a régi hagyományok szerint 

születésnapján emlékezünk meg a Kerepesi temetőben történő koszorúzással. 



4 

 

Hosszú évtizedek hagyományai alapján szervezzük az iskolában közösségi életünket, tartjuk meg 

ünnepeinket: a tanévnyitást, az osztálykirándulást, a megemlékezéseket, (1848. március 15., 

1849. október 6., 1956. október 23. megemlékezés a holokauszt, valamint a kommunista diktatú-

ra áldozatairól, június 4-én a nemzeti összetartozás napjáról) a szalagavató bált, a Nőnapot, a 

Leövey-napokat, ballagást, pedagógus napot és a tanévzárást. Az egyházhoz kötődő hagyomá-

nyos eseményeink: érettségizők zarándoklata, halottak napja, adventi gyertyagyújtás, adventi 

programok, pedagógusok lelki napja, karácsonyi ünnepség, húsvéti készület, középiskolások 

zarándoklata, pedagógus búcsú.  

 

Évente rendezünk szakmai tantárgyi és közismereti tantárgyi versenyeket iskolai keretek között. 

 

A diákönkormányzat működése is már a hagyományok szerint történik. Évente ismétlődő, a di-

ákönkormányzat által megszervezett események teszik változatosabbá a diákéletet. 

 

 1.2. Az iskola képzési kínálata 

 

Az iskola a képzés körében az alábbi kínálatot nyújtja: 

 

Nappali tagozaton: 

 

- gimnáziumi képzés 

- szakgimnázium képzés közgazdasági szakmacsoportban 

- eladó képzés (kifutó rendszerben) 

 

 

 

Közismereti képzésben két szinten oktatjuk tanulóinkat 

 

- széles körűen megalapozzuk tanulóink humán és reál-műveltségi tudását. Idegen nyelvi 

képzéssel, számítástechnikai képzéssel törekszünk korszerű általános műveltségi szint ki-

alakítására.  

- felkészítjük a tanulókat az érettségi vizsgára. Az alapműveltséget nyújtó oktatás során az 

iskola saját szakmai képzési kínálatának megfelelően orientáljuk, illetve alapozzuk a 

szakmai ismeretek elsajátítását 

 

 

A szakmai  oktatásra vonatkozóan  

 

Két szinten tudunk iskolánkban szakmai képzési kínálatot nyújtani: 

 

- 2013/2014. tanévtől iskolánk eladó szakmában képez, 

- 2014/2015.tanévtől az érettségi vizsgára épülő szakmai képzés területeivel bővítjük 

szakmai képzési kínálatunkat a közgazdasági, kereskedelmi, turisztikai és informati-

kai szakmacsoportban. 

 

Iskolánk minden képzési kínálatát a közismereti és szakmai oktatásban, nappali és a felnőtt-

oktatás esti tagozatának hallgatói számára nyújtja. Felkészítjük tanulóinkat a közismereti 

képzés szakaszában az érettségi vizsgára, és folytathatják tanulmányaikat a szakmai képzésben. 
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Felnőttoktatás 

 

- Érettségire felkészítő gimnáziumi képzés  

- Szakmai oktatás kizárólag szakképzési évfolyamon közgazdasági szakmacsoportban 

- Szakmai oktatás kizárólag szakképzési évfolyamon informatika szakmacsoportban 

 

Fejlesztő pedagógiai munka 

 

Nappali tagozaton tanuló diákjaink számára egyéni fejlesztési terv kidolgozásával gyógypedagó-

gus segíti tanulóinkat a tanulmányi feladatok megfelelő teljesítésében. Ezen felül személyiségük 

fejlesztésében is jelentős szerepet játszik a rendszeres segítő tevékenység. 

 

 

1.3. Az iskola környezete 

 

Iskolánk ma Budapest VIII. kerületében működik.  

 

Az iskola területi elhelyezkedése rendkívül kedvező. Jól megközelíthető a budapesti kerületekből 

és a budapesti agglomerációs körzetekből egyaránt. A négyes metró közeli vonala és állomása 

jól megközelíthető teszi az iskolát a Dél-budai és ahhoz kapcsolódó agglomerációs körzetből.  

 

A VIII. kerületi környezet nem nyújt minden szempontból kedvező hátteret az iskola működésé-

hez, nem a legkedvezőbb adottságú épületeinek állaga, a közbiztonság, a lakosság összetétele 

képzettség, foglalkozás, foglalkoztatás szempontjából problémás. Közvetlen kapcsolata nincs 

sok vonatkozásban az iskolának a kerület önkormányzatával.  

 

Gazdasági környezetként, háttérként kevés olyan nagy vállalkozás, intézmény funkcionál, amely 

az iskola szempontjából jelentős lenne. Itt is jellemző az a gazdasági folyamat, amely a rend-

szerváltást követő időszakra általában érvényes, hogy nagyon sok kisvállalkozás jött létre. Ezek 

azonban az iskola szempontjából számottevő szerepet nem játszanak kölcsönös kapcsolatok ki-

alakításában. Mint munkaerő-piaci felvevőhely viszont kedvezőbb lehetőségeket jelent az isko-

lánkban végzett tanulók számára, főként azoknak, akiknek lakóhelyük is a kerület. 

 

1.4. Az iskola tanulói közössége 

 

Az iskola működésének kezdeteitől hagyományosan a teljes lakossági kör és ezen belül is inkább 

az alsó és középosztálybeli szülők gyermekeit fogadja. Ebben mindenkor meghatározó szerepe 

volt a működési területnek, vonzáskörzetnek. 

 

A vidékről való jó megközelíthetőség sok Budapestre irányuló vonalon a bejáró Budapest–

környéki tanulók számára tette vonzóvá az iskolát. Tanulóink 30 %-a vidéki bejáró tanuló.  

 

Jelentős arányban, becsülhetően 20 %-os mértékben tanulnak az iskolánkban roma tanulók. Az 

integrált oktatás megvalósítása érdekében az iskola törekszik sokat tenni. Mindent megtesz, hogy 

meg tudja tartani roma tanulóit, és egyidejűleg az egészséges integráció érdekében az arányok 

megmaradjanak a roma és nem roma tanulók vonatkozásában. 

 

Ezek a beiskolázási jellemzők együtt jártak azzal, hogy az iskolába jelentkező és felvett tanulók 

többségében tanulmányi eredményüket tekintve a jó és közepes, illetve annál gyengébb ered-
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ményt elért tanulók voltak. Kiemelkedően tehetséges tanulók általában csak kisebb létszámban 

jelentkeztek iskolánkba.  

 

A családi környezet, a szülői háttér az előzőekben említett jellemzőkkel összefüggésben átlagos 

anyagi színvonalat biztosít a tanulóinknak. Sajnos, az elmúlt néhány évben egyre nagyobb 

arányban találkozunk olyan tanulókkal, akiknek családja az átlagos színvonal alatti jövedelem-

mel rendelkezik. A gazdasági, társadalmi és családi környezetben jelentkező változások negatív 

irányban befolyásolták a tanulók neveltségi szintjét. Sok tanulónál problémát jelent a helyes ér-

tékrend hiánya, a kapcsolatok kialakítása, véleményük kinyilvánítása.  

 

A tanulók nagy részénél az életkori sajátosságokból következően általában jellemző, hogy pá-

lyaválasztásukat a szülők irányítják. A szakgimnázium választását indokolja, hogy lehetőséget 

biztosít az érettségi vizsgát követően szakmai képzésre, ugyanakkor lehetővé teszi azt is, hogy 

felsőfokú oktatási intézménybe kérjék a tanulók felvételüket. A közgazdasági és kereskedelmi 

terület választását a többségnél a szülők ismeretei indokolják. A pálya keresett, és viszonylag jó 

munkába állási esélyt jelent.  

 

Az általános iskola és a középiskola tanulási folyamatának különbözősége sok problémát jelent a 

tanulók számára. Sok tanuló számára nehéz alkalmazkodni a magasabb szintű, komplexebb, ön-

állóbb tanulási módszerekhez. Különösen első évben jelent nagy gondot az alkalmazkodás. A 

kilencedik osztályokban mindig nagyobb bukási arányszámok utalnak a problémára. Sok tanuló 

esetében az is gondot jelent, hogy az általános iskolák nyolcadik osztályában, a középiskolai 

felvételi eljárás lebonyolítását követően lazul az oktatási fegyelem.  

 

Iskolánkban a diákönkormányzat a szabályzatokban meghatározottak szerint, önálló szabályzat-

tal irányítottan, éves munkaterv alapján, diákönkormányzat munkáját segítő tanár közreműködé-

sével dolgozik. Rendszeres iskolai diákbizottsági megbeszélések, évente egy alkalommal meg-

tartott diákközgyűlés, s az egyedi problémák jelentkezésekor külön egyeztetett megbeszélések 

biztosítanak megfelelő alkalmat a felmerülő gondok rendezésére, megoldására. A jogszabályok 

által előírt kérdésekben, döntésekben az iskolavezetés mindenkor az előírt módon kikéri a diák-

önkormányzat véleményét, és ezt dokumentálja. 

 

A diákönkormányzat működésének anyagi hátterét, feltételeit (termek használata, beszerzések 

stb.) az iskolai biztosítja. 

 

Az iskola felnőttoktatási  tagozatán tájékoztatással, marketing munkával törekszünk a tanulólét-

szám biztosítására. A hagyományos nagyvállalatok nagy része megszűnt. Oktatási és nevelési 

szempontból más feladatot jelent viszont a jelentős mértékű fiatalodás a tagozaton. Kedvezően 

kihasználható, hogy a nappali tagozatról családi, anyagi, egzisztenciális problémák esetében át-

iratkozhatnak tanulóink és a felnőtt tagozaton folytatni tudják tanulmányaikat. 

 

A 2012/2013.tanévtől kezdődően az iskola az oktatás folyamatát, valamint a vizsgák teljesítését 

korszerűsítette a digitális tananyagbázis megteremtésével, digitális feladatmegoldás benyújtásá-

nak lehetőségét biztosította a vizsgakövetelményeknek való megfelelés érdekében. 
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1.5. Az iskola meglévő kapcsolatrendszere 

 

Az iskola fenntartója 2017. július 1-jétől a Hajdúdorogi Főegyházmegye. 

Az iskola kapcsolatrendszerében az egyik legfontosabb terület a szülőkkel való kapcsolattartás. 

A tanév során két alkalommal az iskola szülői szervezetének képviselői és az iskolavezetés köl-

csönösen tájékoztatják egymást az iskola működésével kapcsolatos kérdésekről. 

 

Az új szervezeti keretek között tematikus projekthetet tartunk tanulóinknak, melynek eseményei-

ről, eredményeiről szülői értekezlet keretében tartunk tájékoztatást.  

 

Ezen túlmenően minden olyan kérdésben, melyben a jogszabályok, a szervezeti és működési 

szabályzat, a házirend egyeztetést, vélemény-nyilvánítást ír elő, eleget teszünk ennek a követel-

ménynek, de bármilyen felmerülő, a tanulókat és szülőket egyénileg vagy csoportosan érintő 

kérdésben az iskolavezetés rendelkezésre áll, és biztosítja az egyeztetés lehetőségét. 

 

A tantestület tagjai és a szülők közötti kapcsolattartást az évente két alkalommal megtartott szü-

lői értekezletek, valamint a tanév során két alkalommal megtartott fogadóórák biztosítják. Egye-

di problémák esetében a tantestület tagjai rendelkezésre állnak heti rendszerességgel , és lehető-

séget nyújtanak az egyéni megbeszélésekre, egyeztetésekre. A tanulókkal kapcsolatosan felmerü-

lő tanulmányi, fegyelmi probléma esetén a tanárok megkeresik a szülőket, és velük együttmű-

ködve oldják meg a kérdést. A megkeresésekhez minden rendelkezésünkre álló eszközt alkal-

mazzuk, így elérhetőek vagyunk postai úton, telefonon, e-mailben  facebookon és instagramon 

is.  

 

A közösségi szolgálat, az önkéntesség, a fenntarthatóság és nem utolsó sorban  a személyiségfej-

lesztés témakörei kapcsán sok szervezettel kerülünk szorosabb kapcsolatba. Kiemelkedően fon-

tosak számunkra az alábbiak: 

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 

Katasztrófavédelem 

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége 

Szociális Szervezetek 

Nemzetgazdasági Minisztérium 

Az iskola működése során számtalan intézménnyel kerül közvetlen, vagy közvetett kapcsolatba. 

Ezek gazdasági, kulturális és sok más egyéb területen kínálnak együttműködést. Az iskola igyek-

szik kihasználni ezeket a lehetőségeket tanulóinak oktatása és nevelése érdekben. 
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2. NEVELÉSI PROGRAM 

 

Az iskolában folyó nevelő, oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, 

eljárásai 

 

2.1. Pedagógiai alapelvek, pedagógiai értékek 

 

 

Az emberi magatartás általános értékei  

Az iskola 

 

- értékrendjében emberközpontú, humanista; 

- tanulóinak elsősorban az EMBER tiszteletén, megértésén és szükség szerinti segítésén,a 

másság elfogadásán alapuló humanista értékekkel kell rendelkezniük. A gyermeket nem 

érheti semmilyen okból hátrányos megkülönböztetés; 

- értékként preferálja az aktivitást, kezdeményezőkészséget, döntési képességet, az inno-

vativitást, mert ezek olyan tulajdonságok, amelyek birtokában a tanulók irányítani képesek 

majd későbbi életüket. 

- tanulói a sokoldalú személyiségfejlesztés eredményeképp maguk is aktív részesei legyenek 

egy derűs, harmonikus iskolai közösségnek. 

A helyi értékek meghatározása 

Fontos, hogy intézményünk folyamatosan fejlessze oktató–nevelő munkáját, melynek közép-

pontjában a tanulók állnak. 

Célunk olyan széleskörű általános műveltség biztosítása, amely jó alapot ad a további tanulmá-

nyokhoz szükséges helytállásban. Tanulóink számára biztosítani kívánjuk mindazon ismeretek 

átadását, azoknak az alapkészségeknek és képességeknek kialakítását és fejlesztését, melyek 

életkori adottságaiknak megfelelnek, és szükségesek ahhoz, hogy fejlődésük töretlen legyen, 

megalapozva a felnőtt életben való boldogulásukat. 

Olyan intézményért dolgozunk nap, mint nap, amit alapvetően a gyerekek érdeke határoz meg, 

törekszünk a partnerközpontú gondolkodás és tevékenységrendszer megvalósítására az európai 

klasszikus értékrend alapján. 

Szeretnénk elérni, hogy iskolánkban jól érezzék magukat a partnereink, kiváltképpen a tanulók, a 

pedagógusok, a gyerekek szülei. 

Legyen iskolánk és környezete esztétikus, vonzó, ahol a munka végzése megfelel a XXI. század-

ban jogosan elvárhatónak.  

Törekszünk arra, hogy intézményünk hírnevét folyamatosan növeljük, nevünket minél szélesebb 

körben tegyük ismertté a kerületi oktatásügyben és a közéletben. 

 

A nevelés-oktatás során arra kell törekedni, hogy a tanulókban kialakítsuk a fogékonyságot az 

alábbi értékekkel kapcsolatban:  
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- nemzeti, lelki, érzelmi, tradicionális és konzervatív értékrendünk 

- az emberiség közös értékei  

- a demokrácia értékei  

- európai, humán, illetve transzcendentális értékek  

 

A nevelés keretében kívánatosnak tartjuk a tanulók személyes szociálisan értékes, tehát közös-

ségfejlesztő és ún. önfejlesztő magatartásának alakítását, az ennek megfelelő tevékenységi for-

mák gyakoroltatását. Törekszünk a nemkívánatos tanulói megnyilvánulások leépítésére.  

Társadalmi elvárás, hogy felkészítsük tanulóinkat a magasrendű és közjót szolgáló aktivitásra. A 

személyiség fejlesztésben meghatározó szerepet töltenek be a jó szokások, példaképek, esz-

ményképek és meggyőződések. Ehhez partnernek kérjük a fenntartót, a szülői házat, a családot 

(szülői munkaközösséggel kooperatív kapcsolat, szülők iskolája előadás sorozat stb.). 

 

 

Az iskola működésének kezdete óta hagyományosan a közép és alsó osztálybeli, többségében 

fizikai dolgozó szülők gyermekeit, valamint a budapesti agglomerációs körzetből bejáró tanuló-

kat fogadja, oktatja, képezi, neveli.  

 

Az oktatás - nevelés folyamatában néhány alapelvet fontosnak tartunk: 

 

Azonos súlyú feladatként értelmezzük az oktatást és nevelést, melyek szorosan összefüggnek 

egymással és el nem válaszhatók egymástól. Azonosan fontos, hogy az iskolánkban tanuló gye-

rekek képességeiknek megfelelő eredménnyel megszerezzék az általános műveltséghez szüksé-

ges közismereti tudásanyagot, a szakmai képzés szakaszában piacképes szakmai ismereteket 

nyújtsunk számukra, eközben pedig személyiségüket formáljuk olyan módon, hogy helyesen 

kialakított értékrendjük legyen, egyéniségük legyen, arculatuk legyen, de ezzel együtt mégis 

közösségi személyiséggé váljanak. Személyiségként el tudják adni magukat, ismereteikkel, tudá-

sukkal együtt, de ugyanakkor a közösségben találják meg kapcsolataikat. Legyenek nyitottak a 

tudásszerzésre. Legyen teljes a személyiségük azáltal, hogy a nevelés folyamatában érzelmi ha-

tásokkal is alakítjuk, formáljuk őket. Tanuljanak meg egészségesen élni, értékelni és védeni az 

élet szépségeit, környezetüket. A legfontosabb jelszavaink tehát az elvek megfogalmazásakor: 

tudás, (közismereti és szakmai), egészséges személyiség, érzelmi töltöttség, emberi értékek tisz-

telete. 

 

A tanulói érdeklődés felkeltése, a hatékonyabb motiválás érdekében megújítjuk oktató-nevelő 

módszereinket: kooperatív órai munkavezetés, differenciált foglalkoztatás, több dicséret, kisebb 

lépésekben történő előrelépés, felkészítés a különböző vizsgák megelőző évekbeli feladatai alap-

ján, korrepetálás, tehetséggondozás, versenyek, tantárgyi minimumok, iskolai tananyagtár fej-

lesztése, IKT kompetenciák fejlesztése. 

