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BEVEZETŐ 
 

1. Az intézmény hivatalos neve:       VAY MIKLÓS REFORMÁTUS SZAKGIMNÁZIUM, 

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS DIÁKOTTHON 

 

2. Az intézmény OM azonosítója: 029324 

 

3. Jelen alapító okirat száma:  
 

4. Az alapítás éve iskolatörténeti szempontból: 

                                 1913 

                               

5. Az alapító neve, székhelye és címe: 

                                 Sárospatak Város Önkormányzata 3950 Sárospatak, Rákóczi F. u. 36. 

 

6. A fenntartó neve: 

                                Tiszáninneni Református Egyházkerület 

                                (képviselik: Csomós József püspök, Ábrám Tibor főgondnok) 

Az intézmény jelen alapító okiratnak megfelelően a jogszabályi előírások alapján irányadó időponttól 

működik, tevékenysége jogfolytonosan kapcsolódik az irányadó dokumentum értelmében a Sárospatak 

Város Önkormányzat Képviselő-testülete által alapított Vay Miklós Szakképző Iskola 

tevékenységéhez, amely intézmény fenntartói jogát az alapító és fenntartó önkormányzat 2012. 

augusztus 31. napjától a Tiszáninneni Református Egyházkerületnek adta át. 

 

7. A fenntartó székhelye és címe: 

                                 3525 Miskolc, Kossuth L. u. 17.                                

                                     

8. Az intézmény feladatellátási helye  

 

    Az intézmény székhelye: 

                                 3950 Sárospatak, Arany J. u. 5. 

 

   Az intézmény telephelyei: 
                                 3950 Sárospatak Árpád u. 5. (tanműhely)  

                                3950 Sárospatak, József Attila u. 33. (diákotthon, tanműhely) 

 

9. Az intézmény típusa: 

Többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény. 

Intézményegység: 

- összetett iskola (szakgimnázium, szakközépiskola) 

- diákotthon (kollégiumi ellátás) 

 

 

10. Az intézmény alapfeladatai: 
 

Szakgimnáziumi, szakközépiskolai nevelés-oktatás, diákotthoni ellátás 

 

A 2011. évi CXC. törvény 4.§ 1. pontja szerinti alapfeladata 

Diákotthoni ellátás, szakgimnáziumi nevelés-oktatás és szakközépiskolai nevelés-oktatás. A többi gyermekkel, 

tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelése-oktatása. 

 

2016. szeptember 1-jétől 2019. szeptember 1-jéig kifutó rendszerben:  

A szakgimnáziumban érettségi vizsgára, felsőfokú tanulmányok megkezdésére, a szakképzésbe 

történő bekapcsolódásra felkészítő, általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás, valamint 

elméleti és gyakorlati szakmacsoportos alapozó oktatás folyik kifutó rendszerben, nappali tagozaton. 



  

 

Ellátja a felzárkóztatással, integrációs felkészítéssel, képességkibontakoztatással és 

tehetséggondozással kapcsolatos feladatokat. A szakképzési - 13-14. - évfolyamokon szakmai vizsgára 

történő felkészítés folyik. 

 

A szakgimnáziumban a közlekedés gépész épületgépészet és építőipar ágazathoz tartozó érettségi 

végzettséghez kötött – a Nemzeti alaptantervre épülő kerettanterv szerinti közismereti oktatással 

párhuzamosan –, a szakképesítések közös tartalmi elemeit magában foglaló szakmai elméleti és 

gyakorlati oktatás folyik az ágazati szakképzési kerettanterv szerint, felmenő rendszerben, nappali 

tagozaton. Felkészít az ágazatra előírt szakmai érettségi vizsgatárgy követelményei szerinti kötelező 

szakmai érettségire. 

A szakmai érettségit szerzett tanulókat a 13. évfolyamon felkészíti az alábbi szakképesítésekre: 

- közlekedésgépész ágazat: autószerelő (54 525 02) 

- épületgépészet ágazat: épületgépész technikus (54 582 01) 

- építészet ágazat: magasépítő technikus (54 582 01) 

A szakközépiskolában az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott, kerettantervben kiadott 

szakképesítésekre történő felkészítés folyik a 9-11. évfolyamon, nappali tagozaton. A szakképzési 

évfolyamokon a szakképzési kerettanterv szerint – a közismereti oktatással párhuzamosan – szakmai 

elméleti és gyakorlati oktatás folyik. Azon tanulók számára, akik teljesítették a közismereti 

kerettantervben előírt követelményeket vagy rendelkeznek gimnáziumban szerzett érettségivel vagy 

szakközépiskolában szerzett nem szakirányú szakmai érettségivel a szakképzési évfolyamok száma 

eggyel kevesebb. 

 

 

Oktatott szakmák a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet szerinti Országos Képzési Jegyzék alapján 

nappali munkarend szerint (OKJ szám):  

 
ács(34 582 01); asztalos (34 543 02); bádogos (34 582 02); CNC gépkezelő (34 521 01); épület- és 

szerkezetlakatos (34 582 03); erdészeti szakmunkás (34 623 01) festő, mázoló, tapétázó (34 582 04); gépi 

forgácsoló (34 521 03); hegesztő (34 521 06); karosszérialakatos (34 525 06); kőműves (34 582 14); népi 

kézműves fazekas szakmairány (34 215 01); női szabó (34 542 06); pincér (34 811 03); szakács (34 811 04);  

víz-, csatorna- és közmű- rendszer-szerelő (34 582 12). 

 
 

2016. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben: 

A szakgimnáziumban szakmai érettségi végzettséget adó érettségire és ehhez kapcsolódó szakképesítés 

megszerzésére, szakirányú felsőfokú iskolai továbbtanulásra, szakirányú munkába állásra felkészítő oktatás 

folyik, nappali tagozaton. 

A szakgimnáziumnak általános műveltséget megalapozó négy középiskolai évfolyama és a szakképzésről szóló 

törvény alapján egy illetve két szakképzési évfolyama van, ahol szakmai elméleti és gyakorlati oktatás is folyik.  

A szakgimnáziumban a tizenkettedik évfolyamot követően a 13. évfolyamon a szakmai érettségi vizsga 

ágazatához tartozó szakképesítés szakmai vizsgájára történő felkészítés folyik. 

A szakképesítés ágazata szerinti szakmai érettségi vizsgával nem rendelkező, érettségi végzettséget szerzett 

tanulók részére a komplex szakmai vizsgára történő felkészítés a 13-14. évfolyamon történik. 

A szakgimnázium a szakmai érettségi megszerzését követően a 13. évfolyamon felkészít az alábbi 

szakképesítésekre: 

- közlekedésgépész ágazat: autószerelő (54 525 02) 

- épületgépészet ágazat: épületgépész technikus (54 582 01) 

- építészet ágazat: magasépítő technikus (54 582 01) 

- kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció ágazat: postai üzleti ügyintéző (54 841 09) 
 

 

A szakközépiskolában a 9-11. évfolyamon az adott szakképesítés megszerzéséhez szükséges közismereti 

képzést és szakmai elméleti és gyakorlati oktatást magában foglaló szakképzési évfolyamon folyik az oktatás, 

nappali tagozaton. 

A szakközépiskolában a komplex szakmai vizsgára történő felkészítés a szakképzési kerettanterv szerint, a 

közismereti oktatás a szakközépiskolai közismereti kerettanterv alapján folyik.  



  

 

A szakközépiskola az államilag elismert szakképesítést szerzett tanulót a 12-13. évfolyamon érettségi vizsgára 

készíti fel. 

 Ha a tanuló a szakközépiskolai kilencedik-tizenegyedik évfolyamra vonatkozó közismereti kerettantervben 

előírt követelményeket vagy a középiskola tizedik évfolyamát eredményesen teljesítette, illetve gimnáziumban 

szerzett érettségivel vagy nem szakirányú szakmai érettségivel rendelkezik, a komplex szakmai vizsgára történő 

felkészítés évfolyamainak száma kettő.  

 

A szakközépiskola az alábbi szakképesítésekre készít fel: 

ács(34 582 01); asztalos (34 543 02); bádogos (34 582 02); CNC gépkezelő (34 521 01); épület- és 

szerkezetlakatos (34 582 03); erdészeti szakmunkás (34 623 01) festő, mázoló, tapétázó (34 582 04); gépi 

forgácsoló (34 521 03); hegesztő (34 521 06); karosszérialakatos (34 525 06); kőműves (34 582 14); népi 

kézműves fazekas szakmairány (34 215 01); női szabó (34 542 06); pincér (34 811 03); szakács (34 811 04);  

víz-, csatorna- és közmű- rendszer-szerelő (34 582 12), postai üzleti ügyintéző (54 841 09), járműkarosszéria 

előkészítő, felületbevonó (34 525 04) 

 

- A tanműhelyben szakmai alapképzéshez szükséges körülmények között történő gyakorlati képzés folyik. 

 

- Az intézmény szervezett iskolai és diákotthoni étkeztetést, valamint diákotthoni szállást 

biztosít az arra igényt tartó, illetve rászoruló tanulók számára, a lehetőségek figyelembe 

vételével, elősegíti a tanulók egyéni képességének, fejlődésének kibontakozását. 

 

 

Kijelölt intézményként a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű 

gyermekek, tanulók iskolai nevelése-oktatása, azon különleges bánásmódot igénylő gyermekek, tanulók ellátása, 

akik a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján: 

- mozgásszervi zavarral küzdők, akik önálló helyváltoztatásra képesek, s gondozási feladatokat nem igényelnek, 

- érzékszervi zavarral küzdő (azon belül hallássérült, nagyothalló, látássérült, gyengénlátó), 

- beszédfogyatékos, 

- enyhe értelmi fogyatékos, 

- egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdenek. 

 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók ellátása (2011.évi CXC. törvény 

4.§ 3. pont). 

Államháztartási Szakágazati besorolása: 

853100 Általános középfokú oktatás 

Szakmai alaptevékenység (ek) kormányzati funkció szerinti megjelölése 

092260 
Szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő 

működtetési feladatok 

096040 Köznevelési intézményben tanulók diákotthoni, externátusi nevelése 

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

082044 Könyvtári szolgáltatások 

096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása 

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

Államháztartási Szakágazati besorolása: 

853200 Szakmai középfokú oktatás 

 

Szakmai alaptevékenység (ek) kormányzati funkció szerinti megjelölése 

092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás 

szakmai feladatai a szakképző iskolákban 

092260 
Szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő 

működtetési feladatok 



  

 

092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő 

szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban 

096040 Köznevelési intézményben tanulók diákotthoni, externátusi nevelése 

092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai 

a szakképző iskolákban 

092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési 

feladatok 

092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai 

gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban 

096040 Köznevelési intézményben tanulók diákotthoni, externátusi nevelése 

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

082044 Könyvtári szolgáltatások 

096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása 

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

 

Államháztartási Szakágazati besorolása: 

8559000 M.n.s egyéb oktatatás 

856000 Oktatási kiegészítő tevékenység 

Szakfeladat jogszabály szerinti megnevezése: 

853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati 

oktatás a szakképző évfolyamokon 
853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali 

rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképző évfolyamokon 

853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő  szakmai elméleti felnőttoktatás 

853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő  szakmai gyakorlati felnőttoktatás 

56913 Iskolai intézményi étkeztetés 

56914 Tanuló diákotthoni étkeztetése 
562920 Egyéb vendéglátás 

Egyéb feladata 

 821000 Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás 

041231  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041233  Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 

081043 Iskolai diáksport- tevékenysége és támogatása 

931204 Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása 

588932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 

856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások 

680002  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 

84304 Állam által nyújtott egészségbiztosítási szolgáltatások finanszírozása 

843044 Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása 

89044 Közfoglalkoztatás 

890443 Egyéb közfoglalkoztatás 
 

 

 

Tevékenységek bérmunkában: 

TEÁOR számok: 

 4391    Tetőfedés, tetőszerkezetépítés  

 1623  Épületasztalos, ipari termékek gyártása  

 4520  Gépjárműjavítás, karbantartás 



  

 

 3312  Ipari gép, berendezés javítása 

 4322  Víz, gáz, fűtés-, légkondícionáló szerelés 

 5629  Egyéb vendéglátás 

 2341  Háztartási kerámia gyártása 

 2573  Szerszámkészítés részműveleteinek végzése 

 2562  Fémmegmunkálás 

 4532  Gépjárműalkatrész kiskereskedelem 

 

 

Az intézmény az alaptevékenységgel megegyező, az alaptevékenysége ellátására rendelkezésre álló 

kapacitásának kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából, támogatáson kívüli forrásból végzett 

tevékenységeket folytathat. 

 

 

11. Az intézmény alap-és kiegészítő tevékenységeinek célja: 

 

I. Általános elvek 

 

A Magyarországi Református Egyház - Krisztus Urunk missziói parancsának engedelmeskedve, az 

évszázados gyakorlat folytatásaként, tagjai igényének megfelelően, a Magyar Köztársaság Alkotmánya 

és a Magyarországi Református Egyház Alkotmánya, továbbá a lelkiismereti- és vallásszabadságról, 

valamint az egyházakról szóló hatályos törvények és egyéb jogszabályok alapján - közoktatási 

intézményeket tart fenn. 

 

Működésük és rájuk vonatkozó egyházi szabályozás nem lehet ellentétes azokkal a jogszabályokkal, 

amelyek a fenntartótól függetlenül valamennyi magyarországi közoktatási intézményre vonatkoznak, ha 

azok nincsenek ellentétben a Szentírás parancsaival. 

A református közoktatási intézményekben a nevelés és az oktatás - figyelemmel az állami 

(önkormányzati) iskolák követelményeire, továbbá a magyar református iskolák autonóm 

életéből és hagyományaiból következő művelődési anyagra - Istennek a teljes Szentírásban 

adott kijelentése, valamint a Második Helvét Hitvallásban és a Heidelbergi Kátéban 

megfogalmazott hitelvek és a magyar kálvinizmus szellemében folyik.  

 

A gyermek és adottságai Isten ajándéka. A nevelés alapvető  színtere a család. A kereszteléskor 

tett szülői és gyülekezeti fogadalom megvalósulásának egyik lehetséges helyszíne a református 

közoktatási intézmény, amely a gyermeket Krisztusban testvérnek fogadja el.  

 

A Magyarországi Református Egyház által fenntartott és működtetett református közoktatási 

intézmények célja és feladata, hogy 

 

 tanulóit művelt, jellemes keresztyén emberekké, az egyetemes emberi értékek tisztelőjévé, a 

magyar haza és nemzet, hűséges és áldozatkész, alkotó polgáraivá formálja, akik mindenkor 

készek az örökölt és a jelenkori kultúra valódi értékeit befogadni, gyarapítani és közvetíteni;  

 református tanulóit egyházunk hitvalló tagjaivá, 

 nem református tanulóit - vallásuk szabad gyakorlásának biztosítása mellett - saját felekezetük 

és a református egyház értékeinek megbecsülésére nevelje.  

 

Mindezek megvalósítása egyházunk iskoláinak évszázadok során kialakult hitbeli örökségére és 

pedagógiai kultúrájára épül, és azt fejleszti tovább.  



  

 

 

II. 

A református iskola nevelési elvei 

A Magyarországi Református Egyház iskoláinak küldetésnyilatkozata 

 

Jézus Krisztus missziói parancsa: "...tegyetek tanítványokká minden népeket..." (Máté 28,19) 

nem csupán az Egyháznak szól, hanem a családnak és az iskolának is. A református iskola jó 

lehetőség arra, hogy segítse a szülőket és a gyülekezeteket abban, hogy valóra válthassák a 

gyermek kereszteléskor tett ígéretüket, amely szerint úgy nevelik és neveltetik őt, "hogy ha 

majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szentháromság Istenbe 

vetett hitéről a gyülekezet előtt". 

 

A református iskola keresztyén közösség. Olyan hitvalló (lehetőleg református) pedagógusokat 

feltételez, akik hivatásukat Istentől kapott küldetésnek tekintik. Életpéldájukkal, minden 

megnyilvánulásukkal keresztyénné, krisztusi emberré kívánják nevelni a tanítványaikat. 

 

A Magyarországi Református Egyház református vallású diákjaiból öntudatos magyar 

reformátusokat kíván nevelni iskoláiban. 

 

Reformátusokat, tehát olyan keresztyéneket, akik 

 

 életének zsinórmértéke a Szentírás; elfogadják ősi hitvallásainkat, a Heidelbergi kátét és a II. 

Helvét hitvallást, 

 tudják, hogy Isten választotta ki őket, s ha Tőle kérnek segítséget, a Lélek alkalmassá teszi őket 

feladataik elvégzésére. 

 

Magyar reformátusokat, azaz olyan kálvinistákat, akik 

 a magyar kultúrát - elsősorban rendkívül gazdag anyanyelvünket és népi kultúránkat - megbecsülik, azt 

tisztán megőrizni, gazdagítani és továbbadni kívánják, 

 ismerik és szeretik hazájukat, az itt élők és a határainkon kívülre szorult magyarok múltját, jelenét, 

értékeit; szívesen vallják magukat magyarnak, s családjukért, egyházukért, hazájukért áldozatokra 

készek. 

 

Öntudatos magyar reformátusokat, azaz olyan magyar reformátusokat, akik 

 tudják, hogy Kiben és miért hisznek, 

 képesek önállóan, logikusan gondolkodni, cselekedni, 

 törekednek önmaguk és környezetük megismerésére, megóvására; jellemük, erkölcsi 

ítélőképességük és ízlésük fejlesztésével a jó és a rossz, az igaz és a hamis, a szép és a rút egyre 

biztosabb megkülönböztetésére; a valódi értékek felismerésére és tiszteletére; a különböző 

tudományterületeken és művészetekben alapos ismeretek megszerzésére; testi-lelki-szellemi 

harmóniában történő életvitelre; embertársaik segítésére; a hit ajándékának elfogadásához szükséges 

ismeretek, élmények, tapasztalatok megszerzésére; felelős helytállásra. 

 

A református iskola úgy tudja elérni fenti nevelési céljait, hogy  

 megismerteti növendékeit a Biblia igazságaival és az egyháztörténet máig érvényes tanulságaival; 

 a hiteles Krisztus-követés vonzó, személyes példáját nevelői által is a tanulók elé állítja; 

 hitéletének közösségi alkalmai révén a gyülekezeti életben való felelős részvételre indít; 

 növendékeiben felkelti a tudásvágyat, és megalapozza a magas szintű önművelés igényét; 

 növendékeit a tudományok segítségével rávezeti a teremtett világ megismerésének és megőrzésének 

fontosságára; 

 a kultúra időtálló értékeinek közvetítése által fogékonnyá teszi őket a szépre; 

 a reál és humán tudás átadásával kifejleszti bennük a józan, kritikus és önálló gondolkodás és a felelős 

cselekvés képességét; 

 gondosan ápolja az anyanyelvet és a magyar nemzeti hagyományokat; 



  

 

 megérteti tanítványaival, hogy a világ megismeréséhez elsősorban saját nyelvükön, kultúrájukon 

keresztül vezet az út; 

 rendszerességével és következetességével a személyes és társadalmi szintű kötelességtudat és 

áldozatvállalás mintáját állítja növendékei elé. 

 

A Magyarországi Református Egyház iskoláiban a nem református vallású diákjait öntudatos magyar 

keresztyénekké kívánja nevelni. Lehetővé teszi számukra saját vallásuk-felekezetük hitvallásainak 

megismerését, ugyanakkor elvárja tőlük a református értékek ismeretét és tiszteletét. 

 

A fenti célok elérése érdekében a Magyarországi Református Egyház iskoláinak az a feladata, hogy 

imádsággal, igényes nevelő-oktató munkával, a magyar református iskolák hagyományainak, a 

keresztyén közösség nevelőerejének, a legfejlettebb tudományos és technikai eredményeknek-

eszközöknek, valamint a családokkal és a gyülekezetekkel kiépített gyümölcsöző kapcsolatoknak a 

felhasználásával a lehető legtöbbet tegye meg azért, hogy minden növendéke fel tudja mutatni azokat a 

képességeit, amelyeket csak ő maga kapott a Teremtőjétől. 

 

 

 

 

12.  Az intézmény felügyeleti szervének neve, címe: 

1. Fenntartói felügyelet: A Tiszáninneni Református Egyházkerület, mint fenntartó általános 

felügyeletet gyakorol az egyházkerületi közgyűlésnek beszámolni köteles igazgatótanácson keresztül 

(törvényességi, tanügy-igazgatási, pedagógiai, gazdasági felügyelet). A fenntartó jogosítványai közül 

az alap fenntartói jogosítványokat (intézmény alapítása, megszüntetése, átszervezése, az igazgató 

megbízása, kinevezése és felmentése, illetve a megbízással vagy kinevezéssel egyidejűleg 

munkaviszony létesítése illetve megszüntetése, a költségvetés elfogadása és a költségvetési beszámoló 

elfogadása) az egyházkerületi közgyűlés gyakorolja. 

  

2. Törvényességi felügyelet: A működést engedélyező szerv. 

 

13. Az intézmény iskolatípusai és az évfolyamok száma: 
 

Szakgimnáziumi képzés: 4 + 1 évfolyamos képzés – 2016.09.01-től felmenő rendszerben 

 

Szakközépiskolai képzés: 3 évfolyamos –felmenő rendszerben 

 2 évfolyamos –felmenő rendszerben 

 

Szakiskolai képzés: 3 évfolyamos képzés  – kifutó rendszerben 

 

 

14. Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám:  

3950 Sárospatak, Arany J. u. 5. szám alatti székhelyen 

- összetett iskola: 650 fő (nappali rendszerű iskolai oktatás) 

3950 Sárospatak Árpád u. 5. szám és 3950 Sárospatak, József Attila u. 33. szám alatti telephelyeken   

- tanműhely: gyakorlati képzés keretében 650 fő 

3950 Sárospatak, József Attila u. 33. szám alatti telephelyen 

- kollégium: 58 fő 

 

15. Egyéb létszámok állami normatív támogatás igényléséhez, jogcímenként: 

- Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátás                                                    max.   60 fő 

- Kulturális, szabadidős, egészségfejlesztési és egészség megőrzési feladatok    max. 650 fő 

- Diáksporttal kapcsolatos egyéb feladatok                    max. 650 fő 

- Intézményben szervezett étkeztetés                                                                        max. 650 fő 

- Intézményben szervezett kedvezményes étkeztetés                                               max. 650 fő  

- Kiegészítő hozzájárulás tanulók ingyenes tankönyvellátáshoz                              max. 650 fő 

- Pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevétele                  max. 650 fő 

- Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása                                               max.   60 fő 

- Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok                                max. 650 fő 



  

 

- Érettségi vizsga                                                                                                       max. 150 fő 

- Bejáró tanulók támogatása                                                                                      max. 450 fő 

Egyházi kiegészítő normatív támogatás                    max. 650 fő 

                16. Az intézmény jogállása:  

Az intézmény önálló jogi személyiségű egyházi intézmény. Az intézmény felelős vezetője és 

képviselője a mindenkori igazgató, aki önálló aláírási joggal képviseli az intézményt a fenntartó 

utasításai szerint.  

 

17. Az intézmény szakmai jogállása: 

Az intézmény pedagógiai-szakmai tekintetben önálló. 

 

18. Az intézmény gazdálkodási jogállása: 

Az intézmény naptári évre összeállított és a fenntartó által jóváhagyott költségvetés alapján 

önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezik, a kötelezettségvállalási és az utalványozási jogkört 

az intézmény vezetője gyakorolja. 

 

19. Az intézmény részére a feladatellátáshoz biztosított vagyon, az azzal való rendelkezés joga:  

A sárospataki 5 helyrajzi számú, természetben 3950 Sárospatak, Arany J. u. 5., továbbá a 

sárospataki 3647 helyrajzi számú, természetben 3950 Sárospatak, Árpád u. 5.  szám alatt 

található, az oktatási, képzési feladatok ellátására alkalmas felépítményeket magában foglaló 

ingatlanok tulajdonosa Sárospatak Város Önkormányzat, amelyek a fenntartóval kötött 

szerződésben biztosítják a jogszabályi előírásnak megfelelő időtartamra a rendelkezési jogot.  A 

sárospataki 282 helyrajzi számú, természetben 3950 Sárospatak, József Attila u. 33. szám alatt 

található, az oktatási, képzési, kollégiumi feladatok ellátására alkalmas felépítményeket 

magában foglaló ingatlan tulajdonosa a Tiszáninneni Református Egyházkerület.  Az intézmény 

a rendelkezésére bocsátott ingatlan vagyont rendeltetésszerűen köteles használni. Nem 

idegenítheti el, nem terhelheti meg kölcsönnel, és nem kínálhatja fel biztosítékként.  

 

A feladat ellátást szolgáló vagyon továbbá a működtetéshez rendelkezésre bocsátott ingóság 

(eszközök, felszerelések, egyéb), a fenntartó szükség szerinti anyagi támogatása a nevelési -

oktatási intézmény fenntartásához és működtetéséhez, az igényelhető állami normatív 

támogatás, az iskola saját bevételei, az egyházi kiegészítő támogatás.  

 

20. A feladatellátáshoz szükséges költségvetés meghatározásának rendje:  

Az intézmény a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései, a Magyarországi Református Egyház 

gazdálkodására vonatkozó egyházi törvények, valamint a fenntartó által elfogadott költségvetés alapján 

köteles gazdálkodni. Az éves költségvetési tervezetet az intézmény készíti el, az igazgató terjeszti a 

fenntartói Igazgatótanács elé előzetes jóváhagyásra, majd az igazgatótanács jóváhagyásra az egyházkerületi 

közgyűlés elé terjeszti. Az egyházkerületi közgyűlési jóváhagyás előtt a költségvetést az Egyházkerületi 

Iskolaügyi Bizottság is véleményezi. 

 

21. Ellátható vállalkozási tevékenység meghatározása:  

Az intézmény vállalkozási tevékenységet csak a fenntartó külön írásbeli engedélyével végezhet. 

 

22. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:  

Az intézményvezető kinevezése vagy megbízása a Magyarországi Református Egyház 2005. évi II. 

törvénnyel módosított közoktatási törvénye (1995. évi I. törvény) alapján történik. Az intézményvezető 

fölött a munkáltatói jogokat az egyházkerület elnöksége gyakorolja. 

 

23.A feladatok ellátásával kapcsolatos szakmai -pedagógiai, költségvetési-gazdálkodási 

beszámolók készítésének rendje: 

Az intézményt működéséről, gazdálkodásáról féléves és éves beszámolási és elszámolási kötelezettség 

terheli. Az éves szakmai és költségvetési-gazdálkodási beszámolót a fenntartói Igazgatótanács 

felterjesztése alapján a fenntartó fogadja el. 

 

 



  

 

                 24. Speciális, egyedi rendelkezések: 

Az intézményi dokumentumok elkészítése, módosítása a mindenkori hatályos törvények értelmében, 

valamint a fenntartó hatályos határozatai és rendeletei szerint az intézmény vezetőjének feladata. 

 

                 25. Záró rendelkezések: 

Az alapító okiratot felül kell vizsgálni, ha erre a fenntartót jogszabály kötelezi, illetve ha az intézmény 

szervezetében és működésében változtatást tervez. 



  

 

 

NEVELÉSI PROGRAM 
  

  

„Boldog az ember, aki megtalálta a bölcsességet,  

És az az ember, aki értelmet kap.  

Mert több haszna van ennek, mint az ezüstnek,  

És nagyobb jövedelme, mint a színaranynak.”  

                                           (Péld 3, 13-14)  

  

A Magyarországi Református Egyház közoktatási intézményeinek közös nevelési 

célkitűzései 

  

A Magyarországi Református Egyház - Jézus Krisztus missziói parancsának engedelmeskedve, az 

évszázados gyakorlat folytatásaként, a Magyar Köztársaság Alkotmánya és a Magyarországi 

Református Egyház Alkotmánya, továbbá a lelkiismereti- és vallásszabadságról, valamint az 

egyházakról szóló hatályos törvények és egyéb jogszabályok alapján- közoktatási intézményeket tart 

fenn.  

Működésük és rájuk vonatkozó egyházi szabályozás nem lehet ellentétes azokkal a jogszabályokkal, 

amelyek a fenntartótól függetlenül valamennyi magyarországi közoktatási intézményre vonatkoznak, 

ha azok nincsenek ellentétben a Szentírás parancsaival.  

A gyermek és adottságai Isten ajándéka. A nevelés alapvető színtere a család. Kereszteléskor tett 

szülői és gyülekezeti fogadalom megvalósulásának egyik lehetséges helyszíne a református 

közoktatási intézmény, amely a gyereket Krisztusban testvérnek fogadja el.  

Jézus Krisztus missziói parancsa: „… tegyetek tanítványokká minden népet…”(Mt 28,19) nem 

csupán az Egyháznak szól, hanem a családnak, az  iskolának  is. A református iskola jó lehetőség  arra,  

hogy segítse a szülőket és a gyülekezetet abban, hogy valóra válthassák a gyermek keresztelésekor  

tett  ígéretüket, amely szerint úgy nevelik és neveltetik őt, hogy ha majd felnő, a konfirmáció 

alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt”.  

   A református iskola keresztyén közösség. Olyan hitvalló (lehetőleg református) pedagógusokat 

feltételez, akik hivatásukat Istentől kapott küldetésnek tekintik.  

Életpéldájukkal, minden megnyilvánulásukkal keresztyénné, krisztusi emberré kívánják nevelni a 

tanítványaikat.  

   A Magyarországi Református Egyház református vallású diákjaiból öntudatos, hitvalló magyar 

reformátusokat kíván nevelni iskoláiban.  

 Reformátusokat, tehát olyan keresztyéneket akik életének zsinórmértéke a Szentírás, elfogadják 

ősi hitvallásaikat, a Heidelbergi  kátét és a II. Helvét hitvallást; s akik tudják, hogy Isten választotta ki 

őket, s ha Tőle kérnek segítséget, a Szent Lélek alkalmassá teszi őket feladataik elvégzésére.  

 

 Olyan magyar reformátusokat, akik a magyar kultúrát - elsősorban rendkívül gazdag 

anyanyelvünket és népi kultúránkat - megbecsülik, azt tisztán megőrizni, gazdagítani és továbbadni 

kívánják; ismerik és szeretik hazájukat, az itt élők és a határainkon kívülre szorult magyarok múltját, 

jelenét, értékeit, szívesen vallják magukat magyarnak, s családjukért, egyházukért, hazájukért 

áldozatokra készek.  

 

 Öntudatos, hitvalló magyar reformátusokat, akik tudják, hogy Kiben és miért hisznek;  képesek 

önállóan, logikusan gondolkodni, cselekedni; törekednek önmaguk és környezetük megismerésére, 

megóvására,  jellemük, erkölcsi  ítélőképességük és ízlésük fejlesztésével a jó és a rossz, az igaz és a 

hamis, a szép és a rút egyre biztosabb megkülönböztetésére, a valódi értékek felismerésére és 

tiszteletére, a különböző  tudományterületeken és művészetekben alapos ismeretek megszerzésére, 

testi-lelki-szellemi  harmóniában  történő életvitelre, embertársaik segítségére, a hit ajándékának 

elfogadásához szükséges ismeretek, élmények, tapasztalatok megszerzésére, felelős helytállásra.  

 

A Magyarországi Református Egyház, iskoláiban a nem református vallású diákjait öntudatos 

magyar keresztyénekké kívánja nevelni. Lehetővé teszi számukra saját vallásuk-felekezetük 

hitvallásainak megismerését, ugyanakkor elvárja tőlük a református értékek ismeretét és tiszteletét.  



  

 

    

A református iskola úgy  tudja  elérni  fenti  nevelési  céljait,  hogy  megismerteti növendékeit a Biblia 

igazságaival és az egyháztörténet máig érvényes tanulságaival; a hiteles krisztuskövetés vonzó 

személyes példáját nevelői által is a tanulók elé állítja; hitéletének közösségi alkalmai révén a 

gyülekezeti életben való felelős részvételre indít; növendékeiben felkelti a tudásvágyat, és 

megalapozza a magas szintű önművelés igényét; növendékeit a tudományok segítségével rávezeti a 

teremtett világ megismerésének és megőrzésének fontosságára; a kultúra időtálló értékeinek 

közvetítése által fogékonnyá teszi őket a szépre; a reál és humán tudás átadásával kifejleszti bennük a 

józan, kritikus és önálló gondolkodás és a felelős cselekvés képességét; gondosan ápolja az 

anyanyelvet és a magyar nemzeti hagyományokat;  megérteti  tanítványaival,  hogy  a  világ  

megismeréséhez  elsősorban  saját nyelvükön,  kultúrájukon  keresztül  vezet  az  út;  

rendszerességével  és  következetességével  a személyes és társadalmi szintű kötelességtudat és 

áldozatvállalás mintáját állítja növendékei elé.  

  

A fenti célok elérése érdekében a Magyarországi Református Egyház iskoláinak az a feladata, hogy 

imádsággal, igényes nevelő-oktató munkával, a magyar református iskolák hagyományainak, a 

keresztyén közösség nevelőerejének, a legfejlettebb tudományos és technikai eredményeknek-

eszközöknek, valamint a családokkal és a gyülekezetekkel kiépített gyümölcsöző kapcsolatoknak a 

felhasználásával a lehető legtöbbet tegye meg azért, hogy minden növendéke fel tudja mutatni azokat 

a képességeit, amelyeket csak ő maga kapott a Teremtőjétől.  

  

  

Sola scriptura  

  

 Református atyáinkkal együtt valljuk, hogy Istent nem lehet másképp megismerni, csak a 

kijelentésből. Annyit tudunk róla, amennyit önmagáról kijelentett. Ennek a kijelentésnek írott 

dokumentuma a teljes Szentírás, melyben az isteni kijelentés olvasható.  

Ebben az értelemben mondhatjuk, hogy hitünk és életünk zsinórmértéke a Biblia.  

A református iskolát, tehát oktató tevékenységünket a Bibliához való igazodás határozza meg.   

Nem csupán arról van szó, hogy a hittanórákon és az istentiszteleti alkalmakon beszélünk a Bibliáról, 

hanem mindig és mindenütt. Így elkerülhető az a veszély, hogy elválik egymástól a hit és a tudás.   

  

Ezt a következő formában kívánjuk kivitelezni:  
  
• a tanítási hetek áhítattal kezdődnek,  

• hetente két kötelező hittan- és egyházzenei óra épül be az órarendbe,  

• megemlékezünk iskolai keretbe vagy gyülekezeti közösségben az egyházi ünnepekről,  

• a tanév csendes nappal kezdődik és végződik,  

• komoly  odafigyeléssel  választjuk  meg  a  tankönyveket  a  Református  Pedagógiai  Intézet  

  ajánlásaira tekintettel,  

• a tantárgyak közül a magyar, a történelem, az ének tantervekben a bibliai ismeretek átadása is helyet 

  kap,  

• minden oktatandó tananyagot a Biblia mérlegére állítunk.  

  

Sola gratia  

  

 Református atyáinkkal együtt valljuk, hogy életünk, üdvösségünk egyedül Isten Krisztusban 

nyújtott kegyelmének köszönhető. A magunk erejéből Őt meg nem ismerhetjük, életünk, munkánk 

neki köszönhető. Ilyen módon mindannyian kegyelemben részesülünk. Ez a tény iskolánk légkörének 

a meghatározója. A kegyelem azt is jelenti, hogy nem rászolgáltunk, mert akkor nem lenne kegyelem. 

Kegyelemre azért szorulunk, mert bűnösök vagyunk, s ebből az állapotból másképp nem 

szabadulhatunk (Róma 3,10-12).  

Ezért iskolánk légkörére az alábbiak lesznek jellemzőek:  

• szeretetteljes emberi kapcsolatok megvalósítására törekszünk tanár és diák, diák és diák, tanár és  

szülők, tanár és tanár tekintetében,  

• a fegyelmezés dolgaiban tudni kell a megbocsátással is élni, mert mindannyian bocsánatból  élünk,  



  

 

• a tanulók személyiségét tiszteletben tartjuk, mert ők is Isten kegyelmének részesei,  

• diákjaink előre megismerik a velük szemben áhított követelményeket,  

• a tanulókat bevonjuk az iskolai élet szervezésébe az őket érintő területeken,  

• a tanulók egymás közötti kapcsolatában hangsúlyozzuk és felügyeljük az Isten előtti egyenlőséget.  

  

Sola fide  

  

 Reformátor atyáinkkal együtt valljuk, hogy Isten Krisztusban felkínált kegyelme csak hit által 

lehet a miénk. A keresztyén hit Isten igéjének meghallásából fakad (Róma 10,17).  

Tudjuk, hogy a hit nem tanítható, egyedül Isten ajándéka.  

Munkánkat az alábbiak szerint végezzük:  

• a nevelők magatartásukkal református keresztyénhez illő módon élnek és dolgoznak,  

• beszédünkből Krisztus lelkülete árad,  

• az istentiszteleti alkalmak látogatása a nevelők számára legyen magától értetődő,  

• református  tanulóink  esetében  arra  törekszünk,  hogy  egyházunk  hitvalló  tagjaivá lehessenek,  

• nem  református  tanulóinkat  saját  vallásuk  szabad  gyakorlásának  biztosítása  mellett református 

egyházunk értékeinek megbecsülésére neveljük,  

• e hitbeli elkötelezettség általános érvénnyel hat az iskola életének erkölcsi tartalmára.  

  

Solus Christus  

  

 Református atyáinkkal együtt valljuk, hogy Jézus Krisztus Isten egyetlen Igéje. Róla szól a Biblia, 

mint írott ige, róla beszélnek a sákramentumok. Ő az egyház feje és a világ Ura.  

Övé minden hatalom mennyen és földön (Mt  28,18). Általa juthatunk csak el Istenhez (Jn14,6).  

Iskolai tevékenységünkben a dicsőséges Úrhoz fordulhatunk. Református iskolánk feladata egyetlen 

mondatban összefoglalható: Krisztus követésére odaszánjuk magunkat.  

  

Soli Deo Gloria  

  

 Hitvallásaink szerint minden Isten munkája, amiről eddig számot adtunk.  

Ezáltal iskolánkban:  

• magunkat hálából szánjuk Krisztus követésére,  

• mivel Isten minden megtett értünk, mi is mindent megteszünk érte,  

• munkánkat nem a „kell” kényszere, hanem a „lehet” szabadsága határozza meg,  

• elért eredményeinkért Istent dicsőítjük.  

    



  

 

1. Az intézményben folyó nevelő-oktató munka pedagógiai  
alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai  
 

1.1. Pedagógiai alapelveink  
  

A református iskola a hagyományt, az értékeket, az értékrendet védi, ezzel magát az embert 

védi.  

  

1.1.1. A református keresztyén nevelés emberképe  

A történelem során a gondolkodás történetében számos emberkép jelent meg, melyeket négy 

csoportba oszthatunk1:  

a) Mechanikus emberkép  (mechanikus materializmus)  

Az ember mechanikus lény, azaz úgy működik, mint egy gép (computer). Minden megnyilvánulása 

külső hatásra történik, úgy működik, ahogy beprogramozzuk. Az embernek nem tulajdonít benne rejlő 

lehetőségeket, hisz szerinte minden a külső környezetben rejlik. Pedagógusviselkedést formál, 

programoz. "Adjatok nekem öt egészséges csecsemőt, és kívánság szerint nevelek belőlük orvost, 

ügyvédet, bűvészt, kereskedőt, vagy akár csavargót és  

tolvajt" (J.B. Watson)2 .  

   Nevelési célja - mivel különféle társadalmi elvárásokkal foglalkozik - különböző 

viselkedésmintákat tartalmazó személyiség kialakítása. Ma a magas teljesítményekre képes kreatív 

személyiség kialakítása a célja. A viselkedésformálás egyetlen pedagógiai módszere a dresszúra, 

vagyis a viselkedésszelekció a jutalmazás illetve a büntetés révén. Alapvető hiba az  

embert kizárólag gépnek tartani, viszont bizonyos vonatkozásokban (reflexek) az ember mechanikus 

alkat. A jutalmazásnak és a büntetésnek (vagyis a dresszúrának is helye van tehát nevelési 

módszereinkben.  

b) Biológiai emberkép (biológiai materializmus)  

Az ember biológiai lény, azaz úgy működik, mint egy magasan fejlett állat. A viselkedést nem csak 

környezeti hatások szabályozzák, hanem belső erők, ösztönök indítják el, s genetikai programok 

szabályozzák. Az ösztönök kielégítése, azonban társadalmi akadályokba ütközhet, s a nevelés célja, 

hogy a társadalmi valósághoz alkalmazkodóvá tegye az ösztön-kielégítést (ösztönszabályozás). 

Bizonyos, hogy az embernek is vannak alapvető ösztönszükségletei, s ezek ki nem elégítése vagy nem 

megfelelő kielégítése viselkedészavarokhoz vezethet (anya-gyermek kapcsolat, serdülőkori 

identitásválság stb.).   

c) Humanista emberkép (humanizmus)  

Az ember aktív, autonóm (Istentől független) lény. Tevékenységének és fejlődésének minden 

lehetősége benne van. A benne rejlő lehetőségek maguktól kibontakoznak, ha nem állja útjukat a 

környezet: ingerszegénység, elhanyagoló bánásmód  stb. A kibontakozás legfőbb akadálya, ha 

korlátozzuk a gyermeket tevékenységében. Az élet célja az önmegvalósítás, a benne rejlő lehetőségek 

kibontakoztatása.   

A nevelés célja az önmegvalósítás elősegítése, az akadályok elhárítása. Igyekszenek minden 

korlátozást, tiltást kiiktatni a nevelés folyamatából (Dreikurs, Gordon), a gyermek tárgyi környezetét a 

spontán aktivitásra serkentőleg rendezik be (Montessori), erősítik a gyermek önbizalmát, pozitív én-

képét (Waldorf). A büntetésnek minden fajtáját mellőzik.  

 

 

____________________________                                                  
1 

 Pálhegyi Ferenc: Pedagógiai kalauz. Bárczy Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, Budapest, 1997.  

9. p.  

2 

 Pálhegyi Ferenc: Pedagógiai kalauz. Bárczy Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, Budapest, 1997.  

10. p.  

 



  

 

d) Keresztyén emberkép  

 Az ember "Isten képére és hasonlatosságára teremtetett". Ez azt jelenti, hogy eredeti rendeltetése 

Istent képviselni a világban. Hivatása uralkodni a természet felett, szaporítani az istenfélelmet a 

földön.  

Az istenképűség ad méltóságot az embernek, ezt azonban csak szabad akarattal lehet vállalni, egy 

mechanikus lény nem lehet Isten képe. Az ember csak akkor képes eredeti rendeltetésének megfelelni, 

harmóniában élni a természettel, saját magával, Teremtőjével, ha függőségben él Istennel.  

 Ha függetleníti magát Istentől, tehát az erkölcsi ítéletet a kezébe veszi, megszűnik az lenni, akivé 

teremtetett. Az erkölcs tehát Isten kijelentésén alapul, ezért abszolút és örökérvényű. (Itt mutatkozik 

meg a legnagyobb különbség a keresztyén és a humanista pedagógia között, ugyanis a humanisták 

szerint az erkölcs forrása maga az ember, s nincs abszolút jó és abszolút rossz. Az, hogy mi a  jó és a 

rossz az a szituációtól függ.) A keresztyén felfogás szerint Isten a tekintély, aki teremtette az embert, 

aki törvényt adott az embernek. A humanista felfogás szerint a törvényt ember alkotta, felelősséggel is 

csak saját magának tartozik az ember.  

 A keresztyén nevelés célja az értékrend változásának az elősegítése. Az "új teremtés" azonban 

nem a nevelés eredménye, hanem Isten Igéje és a Szent Lélek által jön létre.  

   A keresztyén pedagógia feladata, hogy kísérje figyelemmel a különféle pedagógiai 

gondolkodásmódokat és az azokhoz kapcsolódó módszereket, de tartsa szilárdan saját keresztyén 

identitását. A viselkedésformáló pedagógiáktól átveszi a következetességet, az ösztönszabályozóktól a 

gyermek szükségleteire való odafigyelést, a humanistáktól az értő figyelmet. A következetességet 

azonban kiegészíti szeretettel, a szükségletek kielégítését erkölcsi iránymutatással, az értő figyelmet 

pedig a követelmények és a szükséges korlátok egyértelmű felállításával.   

 A keresztyén pedagógia nem rekeszti ki a tanulási, testi, érzékszervi, érzelmi hátrányokkal együtt 

élő, neveltjeit, tanítványait. A keresztyén pedagógia nyitottságában képes kezelni a sajátos nevelési 

igényű tanulókat a többi tanulóval együtt, azokat a tanulókat, kiknek a tanulási sajátosságai, olyan 

mértékben térnek el az átlagtól, hogy többlet pedagógiai ellátást igényelnek, melyet a Szakértői és 

Rehabilitációs Bizottság határoz meg.  

  

1.2. Célok, feladatok  
1. Korszerű, keresztyén természettudományos és társadalomtudományos műveltségkép kialakítása, 

melyet tanulóink eszközként használnak a valóság viszony-rendszerének megértéséhez, és 

alkalmaznak különböző cselekvés-formákban.  

2. Hazáját ismerő és szerető, a nemzeti hagyományokat és az iskolai tradíciókat őrző fiatalok nevelése.  

3. Fontos a tehetség kibontakozásának a segítése, a differenciálással történő fejlesztés, és a 

hátránykompenzálás az iskolai élet minden területén. Az intézmény az esélyegyenlőség elve szerint 

saját keretein belül lehetőséget teremt a sajátos nevelési igényű tanulók számára is.  

4. A kulcskompetenciák kialakítása, a problémamegoldó gondolkodás  fejlesztése, az egész életen át 

tartó tanulás lehetőségének megalapozása. Az anyanyelv helyes használata szóban és írásban, a 

kommunikációs képességek fejlesztése.   

5. Célunk, hogy tanulóink megismerjék az egészséges életmód legfontosabb szabályait, tisztában 

legyenek az egészséges táplálkozás, a rendszeres mozgás egészséget befolyásoló hatásával, a testi-

lelki higiéné fontosságával. Releváns terület a környezettudatos életszemlélet kialakítása. 

6. Az idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése az adott életszakaszra kidolgozott tanterv szerint. 

Tartalomalapú nyelvoktatás.  

7. Az IKT-eszközök alkalmazásának folyamatos bevezetése /Internet, e-tananyagok, projektmunkák/. 

8. Iskolánk szakiskolai profiljából adódik, hogy fontos célunk, hogy diákjaink olyan piacképes 

szakmákban szerezzenek nálunk végzettséget, mellyel majd boldogulni tudnak az életben. 

Az iskolánkban folyó nevelő és oktató munka feladata, hogy a felsorolt értékek elérését, és a célok, 

megvalósítását elősegítse. Ezt szolgálják tanórai és tanórán kívüli nevelési tevékenységek, valamint az 

e tevékenységekhez kapcsolódó rendszeres és komplex értékelés valamint az iskola pedagógusai által 

alkalmazott személyiségfejlesztésre, közösségfejlesztésre irányuló eljárások, nevelési módszerek. 

Mivel iskolánk nevelő-oktató tevékenysége többoldalú, ez fokozottan szükségessé teszi az egységes 

cél- és feladatrendszer mellett az életkorhoz, a nevelő-oktató munka szakaszaihoz alkalmazkodó 

eszközök, eljárások kialakítását, alkalmazását.  

 



  

 

1.3. Az intézményben folyó nevelő-oktató munka eszköz - és eljárásrendszere  
  

A nevelési-oktatási feladatok aktuális eljárásrendjét minden tanév elején a munkatervben határozzuk 

meg.  

Céljaink és feladataink eredményes teljesítése érdekében fontos számunkra:  

 A kompetenciamérések tapasztalataiból kiindulva a tanulói különbözőségek  idejében történő 

felismerésével, a szervezeti keretek biztosította lehetőségek függvényében, egyénre szabott haladási 

ütem biztosítása.  

 A tanítási órákon differenciált tevékenységi formák szervezése, a rendelkezésre álló éves órakeret 

racionális felhasználásával csoportbontásos oktatás, korszerű taneszközök, hatékony, változatos 

tanítási módszerek alkalmazása, a tanulás tanítása, sikeres új pedagógiai eljárások, módszerek 

kipróbálása, „honosítása”, elterjesztése, a tanulói tevékenykedtetés előtérbe helyezése.   

 IKT eszközök használata, digitális készségek fejlesztése, azaz a digitális tartalmak, taneszközök 

oktatási gyakorlatban való használata, digitális készségek fejlesztése.   

 A hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók esélyegyenlőségének javítása, a 

gyerekek integrálását elősegítő programok intézményi alkalmazása, az elsajátítottak intézményi 

adaptációjának megvalósítása, a szegregációmentes együttnevelési környezet kialakítása.  

 Átfogó intézményfejlesztés megvalósítása, a fejlesztések eredményeinek az intézmény 

mindennapi gyakorlatába való beillesztését, a pedagógiai szemléletváltást segítő tevékenységek 

megvalósítása, ezen belül az intézmény pedagógiai dokumentumainak módosítása, oly módon, hogy 

az iskola pedagógiai innovációjának fenntarthatóságát biztosítsa.   

 Az iskola pedagógiai programjának és informatikai stratégiai tervének összehangolása az IKT 

alapú kompetenciafejlesztés céljaival.  

 Következetes, fokozatosan nehezedő követelménytámasztás, és a tanulói teljesítmények változatos 

formájú, személyre szóló folyamatos ellenőrzése, értékelése.  

 Szakértői vélemény alapján, a központilag biztosított illetve a fenntartótól kapott órakeret 

felhasználásával fejlesztő, felzárkóztató foglalkozások szervezése különösen a részképesség zavarral 

rendelkező gyermekek számára.  

 Tehetséges tanulók korai felismerése, differenciált foglalkoztatásuk, fejlesztésük biztosítása és 

„menedzselése”, a kimagasló teljesítmény elismerése, jutalmazása. 

 

 



  

 

2.   A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok  
  
 A nevelés-oktatás folyamán alakulnia kell a gyermekek személyiségének, vagyis szükséges, hogy 

átéljék emberi méltóságukat, szabadságuk következményeként a felelősséget.  

 Nem beszélhetünk addig a személyiségfejlesztésről, amíg nem biztosítjuk az alapvető készségek, 

képességek fejlesztését. Tudatában kell lennünk annak, hogy a személyiségfejlesztést csak a szülőkkel 

együtt tudjuk megvalósítani; ill. annak, hogy a gyerekre hatnak az iskolán kívüli közösségek is.  

 A személyiségfejlesztés feladatait a következő területekre bontva adjuk meg, összhangban a 

pedagógiai program alapelveivel, cél- és feladatrendszerével, valamint a NAT-ban képviselt 

értékekkel és a helyi sajátosságokkal:  

  -  Az értelem művelése  

-  Segítő életmódra nevelés  

-  Egészséges és kulturált életmódra nevelés  

Az egyes területekhez a következő konkrét feladatok elvégzését látjuk fontosnak:  

a)  Az értelem művelésénél fontos a megismerési vágy, a felfedezési vágy, a kötelességtudat és az  

alkotásvágy  fejlesztése. Ezzel egyidejűleg fejlesztenünk kell a tanulási képességeket is: a kognitív 

műveleteket, a megismerést, a gondolkodást, a kommunikációt, valamint a tapasztalati  és  értelmező  

tanulást, mindezt  a  következetes  kompetencia  alapú  oktatáson keresztül.  

  

b)  A segítő életmódra nevelés a keresztyén értékrend megismerését, ennek elfogadását, e szerinti 

viselkedés kialakítását, valamint a viselkedéshez szükséges képességek kiépülését jelenti.                Az 

igazon, a jón, a szépen, nyugszik, példát maga Jézus adott: "Példát adtam nektek: amint én tettem 

veletek, ti is úgy tegyetek."/Jn. 13, 15/  

 Jézus példájának megismerése és elfogadása fokozatosan történik. Először a gyerekeknek el kell 

sajátítaniuk a keresztyén viselkedés alapvető szabályait, meg kell érteniük a szabálytudat, a döntési 

szabadság és felelősség szerepét. Olyan iskolai életrendet kell kialakítanunk, amely a hétköznapi 

életben elősegíti, hogy a tanuló megtapasztalhassa a kölcsönös megértés, együttérzés, segítőkészség 

előnyeit, hiányuk következményeit. A közvetlen megtapasztalás mellett nagy szerepük van a közvetett 

hatásoknak élményeknek is (élő és történelmi személyek; a szentírás alakjai, példázatai, eseményei; 

irodalmi hősök, csoportok)  

    Ahhoz, hogy a jézusi ember szokásait ki tudjuk alakítani, szükséges olyan légkörnek a 

 megteremtése, amelyben a tanulók biztonságban érzik magukat, mivel a magatartási szabályok 

 átláthatóak, kiszámíthatóak, mindenkitől egyértelműen és következetesen elvártak. Fontos az 

 élményszerű, pozitív minták felkínálása személyes példamutatással, irodalmi, bibliai, 

 történelmi szereplők tetteinek, magatartásainak átélési lehetőségével; a negatív, antiszociális 

 minták hatásának a csökkentése.  

Meghatározó a pozitív érzelmi légkör kifejlesztése és fenntartása az osztályokban, a tantestületben, az 

iskolában, amelyben úgy a tanulók, mint a pedagógusok biztonságban és jól érzik magukat.  

 A segítőképesség fejlesztéséhez az iskolának fel kell kínálni a segítés sokféle lehetőségét és 

módját.  

 Az együttműködési képesség fejlesztéséhez a pedagógusnak rendszeresen kell élnie a segítő 

együttműködés formáival, (együtt cselekvés, közös kirándulás, közös feladatmegoldás). Az iskolának 

úgy kell szerveznie a tevékenységeit, hogy az osztályok legalább havonta egyszer részt vehessenek 

olyan tevékenységben, amely a  segítő együttműködés által valósul meg.  

 

c.)  Egészséges és kulturált életmódra nevelés  

 A református iskola a teljes ember nevelésére hivatott. A teljes ember kifejezés magába foglalja 

azt, hogy az ember testből és lélekből áll. Feladatunk tehát úgy nevelni a ránk bízottakat, hogy 

testileg-lelkileg egészségesek legyenek. Közvetve vagy közvetlenül, minden tevékenységünkkel ezt 

kell elősegíteni. Mindezt a közösségben, a közösség által kívánjuk elérni. Ezért célunk az iskolai  

formális közösségek fejlesztése:  

  Ennek érdekében feladatunk:  

  

-, hogy minden tevékenységünket – az oktatás és a nevelés területén egyaránt a gyerekek szeretete 

hassa át,  



  

 

-, hogy meglássuk, megláttassuk és továbbfejlesszük a gyermekek személyiségében rejlő értékeket,  

-, hogy a tárgyi tudás mellé a gyermek szerezzen olyan kommunikációs képességeket is, amelyek 

segítségével tudását önmaga és mások számára hasznosítani tudja,  

-, hogy tanítsuk meg őket az egyéni és csoportos versenyzésre,  

-, hogy elsősorban személyes példamutatással neveljük gyermekeinket,  

-, hogy lehetőségeink szerint a gyermekek számára biztosítsunk képességeinek,  

 érdeklődésének megfelelő változatos programokat, tevékenységi formákat,  

-, hogy kiemelten hangsúlyt fektessünk a kulcskompetenciák fejlesztésére,  

-, hogy jól együttműködjünk a térség iskoláival,  

-, hogy a szülőkkel olyan szemléletben tudjunk együttműködni, hogy az iskola és a szülő egyaránt 

érezze: közösek a céljaink.   

 
3.   A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok  

  
Az ember társas lény, közösségre van szüksége, az Istenhez is csak a közösségen keresztül jut el. Az 

iskolára - hiszen a gyerek ideje nagy részét ott tölti - óriási szerep hárul, amelyet nem lehetne 

elhibázni: közösségi embert formálni az egyénből és egyben olyan közösséget formálni a csoportból, 

amely a közösség erejét a keresztyén értékrend szerint, pozitív célok eléréséért, használja fel.  

Ahogy a személyiség fejlesztésnél a jézusi ember az eszményi, úgy a közösségformálásnál a jézusi 

közösség a cél. Alaptörvény: a szeretet - igazi értelmében véve.  

"Arról ismerje meg mindenki, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt."   

/Jn. 13, 35/  

  

A közösségfejlesztést nem lehet beszűkíteni egy tanórára. Fontos a tanórán kívüli foglalkozásokon  

(kirándulás, tábor, szakkörök…) törekedni a közösség formálására. Aki ezt a folyamatot irányítja az a 

pedagógus. Nem szabad elfelejtenie, hogy megjelenésével, viselkedésével, beszédstílusával, példaként 

áll a diákok előtt; s csak akkor tud sikeresen közösséget formálni, ha ő is közösségi ember. Ezért 

fontos, hogy a tantestület is közösséggé váljon.  

 

Feladataink:  

- A tanuló ismerje meg a társas együttélés alapvető szabályait, amelyek a közösségben való

 harmonikus kapcsolatok kialakításához elengedhetetlenek.  

- A közösségben találja meg az igazi helyét. Tanuljon meg engedelmeskedni, alkalmazkodni, ha 

 vezetésre termett ezt szolgálatnak tekintse.  

- Tudjon és merjen a konfliktusokról beszélni - a felnőttekkel is -, tapasztalja meg, hogy ezek 

 természetesek, s hogy van rájuk megoldás. Tanítsuk meg a konfliktusok kezelésére, megoldására.  

- Tanítsuk meg, hogy társát tisztelje, szeresse. Tanítsuk meg arra, hogy felismerje: szeretve van 

 Isten által és az emberek által; segítsük, hogy a ráirányuló szeretetet el is tudja fogadni. Segítsük, 

 hogy tudjon bízni a társaiban, az emberekben; hogy megtapasztalja, hogy igazi biztonságot az 

 Istenbe vetett bizalom ad.    

-   Tapasztalja meg, és tudatosítsa, hogy a közösségnek milyen nélkülözhetetlen szerepe van  a 

 személyisége formálódásában.  

-   Igazodjék el az emberi kapcsolatok, közösségek világában. Minél szűkebb egy közösség, annál 

 nagyobb a felelősség, ugyanakkor maradjon nyitott a nagyobb közösségek irányában is (iskola, 

 egyház).  



  

 

-   Fejlesszük a beteg, sérült, és fogyatékos embertársak iránti elfogadó és segítőkész magatartást.  

-   Alapozzuk meg a nemzettudatot, mélyítsük el a lakóhely, a közvetlen és tágabb környezet

 megismerését; a nemzeti önismeretet, a hazaszeretetet.  

-   Ösztönözzük a hagyományok (családi, iskolai, népi) feltárására, ápolására, késztessük az 

 ezekért végzett egyéni és közösségi tevékenységre.  

-   Alakítsuk ki a tanulóban, hogy a környezet ismeretén és személyes felelősségen alapuló

 környezetkímélő magatartás legyen életvitelüket meghatározó erkölcsi alapelv.  

 

 

Új tanuló érkezése az osztályba  

  

Egyes iskolák tárgyi és személyi ellátottsága eltérő. Ha új tanuló érkezik az osztályba, külön figyelmet 

kell fordítani a következőkre:  

 

 1.  A tanuló megfigyelése, megismerése  

 2.  A tanuló személyiségének megismerése  

  −  Egyéni beszélgetések  

  −  A tanuló magatartásának megfigyelése osztályközösségben  

 3.  A tanuló tudásszintjének megállapítása  

 

Tanítási órákon a nevelő fokozottabban figyeljen az új tanulóra.  

 

Az új tanuló ismereteinek felmérése egyénileg történhet szóban és írásban.  

 

− A szóbeli ellenőrzés történhet kérdés- felelet, vagy összefüggő szóbeli beszámoló  

   formájában. A beszélgetés folyamán felmérjük, hogy mit és mennyit tud a diák,  

   ismeretei mennyire tudatosak, hogyan képes önállóan felhasználni az eddig tanultakat.  

 

− Írásbeli felmérés során tudásszint felmérő dolgozatokat állítunk össze, melyek igazodna a  

   tantervi  követelményekhez. A dolgozatot nem osztályozzuk, hanem annak  

   eredményére, tanulságára tervezzük a szükséges felzárkóztatást.  

− A szóbeli és írásbeli beszámolók adnak képet a tanuló ismeretéről, esetleges hiányosságairól.          

Megállapítjuk, melyek azok az alapok, amelyekre építhetünk.    

   A kapott eredmény után tudjuk meghatározni, hogy milyen felzárkóztatást nyújtunk a tanulónak   

sikeres továbbtanulása érdekében.  

 

 

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

4.1. A pedagógus legfontosabb feladata:  

A tanulói személyiségének, képességeinek, tárgyi tudásának folyamatos fejlesztése, tanítványainak az 

érettségi vizsgára, illetve szakmai vizsgákra való sikeres felkészítése. 