 

Iskolánkban az oktatás nevelés folyamatában biztosítjuk az egyes tantárgyakban és osztályfőnöki 

foglalkozásokon a vallási és világnézeti információk tárgyilagos és többoldalú közvetítését. A 

tanárok oktató munkájuk során meg kell, hogy adják a tanulók számára az információkat, véle-

ményüket nyilváníthatják, semmilyen irányban nem befolyásolhatják azonban a tanulók szemlé-

letét vallási és világnézeti kérdésekben. 

 

Amennyiben a tanulók és szülők részéről igény mutatkozik, és megfelelő létszámú csoport szer-

vezhető, az iskola vezetése biztosítja a hit és vallásoktatást. Ebben az esetben felveszi a kapcso-

latot a helyi egyházak képviselőivel és biztosítja a feltételeket az oktatásához.  
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Az iskola alapdokumentumában szerepel a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának a felada-

ta. Amennyiben látás és hallássérült, mozgássérült gyermekek oktatási feladatait kell ellátnunk, 

az intézmény biztosítja a tantárgyi oktatáshoz és neveléshez szükséges tárgyi és személyi feltéte-

leket. /Braille írás, laptopok speciális programmal, valamint a mozgássérült tanulók megfelelő 

színvonalú elhelyezését, az órarend szerkesztésével a lehetőség szerinti minél kevesebb helyvál-

toztatás biztosítását./ Az iskola középiskolai oktatásban külön fejlesztő program kidolgozásáról 

nem tud gondoskodni. Sajátos nevelésű igényű tanuló közül azokat tudja fogadni, akik a fenti 

eszközök segítségével tudják tanulmányaikat folytatni iskolánkban. 

 

Néhány tanuló esetében az iskola meg tudja oldani a tanulók elhelyezését, oktatását, nevelését, 

fejlesztését. Amennyiben több tanuló, önálló csoportot alkotva jön létre, az iskola igénybe véve a 

további kiegészítő támogatásokat önálló fejlesztő program kidolgozását vállalja. 

 

Az alapelvek betartását az iskola felnőtt tagozatán is fontosnak tartjuk. Mint azt már az előzőek-

ben említettük, ezen e területen a feladataink még sajátosabb jelleget öltenek, és módszertanilag 

is más megoldásokat kell választani a felnőttek nevelése, sőt inkább segítése, tanácsok nyújtása 

esetében. 

 

2.2. A nevelő - oktató munka céljai 

 

Az alapelveknek megfelelő célkitűzéseket az alábbiakban fogalmazzuk meg a kulcskompetenci-

ák fejlesztését figyelembe véve. 

 

A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van szemé-

lyes boldogulásához s fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez, a 

munkához. 

 

A közismereti képzés területén a kerettantervek által meghatározott tudásanyag alapos, a tanuló 

képességeinek megfelelő szintű oktatása.  Az ismeretek elsajátítása során ki kell alakítani a tanu-

lókban a szemléletet, hogy ismereteiket komplex módon sajátítsák el és értelmezzék. Legyenek 

alkalmasak arra, hogy életük középiskola utáni szakaszában tudásuk bővítésére meglegyen az 

igényük. Tudásuk legyen olyan megalapozott, hogy a későbbiek során önképzéssel, illetve kép-

zéssel bővíteni tudják azt.  

 

Különösen fontos, hogy néhány tantárgy oktatásában egész életük során egy, a középiskolai ta-

nulmányokban kialakított biztos alapra építkezzenek. 

 

Az általánosan megfogalmazott célkitűzések a tantárgyak tanításában pontosan megfogalmazha-

tóak. Az irodalom oktatása során szerezzenek olyan alapot, amely igényessé teszi őket arra, hogy 

életük későbbi szakaszaiban is olvassanak, legyen biztos értékrendjük az irodalmi művek tartal-

mának megítélésben. Tanulják meg értelmezni és értékelni az irodalmi alkotásuk tartalmát, mon-

danivalóját. 

 

A nyelvi képzésben szerezzenek olyan alapot, melynek segítségével biztosan és helyesen tudják 

értelmezni a hallott és olvasott szöveget, valamint képesek megfogalmazni, kifejteni mondaniva-

lójukat szóban és írásban. 

 

Történelmi ismereteik tegyék őket alkalmassá arra, hogy lássák az ember, a társadalom fejlődés-

ének törvényszerűségeit, és ezek az ismeretek nyújtsanak segítséget számukra eligazodni a világ 

dolgaiban. 
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Idegen nyelven tanulják meg kifejezni magukat, tudjanak kapcsolatot teremteni más országok 

polgáraival. Képesek legyenek az egyre inkább „többnyelvű” Európában kommunikálni, eliga-

zodni. 

 

Váljon rendszeressé számukra a testi edzés. Tapasztalják meg, hogy a test ápolása, kondicionálá-

sa milyen jelentőségű életükben, a fizikai erőnlét megfelelő kialakítása, karbantartása, az egész-

séges életmód milyen fontos életvezetésükben. 

A matematikai kompetencia birtokában a tanulók alkalmazni tudják az alapvető matematikai 

elveket az ismeretszerzésben és a problémák megoldásában. Alakuljon ki és folyamatosan fej-

lődjön a logikus gondolkodás, a komplexitás képessége. 

 

A természettudományos tárgyakban tanulják meg környező világunk legfontosabb törvényszerű-

ségeit, értékeljék és óvják környezetünket. 

 

A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiájának magabiztos ismere-

tét és alkalmazását a munka a kommunikáció és a szabadidő területén. A fejlett, aktív digitális 

kompetenciák nélkülözhetetlenek a mai modern társadalom munkaerő piacán. Az egyre bonyo-

lultabb hardverek és szoftverek használata, a digitális kommunikáció folyamatos megújulást igé-

nyel mind a tanárok, mind a diákok részéről. 

 

A szükséges képességek felölelik az információ megkeresését, összegyűjtését és feldolgozását, a 

kritikus alkalmazást, a valós és virtuális kapcsolatok megkülönböztetését. Ide tartozik a komplex 

információk előállítását, bemutatását és megértését elősegítő eszközök használata, valamint az 

internet alapú szolgáltatások elérése, a velük való kutatás és alkalmazásuk. 

 

A hatékony, önálló tanulás kompetenciája 

 

Ezek a kompetenciák azt jelentik, hogy az egyén képes kitartóan tanulni, saját tanulását meg-

szervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az információval való haté-

konyt gazdálkodást is. Felismeri szükségleteit és lehetőségeit, ismeri a tanulás folyamatát. Egy-

részt új ismeretek szerzését, feldolgozását és beépülését, másrészt útmutatások keresését és al-

kalmazását jelenti.  

 

A szociális és állampolgári kompetencia jelenti a harmonikus életvitel és közösségi beilleszkedés 

feltételeit. Az állampolgári kompetencia képesség teszi az egyént arra, hogy a társadalmi folya-

matokról kialakult tudását felhasználva aktívan vegyen részt a közügyekben. 

 

A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia segíti az egyént a mindennapi életben a 

munkahelyén is abban, hogy megismerje tágabb környezetét és képes legyen a kínálkozó lehető-

ségek megragadására. 

 

Olyan képességek, készségek tartoznak ide, mint tervezés, szervezés, irányítás, vezetés, tapaszta-

latelemzés, értékelés, vállalás egyéni és csapatmunkában. 

 

A nevelésben alakuljon ki személyiségük, amely alkalmassá teszi őket arra, hogy egyéni életük-

ben érvényesülni tudnak, kapcsolatokat képesek alakítani baráti és családi környezetben. Mun-

kahelyükön, tágabb környezetükben feleljenek meg a közösségi élet írott és íratlan szabályainak.  
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A szakmai képzésre történő alapozó oktatás során a választott szakmának megfelelő követelmé-

nyek szerint sajátítsák el a szakmai képzés folyamatában a beszámításhoz szükséges tananyagot. 

 

Ismereteik legyenek tovább fejleszthetőek önképzés és szervezett képzési keretek között történő 

továbbképzés során. Megszerzett ismereteiket tudják alkalmazni a gyakorlatban, illetve készülje-

nek fel rá, hogy jövendő munkahelyükön az iskolában megszerzett elméleti tudást a munkahelyi 

irányítás mellett hasznosítsák. 

 

Az előzőekben felsorolt kulcskompetenciák alapján az alábbi kiemelt fejlesztési feladatokat fo-

galmazhatjuk meg: 

 

Fejlesztési feladataink 

 

Legyen a tanulóknak megfelelő viszonya saját magukhoz, alakuljon ki megfelelő önképe, önis-

merete.  

A közismereti területeinek ismerete során alakuljon ki népünk kulturális örökségének, sajátossá-

gainak megismerése, nemzeti kultúránk értékeinek ismerete és elismerése.  

Saját kultúránk ismerete és értékelése mellett alakuljanak ki a tanulók ismerete az EU népeiről, 

együttműködésünkről, saját helyünkről az Európai Unióban. 

 

Fontos a tanulók aktív állampolgári és demokratikus értékekre való nevelése, azok alkalmazásá-

nak igényének kialakítása. 

 

Mai életünkben a gazdálkodás és a pénz világára vonatkozó tudás nélkül nem tudjuk megérteni a 

bennünket körülvevő világ folyamatinak jelentős hányadát. Az iskolai nevelésnek alapvető sze-

repe van abban, hogy a tanulók tudatos fogyasztóvá váljanak, mérlegelni tudják döntéseiket, 

azok kockázatát, hasznát, költségeit.  

 

A tanulás, a pszichikum tartós módosulása külső tényezők hatására, tehát nem csupán ismeretel-

sajátítás és a figyelem, emlékezet működtetése. Tág értelmezése magában foglalja valamennyi 

értelmi képesség és az egész személyiség fejlődését, fejlesztését. Ez az iskola alapfeladata. A 

tanulás számos összetevője tanítható. Minden pedagógus teendője, hogy felkeltse az érdeklődést 

a különböző szaktárgyi témák iránt, útbaigazítást adjon a tananyag elsajátításával kapcsolatban, 

és tanítsa meg a gyermekeket tanítani.  

 

Az iskolában nagy feladat hárul a felnövekvő nemzedék egészséges életmódra nevelésében, 

minden tevékenységével szolgálnia kell a tanulók egészséges testi, lelki és szociális fejlődését.  

 

A felnőtt lét szerepeire való felkészülés egyik fontos eleme a pályaorientáció. Célja, hogy segítse 

a tanulók iskola és pályaválasztását. Hatótényezői: az egyén, képességeivel és adottságaival, 

önismeret fejlesztése, a pályák, foglalkozások, lehetőségek megismerése, tevékenységek tapasz-

talatok útján. Az iskolának képet kell nyújtani tanulói számára a munka világáról.  

 

2.3. A nevelő - oktató munka feladatai, eszközei, eljárásai 

 

Annak érdekében, hogy az iskola pedagógiai alapelveit, célkitűzéseit meg tudja valósítani jól 

szervezett keretek között kell a képzés különböző szakaszaiban az oktatást - nevelést megvalósí-

tani. 
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Közismereti képzés szakasza 

 

9-12. évfolyamokon a NAT és a kerettantervek előírásainak megfelelően és a helyi sajátosságok 

figyelembevételével kialakított helyi tantervek szerint a közismereti ismeretanyag oktatása, 

szakmai ismeretek oktatása a 9-12. évfolyamokon. 

 

A rendelkezésre álló kötelező órakeretek között annak 90 %-ban, meghatározott tananyag okta-

tása, az órák fennmaradó 10 %-ban az oktatott tananyag elmélyítése, begyakoroltatása, számon-

kérés a célkitűzések megvalósításának eszközei. A helyi tantervekbe beépítve az osztályok ké-

pességétől, teljesítményétől függően, mindenkor az adott tanévben tananyagbővítést tudunk fel-

kínálni. 

 

A közismereti képzés szakaszában a szabadon tervezhető órakeret felhasználása az egyes évfo-

lyamokon a tantestületi megállapodásnak és az iskolai óraterveknek megfelelő keretek között 

történik. Az egyeztetés a tantestület tagjai között történik, valamint a fenntartó jóváhagyásával. 

 

A kitűzött pedagógiai célokat akkor tudjuk megvalósítani, ha a lehetőségeket, melyeket a tanu-

lóknak fel tudunk kínálni, pontosan meghatározzuk /témaköröket, tantárgyakat, felhasználható 

órákat/. Ezek pontos megnevezése mindenkor a következő tanév előkészítése során történhet, 

figyelembe véve az évfolyamok tanulói összetételét, eredményeit, kívánságait, érdeklődését. 

 

Az óratervekben tükröződniük kell azoknak a célkitűzéseknek, melyeket megfogalmaztunk.  

 

A kilencedik évfolyamon arra kell törekedni, hogy a különböző iskolákból, különböző előkép-

zettséggel, tudással érkezett tanulók hiányosságaikat tudják pótolni, felzárkózzanak, megtanulja-

nak alkalmazkodni a középiskolai követelményekhez.  

 

Így ennek megfelelően a szabadon választható órakeret tantárgyait felhasználva próbáljuk össze-

fésülni az ismereteket, a felzárkóztatáshoz korrepetálások, a tehetséggondozáshoz szakkörök 

társulnak. 

 

A matematikai tudás fejlesztése érdekében 2015/2016. tanév óta matematikai stratégiát készítet-

tünk és ezzel próbáljuk magasabb színvonalra emelni a tanulók matematikai ismereteit. 

 

Az idegen nyelvi képzés követelményeinek kétféle formában tudunk megfelelni. A szabadon 

választott órákat a tanulók az első idegen nyelv tanulására, a nyelvvizsgára való felkészülésre, 

illetve a második idegen nyelv tanulására választhatják. A magasabb idegen nyelvi tudás érdeké-

ben a matematika fejlesztéséhez hasonlóan készült stratégiai terv a magasabb kompetenciák ki-

alakításának érdekében. 

 

A szabadon választott órák felhasználhatók a tanulók igényi szerint az emelt szintű érettségi 

vizsgára történő felkészülésre, illetve a felsőfokú oktatási intézménybe történő felvételi felkészü-

lésre. 

 

A 2015/2016. tanévtől kezdve minden tantárgy kidolgozott egy minimum követelmény szintet, 

amelynek az elérése minden tanuló számára alapvető követelmény. A minimum követelmények 

összeállítását a tantárgyakat tanító kollégák végzik, tanévről tanévre folyamatosan ellenőrizve a 

tartalmakat. 

 



14 

 

A felnőttoktatás területén a javasolt esti oktatás kerettantervei szerint készítjük fel tanulóinkat a 

közismereti képzési területeken és a szakmai képzési területeken is. 

 

A szakmai képzésre történő felkészítés szakaszában a választott szakmának megfelelő keret-

tantervek alapján oktatjuk a szakmai ismereteket. 

 

Az oktatás minden szakaszában meg kell valósítani a következetes számonkérés folyamatát. Az 

egyes képzési szakaszok végére, melyekre a követelmények szerint már komplex, áttekintő mó-

don kell rendelkezni az ismeretekkel, csak folyamatos, következetes tanulással lehet felkészülni. 

A folyamatos felkészülés fontos, ösztönző eszköze a folyamatos számonkérés. A számonkérés 

együtt kell, hogy járjon az értékeléssel. A hiányosságok, az elkövetett hibák akkor kerülhetők el 

a távlatokban, ha gondos, tudatos elemzés keretei között adunk útmutatást a továbblépéshez.  

 

 

 

Az egyes képzési szakaszok és a képzési szakasz végét követő vizsgák: 

 

Érettségi vizsga  

 

A 12. osztály végét az érettségi vizsgával zárjuk, melyet a jogszabályi előírásoknak megfelelően 

bonyolítunk le. A pedagógiai programunkban szerepelnek a középszintű érettségi vizsga tantár-

gyainak témakörei. 

 

Mindazoknak a tanulóknak, akik emelt szinten kívánnak érettségi vizsgára felkészülni és vizs-

gázni a jogszabály által meghatározott feltételekkel tudjuk a felkészülést biztosítani. 

 

 

Szakmai vizsga 

 

A szakközépiskolai képzés 11. osztálya végén a tanulók szakmai vizsgát tesznek kereskedelmi 

eladó szakmában a jogszabály által előírt vizsgakövetelményeknek megfelelően. 

 

Az érettségit követő szakmai képzés befejeztével a tanulók szakmai vizsgát tesznek a tanult 

szakmában a jogszabály által előírt vizsgakövetelményeknek megfelelően. 

 

 

2.3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 
 

A személyiségfejlesztés az iskolai oktató-nevelő munka egyik fontos feladata. Az iskolába érke-

ző sokszínű háttérrel, és ennek megfelelően a személyiség alakulás kezdeti sokszínű jegyeivel 

rendelkező tanulók esetében sokfajta tevékenység keretében tudjuk alakítani a célkitűzéseinkben 

megfogalmazott személyiségideált. Sajnos, ma a gazdasági, társadalmi, családi környezet sok 

esetben negatív hatást fejt ki a tanulók személyiségének alakulásában.  

 

Az iskola feladata, hogy egészséges személyiségű, egyéni és közösségi életében érvényesülni 

tudó, helyes értékrenddel bíró, alkotó embereket neveljünk. A személyiségnevelés folyamata a 

teljes oktatás folyamatában érvényesül.  A személyiségfejlesztés lehetőségeit az iskolai élet min-

den mozzanatában ki kell használni.  Nevelni, alakítani kell a személyiséget a tanítási órákon. 
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Különleges feladatot jelent a személyiség formálásában az iskola nem magyar, illetve roma tanu-

lóinak személyiségfejlesztése. Ezeknél a tanulócsoportoknál hagyományaikat, életvezetési szo-

kásaikat figyelembe véve és tiszteletben tartva, az integráció folyamatában a beilleszkedés fo-

lyamatát kell megvalósítani. Ehhez minden eszközt fel kell használni, nemzeti sajátosságaik, 

életük, szokásaik bemutatását, megismerését, ugyanakkor az iskola követelményrendszerének, 

elveinek minden területen való elfogadtatását kell elérni. 

 

A magyar nyelv és irodalom, történelem, művészeti órákon ki kell használni a példák erejét, az 

olvasmányélményeket, irodalmi alkotásokat, a művészeti alkotások bemutatását az esztétikai 

nevelésben, a helyes értékrend kialakításában. Alkalmasak ezek az eszközök az ember tiszteleté-

nek a nevelésére, elfogadtatására, kifejezésmód, kulturált magatartás fejlesztésére. 