 

Nevelői tevékenysége és életvitele 

 

 munkáját, a református szellemiség által elfogadott erkölcsi-etikai normáknak megfelelően végzi, 

mindennapi nevelői munkája megfelel a Református Egyház szemléletének 

 kollégáiról, munkatársairól a tanulók előtt tisztelettel és megbecsüléssel beszél 

 családközpontú szemléletet képvisel, azt kifejezésre juttatja munkájában és szavaiban 



  

 

 együtt halad az úton a nevelőközösséggel, osztályával, tanítványaival felelős a tanulói és szülői 

személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért, 

 bizalmasan kezeli a kollégákkal, az osztályokkal és az iskolával kapcsolatos információkat, az 

iskolával és munkájával kapcsolatos szolgálati titkot megőrzi 

 szükség esetén támogatással, korrepetálással segíti a lemaradó diákokat 

 saját tanítványait az általa tanított tantárgyból magántanítványként sem az iskolában sem azon kívül 

nem tanítja 

 követi a reformátusok által elismert nevelési folyamat személyes nyitottságon, pozitív gondolkodáson 

alapuló nevelési módszereit 

 részt vállal a közösségi környezet kialakításában, a bizalomra építő kapcsolatok, a családias és 

otthonos légkör megteremtésében, a diákcsoportoknak az iskola életébe történő bevonásában 

 közreműködik a református iskola céljainak megvalósításában, hogy az iskola a maga sajátos 

eszközeivel és lehetőségeivel hozzájáruljon a kultúra, a gazdaság és a társadalom keresztény értékek 

szerinti formálásához 

 

A főbb tevékenységek összefoglalása 
 

 megtartja a tanítási órákat, 

 feladata az intézmény és a munkaközösség munkatervében rögzített szakmai és pedagógiai feladatok 

előkészítése és végrehajtása, 

 megírja a tanmeneteket, a két hétnél nagyobb mértékű lemaradást jelzi az igazgatónak, 

 munkaidejének beosztását az SzMSz megfelelő szakaszai részletezik, 

 a munkaidőkeretben meghatározott munkaidőt csak írásos igazgatói utasításra lépheti túl, 

 legalább 10 perccel a munkaidő, ügyeleti idő, illetve tanítási órája kezdete előtt köteles a munkahelyén 

tartózkodni, 

 a tanítási órára való érkezéskor figyelmet fordít a tanterem állapotára, ha az osztály elhagyja a 

tantermet, akkor – ellenőrizve az állapotokat – utolsóként távozik, 

 a zárt termeket, szaktantermeket az óra elején nyitja, az óra végén zárja, 

 tanítási óráján vagy közvetlenül azt követően bejegyzi a naplót, nyilvántartja az óráról hiányzó vagy 

késő tanulókat, 

 rendszeresen értékeli tanulói tudását, félévente legalább a heti óraszám + 1 osztályzatot (de legalább 

félévi 3 osztályzatot) ad minden tanítványának,  

 összeállítja, megíratja és két héten belül kijavítja a szükséges iskolai dolgozatokat, a témazáró 

dolgozat időpontjáról az osztályt (csoportot) legalább egy héttel a kijelölt időpont előtt tájékoztatja, 

 a tanulóknak adott osztályzatokat szóbeli értékeléskor azonnal, írásbeli dolgozatnál a kijavítást követő 

órán ismerteti a tanulókkal, 

 az osztályzatokat folyamatosan bejegyzi a naplóba, a tanuló egy írásbeli vagy szóbeli feleletére csak 

egyetlen osztályzat adható (kivételt képez a magyar nyelv és irodalom dolgozatok értékelése), 

 tanítványai számára az osztályzatokon kívül visszajelzéseket ad előrehaladásuk mértékéről, az 

eredményesebb tanulás érdekében elvégzendő feladatokról, 

 javaslatot tesz az iskolai munkaterv szakterületét érintő pedagógiai, szervezési, stb. feladataira, 

 részt vesz a tantestület értekezletein, megbeszélésein, a konferenciákon, a szakmai munkaközösség 

megbeszélésein és értekezletein,  

 évente két alkalommal fogadóórát tart az igazgató által kijelölt időpontban, 

 a helyi tanterv alapján tanmenetet készít, szaktanári tevékenységét ennek alapján szervezi meg, 

 megszervezi a szükséges szemléltető eszközök, tanítási segédanyagok órai használatát, 

 az igazgató beosztása szerint részt vesz az érettségi, szakmai, felvételi, osztályozó és különbözeti 

vizsgákon, iskolai méréseken, 

 helyettesítés esetén szakszerű órát tart, 

 egy órát meghaladó hiányzása esetén feljegyzést készít a helyettesítők számára az osztályokban 

elvégzendő tananyagról, várhatóan egy hetet meghaladó hiányzása előtt tanmeneteit – a szakszerű 

helyettesítés megszervezése érdekében – az igazgatóhelyetteshez eljuttatja, 

 bombariadó vagy egyéb rendkívüli esemény bekövetkezésekor közreműködik az épület kiürítésében, 

menti az általa használt legfontosabb dokumentumokat, 



  

 

 felelősséggel tartozik a szakmai munkához szükséges szemléltető eszközök, könyvek, stb. 

rendeltetésszerű használatának biztosításáért, 

 előkészíti, lebonyolítja és értékeli az iskolai házi tanulmányi versenyeket,  

 folyamatosan végzi a tanítványai felzárkóztatásával, korrepetálásával, versenyeztetésével, 

tehetséggondozásával kapcsolatos feladatokat, 

 elkíséri az iskola tanulóit az iskolai ünnepségekre, hangversenyre, mozilátogatásra, stb. 

 szükség szerint kapcsolatot tart a tanított osztályok osztályfőnökeivel, 

 a konferenciát megelőzően legalább két nappal lezárja a tanulók osztályzatait,  

 ha a tanuló lezárt érdemjegye jelentősen eltér az osztályzatok átlagától a tanuló kárára, akkor erre a 

tényre a konferencia előtt felhívja az osztályfőnök figyelmét, az eltérés okát a konferencián 

megindokolja, 

 beosztása esetén részt vesz a tanulmányi kiránduláson, szükség esetén ellátja a tanulók versenyre való 

kíséretét, 

 közreműködik a választható foglalkozások felvételének lebonyolításában. 

 

Különleges felelőssége 

 

 felelős a tanulói és szülői személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért, 

 bizalmasan kezeli a kollégákkal, az osztályokkal és az iskolával kapcsolatos információkat, 

 a hatáskörét meghaladó problémákat haladéktalanul jelzi az osztályfőnöknek, illetve a nevelési 

igazgatóhelyettesnek vagy az igazgatónak. 

 

Járandósága 

 

 a munkaszerződésében a Kjt. előírásai szerint meghatározott munkabér 

 a 138/1992. (X.8.) Kormányrendeletben meghatározott kötelező pótlékok 

 túlmunka elrendelése esetén a jogszabályok által meghatározott túlóradíj, 

 a munkáltató által biztosított étkezési támogatás. 

 

 

4.2. Osztályfőnök kiegészítő munkaköri leírása 

A kiegészítő munkakör megnevezése: Osztályfőnök 

Közvetlen felettese: a nevelési igazgatóhelyettes 

Megbízatása: az igazgató bízza meg előre meghatározott időtartamra 

Jelen munkaköri leírás a pedagógusok munkaköri leírásának kiegészítéseként értelmezendő. 

 

A főbb tevékenységek összefoglalása 

 

 feladatairól és hatásköréről irányadóak az SzMSz megfelelő fejezetében leírtak, 

 feladata az intézmény és a munkaközösség munkatervében rögzített szakmai és pedagógiai feladatok 

előkészítése és végrehajtása, 

 javaslatot tesz az iskolai munkaterv osztályát, évfolyamát érintő pedagógiai, szervezési, stb. 

feladataira, 

 a helyi tanterv alapján tanmenetet készít, az osztályfőnöki tevékenységet ennek alapján szervezi meg, 

 részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség megbeszélésein és értekezletein,  

 kiemelt figyelmet fordít a dokumentumok kitöltésére: napló, anyakönyv, bizonyítványok, stb. 

 vezeti a tanulók dicséretével, elmarasztalásával kapcsolatos bejegyzéseket, 

 előkészíti és megszervezi osztálya tanulmányi kirándulását, az előírt időben leadja a kirándulási tervet, 

 felelősséggel tartozik a szakmai munkához szükséges eszközök, CD-k, könyvek, stb. rendeltetésszerű 

használatának biztosításáért, 

 kapcsolatot tart az osztályába járó diákok szüleivel, a szülői munkaközösséggel, az osztály 

diákönkormányzati vezetőségével, 



  

 

 biztosítja az osztály képviselőinek a diákönkormányzati megbeszéléseken és az évi rendes 

diákközgyűlésen való részvételét, 

 folyamatos kapcsolatot tart az osztályában tanító tanárokkal, 

 a konferenciát megelőzően legalább 3 nappal bejegyzi javaslatát a tanulók magatartás és szorgalom 

jegyére, 

 előkészíti a szülői értekezletek lebonyolítását, közreműködik az iskola szülőkkel, és tanulókkal 

kapcsolatos minőségbiztosítási tevékenységében, 

 közreműködik a tanulói tankönyvtámogatások iránti kérelmek összegyűjtésében és elbírálásában, 

 részt vesz osztálya bemutatkozó műsorának, szalagavató műsorának, diákigazgató-választási 

műsorának, stb. előkészítő munkálataiban, 

 minden tanév első hetében ismerteti osztályával az iskolai házirendet, vagy az évfolyamnak és a 

szükségleteknek megfelelően felhívja a figyelmet egyes előírásaira, 

 közreműködik a választható foglalkozások felvételének lebonyolításában, segíti osztálya tanulónak a 

felsőfokú tanulmányokra történő jelentkezését 

 folyamatos figyelmet fordít osztályának dekorációjára, a faliújság karbantartására, 

 minden év szeptemberének 10. napjáig leadja az ifjúságvédelmi felelősnek a hátrányos és halmozottan 

hátrányos, a sajátos nevelési igényű és a veszélyeztetett diákok névsorát, az ezzel kapcsolatos adatokat 

bejegyzi a naplóba 

 folyamatosan nyomon követi és aktualizálja a naplóban a diákok adatainak változását, a bejárók, a 

menzások, a kollégisták adataiban bekövetkező változásokat 

 a tanév elején osztálya számára megtartja a tűz-, baleset- és munkavédelmi tájékoztatót, az oktatásról 

szóló feljegyzést aláíratja a tanulókkal. 

 

 

Ellenőrzési kötelezettségei 

 

 november, január és április hónap 8. napjáig ellenőrzi a napló osztályozó részének állapotát, az 

osztályzatokat, érintő hiányosságokat jelzi a nevelési igazgatóhelyettesnek, 

 figyelemmel követi a tanulók igazolt és igazolatlan hiányzását, 8 napon belül igazolja a 

hiányzásokat, elvégzi a szükséges értesítéseket,  

 a házirendben leírtak szerint figyelemmel követi a tanulók késését, szükség esetén elektronikus 

üzenetben vagy levélben értesíti a szülőket, 

 a írott üzenet útján értesíti a szülőket a tanuló gyenge vagy hanyatló tanulmányi eredménye, vagy 

súlyos fegyelmi vétsége esetén 

 az SzMSz előírásai szerint értesíti a tanulók szüleit az igazolatlan hiányzásról, illetve ha a tanuló 

bukásra áll, valamint a 200 órát meghaladó éves hiányzás esetén, 

 a konferencia napján ellenőrzi, hogy minden tanulónak le van-e zárva az osztályzata, valamint a 

lezárt érdemjegy nem tér-e el jelentősen, az osztályzatok átlagától a tanuló kárára. 

 

Különleges felelőssége 

 

 felelős a tanulói és szülői személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért, 

 bizalmasan kezeli a kollégákkal és az osztályokkal kapcsolatos információkat, 

 maradéktalanul betartja az adatkezelésre vonatkozó szabályokat, 

 bizalmasan kezeli az ellenőrzési tapasztalatokat, 

 a hatáskörét meghaladó problémákat haladéktalanul jelzi az igazgatóhelyettesnek vagy az 

igazgatónak. 

 

Pótléka és kötelező órakedvezménye 

 

 a 138/1992. (X.8.) Kormányrendeletben szabályozott, munkáltatói utasításban rögzített osztályfőnöki 

pótlék, 

 a Közoktatási törvény 1. sz. mellékletének harmadik része II/7. fejezetében meghatározott heti egy óra 

osztályfőnöki órakedvezmény. 

 



  

 

5.   Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos feladatok  

 

 Minden gyermek rendelkezik bizonyos képességekkel, az iskolának pedig az a feladata, hogy 

neveljen, tanítson, a hozott érzékszervi, mozgásszervi illetve érzelmi sajátosságokra építse a 

tudásátadás folyamatát, a meglevő képességeket és készségeket továbbfejlessze, a kapott tehetséget, 

kibontakoztassa. Azok, akik nem képesek megbirkózni, teljesíteni, vagy technikai és személyi segítés 

nélkül csak képességeik csekély hányadát képesek felmutatni a hagyományos iskolai környezetben, 

egyéni megsegítésben többletpedagógiai munka biztosításával kapják meg a lehetőségeik 

kibontakoztatásához szükséges körülményeket. A pedagógusoknak fel kell ismerniük, hogy nem a 

gyermek „rosszasága”, hanem a gyermek valós testi, érzékszervi nehézségei okozzák a tanulási és 

magatartási problémákat. A gyermekek gondjai viselkedése nem az „elhanyagolható” lelki problémák, 

vagy helytelen szülői nevelés következménye. A sajátosságok lényege az agy végrehajtó funkciójának 

működési sajátosságára, „zavarára” vezethető vissza. Ilyenkor a részképességek sajátosságai a 

tanulási-tanítási, értékelési folyamatban nem szokványos lehetőségeket, intézkedéseket hoznak 

felszínre, tesznek szükségessé. A részképességek sajátosságai között, dyslexiás, dysgraphiás, 

dyscalculiás, illetve a tanulási képességek kevert zavarai találhatóak meg.   

 Az autizmus spektrumba tartozó gyereknél a viselkedés gátlására és a reakciók irányítására való 

biológiai képesség hiánya az, amely szükségessé teszi, hogy a tanuló segítséggel, és toleranciát 

igényelve valósítsa meg önkontrollját és lehetőségeihez mérten, tegyen eleget a problémamegoldásra 

építő osztálytermi követelményeknek.  

 A mozgássérült gyerekeknél a tanulási képességek leggyakrabban nem sérültek, számukra a 

megfelelő egyéni tárgyi, technikai megoldások és az akadálymentesített környezet teszik lehetővé a 

teljes értékű részvételt az osztálytermi munkában a tanulás-tanítás és számonkérés folyamatában.   

 A látássérültséggel érkező gyerekek számára elsősorban a látást kiegészítő, korrigáló tanulást-

tanítást biztosító eszközök használata, illetve a különböző szögben (az egyéni szükségletektől 

függően) megvilágított munkafelületek, valamint az egyéni szükségletek szerinti betűnagysággal 

kialakított feladatlapok. Ilyen esetekben és a vak gyerekek esetében a halláson keresztül alkalmazott 

tanítási-tanulási eszköztár használata is nélkülözhetetlen a tantermi folyamatokban. Természetesen 

ezek a gyerekek magukkal hozhassák a saját tulajdonukban levő, de a tanulásukat segítő egyéb 

eszközöket is.  

 A hallássérült gyerekek integrációs folyamatában használatos technikai kiegészítő eszközök, 

mindenesetben a gyermek egyéni szükségleteihez és hátrányaihoz mért.  

Amennyiben rendelkezik saját adóvevő készülékkel, azt a pedagógusok az előadás folyamán 

használják, a gyermek számára a tantermi munkában biztosított olyan hely, ahonnan követni tudja a 

pedagógus gesztusrendszerét, arcmimikáját és ajak mozgását. Amennyiben teljes halláskieséssel 

érkezik a gyermek, és igénye van arra, hogy jelbeszéd tolmács fordítsa számára a pedagógus közléseit 

az iskola lehetővé teszi számára az ilyen tanulási folyamatot.  

Ugyanakkor azoknak az osztálytársaknak, akik szívesen tanulnák az iskola a Református Pedagógiai 

Szakszolgálat segítségével megszervezi a jelnyelvtanulásának lehetőségét.  

 Bármely tanulási nehézséggel, vagy érzékszervi, mozgásszervi hátránnyal, nehézséggel, illetve az 

autizmus spektrumába tartozó viselkedés szervezetséggel, érkezik egy  

gyermek az iskolába, az ő oktatási folyamatának megvalósulásához nélkülözhetetlen a szakértői 

bizottság szakvéleménye.  

 A Református Pedagógiai Szakszolgálat, munkatársai, (konduktor, szurdopedagógus, 

tiflopedagógus, gyógypedagógus, pszichopedagógus, pszichológus) felmérik a gyermek egyéni 

szükségleteit, a számára szükséges pedagógiai sajátosságok rendszerét, az egyéni tanítási- és tanulási 

folyamatok lehetőségét. A rendelkezésre álló, illetve biztosítható eszközök adaptálhatóságát az adott 

osztályterem körülményeihez, és az osztályterem adaptálhatóságát a gyerek számára. Minden sajátos 

nevelési igényű gyermek egyéni eszközrendszert igényel az integrációs folyamatban így előre tervezni 

teljes mértékben soha nem lehet a körülményeket. De együttműködve a Református Pedagógiai 

Szakszolgálattal, a szülőkkel, a szakértői bizottságokkal, az OEP-vel, az érdekképviseletekkel, a civil 

egyesületekkel, valamint az egyházunk diakóniai intézményeivel, alapítványaival minden gyermek 

számára megvalósítható iskolánkban az integráció.  



  

 

Feltétele ennek egyedül, az hogy, vagy a szakközépiskolai tananyagot, vagy a különböző szakmákhoz 

szükséges tudást felnőtt életében hasznosítani tudja és az átadandó tananyag értelmezhető, 

hasznosítható legyen számára.  

 A tanítás és tanulás valamint a számonkérési folyamatok rugalmasan illeszkednek a gyermek 

szükségleteihez. A Református Pedagógiai Szakszolgálat, az egyéni tervek kidolgozásában segíti az 

iskola fejlesztőpedagógusát, az osztályfőnököt és az osztályban tanító pedagógusokat. Segíti 

felkészítésüket minden gyermek befogadásában, pedagógiai munkájuk megvalósításában.  

 Az iskola fejlesztőpedagógusa kapcsolattartó a gyermek, az osztályfőnök, a pedagógusai, a szülők 

és a Református Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei között. Követi az egyéni fejlesztési terv 

megvalósulását, és mindig, amikor szükséges, konzultál a Református Pedagógiai Szakszolgálat 

megfelelő szakemberével, az egyéni fejlesztési terv módosítása érdekében. Amennyiben szükséges a 

sajátos egyéni fejlesztést külön a rehabilitációs órakeretben egyéni, vagy kiscsoportos fejlesztési 

órákon végzi. A fejlesztőpedagógus munkafeladata felkészíteni az osztályközösséget a sajátos nevelési 

igényű gyermekkel való együtttanulásra, az elfogadható viselkedés minták felmutatására. Az ő 

feladata felkészíteni az osztályközösséghez tarozó nem érintett szülőket is a gyermek jelenlétére az 

osztályban. A tevékenységeket az osztályfőnökkel együtt végzi.  

 Amennyiben a gyermek számára csak akkor valósítható meg a megfelelő szakmai képzés vagy az 

érettségi megszerzése, ha az intézmény mentesíti őt egyes tantárgyak vagy tantárgyrészek értékelése 

alól, a felmentést az igazgató adja meg a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság javaslatára.  Tanórák  

látogatása alól és a tanórákon való aktív részvétel alól felmentés semmilyen esetben nem adható.  

    

 
5.1.  A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek 

 
Az iskola oktatási szerkezete alapján az oktatási csoportok mindegyike, a valamilyen irányban 

elkötelezett, illetve ott már eredményeket elért tanulóknak továbbtanulási lehetőséget kínál, tantárgyi 

és szakmai képességeik kibontására ad alkalmat. Nagyon fontos, hogy az adott területen a tehetségeket 

minél korábban felismerjék, a képességek kibontakozását segítsék, tapasztalatainkat felhasználva ezt a 

folyamatot irányítsuk, mert tanulóink munkája akkor lehet hatékonyabb, ha önmegvalósításuk sikeres.  

Ha az eredmények jelentkeznek, a tanulási tevékenység intenzitása is fokozható. Egy adott területen 

kiemelkedő eredményű tanuló érdeklődését más területen is fel lehet kelteni, így egy-egy területen 

kiemelkedő munka más területen végzett jó színvonalú tevékenységet generálhat. Ezért is fontos a 

képességek korai felkutatása és folyamatos működtetése.  

 A képességek működtetése szempontjából fontos, hogy a tanulók önmaguknak és környezetüknek 

folyamatosan bizonyíthassanak, megerősítést kapjanak abban, hogy az átlagosnál többre képesek, és 

ez a képességük működik. Látják, hogy munkájuknak van eredménye, érdemes dolgozni, így kedvvel 

tudják tanulási s gyakorlati tevékenységüket folytatni.  

 Az iskola tehetséggondozó tevékenysége elkezdődik már a beiskolázási kampányban, hisz 

ismerjék meg leendő tanulók és szüleik az intézmény céljait, lássák a célok eléréséhez vezető utat, 

oktatásszerkezeti kereteinket, hogy a tanulók a megfelelő helyre, meghatározott érdeklődésű társaik 

közé jelentkezzenek, így lehetőleg homogén csoportok alakuljanak ki. Ha ez sikerül, kevés visszahúzó 

tényező hátráltatja a haladást. E tevékenység fő területe a „Nyílt nap és pályaválasztási kiállítás” 

rendezvénye október vagy november hónapban.   

 A tanulók egy része már megmutatta tehetségét korábbi munkájában, de a tehetség új 

körülmények hatására később is megmutatkozhat. A képességeket, a tehetséget legkönnyebben a 

szaktanár ismerheti fel. Az igazgatóhelyettes felügyeletével a munkaközösség-vezetők kérjék be a 

szaktanároktól (az  osztályfőnökökkel konzultálva) a tehetségesnek ismert tanulók névsorát, akik már 

bizonyítottak, vagy  remény van rá, hogy kibontakoznak.   

 



  

 

Tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység szabályozása 
 

 

 

 

 

Tevékenység, feladat  Érintettek Kommunikáció, 
visszajelzés 

Az iskola céljainak bemutatása; 

Nyílt napok rendezvény; 

Pályaválasztási szülői 

értekezletek 

október, november, 

december (az általános 

iskolák igénye szerint 

8. osztályos tanulók és 

szüleik, pályaválasztási 

felelős, igazgató, igazgató 

helyettes 

A tanulók jelentkezési 

lapjának megérkezése 

Tehetségek felismerése folyamatos munkaközösség-vezetők, 

szaktanárok, (tanulók) 
Szaktanári listákat a 
munkaközösség-vezetők 
összegyűjtik 

Döntés a képesség 

kibontakoztatását segítő 

tevékenységi formákról, 

bemutatókon, versenyeken  

való részvételről 

szeptember 25. munkaközösség-vezetők, 

tanárok, diákok 
Az igazgató helyettes 

megkapja a foglalkozási 

formák és az abba 

bevontak jegyzékét a 

szakkörök és egyéb 

foglalkozások vezetését 

végző tanárok nevével  

Az érintettek 

tájékoztatása a 

szaktanárok által 

személyesen 

Pénzügyi tervezés október 1. igazgatóhelyettes, 
gazdaságvezető 

 A kimunkált tervezetet  

 a gazdaságvezető átadja 

 az igazgatónak 

A tehetséggondozási 

tevékenység elindítása 
október 1. tanulók, 

foglalkozásvezetők, 
igazgatóhelyettes 

Foglalkozási naplók, 

munkatervek 

A képesség kibontakoztatási 

tevékenység ellenőrzése, 

áttekintése, esetleges korrekciója 

igazgatóhelyettes, 

munkaközösség-vezetők, 

foglalkozásvezető, 

gazdaságvezető 

folyamatos, félévi értekezlet a munkaközösség-

vezetők véleményére is 

támaszkodva az 

igazgatóhelyettes 

beszámol a 

Nevelőtestület előtt a 

félévi értekezleten 

Versenyek, bemutatók a versenyekre nevezett 

tanulók, a bemutatók 

szereplői, kiállítók, 

foglalkozásvezető tanárok 

versenykiírások és munkaterv 

szerint 
Tájékoztatás az iskolai 

hirdetéseken keresztül; 

az érintettekkel 

közvetlen személyes 

kapcsolat alapján 

eligazítás 

PR munka igazgatóhelyettes, 

szabadidő szervező 
eredmények születésekor iskolarádió, iskolai 

hirdetőhelyek, helyi 

sajtó, tanévzáró 

értekezlet 

Értékelés igazgatóhelyettes tanévzáró értekezlet  értekezleten beszámoló 

Elismerések igazgató, igazgatóhelyettes iskolai ünnepek és tanévzáró 

értekezlet 
 ünnepi műsorok, 

 sajtótudósítás 



  

 

5.2. Gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 

Intézményünk törekszik arra, hogy tanulóinak védelmet nyújthasson az őket veszélyeztető, egyre 

szaporodó, a nyugodt munkájukat, egészségüket, személyiségüket rontó külső hatások ellen. 

Megakadályozzuk káros szenvedélyek kialakulását, védjük őket a sorozatos kudarcoktól, 

megrázkódtatásoktól. Ez a tevékenység az iskola minden pedagógusának, az iskolaorvosnak és a 

védőnőnek is ad feladatot. Ezt a tevékenységet az ifjúságvédelmi felelős és a fejlesztő pedagógus 

koordinálja. 

 A tevékenységünk a fenti hatások által veszélyeztetett, hátrányos helyzetű tanulók felderítésével 

kezdődik. Ebben meghatározó szerep az osztályfőnöké. 

 A tanulókat és szüleiket a tanév elején az iskolai és az osztályokban elhelyezett hirdetőtáblák 

segítségével írásban, az első szülői értekezleten szóban tájékoztatjuk az ifjúságvédelmi felelős és a 

fejlesztőpedagógus személyéről, és arról, hogy milyen időpontban, hol kereshető fel. 

 A felderített veszélyeztetett tanulókkal az ifjúságvédelmi felelős személyes kapcsolatot alakít ki. 

Az osztályfőnökkel együtt a tanulóval folytatott beszélgetéseken, családlátogatásokon ismerjék meg a 

körülményeket. 

 Amikor a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleményével érkezik egy gyermek a 

fejlesztőpedagógus elejétől kezdve, megteszi konkrét intézkedéseit. Gyakran fordul elő, hogy csak az 

iskolánkban fedezzük fel a tanulási zavarral együtt élő gyereket, aki már tele van kudarcélménnyel, 

mély lelki sebekkel, akinek a tanulási nehézségei már viselkedészavarba torkolódnak. Ezért az 

iskolánkban, amikor viselkedési problémával találkozunk, a fejlesztőpedagógus differenciál 

diagnosztikai elemzést folytat annak megállapítása érdekében, hogy a viselkedés-módosulást, a 

nehezen kezelhetőséget okozza-e esetleg valamely részképesség zavar. 

 Ha a veszélyeztető körülmények az iskola hatáskörében nem szüntethetők meg, az ifjúságvédelmi 

felelős szakember közreműködését vegye igénybe (gyermekjóléti szolgálat koordinátora, nevelési 

tanácsadó, családsegítő központ, pszichológus, stb.). 

 Anyagi veszélyeztetettség esetén az ifjúságvédelmi felelős rendszeres, vagy rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatás megállapítását kezdeményezi a tanuló lakhelye szerint illetékes 

polgármesteri hivatalnál. 

 A megelőzés érdekében felvilágosításokat, tájékoztatásokat szervezünk. A tájékoztatás minden 

pedagógus lehetősége és feladata a mindennapok munkájában. Ezekre, és az egészséges életvitel 

népszerűsítésére kiváló alkalom nyílik a diáknapi rendezvényeken. Együttműködő partnerek: 

iskolaorvos, védőnő, egészségügyi intézmények, rendőrség munkatársai, önkormányzat munkatársa, 

jogász). Ezeket a lehetőségeket az ifjúságvédelmi felelős bevonásával a szabadidő szervező szervezi 

meg. 

 Az ifjúságvédelmi felelős figyelemmel kíséri a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos 

pályázatokat, aktuális esetben irányítja (segíti) a pályázati tevékenységet. 

 
5.3. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programok 
 
Nagy arányban kerülnek intézményünkhöz olyan növendékek, kik tanulási nehézségekkel 

küszködnek. A tanulási nehézségek okát a fejlesztő pedagógus elemzi. A szülők beleegyezésével, a 

diagnózis pontosítása érdekében megkeresi a Református Pedagógiai Szakszolgálat, szak-teamjét.  

 

A pontos diagnózissal megszervezi, hogy a tanuló a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság vizsgálatára 

kerüljön, ahol a diagnózis egyrészt felülvizsgálatra kerül, másrészt a meglevő szakvélemény alapján 

megtehetőek a tanuló számára fontos tanulási folyamatokat adaptáló lépések. A fejlesztőpedagógus 

tevékenységében, támaszkodhat elsősorban az osztályfőnök munkájára.  



  

 

Amikor valamely tantárgyat érinti a gyermek részképesség zavar a szaktanárral közösen dolgozzák ki 

a gyermek helyzetét az osztálymunkában pl: dyscalculia esetén a matematika tanárral, dysgraphia 

esetén a magyartanárral. 

Az iskola a pedagógia rehabilitáció órakeretéből egyéni és kiscsoportos fejlesztéseket, 

korrekciós lehetőségeket biztosít. A tanulók korosztálya miatt a korrekciós hatások már minimálisak 

ezért ennek a tevékenységnek a hangsúlya a tanuláshoz illeszkedő kompenzációs utak, kidolgozása. A 

tanulási kompenzációs utak, megvalósítására az iskola biztosítja az egyéni foglalkozásokon kívül az 

osztálytermi munkához szükséges segédeszközöket. Pl: dyslexia esetén a diktafon használatát, a 

személyi számítógép használatát stb. A kompenzációs lehetőségek minden alkalommal a tanuló 

egyéni problémájához igazodnak. 

5.4. A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése és oktatása 

A nevelő-oktató munka alapelvei, eszközei, eljárásai 

A keresztyén pedagógia nem rekeszti ki a tanulási, testi, érzékszervi, érzelmi hátrányokkal együtt élő, 

neveltjeit, tanítványait. A keresztyén pedagógia nyitottságában képes kezelni a sajátos nevelési igényű 

tanulókat a többi tanulóval együtt, azokat a tanulókat, kiknek a tanulási sajátosságai, olyan mértékben 

térnek el az átlagtól, hogy többlet pedagógiai ellátást igényelnek, melyet a szakértői és rehabilitációs 

bizottság, illetve a nevelési tanácsadó határoz meg. 

Ennek alapfeltétele, hogy a tanterv elsajátítható legyen számukra a sajátos igényük tiszteletben 

tartásával. Ehhez többletet és egyénre szabott pedagógiai munkát, valamint nekik megfelelő 

környezetet igényelnek. 

Általános célok: 

Az integráció a sajátos nevelési igénnyel (SNI) nem érintett és érintett tanulók egy közösségben 

tanulásának megvalósítása. A SNI tanulók egyéni tanulási támogatásának alapja a szakértői és 

rehabilitációs bizottság szakvéleménye a látás-, hallás-, beszéd-, enyhe fokban értelmi- fogyatékosság 

miatt. Az integrációhoz, a tantárgyakat tanító pedagógusok, a tanítási folyamatban olyan pedagógiai 

eszköztárat alkalmaznak, amellyel a tanuló hátrányai kompenzálhatóak. A tanterem tárgyi 

felszerelésében biztosítottak azok a környezeti, valamint tanulást segítő eszközök, amelyek igazodnak 

az ő fogyatékosság típusához. 