 

A természettudományi órák alkalmasak arra, hogy a környezethez való helyes viszony kialakítá-

sát, a környezetvédelem fontosságát hangsúlyozzuk. A természettudományos órák segítséget 

jelentenek az egészséges életvitelre való nevelésben, a sportkörök, a testnevelési órák a testmoz-

gás kultúráját, a testápolás igényét fejlesztik. 

 

A nevelés folyamatában nagy ereje van a példamutatásnak. A pedagógus minden tevékenységé-

vel, cselekedetével, értékelésével, megnyilvánulásával példát kell, hogy mutasson.  

 

Az értékelés, az elismerés és az elmarasztalás a tevékenységek motivációját alakítja.  Egy adott 

szituációban helyesen felismert és alkalmazott dicséret és elmarasztalás segít a helyes irányba 

való ösztönzésre. 

 

A mai kor gyermekének nevelésében fel kell ismerni, hogy ki kell használnunk azokat a helyze-

teket, melyekben megnyilvánulásainak, tetteinek következményével nevelhetünk. Hatékonyabb 

lesz az a nevelés, amely a meggyőzésen alapul, és arra irányul, hogy saját tapasztalata alapján 

győződjön meg róla: cselekedeteinek következményeivel számolnia kell. 

 

Az osztályfőnöki órák keretében az emberi élettel, problémákkal, kapcsolatos kérdések megtár-

gyalása, a tanulók vélemény nyilvánításának teret engedő megbeszélés, értékeléssel, önértékelés-

sel kapcsolatos témakörök felvetése sok szituációt teremt a személyiség formálásában. Az osz-

tályfőnök sokrétű feladata tanulóinak, családi hátterének megismerése, életének nyomon követé-

se, ha szükséges megbeszéléssel, egyeztetéssel, ha szükséges a jogszabály által előírt hivatalos 

lépésekkel a tanulók iskolai életének segítése.  

 

Az osztályfőnökökkel egyeztetve a személyiség alakításában a fejlesztő munkát végző gyógype-

dagógus is aktívan részt vesz.  

 

Az osztályfőnöki munkában, a diákönkormányzat életében az öntevékenység kihasználása, arra 

való irányítás, a diákok ötleteinek felhasználása, közvetett irányítással történő kivitelezése segít-

heti alkotó kedvük, érvényesülését. 

 

A pedagógusok helyi intézményi feladatai a nevelés-oktatás folyamatában 

 

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

geinek és személyiségének fejlesztése érdekében végzik szakmai munkájukat a munkaköri le-

írásban foglaltak keretein belül az iskolai tantárgyfelosztásban meghatározott munkarend alap-

ján. 
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A pedagógus 

 

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

portjában tanító nevelőkkel, és szükség esetén egyeztet velük; 

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

gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő fejlesztő foglalkoztatásra, a módszertani in-

novációra, a rendelkezésre álló idő optimális kihasználására; 

- tanórai munkáját a gyermekek adottságainak, haladási tempójának megfelelően differenci-

áltan szervezi; 

- a lemaradó tanulók számára felzárkóztató foglalkozásokat szervez, egyéni segítségnyújtás-

sal biztosítja továbbhaladásukat; 

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

son kívül egyéni tehetséggondozó foglalkozás illetve tanulmányi versenyekre való felké-

szítés formájában is megtehet; 

- a gyermekek tanulmányi fejlődését egyéni foglalkoztatással, sokoldalú szemléltetéssel 

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

tárolásáról, épségének megőrzéséről; 

- rendszeresen ellenőrzi és értékeli a gyermekek tanulmányi munkáját annak figyelembe 

vételével, hogy az értékelés az életkori sajátosságoknak megfelelő, motiváló hatású legyen; 

- az értékelésben törekszik az írásbeli és szóbeli formák egyensúlyának megtartására gondot 

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

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

- az írásbeli számonkérések anyagait a következő tanórára, de legkésőbb 10 munkanapon 

belül köteles kijavítani; 

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

keretében feladata a gyermekek minél alaposabb megismerése, amit a tanulók állandó, tu-

datos megfigyelésével, változatos közös tevékenységek szervezésével, szükség szerinti 

családlátogatások és különböző vizsgálatok segítségével érhet el; 

- fokozatosan szoktatja tanulóit az iskolai élet szabályainak betartására, megismerteti és be-

tartatja velük az iskola házirendjét; 

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

lődjenek; 

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

tetése, a gyermekek spontán érdeklődésének fenntartása, fejlesztése; 

- tanórán kívüli szabadidős foglalkozásokat szervez a tanulók életkorának, igényeinek meg-

felelően; 

- különös figyelmet fordít a mindennapos testmozgás megvalósítására a tanórai és a szabad-

idős foglalkozások megtartása során; 

- a tanítási órákon és tanórákon kívüli foglalkozásokon különös gondot fordít a tanulók 

együttműködési készségeinek, önállóságának és öntevékenységének kialakítására; 

- a közös iskolai tevékenység minden mozzanatában gyakoroltatja a kulturált emberi visel-

kedés szabályait; 

- a félévi és az év végi zárás előtti utolsó témazáró, illetve iskolai dolgozatot legkésőbb egy 

héttel a jegyek lezárása előtt megíratja; 

- a kötelező házi feladatokat ellenőrzi, javítja, vagy a tanulókkal javíttatja, és velük együtt 

értékeli; 

- megismeri az általa foglalkoztatott tanulókról szóló szakvéleményeket és szakértői véle-

ményeket, annak ajánlásait figyelembe veszi és mérlegeli az érintett gyermekek tanításakor 

és osztályzásakor; 
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- az iskolavezetés jóváhagyásával, a tantárgyfelosztás alapján a lassúbb tempóban haladó 

gyerekek számára felzárkóztató foglalkozásokat szervezhet lehetőséget biztosítva a javítás-

ra; 

- foglakozásain optimálisan felhasználja a rendelkezésére álló szemléltető eszközöket; 

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

tudományos eredmények megismerésére törekszik és a módszertani fejlesztések körében 

való tájékozódik, alkalmazza a digitális eszközöket 

 

Az osztályfőnöki munka nevelési tartalmai 

 

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

az iskolai és iskolán kívüli nevelési tényezőket, pedagógiai törekvéseket.  

 

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

sát az iskola egészének nevelési rendszerébe. A tanulók közvetlen megismerése és az osztálykö-

zösség arculatának formálása kiváló lehetőségeket kínálnak az iskolai és iskolán kívüli progra-

mok: szakkörök, klubdélutánok, sportfoglalkozások, rendezvények, diákgyűlések, utazások, ki-

rándulások, színház-, és múzeumlátogatások stb. 

Az osztályfőnöki munka eredményessége érdekében a pedagógus kapcsolatot tart tanítványai 

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

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

minták és szokások ellensúlyozása, a negatív társadalmi hatások kivédése. 

 

Az osztályfőnök nevelő munkájának szerves része a közvetlen nevelőmunka. 

 

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

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

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

kialakításának nélkülözhetetlen gyakorlóterepe. 

 

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

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

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

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

hogy az osztályfőnök - akinek célja a diákok sokoldalú megismerése és fejlesztése - élvezze ezt a 

szabadságot adó együttlétet. Serkentő környezetet teremtsen, bátorítsa a gyermekek autonóm 

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

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

emberi mintáikat és személyes élményeiket saját környezetükből, életterükből hozzák. 

 

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

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

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

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

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

tőség "területeket" kialakítani saját osztály-, faliújságra, akár falfirkára is. Ki lehessen alakítani 

osztálykuckókat. Legyen a teremben hagyományos és modern audiovizuális eszköz, fényképe-

zőgép, üres magnókazetták. Hangszerek: furulyák, dobok, szintetizátor. Kartonok, színes papí-

rok, ollók, ragasztó, színes ceruzák, zsírkréta, festékek, folyóiratok, könyvek, művészeti alkotá-

sok reprodukciói, bábok. Nem szükséges minden órát ebben a megszokott környezetben tartani, 
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lehet színhely: könyvtár, múzeum, közösségi ház, vagy éppen a természet. 

 

Az osztályfőnök közvetlen pedagógiai tevékenységének jellemzői 

 

- A 9-12. évfolyamon kötelező osztályfőnöki órák nevelési témái lehetnek: kötöttek, szaba-

don választhatók és aktuális eseményekhez kapcsolódóak. 

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

lélet és az erkölcsi értékrend alakulását. Fejleszti az önismeretet, felkészíti a tanulókat a 

kulturált társas kapcsolatok építésére és fenntartására. Hozzájárul a differenciált emberkép 

és identitástudat alakulásához. 

- A tanulókat tudományosan megalapozott ismeretekhez juttatja a természeti- és társadalmi 

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

mákkal. 

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

ismeretrendszere már 9. osztálytól járuljon hozzá a fiatalok önismeretének, önfejlesztő 

stratégiájának és erkölcsiségének alakításához (egészséges életmód, konstruktív életveze-

tés, magatartás kultúra, erkölcsismeret, vallásismeret).  

- Az életkornak megfelelő ember-, és társadalomismeretek nyújtásával segítse elő a tanuló 

szocializálódási folyamatát, természeti és társadalmi környezetébe való beilleszkedését. 

- Segítse a tanulót kapcsolat-, és viszonyrendszereinek felismerésében, nevelje értékes és 

hasznos kapcsolatok kialakítására és ápolására. 

- Fejlessze a tanuló szociális érzékenységét, toleranciáját, valamint empatikus képességét az 

életkornak megfelelő társadalmi problémák iránt. 

 

 

2.4. Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

 

Az iskola tanulói amellett, hogy önálló személyiségek, közösségben élnek, az iskola kisebb és 

nagyobb közösségeiben. Életük során többségük szintén valamilyen közösségi formában találja 

meg a helyét, családban, munkahelyen. Ezért fel kell készíteni őket arra, hogy kialakult szemé-

lyiségük, egyéniségük mellett megtanulják a közösségi élet követelményeit. Úgy kell felkészíteni 

őket, hogy a közösségi élethez való kompromisszumkészségük meglegyen, de ez ne jelentse 

számukra egyéniségük feladását. 

 

Az iskola közvetetten értesül arról, hogy a tanulók családjában, baráti közösségében milyen ha-

tások érik. Sok-sok egyéni beszélgetés, a tanuló számára a kitárulkozásra való alkalmak megte-

remtése segít abban, hogy a pozitív hatásokat erősítsük, a negatív hatásokat pedig segítsünk kö-

zömbösíteni. Sokszor tapasztalható, hogy magatartásukkal, megnyilvánulásaikkal kifejezik: 

igényt tartanak az egyéni foglalkozásra, segítséget kérnek problémáik rendezésében. Ezekben az 

esetekben tanáccsal, de sokszor aktív közreműködéssel lehet elérni, hogy megtalálják helyüket 

életterük legkisebb közösségeiben. 

 

A nagyobb közösség az iskolán belül az osztály. Az osztályközösség formálásának színtere a 

tanítási óra, az osztályfőnöki óra, az osztály rendezvényei, közös programjai.  

Sokszor tapasztalható az osztályok önértékelésében, hogy nem ítélik igazán jónak az osztálykö-

zösségen belül kialakult kapcsolatokat.  

 

Meg kell értetni, és el kell fogadtatni, hogy egy osztályközösség nem attól lesz jó, hogy minden 

tagja kölcsönösen szereti egymást.  Az osztályon belül reális kép az, ha kialakulnak kisebb baráti 

körök, csoportok, a hangsúly azon kell, hogy legyen, hogy ezek a csoportok megtalálják egy-
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máshoz a kapcsolatot, ne szigetelődjenek el egymástól, ne uralkodjanak el egymás felett. Fel kell 

ismertetni, hogy a közös cél az osztály tanulóinak eredményes munkavégzése, eredményes vizs-

gája, amelynek érdekében a közösség minden tagjának tenni kell, együtt kell működni, és segíte-

ni kell egymást.  

 

Törekedni kell arra, hogy az osztályközösség életében az osztály tagjainak többsége megtalálja 

helyét, egyéniségének, adottságainak megfelelően feladatát. 

 

A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő-oktató munka egyrészt a nevelők és a tanu-

lók közvetlen, személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt közvetett módon, a tanulói 

közösség ráhatásán keresztül érvényesül, melyhez elengedhetetlen a szülői közösség aktív rész-

vétele.  

 

Mindez az iskola szereplőinek – a tanulóknak, a pedagógusoknak, a szülőknek – hatékony 

együttműködéséhez kötött, s egyes intézményi pedagógiai feladatok megvalósítása révén érhető 

el.  

 

A tanulók, annak érdekében, hogy 

- megismerhessék és gyakorolhassák a demokrácia elemeit;  

- érvényesíthessék jogaikat és kötelességeik teljesítéséhez segítséget kaphassanak; 

- gyakorolják a demokratikus munkakultúrát, a hatalommal való élést, a közösség szolgála-

tát, az alkalmazkodást az eltérő nézetekhez; 

- a tanuló egyéni problémáival keresse meg tanárát,osztályfőnökét 

 

Az intézmény feladata 

- az osztályközösségek, a diákképviselői fórumok és az iskolagyűlés működésének pedagó-

giai tartalmú tevékenységét elősegíteni és koordinálása 

- az osztályfőnöki órák tartalmi kereteit adó tematikus célok meghatározása; 

- az éves munkatervben ütemezettek szerint a közösségfejlesztés tanórai, és tanórán kívüli 

programjainak meghatározása. 

 

A pedagógusok, annak érdekében, hogy 

- képesek legyenek kollégáikkal, a szülőkkel, de főleg a tanulókkal a mindennapos kapcso-

lattartásra, vegyék észre gondjaikat, hallgassák meg véleményüket, javaslataikat; 

- rendelkezzenek alkalmazható és ténylegesen is alkalmazott kommunikációs-, döntési-, 

szervezési- és elemzőkészséggel 

-  

Az intézmény feladata 

- kialakítani a kapcsolattartás kommunikációs csatornáit és azok hatékony működtetésének 

feltételeiről gondoskodni; 

- a szakmai műhelymunkák intézményén keresztül a nevelési-szakmai együttműködés lehe-

tőségeit megteremteni az iskolavezetés bevonásával és aktív részvételével; 

- a diákképviselet és az osztályközösségek pedagógusokkal való konzultációjának tereit 

megteremteni; 

- a pedagógusok és a tanulók valamint a szülők között a nevelési tartalmak alakítása vonat-

kozásában a folyamatos érintkezés lehetőségeit megteremteni (szülői fórumok, egyeztető 

fórumok, szülők akadémiája-programsorozat); 

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

dagógusképzési formákat az anyagi lehetőségeknek megfelelően kezeli a továbbképzési és 

beiskolázási tervek kialakításánál. 
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A szülők (gondviselők) annak érdekében, hogy 

- mindenkor bizalommal fordulhassanak véleményeikkel, javaslataikkal vagy problémáikkal 

a pedagógusokhoz; 

- kapjanak támogatást az iskolától problémáik megoldásához; 

- együttműködhessenek a pedagógusokkal gyermeke nevelésében 

- Az intézmény feladata: 

- a partnerközpontú hálózat kiépítése a szülőkkel, az érintettek neveléssel kapcsolatos kérdé-

sek megvitatásának folyamatába való minél szélesebb körű bevonásával; 

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

- igazgatói tájékoztatás a szülői összejövetelek alkalmával: 

- a szülőkkel való találkozás alkalmával a családi nevelés és a gyermek pozitívumait erősíte-

ni, őszinte légkört kialakítani, hogy a szülő elmondhassa a véleményét; 

- a szülők bevonása az intézmény különféle programjaiba. 

 

A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos kiemelt preferenciájú pedagógiai feladatok 

- A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása.  

Ennek keretében: Létre kell hozni és működtetni kell a közösségen belül a kölcsönhatások, a 

közvélemény irányításának speciális feltételrendszerét: az információs és értékelő fórumokat, 

szerveket, kereteket, valamint a perspektívákat és hagyományokat. Cél az iskolai élet egyes 

területeihez (tanórákhoz, tanórán kívüli tevékenységekhez) kapcsolódó tanulói közösségek 

kialakítása, valamint ezek életének tudatos, tervszerű nevelői fejlesztése.  

- A tanulók életkori sajátosságainak, fejlettségének figyelembevétele a tanulóközösségek 

fejlesztésében.  

Ennek keretében: A tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek alkalmazkodniuk kell 

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

sainak megfelelni akaró – személyiségének lassú átalakulásától az autonóm – önmagát ér-

tékelni és irányítani képes – személyiséggé válásig.  

- Az önkormányzás képességének kialakítása.  

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

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

összehangolt módon tevékenykedjenek, illetve az elvégzett munkát értékelni tudják.  

- A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése.  

Ennek keretében: A tanulói közösségeket irányító pedagógusok legfontosabb feladata, a 

közösségek tevékenységének tudatos tervezése és folyamatos megszervezése, hiszen a 

tanulói közösség által történő közvetett nevelés csak akkor érvényesülhet, ha a tanulók a 

közösség által szervezett tevékenységekbe bekapcsolódnak, azokban aktívan részt vesz-

nek, és ott a közösségi együttéléshez szükséges magatartáshoz és viselkedési formákhoz 

tapasztalatokat gyűjthetnek.  

- Az iskolai közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása.  

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

kedési normák, formai keretek és tevékenységek rendszeressé válásának kialakítása, ápo-

lása.  
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A személyiség és közösségfejlesztés feladatai más hangsúlyt kapnak a felnőtt oktatásban. A ne-

velésben a felnőtt korban is nagy szerepe van az iskolának. Különösen abban az esetben, amikor 

sajátos kényszerítő körülmények között jut egy tanuló abba a helyzetbe, hogy felnőttként, mun-

ka, család mellett végzi el az iskolát. Már más körülményeket, a munka, család, társadalmi háttér 

hatásait kell figyelembe venni a személyiség alakításánál. Más a szerepe, és más a jelentősége a 

közösségnek is, így más eszközöket is kell használni formálásában. 

 

- Folyamatos pályázati tevékenység 

 

Az ERASMUS+ és a Határtalanul pályázatokon elérhető, az iskola által megszervezett utazások 

mind a közösséget, mind az egyént fejlesztik, a munka  folyamatos. 

A pályázati tevékenység a tanárok kompetenciáinak fejlesztésére is kiterjed, ez erősen visszahat 

az iskolai közösségek fejlődésére. 

 

2.5 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 

 

2.5.1. Különleges bánásmódot igénylő tanulókkal kapcsolatos tevékenység 

 

Sajátos nevelési igényű tanulók segítése 

 

Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, 

aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), 

értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 

fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 

figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. 