Speciális célok: 

■ A sajátos nevelési igényű tanulók képességfejlesztése a hiányosan működő funkciók terápiás jellegű 

korrekciójával, 

■ a differenciált, szükségletekhez igazodó felzárkóztatás a habilitációs és rehabilitációs eljárásokkal, 

■ tantárgyi tudás átadása a fogyatékosság, életkor és osztályfok figyelembe vételével, 

■ az eredményes társadalmi beilleszkedés, és foglakoztathatóság feltételeinek megteremtése az önálló 

életvezetési technikák elsajátításával, gyakorlásával, toleráns magatartás kialakítása a személyiség 

gazdagításával, az általános emberi értékek és normák elfogadtatásával. 

A nevelés-oktatás fő feladatai: 

■ az alapdokumentumok által szabályozott ismeretanyag elsajátíttatása az évfolyamok, osztályfokok, 

tantárgyi sajátosságok, egyéni különbségek figyelembe vételével, 

■ a megismerő funkciók hiányosságainak figyelembe vétele, egyénre szabott terápiás jellegű 

korrekciójával, 

■ az ismeretek tartalmának, mélységének mindenkori aktualizálása a tanulócsoport és az egyének 

kondícióinak megfelelően, 

■ a tanítás és nevelés szervezeti kereteinek szükség szerinti alakítása, 

■ a módszerek és tevékenységi formák optimális megválasztása a mindenkori pedagógiai tevékenység 



  

 

kívánalmainak megfelelően, 

■ a fejlesztési szakaszoknak megfelelő szűrő és diagnosztikus eljárások kidolgozása. 
 

A pedagógiai célkitűzések, eszközei és eljárásai 

Az oktatás-nevelés területén eszköznek tekintjük a tanítási órákat és a tanításon kívüli órákat, 

valamint az egyéni fejlesztési és korrekciós foglalkozásokat, a közös és a részletes követelmények 

érvényesítésére. 

A SNI tanulók taneszköz kiegészítői, a testi, és/vagy érzékszervi hátrányaikat 

kiegészítő eszközök alkalmazása. Ezek az eszközök egyéni igényeket követnek és illeszkednek a 

tanuló szükségleteihez, attól függően, hogy mely és milyen minőségű hátrányt egészítenek ki a 

mozgás, a láttás, illetve a hallás területén. A szükséges kiegészítő eszköztár jegyzéke a 11/1994 

MKM rendelet mellékletében az iskolákra vonatkozó IV. részben található. 

A személyes eszközigényre a szakértői bizottság és az integrációt segítő intézmény 

véleménye, alapján a szülőkkel együttműködve, a fejlesztő pedagógus javasolja, minden 

tanévvégén az iskolába érkező tanulókra vonatkozóan. A fejlesztő pedagógus kéri ki az 

integrációt támogató intézmény véleményét a már integrált tanulók eszközeinek esetleges 

változtatásáról. A folyamatról jegyzőkönyv készül, és az igazgató koordinálja a beszerzést. A 

OEP által finanszírozott egyéni eszközöket a család szerzi be, amennyiben az eszköz az iskola 

tulajdonát képezi később, és több tanuló számára is felhasználható a fenntartó engedélyével 

történik a beszerzés. 

 Tanulás támogatása az integráltan tanuló diákok egyéni tanulási terveinek elkészítése és 

kisérése. 

 Amikor a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményével érkezik egy gyermek a 

fejlesztőpedagógus elejétől kezdve, megteszi konkrét intézkedéseit. Gyakran fordul elő, hogy csak az 

iskolánkban fedezzük fel a tanulási zavarral együtt élő gyereket, aki már tele van kudarcélménnyel, 

mély lelki sebekkel, akinek a tanulási nehézségei már viselkedészavarba torkolódnak. Ezért az 

iskolánkban, amikor viselkedési problémával találkozunk, a fejlesztőpedagógus differenciál 

diagnosztikai elemzést folytat annak megállapítása érdekében, hogy a viselkedés-módosulást, a 

nehezen kezelhetőséget okozza-e esetleg valamely részképesség zavar. 

Az integrált tanulók és a részképesség zavarral tanuló diákok iskolai foglalkoztatásáról, 

sikereikről, és kudarcaikról a fejlesztő pedagógus vezet számot. A fejlesztőpedagógus 

tevékenységében, támaszkodhat elsősorban az osztályfőnök munkájára. Amikor valamely tantárgyat 

érint a gyermek részképesség zavar a szaktanárral közösen, dolgozzák ki a gyermek egyéni 

bánásmódjával kapcsolatos teendőket ( pl: dyscalculia esetén a matematika tanárral, dysgraphia esetén 

a magyartanárral). 

A fejlesztőpedagógus, a sajátos egyéni fejlesztést külön a rehabilitációs órakeretben egyéni, 

vagy kiscsoportos fejlesztési foglalkozások keretében végzi. A fejlesztőpedagógus munkafeladata 

felkészíteni az osztályközösséget a sajátos nevelési igényű gyermekkel való együtt tanulásra, az 

elfogadható viselkedés minták felmutatására. 

Az ő feladata felkészíteni az osztályközösséghez tarozó nem érintett szülőket is a gyermek 

jelenlétére az osztályban. A tevékenységeket az osztályfőnökkel együtt végzi. 

A tanulók korosztálya miatt a korrekciós hatások már minimálisak ezért ennek a 

tevékenységnek a hangsúlya a tanuláshoz illeszkedő kompenzációs utak, kidolgozása. A tanulási 

kompenzációs utak, megvalósítására az iskola lehetővé teszi, az egyéni foglalkozásokon kívül az 

osztálytermi munkához szükséges segédeszközök használatát, illetve ha szükséges biztosítja ezeket. 

Pl: dyslexia esetén a diktafon használatát, a személyi számítógép használatát stb. A kompenzációs 

lehetőségek minden alkalommal a tanuló egyéni problémájához igazodnak. 



  

 

A nevelőmunka értékelése a SNI tanulóknál: 

Adatgyűjtő és - továbbító: osztályfőnökök Az értékelés alapja: házirend, SZMSZ, félévi, év végi 

statisztika    

   Ideje: eseti, ill. félév, év vége 

Formája: egyénileg ld. házirend, iskolai szinten jegyzőkönyv  

Felelőse: igazgató 

Beavatkozás: osztályfőnöki óra, fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus, szociálpedagógus, 

pszichológus, szülő bevonása 

Veszélyeztetettség, a SNI tanulóknál: 

Adatgyűjtő és - továbbító: osztályfőnök, fejlesztőpedagógus, Református Pedagógiai 

Szakszolgálat, önkormányzat, szakértői és rehabilitációs bizottságok Az értékelés alapja: 

ifjúságvédelmi felelős fejlesztőpedagógus, beszámolója, pedagógiai program 

Prevenció a SNI tanulóknál: 

Adatgyűjtő és - továbbító: osztályfőnökök, védőnő, ifjúságvédelmi felelős, fejlesztő pedagógus 

Az értékelés alapja: osztályfőnöki jelentések, ifjúságvédelmi felelős, fejlesztő pedagógus 

beszámolója 

Ideje: év eleje formája: jegyzőkönyv 

Felelőse: ifjúságvédelmi felelős, fejlesztő pedagógus 

 

Befogadó pedagógiai és integrációs tevékenység: 

Adatgyűjtő és továbbító: fejlesztőpedagógus, Református Pedagógiai Szakszolgálat, szakértői és 

rehabilitációs bizottságok. 

Az értékelés alapja: egyéni fejlesztési tervek, egyéni értékelési lapok, fejlesztő pedagógus 

jelentés, félévi, évi statisztika. 

 Ideje: szeptember 15, negyedévi, félévi, év végi. Illetve szükség esetén a 

Református Pedagógiai Szakszolgálat munkatársainak bevonása az esetektől és felbukkanó 

nehézségektől függően. 

 Formája: szóbeli, megjegyzések az egyéni fejlesztési tervekben, egyéni fejlesztési 

és értékelési lapok, jegyzőkönyv. 

 Felelőse: Fejlesztőpedagógusok 

 

 

A sajátos nevelési igény közös irányelvei: 

Bármely tanulási nehézséggel, vagy érzékszervi, mozgásszervi hátránnyal, nehézséggel, illetve az 

autizmus spektrumába tartozó viselkedés szervezetséggel, érkezik egy gyermek az iskolába, az ő 

oktatási folyamatának megvalósulásához nélkülözhetetlen az illetékes szakértői és rehabilitációs 

bizottság szakvéleménye. A tanulási és beilleszkedési zavar esetében a nevelési tanácsadó 

szakvéleménye szükséges. 

A Református Pedagógiai Szakszolgálat, munkatársai, (konduktor, szurdopedagógus, 

tiflopedagógus, gyógypedagógus, pszichopedagógus, pszichológus) felmérik a gyermek egyéni 

szükségleteit, a számára szükséges pedagógiai sajátosságok rendszerét, az egyéni tanítási- és tanulási 

folyamatok lehetőségét. A rendelkezésre álló, illetve biztosítható eszközök adaptálhatóságát az adott 

osztályterem körülményeihez, és az osztályterem adaptálhatóságát a gyerek számára. Minden sajátos 

nevelési igényű gyermek egyéni eszközrendszert igényel az integrációs folyamatban így előre tervezni 

teljes mértékben, nem lehet a körülményeket.  



  

 

  Együttműködve a Református Pedagógiai Szakszolgálattal, a szülőkkel, a szakértői 

bizottságokkal, az OEP-vel, az érdekképviseletekkel, a civil egyesületekkel, valamint az egyházunk 

diakóniai intézményeivel, alapítványaival minden gyermek számára, megvalósítható iskolánkban az 

integráció. Feltétele ennek egyedül, az hogy vagy a szakközépiskola tananyagát, vagy a különböző 

szakmákhoz szükséges tudást felnőtt életében hasznosítani tudja és az átadandó tananyag 

értelmezhető, hasznosítható legyen számára. 

A tanítás és tanulás valamint a számonkérési folyamatok rugalmasan illeszkednek a gyermek 

szükségleteihez. A Református Pedagógiai Szakszolgálat az egyéni fejlesztési tervek kidolgozásában, 

segíti az iskola fejlesztőpedagógusát, az osztályfőnököt és az osztályban tanító pedagógusokat. 

Az iskola fejlesztőpedagógusa a kapcsolattartó a gyermek, az osztályfőnök, a pedagógusok, a 

szülők és a Református Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei között. Követi az egyéni fejlesztési terv 

megvalósulását, és mindig, amikor szükséges, konzultál a Református Pedagógiai Szakszolgálat 

megfelelő szakemberével, az egyéni fejlesztési terv módosítása érdekében. 

Amennyiben a gyermek számára csak akkor valósítható meg a megfelelő szakmai képzés vagy 

az érettségi megszerzése, ha az intézmény mentesíti őt egyes tantárgyak vagy tantárgyrészek 

értékelése alól, a felmentést az igazgató adja meg a szakértői és rehabilitációs bizottság, illetve a 

nevelési tanácsadó javaslatára. 

Tanórák látogatása alól és a tanórákon való aktív részvétel alól felmentés semmilyen esetben 

nem adható. 

A sajátos nevelési igényű gyerekek pedagógiai ellátásának szervezésére a 2/2005. (III.1.) OM rendelet 

az irányadó, úgy a fejlesztő'pedagógus tevékenységében, mint az osztályfőnök és a szaktanárok pedagógiai 

tevékenységében. 
 

Látássérült tanulók: 

 

Az iskola azokat a látássérült tanulókat integrálja, akik képesek a megfelelő tananyag elsajátítására. A 

látássérültséggel érkező gyerekek számára biztosítani kell, elsősorban a látást kiegészítő, korrigáló 

eszközök használatát, illetve a különböző szögben (az egyéni szükségletektől függően) megvilágított 

munkafelületeket, valamint az egyéni szükségletek szerinti betűnagysággal kialakított feladatlapokat. 

A látássérült és a vak gyerekek esetében a halláson keresztül alkalmazott tanítási-tanulási eszköztár 

használata is nélkülözhetetlen a tantermi folyamatokban. Természetesen ők magukkal hozhassák a 

saját tulajdonukban levő, de a tanulásukat segítő egyéb eszközöket is. 

 

Hallássérült tanulók: 

A hallássérült gyerekek integrációs folyamatában használatos technikai kiegészítő eszközök, 

mindenesetben a gyermek egyéni szükségleteihez és hátrányaihoz mért. Amennyiben rendelkezik saját 

adóvevő készülékkel, azt a pedagógusok a tanítási órán mindenkor használják. A gyermek számára a 

tantermi munkában biztosított olyan hely, ahonnan követni tudja a pedagógus gesztusrendszerét, 

arcmimikáját és ajak mozgását.  

A tanulási, beilleszkedési és magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység 

Nagy arányban kerülnek intézményünkhöz olyan növendékek, kik tanulási nehézségekkel 

küszködnek. A tanulási nehézségek okát a fejlesztő pedagógus elemzi. A szülők beleegyezésével, a 

diagnózis pontosítása érdekében megkeresi a Református Pedagógiai Szakszolgálat utazó szolgálatát. 

A pontos diagnózissal megszervezi, hogy a tanuló a szakértői és rehabilitációs bizottság vizsgálatára 

kerüljön, ahol a diagnózis egyrészt felülvizsgálatra kerül, másrészt a meglevő szakvélemény alapján 

megtehetőek a tanuló számára fontos tanulási folyamatokat adaptáló lépések. 

Minden gyermek rendelkezik bizonyos képességekkel, az iskolának pedig az a feladata, hogy 

neveljen, tanítson, a hozott érzékszervi, mozgásszervi illetve érzelmi sajátosságokra építse a 

tudásátadás folyamatát, a meglevő képességeket és készségeket továbbfejlessze, a kapott tehetséget, 

kibontakoztassa. Azok, akik nem képesek megbirkózni teljesíteni, vagy technikai és személyi segítés 



  

 

nélkül csak képességeik csekély hányadát képesek felmutatni a hagyományos iskolai környezetben, 

egyéni megsegítésben többletpedagógiai munka biztosításával kapják meg a lehetőségeik 

kibontakoztatásához szükséges körülményeket. A pedagógusoknak fel kell ismerniük, hogy nem a 

gyermek „rosszasága”, hanem a gyermek valós testi, érzékszervi nehézségei okozzák a tanulási és 

magatartási problémákat. A gyermekek gondjai viselkedése nem az „elhanyagolható” lelki problémák, 

vagy helytelen szülői nevelés következménye. 

A sajátosságok lényege az agy végrehajtó funkciójának működési sajátosságára, „zavarára” 

vezethető vissza. Ilyenkor a részképességek sajátosságai a tanulási-tanítási, értékelési folyamatban 

nem szokványos lehetőségeket, intézkedéseket hoznak felszínre, tesznek szükségessé. A 

részképességek sajátosságai között, dyslexiás, dysgraphiás, dyscalculiás, illetve a tanulási képességek 

kevert zavarai találhatóak meg. 

 

A sajátos nevelési igényű tanulók tehetséggondozása 
 

A sajátos nevelési igényű tanulóknál is figyelembe vesszük, a tehetséggondozás lehetőségét, mert 

egyes területeken ők is képesek többlet tudás felmutatására. 

A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

Szociális hátrányok okai közül a legfontosabbak: 

• nem megfelelő környezetből kerül az iskolába a tanuló; 

• anyagi hátrányok. 

A hátrányok orvoslására ad lehetőséget iskolánk kollégiuma, mely nemcsak a távol lakók, de 

nem megfelelő lakáskörülményű, nagycsaládos szülők gyermekeinek is kényelmes, nyugodt 

tanulási feltételeket biztosít. 

Az anyagi hátrányok enyhítését szolgáló lehetőségeink: 

• A többgyermekes családok (önkormányzatok által biztosított) étkezési hozzájárulásának 

közvetítése. 

• Közös programok költségeinek csökkentéséhez iskolánk diákjóléti alapjából részesülhetnek  a 

rászorult tanulók. Az osztályfőnök, a fejlesztő pedagógus, kérje ezt a támogatást a tanuló részére. 

• Hasonló támogatás kérhető iskolai programtámogatásként iskolánk alapítványától. 

• Önkormányzatok polgármesteri hivatalaitól kérhető segélyek, támogatások megszerzésében 

 támogató együttműködésünkkel (elsősorban az osztályfőnökök, és a gyermek és 

 ifjúságvédelmi felelős) segítjük a rászoruló tanulóinkat. 

• Az ifjúságvédelmi felelős figyelemmel kíséri a diákjóléti pályázatokat, a lehetőségekre 

 felhívjuk tanulóink figyelmét, a pályázatok elkészítésében segít az osztályfőnök, illetve a 

 fejlesztő pedagógus. 

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

A tanulók fogyatékosságának megfelelő, legmagasabb szintű képzés mellett a sajátos nevelési 

igénynek megfelelő személyiségfejlesztést is meg kell valósítanunk. 

Ennek érdekében: 

• a tervszerű nevelő és oktató munka során a tanulók alapkészségeit fejleszteni és számukra 

 korszerű, a mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető műveltséget nyújtani, 

• az iskola olyan- az emberre, társadalomra, művészetekre, a természetre, a tudományokra, a 

 technikára és a szakmára, vonatkozó-ismereteket közöl, amelyek megalapozzák a tanulók 

 műveltségét, világszemléletét, világképük formálódását, eligazodásukat szűkebb és tágabb 

 környezetükben, szakmájuk gyakorlásában. 

• az iskola oktató és nevelő tevékenységének célja a tanuló személyiség széleskörű fejlesztése, 

• fontosnak tartjuk, hogy a diákok elsajátítsák az egyéni tanulás módszereit, 



  

 

• a tanulók között a szorgalom, a tudás, és a munka nyerjen nagyobb becsületet, 

• törekedni kell a humánumra, az egyén és a közösségek iránti tiszteletre, 

• segíteni kell a diákoknak észrevenni és értékelni a jót, megelőzni, felismerni a rosszat, 

• törekedni kell az emberek közötti érintkezés elfogadott normáinak és helyes formáinak 

 kialakítására, 

• megismertetjük tanulóinkat a nemzeti kultúra, a református hagyomány, és történelem fontos 

 eseményeivel. 
• megismertetjük tanulóinkat református keresztény elkötelezettség értékeivel. 

A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

• Az emberi, a gyermeki természetet figyelembe véve elvárható hogy a tanulók a mindennapi 

 együttélésben a társadalom által elfogadott értékeknek, normáknak megfelelő magatartási 

 szokásokat sajátítsanak el. 

• Az őket körülvevő személyek, valamint az elődök (irodalmi, történelmi hősök) cselekedetei 

 magatartási mintaként épüljenek be, amelyek közül egyéniségüknek megfelelően tudnak 

 választani. 

• A tanulók szerezzenek személyes tapasztalatokat az együttműködés, a környezeti konfliktusok 

 közös kezelése és megoldása terén. 

• A magatartási normák, minták megismerése nyomán jussanak el a szabálytudatig, az 

 elfogadásig, a szabályazonosulásig. 

• Ismerjék fel és tudják értelmezni, hogy vannak egyéni és közösségi érdekek, 

 érdekütköztetések és léteznek kompromisszumos megoldások. Ítéljék el a testi erővel, a 

 hatalommal, a tekintéllyel való visszaélést. 

• Kapjanak és adjanak támogatást, szeretetett. 

• Tudjanak azonosulni az emberszerető, toleráns magatartással. 

• Tevékenységeik, cselekedeteik során mutatkozzon meg az együttműködés, az önzetlen segítés, 

 az egészséges versenyszellem, az alkotásban, a sportban. 

• Iskolánk kapcsolatait tágabb társadalmi szférára is kiterjesztjük, a SNI tanulók esetében is, a 

 közösségfejlesztés érdekeinek megfelelően. 

A szülő, tanuló, pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei 

Az együttműködés színterei: iskola, családlátogatás, szabadidős tevékenységek 

SNI tanulók szüleivel a kapcsolattartók elsősorban a fejlesztőpedagógus és az osztályfőnök. Ők nem 

csak fogadják a szülők kapcsolatteremtési szándékát, de igyekeznek kezdeményezni és segíteni a 

szülőket a gyermek speciális igényeinek megvalósításában, úgy az iskolában, mint a családi 

körülmények között. Ok ismertetik az osztályközösségbe járó nem érintett tanulók szüleivel a SNI 

tanulókkal kapcsolatos információkat, ezzel is növelve a SNI tanulók beilleszkedését az 

osztályközösségbe. További fejleszthetőség az aktualitások által determinált. Az iskolai ünnepségek, 

osztálydélutánok, mind-mind színterei az együttműködésnek. Néhány példa a lehetséges formákból: 

• szülői értekezlet, 

• fogadó óra, 

• nyíltnap, 

• kirándulás, 

• osztályfőnöki óra, 

• iskolai ünnepségek, 

Az együttműködés formáinak tervezésében a fő irányvonalakat jelöltük meg. Lehetőségként 

szem előtt tartjuk a napi aktualitásokat, a mindennapok által lehetőségként felkínált vonatkozásokat. 



  

 

5.5.  A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek 

Szociális hátrányok okai közül a legfontosabbak: 

• nem megfelelő környezetből kerül az iskolába a tanuló; 

• anyagi hátrányok. 

A hátrányok orvoslására ad lehetőséget iskolánk kollégiuma, mely nemcsak a távol lakók, de nem 

megfelelő lakáskörülményű, nagycsaládos szülők gyermekeinek is kényelmes, nyugodt tanulási 

feltételeket biztosít. 

Az anyagi hátrányok enyhítését szolgáló lehetőségeink: 

• A többgyermekes családok (önkormányzatok által biztosított) étkezési hozzájárulásának közvetítése. 

• Közös programok költségeinek csökkentéséhez iskolánk diákjóléti alapjából részesülhetnek a 

rászorult tanulók. Az osztályfőnök kérje ezt a támogatást a tanuló részére. 

• Hasonló támogatás kérhető iskolai programtámogatásként iskolánk alapítványától. 

• Önkormányzatok polgármesteri hivatalaitól kérhető segélyek, támogatások megszerzésében 

támogató együttműködésünkkel (elsősorban az osztályfőnökök) segítjük a rászoruló tanulóinkat. 

• Az ifjúságvédelmi felelős figyelemmel kíséri a diákjóléti pályázatokat, a lehetőségekre felhívjuk 

tanulóink figyelmét, a pályázatok elkészítésében segít az osztályfőnök. 

 

 

A hátrányos helyzetű tanulók integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítésének 

pedagógiai rendszere (IPR) 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet kiegészült két 

olyan új oktatási-szervezési formával, amely normatíva biztosításával ösztönzi a hátrányos helyzetű 

tanulók integrált keretek között megvalósuló - a szociális helyzetből és a képességek fejlettségéből 

eredő hátrányok ellensúlyozását célzó - iskolai nevelésének- oktatásának megszervezését, amely 

forma bevezetését intézményünk támogatja. 

A képesség-kibontakoztató felkészítést célzó rendelet előírja, hogy a résztvevő tanulók nevelése és 

oktatása, tudásának értékelése a közoktatási törvény 95. §-a (1) bekezdésének j) pontja alapján - 

kiadott pedagógiai rendszer alkalmazásával történik. 

A törvény szerint a pedagógiai rendszer részét képezi a tanterv, a ráépülő tanítást-tanulást segítő és 

értékelő eszközrendszer, a gyakorlati alkalmazást lehetővé tevő, illetve segítő akkreditált 

pedagógusképzési- és továbbképzési kínálat, valamint a pedagógiai szakmai szolgáltató tevékenység. 

Az integrációs felkészítés pedagógiai rendszere az iskolák életébe egy speciális szempontot, az 

együttnevelés szempontját emeli be, mely átstrukturálja a pedagógiai rendszer fogalmának 

hagyományos kereteit. 

Pedagógiai rendszerünk kiindulópontja, hogy a tanulók közti különbségek rendkívül sokfélék, a 

személyiség széles dimenzióiban írhatók le, és nem korlátozhatók valamely tantárgyban elért iskolai 

eredményekben megmutatkozó különbségekre. A differenciálás nem azonosítható a felzárkóztatással 

és a tehetségneveléssel, a differenciálás tehát nem a tanulmányi eredményesség szintjeihez igazodik. 

A differenciálás mindenki számára a saját komplex személyiségstruktúrájának leginkább megfelelő, 

számára optimális fejlesztés biztosítását jelenti, figyelembe véve előzetes tudását, annak gyengébb és 

erősebb területeit, a tanuló igényeit, törekvéseit, érdeklődését, személyiségének rá jellemző vonásait, 

speciális erősségeit és gyengeségeit. Nevelésünk, oktatásunk igazodik a gyermekhez, és ez azt is 

jelenti, hogy igazodik ahhoz a közeghez, amelynek gyermekeink részesei. 

Ha integrációs nevelésünk ezt a célt eléri, működőképessé válik. Intézményünk a kialakított struktúrát 

pedagógiai programunkkal és helyi tantervünknek megfelelő tartalmakkal töltötte meg. 



  

 

I. Alapelveink: 

• Olyan emberek nevelése a cél, akik egész életükön át, nyitottak a folyamatos tanulásra, információk 

szerzésére. 

• A gyermekekkel szemben az egyéni fejlődésnek megfelelő elvárásokat, és ezzel harmonizáló 

feladatokat szükséges megfogalmazni, biztosítani. 

• A tanulókat alapvető, korszerű kompetenciák (anyanyelvi, idegen nyelvi, matematikai, informatikai, 

természettudományi, társadalomtudományi, esztétikai, etikai) tudás birtokába kell juttatni. 

II. Általános céljaink: 
 

 A kompetencia alapú oktatás és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációs 

programjának összekapcsolása (a NAT és IPR). 

Az iskolai program - építve több hazai és nemzetközi iskolafejlesztő program legjobb tapasztalataira - 

egy olyan nyitott iskolamodellt vázol fel, amely alapvetően fontosnak tartja a gyermek szükségleteire, 

viselkedésére, tulajdonságaira való reagálást, illetve érdekeltté, motiválttá akarja tenni őt saját 

nevelődési, tanulási folyamataiban. Az egyén fejlesztésén keresztül, azzal kölcsönhatásban, fejleszti a 

befogadó közösséget, s a közösen végzett tevékenységek, együttes élmények, az egész személyiség 

érzelmi, morális fejlődését segítik. 

A program a mások iránti nyitottságot és elfogadást, a szorgalmat kiemelt értéknek tekinti. Az egész 

személyiséget fejlesztve tanít. Meghatározó benne a gyermekközpontúság, a pedagógus és a gyermek 

kapcsolata. A gyermekeken keresztül az iskolába járó gyerekek családjaira is hat. 

Tudatos pedagógiai munkával arra törekszünk, hogy nevelési- és oktatásszervezési keretünket 

mihamarabb az alábbi kívánalmak jellemezzék: 

• Minden tanköteles korú gyermek integrált keretek között nevelődjön. 

• Biztosítjuk minden gyermek számára a lehetőséget képességei kibontakoztatásához. 

• Az előzetes, otthonról hozott tudást, kultúrát minden gyermek értékként képviselheti. 

• Tudatosan figyeljük és fejlesztjük a gyermekek csoport-szociális készségeit. 

• A szülő, a család, (mint partner), résztvevője az iskolai folyamatoknak, erős a családiskola- gyerek 

közötti kommunikáció. 
• Együttműködő, elfogadó, előítéletek nélküli környezetben dolgozunk. 

• Megvalósul az oktatásban, nevelésben érintett intézmények szervezett, tudatos együttműködése. 

• Az iskolai hatékonyság visszajelzésére tanulókövetést végzünk. 

• Pedagógusaink állandóan gazdagítják az ebben felhasználható pedagógiai, módszertani repertoárjukat.  

 

III. Konkrét céljaink: 

Helyi, speciális céljaink 

A különböző háttérrel és a különböző területeken eltérő fejlettséggel rendelkező tanulók fogadása, 

együttnevelése terén: 

- Az osztályokban lévő hátrányos tanulók aránya továbbra is megfeleljen a jogszabályban előírtaknak. 

- Képességek, készségek mérése a minőségirányítási programban leírtak szerint. 

- Az egyéni képességek fejlesztése, a részképesség hiányának feltárása, ezek módszeres kezelése 

(mérések, egyéni és csoportos terápia, fejlesztő órák, korrepetálások). 

- Az egyéni különbségekre alapozott oktatás, nevelés. 

- Az integrációt segítő módszerek, programok, fejlesztések megvalósításához szükséges feltételek 



  

 

megteremtése: megfelelően felszerelt terem 

demonstrációs taneszközök készség-és képességfejlesztő eszközök, játékok korszerű, tanítást- tanulás 

segítő számítógépes programok , képesség-kibontakoztató könyvek 

- A továbbtanuláshoz szükséges alapkompetenciák megszerezése. 

- Vonzóbbá, elmélyültebbé tenni az oktatást. 

- A tanulók motiváltságának növelése. 

- Tevékenységközpontú, művészeti jellegű foglalkozások megvalósítása. 

- Sikerélményhez juttatása mind több hátrányos helyzetű tanulónak. 

- Lehetőséget adunk az iskolai számítógépek szabad, saját célú felhasználására. 

- A kulturális hátrányuk enyhítése: színház, kiállítás, múzeumlátogatást szervezünk 

- Könyvjutalmakat osztunk 

- Kreativitást fejlesztő programokat szervezünk 

- Könyvtárhasználati órákat tartunk 

 

Céljaink a multikulturális tartalmak területén 

Fő célunk a másság elfogadtatása, megismertetése, tisztelete, tudatos vállalásának erősítése. 

Kölcsönös, tudatos figyelem kialakítása más kultúrák (romakultúra) irányába. Ennek érdekében 

osztályfőnöki órák, napközis szabadidő keretében tartunk ilyen jellegű foglalkozásokat. 

Céljaink a szülővel történő kapcsolattartás terén 

- Erősítenünk kell a szülő-szülő közti kapcsolatokat. Ennek módjai lehetnek az osztályokon belüli 

közös (gyerek, szülő, tanár) kirándulások, sportversenyek. 

- A szülők nevelési kultúrájának segítése céljából egészségügyi-, pedagógiai előadásokat szervezünk a 

leendő elsős tanulók szüleinek. 
 

Céljaink a tanári együttműködésre épülő értékelési rendszer terén 

- Szöveges értékelést alkalmazzuk tovább, felmenő rendszerben. 

- A folyamatos értékelésre törekszünk. 

- Biztosítjuk az új pedagógiai programok, tanítási módszerek megismerését. 

- Pedagógus tréningeket szervezünk (kompetencia alapú oktatás témájában) 

 

IV. Az iskolába való bekerülés előkészítése                                                                     

Heterogén osztályok kialakítása a jogszabálynak megfelelően 

V. Együttműködések - partnerségi kapcsolatok kiépítése                                           

Szülői házzal 

Célja: 

- Háromoldalú megismerés, ismeretszerzés (szülő az iskoláról, iskola a családról, családok a 

családokról). 

- Iskolai és szülői levárások egységesítése. 

- Egymásközti kommunikáció fejlesztése. 



  

 

- Segítségnyújtás. 