 

Iskolánk felkészült arra, hogy sérült, fogyatékkal élő, sajátos nevelési szükségletű tanulók neve-

lését-oktatását is felvállalja.  

 

Az együttes élmény, a közös tanulás kölcsönös kapcsolatokat alakít ki a tanulóközösségekben, és 

természetessé teszi a sérült tanulók jelenlétét intézményünkben.  

 

Iskolánk vállalja, hogy e tanulók számára a közoktatási törvényben megfogalmazott módon 

többlettámogatást nyújt, kedvezményeket biztosít. 

 

A sajátos nevelési igény a szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciálástól eltérő, nagyobb mér-

tékű differenciálást, speciális eljárások alkalmazását, illetve kiegészítő fejlesztést tehet szüksé-

gessé. 

 

Az iskola által integrált, befogadott SNI tanulók köre:  

SNIa): A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető 

tartós és súlyos rendellenességével küzd 

- Enyhe fokban hallássérült (nagyothalló) tanuló  

- Hallását műtéti úton helyreállított hallássérült tanuló  

- Mozgáskorlátozott tanuló  

- Beszédfogyatékos, beszéd és nyelvi fejlődésben akadályozott tanuló  

SNIb): A megismerő funkciók és a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethe-

tő rendellenessége 

- diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia 

- figyelemzavar 
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Az iskola által nyújtott támogatások a szakértői vélemény tanulásszervezési, módszertani, 

pedagógiai javaslatai alapján kerülnek meghatározásra. 

 

 

A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység 

 

Egy osztályközösség életének megfigyelése, az egyének megnyilvánulásának, a közösségen be-

lüli kapcsolataik alakításának nyomon követése ad legtöbb információt arról, hogy az egyén mi-

lyen sikerrel illeszkedett be a tanulói közösségbe. A feltűnő, átlagostól negatív értelemben eltérő, 

kitűnni vágyó magatartás, a figyelemfelkeltés negatív eszközökkel, fegyelmi gondok, arra utal-

nak, hogy valamilyen problémával küszködik tanulónk.  

 

Korunkban az osztályközösség életén belül gyakran megjelenik az átlagostól eltérő magatartás-

formaként a gyakori hiányzás, igazolatlan mulasztás, és az agresszivitás a különböző kérdések 

kezelésében az egymáshoz való viszonyban. 

 

Ezekben az esetekben elsősorban a motivációt kell felderíteni, hogy milyen okokra vezethető 

vissza a közösségben megnyilvánuló magatartása.  

 

Sokfajta magyarázatot találhatunk. A közösségi deviáns magatartás háttérbeli mozgatórugója 

lehet a családban elfoglalt hely, háttérbe szorulás, a kellő figyelem hiánya családon belül, tanul-

mányi kudarc, rossz társaság kedvezőtlen hatása. A felderítést követően, ha megtaláltuk a ma-

gyarázatot, elsősorban megértetni kell, hogy másfajta viszonyulással az osztályközösség kedvező 

színtere lehet életének.  

 

Beszélgetéssel, tevékenységeik irányításával rá lehet ébreszteni az egyént, a mindenkiben benne 

lakozó valamilyen képességre, tehetségre. Ki kell azt a képességet használni, sikerélményhez 

kell juttatni, a közösségben, hogy a kellemes élmények kapcsolják a közösség életéhez. 

 

Tanulmányi nehézségeiben segítséget kell adni, hogy pótolni tudja hiányosságait, ki kell hasz-

nálni az iskola életében erre irányuló lehetőségeket (korrepetálás, felzárkóztatás). Fel kell venni 

az osztályfőnököknek a szülői házzal a kapcsolatot, és fel kell tárni a gyermek helyzetét az isko-

lában, közös megoldást kell találni a szülővel a probléma rendezésére. 

 

A hiányzások, mulasztások megelőzésében és kezelésében el kell járni a jogszabályok által meg-

fogalmazottaknak megfelelően. Élni kell a fegyelmi vizsgálatoknak a házirendben megfogalma-

zott lehetőségeivel, fel kell venni a kapcsolatot a lakóhely szerint illetékes gyermekvédelmi ható-

ságokkal, illetve jegyzőkkel és meg kell találni az együttműködés formáit. 

 

A napjainkban megnyilvánuló agresszivitás kezelése érdekében szintén a házirend előírásainak 

megfelelően alkalmazni kell a fegyelmi eljárás és vizsgálat eszközeit, a tanulóknak a szülőkkel 

együtt történő szembesítését az elkövetett házirend-sértésekkel. 

 

Komolyabb pszichikai problémák gyanúja esetén a szakemberhez kell fordulni, aki szakszerű 

segítséget tud nyújtani. Amennyiben a beilleszkedési problémák olyan méretet öltenek, melyben 

már nevelési tanácsadó, szakértői és rehabilitációs bizottság dönt, meg kell találni azokat a for-

mákat, mellyel a tanulói jogviszony más egyéb formái működtethetők, tanóra alóli felmentés, 

magántanulói jogviszony. 
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A deviáns magatartásformák jelei, beilleszkedési problémák tapasztalása esetében feltételezhető, 

hogy a gyerek számára feloldhatatlannak tűnő ellentmondások, megoldhatatlan problémák miatt 

a környezet hatására fordulhat olyan szerekhez, melyek káros hatása nem megoldást jelent, ha-

nem további lépést a teljes leszakadás felé. 

 

Ezért és az egyébként is fennálló drog- és alkoholfogyasztás veszélye miatt osztályonként egyedi 

és iskolai szinten összevont tájékozató és megelőző előadásokat kell tartani, lehetőség szerint 

minél több programot megszervezni, amely látványosan, izgalmasan, egyedien, megdöbbentően, 

vagyis mindenképpen valamilyen sajátos módon hívja fel a figyelmet ezekre a súlyos gondokra. 

 

A fent említett feladatok megoldásában az osztályfőnökök és egy-egy osztályban tanító tanárok 

közössége mellett jelentős szerepe van a gyermek és ifjúságvédelemi feladatokat ellátó tanárnak 

és komoly szerepet tölt be az egyéni fejlesztési tervvel dolgozó gyógypedagógus. 

 

A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység 

 

Az iskola a tanulók körében kiemelt figyelmet kell, hogy fordítson a tehetséges tanulók gondo-

zására. A köznevelési törvény több lehetőséget ad az iskolának a tehetséggondozás formáinak 

megtalálására. A választható tanórai foglalkozások terhére lehet tehetséggondozást szervezni. 

Kihasználható a csoportbontásra rendelkezésre álló időkeret a szelektív foglalkoztatáshoz. 

 

A helyi tantervekben a rendelkezésre álló órakerettel összhangban, valamint egy-egy tantárgy 

tananyagának a 20 %-os mértékben való kiegészítése, speciális anyagrészekkel, emelt szintű 

érettségi vizsgára és felvételi vizsgára való felkészülés történhet a szabadon választható időkeret 

terhére. 

 

Figyelemmel kell kísérni a tantárgyakból, műveltségi területről kiírt versenyeket és ösztönözni 

kell a tehetséges tanulókat a versenyzésben. 

 

Támogatni kell a tehetséges gyerekek gondozásában a különféle pályázati lehetőségeket. 

 

A tanulókat ösztönözni kell az intézmények, önkormányzatok, kisebbségi önkormányzati, társa-

dalmi, civil szervezetek által nyújtott ösztöndíj lehetőségek kihasználására. Az iskolába érkező 

pályázati lehetőségekre fel kell hívni figyelmüket, az adminisztrációs kötelezettségek teljesítésé-

ben segítséget kell nyújtani. 

 

2.5.2. Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal kapcsolatos tevékenység 

 

Az iskola vezetése, a gyógypedagógus az iskola tanulóinak körében a tanév elején az osztályfő-

nökökkel összhangban felmérik a hátrányos és veszélyeztetett helyzetű tanulók körét. Kialakítják 

nyilvántartásaikat. Vezetik a tanulókkal kapcsolatos intézkedéseket. Hiányzások regisztrálása, 

önkormányzati fórumok értesítése, gyermekvédelmi hatóságok megkeresése.  

 

A hátrányos helyzet és a veszélyeztetettség többféle értelemben külön - külön és együtt is jelent-

kezhet. Jelenthet fizikai, egészségügyi, anyagi, szociális és pszichés problémákat. 

 

Az elmúlt években a tanulóifjúság körében tapasztalt egészségromlás esetében, konkrét problé-

mák esetében gyakran segítséget kell adni a család számára, együtt kell működni, hogy megfele-

lő szakorvosi ellátást kapjon a tanuló. 
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Anyagi problémák vonatkozásában az iskolavezetésnek a napi támogatási formák mellett meg 

kell találni a lehetőséget ösztöndíj, és egyéb támogatási formák megszerzésére. 

 

 

2.7. Gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 

 

Együttműködési megállapodás mellett együtt dolgozunk a gyermek és ifjúságvédelem területén a 

Józsefvárosi Gyermek és Családsegítő szolgálattal. 

 

A gazdasági és társadalmi változások következtében tanulóink családi hátterében jelentős mérté-

kű romlás következett be. Sokkal nagyobb arányban találkozunk egzisztenciális, családi, egész-

ségügyi, pszichikai problémákkal küszködő gyerekekkel. 

 

Az iskola elsődleges teendője, hogy az oktatás, nevelés folyamatában lehetőség szerint megelő-

zéssel próbálja megakadályozni, hogy tanulóink hátrányos vagy veszélyeztetett helyzetbe kerül-

jenek.  

 

Egyéni foglalkozás, osztályközösségi programok, foglalkozások, egészségvédelemmel, életmód-

dal, életvitellel kapcsolatos előadások, a károsanyagok fogyasztásával kapcsolatos felvilágosító 

foglalkozások segítik, hogy tanulóink lehetőség szerint elkerüljék a számukra hátrányos és ve-

szélyes helyzeteket, szituációkat. 

 

Ez e megelőzés sajnálatos módon csak korlátozott keretek között érvényesülhet. Egyrészt az is-

kola lehetőségei korlátozottak, másrészt pedig a családi, baráti környezet, háttér hatása nagyon 

nehezen közömbösíthető, illetve védhető ki, akár anyagi, akár egyéb vonatkozásban. Ezért a 

megelőzés mellett a felmérés és a segítségnyújtás a következő lépés. 

 

A gyermek és ifjúságvédelmi munka során évről évre nagyobb hangsúlyt kap a drogprevenció. 

Iskolánk tanulóit minden eszközzel meg kell védenünk, igyekeznünk kell a társadalmi hatások-

kal szemben a lehető legtöbbet megtenni a, szenvedélybetegségektől teljes mértékben mentes 

középiskolai életért. 

 

 

Drogprevenciós program 

 

Az egészségfejlesztés fontos eleme a drogprevenció. Iskolánk elhelyezkedése, közvetlen környe-

zete kiemelten fontos területté teszi ezt a témát. 

- Az iskolában dolgozó szakemberek (pedagógusok, és az oktatást segítő szakemberek) 

tájékoztatása a drogokkal kapcsolatos kérdésekről (drogok, használatuk, következmé-

nyeik, jogi szabályozás), drogprevenciós eszközökről, amelyeket az osztálymunkában 

felhasználhatnak (demonstráció, ismertetés), illetve az iskolai egészségnevelési – drog-

megelőzési - bűnmegelőzési stratégia kialakításáról, annak működtetéséről.  

- Az önismeret, a szorongásoldási készség, konfliktus-feldolgozási készség fejlesztésével, 

hiteles információk adásával, a szerhasználatra vonatkozó attitűd befolyásolásával fel-

készíteni a tanulókat arra, hogy a drogok csábítása esetén nemet mondjanak. Várható 

változás: a drogfogyasztással kapcsolatos attitűd megváltozása.   

- Annak érdekében, hogy a szülő nevelési feladataiban hatékonyabbá váljon, olyan tájé-

koztatást biztosítunk számára, amelyben reális információkat kap a drogszintér külön-

böző aspektusairól, ami a családi probléma megelőzést vagy/és probléma feldolgozást 

segítheti.  
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Drogprevenciós program központi elemei: 

 

Önismeret; egészségtudatos magatartás; csoporthatások befolyásoló szerepe; konfliktushelyzetek 

keltette szorongások felismerése; a szorongáscsökkentés drogmentes lehetőségei; drogismeret; 

drogok hatása, veszélyei, következményei; "nemet mondani" készség javítása; jogi szabályozás; 

segítő intézmények; drog és bűnözés kapcsolata, bűnmegelőzés; készülés a felnőtt szerepre, pá-

lyaorientáció. 

 

Módszerek 

ismeretátadás; beszélgetés; kiscsoportos munka; helyzetjáték; asszertív módszerek gyakorlása; 

videofilm megtekintése, megbeszélése 

 

 

 

Önismereti fejlesztő foglalkozás: 

 

A program általános célja, alapkoncepciója: a személyiség érésének elősegítése saját élményű 

tanulás által. 

 

A tematika: csoportépítés; ön-és társismeret; kommunikációs készség fejlesztése; feszültség és 

agressziókezelés, konfliktusmegoldási technikák; deviáns sodródás megelőzése; hatékony önér-

vényesítés; szexualitás és párkapcsolat; reális életpálya tervezés, és elindulás a megtervezett 

úton. 

 

Módszerek 

saját élményű tanulás; ismeretközlés; encounter feladatok; helyzetjátékok; videofilm, rajzfilm 

részetek, animációk. 

 

Színterei:tematikus projekthét, osztályfőnöki órák  

 

Pedagógusok részére tervezett programok 

 

Primer drogprevenciós tájékoztatás 

 

Meghívott szakmai szervezet drogprevenciós képzése az iskolai tantestület összes pedagógusa 

(ill. az iskolaorvos és az iskolavédőnő) részvételével.  

 

A pedagógusoknak tartandó továbbképzés célja 

- olyan ismereteket kapjanak a szakmai szervezet munkatársától, amelyet mint hiteles in-

formációkat továbbadhatnak diákjaiknak,  

- olyan megoldási módozatokra kapjanak ötleteket, amelyek segítik őket abban, hogy adott 

helyzetben érzékenyebbek legyenek a probléma észlelésére, a segítségnyújtásra,  

- támpontokat kapjanak ahhoz, hogyan építsék be mindezt a mindennapi nevelő munkájuk-

ba.  

 

Várható hatások 

 

- a drogfogyasztással kapcsolatos attitűd megváltozása, egészségtudatos magatartás mind 

a három célcsoportnál (tanuló, szülő, pedagógus) 
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- a pedagógus használható információkat és módszereket kaphat a hatékonyabb egész-

ségfejlesztő munkájához 

a szülő lehetőséget kap arra, hogy a kapott ismeretek hatására szokásait változtassa, ezzel ha-

tékonyabb mintanyújtóként érvényesülhet; valamint a gyermeknevelési stratégiájának átalakí-

tásához kaphat útmutató 

 

2.8. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program 

 

A középiskolában a tanulók egy része a tanulási folyamatban komoly nehézségekkel küszködik.  

 

Magyarázat több is adható a kérdésre 

 

- az általános iskola és a középiskola tanítási, tanulási módszerei közötti különbség, mennyi-

ség, minőség, komplexitás, önállóság a tanulásban, 

- az általános iskola gyenge színvonalú előkészítési szintje, 

- életkori sajátosságként előadódó tanulási problémák, 

- családi környezet hátterének problémái, hatása a tanulásra, 

- alulmotiváltság, érdekeltség hiánya a tanulásban, 

- képesség hiányosságai. 

 

A tanulási kudarcot átélő tanulók felzárkóztatását segítő program a szerint kell, hogy megvaló-

suljon, hogy milyen motiváltságú a tanulási probléma. 

 

Elsődlegesen a tanulás módszertanának elsajátításában a 9. osztályban a tanulási folyamattal való 

foglalkozás, előadások szervezése segíthet megoldani a kérdést Azoknál a tanulóknál, akiknél a 

hiányosságok szerepe a döntő, illetve a könnyedén vett első időszak okozott gondot, a törvény 

szerint szervezett felzárkóztatások, korrepetálások lehetnek hatékony eszközei a segítségnyújtás-

nak. 

Korrepetálás, felzárkóztatás szervezése az órakeret szabadon választható órái terhére, önkéntes 

jelentkezés alapján, tantárgyi csoportokból történhet.  

 

A felzárkóztató foglalkozásra történő jelentkezés a törvényi előírásoknak megfelelően történik, 

amennyiben a szülő által regisztráltan is megtörtént a jelentkezés, a részvétel az oktatásban az 

egész tanév során kötelező. 

 

Azokban az esetekben, ahol a motiváltságban más irányú tényezők is szerepet játszanak, többféle 

módszert együtt kell alkalmazni, egyéb egyéni és közösségi nevelési formákkal komplex módon 

történhet a segítségnyújtás.  

 

Az iskolánkba járó gyermekek jelentős része szociális, műveltségi hátránnyal küzd. Felzárkózta-

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

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

konyabb eszközei a rendszeres kapcsolattartás, beszélgetés, családlátogatások, szülői értekezle-

tek, fogadónapok, nyílt tanítási napok. A felzárkóztatásra szoruló tanulókkal való foglalkozást 

differenciáltan oldjuk meg. Felzárkóztató korrepetálásokkal próbáljuk elérni az évfolyamnak 

megfelelő tudásszintet. 

 

Felzárkóztatásra szorul a gyermek, ha 

- szórt figyelmű; 

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

- túlmozgásos vagy túlzottan lassú; 

- kézügyessége fejletlen; 

- lassan vált át egyik feladatról a másikra; 

- olvasási, helyesírási, matematikai problémái vannak; 

- a szakértői bizottság javaslata alapján egyéni fejlesztést igényel  

- valamely részképesség területén adódó lemaradás miatt. 

 

 

A felzárkóztatás célja 

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

bekapcsolódás és továbbhaladás lehetőségének biztosítása, az esélyegyenlőség  

megteremtése. 

- Készségek, képességek fejlesztése. 

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

napi lépéstartás megszervezése, az eredményes tanulási folyamat megszervezése. 

- Valamely részképesség területén megnyilvánuló hátrány kompenzálása. 

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

normák, valamint az iskolai házirend szellemében. 

- Pályára irányítás, pályaválasztás, a beiskolázás segítése.  

 

 

2.8.  A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

 

A pedagógiai programunk több részében utaltunk már arra, hogy korunkban a tanulóink egyre 

nagyobb csoportjainál a gazdasági, társadalmi átalakulások következtében a családok komoly 

anyagi problémákkal küszködnek, sok a csonka család, s az anyagi problémák mellett, nyilván a 

feszített élettempó, túlterheltség miatt a szülők egészségi állapota sem megfelelő sok esetben. 

Mindezek a tényezők az irányba hatnak, hogy a tanulóink iskolai helytállása kevésbé sikeres.  

 

Az előző fejezetekben már utaltunk rá, hogy a megoldás az osztályfőnöki munkában, a gyermek-

védelmi munkában, az iskola közösségi életének szervezésében található.  

 

2.9. Környezeti Pedagógiai Program 

 

Az előző fejezetekben említett feladatokhoz /személyiségnevelés, közösségnevelés, beilleszke-

dés stb./ szervesen kapcsolódik a minket körülvevő környezet és annak alakítása. Szoros köl-

csönhatásban vannak egymással. Az elmúlt években társadalmi szinten is felismerésre került, 

hogy a környezet védelmének és kialakításának milyen súlya van az ember életében. Ezért a kör-

nyezeti nevelésben mi az alábbiakban fogalmaztuk meg a helyzetelemzésünk tükrében célkitűzé-

seinket és feladatainkat.   

 

 
Helyzetelemzés Célok Feladatok 

A tanulók szemetesen hagyják 

maguk után a tantermeket és a 

folyosón is szemetelnek. A fiú 

WC-t is alkalmanként nem rendel-

tetésszerűen használják. 

Tisztaságszeretetre, rendszeretetre 

nevelés (otthon, iskolában és a 

környezetükben) 

Minden óra után (ha elhagyják a termet a 

diákok) az órát tartó tanár ellenőriztesse a 

hetessel a terem tisztaságát. 

Felelős: tanár és a hetes 

Tisztasági verseny megrendezése pontozási 

rendszerben. 
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Gyarapodott a rongálások száma és 

súlyossága (különösen a koeduká-

ció után) 

Megszüntetni a rongálást és a fele-

lősséget erősíteni az iskolai kör-

nyezet értékeinek megőrzésében. 

A tanórán részt nem vevőket (felmentettek, 

„lyukasórások”) egy helyre gyűjteni. 

Felelős: igazgató 

Az ügyeleti rendet szigorúan betartani, 

hatékonyabbá tenni az ellenőrzéseket. 

Felelős: ügyeletbe osztott tanárok és az 

őket ellenőrző igazgató. A rongálást előidé-

zők felelősségre vonása és kártérítése. 

A diákok nem igényesek a tanter-

meik esztétikus, otthonos kialakítá-

sában. A folyosók hirdetőtáblájára 

díszítést, cikkeket csak erős tanári 

késztetésre helyeznek el. Az ötle-

tesség, igényesség hiányzik (önál-

lóság is egyben).   

Kellemes, otthonos, tiszta tanter-

mek kialakítása a tanulók aktív 

közreműködésével. Kevesebb, de 

jobb minőségű díszítés. 

Rendszeres faliújság készítés, pl. a neveze-

tes napokon (Föld Napja, Víz Napja stb.). 

Felelős: 9. és 10. osztályok és az osztályfő-

nök, aki kijelöli a felelőst. 

Ezt a feladatot egy 10 perces rádióműsor is 

kapcsolódhat az adott témakörben. 

A diákok időnként a mellékhely-

ségben dohányoznak. 

Visszaszorítani a dohányzást. Szigorúbb ellenőrzés. 

Felelős: ügyeletes tanárok 

Az iskolaudvar magas falakkal van 

körülvéve, teljesen leburkolva 

(újonnan, díszkővel), nincs zöld 

felület (növényzet) és emiatt egy 

kicsit sivár. 

A lehetőségek figyelembevételével 

a zöld felület  

megvalósítása. A növények  

ápolásába a tanulókat is bevonni.  

Zöld, dézsás növények beszerzése. Locso-

lásra havonként különböző osztályok meg-

bízása. 

Felelős: a földszintre beosztott ügyeletes 

tanár (heti 2 alkalommal). 

Ennek kapcsán fotópályázat  

megszervezése A Legszebb kert címmel. A 

diákok az otthoni vagy hétvégi telkükről 

készített  

fotókkal versenyezhetnek. 

Felelős: szaktanárok 

A tanulók felszerelése (könyvek, 

füzetek és a testnevelés felszerelés) 

erőteljesen hanyag vagy hiányos. 

Külső megjelenésük sajnos sok 

esetben nem az alkalomhoz illő  

(hajviselet, smink). 

Tiszta, füzet, könyv és rendes fü-

zetvezetés. Hiánytalan felszerelés. 

Ízléscsiszolás a megjelenésükben. 

Ellenőrzés, beszedés, értékelés gyakorisá-

gának növelése. 

Felelős: szaktanárok 

Felelős az ízléses megjelenés csiszolásá-

ban: osztályfőnök 

A diákok a természeti környezet 

megismerésében és a természetjá-

rásokban nem aktivizálhatóak. 

Felismertetni, hogy a természeti 

értékek védelme a jövőnk bizton-

sága.  

Természetjáró túrák szervezése. 

Felelős: szaktanárok 

A tanulóknak pazarló vásárlási 

(ezzel együtt szemetelési) szokásai 

vannak. Az iskolában van használt 

elemgyűjtő. 

Az energiatakarékosság sem meg-

felelő, mivel a lámpák sokszor 

égve maradnak. 

Felismertetni, hogy a hulladék 

„hasznossá” tehető és újra felhasz-

nálható. A szelektív hulladékgyűj-

tésnek természetes folyamattá kell 

válnia. Anyagtakarékos vásárlás 

felismerése. 

A szelektív hulladékgyűjtő helyére felhívni 

a tanulók figyelmét. Tájékoztatni őket a 

rendeltetésszerű használatról. Elszállításról 

gondoskodni. 

Felelős: szaktanár, aki minden elsős osz-

tályban ismerteti a kémia és a fizika óra 

keretében. 
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2.10. Teljes körű egészségnevelési program 

A teljes körű egészségfejlesztési program az iskola közössége életminőségének, életfeltételeinek 

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

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

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

épít. 

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

szeres végzését jelenti - minden tanulóval, a nevelőtestület és a szülők bevonásával, a neve-

lési-oktatási intézmény partneri kapcsolati hálóban szereplő kliensek ésszerű bevonásával: 

- egészséges táplálkozás megvalósítása (lehetőleg a helyi termeléshelyi fogyasztás ös--

szekapcsolásával); 

- mindennapi testnevelés/testedzés minden gyermeknek (ennek részeként sok más 

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

- a gyermekek érett személyiséggé válásának elősegítése személyközpontú pedagógiai 

módszerekkel  

számos egyéb téma között környezeti, médiatudatossági, fogyasztóvédelmi, balesetvédelmi 

és családi életre nevelést is magában foglaló egészségfejlesztési (modulszerű) tantárgy haté-

kony (= bensővé váló) oktatása. 

Az egészségfejlesztési ismeretek témakörei az iskolában 

- Az egészség fogalma. 

- A krónikus beteg egészsége. 

- Az egyén és az őt körülvevő közösség egészsége: felelősségünk. 

- A környezet egészsége. 

- Az egészséget befolyásoló tényezők. 

- Szájhigiénia. 

- A jó egészségi állapot megőrzése. 

- A betegség fogalma. 

- Megelőzhető betegségek. 

- A táplálkozás és az egészség, betegség kapcsolata. 

- Az egészséges táplálkozás - helyi termelés, helyi fogyasztás összekapcsolása. 

- Lelki eredetű táplálkozási zavarok. 

- A beteg ember táplálásának sajátosságai. 

- A testmozgás és az egészség, betegség kapcsolata. 

- Az egészséghez szükséges testmozgás. 

- A szervezet fejlődése testmozgással és annak hiányában. 

- A felnőtt szervezet működése testmozgással és annak hiányában. 

- Gerincvédelem, gerinckímélet. 

- Balesetek, baleset-megelőzés. 

- A lelki egészség. 

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

a másik önértékelésének segítésében. 

- A két agyfélteke harmonikus fejlődése. 
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- Az érett, autonóm személyiség jellemzői. 

- A társas kapcsolatok. 

- A nő szerepei. 

- A férfi szerepei. 

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

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

- A gyermekáldás. 

- A várandósság alatti hatások a gyermek fejlődésére. 

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

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

szenvedély, internet- és tv-függés). 

- Művészeti és sporttevékenységek lelki egészséget, egészséges személyiségfejlődést és 

tanulási eredményességet elősegítő hatásai. 

- A média egészséget meghatározó szerepe. 

- Médiatudatosság, a médiafogyasztás egészségvédő módja. 

- Fogyasztóvédelem. 

- Az idő és az egészség, bioritmus, időbeosztás. 

- Tartós egészségkárosodással élő társakkal együttélés, a segítségre szorulók segítése. 

- Iskola-egészségügy igénybevétele. 

- Az egészségügyi ellátórendszer többi elemének igénybevétele. 

- Otthoni betegápolás. 

 

A teljes körű iskolai egészségfejlesztés az alábbi részterületeken jelentkező hatások révén 

eredményezi a hatékonyság növekedését (indikátor-tényezők): 

- a tanulási eredményesség javítása; 

- az iskolai lemorzsolódás csökkenése; 

- a társadalmi befogadás és esélyegyenlőség elősegítése; 

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

leges megelőzése; 

- bűnmegelőzés; 

- a társadalmi kapcsolatok javulása a kortársakkal, szülőkkel, pedagógusokkal; 

- az önismeret és önbizalom javulása; 

- az alkalmazkodókészség, a stresszkezelés, a problémamegoldás javulása; 

- érett, autonóm személyiség kialakulása; 

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

vi és daganatos betegségek) elsődleges megelőzése; 

 

Az elmúlt években számos felmérés, adat és tapasztalataink igazolják, hogy tanulóink nagy része 

nem él egészségesen. Helytelenül kialakított szokásokkal károsítja szervezetét, nem ismeri és 

gyakorolja az egészséges életmód biztosításához szükséges tevékenységeket. Ezért az iskoláknak 

fontos feladataik vannak az egészségnevelés területén, melyeket az alábbiakban állapítottunk 

meg. 

Az intézmény feladatai az egészségnevelés terén, hogy a tanulók elsajátítsák az egészség megőr-

zését elősegítő magatartást, ismerniük kell a környezet - elsősorban a háztartás, az iskola és a 

közlekedés, veszélyes anyagok – leggyakoribb, egészséget, testi épséget veszélyeztető tényezőit.  

 

Fel kell készíteni a diákokat a veszélyhelyzetek egyéni és közösségi szintű megelőzésére, kezelé-

sére, be kell látniuk az egészségkárosító szokások, szenvedélybetegségek egyéni és társadalmi 
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hátrányait. Az intézménynek segítséget kell nyújtani a káros függőségekhez vezető szokások 

(pl.: dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, rossz táplálkozás) kialakulásának megelőzésében.  

 

A tanulóknak a nevelési-oktatási folyamat során fel kell ismerniük a rendszeres testmozgás szük-

ségességét, a betegségmegelőzés egyéni és közösségi-társadalmi szükségességét. Fel kell készí-

teni a diákokat a tinédzserkori problémák, konfliktusok kezelésére, a testi, szellemi fogyatékkal 

élő emberek elfogadására, a krízishelyzetbe jutottak segítésére.  

 

Foglalkozni kell a szexuális kultúra és magatartás kérdéseivel. Ki kell alakítani a tanulókban a 

tiszta környezet és a rendszeres testápolás igényét. 

 

Az intézmény konkrét feladatai az egészségnevelés területén 

Az osztályfőnöki óra keretében tanévenként 10 óra keretében foglalkozunk az egészséges életre 

neveléssel, egészségvédelmi tananyag keretében. 

- Egészséges ember-beteg ember, a tinédzserkor leggyakoribb magatartási problémái 

- Egészséges életmód: Testkultúránk 

- Egészséges életmód: Napirend 

- Egészséges életmód: Táplálkozás 

- Káros szenvedélyek: Dohányzás 

- Káros szenvedélyek: Alkoholizmus 

- Káros szenvedélyek: Kábítószerek, drogozás 

- Fertőző betegségek, nemi betegségek, 

- Szexuális kultúránk, szexuális magatartásunk (meghívott előadó) 

- Egészségvédelmi teszt 

 

A kapcsolódó tantárgyak tantervi tartalmainak kiegészítése: 

- Testnevelés: A tanulókban ki kell alakítani a rendszeres testmozgás iránti igényt, tudniuk 

kell, hogy a mozgás az egészségmegőrzés fontos eszköze és egyben a szabadidő eltöltésé-

nek aktív módja. Ki kell használni a jogszabályban előírt, napi testnevelési foglalkozások 

által előírt lehetőségeket. 

- Komplex természetismeret, biológia: Meg kell ismertetni a tanulókkal az emberi szerve-

zet felépítését, a helyes táplálkozást, a fertőző betegségekkel szembeni védekezési  

lehetőségeket és kötelezettségeket, a legelterjedtebb népbetegségeket, azok okait és meg-

előzési lehetőségeit. Foglalkozni kell a káros szenvedélyekkel, a függőséggel és a megfele-

lő elkerülő magatartásformákkal. Meg kell ismertetni a tanulókat a lelkialkatra jellemző tí-

pusokkal, azok örökölt jegyeivel és a tanult magatartásformákkal. 

 

Az intézményben biztosított a tanulók étkezése (menza, büfé). 

 

Az iskola tanárai a szakmai igazgatóhelyettes összefogásával és irányításával foglakoz-

nak a hátrányos helyzetű tanulókkal, kapcsolatot tart a gyermekvédelmi és családvédelmi szolgá-

latokkal, az önkormányzatok gyermek- és családvédelmi szervezeteivel, különböző egészség-

ügyi- és pszichológiai szakszolgálatokkal. Előadásokat szervez a szexuális kultúra és a káros 

szenvedélybetegségek témáiban az osztályfőnökök közreműködésével. 

 

Az intézmény biztosítja a mindennapos testedzést a tanulók számára.  
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Tanulóink a törvényi előírásoknak megfelelően, minden tanítási napon testnevelési foglalkozá-

sokon vesz részt. A testnevelés órákon felül lehetőség van kondícionáló termi edzésre és délutáni 

sportfoglalkozásokra is. 

 

A házirend rendelkezik az iskola biztonságos használatáról és a tanulók a tanév elején baleset-

védelmi oktatást kapnak az intézmény balesetvédelmi felelősétől. 

Iskolánkban az iskolaorvos rendszeresen végzi a tanulók egészségügyi szűrését kiegészítve fo-

gászati , szemészeti szűréssel és hallásvizsgálattal. 

A 2004/2005. tanévtől a 9. évfolyam előzetes egészségügyi szűrése is megkezdődött. Az iskola-

orvos a szakorvosi véleményezés alapján besorolja a tanulókat az egészségi állapotuknak megfe-

lelő tornacsoportba (normál, könnyített és gyógytestnevelés, felmentett). 

Egészségvédelmi és egészségnevelési programokhoz kapcsolódóan véradáson vesznek részt az 

iskola dolgozói és tanulói. 

A szülői értekezleteken az osztályfőnökök felhívják a szülők figyelmét az egészséges táplálko-

zásra, a káros szenvedélybetegségekre, a megfelelő egészségmegtartó magatartásformákra és a 

rendszeres testmozgás fontosságára. 

 

2.11. Az írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai; az értékelésben betöltött szere-

pe, súlya 

 

Az írásbeli beszámoltatásnak az iskolai értékelésben fontos szerepe és súlya van.  

 

Intézményünkben az írásbeli beszámoltatás követelményeit az alábbiakban fogalmaztuk meg: 

 

Az írásbeli beszámoltatások formái 

- írásbeli felelet: a tanulók az előző óra anyagából nem szóban, hanem írásban adnak szá-

mot, értékelhető minden tanuló munkája, vagy csak néhány tanulóé 

- röpdolgozat: valamennyi tanulónál értékelt az előző egy-két óra, egy kisebb anyagrész 

anyagából 

- nagydolgozat: egy nagyobb anyagrészből megíratott, nagyobb terjedelmű dolgozat. Ilyen 

lehet a végzős évfolyamnál az érettségi tételekből íratott tételdolgozat 

- témazáró dolgozat: egy-egy tananyagrészt lezáró, egy vagy kétórás nagyobb terjedelmű 

dolgozat 

Az írásbeli beszámolók bejelentése 

- A röpdolgozatokat, írásbeli feleletet bejelentés nélkül bármikor lehet íratni. A témazáró és 

nagydolgozatokat legalább egy héttel korábban be kell jelenteni. 

Az írásbeli beszámolók pótlása 

- A témazáró dolgozatokat a szaktanár által megállapított időben és módon pótolják a hiány-

zó tanulók.  

Az írásbeli beszámolás összehangolása 

- Nagydolgozatot, témazárót naponta maximum kettőt lehet íratni. Ahhoz, hogy a kollégák 

figyelemmel tudják kísérni az osztály leterheltségét, a dolgozat bejelentésekor a szaktanár 

az e-naplóba bejegyzi a várható időpontra számonkérési szándékát. 

Az írásbeli beszámolók értékelése 

- A követelményrendszer egységesítésére csak tantárgyakon belül kerülhet sor, iskolai szin-

ten nem, hiszen minden tantárgynak adottak a sajátos értékelési szempontjai. Egy-egy tan-

tárgyon belül viszont célszerű egységes szempontok szerint értékelni a témazárókat. Az 
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érettségi tárgyaknál az értékelési szempontrendszer kialakításánál mindenképpen az  

érettségi követelményrendszerből kell kiindulni. Az év eleji munkaközösségi megbeszélé-

sek megfelelő fórumai az értékelési szempontok tisztázásának, egymáshoz közelítésének. 

A követelményrendszer ismertetése 

- Az első tanítási órán a szaktanár ismerteti tantárgyának követelményrendszerét, a szüksé-

ges felszereléseket, a számonkérési formákat, azok bejelentésének, értékelésének módját. 

Az érdemjegyek súlya 

- Az e-napló használata lehetőséget biztosít, hogy jól követhetően jegyezhető legyen az adott 

osztályzat súlya az értékelésben. Az egységes értékelést segíti az egységes súlyozás. Az e-

naplóban az egyes, kettes és hármas súly használatát alkalmazzuk. 