A kapcsolat formái, gyakorisága felelőse 

- Családlátogatások 

- Szülői értekezletek - évente három alkalom 

- Fogadóórák - szülői igény alapján 

- Szülői munkaközösségi megbeszélések, évente kétszer az aktuális kérdésekben 

- Közös programok a családokkal. 

- Kirándulások, versenyek 

- Nyílt napok  

- Problémamegoldó esetmegbeszélések 

Közös fejlesztési cél 

- Háromhavonta közös árnyalt értékelés a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal kapcsolatban. 

- A szülők egymásközti kapcsolatának erősítése. 

- A szülői aktivitás növelése a közös célok érdekében. 

Gyermekjóléti Szolgálattal 

A kapcsolattartás célja: 

- A gyermekek védelme, jogaik biztosítása. 

- Szociális segítségnyújtás. 

- Ahol szükséges a családi életvitel követése. 

- Igazolatlan hiányzások csökkentése. 

- Kapcsolattartó személy: ifjúságvédelmi felelős. 

 

A kapcsolat formái: 

- Nevelési értekezleten tájékoztató a tanároknak. 

- Szülőkkel közös esetmegbeszélések (eseti jelleggel). 

- Közös családlátogatások (eseti jelleggel). 

- Családgondozás. 

Pedagógiai Szakszolgálattal 

Nevelési Tanácsadó, Tanulási Képességet Vizsgáló Rehabilitációs Bizottság, Védőnői Hálózat 

Célja: 

- Kapjunk segítséget, konzultációs lehetőséget a problémás gyermekek esetén. 

- Nyújtsanak segítséget a szülők nevelési kultúrájának emeléséhez. 

- Módszertani tanácsokkal segítsék munkánkat. 

A kapcsolattartás formái: 

- Nevelési értekezlet, műhelymunka, bejelentkezés alapján beszélgetés (eset jelleggel és 

szervezett keretek közt, felelős: igazgató), éves munkaterv szerint. 

- Fórum a leendő elsősök szüleinek (az adott év februárja) éves munkaterv szerint. 

Kisebbségi önkormányzatokkal 

CKÖ 

Civil szervezetekkel 



  

 

VI. A tanítást-tanulást segítő eszközrendszer elemei                                                                                                  

1. Kulcskompetenciákat fejlesztő programok és programelemek 

1.1.Az önálló tanulást segítő felkészítés 

1.1.1. A tanulási és magatartási zavarok kialakulásának megelőzésére, illetve a meglévő zavarok 

kezelését végezzük a szakszolgálat szakemberének bevonásával. 

1.1.2. Kreatív tevékenységre épülő foglalkozások 

A délutáni szabadidő keretében kerül megszervezésre. Célja, hogy támogatást kapjanak a 

tanulók saját ötleteik, érzéseik kifejezésére, mindig új és a szituációnak megfelelő módon 

cselekedjenek. 

1.2.       Eszközjellegű kompetenciák fejlesztése 

1.2.1. A tanulásban lemaradást mutató tanulóinknak a tanórai differenciáláson túl felzárkóztató egyéni 

foglalkozásokat szervezünk a szükséges tantárgyakból 

1.2.2. Az iskolánk fő célkitűzései között szerepel a környezetvédelem és az ennek megfelelő 

magatartás kialakítása. 

 

 
1.3. Szociális kompetenciák fejlesztése 

1.3.1. Közösségfejlesztő programok indítása - tanévenként - az éves munkaterv jelöli ki a konkrét 

programot 

1. Képesség kibontakoztatást (integrációt) segítő tanórán kívüli programok 

• a sportköri foglalkozások 

• szakkörök 

• korrepetálások: 

• fejlesztő foglalkozások 

• osztály- és iskolai rendezvények 

• vetélkedők, tanulmányi, művészeti- és sport versenyek 

• tanulmányi kirándulások 

• színház, könyvtár, mozi, múzeumlátogatás, rendhagyó irodalom- osztályfőnöki- és könyvtári órák 
• hittan 

2. Képesség kibontakoztatást (integrációt) elősegítő módszertani elemek                           

Differenciálás, egyéni bánásmód 

A különböző képességű, illetve eltérő ütemben fejlődő tanulók egyéni fejlesztéséről való 

gondoskodás, a differenciálás egyik fő feladatunk. 

A differenciálás jelenti: az egyéniségek kibontakoztatását, akár az úgynevezett átlagos képességű, 

akár tehetséges, vagy a hátrányos, szociokulturális közegben nevelkedett, hátrányokkal küzdő 

gyermekek csoportját tekintve. 

• A differenciálás iskolai alkalmazása során minden tanulónak el kell sajátítania a törzsanyagot, a 

továbbhaladáshoz szükséges minimumot. Ahhoz kell megtalálni a differenciálási formákat, hogy ezt a 

minimumszintet minden gyermek elérje. A tehetségek kibontakoztatása éppen úgy feladatunk, mint a 



  

 

lemaradók felzárkóztatása. A minden gyermek egyéni fejlettségének és tempójának megfelelő 

haladásban látszik a megoldás kulcsa. 

• A tanári differenciálás, a személyiségfejlesztés automatikusan felbontja a hagyományos frontális 

munkaszervezést, ami több csoportos-, páros- és egyéni önálló munkát igényel. 

A csoportmunka iskolai alkalmazása: 

• Akkor van jelentősége, ha a tanulók már megismert tananyaghoz hasonló anyaggal ismerkednek. 

A csoportok létszáma általában 3-5 fő. 

 
Kooperativitás 
 

Mindennapi munka eredményes elvégzéséhez szükséges a rend és kiszámíthatóság, ami a 

tevékenységben résztvevőtől együttműködési készséget kíván. Az együttműködő partnerek összetett 

emberképet alakítanak ki maguknak, és igen erős késztetést éreznek arra, hogy partnereikről 

információkat szerezzenek. 

Pedagógusoknak az együttműködés, feladatuk ellátásához feltétlenül szükséges elvárás. 

Milyen speciális hatásokat fejt ki az egyénre az együttműködés: 

• az együttműködő egyének pozitív kölcsönös függésbe kerülnek 

• nagyobb mértékben tudják helyettesíteni egymást, mint pl. a versengő felek 

• egymás cselekvéseit pozitívan értékelik  

Eredmény: 

• az együttműködő csoportok kedvelik egymást 

• az együttműködést előtérbe helyezik a versengéssel szemben 

• hisznek egymás taníthatóságában 

• jobban szeretik az iskolát, mint a kooperációban részt nem vevő társaik 

• közöttük megszűnik a megosztó idegenkedés  

Következtetés: 

Az iskolai osztály boldog színtere is lehet a gyermekek életének. Az együttműködés jótékony hatása a 

tanulási helyzet szerves részeként mintegy kiegészítheti a hagyományosan versengésre ösztönző 

iskolai környezetet, megkönnyítheti a pozitív személyközi kapcsolatok és attitűdök kialakulását, 

valamint segítheti a tanulást. 

A kooperatív stratégiák érvényesülésének a következő előfeltételei vannak: 

• azonos helyzetmegítélés 

• racionális gondolkodás 

• jóindulat 

• azonos értékrendszer 

• az információk visszacsatolása 

Tanulmányi munkában az együttműködés alapja a megismerés, elfogadás és kötődés. 

• A nevelőnek meg kell ismernie tanulói erényeit, gyengéit. 

• Úgy kell alakítani, hogy a tanulók megismerhessék egymás erősségeit, gyengéit. 

• A rangsorképzés sokféle legyen, sokféle szempont szerint jöjjön létre. 

• Segítse az önismeret, önbecsülés kialakulását, megtartását. 

• Őrizze meg az egyén személyiségét /másságát/. 

• Mindenki azt a részfeladatot végezze, vállalja el, amire kompetenciái „feljogosítják”. 

• A közös siker egyéni kielégülést, munka és feszültség feloldás is legyen. 

 



  

 

Projekt módszer 

A projekt nem más, mint eredményes együtt alkotó tevékenység. A projekt módszer az általános 

iskolai oktatásban újszerű, modern sok felkészülést kíván, de megéri, hiszen leegyszerűsödik a 

nevelési helyzet, sok új technikát, módszert ilyenkor próbál ki, tanul meg a tanuló és a tanár-diák 

viszony is elmélyülhet. A projekt módszer elsősorban az együttműködő tanulási technikán alapul.       

A projekt végére a tanulócsoporttól tárgyi vagy szellemi produktumot várunk el, kapunk. 

Célja:  

A projekt módszer az integrációs programban a tanulási nehézségekkel és beilleszkedési zavarokkal 

küzdő tanulók aktivizálására, motiválására, kommunikációs készségük erősítésére, együttműködési 

készségük fejlesztésére igen alkalmas. A sokrétű feladatok megoldása különböző képességek 

alkalmazását teszik lehetővé, tehát a különböző szociális háttérrel, tudással rendelkező tanulóknak 

alkalma nyílik a feladatok sikeres véghezvitelére a csoportmunka megoldására. A projekt tanítás 

elősegíti a tanulási folyamatban való részvétel magasabb szintjét: 

• a diákoknak alkalmazniuk és rendszerezniük kell az egyéb tantárgyak tanulása során szerzett 

tudásukat és készségeiket 

• a tanulók is új szerepet kapnak: önállóságot, magukért és másokért is felelősséget kell vállalniuk 

• a projekt módszer arra is alkalmat ad, hogy fejlesszük a tanulók professzionális magatartását. 

Tevékenységek: 

A tevékenységek a projekt csapat által elvégzendő feladatok. A tevékenységek általában a projekt 

irányításának jellegét tükrözik, azt a módot, amellyel a ráfordítások meghozzák a kívánt 

eredményeket. Minden egyes eredményhez általában egy vagy több tevékenység járul: 

• a csapat- csoport kialakítása 

• a projekt menetrendjének elkészítése 

• a projekt végrehajtása 

• a beszámoló készítése 

• az eredmények ismertetése, a munka értékelése 

 

A projekt munkaformái: (némelyikét a hagyományos oktatás keretén belül is alkalmazzuk) 

 Csoportmunka, könyvtári kutatás, szakkönyvek megismerése, telefonálás, plakátkészítés, 

fényképezés, interjúkérdések összeállítása, interjúkészítés, számítógépes adatfeldolgozás, 

videofelvétel,- beszámoló készítés, szituációs játékok, drámapedagógia alkalmazása stb. 

A megvalósítás módja: 

A projektet a tanulóknak önállóan kell kidolgozniuk a csoportmunka keretén belül. A sok önálló 

munkát is igénylő feladatok innovatív problémamegoldást, leleményességet, művészi / zene, tánc, 

dráma, rajz, / képességeket is igényelnek. 

A projekt mindenkitől /tanártól, diáktól / a közösségi tanulás fontos elemeként csoport munkát követel 

meg. A csoportmunka megkívánja, hogy a csoport tagjai érdeklődésüket összehangolják, a gondokat 

körülírják megoldást, találjanak rá. 

A projekt során a tanár nem tanít, hanem irányít, azáltal, hogy információkat ad, vagy szerepekre utal, 

vagy megjelöli az információ forrásait, rávezető kérdéseket tesz fel, elmondja megjegyzéseit, 

megerősít. 

Mindezekhez szükséges egy jól megtervezett, logikusan felépített és mindenre kiterjedő projektleírás. 

Ennek fő fejezetei: 



  

 

• tervezés 

• információ-gyűjtés 

• előterjesztés 

• végrehajtás 

• feldolgozás 

• beszámoló 

• projekt bemutatása 

• értékelés, utóélet 

Alkalmazása: 

 

Célszerű több kollégát bevonni a munkába, de jó, ha az osztályban tanító minden kollégát 

tájékoztatjuk az aktuális projektről. 

A projekt lebonyolítás időtartama szerint lehet: 

• egy nap / témanap/ 

• egy hét /témahét/ 

• 3 hetet meghaladó projekt 

Várható eredmények: 

Az integrációs programban részt vevő, de a többi tanuló magatartásában is elérhetjük, hogy: 

• a leendő foglalkozásuk felé való irányultság 

• az együttműködés 

• a kommunikáció 

• az önálló tanulás legyen az igényük 

A heterogén összetételű osztályokban a tanulók eltérő tudásszintjének kiegyenlítése, a hátrányos 

helyzetűek lemaradásának kompenzálása. A projekt oktatás segíti a valóságos problémák kollektív 

megoldásában megszerzendő jártasságot. A tanulók fokozatosan szembekerülnek döntéseik 

következményeivel. A közös alkotás, a közös siker, az együvé tartozás elmélyítése is a projekt 

eredménye. 

Drámapedagógia 

Valójában gyermek-csoportpszichoterápiás munkának vehető a drámapedagógia alkalmazása az 

integrált oktatás folyamatában. A dramatikus formák csak kisegítői az oktatás hagyományos 

formáinak: 

- a tananyag bizonyos részei drámával 

- plusz tudás nyújtása dramatikus eszközökkel 

A cél: így a rejtett vagy elfojtott személyiségjegyek felszínre hozatala - jó, rossz egyaránt, hiszen 

valójában ez fogja mutatni az utat a pedagógus munkájához. 

Feladat: a gyermek megismerése - ez elsősorban önmegismerésen/gyermek/ alapuljon - a 

személyiségfejlesztő módszerek alkalmazásával. 

Személyiségfejlesztés és drámapedagógia: ismert kell, hogy legyen a pedagógusok számára, hogy a 

dramatikus tevékenységi formák csoportosítása négy szempont szerint történik: 

1. Gyakorlatok 

2. Dramatikus játék 

3. Színház 

4. Tanítási dráma 



  

 

Ezek közül a gyakorlatok elsősorban és a dramatikus játék, ami mindenfajta tanítási órán szabadidős 

programok során alkalmazhatóak (humán-, reál tárgyak, az osztályfőnöki órák) 

Az egész módszer a játékon alapul, ami alapeleme a gyermeki létnek. 

Ez történhet frontálisan, ezen belül kiscsoportos munkaformákat alkalmazva. Fontos a közösséggel 

együtt végzett munka, mert a közös siker - esetleg kudarcélmény is építő, és a csoport nagyon 

sokféleképpen viszonyul az egyénhez; motivál, visszavet, befogad, kitaszít, ugyanakkor védettséget, 

biztonságot nyújt. 

A személyes fejlődést segítő beszélgetés/fejlesztő interjú/ 

Ennek célja: 

• önvizsgálat 

• önfeltárás 

• önirányítás-önalakítás 

A tevékenységek alapja a pedagógus részéről, a gyermek szempontjából: 

• szükségletek 

• érdeklődés 

• erősségek 

• visszajelentés 

A tanulók szociális készségeinek fejlesztése érdekében alkalmazható gyakorlatok sokrétűek s a 

pedagógus az adott témához, munkaformához választhat a lehetőségek közül. 

A gyakorlatok lehetnek: 

 készség-, képesség- és személyiségfejlesztő gyakorlatok 

 a kreativitást fejlesztő gyakorlatok 

 a nonverbális készségek fejlesztése 

 az önkép, önismeret fejlesztését szolgáló gyakorlatok: 

 - testi önismeret,  

 - önkifejezés, önjellemzés, önábrázolás, önmegfigyelés  

 - énideál, önkép, célok és értékek, tudatosság 

 társismereti is kapcsolatfejlesztő gyakorlatok: 

 - ismerkedés, megismerés, felismerés,  

 - kapcsolatfelvétel kapcsolatfejlesztés 

  - érzések, érzelmek, indulatok, vélemények, viszonylatok és elvárás  

A várható eredmény hosszútávon mindenképpen a személyiség pozitív irányú változását mutatja.       

A gyakorlat eredményességének ellenőrzése a gyakorlat végzése közben történik, mivel csak 

folyamatában értékelhető - a tanár állandóan szemmel tartja a gyerekeket. 

Mentálhigiénia /Lelki egészség/ 

A mentálhigiénia célja: 

Egy sajátos szempontú magatartás, amely segíti az embert biológiai és pszichológiai egyensúlyának és 

egészségének megőrzésében a fenyegető környezeti- elsősorban mentális ártalmak megelőzésében. 

Az iskola sajátosságai: 

• Az iskola a nevelés intézményes formája. 

• Az iskola egyik legfontosabb funkciója az ismeretnyújtáson kívül, hogy formálja a gyermek 

normákhoz, elvárásokhoz és másokhoz való alkalmazkodás képességét. 

• A gyermek együttműködési képességének hiányát mentálhigiéniás problémaként kell értelmeznünk, 

mely jelzése lehet környezetével kapcsolatos egyensúlyának felborulásának. 

• Az iskolai mentálhigiénés fejlesztés mentora a pedagógus. Eszköztárát egyénisége, a 

növendékekhez való viszonya, irányítási stílusa, nevelői attitűdje, alkalmazott stratégiái határozzák 



  

 

meg. 

• Iskolás gyermekekkel foglalkozó pedagógusok, akkor válhatnak hatékony irányítóivá a tanulók 

személyiségfejlesztésének, ha nem húznak éles határt: 

Iskola - család 

Oktatás - személyiségformálás   

Játék - munka    

Tanóra - szünet, stb. közé   

Mivel ebben az életkorban a gyermek felnőtt- és tekintélytisztelő, kellő empátiával, személyes 

modellnyújtással, s az ezekhez társuló pszichológiai kulturáltsággal a pedagógus képes felvállalni a 

családi hatások erősítését vagy éppen kompenzálását. 

Feladatok 

• A iskolai élet helyes megszervezése 

• Kapcsolat a szülőkkel 

• Önismeret, bizalom, biztonság érzésének mélyítése 

• „Az egészségnevelés” 

• Viselkedés kultúra 

• Az ifjúkor lelki higiéniája 

Hatékony tanuló megismerési technikák 

Tanulmányozzuk, s tantestületi képzés keretében megismerjük és beillesztjük azokat napi 

gyakorlatunkba. 

 

5. Műhelymunka - tanári együttműködés formái 
 

Cél: 

A nevelés során a gyermekek egyéni fejlődésének megfelelő elvárásokat, és ezekkel harmonizáló 

feladatokat szükséges megfogalmazni. Ennek érdekében a tanulók és a nevelők minél alaposabb 

megismerése, az együttműködés szellemének egységesítése szükséges. 

Fontos a műhelymunka eredményességéhez: 

• az egyes gyermekek, gyermekcsoportok nevelésében érintettek együttgondolkodása 

• szakmai egyeztetés 

• az előrehaladás szükséges és lehetséges útjainak tisztázása 

• a fejlődési irány kijelölése 

• az egymástól való tanulás képességének kialakítása 

• a pedagógiai mentálhigiéné karbantartása 

• a hiányok feltárása 

• problémakövetési technikák kidolgozása 

• rendszeres szakmai megújhodás 

Szem előtt tartandó: 

• a nevelők függnek egymástól 

• befolyásolják egymást 

• közös célért kell dolgozni! 

A műhelymunka formái: 

A, értékelő megbeszélések 

B, esetmegbeszélés, problémamegoldó fórum 

 
Értékelő megbeszélések: 



  

 

a, Évi négy alkalommal 

- negyedév - félév - háromnegyed év - tanév vége 

b, A résztvevők köre - az integrációban résztvevő nevelők: 

• osztálytanítók 
• szaktanár 

• fejlesztő pedagógus 

c, Az értékelés célja: a gyermek fejlődési és fejlettségi sajátosságainak feltárása annak érdekében,    

 hogy a pedagógus a lehető legoptimálisabb fejlesztési, oktatási tervet tudja elkészíteni. 

• kiterjed: a gyermek egész személyiségére 

• a gyermek produktumait a korábbi állapotához, teljesítményeihez viszonyítja, 

• az előrehaladást mindig pozitívan megerősítve 

• egyénre szabott: a gyerek valamennyi munkájának értékelésére sor kerül 

• az elismerés formája változó lehet egyénenként 

• a hiba és javítása a tanulási folyamat része 

• az értékelés kritériumait a gyerekek és a szülők pontosan ismerik 

d, Dokumentálása: sokoldalú információvak kell megalapozni 

• tervezett, tudatos megfigyelés 

• kérdőívek 

• egyéni fejlődést regisztráló füzet 

e, Eredmény:  

 Az értékelés nem elsősorban minősítés, hanem pedagógiai diagnózis, prognózis. A  segítségükkel 

 kialakított vélemény ad irányt, útmutatást a további munkához. 

 Az elérendő kitűzött célokat fel kell tüntetni. 

 A szakaszokat lezáró összegző vélemény, pedagógiai jellemzést megbeszélhetjük a gyerekkel,

 szülővel. 

Esetmegbeszélés - kezdeményezheti bármely nevelő 

• sajátos helyzet elemzése 

• továbbképzés jellegű műhelymunka (ötletbörze) 

• tréning 

• résztvevők köre (a témától, helyzettől függően) 
■ érintett szülő, gyermek 
■ nevelők csoportja - s ezek variációi 

Problémamegoldó fórum - összehívhatja az osztályfőnök, igazgató, GYIF. 

Az értékelés és esetmegbeszélésben résztvevők köre kibővül az SZM, DÖK, ÖK, GYIF, CKÖ, 

Családsegítő, képviselőivel egy-egy gond orvoslására. Főleg a tanuló személyiségzavarainak, 

magatartási problémáinak, családi helyzetének megoldása érdekében. 

Eredmény: A nevelők viselkedése erősíti bennük a helyes magatartási módok kialakulását. 

 

6. Multikulturális tartalmak (csak integráció) 

Ez a témakör a többségi magyar és a kisebbségi cigánykultúra együttes megismertetését 

jelenti. A multikulturális szemlélet szerint az oktatási rendszerben a különböző kisebbségeket azonos 

tisztelet és védelem illeti meg, mind egymástól, mind a többségtől. 

A kisebbség kultúrája létező, megismerhető és megérthető. 



  

 

Az iskolai multikulturális oktatás célja: hogy cigányok és nem cigányok együtt ismerkedjenek meg a 

cigánykultúra műveltségi anyagával, a hazai és Európa más országaiban élő cigánynépcsoportok 

kultúrájával. 

A cigány és nem cigány tanulók egyaránt legyenek büszkék hagyományos értékeikre, etnikai 

kötődésükre, és ezeket a tulajdonságokat társaikban is tiszteljék. 

A multikulturális oktatás segíti a cigány népi hagyományok megőrzését, és az ezekre a 

hagyományokra épülő értékek továbbfejlesztését. 

Várható eredmények. 

Hosszú távon: 

A tanulók egymás kultúrájának megismerésével, és az ennek érdekében folytatott közös 

tevékenységekkel a tolerancia, a másság tiszteletére és értékeinek felfedezésére lesznek képesek. A 

cigánytanulók pedig hátrányaik kompenzálására, a közoktatási rendszeren belüli előrejutásra, illetve 

rugalmasabb társadalmi beilleszkedésre válnak alkalmassá. 

Rövidtávon: 

Az iskolai rendezvényeken a cigány tanulók előadásában megjelenítjük a cigány kultúra különféle 

alkotásait, a tanulók képzőművészeti jellegű munkáit kiállítjuk, az ilyen jellegű versenyeken 

szerepeltetjük tanulóinkat. 

Értékelés: Dicsérettel, jutalmazással 

 



  

 

6. A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi 
jogainak gyakorlási rendje 

 

Az intézmény tanulói a törvény adta lehetőségekhez mérten részt vesznek az iskola döntéseinek 

folyamatában. Ezt a diákkörök és a diákönkormányzat keretei között tehetik meg. Az intézményben 

diákkörök és diákönkormányzat működhet. Diákkör létrehozását minimum 15 fő tanuló 

kezdeményezheti. Az iskolában csak tantárgyi, kulturális, sport, szakmai diákkörök alakíthatók.   

Intézményünkben minden osztály maximum 2-2 tagot delegálhat az iskolai Diákönkormányzatba. 

Ezek a tagok képviselik az osztályok érdekeit, tájékoztatják társaikat az őket érintő fontos kérdésekről, 

társaik véleményének kikérése után gyakorolják a véleményezési jogot és vezetőt választanak maguk 

közül, aki kapcsolatot tart iskolavezetéssel. A Diákönkormányzat évenkénti döntése alapján részt vesz 

az iskolai programok szervezésében, tervezésében, önálló programokat szervezhet. A 

Diákönkormányzat tanévenként egy tanítás nélküli munkanap programjáról dönt, melyről a 

nevelőtestület az éves program elfogadásakor nyilvánít véleményt.  

A Diákönkormányzat munkáját e feladatra kijelölt felsőfokú végzettséggel rendelkező és pedagógus 

szakképesítéssel rendelkező személy segíti, akit a diákönkormányzat javaslatára az igazgató bíz meg 

öt éves időtartamra. 

Az iskolai döntéshozatali folyamatban a Diákönkormányzat véleményét minden esetben ki kell kérni: 

 az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt, 

 tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, 

 ifjúsági célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 

 házirend elfogadása előtt. 

A tanulók nagyobb közössége – a tanulói létszám minimum 25% - a – véleményt formálhat az őket 

érintő kérdésben. Amennyiben egy adott ügy minimum ezt a tanulólétszámot érinti, ki kell kérni a 

diákönkormányzat véleményét a döntés előtt. 

A véleményeket, észrevételeket minden estben a Diákönkormányzat juttatja el az iskolavezetésnek, 

írott formában a Diákönkormányzat vezetőjének aláírásával. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
7.A szülő, a tanuló, a pedagógus együttműködésének formái,  
továbbfejlesztésének lehetőségei 
 

Az eredményes nevelő-oktató munka, a gyermeki személyiség harmonikus fejlesztésének 

elengedhetetlen feltétele a szülői ház, a tanulói és a pedagógus közösség koordinált, aktív 

együttműködése. A tanuló, a szülő és a pedagógus az iskolai nevelés-tanítás-tanulás folyamatának 

három egymásra utalt, azonos érdekű szereplője. Az érdekazonosság ellenére az együttműködés 

alkalmazkodási képességet, empátiát, bizalmat, fegyelmet és sok türelmet kíván mindhárom féltől. 

Az együttműködés fontos feltétele, hogy a partnerek ismerjék alaposan az iskola nevelési programját, 

különösen annak első szakaszát, amely az itt folyó nevelő-oktató munka alapelveit, céljait, 

feladatait, eszközeit és eljárásait határozza meg. Ez adhatja meg a tartalmát az együttműködésnek. 

A) A szülő és az iskola együttműködésének formái: 

Az együttműködés során először azokat a kérdéseket kell rendezni, hogy milyen módon működhet 

közre, segítheti a szülő az iskolában folyó nevelőmunkát, illetve az iskola milyen módon és formában 

nyújthat segítséget a szülőnek gyermeke helyes neveléséhez. 

1. A szülők részéről a nevelőmunka segítéséhez az alábbi közreműködési formákat várjuk el: 

 aktív részvételt az iskolai rendezvényeken, 

 őszinte véleménynyilvánítást, 

 együttműködő magatartást, 

 nevelési problémák őszinte megbeszélését, közös megoldását, 

 a családi nevelésben jelentkező nehézségek közös legyőzését, 

 érdeklődő-segítő hozzáállást, 

 szponzori segítségnyújtást. 

2. Iskolánk a gyermekek helyes neveléséhez a következő segítségnyújtási formákat kínálja: 

 osztály szülői értekezletek, 

 fogadó órák, 

 családlátogatások, 

 rendkívüli megbeszélések, 

 nyílt napok, nyílt órák szervezése 

 rendszeres és folyamatos tájékoztatás a tanuló előmeneteléről, 

magatartásáról, 

 pályaválasztási tanácsadás 

 

 

Jól segíthetik az együttműködést az iskolánkban kialakult hagyományok közös ápolása, fejlesztése, 

az iskolai ünnepségek egyéb rendezvények is. 

Ezek a következők: 

 tanévnyitó istentisztelet 



  

 

 iskolai vers- és prózamondó versenyek, 

 szalagavatós mősor, 

 karácsonyi műsor, 

 pedagógus napi műsorok, 

 ballagási ünnepség, 

 tanévzáró istentisztelet 

A felsorolt események alkalmat teremtenek az iskola számára, hogy bemutathassa a nevelőoktató 

munka folyamatát, annak eredményeit és nehézségeit a szülők számára. A szülők közvetlen 

tapasztalatokat szerezhetnek gyermekeik fejlődésével, haladásával kapcsolatosan. A programok 

lehetőséget adnak a szülők aktív részvételére, az együttműködésre is. 

 

 

B) A tanuló és a pedagógus együttműködésének formái, alkalmai, lehetőségei: 

 kötelező tanítási órák, 

 nem kötelező iskolai órák, 

 szakköri foglalkozások, 

 közös kirándulások, 

 klubdélutánok, 

 közösen végzett hasznos munkák, 

 sportversenyek, vetélkedők, 

 diák fórumok, 

 személyes megbeszélések, 

A szülők közösségének képviseleti szervei: osztály és iskolai SZMK választmányok. 

A tanulókat az iskolai diákönkormányzat választott vezetői képviselik.                                           

A diákönkormányzatot megbízott pedagógus segíti munkája végzésében. 

 

8. Az osztályozó, a javító és az egyéb vizsgák lebonyolításának 
helyi szabályai 
 
1. A kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól felmentett tanulók az igazgató által 

meghatározott időben a nevelőtestület által meghatározott módon ad számot a tudásról.  

A mindennapos iskolába járás alól felmentett /magán/ tanuló osztályozó vizsgáját május végén teheti 

le. 

2. Az iskola igazgatójának engedélye szükséges ahhoz, hogy az iskola két vagy több évfolyamára 

megállapított tanulmányi követelményeket a tanuló az előírtnál rövidebb idő alatt is teljesítheti.  

3. A tanuló minősítéséről, magasabb évfolyamba lépéséről a nevelőtestület dönt.  

Ha a tanuló a tantervi követelményeket szorgalmi időben nem teljesíti, csak akkor léphet magasabb 

évfolyamba, ha a javítóvizsgán megfelel. 

A javítóvizsga időpontja: augusztus 25-3o. közötti időszak. 

A tanulónak egy tanévben az igazolt és az igazolatlan mulasztása együttesen nem haladhatja meg a 

250 elméleti órát, illetőleg - az összefüggő szakmai gyakorlatról való mulasztás nélkül - a gyakorlati 

órák 30 %- át, és az elméleti órák 20%-át. Az a tanuló, aki az előbbieknél többet mulasztott, a tanév 



  

 

végén nem osztályozható, kivéve, ha igazolatlan mulasztása kevesebb volt az igazoltnál, illetve, ha a  

szakmaigyakorlatból pótolta mulasztását és a nevelőtestület engedélyezte, hogy az elméleti 

tantárgyakból osztályvizsgát tegyen. 

 

A vizsgabizottság összetétele: 

Elnök: az adott tagozat igazgatóhelyettese, 

vagy: osztályfőnöki munkaközösség vezetője 

Tagjai: az adott tantárgyból buktató nevelő, 

az adott tantárggyal azonos szakú nevelő. 

Ha a tanuló a kijelölt időpontban a vizsgán igazoltan nem tud megjelenni, a vizsgát a tárgyév 

szeptember 1-15. között leteheti. 

A tanulót és szüleit az osztályozó és javítóvizsga időpontjáról 15 nappal előtte értesíteni kell. 

Az osztályozó, javító és különbözeti vizsga jegyzőkönyveit iktatottan irattárban kell tárolni. 

 

4. Különbözeti vizsgát a tanuló a kijelölt időpontban teheti le. 

5.Az érettségi és szakmai vizsgák rendjéről jogszabály által meghatározott központi szabályzat 

intézkedik 

 

 

 

9. A tanulók felvételével és átvételével kapcsolatos szabályozás 
 

Tanulói jogviszony felvétel, vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel vagy átvétel jelentkezés alapján 

történik. A felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt. 

Felvétel által jogviszony létesíthető azzal a tanulóval, aki a felvételi eljárást sikerrel teljesítette, a 

felvételi rangsorban elfoglalt helye ezt lehetővé teszi. A felvételi eljárás rendje a következő: 

 

9.1.1. SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉS 
 

Felvételi vizsgát nem tartunk. A felvételi eljárás során az általános iskola 7. osztály év végi és a 8. 

osztály első félévi eredményét vesszük figyelembe az alábbi tantárgyakból. 

 Magyar nyelv 

 Magyar irodalom 

 Matematika 

 Történelem 

 Idegen nyelv 

 Fizika 

 

Elérhető maximális pontszám: 120 pont. 

 

9.1.2. SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS 
 

Felvételi vizsgát nem tartunk. A felvételi eljárás során az általános iskola 7. osztály év végi és a 8. 

osztály első félévi eredményét vesszük figyelembe az alábbi tantárgyakból. 

 Magyar nyelv 

 Magyar irodalom 

 Matematika 

 Történelem 

 Idegen nyelv 

 Fizika 

Elérhető maximális pontszám: 120 pont. 

Továbbá:   -    egészségügyi alkalmassági vizsgálat 

          -     adott szakmák esetén pályaalkalmassági vizsgálat 



  

 

 

A RANGSOROLÁS MÓDJA 
 

A rangsorolás a felvételi eljárás során szerzett pontszámok sorrendje alapján történik. 

Pontazonosság esetén előnyben részesül: 

 HHH tanuló 

 testvére(i) az intézményben tanulnak 

 

 

 

9.2. SNI-sés BTM-stanulók esetében alkalmazott speciális szabályok 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 51. § (5) pontja alapján a felvételi vizsgán 

indokolt esetben biztosítjuk a törvényben előírtakat.  

Ha a tanuló élni akar az NKT 51. § (5) bekezdésében biztosított jogával, a 20/2012 (VIII.31.) EMMI 

rendelet 33. § (3) pontja szerint a jelentkezési laphoz csatolni kell, az erre vonatkozó kérelmet, 

valamint a szakértői bizottság véleményét.   

 

9.3. Jogorvoslati lehetőségek 
 

A központi írásbeli vizsgával kapcsolatos észrevételeket a tanuló a megtekintés napját követő 

munkanapon, 

1600 óráig nyújthatja be az iskola igazgatójának címezve. 

A jelentkezés elutasítása esetén a szülők a döntés ellen jogorvoslattal élhetnek. A jogorvoslati eljárást 

megindító kérelmet az iskola fenntartójához kell benyújtani, melynek elbírálását a tárgyév június 1-

jéig kell elvégezni. 

 

Átvétel útján jogviszony létesíthető abban az esetben, ha a kérdéses évfolyam adott osztályában van 

szabad férőhely, valamint a jelentkező azonos képzésfajtából érkezik. Amennyiben a képzésfajta nem 

teljesen megegyező, abban az esetben a szükséges tantárgyak vonatkozásában sikeres különbözeti 

vizsga letétele után vehető át a tanuló. A szakképzés területén átvétel kizárólag azonos szakma 

tanulása esetén lehetséges, kivételt képez a szakképzés kezdő évfolyamán az az eset, ha a gyakorlati 

foglalkozások a tanévben még nem haladták meg az éves gyakorlati óraszám 20%-át.  

Ebben az esetben sikeres különbözeti vizsga, és egészségügyi vizsgálat után átvehető a tanuló. 

 

 



  

 

10.  Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának iskolai 
programja 
 

A tanév folyamán 5X2 óra keretében a biológiát tanító kollegák közreműködésével történik. A 

megtartott foglalkozások az osztálynaplóban a haladási napló részen kerülnek regisztrálásra.A 

foglalkozások témái a következők: 
 

 

1.) Az elsősegélynyújtás, sérült vizsgálata 
 

 A baleseti helyszín 

 Tájékozódás a baleset helyszínén 

 Mentőhívás 

 Az eszméletlenség vizsgálata 

 A légzés vizsgálata 

 Keringés vizsgálata 

 
 

2.) Eszméletlen, jól lélegző sérült ellátása 
 

 Ellátás lépései 

 A mozgás kizáró okai 

 A sérült ellátása kizáró okok esetén 

 Stabil oldalfekvő helyzet kivitelezése  

 
 

3.) Légúti idegen test 
 

 Tünetei, légúti idegen test eltávolítása 

 Fekvő eszméletlen sérült esetén 

 Kisgyermek esetén 
 

 

4.) Újraélesztés 
 

 Halál formái 

 BLS (alapszintű életfenntartás), AED, ALS 

 BLS célja, menete, mellkaskompresszió, befúvás 

 
 

5.) Sérülések és ellátásuk 
 

 Sebellátás célja, szabályai 

 Vérzések, fajtái (külső és belső vérzések), tünetei, ellátásuk 

 Szemsérülések 

 Égés 

 Marószer okozta sérülések 

 

 

6.) Izületek, törések és ellátásuk 
 

 Rándulás 

 Ficam 

 Zárt törés, nyílt törés tünetei, ellátása 

 Arckoponyacsont-törés 

 Bordatörés 



  

 

 Medencecsonttörés 

 Gerinctörés 

 Végtagtörés 
 

 

7.) Agyrázkódás, sokk 
 

 Tünetei, ellátása 

 Kiváltó okok, tünetei, ellátása 

 
 

8.) Mérgezések 
 

 Gyógyszermérgezés 

 Benzinmérgezés 

 Sav-lúg mérgezés 

 Kimentés gáztérből 
 

 

9.) Sérültek kimentése vészhelyzetekből 
 

 Kimentés vízből 

 Kimentés áramkörből 

 Kimentés veszélyes anyagot szállító járműből 
 

 

10.) Rosszullétek és ellátásuk 
 

 Ájulás 

 Epilepszia 

 Alacsony vércukorszint 

 

 

 



  

 

11. HELYI TANTERV 
 

11.1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 
 

     11.2 ÓRAHÁLÓ 
 

 Tantárgyi struktúra és óraszámok szakközépiskola 
 

 Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok a 9-12. évfolyamon 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Óraterv a kerettantervekhez 9-12. szakgimnáziumban 
 

Tantárgyak 

 
9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar nyelv- és irodalom 4 4 4 4 

Idegen nyelv  

    Angol vagy német 

3 3 3 3 

Matematika 4 3 3 3 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
2 2 3 3 

Etika   1  

Biológia és egészségtan  2 2 1 

Fizika 2 2 1  

Kémia 2 1   

Földrajz 2 1   

Művészetek  1   

Informatika 1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szakmai tárgyak 8 9 10 13 

Körny. védelem és fenntarthatóság 

 

 

1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 0 0 0 0 

Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35 35 

Hittan és erkölcstan 2 2 2 2 



  

 

Tantárgyi struktúra és óraszámok szakiskola 
 

 Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok a 9-11. évfolyamon 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Éves Óraszámok 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Óraterv a kerettantervekhez 9-11. évfolyam, szakközépiskolában 

 

Tantárgyak 

 
9. évf. 10. évf. 11. évf. 

Kommunikáció - magyar nyelv és irodalom              
(nyelvtan, irodalom, művészetek,  médiaismeret-

kommunikáció) 
1 1 1 

Idegen nyelv 2 2 2 

Matematika 1 1 1 

Társadalomismeret ( történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek, gazdaságföldrajz) 
1 1 1 

Természetismeret (biológia, fizika, kémia,       

természetföldrajz) 
1 1 1 

Testnevelés  5 5 5 

Osztályközösség-építés  (életvitel, etika-

egészségtudatosság, fenntartható fejlődés, életpálya 

tervezés 

1 1 1 

    

Szabadon tervezhető órakeret 0 0 0 

Rendelkezésre álló órakeret 12 12 12 

Hittan és erkölcstan 2 2 2 

Tantárgyak 

 
9. évf. 10. évf. 11. évf. 

Kommunikáció - magyar nyelv és irodalom               36 36 32 

Idegen nyelv 72 72 64 

Matematika 36 36 32 

Társadalomismeret 36 36 32 

Természetismeret 36 36 32 

Testnevelés 180 180 160 

Osztályközösség-építés   36 36 32 



  

 

11.3.  Választott kerettantervek megnevezése 

A rendelkezésre álló kerettantervek felkínált lehetőségei közül iskolánk az alábbiak szerint döntött. 
 

Kémia:  B       típusú kerettanterv 

Biológia: B       típusú kerettanterv 

Fizika:  B       típusú kerettanterv 

 
 

11.3.1. Választott kerettanterv által meghatározott óraszám feletti  
 kötelező tanórai foglalkozások 
 
A kötelező tanórai foglalkozások körébe tartozik kötelezően választható módon a református és 

katolikus hittanoktatás, vagy ezek helyett az erkölcstan. Minden képzésformában minden évfolyamon 

ezen tantárgyakból heti 2 óra került az iskolai óratervbe. Ezeken kívül a következő változtatások 

történtek, a kerettanterv kötelező óraszámaihoz képest: 

 

 

Szakgimnázium képzés vonatkozásában: 

A szabadon tervezhető órák terhére az alábbi óraterv készült.  

A 9. évfolyamon +1 óra matematika óra kerül beépítésre.  

Minden évfolyamon bevezetésre kerül a környezetvédelem és fenntarthatóság tantárgy, amely heti 1-1 

óra került a tantervbe.  

Ezen kívül a szabadon választható órakeret terhére a szakmai tárgyak minden évfolyamon 2-2 órával 

kerülnek megemelésre. A 10-11-12. évfolyamon az informatika tantárgy órakeretét megnöveltük 1-1 

órával. 

 

11.4.Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi  
 segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei 

A. Iskolánk pedagógusai a helyi tanterv alapján, e fejezet rendelkezéseinek betartásával, a szakmai 

munkaközösségek véleményének kikérésével választják meg az alkalmazott tankönyveket, 

tanulmányi segédleteket, taneszközöket, ruházati és más felszereléseket. 

B. Pedagógusaink nem választhatnak olyan tankönyvet, amelynek igénybevétele az iskolai 

tankönyvrendelés és tankönyvellátás jogszabályban meghatározott rendje szerint nem biztosítható 

valamennyi tanulónak. 

C. Tanítási év közben a meglévő tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök,ruházati és más 

felszerelések beszerzésére vonatkozó döntés nem változtatható meg, ha abbóla szülőre fizetési 

kötelezettség hárul. 

 

D. A tankönyvrendelés elkészítését iskolánk két pedagógusa a munkaközösségekkel együtt 

koordinálja. A tankönyvrendelés összeállításánál az alábbi elveket érvényesítjük: 

a) pedagógusaink a tankönyvválasztásnál előnyben részesítik az Oktatási Államtitkárság által 

kiadott tankönyvjegyzékben szereplő tankönyveket; 

b) azokat a könyveket, segédkönyveket, amelyek nem szerepelnek a tankönyvjegyzékben az 

iskolaszék, vagy az iskolai szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat egyetértésével 

lehet a tankönyvrendelésbe felvenni; 

c) a tankönyvrendelésbe a pedagógus csak olyan tankönyv felvételét javasolhatja, amely 

megfelel az alkalmazott tantervnek, és amelyet a tantárgy tanulása során a tanulók 

rendszeresen használnak; 



  

 

d) a pedagógiai munka egysége és az iskolán belüli átjárhatóság biztosítása érdekében azon 

tanulók számára, akik az adott tantárgyat az adott évfolyamon azonos tanterv szerint tanulják, 

egységesen ugyanazt a tankönyvet kell megrendelni. 

A következő tanévben szükséges taneszközökről a májusi szülői értekezleten szóban, az iskola 

aulájában elhelyezett listán írásban tájékoztatjuk a szülőket. Tájékoztató található a kölcsönözhető 

tankönyvekről is illetve arról, hogy milyen feltételek mellett kaphatnak támogatást (ingyenes 

hozzájutást) a tanulók a tankönyvek megvásárlásához. 

11.5. Választható tantárgyak, foglalkozások megnevezése 
 
Iskolánk vonatkozásában választható tantárgyként jelentkeznek a hit- és erkölcstan vonatkozásában 

felekezeti hovatartozás szerint a Katolikus vagy Református hitoktatás, illetve Közoktatási 

megállapodás rendelkezése szerint adott az erkölcstan választhatósága. Így iskolánk tanulója az 

iskolába való belépésekor választhat Református hittan, Katolikus hittan, vagy általános erkölcstan 

tantárgyak között, felekezeti hovatartozása, vagy lelkiismereti meggyőződése szerint.  

 

Az érettségi vizsga a tanulói jogviszony keretében az érettségi bizonyítvány megszerzése előtt abból a 

vizsgatárgyból tehető, amelyek a helyi tantervben meghatározott követelményei az érettségi vizsgára 

jelentkező teljesítette, tudását osztályzattal értékelték és ezt bizonyítvánnyal igazolni, tudja.  

 

11.5.1. A középszintű érettségi vizsga témakörei 
 
A középszintű érettségi vizsga témaköreit minden érintett tantárgy vonatkozásában az adott tantárgy 

kerettanterve tartalmazza.  

 

11.6. A tanuló tanulmányi munkájának értékelése 
 

I. Az ismeretek számonkérésének, a tanuló teljesítménye értékelésének követelményei és 

formái 

A) Követelmények: 

> Számon kérni csak olyan ismeretet szabad, amelyet megtanítottunk, illetveamelyhez  

 a tanuló tanára vezetésével (irányításával) hozzájutott. 

> A számonkérésnek mindig a tanuló tudására (és nem tudásának hiányosságaira) kell irányulnia. A 

hiányosságok feltárásának célja a további ismeretszerzés,illetve a hiányosságok pótlásának 

segítése. 

> Lehetőséget kell adni a tanulónak a számonkérés során feltárt hiányosságok pótlására,  

 hibák javítására. 

> A tanuló teljesítményét mindenkor korrekt módon, az elvárás-képesség- teljesítmény  

 egységében kell értékelni. 

> Az értékelés és minősítés során arra kell törekedni, hogy az érdemjegy, vagyszöveges  

 minősítés mindenkor a tanuló teljesítményét tükrözze (és ne az osztályban, csoportban  

 kialakult tudásbeli rangsorban elfoglalt helyét). 

> A tanulói teljesítmény értékelésekor a pozitív motiváció, a képességeknek a   

 megerősítés útján történő fejlesztése az irányadó elv. 

 

B) Az értékelés formái: 

  A tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel 
 értékeljük, félévkor és a tanítási év végén osztályzattal minősítjük. 

 



  

 

A szaktanár a tanuló teljesítményét, előmenetelét 

 

a) heti egy órás tantárgynál félévenként legalább három érdemjeggyel, 

b) heti kettő vagy három órás tantárgynál havonta legalább egy érdemjeggyel, 

c) heti három óránál magasabb heti óraszámú tantárgynál havonta legalább kettő érdemjeggyel 

értékeli. 

Az értékelés legyen folyamatos: 

> visszajelzés a diáknak a zökkenőmentes továbbhaladás érdekében, 

> jelzés a szülőknek a diák adott tantárgybeli előmeneteléről. 

A folyamatos értékelés fajtái: 

> órai értékelés (szóban az órai munka, az aktivitás visszajelzésére), 

> szóbeli felelet értékelése, 

> gyakorlati, illetve manuális tevékenység értékelése osztályzattal és szóban   

 (készségtárgyak teljesítményének értékelésére), 

> írásos értékelés (írásbeli munka minősítésére: osztályzat + hozzáfűzött megjegyzések, 

 tanácsok), 

> szülőknek üzenő füzet vagy ellenőrző útján küldött jelzés a feltűnően gyenge, vagy -  

 esetleg - a kiemelkedően jó teljesítményért. 

> félévi és tanév végi 
 

Az értékelés módja: 

A 9-12. évfolyamon a tanulók munkáját minden tantárgyból év közben érdemjegyekkel, a félév és a 

tanév végén osztályzattal minősítjük. 

Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők: 

Jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1) 

Kiemelkedő tantárgyi teljesítmény félév és tanév végi osztályzata: kitűnő (5). 

Az ellenőrzés fajtái: 

> szóbeli feleltetés, 

> házi feladat, füzetvezetés ellenőrzése, 

> írásbeli számonkérési formák: 

• írásbeli felelet (egy anyagrészből), 

• beadandó, nagyobb elmélyülést igénylő házi dolgozat kitűzése, 

• röpdolgozat (bejelentés nélkül, aznapi házi feladatból), 

• dolgozat (előző órán bejelentett, kisebb anyagrészből), 

• témazáró dolgozat (legalább egy héttel korábban bejelentett, összefoglalással előkészített, 

teljes témakört felölelő). 

> a tanuló produktumának (pl.: testnevelésselösszefüggő mozgásforma előadása) 

ellenőrzése. 

A) A tanuló írásbeli beszámoltatásának formái : 

a) témazáró dolgozat: egy teljes tantervi téma számonkérésére szolgáló, egy tanórát kitöltő, az 

 ismeretek felidézését és alkalmazását egyaránt megkövetelő írásbeli számonkérési forma, 



  

 

 a témazáró dolgozatban szereplő feladattípusok arányai megfelelnek a tananyag és a tantervi 

 követelmények belső arányainak; 

b) egyéb dolgozat: egy tantervi téma valamely részének számonkérésére szolgáló, legfeljebb egy 

 tanórát kitöltő írásbeli számonkérési forma, amelyben az ismeretek felidézése az alkalmazástól 

 függetlenül vagy azzal együtt is számon kérhető 

c) Az év eleji, félévi, év végi felmérések alapvetően diagnosztikai célt szolgálnak: a tanulók 

 tudásának, készségeinek szintjét mérik. E felmérők csak akkor osztályozhatók, ha megfelelő 

 ismétlés, gyakorlás után került sor rájuk. 

A tanuló tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanulók írásbeli 

értékelésekor az elért teljesítmény (pontszám) érdemjegyekre történő átváltását a következő arányok 

alapján végezzük. 

Teljesítmény 

0   –33 %  elégtelen (1) 

34 – 50 %  elégséges (2) 

51 – 75 %  közepes (3) 

76 – 90 %  jó (4) 

91 – 100 % jeles (5) 

 

Ha a szaktanár a meghatározott ponthatárok alkalmazása során szükségesnek látja, az adott 

osztályban, csoportban az egyes ponthatárokat legfeljebb három százalékkal lefelé vagy felfelé 

módosíthatja. 

B) Az írásbeli beszámoltatás korlátai, a tanulók tudásának értékelésben betöltött 

 szerepe, súlya 

1. Az írásbeli beszámoltatás szerepe, súlya 

a) A számonkérési, értékelési formák (szóbeli, írásbeli) helyes aránya a pedagógia örök dilemmája. 

 A képesség és készségfejlesztés követelménye a két forma egyenlő arányát kívánná. A magas 

 osztálylétszámok, a mennyiségében és sokféleségében egyre bővülő közvetítendő ismeretanyag 

 elsajátításának pontos ellenőrzése az írásbeli számonkérést részesíti előnyben. Ugyanakkor a 

 tanulók kifejezőkészségbeli hiányosságai, a felgyorsult élettempó hatására kialakult rövidített, 

 szinte csak jelzésszerű - az egyedi, választékos stílust nélkülöző - beszédjük az iskola felelősségét 

 növeli ezen a téren. 

b) A témazáró dolgozatok - kétszeres súllyal való értékeléséről a szaktanár dönt a munkaközösség 

 véleményének figyelembevételével. A szaktanár a tanév elején tájékoztatja a tanulókat arról, hogy 

 melyek azok a tanulói teljesítmények, amelyeket a félévi és a tanítási év végi osztályzatok 

 kialakításánál kétszeres súllyal fog figyelembe venni. Ilyen teljesítmény értékelésekor a naplóba 

 és a tanuló ellenőrzőjébe piros színnel megkülönböztetett érdemjegy kerül. Az osztályzatok 

 kialakításánál más súlyozást nem alkalmazunk. 

c.)  Témazáró dolgozat íratását a szaktanár legkésőbb egy héttel a dolgozatírás előtt bejelenti, 

adolgozatot két héten belül kijavítja, egy napon kettőnél több témazáró dolgozatot nem íratunk. 

d.) Egyéb dolgozat íratását a szaktanár legkésőbb az előző tanítási órán bejelenti, a dolgozatot két héten 

belül kijavítja; 

e.) A szaktanár egy tantárgyból nem írat újabb dolgozatot mindaddig, amíg az előző dolgozatot kijavítva 

ki nem adta a tanulóknak. 

f.) A félévi és tanév végi minősítés nem alakítható ki csak írásbeli számonkérés alapján született 

érdemjegyekből azokból a tantárgyakból, amelyek alkalmasak a szóbeli kifejezőkészség fejlesztésére. 

g.) A diákok írásbeli dolgozatait, beszedett füzetét, beadott munkáját (házi dolgozatok, tanulói 



  

 

kutatómunkák anyaga) rövid időn belül értékelni, javítani kell. 

 

 

11.7. Magatartás és a szorgalom helyi minősítési rendszere 

Tanulóink személyiségfejlődésének, neveltségi szintjük értékelésének fontos eszköze magatartásuk és 

szorgalmuk minősítése. A minősítési rendszerrel célunk az egységes szemléletű értékelés 

megvalósítása. 

A minősítés formái: 

A tanuló magatartásának értékelése, minősítése:  

példás (5), jó (4), változó (3), rossz (2). 

A tanuló szorgalmának értékelése, minősítése:  

példás (5), jó (4), változó (3), hanyag (2).  

Félévkor a minősítés az ellenőrző könyvbe csak számmal kerül be, az év végi bizonyítványba a fenti 

egyszavas minősítéseket kell beírni. 

A minősítés eljárásrendje: 

> A tanuló magatartását és szorgalmát félévkor és a tanítási év végén osztályzattal minősítjük. 

> Az osztályfőnök az általa gyűjtött információk alapján a félévi, illetve az év végi osztályozó 

 értekezleten javaslatot tesz az egyes tanulók minősítési fokozatára. 

> A minősítések kialakításában az osztályfőnök támaszkodik az osztályban tanító tanárok, az 

 osztály-diákbizottság véleményére és a minősítést megvitatja az osztályközösséggel, 

 valamint az érintett tanulóval. 

> Változtatni kell annak a tanulónak a magatartási érdemjegyét, akinek a tanárokhoz,  felnőttekhez, 

társaihoz való viszonya kifogásolható. 

> A végleges minősítés a nevelőtestület döntése alapján alakul ki az érvényben lévő minősítési 

 fokozatok alapján. 

> Az első félévben az első időszakban-, a tanév végén az egész tanévben mutatott magatartást  és 

szorgalmat értékeljük. 

> A félévi és év végi osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni. 

> A magántanuló magatartását és szorgalmát nem kell minősíteni. 

> Az értékelés alapelveit, az egyes minősítések feltételeit az osztályfőnök a tanulókkal az év  elejei 

első osztályfőnöki órákon, a szülőkkel a tanév első szülői értekezletén ismerteti. 

 

A magatartás értékelésének és minősítésének követelményei: 

„Példás” az a tanuló, aki: 

 magatartása, cselekedetei elismerést váltanak ki társaiból, tanáraiból 

 felelősséget vállal tetteiért 

 tiszteli és elismeri mások értékeit, jóindulattal segíti társait, aki tudásával, a közösségben 

 elért helyzetével soha nem él vissza 



  

 

 a nyelvi fordulataiban kerüli a durva, trágár kifejezéseket 

 képes kulturáltan fellépni saját maga és szűkebb környezete érdekében 

 szívesen vállal munkát osztálya, iskolája, közössége érdekében 

 ügyel környezete rendjére, tisztaságára, szándékosan nem okoz kárt 

 betartja az iskola házirendjét 

 nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása  

„Jó” az a tanuló, aki: 

 a példás magatartás követelményeinek javarészt megfelel, de cselekedeteit, ítéleteit időnként az 

indulat vezérli 

  a házirendet betartja 

  tiszteli a felnőtteket, társait 

 trágár, durva kifejezéseket nem használ 

  feladatait becsülettel elvégzi, de a közösségért vállalt munkára önként csak ritkán vállalkozik, a 

rábízottakat tőle elvárható módon teljesíti 

  az osztály vagy az iskola közösségi munkájában csak felkérésre, biztatásra vesz részt 

  ügyel környezete rendjére, tisztaságára, szándékosan nem okoz kárt 

  nincs írásbeli intője vagy megrovása 

 

„Változó” magatartás» az a tanuló, aki: 

 cselekedetei következményeit nem képes felismerni, így az iskolai házirend előírásait nem minden 

esetben tartja be 

 a tanórán vagy tanórán kívül többször viselkedik fegyelmezetlenül 

 a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik 

  játékban gyakran vét a szabályok ellen, közösségi munkájában sokszor udvariatlan, durva 

 sérelmeit időnként önbíráskodással torolja meg 

 az órai munka során nem kellő figyelemmel dolgozik, időnként mással foglalkozik 

 ha feladattal bízzák meg, azt elvégzi, de nem kellő figyelemmel 

 környezete rendjéért keveset tesz, vagy nem érdekli 

 a viselkedési szabályokat csupán úgy tudja betartani, ha gyakran figyelmeztetik rá 

 igazolatlanul mulasztott 

 osztályfőnöki intője van 

„Rossz” a magatartása annak a tanulónak, aki: 

 a házirend előírásait sorozatosan megsérti, nem tudja és nem is akarja betartani az iskolai 

házirendet 

 feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti 

 magatartása fegyelmezetlen, rendetlen 

 társaival, a felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlanul, durván viselkedik 

 viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza 

 szándékosan rongálja környezetét 



  

 

 több alkalommal igazolatlanul mulaszt 

 több szaktanári figyelmeztetést kap, illetve van osztályfőnöki megrovása, vagy ennél magasabb 

fokú büntetése 

A magatartás elbírálásakor az egyes érdemjegyek, illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt 

szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges. 

 
A szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei:  
 

„Példás” szorgalmú az a diák, aki: 

 képességeinek megfelelő, egyenletes teljesítményt nyújt 

 tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi 

 a tanórákon aktív, szívesen vállal többlet feladatokat is. és azokat elvégzi 

 munkavégzése pontos, megbízható 

 a tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként vesz részt 

 taneszközei tiszták, rendesek, és ezeket a tanítási órákra mindig elhozza 

„Jó” a szorgalma annak a diáknak, aki: 

 képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt 

 rendszeresen, megbízhatóan dolgozik 

 a tanórákon többnyire aktív 

 többlet feladatot, tanórán kívüli foglalkozáson vagy versenyeken való részvételt önként nem 

vállal, de az ilyen jellegű megbízást teljesíti 

 taneszközei tiszták, rendezettek 

„Változó” a szorgalma annak a diáknak, aki: 

 tanulmányi teljesítménye elmarad képességeitől 

 tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait nem mindig teljesíti 

 felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik 

 érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is lerontja 

 önálló munkája figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre, felügyelettel 

 dolgozik 

„Hanyag” a szorgalma annak a diáknak, aki: 

 képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében 

 az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg 

 tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen 

 feladatait folyamatosan nem végzi el 

 felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek l 

 a tanuláshoz nyújtott nevelői vagy tanulói segítséget nem fogadja el, annak ellenszegül 

 félévi, vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen 



  

 

A szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek, illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt 

szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges. 

A magatartás és szorgalom megítélésekor mindig figyelembe kell venni a gyermek életkörülményeit 

és képességszintjét!  

Az iskolai jutalmazás formái: 

Azt a tanulót, aki képességeihez mérten: 

- példamutató magatartást tanúsít 

- folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el 

- az iskolai közösség érdekében közösségi munkát végez 

- iskolai és iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, előadáson, bemutatón vesz részt 

- vagy bármilyen más módon segít az iskola hírnevének megőrzésében, annak növelésében az 

iskola jutalomban részesíti 

a, Az iskolában tanév közben a következő dicséretek adhatók: 

- szaktanári dicséret 

- osztályfőnöki dicséret 

- igazgatói dicséret 

- nevelőtestületi dicséret 

b, Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végzett 

 tanulók a tanév végén: 

- szaktárgyi teljesítményért, 

- példamutató magatartásért, 

- kiemelkedő szorgalomért, 

- példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesíthetők.  

 A dicséretet a tanuló bizonyítványába kell bevezetni. 

c, Az egyes tanévek végén a jeles eredményt elért tanulók   oklevelet és 

könyvjutalmat kapnak, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola   közössége előtt 

vehetnek át. 

 A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudtára kell adni! 

 Az iskolán kívüli versenyeken, előadásokon, bemutatókon, vetélkedőkön eredményesen 

 szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek. 

A kiemelkedő eredménnyel végzett közös munkát, az egységes helytállást tanúsító tanulói közösséget 

csoportos dicséretben és könyvjutalomban lehet részesíteni. 

Az iskolai büntetés formái: 

Azt a tanulót, aki: 

- a tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti 

- a házirend előírásait megszegi 

- árt az iskola hírnevének, büntetésben lehet részesíteni. 

A büntetés formái: 

- szaktanári figyelmeztetés, 

- osztályfőnöki figyelmeztetés (szóban, írásban), 



  

 

- osztályfőnöki intés, 

- osztályfőnöki megrovás, 

- igazgatói figyelmeztetés (szóban, írásban) 

- igazgatói intés 

- igazgatói megrovás 

- tantestületi figyelmeztetés 

- tantestületi intés 

- tantestületi megrovás 

Az iskolai büntetések kiszabását a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben a vétség 

súlyosságától függően el lehet térni. 

A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudtára kell adni! 

 

11.8. Csoportbontások és egyéb foglalkozások szervezésének elvei 

 
 Iskolánk csoportbontást alkalmaz az idegennyelvi képzés esetében , ahol a két oktatott nyelv angol, 

illetve német nyelv. Ennek meghatározása az általános iskolában tanult idegen nyelv alapján történik, 

illetve bizonyos szakmák esetén adott a tanult idegen nyelv. Csoportbontás lép még föl az informatika, 

matematika, magyar nyelv és irodalom tantárgy esetében a tanulói létszám alapján.  

11.9. A tanulók fizikai állapotának mérései az intézményben 

 
Az középiskolában és szakiskolában évente két alkalommal, ősszel és tavasszal gondoskodni kell a 

tanulók fizikai állapotának méréséről. 

Az általános fizikai teherbíró képesség mérése során feltérképezhetik az egyes képességek területén 

mutatkozó hiányosságok. E hiányosságok feltárása, a tanulók életmódjának ismerete kiindulási alapul 

szolgál mind az egyéni, mind a közösségi fejlesztő, felzárkóztató programok elkészítésében, 

lehetőséget biztosítva az egészségileg hátrányos helyzet megszüntetésére, az általános fizikai teherbíró 

képesség fokozatos fejlesztésére, a szükséges szint elérésére, megtartására. 