A tanuló, szülő betekintési joga 

- A tanulónak joga minden írásbeli munkáját kijavítva, értékelve megtekinteni. A témazáró 

dolgozatokat a tanév végéig a szaktanárnak őriznie kell. Ezeket a szülők a szülői értekezle-

ten, fogadóórán vagy más, a szaktanárral egyeztetett alkalmas időpontban az iskolában te-

kinthetik meg. 

 Az iskola felnőttoktatásában az előzőekben felsorolt elveket betartjuk, a tanév során a tanulók 

három beszámoló keretében adnak számot tudásukról. A három negyedéves beszámoló átlagtel-

jesítménye adja az év végi érdemjegyet. 

 

 

2.12. Felkészülés, otthoni munka, házi feladatok 

 

A tanulók jelenleg átlagosan 1-1,5 órát, vagy még kevesebb időt töltenek otthoni felkészüléssel, 

amiben az írásbeli és a szóbeli házi feladat is benne van. 

 

A cél a tanulók teljesítményének növelése, ami nem csupán a tanulásra fordított tényleges idő 

növelését jelenti, hanem a rendelkezésre álló otthoni idő hatékonyabb kihasználását is. 

 

A tapasztalatok alapján az írásbeli házi feladatok az órán elvégzett anyagra épülnek, azt gyako-

roltatják a tanárok, ill. a feladatmegoldó készséget igyekeznek fokozatosan fejleszteni. Magyar-

ból, matematikából, idegen nyelvből, közgazdasági tárgyakból mindig van írásbeli feladat, a töb-

bi tárgyból alkalomszerűen. Gépírásból az órai munkával teljesítik a tanulók az előírt követelmé-

nyeket. 

A tanulók a házi feladatot általában nem az órán elvégzett, ill. leírt anyag átolvasásával, tanulá-

sával kezdik, hanem az írásbeli feladatok elkészítésével. Ez látszik az elkészített munkák színvo-

nalán is. 

 

Az otthoni írásbeli feladatok meglétének ellenőrzése és javítása általában az órán megtörténik. 

Nagyobb terjedelmű feladatok esetén (fogalmazás vagy matematikából egy hosszabb feladat) a 

heti 3 óra mellett, csak egy-egy tanuló munkáját lehet helyben ellenőrizni. 

 

A füzetek beszedésével a többieké is javítható, vagy értékelhető. Mivel az írásbeli feladat az órán 

tanultakat gyakoroltatja, így osztályozható.  

Az otthoni írásbeli munka értékelése a készségek elsajátítása és gyakoroltatása szempontjából 

fontos, de jelentősége az iskolai teljesítmény (felelet, dolgozat, gyakorlat stb.) mögé sorolható. 

 

A szóbeli felkészülés az előző órán elvégzett anyag értelemszerű megtanulását jelenti. Ezt a kö-

vetkező órától számon kérheti a tanár szóban, vagy írásban. 

 

A felelethez a tankönyv, a vázlat, ill. a tanár által megadottak segítik az otthoni felkészülést. Az 
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értékelést, a fokozatosság elvének betartása mellett, különösen a szóbeli érettségi tárgyak esetén, 

az érettségi vizsga értékelési rendszere alapján célszerű alkalmazni. 

 

A tehetséges és szorgalmas tanulók a kötelező anyag mellett kiselőadással, vagy önálló házi dol-

gozattal is készülhetnek. Ez kiváló lehetőség a képességek fejlesztésére.  Az írásbeli munkák 

értékelésénél meg kell néha bizonyosodni arról, hogy valóban a tanuló dolgozott-e a témával. 

 

Tanév közben a szünetekre, egyik óráról a másikra elvégezhető mennyiségű feladatot kapnak a 

tanulók.  

 

Feladat 

- Az órai munkával előkészített házi feladat otthoni önálló elkészíttetése és ellenőrzése. 

- Tudatosítani kell a helyes, eredményes tanulás lépéseit. 

- Évente többször is foglalkozni kell a tanulási módszerekkel a hatékonyság érdekében, és 

ebbe be kell vonni a szülőket is. 

 

A helyzetelemzés és a körülmények, feltételek vizsgálata alapján a következőket javasoljuk 

 

1. Félévente  tantárgyanként 2 projektmunkát kapnak a tanulók, melyeket az iskola a honlap-

ján nyilvánosságra hoz. Értékelésük érdemjeggyel történik. 

 

2. Átlagos képességű tanuló teljesítményét figyelembe véve, átlagosan napi 2,5 -3 óra otthoni 

felkészülés kerüljön kialakításra  

 

3. A házi feladat és az otthoni felkészülés a tanórán átvett tananyaghoz kapcsolódjon. 

 

4. Minden órán ellenőrizzük a házi feladatot, a közös megbeszéléssel, egyeztetéssel, a tanulók 

önálló javítással. 

 

5. Az otthoni felkészülés minősége értékeléssel, az iskola értékelési szabályozása szerint el-

végezhető. 

 

2.13. Közösségi Szolgálat  

 

Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele 2016. január 1-jétől 50 óra közösségi szolgálat 

elvégzésének igazolása. A sajátos nevelési igényű tanulók esetében a szakértői bizottság ez irá-

nyú javaslata alapján a közösségi szolgálat mellőzhető. A köznevelési közösségi szolgálat keretei 

között folytatható tevékenységek területei 

- egészségügyi,   

- szociális és jótékonysági,  

- oktatási,  

- kulturális és közösségi,  

- környezet- és természetvédelemi,  

- katasztrófavédelmi, 

- közös sport- és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekek-

kel, idős emberekkel, 

- az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset megelőzési 

területen folytatható tevékenység. 

A tanulót fogadó szervezetnek a tevékenységtől függően, a törvényi előírásoknak megfelelően 

mentort, támogató, segítő munkatársat kell biztosítaniuk.  
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Az iskola a 9–12. évfolyamos tanulói számára lehetőség szerint három tanévre, arányosan el-

osztva biztosít lehetőséget a legalább ötvenórás közösségi szolgálat teljesítésére. 

 

 

Az ötven órás időtartam meghatározása 

 

A közösségi szolgálatot koordináló pedagógus az ötven órán belül – szükség szerint a mentorral 

közösen – legfeljebb ötórás felkészítő, majd legfeljebb ötórás záró foglalkozást tart.  

 

A közösségi szolgálat teljesítése során egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő 

azzal, hogy a helyszínre történő utazási idő nem számítható be a teljesítésbe.  

 

A közösségi szolgálat helyszínén alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb öt órás időkeretben 

végezhető a tevékenység.  

 

 

 

 

A közösségi szolgálat dokumentálása 

 

A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, 

milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.  

 

Az intézmény dokumentálja 

 

- a tanuló által kitöltött jelentkezési lapot, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való 

jelentkezés tényét, tervezett munkavégzés helyét és idejét, valamint a szülő, gondviselő be-

leegyező nyilatkozatát,  

- az osztálynaplóban, bizonyítványban és a törzslapon dokumentálni kell a közösségi szolgá-

lat teljesítését,  

- ha a tanuló iskolát vált, az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről igazolást állít ki két 

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

- az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a felek 

együttműködéséről megállapodást kötnek, 

- az iskola a közösségi szolgálattal kapcsolatos dokumentumok kezelését az iskola iratkeze-

lési szabályzatában rögzíti, a szükséges dokumentumokat pedig 5 évig meg kell őrizni. 

 

 

 

2.14   A tanulók joggyakorlásának rendje az intézményi döntési folyamatokban 

 

A házirendben maghatározottak szerint a tanulók osztályon belüli diákönkormányzatot választ-

hatnak és diákönkormányzatot hozhatnak létre. A diákönkormányzatok döntési jogkört gyako-

rolhatnak - a nevelőtestület véleményének meghallgatásával- saját közösségi életük szervezésé-

ben, tisztségviselőik megválasztásában és részt vehetnek az iskolai diákönkormányzat munkájá-

ban. 

A tanulók, az osztályszintű diákönkormányzatok képviselete az intézményi diákönkormányzat-

ban valósul meg. 

A diákönkormányzat munkáját segítő tanár koordinálja. 
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A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni: 

 

- az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt 

- a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt 

- az ifjúságpolitikai pénzeszközök felhasználásakor 

- a házirend elfogadása előtt 

- a tanulókat érintő tervezett programokról 

- Az iskola igazgatója által minden tanév április 15-ig elkészített tájékoztatóról a következő 

tanévben választható tantárgyakról, illetve az érettségi vizsgára történő felkészítés szint-

jéről. 

- az első tanítási óra megtartásának reggel nyolc óra/legfeljebb negyvenöt perccel korábbi/ 

előtti megkezdésének lehetőségéről 

 

2.15  A csoportbontás és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei 

 

Az iskolában a helyi tanterv alapján kell megszervezni az egyes évfolyamok, ezen belül az egyes 

osztályok, osztályon belüli csoportok tanítási óráit. A nyelvi csoportokba történő beosztást az 

iskola kapacitásai, lehetőségei és a felméréseken elért tanulmányi teljesítmény szabja meg. A 

diákok csoportokba történő besorolása az intézményvezető hatásköre. Abban az esetben, ha  a 

tanuló nem a kívánt csoportba kerül, az önmagában jogsérelmet nem okoz. 

 

2.17 A felvétel és az átvétel szabályai 

 

A tanuló felvételéről,átvételéről az iskola igazgatója dönt. 

Az iskola 9. évfolyamára az alábbi feltételekkel lehet beiratkozni: 

- a 8. osztály elvégzését igazoló érvényes bizonyítvány 

- sikeres felvételi vizsga az iskola felvételi szabályzata szerint 

 

Az átvételre a tanítási év során bármikor lehetőség van. 

Intézményünk a tanulót az átvétel során a  számára legmegfelelőbb döntéssel segíti: a tanulmá-

nyok sikeres biztosításához illetve az átvétel feltételeként az intézmény a különbözeti vizsga 

letételét, egyéni segítségnyújtással történő tanulást, évfolyamismétlést vagy türelmi idő biztosítá-

sával történő hiánypótlást ír elő. 

 

3. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges eszközök és felszerelések 

 

Az iskola adottságait tekintve, a tanórán kívüli foglalkozások szervezésében, módszereinek ki-

alakításában kevésbé jó helyzetben van. Hátrányos, hogy nincs olyan nagyságrendű, zárt területe, 

ahol az iskola valamennyi tanulója részt tud venni iskola megmozdulásokon az időjárástól füg-

getlenül.  

 

Az iskola a pedagógiai program végrehajtásához szükséges eszközökkel rendelkezik. 

 

Az iskola rendelkezik az oktatás, nevelés folyamatában szükséges valamennyi jogszabályban 

előírt eszközzel, feltétellel. 

 

Az iskola minden tanévkezdést megelőzően a tanulókat és szülőket tájékoztatja a következő évi 

feladatokról, illetve azok teljesítéséhez szükséges tankönyvekről és eszközökről. 
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A tankönyvek beszerzését a KELLO (Könyvellátó) szerződése alapján biztosítjuk.  

 

A tankönyvek kiválasztásának elveit a tankönyvekre vonatkozó jogszabályi előírások szerint 

határozzuk meg. Gondot fordítunk arra, hogy a tanulók a tankönyveket, ha szükséges több éven 

keresztül tudják használni, biztosítani kívánjuk az egyes osztályok közötti átjárhatóságot. 

 

Tanév végén a tanulók tájékoztatást kapnak a beszerzendő tankönyvek listájáról. Az ingyenes 

tankönyvellátásban részesülő tanulókat tájékoztatjuk az iskola által használatukba adott tanköny-

vekről. 

 

4. A szülők, pedagógusok, tanulók együttműködésének területei 

 

Az iskola szervezeti és működési szabályzata, házirendje szabályozza azokat az együttműködési 

formákat, melyeken keresztül az iskola három érdekelt fele véleményének nyilvánítását, cseréjét 

képes megvalósítani, javaslatait közli. 

 

A diákönkormányzattal az együttműködés  

 

- a rendszeres iskola diákbizottsági megbeszéléseken,  

- az évente egy alkalommal megtartott diákközgyűlésen,  

- és eseti egyeztetett alkalmanként történik meg. 

 

Az iskolavezetés minden egyedi kéréssel, probléma megoldásával kapcsolatban készen áll a 

megbeszélésre és egyeztetésre. 

 

A szülői szervezettel, és a szülőkkel egyénileg a kapcsolattartás  

- az évente kétszer megtartott szülői értekezleteken,  

- választmányi értekezleteken,  

- évente kétszer fogadóórákon és 

- esetenként a külön egyeztetni kívánt kérdések ügyében történik meg. 

 

Az iskolavezetés minden felmerülő kérdés megoldásában áll a szülői szervezet rendelkezé-

sére. 

 

Az iskola kollégiumban lakó tanulóinál rendszeres kapcsolattartást valósít meg a kollégiumi ne-

velőtanárral. A kapcsolattartó elsődlegesen az osztályfőnök. 

 

 

5. A tanulók fizikai állapotának mérési módszerei 

 

Iskolánkban a Köznevelési Törvény előírásai értelmében a testnevelők gondoskodnak évente két 

alkalommal a tanulók fizikai állapotának méréséről. A fizikai állapotot  Netfit rendszerében rög-

zítjük, nyilvántartjuk. 

 

 

6. Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának 

elvei 

 

Az iskola munkaközösségei a könyvajánlat alapján áttekinthetik és választhatják az általuk hasz-

nálni kívánt könyveket és segédanyagokat. A munkaközösség tagjai egyeztetnek abban a tekin-
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tetben, hogy figyelembe veszik: a tanárváltás lehetősége fennáll az oktatási időszakban, ezért a 

választott tankönyvek, segédeszközök egymás által kölcsönösen használhatóak és kompatibilisek 

kell, hogy legyenek. 

 

A használhatóság, célszerűség mellett, az iskola tanulóinak összetételét figyelembe véve, ki kell 

térni a választásnál az anyagi kötelezettségekre is, azt hogyan tudják vállalni a tanulók és szüle-

ik. (amennyiben olyan tankönyvet választ a pedagógus, amely nem szerepel a tankönyvjegyzék-

ben, akkor az iskolaszék, diákönkormányzat egyetértése szükséges ehhez) 

 

7. Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei 

 

A pedagógiai program e pontjában a tanulók évfolyamok közötti továbblépésén túl, az iskolai 

közösségbe való bekerülés feltételeit és különböző pontjait, valamint az iskolán belüli továbblé-

pés, és az iskolából történő kilépés feltételeit, körülményeit, eseteit is megfogalmaztuk. 

 

Belépés - a belépés feltételei 

- egészségügyi, az orvosi vizsgálat által megállapított alkalmasság 

- Budapest területéről és a környéki településekről egyaránt fogadunk tanulókat. Mint azt a 

statisztikai adatszolgáltatások mutatják és az előzőekben megfogalmazott helyzetelemzés 

is utalt rá, csökken a középiskolás korú gyermeklétszám, ugyanakkor a mi szakmai képzési 

területünkre igény mutatkozik, és iskolánk a Budapest környéki települések számára igen 

jól megközelíthető helyen található, ezt feltétlenül szeretnénk kihasználni, és a következő 

években változatlanul az igényeknek és jelentkezéseknek megfelelően kívánunk fogadni 

vidékről bejáró tanulókat is.  

- A felvételnél az általános iskolai tanulmányi eredményt vizsgáljuk, kiemelt tárgyaknak az 

eredményét nézzük (7. osztály év végén és 8. osztály félévkor matematika, magyar nyelv 

és irodalom, történelem, idegen nyelv)  

- Felvételi vizsgáról az aktuális időszak feltételeit, statisztikai adatait, meghatározó tényezőit 

figyelembe véve évente döntünk.  

 

Továbbhaladás az iskola oktatási rendszerében való továbblépésnél a köznevelési törvény ide-

vonatkozó paragrafusai az iránymutatóak 

A továbblépés szakaszhatárai 

- osztályzatok hiánya/ a tanulónak a féléves értékeléshez is osztályozó vizsgát ír elő féléven-

te osztályzatokkal információ-szolgáltatás az előmenetelről /a továbblépés az eredménytől 

független / nagy óraszámú hiányzás esetén, ha a tanuló nem osztályozható / magas óraszá-

mú hiányzás miatt  

- évente osztályzatokkal a törvényi előírásoknak megfelelően két tárgynál több elégtelen 

osztályzat esetén a tantestület - az osztályban tanító tanárok közösen - dönt a javítóvizsga 

lehetőségének megadásáról, nagy óraszámú hiányzás esetén úgyszintén tantestületi döntés, 

hogy a tanuló osztályozóvizsgát tehet, vagy évismétléssel folytathatja tanulmányait. 

 

A tanulói jogviszony megszűnése 

 

- az iskolai tanulmányok befejezése előtt  

- iskolaköteles korban a szülő írásbeli nyilatkozata alapján más iskolába jelentkezhet át a 

tanuló, egyidejűleg bemutatva az átvevő iskola nyilatkozatát, igazolását. Amennyiben más 
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okok pl.: egészségügyi, vagy egyéb probléma miatt marad ki, az iskolalátogatás alól is 

felmentéshez szükséges egyéb dokumentumok bemutatását kérjük.  

- Amennyiben a szülő ezeknek a feltételeknek nem tesz eleget és hitelt érdemlően nem iga-

zolja, hogy a jogszabályoknak megfelelően járt el és gondoskodott a tanulóról, a törvény 

előírása szerinti illetékes lakóhelyi jegyző, kormányhivatal és gyermekjóléti szolgálatok 

megkeresésére kerül sor. 

- - iskolaköteles koron túl a tanuló jogosult iskolaváltoztatásra, vagy tanulmányainak meg-

szakítására az iskola befejezése előtt.  

- ebben az esetben is szülői nyilatkozatot kér az iskola és azt az irattárban dokumentálja. 

- Szélsőséges esetben, ha a tanuló és a szülők közötti viszony megromlott, a jogszabály sze-

rint ettől a nyilatkozatkéréstől eltekinthetünk. Iskolaköteles korban nagy óraszámú hiány-

zás és igazolatlan hiányzás esetén az iskola belső hatáskörben élhet az osztály és csoport-

változtatás szankciójával fegyelmi eljárást követően, bizonyos óraszám határ felett élhet az 

iskolából való eltanácsolás lehetőségével a szülővel egyeztetve és mindenkor a jogszabály 

paragrafusai szerint eljárva.  

- Ebben az esetben iskolaköteles korú tanulóról lévén szó az iskola vállalja, hogy segítséget 

nyújt a tanulónak más iskolába történő áthelyezésében. 