A törvény által megszabott kötelezettség végrehajtására a tanulók fizikai képességének mérésére 

egyszerű, kevés szerigényű és bárhol végrehajtható teszteket használunk, melyek mutatják a gyerekek 

fizikai felkészültségének mértékét. 

El kell érni, hogy az általános fizikai teherbíró képesség fejlődésének folyamatos nyomon követése, 

motivációs tényezőként hasson a tanulókra, és az iskolából kikerülve életvitelükben helyet kapjon a 

rendszeres fizikai aktivitás is. 

Az egységes mérésre és értékelésre alkalmas próbák: 

Az aerob állóképesség mérése: 

Cooper-teszt 

Az egyéni aerob teljesítőképességét, akkor lehet a legpontosabban mérni, ha az alkalmazott próbák 

végrehajtása kiegészül pulzusméréssel. 

A pulzus mérése mindaddig, - a készség szintjéig való - gyakorlási folyamatként fogható fel, amíg a 

tanulók nem tudják önállóan, megbízhatóan, pontosan elvégezni 

Az erő, erő - állóképesség mérése: 

1. Helyből távolugrás 

(Az alsó végtag dinamikus erejének a mérésére) 

2. Hasonfekvésből törzsemelés 



  

 

(A hátizom erő, erő - állóképesség mérésére) 

3. Hanyattfekvésből felülés (térdérintéssel) 

(A csípőhajlító és a hasizmok erő, erő - állóképességének mérésére) 

4. Fekvőtámaszban karhajlítás 

(A vállöv - és a kar erejének, erő - állóképesség mérésére) 

Általános mérési szempontok 

1. A mérés megkezdése előtt a tanulónak tisztában kell lenni a mérés céljával, gyakorlati 

hasznosságával és az elvégzendő feladatokkal. 

2. Valamennyi próbát tornateremben valamint sportudvaron tornaruhában, sportöltözetben célszerű 

végezni. 

3. A mérést mindig előzze meg az általános és speciális bemelegítés. 

4. A feldolgozásra alkalmas próbákkal egyszerűen, objektíven mérhető, értékelhető a tanulók fizikai 

állapota. 

5. Az általános testi erő, erő-állóképesség mérésére alkalmazott próbák elvégzésekor (minden 

próbán minimum 3 kísérleti lehetőség megadásával) a legjobb teljesítményt kell nyilvántartásba venni, 

és a megfelelő pontértéket, (a megadott táblázat segítésével) meghatározni. 

6. Az általános fizikai teherbíró-képesség közös mérése és értékelése során el kell érni, hogy a 

tanulók elméletben és gyakorlatban is megszerezzék azokat az alapvető élettani, egészségtani és 

edzéselméleti ismereteket, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a fizikai állapotuk szinten 

tartásához, szükség esetén fejlesztéséhez, valamint szintjének ellenőrzéséhez. 

7. A teljesítmény mérésére, értékelésére alkalmas próbákat azzal a tanárral legcélszerűbb 

elvégeztetni, aki a tanulók testi nevelésével foglalkozik. 

8. A próbák mérése és értékelése a (testnevelő) tanár irányítása mellett, a tanulók önállóan végzik. 

9. A tanulók általános fizikai teherbíró képességének fokozatos fejlesztése, mérése, az iskolai 

testnevelés részévé, kiemelkedő feladatává kell, hogy váljék. 

AZ ÁLTALÁNOS FIZIKAI TEHERBÍRÓKÉPESSÉG MINŐSÍTÉSE 

 

0-20.5 pont igen gyenge 

Gyenge fizikai állapota miatt, a mindennapi tevékenységének maradéktalan elvégzése, legtöbb 

esetben olyan fizikai-szellemi megterhelést jelent, hogy rendszeresen fáradtnak, kimerültnek érzi 

magát. 

(A figyelem terjedelmének, tartósságának növeléséhez, közérzetének - átmeneti - javításához 

igen gyakran különféle élénkítő szerek, esetenként gyógyszerek fogyasztására van szükség. Hajlamos 

a gyakori megbetegedésre. Immunrendszerének a kisebb fertőzések, könnyebb megbetegedések 

leküzdése is igen gyakran komoly megterhelést jelent.) 

21-40.5 pont gyenge 

Az egésznapi tevékenységtől gyakran elfárad, a nap végén levertnek, kimerültnek, 

rosszkedvűnek érzi magát, egyik napról a másikra, nem tudja kipihenni fáradalmát. 

41-60.5 pont elfogadható 



  

 

A rendszeres, mindennapi tevékenységtől már ritkán fárad el, de tartós, váratlan többletmunka már 

erősen igénybe veszi. 

61-80.5 pont közepes 

Elérte azt a szintet, amely elegendő ahhoz, hogy egészsége stabil maradjon, azaz tartósan 

kiegyensúlyozottan, jó közérzettel élhessen. E szint megtartásához is, heti 2-3 órás időtartamú, 

rendszeresen végzett testedzés szükséges. Az egészség megőrzése érdekében a továbbiakban, (a 

későbbi élete folyamán) is törekedni kell legalább e szint megtartására. 

81-100.5 pont jó 

Ezt a szintet általában azoknak sikerül elérni, akik valamilyen sportágban alacsonyabb szintű 

szakosztályban, ill. amatőr szinten rendszeresen edzenek, versenyeznek. 

(E szintet elérők, amennyiben élsportolókká szeretnének válni, minél előbb kezdjenek hozzá az 

alapvető kondicionális képességeik magasabb szintre emeléséhez, fejlesztéséhez.) 

 

101-120.5 pont  kiváló 

E szintet elérők, már fizikailag jól terhelhetők, az általuk választott sportágban (élsportolóként) is 

kiváló eredményeket érnek el. 

Fontos, hogy a tesztek nem képezik a tanterv részét, ezért nem gyakoroltatjuk, ill. nem isosztályozzuk 

ezeket. 

A tesztekről való részletesebb információk az OM. „Útmutató a tanulók fizikai és 

motorikusképességeinek méréséhez (OM. 2000.)” c. kiadványában találhatók. 
 

 

12. Egészségnevelési és környezetnevelési elvek 
 
12.1 Alapfogalmak 
 

Mi az egészség? 

■ Testi, lelki, szociális jól-lét állapota, nem a betegség hiánya 

■ Alkalmazkodóképesség a környezet változásaihoz 

■ Összhang a fizikai, a lelki és a társadalmi lehetőségek közt. 

■ Kiteljesedése az egyén társadalmi integrációjától is függ (család, iskola, más közösségek) 

Egészségnevelés: 

A tanulók egészségkulturáltsági szintjének emelésével egyidejűleg olyan tevékenység kialakítása, 

amely az ismereteket aktív magatartássá formálja. 

Egészségfejlesztés és egészségmegőrzés: 

Magába foglalja a korszerű egészségnevelés, az elsődleges prevenció, mentálhigiéné, az önsegítés 

és egészségmegőrzés feladatait, módszereit. 

1. Az egészségnevelés célja: 

Az egészség mint elfogadott érték épüljön be az iskola mindennapjaiba. A nevelés során növekedjen a 

tanulók felelősségérzete önmaguk, mások és környezetük iránt. Célunk, hogy megtanítsuk diákjainkat 

az egészségügyi szolgáltatások helyes és célszerű igénybevételére, a szűrővizsgálatokon való 

rendszeres és önkéntes részvételre, valamint egészségmegőrzésre. 

Célunk továbbá az iskolai testnevelés és sport egészségmegőrző hatásának növelése, a sport 

egészségmegőrző szerepének népszerűsítése, tudatosítása. Programunk tartalmazza a mindennapi 

testedzés megvalósítására szolgáló programot is. 



  

 

2. Az egészségnevelés alapelvei: 

■ a szellemi, a testi és a lelki nevelést egyformán fontosnak kell tekinteni 

■ tervszerű, szervezett, rendszeres tevékenység 

■ kiterjed minden tanulóra 

■ résztvevője az iskola minden dolgozója 

■ helyes cselekedésre serkentő 

■ segíti az „egészséges iskolai légkör” kialakulását 

■ személyiség megerősítése 

■ csoportfelelősség területét szélesíti, bővíti (iskolavezetés, tanár, diákcsoport) 

3. Egészségnevelés, fejlesztés területei: 

A. / Testi nevelés: 

■ személyi higiéné 

■ környezet higiéné 

■ környezetvédelem 

■ testnevelés- és sport - több mozgás 

■ egészséges táplálkozás 

■ balesetek megelőzése 

■ elsősegélynyújtás 

■ időben orvoshoz fordulni – szűrővizsgálatok 

■ megelőzésre nevelés 

■ biztonság igénye 

■ szexuális nevelés (szerelem, házasság, nem kívánt terhesség, ) 

■ életkorral járó biológiai sajátosságok 

 

 
B. /Pszichohigiénés nevelés: 

 a./ Egészséges életvezetés 

 napi és heti életritmus 

 alvás, tanulás, munka, játék 

 ellenállni a reklám nem kívánatos hatásainak 

 fogyasztói szokások 

 pozitív értékrend kialakítása 

 a jó közérzet, a boldogság és sikeresség szükségletének kontrollálása - belső harmónia 

b. /  Stresszelhárítás 

 apróbb sikertelenség elviselése 

 konfliktusok megoldása, problémamegoldás 

 önismeret, éntudat 

 dönteni tudás 

c. / Deviancia megelőzése 

 szenvedélybetegségek megelőzése 

 dohányzás-, alkohol-, drogtagadás 

 társas kapcsolatok egészségi, etikai kérdései 

d. /  Érzelmi nevelés 

 az életkorral járó pszichohigiénés életmódi tennivalók 

 érzelmeket felismerni, kifejezni saját erényeit, gyengéit felmérni, érzéseket kezelni 

 empátia-képesség fejlesztése, segítőkészség, felelősségérzet, akaraterő fejlesztése 



  

 

C. /Szociálishigiénés nevelés: 

a. / Kedvező társas kapcsolatok építése, fenntartása 

 barátságok kialakítása 

 kommunikáció fejlesztése 

 kreativitás, aktivitás, együttműködés, vitakultúra fejlesztése, megtartása 

 etika, érték szabályok kialakítása, korlátokat felállítani és elfogadni (házirend) 

 szerepfeszültségek feloldása, érintkezési zavarok megelőzése 

 társadalmi izoláció megelőzése (hátrányos helyzetűek) 

 társadalmi támaszok (család, barát, egyesület, kisközösség...) fontossága, előnyei 

 

4 Az egészségnevelés színterei 
 

A. /Tanítási órákon 

Minden tanár, tanító képes arra, hogy szaktárgyába megtalálja az egészség propagálásának 

lehetőségeit és ezeket építse be a tananyagba. Ezt a kerettanterv sok helyen elő is írja a tantárgyak 

tartalmi részében. A biológia, kémia, technika, természetismeret, rajz, irodalom tantárgyak pedig 

különösen alkalmasak célkitűzéseink megvalósítását segíteni. Az iskolában dolgozó minden 

pedagógus és alkalmazott személyes példamutatása is hirdesse az egészségnevelés fontosságát. 

 

B/ Egészségnevelés a testnevelési órákon 

 

 Az OM kerettanterv alapján készült helyi tanterv szerint a testnevelés tantárgy  oktatásának: 

gimnasztika, atlétika, torna, két szabadon választott labdajáték,  küzdősportok, úszás, szabadidős 

sportok 

 Az életmód és tartási rendellenességek gyakorisága miatt órák elején tartásjavító gerinctorna 

bevezetése. 

 A tanulók általános fizikai teherbíró képességének mérése (évente kétszer) 

 Minőség-ellenőrzés: a tanulók egységes mérése, értékelése, és minősítése 

 Az iskolaorvos és védőnő vizsgálati módszereinek, illetve adatainak kibővítése, hogy 

 felvilágosítást kapjanak a tanulók funkcionális állapotáról. 

 C/ Egészségnevelés az osztályfőnöki órákon 

Az osztályfőnök összefogja, egységben láttatja a szaktárgyak idevágó, de szerteágazó ismereteit és az 

életvezetés tudatosságára nevel. Cél a lelki egészség erősítése és fejlesztése, a szükséges prevenciós 

folyamatok és tevékenységek kialakítása.  

Ilyenek pl. a táplálkozási szokások, a szükségtelen „túlcsomagolás”, 

Az osztályfőnöki órák egészségneveléssel foglalkozó témaköreibe minden évfolyamon beépítjük a 

stressz- és konfliktuskezelés,valamint a feszültségoldás technikáinak tanítását. 

Az olyan káros szenvedélyek megelőzésére, mint a drog, alkohol és a dohányzás, beépítjük a DADA-

programot. Ezeket az osztályfőnöki órákat az iskolaorvos, illetve a védőnő szükség szerinti 

bevonásával, esetleg mentálhigiénés szakember felkérésével tartjuk meg. A DADA-programot a 

rendőrség szakembere tartja. 

D/ Egészségnevelés tanórán kívül 

a. Szakmai szervezetekkel való együttműködés 



  

 

 Védőnői ügyelet biztosítása; Egészségügyi szűrővizsgálatok (fogászat, szemészet, hallás 

 vizsgálat, stb.); Egészségügyi felvilágosító előadások; 

b. Versenyekre való felkészítés 

Ajánlott versenyek: 

- Sport: kézilabda, labdarúgás, 

- Egészségvédelem: elsősegélynyújtó, drogprevenciós-nap 

A tanulók igényei szerint más sportágakban, egészség-és környezetvédelmi témákban is szervezünk, 

biztosítunk felkészülési lehetőséget. 

A foglalkozások az iskola tornatermében, udvarán, és szaktermeiben zajlanak  délutánonként. 

c. Részvétel megyei, vagy országos akciókban és programokon 

Rendszeresen részt veszünk a megyei, illetve országos sport, egészség- témájú programokban, 

pályázatokon. A nyert összegeket a tanórai és tanórákon kívüli programok színvonalas 

megvalósítására fordítjuk. 

A Vöröskereszttel ápolt jó kapcsolatok révén részt veszünk a Véradások szervezésében, a 

mozgósításban. 

 

 

d. Helyi kezdeményezések Témanapok 

Olyan témanapokat kívánunk meghonosítani, amikor a diákok érdeklődésüknek megfelelő szervezett 

programokon vehetnek részt. Meghívott előadókkal, szervezetekkel vesszük fel a kapcsolatot. 

Ilyen témanapok a következők: 

Diáksport-nap: egész napos rendezvény, sport, egészség, baleset megelőzés, Dohányzásmentes 

Világnap: filmvetítés, beszélgetés 

A továbbiakban újabb témákban hívjuk fel diákjaink figyelmét 2-3 jeles nap (Egészségügyi Világnap, 

Nemzetközi Vöröskereszt Napja, Lelki Egészség Napja) kapcsán az ügy fontosságára. 

Ennek lehetséges módjai: 

- helyi rajzverseny és kiállítás (diákok által szervezetten) 

- faliújság 

- vers, illetve novella pályázat 

- felkért előadó 

- helyi vetélkedő 

- futóverseny stb. 

5. Mindennapos testmozgás 

Statisztikai adatokkal igazolható, hogy a középiskolás gyermekek felénél diagnosztizálható 

valamilyen tartási rendellenesség, gerincferdülés, statikai lábbetegség. Ezek az általános iskolában 

kezdődő és a középiskolában fokozódó elváltozások rendszeres testmozgással, célirányos 

gimnasztikával megelőzhetőek lennének. Az elváltozások gyakorisága nem igazolja a testnevelési 

órák hatékonyságát. 

Nem az a fontos, hogy minél nagyobb erőkifejtésre serkentsük a fiatalokat, hanem azzal tudunk 

segíteni, ha megadjuk a lehetőséget a mindennapi testmozgásra. Ezt felismerve, a Köznevelési törvény 

módosítása előírja a diákok mindennapos testedzésének biztosítását. 

 



  

 

Célok, alapelvek 

 Minden tanuló minden nap vegyen részt valamilyen testmozgásban 

 Testnevelés órán megfelelő terhelést kapjon 

 Minden testnevelés órán legyen gimnasztika a helyes testtartást, helyes légzést kialakító gyakorlatok 

 Gyógytorna gyakorlatok 

 Minden testnevelés óra - testmozgás örömöt és sikerélményt jelentsen még az eltérő adottságú 

tanulóknak is. 

 Érvényesüljön a testnevelés személyiségfejlesztő hatása 

 Tanítsunk olyan sportokat is, amelyeket egy életen át lehet folytatni az életminőség javítása érdekében 

(szabadidő sportok, játékok, aerobik) 

 A tanulók testi-biológiai fejlődése csak rendszeres, napi testneveléssel és sporttal (testmozgással és 

testedzéssel) biztosítható. Ez a feladat sem előbbre, sem későbbre nem hozható és semmiféle más 

tevékenységgel nem helyettesíthető. 

A mindennapos testnevelés 2012. szeptember 1-jétől indul a 9. osztályban felmenő rendszerben 

> Rendelkezünk felszerelt tornateremmel. 

> Iskolánkban a tanév során biztosított a futballmérkőzések bonyolítása. 

 Mind a diákok, mind a tanárok jelentős számban vesznek részt a bajnokságon. 

> Intézményünkben a délutáni szabadidős tevékenység keretében tömegsport, és bokszedzések 

folynak.  

> A városi sportéletbe is bekapcsolódunk, tanulóink közül többen tagjai valamilyen 

sportegyesületnek. 

Az iskola a tanulók mindennapi testedzésének biztosítása érdekében: 

> Tömegsport órákat tart (naponta 45 perc). 

> Iskolai diáksport egyesületet működtet, mely ellátja az iskolai sportkör feladatait. Erre 

sportáganként hetente 3 óra áll rendelkezésre. 
 

6. Segítő kapcsolatok, partnerek 

 ifjúságvédelmi felelősök 

 szülők, család 

 iskolai szülői munkaközösség, 

 iskolaorvos, háziorvos, védőnő 

 gyermekjóléti szolgálatok, nevelési tanácsadók, családsegítők 

 rendvédelmi szervek ifjúságvédelmi munkatársai (DADA program) 

 Magyar Vöröskereszt csoportja 

 ANTSZ 

 Országos programok koordinátorai 

Egészségnevelő, egészségfejlesztő munkánk csak akkor lehet eredményes, ha közösen, egymást 

segítve és megerősítve végezzük azt diákjaink, gyermekeink egészsége érdekében. 

 

7. Az intézmény drogstratégiája 
 

Napjaink iskolán kívüli körülményei egyre több veszélyt rejtenek a tanulók számára, ezért egyre 

jobban oda kell figyelnünk a figyelmeztető jelekre, és ezáltal a drogprevencióra. A harmonikus 

személyiségfejlődés része, hogy a gyermekek fel tudják dolgozni az iskolai és a magánéletben 



  

 

felmerülő kudarcokat, képessé kell, hogy váljanak az antihumánus szenvedélyek tudatos elhárítására, 

meg kell tanulniuk különböző elutasítási technikákat. 

Iskolánk nevelési programja már korábban is tartalmazta ezeket a nevelési célokat, elsősorban 

osztályfőnöki órák keretében foglalkoztunk a problémával. Tanórán kívül is igyekeztünk olyan 

rendezvényeket tartani, melyek a tanulók személyiségfejlődését szolgálták. (Egészségnap, iskolaorvos 

előadása, Vay nap, szakmai tréningek.) 

A drogprevenciós munka nem korlátozódhat egy-egy alkalomra. 

 

Célunk: 

Az egész iskola egészségnevelési rendszerébe beépíteni a szerfogyasztással kapcsolatos egységes 

pedagógiai állásfoglalást és gyakorlatot. 

Rövid és hosszú távú célokat kell megfogalmazni a Nemzeti Drogstratégia szellemében, ahol a cél a 

tudatosítás, esély az egészséges életre és közvetítés a különféle színterek között, csökkenteni kell az 

iskolán keresztül a pszichológiai, családi, kulturális és kortársközösségek kockázati tényezőit. 

A Nemzeti Drogstratégiával összhangban, a következőkben látjuk a lehetőséget a 

prevencióra: 

> információ átadása (tanár és tanuló részére egyaránt) 

> érzelmi felkészítés (tanár és tanuló részére egyaránt) 

> társas hatások (kortárs segítők képzése) 

> integrált megközelítés (korosztályok szerint is) 

> prevenciós programok 

Hosszú távú célok: 

Egy egészséges, produktív és biztonságos szféra kialakítása, ahol a fiatalok képessé válnak arra, hogy 

az illegális drogokat a legális élvezeti szerekkel együtt elutasítsák. Ennek megfelelően a 

drogmegelőzés célja, nem pusztán az illegális vagy legális drogok használatának megelőzése, hanem 

az egészséges kiegyensúlyozott életforma megtalálása. 

Középtávú célok: 

> A tantestület nevelési módszereinek gazdagítása, a kölcsönösen egymásra ható,

 tapasztalatokra alapozott módszerekkel (tréningek szervezése). 

> A tantestület drogprevencióval kapcsolatos ismereteinek bővítése (drogkoordinátori tevékenység, 

előadások szervezése). 

> A tanulók egészségmegőrző szokásainak kialakítása és a káros szenvedélyektől mentes

 életmód megalapozása. 

Rövid távú célok: 

> A diákok folyamatos tájékoztatása (előadások és iskolaújság). 

> Az iskola minden szereplője részt vegyen a prevenció kialakításában. 

> Továbbra is folytatjuk a drogmentes szabadidős tevékenységek szervezését és a felvilágosító 

prevenciós munkát. 

Helyzetelemzés 

A droghasználat kipróbálásának időszaka leggyakrabban 10 és 18 életév közé esik. Teljesen világos, 

hogy nem akkor indokolt az iskolai felvilágosító munka, amikor a kábítószer már iskolai körökben 

megjelenik. A szakmai szervezet által készített felmérés alapján érzékelhető, hogy a tanulók 

érdeklődnek a droghasználat iránt. 



  

 

Források: 

Források alatt nem csak anyagi, hanem szellemi értéket is értünk. Az elsődleges anyagi forrásunk a 

Minisztérium által biztosított pénz, ami elősegítette a drogprevenciós munkát. A szellemi forrásunk az 

„Életvezetési ismeretek és készségek” program, ami megegyezik a tanárok képzési programjával is. 

Emellett rendelkezésünkre áll a tanárok szakmai tudása, az iskolaorvos és a védőnő tevékenysége. 

Segítenek bennünket a hevesi Rendőrkapitányság és a megyei KEF szakemberei, a gyermek- és 

ifjúságvédő, valamint a szülők. 

Mindezek mellett számíthatunk a város, a megye és az ország különböző intézményeire: Megyei 

Pedagógiai Szakmai és Közművelődési Szolgáltató Intézet, NECC Önismereti Kamasziroda, 

Vészcsengő Konferencia, Nagyító Alapítvány Szeged. 

 

7.1. A drogstratégia megvalósítása 

A drogstratégia része iskolánk egészségnevelési programjának s az „Életvezetési és készségek’ 

program segítségével valósítjuk meg. A drogprevenciós programot minimum 5 alkalommal tervezzük, 

ami természetesen bővülhet a gyerekek igényeit figyelembe véve. 

Az „Életvezetési ismeretek’ több mint egyszerű előadás a drogokról, sokkal inkább 

készségfejlesztéssel foglalkozik összesen 14 területen, életkorokra lebontva. Megtanulják a legális és 

illegális szerek használatának következményeit, érzelmeiket kezelni, megtanulnak stressz-helyzeteket 

felismerni és megoldani. A program éppúgy hangsúlyt fektet az önismeretre, önbecsülésre, mint a 

nemet mondás megtanítására. Mindezek olyan technikák, amelyek elsajátítására más tanórákon kevés 

az idő, viszont a hétköznapi életben gyakran találkozhatnak hasonló szituációkkal. 

A programon keresztül a következő készségekre irányul a figyelem: 

> kritikus gondolkodásmód 

> problémamegoldás és döntéshozatal 

> hatékony kommunikáció 

> érzelmi feszültség kezelése 

> konfliktuskezelés 

> versenyszellem és együttműködés 

> önbizalom és magabiztos fellépés 

> céltudatosság 

> a negatív befolyásolás elutasítása 

> egészséges, boldog életvite1. A környezeti nevelési program elkészítésének alapjai 

1.1.Törvényi háttér 

Az Alkotmánykörnyezetvédelemmel kapcsolatos paragrafusai: 

18. § A Magyar Köztársaság elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez. 

70. § A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki 

egészséghez. 

Környezet- és természetvédelmi jogszabályok: 

Környezetvédelmi törvény(1995. évi LIII. Törvény a környezet védelmének általános szabályairól). A 

törvény célként az ember és környezete harmonikus kapcsolatának kialakítása, a környezet elemeinek 

és folyamatainak védelme és a fenntartható fejlődés környezeti feltételeinek biztosítását fogalmazza 

meg. 

A törvény 54. § 1. cikkelye szerint „minden állampolgárnak joga van a környezeti ismeretek 

megszerzésére és ismereteinek fejlesztésére”. A nevelés állami és önkormányzati feladat. 



  

 

Legfontosabb dokumentumaként a NAT-ot,a Nemzeti Környezetvédelmi Programot(illetve annak 

részeként a Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogramot) említi. 

A Természetvédelmi törvény(1996. évi LIII. Törvény) kimondja, hogy a természeti értékeink védelme, a 

természetvédő szemlélet kialakítása elsődleges állami feladat. 

Az 1997. évi XLI. törvény a halászatról és a horgászatrólis számos környezeti nevelési feladatot 

tartalmaz (tanfolyamok, vizsgák, fajismeret, természetvédelem). 

A géntechnológiai tevékenységrőlszóló 1998. évi XXVII. törvény30. és 31. §-a foglalkozik az oktatással, 

a képzéssel és a tájékoztatással. 

Az állatok védelméről és kíméletérőlszóló 1998. évi XXVIII.törvény célja, hogy elősegítse az állatvilág 

egyedeinek védelmét, fokozza az emberek felelősségtudatát az állatokkal való kíméletes bánásmód 

érdekében, valamint meghatározza az állatok védelmének alapvető szabályait. A törvény kimondja, 

hogy az oktatás során állatkísérletek elvégzésére a diákokat nem lehet kötelezni. 

Nemzeti Környezetvédelmi Program(a Kormány 2031/1998. határozata) helyzetértékelése szerint: „A 

környezetvédelemben felmerülő problémák jelentős része vezethető vissza arra a tényre, hogy 

Magyarországon még nem megfelelő szintű a környezeti tudatosság foka." A társadalmi részvétel és 

tudatosság erősítésében kiemelkedő szerepe van a közoktatási, felsőoktatási és kulturális 

intézményekben folyó tevékenységnek. 

1999-ben elkészült a Nemzeti Biodiverzitás Stratégia,a Globális Környezeti Alap és az UNEP (ENSZ) 

támogatásával. Az akcióprogram elkészítését az 1992-es Rió de Janeiróban megrendezett Környezet és 

Fejlődés Konferenciánaláírt - általunk 1995-ben ratifikált biodiverzitás egyezmény - tette feladatunkká. 

A 2000. évi Hulladékgazdálkodásról szólóXLIII. Törvény54. §-a kimondja, hogy a Kt. 5455. §-ában 

foglaltak alapján a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ismereteket oktatni kell, azok a Nemzeti 

Alaptanterv részét képezik. 

Egészségügyi jogszabályok 

A Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogram(1996) 9.5 pontja részletesen foglalkozik a környezet-

egészségügy oktatásával, nevelésével. 

Az Egészségügyi Világszervezet számos idevonatkozó dokumentuma, az „Egészség 21” Regionális 

Stratégia szakmai hátteret nyújt a hazai az „Egészség évtizedének Johan Béla Nemzeti Programja ”2002 

kidolgozásához. 

Közoktatási jogszabályok 

A közoktatásról szóló1995. évi LXXIX. Többször módosított törvényszerint a pedagógiai programok 

átalakításánál a személyiség és közösség fejlesztés megtervezésében kiemelt hangsúlyt kell fektetni a 

NAT kiemelt közös követelményeire, köztük a környezeti nevelésre. 

A Nemzeti Alaptantervkiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. sz. kormányrendelet 

kiemelt fejlesztési feladatként definiálja a környezeti nevelést. Elengedhetetlenül szükséges a NAT 

részeként a környezetvédelmi, természetvédelmi oktatás továbbfejlesztése. 

7.1.1. Helyzetkép 

Az iskola működése környezeti nevelési szempontból 

Az iskolában a környezeti nevelés mozzanatai több területen jelen vannak, ám környezettudatos 

attitűd még nem hatja át kellően a nevelő-oktató munkát továbbá az iskolai élet minden részterületét. 

Több éve, minden ősszel Sárospatak városában hulladékgyűjtő programot szervezünk, amikor 

diákjaink megtisztítják városunkat az összegyűlt szeméttől, falevelektől, stb. 

A pedagógusok törekszenek az igényes környezet kialakítására. Ezt bizonyítják az iskola épületének, 

tantermeinek állandó díszítése és környezetének ápolása. 



  

 

7.1.2. Erőforrások  
 

Személyierőforrások: 

Tanárok: Tudatosítják a gyermekekben a környezet értékeit. Hozzájárulnak a megfelelő környezeti 

attitűd kialakulásához. Környezeti tartalmakat közvetítenek. Megalapozzák a környezeti problémák 

többoldalú megközelítését és a megoldásukhoz szükséges együttműködő készséget. Munkájukat segíti 

az iskolaorvos, a védőnő és a részfoglalkozású szabadidő-szervező. 

Tanulók: Megismerik a környezet értékeit, az ember természet iránt viselt felelősségét. 

Adminisztratív és technikai dolgozók: Környezettudatos munkavégzésükkel járulnak hozzá a 

környezeti neveléshez. 

Szülők: Megerősítik a gyermekekben azt a környezettudatos magatartást, amit az iskola is közvetít. 

NGO-k: Szakmai ismereteikkel és programjaikkal segítik a környezeti nevelési munkát. 

 

7.2 Jövőkép, alapelvek, célok 

7.2.1 Az iskola jövőképének környezeti vonatkozásai, hitvallása 

A bennünket körülvevő természeti és társadalmi értékek megőrzése, védelme létfontosságú környezeti 

válságokkal teli világunkban. Ezért iskolai oktató - nevelőmunkánk során fontosnak tartjuk, hogy 

tanulóink érzékennyé váljanak szűkebb és tágabb környezetük - és az Isten által teremtett világ 

globális problémái iránt. 

Törekvésünk, hogy kialakítsuk bennük a felelősséget saját testi és szellemi fejlődésükért, egészségük 

megőrzéséért. Mindezek mellett célunk, hogy elősegítsük tanulóink környezettudatos magatartásának, 

életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy felnőve képesek legyenek környezetük aktív 

védelmére, értékeinek megőrzésére. 