- - iskolaköteles koron túl 30 óraszám feletti igazolatlan hiányzás esetében az iskola meg-

vizsgálva a körülményeket, a motiváló tényezőket - jogszerűen eljárva a tanulót törölheti a 

tanulók névsorából. 

- - iskolaköteles korban és iskolaköteles koron túl esetleges iskolai fegyelmi eljárás követ-

kezménye lehet az iskolából való eltávolítás, ezt mindenkor a törvényi előírásoknak megfe-

lelően kell végrehajtani, különös tekintettel az iskolaköteles korban kötelezően biztosítan-

dó iskolalátogatásra. 

- - az iskolai tanulmányok befejezése után a tanulók a képzési rendszerben 3 ponton fejezhe-

tik be tanulmányaikat és léphetnek ki a rendszerből: (nappali és esti tagozaton egyaránt) 

- középfokú képzést követően az érettségi vizsgát letéve 

- szakiskolai képzést követően a szakmai vizsgát letéve 

- érettségi vizsgára épülő szakképzést követően a szakmai vizsgát letéve 

 

Valamennyi kilépési pontnál az adott képzési szakasz teljesítését igazoló dokumentumok kiállí-

tása az iskola kötelezettsége. Iskolaköteles kor alatt az iskolából való kilépés az előzőekben em-

lített eljárásrend szerint valósulhat meg. 

Az iskolát befejezett tanulókkal a kapcsolattartás hagyományaink szerint jó. Sokan visszajelez-

nek az eltelt évek során, hogy milyen pályára kerültek, hogyan tudják hasznosítani tapasztalatai-

kat. Az iskolának fel kell készülnie arra, hogy a következőkben esetleges szakmai igényeknek 

megfelelő átképzést, továbbképzést tud biztosítani a végzett hallgatóknak. Ez kettős hasznot je-

lentene: a tanuló számára ismert környezetben, feltételekkel, ismert oktatókkal vehetnének részt 

továbbképzésben, másrészt az iskolai tanári, oktatási, teremkapacitási lehetőségek kihasználását 

jelentené. 

 

 

8. A tanulók tanulmányi munkája ellenőrzésének, értékelésének rendszere, módszerei, vis--

szacsatolási eljárások / az értékelés alapelvei, rendszeressége  

 

A tanulók magatartás és szorgalma értékelésének és minősítésének alapelvei, követelményei és 

formái 
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Értékelés és motiváció 
 

A tananyag elsajátításának mérésére és az elsajátítás mélységének mérésére mérések és értékelé-

sek javasoltak, melyek tükrében revideálható az esetleges módszerhiba, valamint a cél megvaló-

sítása: ösztönzés a tanuló számára, és visszajelzés a tanár, illetve a szülő számára.  

 

A mérés különböző formái a már ismert írásbeli, szóbeli és gyakorlati módszer, melyek időben 

elkülönítve feloszthatók   

- évközi folyamatos 

- félévi tájékoztató 

- év végi osztályozó ciklusra.  

 

A helyzetfelmérés adatai alapján kiderül, hogy a tantestület tagjai a pedagógiai folyamat megva-

lósításánál milyen motiváló tényezőket látnak jól megvalósítottnak az iskolában és következtetni 

lehet arra, hogy a továbbiakban még milyen tényezők megvalósulását látnák fontosnak. 

 

Iskolánkban a tantestület tagjai úgy látják, hogy nagyrészt megvalósuló feltétel az értelemszerű 

tanulásra történő ösztönzés. Fontos tényezője a hatékony működésnek az, hogy az oktatandó 

tananyag a középpontban álljon.  Motiválója az oktatási nevelési folyamatnak az értékelés és 

ennek megfelelő motiváltsága, értékelés nyilvántartása. 

 

Fontos szerepe van az értékelésben, hogy a tanárok tudatosan figyeljék a tanulók teljesítményét 

és jutalmazzák a jó teljesítményt. Alkalmazzanak mindenki számára világos, érthető szabályokat, 

nyugodt, rendezett tanítási körülményeket valósítsanak meg.  

 

Fogalmazódjanak meg a világos célkitűzések, érthető, célirányos legyen a tanulók foglalkoztatá-

sa.  Az értékelés pedig közzétett legyen és az értékelés megbeszélése történjen meg azonnal. 

Figyelemmel kell lenni a fogyasztók: a tanuló és a szülő elvárásaira is. A szülők nagy része ki-

emelten fontosnak tartja az igazságos és korrekt magatartást és értékelést. 

 

Az alapelvek a pedagógiai programban kerülhetnek a fentiek szerint megfogalmazásra, ez bizto-

sítja, hogy nyilvánossá válik, tehát megismerhető tanár, szülő, diák számára egyaránt. Az elvek 

megvalósítása az objektív és egyértelműen meghatározható és ellenőrizhető eszközökön túlme-

nően / osztályozás, feleletek, írásbeliség, szóbeliség, rendszeresség / minden tantestületi tag 

egyéni lelkiismereti kérdése.  

 

Az értékelés és motiváció szerepe az iskolai célok megvalósításában: eszközt jelentenek szá-

munkra, amelyek segítségével elérhető, hogy tanulóink részt vesznek aktívan az órai munkában, 

felkészülnek az iskolai feladatokra, teljesítenek képességeiknek, tehetségüknek megfelelő szín-

vonalon 

 

Külön figyelmet kell fordítani a HÍD programban résztvevő tanulókra. Ennél a tanulócsoportnál 

a motivációnak, a fejlesztésnek, az értékelésnek különösen fontos szerepe van. Korábbi éveik 

iskolai életében rengeteg kudarcot átélő tanulóknál nagy jelentősége van, hogy a tanulók iskolá-

ba járjanak, teljesítsenek, el tudjuk érni, hogy figyelemre, koncentrációra, munkára fogjuk őket. 
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Az értékelés 

A mérések eredményeként az értékelésnél a következő szempontokat kell szem előtt tartani: 

-  milyen a tanulók szaktárgyi tudása, megszerzett ismereteit önálló feladatban milyen kész-

séggel és minőségben alkalmazza 

-  az értékelést rendszeresen és folyamatosan kell elvégezni a helyi tantervben tantárgyként 

elfogadott elvek alapján 

-   az értékelés legyen objektív, konkrét és tárgyszerű 

-   az értékelés szempontjai és rendszere legyen ismert a tanulók előtt 

-  az értékelés érdemjeggyel történjen, az érdemjegy mellé lehetőség szerint szóbeli formá-

ban is 

-  az értékelés segítse a nevelőtestületet is a tanítás folyamatának hatékonyságáról levonható 

konzekvenciákban 

-  az értékelés tartalmában alkalmas legyen a további feladatok kijelölésére is, támaszkodva 

a mért teljesítmények milyenségére 

 

Az értékelés formai szempontból szintén írásbeli és szóbeli úton történjen. A szóbeli történhet 

órán, részteljesítmények esetén, érdemjegy indoklásnál, valamint kezdeti időszakban, ha új tan-

tárgy kerül bevezetésre. (A tanulók egymást és saját teljesítményüket is értékelhetik!) Az írásbeli 

értékelés érdemjeggyel történik, a tanuló a heti óraszámával megegyező számú érdemjegyet kap 

félévente, de min. hármat, szóbeli – írásbeli - gyakorlati teljesítményére. Ily módon az érdemje-

gyek - melyeket témazáró írásbeli dolgozatok, szóbeli feleletek, órai munkák, csoportos felada-

tok, gyakorlati tevékenységek, önálló kutatómunkák, éves szintfelmérések - tükrözik a tantár-

gyankénti eredményeket. 

 

Az év végi osztályzat már összegez, értékeli az évi összteljesítményt, és remélhetőleg tartalmaz-

za a fejlődést, ami az évközi ösztönző jegyek következtében javuló tendenciát mutat. 

Az érdemjegyek a következő minősítéseket jelentik: 

Jeles (5) - a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz. Ismeri, érti, tudja a tananyagot 

és alkalmazni képes. Pontosan definiál, tud a témáról szabadon, önállóan beszámolni és érvelni 

mellette.  Lényeget érintő kérdéseket tud feltenni. 

Jó (4) - a tantervi követelményeknek eleget tesz, tudását képes kifejteni kevés és jelentéktelen 

hibával, a tananyag alkalmazásában csak apróbb bizonytalanságai vannak.  

Közepes (3) - a tantervi követelményeknek pontatlanul, néhány hibával eleget tesz, tanári segít-

ségre, javításra többször rászorul. Ismeretei felszínesek, kevésbé tud önállóan dolgozni, magát 

kifejezni. Segítséggel képes megoldani feladatát.  

Elégséges (2) - a tantervi követelményeknek súlyos hiányosságokkal tesz csak eleget, de a to-

vábbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel, jártassággal rendelkezik. Gyakorlatban kép-

telen önálló feladatvégzésre. (átlag szerint a szerzett osztályzatok 1,7 átlagértéke felett ) 

Elégtelen (1) - a tantervi követelményeknek nevelői útbaigazítással sem tud eleget tenni. A mi-

nimumot sem tudja. (átlag szerint a szerzett osztályzatok 1,5 átlaga alatt) 

 

A magatartás érdemjegyei 

példás érdemjegyet kap az a tanuló, aki 

- közösség alakítását, fejlődését munkájával, jó kezdeményezéseivel, véleményének megfe-

lelő nyilvánításával, valamint példás viselkedésével elősegíti, és társait is erre ösztönzi 
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- szereti a közösségi életet, szívesen tevékenykedik érte és benne 

- a Házirendet megtartja, társait is erre ösztönzi 

- nevelőivel, szüleivel, társaival szemben tisztelettudó, udvarias 

- fegyelmezett, megbízható, pontos, segítőkész 

 

jó érdemjegyet kap az a tanuló, aki  

- részt vesz a közösségi életben, a rábízott feladatokat elvégzi, iskolai és iskolán kívüli vi-

selkedése ellen általában nincs kifogás 

- a Házirendet és az iskolai együttélés szabályait megtartja 

- nevelőivel, szüleivel, társaival szemben tisztelettudó, udvarias 

- fegyelmezett, segítőkész, általában megbízható, pontos 

 

változó érdemjegyet kap az a tanuló, aki 

- a közösségi munkában csak vonakodva vesz részt, alakítására nincs befolyással, viselkedé-

sével szemben kifogás merül fel, de igyekszik javulni 

- a Házirendet és egyéb szabályzatokat csak ismételt, állandó figyelmeztetéssel tartja be 

- - nevelőivel, szüleivel, társaival szemben nem udvarias és nem  tisztelettudó 

- társai viselkedését közömbösen nézi, nem segít 

- fegyelme ingadozó, munkája pontatlan 

 

rossz érdemjegyet kap az a tanuló, aki  

- munkájával a közösség fejlődését hátráltatja, iskolai és iskolán kívüli viselkedésével  

- rossz példát mutat társainak, hibáit nem látja be 

- közösségi munkát nem végez, másokat is visszatart, szándékosan árt a közösségnek 

- a Házirendet nem tartja meg ismételt figyelmeztetés ellenére sem  

- nevelőivel, szüleivel, társaival szemben tiszteletlen, udvariatlan, nyegle 

- fegyelmezetlen, durván beszél, verekszik 

 

A szorgalom érdemjegyei 

 

Példás  

- tanulmányi munkában figyelembe kell venni az életkörülmények helyzetét, képességek 

szintjét 

- igényli tudása bővítését, céltudatosan és célszerűen szervezi meg munkáját 

- munkavégzése pontos, megbízható 

- minden tárgyban elvégzi feladatait 

- önállósági szintje mérhetően magas munkájában, önellenőrzése rendes 

- kötelességtudata magas fokú, munkatempója állandó, lankadatlan, mindig felkészült, fi-

gyel, érdeklődik 

- érdeklődése az iskolán kívüli ismeretanyagra is kiterjed. Egyes iskolai tárgyakban a tan-

anyagon felül is produkál 

 

 Jó 

- tanulmányi munkában aktivitás az órákon, házi feladatait lelkiismeretese elvégzi, az 

órákra lelkiismeretesen felkészül, rendszeresen és megbízhatóan dolgozik 

- önállósági szintjét igyekszik növelni, ösztönző hatásokra rendszeresen dolgozik és ellen-

őrzi önmagát. Tudja, hogy mihez kell segítséget nyújtania 

- kötelességtudata működik, általában felkészül, de különösebb érdeklődést nem árul el  

- érdeklődése megmarad az iskolai tananyag keretein belül 
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Változó 

- tanulmányi munkája ingadozó, időszakonként dolgozik, máskor figyelmetlen, pontatlan 

- önállósági szintje alacsony, csak utasításra kezd munkához, nem ellenőrzi önmagát 

- kötelességtudata alkalmi, munkája változékony jellegű 

- érdeklődése szórványos, szétszórtság jellemzi, ritkán figyel valamire 

 

Hanyag 

- tanulmányi munkájában figyelmetlenül dolgozik, megbízhatatlan, feladatait nem végzi el 

- önállóan nem hajlandó a munkavégzésre 

- kötelességtudata oly alacsony szintű, hogy nem mutatható ki érdemlegesen 

- érdeklődése teljes hiánya már közönyként minősíthető. 

/Természetesen az önállóság - kötelességtudat - érdeklődés szempontoknál figyelembe kell 

venni az életkori sajátosságokat, lévén szó idővel fejleszthető tulajdonságokról!/ 

 

Értékelők: tanár, osztályfőnök, igazgató, igazgatóhelyettesek, diákönkormányzat. 

 

Rendszeressége: az értékelés tárgyától, témájától függően meghatározva. 

 

Kritériumai, formái: milyen feltételekkel, milyen gyakorisággal, milyen formában/írásbeli, szó-

beli feleletek, gyakorlati értékelések/. 

 

Tantárgyi követelmények és teljesítésük: megfogalmazásuk a kimenet szabályozásának ismeret-

ében az alapvizsga és érettségi vizsga követelményeinek megfelelően a tantervekben történik. 

 

9. A tanulmányi munka, a tanuló iskolai tevékenységének dokumentálása 

 

A tanulmányi munka, a hiányzások és a magatartási helyzet napi szintű dokumentálása az e-

napló felületén történik. Az elektronikus felület minden érintett fél számára hozzáférhető, így 

megfelelő jelszóval a tanár, a diák és a szülő is folyamatosan használni tudja. Az internetes felü-

let sajátja, hogy minden információ azonnal elérhető a keletkezés pillanatától kezdve, így min-

den érintett fél maximálisan tájékozott lehet a tanuló előmeneteléről, hiányzásairól és az iskolai 

élethez kapcsolódó tudnivalókról. 

 

 

10. Helyi tantervek, szakmai program 

 

Az iskola az alábbiakban az egyes évfolyamokon és osztályokban tanított tantárgyakat, kötelező 

és választható órai foglalkozásokat, óraszámait mutatja be. 

 

Az iskolában a tanulók a kerettantervi rendeletben meghatározott tantervekből kialakított helyi 

tantervek alapján folytatják tanulmányaikat. 

 

A kerettanterv által meghatározott óraszámok alapján az iskola kihasználja a csoportbontási lehe-

tőségeket, annak érdekében, hogy mind a tanulmányi hátrányokkal küzdő tanulóknak, mind a 

kiváló képességű tanulóknak a felkészítési követelményeinek eleget tegyen. 

 

Az iskola a szabad sáv óraszámait elsősorban a tantestületi javaslatok alapján kínálja fel a tanu-

lók számára. Biztosítja a 11. osztálytól kezdődően az egyes tantárgyakból az emelt szintű érett-

ségi vizsgára való felkészülés feltételeit, amennyiben legalább nyolc tanulót biztosító csoportok 

kialakíthatóak.  
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Az érettségi vizsga kötelező tantárgyain túl az iskola kiemelten  az informatika tantárgyat, illetve  

a gimnáziumi képzésben a másodikként tanult idegen nyelvet ajánlja fel ötödik érettségi tan-

tárgyként. 

 

 

Amennyiben a tanulók részéről egyéb tantárgyak vonatkozásában merül fel az érettségi vizsga 

igénye, ehhez is biztosítja az iskola a lehetőségek megkeresésének a feltételeit. 

 

Az iskola a tanulók intézmények közötti átjárhatóságának biztosításához a kerettantervi rende-

letben javasolt tanterveket használja fel a helyi tantervek készítésében. Az iskolába érkező tanu-

lókat külön-külön vizsgálja meg és tekinti át megelőző években folytatott tanulmányaik eredmé-

nyeit, óraszámát és egyénre szabottan dönt arról, hogy milyen különbözeti vizsgákkal tudnak 

eleget tenni az iskolánk tanterveinek teljesítési kötelezettségeinek, illetve az előző iskoláikban 

ilyen tantárgyak beszámíthatóságát vehetjük figyelembe a beiskolázáskor. 
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 GIMNÁZIUMI, SZAKGIMNÁZIUMI 

és SZAKKÖZÉPISKOLAI 

ÓRATERVEK 
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Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok a gimnázium 9–12. évfolyamán 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium 

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

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 

I. idegen nyelv 3 3 3 3 

II. idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 3 3 3 3 

Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek 
2 2 3 3 

Etika     1   

Biológia – egészségtan   2 2 2 

Fizika 2 2 2   

Kémia 2 2     

Földrajz 2 2     

Ének-zene 1 1     

Vizuális kultúra 1 1     

Dráma és tánc/Mozgóképkultúra és média-

ismeret* 
1       

Művészetek**     2 2 

Informatika 1 1     

Technika, életvitel és gyakorlat        1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 4 4 6 8 

Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35 35 

* A két tantárgy valamelyikének választása kötelező. 

**11–12. évfolyamon a négy művészeti tárgy (Ének-zene, Vizuális kultúra, Dráma és tánc, 

Mozgóképkultúra és médiaismeret) kerettanterveiből szabadon választhatóan tölthető fel a Mű-

vészetek órakerete. 
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Szakgimnáziumi osztályok óraterve: közismereti 

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

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 

Idegen nyelv 4 4 4 4 

Matematika 3 3 3 3 

Történelem 2 2 3 3 

Etika  - -   - 1 

Informatika 2 2 - - 

Művészetek  -  - 1 -  

Testnevelés 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Kötelező komplex természettu-

dományos tantárgy 
3 - - - 

Ágazathoz kapcsolódó tantárgy: 

Földrajz 
- 2 2 2 

Kötelezően választható tantárgy: 

Érettségi tantárgy, vagy Idegen 

nyelv, vagy Fizika*, vagy In-

formatika, vagy Szakmai tan-

tárgy** 

 - - 2 2 

Pénzügyi és vállalkozói ismere-

tek 
- 1 - - 

Érettségire épülő (fő) szakképe-

sítés 
8 8 7 7 

Érettségi vizsga keretében meg-

szerezhető szakképesítés 
3 4 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret/hét 35 36 35 35 

Tanítási hetek száma 36 36 36 31 
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A közismereti órák óraterve: 2019/2020-as tanévben a szakközépiskolai képzésben kifutó 

rendszerben 

 

Tantárgyak 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 

Kommunikáció – magyar 

nyelv és irodalom 

2 óra 1 óra – 

Idegen nyelv 
2 óra 2 óra 2 óra 

Matematika 
2 óra+1 óra 1 óra – 

Társadalomismeret 
2 óra 1 óra – 

Természetismeret 
3 óra – – 

Testnevelés* 
5 óra 5 óra 5 óra*** 

Osztályközösség-építő 

Program 
1 óra 1 óra 1 óra 

Szabad órakeret** 
1 óra 0 óra 1,5 óra 

Összesen:  18 óra 11 óra 9,5 óra 
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Szakgimnázium szakmai óraterve 9-12. évfolyamon közgazdaság szakmacsoportban 2016. 

09. 01-től 

 

  

9. 10. 11. 12. 

heti óra-

szám 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám ögy 

heti óra-

szám 

e gy e gy e gy e gy 

A szakmai képzés órakerete 

Összesen 7 4 9 3 

0 

9 1 

0 

4,5 5,5 

Összesen 11,0 12,0 10 10 

11504-16 Gazdálkodási alapte-

vékenység ellátása 

Gazdasági és jogi alapis-

meretek 
4   3               

Ügyviteli ismeretek 3                   

Ügyviteli gyakorlatok   4                 

Általános statisztika     2               

Statisztika gyakorlat       1             

Pénzügyi alapismeretek     2     1     0,5   

Pénzügy gyakorlat       1             

Adózási alapismeretek                 1   

Adózás gyakorlat                   1 

Számviteli alapismeretek     2     2         

Számvitel gyakorlat       1           1 

Projekttervezés 11884-16 

Támogatási alapismeretek           2     1   

Gazdálkodási statisztika           2         

Folyamat- és pénzügyi 

tervezés 
            1     1,5 

Támogatáskezelés 11885-16 
Támogatási ügyvitel           2     2   

Támogatás menedzsment                   2 
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A szakgimnáziumi képzés szakmai óraterve a 9. és a 10. évfolyamon közgazdasági szakma-

csoportban 

2018.09.01-től 

 

  

9. 10. 11. 12. 

e gy e gy ögy e gy ögy e gy 

A fő szakképesítésre vonatkozó: 

Összesen 4 4 10 2 

0 

3 2 

0 

3 2 

Összesen 8 12 5 5 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.                     

11498-12 

Foglalkoztatás I. (érettségire 

épülő képzések esetén) 
Foglalkoztatás I.                     

11504-16  Gazdálkodási alapte-

vékenység ellátása 

Gazdasági és jogi alapis-

meretek  
4   2               

Ügyviteli gyakorlatok    4                 

Általános statisztika      3               

Pénzügyi alapismeretek      3     1     2   

Pénzügy gyakorlat        1     1       

Adózási alapismeretek            1         

Adózás gyakorlat                    1 

Számviteli alapismeretek      2     1     1   

Számvitel gyakorlat        1     1     1 
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A szakközépiskolai képzés szakmai óraterve az eladó képzésben kifutó rendszerben 

 

  

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 
3/11. évfo-

lyam 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 

e gy e gy e gy 

A fő szakképesítésre vonatko-

zóan: 

Összesen 6,5 8 
140 

7 16 
140 

7,5 15,5 

Összesen 14,5 23,0 23,0 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.             0,5   

11497-12 

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I.             2   

11992-16 

 Kereskedelmi ismeretek 

Kereskedelmi ismeretek 3     2     1   

Kereskedelmi gyakorlat   6     15     13,5 

10027-16 

 A ruházati cikkek és a vegyes 

iparcikkek forgalmazása 

Ruházati és vegyes iparcikk áruisme-

ret 
2               

10028-16  

Az élelmiszerek és vegyi áruk 

forgalmazása 
Élelmiszer- és vegyi áruismeret 1     2     1,5   

10029-16 

A műszaki cikkek forgalmazá-

sa 
Műszakicikk áruismeret       2,5     1,5   

11691-16 

Eladástan 

Eladástan 0,5     0,5     1   

Eladási gyakorlat   2     1     2 
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AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA ÉPÜLŐ 

SZAKKÉPZÉS ÓRATERVEI 
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Pénzügyi-számviteli képzés óraterve 
 

  

5/13. 1/13. 2/14. 

heti óra-

szám 

heti óra-

szám ögy 

heti óra-

szám 

e gy e gy e gy 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II. 0,5         0,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. (érettségire 

épülő képzések esetén) 
Foglalkoztatás I. 2         2   

11504-16 Gazdálkodási alapte-

vékenység ellátása 

Gazdasági és jogi alapis-

meretek 
    7         

Ügyviteli ismeretek     3         

Ügyviteli gyakorlatok       4       

Általános statisztika     2         

Statisztika gyakorlat       1       

Pénzügyi alapismeretek     4         

Pénzügy gyakorlat       1       

Adózási alapismeretek     2         

Adózás gyakorlat       1       

Számviteli alapismeretek     4         

Számvitel gyakorlat       2       

Támogatás menedzsment               

10147-12 Gazdálkodási felada-

tok ellátása 
Gazdálkodási ismeretek 2,5         2,5   

11506-16 Vállalkozásfinanszí-

rozási és adózási feladatok 

Vállalkozásfinanszírozás 3         3   

Vállalkozásfinanszírozás 

gyakorlat 
  1         1 

Adózás 3         3   

Elektronikus adóbevallás 

gyakorlata 
  2         2 

10149-12 Könyvvezetés és 

beszámoló készítés feladatai 
Számvitel 6         6   

11505-12 Könyvelés számító-

gépen 
Könyvelés számítógépen 

gyakorlat 
  4         4 

11501-16 Projektfinanszírozás 

Projekt-finanszírozás 2         2   

Projektfinanszírozás gya-

korlata 
  2         2 

11502-12  Projektfolyamatok 

követése 

Projektfolyamatok követé-

se 
2         2   

Projekttervezés gyakorlata   1         1 
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Vállalkozási és bérügyintéző képzés óraterve 
 

  

5/13. 1/13. 2/14. 

heti óra-

szám 

heti óra-

szám ögy 

heti óra-

szám 

e gy e gy e gy 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II. 0,5         0,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. (érettségire 

épülő képzések esetén) 
Foglalkoztatás I. 2         2   

11504-16 Gazdálkodási alapte-

vékenység ellátása 

Gazdasági és jogi alapis-

meretek 
    7         

Ügyviteli ismeretek     3         

Ügyviteli gyakorlatok       4       

Általános statisztika     2         

Statisztika gyakorlat       1       

Pénzügyi alapismeretek     4         

Pénzügy gyakorlat       1       

Adózási alapismeretek     2         

Adózás gyakorlat       1       

Számviteli alapismeretek     4         

Számvitel gyakorlat       2       

11885-16 Támogatáskezelés  
Támogatási ügyvitel               

Támogatás menedzsment               

11506-16 Vállalkozásfinanszí-

rozási és adózási feladatok 

Vállalkozás-finanszírozás 2         2   

Vállalkozás-finanszírozási 

gyakorlat 
  1         1 

Adózás 3         3   

Elektronikus adóbevallás 

gyakorlata 
  1         1 

10151-16 Bérügyi szakfelada-

tok ellátása 

Bérügyi feladatok 2         2   

Bérügyi gyakorlat   1         1 

10152-16 Kis- és középvállal-

kozások gazdálkodási feladatai 

Kis- és középvállalkozások 

gazdálkodása 
3         3   

Üzleti tervkészítés gyakor-

lata 
  1,5         1,5 

10153-16 Könyvvezetési fel-

adatok 

Könyvvezetés 4         4   

Pénzforgalmi könyvviteli 

gyakorlat 
  2         2 

10154-16 Munkaerő-

gazdálkodás 

Munkaerő-gazdálkodás 3         3   

Bérszámfejtési gyakorlat   2         2 

10155-16 Társadalombiztosítá-

si szakfeladatok ellátása 

Társadalom-biztosítás 2         2   

TB-gyakorlat   1         1 
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Vállalkozási mérlegképes könyvelő képzés óraterve 

 

 

Szakmai követelmény-

modulok 

Tantárgyak 
Elméleti heti 

óraszám 

Gyakorlati 

heti óraszám 

Összesen 18,5 13 

Összesen 31,5 

10773-12 Jogi feladatok a 

gyakorlatban 
Jogi ismeretek 2,5   

10774-16 Pénzügyi fel-

adatok ellátása 

Pénzügyi ismeretek 2   

Pénzügyi  gyakorlat   1,5 

10775-16 Adózási felada-

tok ellátása 

Adózás 2,5   

Adózás gyakorlat   2,5 

11886-16 Számviteli 

szervezési feladatok gya-

korlata 

Számvitel szervezés 2,5   

Komplex feladatok gyakorlata   1 

10809-12 Gazdasági és 

vezetési feladatok a gya-

korlatban 
Gazdasági és vezetési feladatok 4   

10808-16 Számviteli fel-

adatok a gyakorlatban 

Számvitel  3   

Számvitel gyakorlat   5,5 

10789-12 Elemzési - el-

lenőrzési feladatok ellátá-

sa 

Elemzés-ellenőrzés 2   

Elemzés-ellenőrzés gyakorlata   2,5 
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Turisztikai szervező, értékesítő 
 

 

 

  

5/13. 1/13. 2/14. 

e gy e gy ögy e gy 

A fő szakképesítésre vonatko-

zó: 

Összesen 12 19 13 15 

160 

12 19 

Összesen 31 28 31 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II. 0,5         0,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. (érettségire 

épülő képzések esetén) 
Foglalkoztatás I. 2         2   

11714-16 Turisztikai erőforrá-

sok 

Turizmus földrajz       4       

Kultúr- és vallástörté-

net 
      3       

Vendégfogadás     3         

11715-16 Kommunikáció a 

turizmusban 

Üzleti protokoll       3       

Szakmai idegen nyelv 3   8     3   

11716-16 Gazdasági folyama-

tok a turizmusban 

Turizmus rendszere     2         

Marketing       3       

11717-16 Infokommunikációs 

technológia a turizmusban 
IKT a turizmusban       2       

10064-16 Turisztikai termék-

kínálat 

Utazásszervezés 5,5         5,5   

Turisztikai árualap   8         8 

10065-16 Turisztikai vállal-

kozások 

Vállalkozási alapisme-

retek 
1         1   

Turisztikai üzletágak   11         11 
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Gazdasági informatikus 

 
 

  

5/13. 1/13. 2/14. 

heti óraszám heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 

e gy e gy e gy 

A fő szakképesítésre vonatkozóan: 

Összesen 12 19 13 18 

0 

12 19 

Összesen 31,0 31 31,0 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II. 0,5         0,5   

11498-12 
Foglalkoztatás I. (érettségire épülő 

képzések esetén) 
Foglalkoztatás I. 2         2   

11996-16 

Információtechnológiai alapok 

IT alapok     2         

IT alapok gyakorlat       3       

11997-16 

Hálózati ismeretek I. 

Hálózatok I.     3         

Hálózatok I. gyakorlat       7       

11625-16 

Programozás és adatbázis-kezelés  

Programozás     4         

Programozás gyakorlat       8       

11999-16  
Informatikai szakmai angol nyelv 

IT szakmai angol nyelv     4         

 
IT szakorientáció gyakorlat               

12002-16  

Gazdasági alapok és projektme-

nedzsment 

Gazdasági ismeretek  4,5         4,5   

Gazdasági ismeretek gyakorlat   4,5         4,5 

Információs rendszerek 2,5         2,5   

Projektmenedzsment 1         1   

Szakmai angol nyelv 1,5         1,5   

10822-16  

Az informatika alkalmazása 

Projektmenedzsment gyakorlat   4,5         4,5 

IR gyakorlat   2,5         2,5 

IT alkalmazási gyakorlat   5,5         5,5 

Számviteli IR gyakorlat   2         2 
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Felnőttek gimnáziuma 
 

1. a nappali (ifjúsági) tagozat minden évfolyamon 32 óra – specialitásokkal 

2. az esti képzés óraszáma mindenütt minimum 50%-a a nappalinak 

3. a levelező képzés óraszáma pedig kevesebb mint 1/3-a a nappalinak (10–10,5 óra) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évfolyam/ 

Tantárgyak 

9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 

nappali 

(ifjúsági) 
esti levelező 

nappali 

(ifjúsági) 
esti levelező 

nappali 

(ifjúsági) 
esti levelező 

nappali 

(ifjúsági) 
esti levelező 

Anyanyelv/kommunikáció 2 1 0,5 2 1 0,5 2 1 0,5 2 0,5 0,5 

Magyar irodalom 3 2 2 3 2 2 3 2 2 4 2 1 

Matematika 4 3 2 4 3 2 4 3 2 5 2 2 

Idegen nyelv (an-

gol/német) 
5 3 2 5 3 2 5 3 2 6 3 2 

Történelem, állampolgári 

ismeretek 2 1 1 2 1 1 3 1 1 3 2 1 

Fizika 2 1 0,5 2 1 0,5 2 1 0,5 2 1 0,5 

Biológia 2 1 0,5 2 1 0,5 2 1 0,5 - - - 

Kémia 2 1 0,5 2 1 0,5 - - - - - - 

Földrajz 2 1 0,5 2 1 0,5 - - - - - - 

Informatika  - - - - - - 1 1 0,5 1 1 0,5 

Etika - - - - - - 1 0,5 0,5 - - - 

Művészetek - - - - - - 1 0,5 0,5 1 1 0,5 

Osztályfőnöki 1 1 0,5 1 1 0,5 1 1 0,5 1 1 0,5 

Testnevelés 3 - - 3 - - 3 - - 3 - - 

Szabadon tervezhető  4 2 - 4 2 - 4 2 - 4 3,5 1,5 

Összesen: 32 17 10 32 17 10 32 17 10,5 32 17 10 
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Felnőttek szakközépiskolája 

 

1. a nappali (ifjúsági) tagozat minden évfolyamon 32 óra – specialitásokkal 

2. az esti képzés óraszáma mindenütt minimum 50%-a a nappalinak 

3. a levelező képzés óraszáma pedig kevesebb, mint 1/3-a a nappalinak (10 óra) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Javaslat: Ezekre a tárgyakra készül egy „komplex természetismeret” program. Aki érettségizni akar ezekből a 

tárgyakból, azt az iskola a szabad sávban tudja segíteni, de a felkészülés alapvetően a felnőtteknél egyénileg 

történik.  

** Ifjúsági osztályok: Javaslat: a szakmai óraszám átlagosan az összóraszám 25%-a – ezeket az iskola a szakmai 

igények szerint átcsoportosíthatja. A tervezetben a szakmai órák emelkedő óraszámban kaptak helyet az évfo-

lyamokon.  (Összóraszám: 126 óra, szakmai óraszám: 32 óra) 

 

 

Évfolyam/ 

Tantárgyak 

11. évfolyam 12. évfolyam 

nappali 

(ifjúsági) 
esti levelező 

nappali 

(ifjúsági) 
esti levelező 

Anyanyelv/kommunikáció 1 1 1 1 1 1 

Magyar irodalom 3 2 1 3 2 2 

Matematika 3 2 1,5 3 2 1,5 

Idegen nyelv (an-

gol/német) 
3 2 2 3 2 2 

Történelem, állampolgári 

ismeretek 
2 1 1 2 1 1 

Fizika* 1      

Biológia* 1      

Kémia* 1      

Földrajz* 1      

Informatika        

Etika  1 0,5 1   

Művészetek  1 0,5 1   

Osztályfőnöki 1 1 0,5 1 1 0,5 

Testnevelés 3   3   

Szakmai tárgyak** 10 7 2 12 9 2,5 

Szabadon tervezhető 2   2   

Összesen: 32 18 10 32 18 10,5 
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D. Záró dokumentumok 

 

Az iskola pedagógiai programját az iskola igazgatója állítja össze a munkaközösségek aktív 

részvételével.  

 

A pedagógiai programot az iskola nevelőtestülete véleményezi és elfogadja, gyakorolja a jogsza-

bályban előírt tantestületi jogokat. A jogainak gyakorlását igazoló dokumentumot a pedagógiai 

programhoz csatolja, tanúsítva a jogok gyakorlásának megtörténtét.  

 

Az iskolában a tanulók, szülők joga, hogy a pedagógiai programról, abban megfogalmazott cél-

kitűzésekről ismerete legyen, a megfogalmazott elvek szerint részt vegyen az oktatás, nevelés 

folyamatában, és mindazokról a kérdésekről, amelyek őt érinti megfelelő színvonalú és minősé-

gű tájékoztatást kapjon. 

 

A pedagógiai program közzététele a tantestület, a szülői szervezet, a diákönkormányzat számára 

a programok példányainak átadásával történik meg. Az iskola iránt megnyilvánuló külső érdek-

ládák számára az iskola dokumentumai között elhelyezett példányok adhatók át tanulmányozás-

ra, illetve az iskola honlapján közzéteszi azt. 

 

 

ZÁRADÉK 

a pedagógiai programban a fenntartóra háruló többletkötelezettségről 

 

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 26. § (1) pontja alapján „A nevelő és 

oktató munka az óvodában, az iskolában, a kollégiumban pedagógiai program szerint folyik. A 

pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el és az intézményvezető hagyja jóvá. A pedagó-

giai program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, a működtetőre 

többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése szükséges.”  

 

A pedagógiai programban szereplő költségvetési támogatást igénylő feladatok megszervezése, 

végrehajtása előtt legalább 30 nappal az intézmény köteles beszerezni a fenntartó engedélyét. 

 

A többletkötelezettség mértékéről a fenntartó a hatályos költségvetésének figyelembe vételével 

dönt. 

 

Ezen záradék a hatályos pedagógiai program mellékletét képezi. 

 

Budapest, 2019. szeptember 1. 

 

 

 

P. H. 

 

Petőné László Katalin 

intézményvezető  
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Mellékletek: 

 

Tanulmányi időszak alatti vizsgák szabályzata 

Az érettségi vizsga követelményei 

 

 