7.2.2 Hosszú távú környezeti nevelési célok 

 az általános célokra vonatkozó érték- és szokásrendszer érzelmi, értelmi, esztétikai és erkölcsi 

megalapozása az ökológiai gondolkodás kialakítása, fejlesztése rendszerszemléletre nevelés 

holisztikus szemléletmód kialakítása fenntarthatóságra nevelés a környezetetika hatékony fejlesztése 

érzelmi és értelmi környezeti nevelés tapasztalaton alapuló, kreatív környezeti nevelés tolerancia 

kialakítása 

 a környezettudatos magatartás és életvitel segítése az állampolgári - egyéb közösségi - felelősség 

felébresztése az életminőség fogyasztáson túlra mutató alkotóinak keresése az egészség és a környezet 

összefüggéseinek feltárása 

 ismeretek és jártasságok kialakítása, amelyek segítségével képesek lesznek megelőzni az 

egészségügyi problémákat, helyzetfelismerés, ok-okozati összefüggések problémamegoldó 

gondolkodás, döntésképesség globális összefüggések megértése 

 létminőség választásához szükséges értékek, viselkedési normák kialakítása a családi életre 

nevelés fejlesztése 

 az egészséges életvitelhez szükséges képességek fejlesztése 

7.2.3 Rövid távú célok és feladatok 

 
 A környezeti nevelés az oktatás és nevelés valamennyi területén jelenjen meg. 

 Természeti - épített - szociális környezetünk ismerete, óvása, fejlesztése. 

 Helyi értékek és problémák feltérképezése, helyi célok megfogalmazása (pl. öreg fák megóvása, 

faültetés, madárvédelem, szelektív hulladékgyűjtés, energiatakarékosság, stb.) 



  

 

 A szülőkkel, az iskola környezetében élőkkel a kommunikáció fejlesztése. 

 Tantárgyközi kapcsolatok építése, hogy a tanulók egységben lássák az egy témához tartozó 

ismereteket. 

 A pedagógusok, a felnőtt dolgozók és a szülők személyes példájukkal legyenek a környezettudatos 

életvitel hiteles terjesztői. 

 

 

13. Tanulásszervezési és tartalmi keretek 

13.1. Tanórai keretek 

Az alábbi környezeti tartalmakat kívánjuk beépíteni helyi tantervünkbe. 

Magyar nyelv és irodalom: 

 Az irodalmi művekben megjelenő természeti - és környezeti értékek, azok harmonikus 

kapcsolatának megismerése. 

 Hivatalos iratok készítésének elsajátítása (kérvények, javaslatok, petíciók). 

 Törekvés a helyes és szép beszédre. 

 A művészet kultúraalkotó szerepének megfigyelése.  

 Más kultúrák megismerésének igénye.  

 Alkotók vállalhatatlan politikai és morális szerepvállalásának feldolgozása.  

 Az esztétikai, erkölcsi érzékenység fejlesztése. 

 

EMBER ÉS TÁRSADALOM 

ALAPELVEK, CÉLOK 

Az Ember és társadalom műveltségi terület megismertet a társadalmi együttélés történetével, 

alapelveivel és főbb intézményeivel; betekintést nyújt a civilizáció folyamatába, a kultúra 

életébe. Fő területei: történelem; erkölcstan, etika; hon- és népismeret; társadalmi, 

állampolgári és gazdasági ismeretek, filozófia. Együttesen hangsúlyos szerepet töltenek be a 

köznevelési feladatok sikeres megvalósításában, hiszen jelentős mértékben hozzájárulnak 

ahhoz, hogy a tanulók a haza felelős, hasznos polgáraivá váljanak; reális önismeretre és 

szilárd erkölcsi ítélőképességre tegyenek szert; képessé váljanak az önálló tájékozódásra, 

véleményformálásra és cselekvésre; megismerjék és megértsék a természeti, társadalmi, 

valamint kulturális jelenségeket, folyamatokat. 

A társadalomismeret és az állampolgári ismeretek tartalmainak feldolgozása jó alapot ad a 

tudatos közéleti részvételhez, és a kulcskompetenciák kialakításán keresztül erősíti a 

demokrácia értékeinek (többek között a jogállamiság, részvétel a döntéshozatalban, a 

társadalmi igazságosság, az önrendelkezés, a szolidaritás, a tolerancia, az együttélés) 

tiszteletét. 

Az Ember és társadalom műveltségi terület legfontosabb általános fejlesztési feladatai:  

–    a személyiségi és emberi jogok tiszteletére, az erkölcsi értékekre nevelés; 

–    a nemzettudat és állampolgári ismeretek kialakítása, tudatosítása, fejlesztése;  



  

 

–    a helyi történelmi értékek megismerése, védelme, hagyományok tiszteletének kialakítása 

–    a társadalmi igazságosság, méltányosság és szolidaritás értékeinek tudatosítása; 

–    a társadalmi, gazdasági problémák iránti érzékenység megteremtése;  

–    hogyan, mikor és milyen emberi tevékenységek révén alakult át a természet? 

–    a környezetért és fenntarthatóságért érzett felelősség kialakítása;  

–    az egész világot érintő globális problémák megértésének segítése; hangsúlyozottan az egyén, 

az állam és a társadalom felelőssége és feladatai a problémák elhárításában, csökkentésében. 

–    más kultúrák megismerése és elfogadása, különös tekintettel a Kárpát-medencében 

együtt élő népekére, vallásokra; 

–    a demokratikus intézményrendszer működésének megértése; 

–    XX. századi totális diktatúrák jellemzőinek feldolgozása, az általuk elkövetett 

bűntettek megismertetése; 

–    az egyenlő bánásmóddal és esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismeretek és készségek 

fejlesztése; 

– a társadalomtudományi szemlélet és gondolkodás kialakítása, az ilyen természetű 

problémák vizsgálatához és elemzéséhez szükséges készségek kialakítása és 

fejlesztése.  

–    a múlt eredményeinek és hibáinak megismerése révén a természetes és az épített környezetért 

való felelős magatartás formálása. 

– a földrajzi környezet hatása egy ország, térség fejlődésére. 

A társadalomtudományi műveltség többrétegű. Nemcsak ismereteket, hanem 

intellektuális eszközöket is biztosítani kell a diákoknak ahhoz, hogy képesek legyenek 

reflektálni és kritikusan értékelni, mert csak így alkalmazhatják hatékonyan a megszerzett 

tudást. A 9–12. évfolyamokon a tanítás a forrás- és tevékenység-központú tananyag-

feldolgozásra épül. Ennek keretében a diákoknak meg kell ismerkedniük a történelmi múlt 

különböző forrásainak (szöveges, képi, audiovizuális) általános jellemzőivel, feldolgozási 

szempontjaival, továbbá képesnek kell lenniük arra, hogy a különböző típusú forrásokban 

meglássák a szerzők nézőpontját. Kiemelt szerephez jut a problémaközpontú és elemző 

tanítás is, amely a történelmi helyzetek, illetve a napjainkban felmerülő problémák, 

jelenségek történeti gyökereinek megértését segíti. 

Kiemelt fejlesztési területek 

Történelem: A történelemtanítás a maga sajátos összetett célrendszerét akkor érheti el, ha 

képes felkelteni a fiatalok érdeklődését a múlt iránt, és sokféle bizonyítékkal szolgál arra 

vonatkozóan, hogy a történelmi múlt ismerete a jelen valódi megértését is szolgálja. A 

történelmi események feltárása, értelmezése és bemutatása olyan készségek elsajátításához 

járul hozzá, amelyek sokat segíthetnek abban, hogy a tanulók sikeres felnőtté váljanak. Alapot 

ad a tudatos közéleti részvételhez, és erősíti a demokrácia értékeinek (többek között a 



  

 

jogállamiság, a döntéshozatalban való részvétel, a társadalmi igazságosság, az önrendelkezés, 

a szolidaritás, az elfogadás és tolerancia) tiszteletét. 

A történelem tanulása elősegíti a szűkebb és a tágabb közösségekhez – a családhoz, 

a lakóhelyhez, a nemzethez, Európához, az emberi civilizációhoz – tartozás személyes 

megélését. A történelem tanulmányozása a múlt örökségének megismerésével szolgálja az 

eligazodást a jelenben, és segíti a felkészülést a jövőre. A történelmi műveltség a közös 

emlékezetben őrzött legfontosabb tartalmakat foglalja magába/jelenti. Ezek tudományos 

igényű feldolgozása biztosítja, hogy a közoktatás a tanulók életkorához, érdeklődéséhez 

igazítva hiteles képet adjon a történelmet formáló erők működéséről, az előző nemzedékek 

sorsáról, alkotásaikról, létfeltételeik alakulásáról, az egyes korok gondolkodását meghatározó 

eszmékről és hitekről, ezek eredetéről, kialakulásuk okairól. Fontos, hogy a találkozás a 

történelmi múlttal, valamint a történelemből fakadó tanulságok feldolgozása személyes 

élményt jelentsen a tanulók számára. A történelem problémaközpontú megközelítése az 

önismereti, a társas kapcsolati kultúra fejlesztésének és a pozitív énkép kialakításának 

lehetőségét is biztosítja a tanulóknak.  

A tanítás meghatározó célja a differenciált történelmi gondolkodás kialakítása, az 

adatok, tények, fogalmak, a történettudomány által kínált konstrukciók (sémák) rugalmas 

adaptálásával, illetve a történettudomány vizsgálati eljárásainak (történeti probléma 

felismerése, megfogalmazása, a kritika, az interpretáció) alkalmazásával. A felkészítés 

további célja, hogy a tanulók felismerjék és megértsék, hogyan és miért éreztek, 

gondolkodtak, cselekedtek másként az emberek a múltban, mint a jelenben élők. Mindehhez 

nélkülözhetetlen a történeti megismerést és értelmezést elősegítő kulcsfogalmakkal 

összefüggő tudás folyamatos elmélyítése. 

A történelmi kulcsfogalmak (történelmi idő, változás és folyamatosság, okok és 

következmények, történelmi források, tények és bizonyítékok, interpretáció, jelentőség, 

történelmi nézőpont) segítik a tanulókat a múltra vonatkozó magyarázatok, következtetések és 

értékelések megértésében, a történelmi ismeretek rendszerezésében, a múlttal és a múlt 

megismerésével kapcsolatos kérdések egyre árnyaltabb megválaszolásában, a különböző 

korok és események összehasonlításában, az összefüggések azonosításában, valamint az 

önálló következtetések és vélemények megfogalmazásában. 

A tartalmak értelmezését lehetővé tevő kulcsfogalmak mellett léteznek a történelmi 

tartalmakat kifejező kulcsfogalmak (pl. társadalom, társadalmi osztály, réteg, állam, 

államforma, államtípus, kultúra, birodalom), amelyek az egyes jelenségek közös 

sajátosságainak fogalmi megragadásával segítik a múlt folyamatainak, eseményeinek 

megértését, rendszerezését, összehasonlítását és értékelését. 

A tartalmak értelmezését szolgáló és a tartalmakat kifejező kulcsfogalmakkal kapcsolatos tudás 
folyamatos bővítése, elmélyítése, valamint újabb és újabb kontextusokban történő gyakoroltatása 
az értelmes történelemtanulás egyik legfontosabb összetevője.  

Ismétlődő/visszatérő és hosszmetszeti témák a történelemben: 

Társadalmi helyzet, életmód, életviszonyok: Nők és férfiak életmódja és társadalmi 

helyzete, életformák. Szegények és gazdagok világa. Egyenlőség, emancipáció. 

Tömegtájékoztatás, sajtó, propaganda. Népesség, demográfia (vándorlás, migráció). 

Szegregáció, bűnbakkeresés 

Társadalom és állam: Államformák, államszervezet. A hatalommegosztás formái, szintjei. 

Forradalom, reform és kompromisszum 



  

 

Helyi és nemzetközi együttműködések, konfliktusok:  Függetlenség és alávetettség, 

kisállamok, nagyhatalmak 

Természet és technika kölcsönhatása: Erőforrások és termelési kultúrák. A technikai 

fejlődés feltételei és következményei. Fölzárkózás, lemaradás 

Kultúrák, vallások és eszmék: Korok, korstílusok. Vallások szellemi, társadalmi, politikai 

gyökerei és hatásai. Világkép, eszmék, ideológiák, társadalomkritika. A fanatizmus jellemzői és 

formái 

Kronologikus témák 

1. Az őskor és az ókori Kelet: Az emberi civilizáció kezdetei. Anyagi és szellemi kultúra, 

vallás az ókori Keleten. 

2. Az antikvitás: Hellász – a poliszok és a birodalom: Athén, Spárta, Nagy Sándor. Róma a 

köztársaságtól a császárságig. Pannónia. Az antik kultúra öröksége, a filozófiai gondolkodás 

kezdetei. A zsidó és keresztény kultúra értékei, a kereszténység kezdetei és tanításai. A 

népvándorlás és az antik civilizáció felbomlása. 

3. A középkori Európa: A bizánci és a frank birodalmak, valamint a Német-római 

Birodalom jellemzői. Az európai államok kialakulása. A hatalomgyakorlás, a társadalmi és 

gazdasági élet jellemzői. Vallási, egyházi ellentétek, hatalmi harcok, hódítások. A vallás és az 

egyház szerepe a középkori Európában. Nyugat-Európa válsága, Közép- és Kelet-Európa 

megerősödő államai a XIV–XV. században. Európa keresztény középkori öröksége. 

Világképek, korstílusok. 

4. A magyarság történetének kezdetei és beilleszkedése Európába: Az eredet problémái, 

vándorlás, honfoglalás, államalapítás. Hódítás és védekezés. Hatalomgyakorlás, 

államszervezet, a társadalmi és gazdasági élet jellemzői az Árpád-házi királyok idején. A 

Magyar Királyság mint európai középhatalom az Anjouk, Zsigmond és Mátyás korában. A 

magyar művelődés és kultúra emlékei. A török elleni harcok, a középkori magyar állam 

bukása. 

5. A világ és Európa a kora újkorban: Amerika ősi kultúrái, a földrajzi felfedezések és 

következményeik. Az atlanti hatalmak felemelkedése, az abszolutizmus, az angol 

polgárháború és következményei. A reformáció és a katolikus megújulás. A tudományos 

világkép kialakulása és a felvilágosodás. Nagyhatalmi küzdelmek a XVII–XVIII. században, 

a felvilágosult abszolutizmus. Az Egyesült Államok létrejötte, alkotmánya. 

6. Magyarország a XVI–XVIII. Században: Küzdelmek, hétköznapok, kultúra a három 

részre szakadt Magyarországon. Az Erdélyi Fejedelemség. A török kiűzése és a Rákóczi-

szabadságharc. Népesedési, társadalmi és gazdasági változások. Nemzetiségek az 

újjászerveződő államban. A Magyar Királyság a XVIII. századi Habsburg Birodalomban, a 

felvilágosult abszolutizmus hazánkban. 

7. A forradalmak és a polgárosodás kora Európában és Magyarországon: A francia 

forradalom eszméi, irányzatai, hatásai. A napóleoni háborúk következményei. A XIX. század 

uralkodó eszméi. Az ipari forradalom és hatásai. A magyar felvilágosodás és a reformkor fő 

kérdései, személyiségei, a nemzeti kultúra kialakulása. Forradalom és szabadságharc 

Magyarországon. Magyarok, nemzetiségek és más vallási-etnikai kisebbségek a 

szabadságharcban. 



  

 

8. A nemzetállamok kora: Nemzetállamok kialakulása és felemelkedése Európában, az 

Amerikai Egyesült Államok nagyhatalommá válása. A keleti kérdés. A tudomány és a 

technika fejlődésének új korszaka. A nagy gyarmatbirodalmak, valamint Kína és Japán. 

Önkényuralom és kiegyezés Magyarországon. A dualista állam működése és a politikai 

viszonyok. A nemzetiségek helyzete, szerepük a társadalmi, gazdasági átalakulásban. A 

zsidó–magyar együttélés. Polgárosodás és modernizáció Magyarországon. 

9. Hazánk és a nagyvilág a XX. század első felében: Az első világháború és a háborút 

lezáró békék. A háborús vereség következményei Magyarországon. Trianon és hatásai. Új 

államok Közép-Európában. A trianoni határon túli magyarság sorsa. A bolsevik ideológia és a 

kommunista diktatúra a Szovjetunióban. A fasiszta ideológia és állam Olaszországban. Az 

1929–33-as világgazdasági válság és kezelése a nyugati demokráciákban. A 

nemzetiszocialista ideológia és a náci diktatúra. Magyarország konszolidációja és a revíziós 

külpolitika. A második világháború fő hadszínterei, hadi és a diplomáciai eseményei. 

Magyarország részvétele, veszteségei a második világháborúban. Zsidóüldözés, a 

holokauszthoz vezető út, holokauszt, roma/cigány népirtás. 

10. Hazánk és a nagyvilág a XX. század második felében: A kétpólusú világ és a 

fegyverkezési verseny. A hidegháború fegyveres konfliktusai. Integrációs törekvések a 

megosztott Európában, Nyugaton és Keleten. A gyarmati rendszer felbomlása és 

következményei a harmadik világban. Magyarország a második világháború után: újjáépítés 

és a kommunista diktatúra kiépítése. A Rákosi-korszak jellemzői (államosítás, pártállam, 

terror). Az 1956-os forradalom és szabadságharc. A megtorlás. A Kádár-rendszer kiépülése, 

konszolidációja, sajátosságai és válsága. A szomszédos államok és a határon túli magyarság 

sorsa. A demokratikus átalakulás és a piacgazdaság létrejötte. 

11. A globalizálódó világ és Magyarország: Az Európai Unió létrejötte, alapelvei, 

intézményei, működése. A Szovjetunió, Csehszlovákia és Jugoszlávia felbomlása. A 

tudományos-technikai forradalom, a jóléti állam, a globális problémák és a fenntarthatóság. 

Az Alaptörvény, a jogállamiság intézményei a mai Magyarországon. Demográfiai változások, 

népesedés. A hazánkban élő nemzetiségek, vallási kisebbségek. A roma/cigány társadalom 

története, helyzete és integrációjának folyamata. A szomszédos országokban élő magyarság 

helyzete, magyarok a nagyvilágban. A globális világ kihívásainak hatása hazánk fejlődésére. 

 

Etika, erkölcstan: Az erkölcsi nevelés a minden emberben jelen lévő erkölcsi érzék kiművelését 
jelenti; ami nem kifejezetten egyik vagy másik tantárgy feladata. Az iskolai környezet, a pedagógusi 
példa, az osztályközösség élete a maga egészében nyeri el erkölcsi jelentőségét. A helyes magatartás 
és a jó döntés elveiről kialakított álláspontok párbeszéde végigkíséri a civilizáció történetét. Az 
erkölcstan és az etika feladata, hogy megismertessen ezzel a hagyománnyal. Nem kész válaszokat 
kínál, hanem a kérdések felismerésére és értelmezésére törekszik. A morális helytállás értelmének 
sokoldalú megvilágításával segít különbséget tenni jó és rossz döntés között. Az etika oktatása feltárja 
és fogalmilag megragadhatóvá teszi azokat az értékelveket, amelyeken a társadalmi együttélés bevett 
normái alapulnak és segíti a kulturális sokszínűség értékének felismerését. 

 A „teljes élet” élése a természet károsítása nélkül (magatartási - és életviteli minták). 

 Az egészséges és esztétikus környezetre való igény kialakítása. 

 Annak a tudatosítása, hogy az utódoknak is megfelelő életteret kell hagynunk. 

 Környezetünk értékeink felismerése, tisztelete, védelme. 

Idegen nyelv: 

 A nyelvtanítás egyéb módszereinek segítségével a hazai környezeti problémák megismerése; más 



  

 

országok hasonló problémáinak feltárása. 

 Más népek környezetvédő tevékenységeinek, szervezeteinek megismerése. 

 A környezettel szembeni nemzetközi felelősség szemléletének kialakítása. 

Biológia és egészségtan: 

 Ökológiai életmód kialakítása. 

 A földi élővilág sokféleségének, e sokféleség értékének megismerése. 

 Az élőlények alapvető szervezeti - működési jellemzői, az azok között lévő ok - okozati 

összefüggések. 

 A globális környezeti problémák és azok megelőzési, illetve mérséklési lehetőségei. 

 A környezet - egészségügyi problémák megismerése, megelőzésük illetve mérséklésük módjai. 

 A testi - lelki egészséget megőrző életviteli technikák elsajátítása. 

 A tanulók figyelmének felhívása a kémiai ipar jelentős környezetkárosító, valamint potenciális 

környezetvédő szerepére egyaránt. 

 Az anyag - és energiatakarékosság, mint a környezetvédelem egyik hatékony módszere 

szemléletének kialakítása. 

 Az elterjedt vegyszerek és ezek élettani hatásainak megismerése (környezetbiztonság). 

 A különböző technológiák hatása a természeti és épített környezetre, ezek gazdasági hatásainak 

felbecsülése. 

Földünk és környezetünk: 

 Tapasztalatok, ismeretek, élmények szerzése a közvetlen élő és élettelen környezetről. 

 A földrajzi környezet hatása egy ország, térség fejlődésére. 

 A természeti és társadalmi folyamatok hatásainak eredményeként lezajló változások felismerése, 

értékelése. 

 A regionális és globális problémák megismerése, és a lehetséges megoldási módok számbavétele. 

 A természeti és társadalmi értékek megismerése, megőrzése. 

Fizika: 

 Az élő szervezetre káros fizikai hatások (sugárzás, zaj, rezgés) egészségkárosításának megismerése. 

 A fizikai törvényszerűségek és az élőlények életjelenségei közötti hasonlóság, valamint az élő és 

élettelen közötti kölcsönhatások felismerése. 

 A környezet változásainak, a változások okainak értelmezése, s ezek tudatában megoldások 

keresése a környezeti problémákra. 

 A környezeti változások fizikai magyarázatának megismerése, megértése. 

Matematika: 

 A tanulókat körülvevő konkrét környezet mennyiségi és térbeli viszonyainak megismerése mérése. 

 A környezeti mérések eredményeinek értelmezése, elemzése, statisztikai módszerek alkalmazása, 

reális becslések képességének kialakítása. 

 Más tárgyakban megismert környezeti összefüggések matematikai módszerekkel való 

szemléltetése, táblázatok, grafikonok készítése, elemzése. 

 A logikus gondolkodás, a szintetizáló - és lényegkiemelő képesség fejlesztése. 

 

Rajz és vizuális kultúra: 

 A természeti és művészeti szépség rokonságának felismerése. 

 A természet képzőművészeti ábrázolásának lehetőségei. 

 A hagyományápolás fejlesztése (pl. népi építészet, díszítőművészet). 



  

 

 A természetes alapanyagok használatának ismerete. 

 Műalkotások elemzése környezetnevelési szempontok szerint. 

 A tárgyi világ formanyelvi elemeinek ismerete, a tartalom és a forma összefüggése. 

 A helyi népi építészeti emlékek felkutatása, megismerése. 

 Példák mutatása környezetbarát formatervezésre. 

Ének-zene: 
 

 a természeti és a művészeti szépség rokonságának és azonosságának felismerése 
 a természet zenei ábrázolásának módjainak megismerése 

 a természet szépségeinek megjelenésének felfedezése a népdalokban 

 a zene közösségerősítő, közösségteremtő szerepe 

 az élő és az élettelen természet hangjai a zenében és a hétköznapokban egyarántakusztikus 

élményt jelentenek 

 a zenei környezetszennyezés felismerése, és tudjanak ellene védekezni 

 

Tánc és dráma: 

 Természeti jelenségek improvizálása a tánc és a dráma eszközeivel. 

 Adott szituáció megfogalmazása mozdulatsorok segítségével. 

 A néptánc elemeinek elsajátítása. 

A tantárgyak lehetőségeinek kiegészítése az osztályfőnöki teendőkkel 

A fiatalok közösségi létének keretét az osztályfőnökteremti meg. Ő a különböző szintű személyes 

kapcsolatok segítője, fejlesztője is. 

Az átalakuló iskolarendszerben az osztályfőnöki feladatok bővülnek, e tennivalók körül is egyre 

nagyobb a bizonytalanság. Az osztályfőnök személyisége és elhivatottsága döntő súllyal alakítja a 

gyerekekben formálódó valóságképet. 

Munkálkodása nyomán válnak konkrét közösségi tevékenységgé a szaktanárok tanórán túlnövő 

elképzelései, a különböző iskolai programkínálatok. A tanuló számos attitűdjének alakításán túl a 

szülők hozzáállását is befolyásolhatja igényessége, értékrendje. A környezeti nevelés szempontjából 

nem meghatározó az osztályfőnök szaktárgyi hovatartozása. 

Az általános tájékozottsága, problémafelismerő és -feldolgozó képessége segítheti abban, hogy ezt a 

sokszínű témakört a környezethez való viszony alakítására, egyben pedagógiai céljaira használni, 

alkalmazni tudja. 

A környezet megóvására szépítésére, otthonossá tételére, igényes gondos alakítására való nevelési 

problémák felismerése, életmódminták elemzése a megoldások keresése is kiváló lehetőséget nyújt az 

együttes tevékenységek során a közösségépítésre, a személyes kapcsolatok kialakítására, 

elmélyítésére. 

Az osztályfőnök összefogja a szaktárgyak idevágó, de hagyományos tanórai kereteket megbontó 

tevékenységeit, például a fogyasztói társadalom problémáinak felismerését és megoldását segíti az 

iskolában. Ilyenek a táplálkozási szokások, az iskolai büfé kínálata, a szükségtelen túlcsomagolás, a 

szemét kezelés, anyag- és energiatakarékosság. A közös tanulmányi kirándulások, vetélkedők, a 

különböző akciókban való részvétel is összefűzheti az egyes szaktárgyakat. 

Az osztályfőnöki órák témájának kínálata akkor hatékony, ha az legalább egy, de inkább négy évre 

tervezett sokszínű szocializációs programnak felel meg. Tervezése az osztályban tanító valamennyi 

pedagógus együttgondolkodását kívánja meg. 



  

 

13.2. Tanórán kívüli keretek  

Szakkörök 

Az érdeklődő, kutató típusú, vizsgálódni szerető tanulók fejlesztésének nagyon jó színterei: földrajz 

szakkör, természetjáró szakkör, technika szakkör, biológia szakkör, „életmód” szakkör (testi - lelki 

egészség) 

Tanulóknak adott külön feladatok 

Az érdeklődő diákok számára lehetőség nyílik a környezeti neveléshez kapcsolódó témák, problémák 

önálló kutatására, feldolgozására (szakmai dolgozat, rajz, fotó, irodalmi alkotás stb.) 

Akciók, vetélkedők, tanulmányi versenyek 

Jeles napokon versenyek, kirándulás, vagy egyéb rendezvény szervezésével hívjuk fel a figyelmet a 

helyi vagy globális környezeti problémákra. 

 

13.3 Módszerek, projektoktatás 

Az életkornak megfelelően más-más módszerek kerülhetnek előtérbe. Ám a környezeti nevelés 

szempontjából kiemelkedő jelentőségű az élmény- és tevékenységalapú, érzékenyítő, interaktív 

módszerek minél sokoldalúbb alkalmazása. 

 a tanulói aktivitást igénylő módszerek előtérbe helyezése 

 szenzitív pedagógia 

 érzelmi minták közvetítése élmény gazdag helyzetek megteremtésével 

 viselkedési minták közvetítése, példamutatás 

 önismeret fejlesztése 

 döntési helyzetek biztosítása 

 ismeretek, tapasztalatok közvetítése 

 modellezés 

 projektmódszer 

 az egyéni, kiscsoportos és nagycsoportos, tömeges hatás megfelelő alkalmazása 

 a nevelői tevékenység mellett adekvát módon alkalmazandó a tanulói és együttes tevékenységek 

kombinálása 

 akciók 

 irodalmi, képzőművészeti pályázatok, kiállítások  

A módszerek alkalmazást segítő csoportosítása 

Játékok 

• szituációs 

• memóriafejlesztő 

• kombinációs 

• érzékelést fejlesztő 



  

 

• ráhangolást segítő 

• bizalomerősítő 

• kapcsolatteremtést segítő 

• drámapedagógia Modellezés 

• hatásvizsgálatok 

• rendszermodellezés 
• előrejelző 
• működő modellek készítése, elemzése 

Riport módszer 

• kérdőíves felmérés 

• direkt riportok 

• fotóriport 

Projekt módszer 

• analízis - akció projektek 

Terepgyakorlati módszerek 

• terepgyakorlatok 

• táborok 

• térképkészítés 

• egyszerű megfigyelések 

• célzott megfigyelések, mérések 

Aktív, kreatív munka 

• természetvédelmi és fenntartási munkák 

• rekonstrukciós munkák 

• madárvédelmi feladatok 

• szelektív hulladékgyűjtés 

• rend- és tisztasági verseny 

Közösségépítés 

• csoportszervezés a környezeti nevelés érdekében 

Művészi kifejezés 

• vizuális művészet a környezeti nevelésben 

• irodalmi alkotások 

• zeneművészet 

• fotóművészet 

• táncművészet 

• népművészet 

• esztétikai érzékenység és élmény fejlesztése 

• a tanulók önkifejezése a művészetek nyelvén 

13.4 Taneszközök 

Tankönyvek, nyomtatott és elektronikus anyagok, természetismereti könyvek, mesekönyvek, 

játékgyűjtemények, hírlevelek, folyóiratok, természetfilmek, dokumentumfilmek, diasorozatok, 

plakátok. 

Térképek, tájékozódási eszközök (iránytű, tájoló), modellek, tablók. 



  

 

Fizikai, kémiai mérésekhez megfelelő eszközök, anyagok, biológiai vizsgálatokhoz szükséges 

eszközök, anyagok (nagyító, mikroszkóp, bonckészlet stb.). 

Játékokhoz szükséges felszerelések (labda, szembekötő stb.). 

Anyagok és eszközök a kézműves foglalkozásokhoz, gyakorlati természetvédelemhez (papír, ragasztó, 

írószerszámok, faanyag stb.). 

Eszközök és anyagok az életvitel és gyakorlati ismeretek környezeti nevelési célkitűzéseihez (pl. 

megfelelő szerszámok). 

A környezeti nevelési programhoz a továbbiakban ki kívánjuk dolgozni a minőségbiztosítási, 

minőségfejlesztési rendszert. 

 

13.5. A tanórán kívül foglalkozások kialakításának szempontjai 

Iskolánk nagy hangsúlyt fektet a tanítási órán kívüli feladatok szervezésében, ehhez legtöbbször a saját 

erőn kívül pályázati forrásokat veszünk igénybe, ezért a tanításon kívüli foglalkozások igen változatos 

képet mutathatnak, ha a különböző tanítási éveket vizsgáljuk.  

Általános szervezési szempont a felzárkóztatás és a tehetséggondozás, valamint olyan egyéni 

kompetenciák fejlesztése, amely nem szorítható egy-egy tantárgy keretei közé. Az ilyen jellegű 

szakköri foglalkozások általános elve az, hogy minimum 8 tanuló vegyen részt a foglalkozásokon. 

 

13.6.  A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

13.6.1 Helyzetelemzés 

Hátrányos helyzetű tanulók száma: 261 fő  

Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma: 130 fő  

SNI tanulók száma: 23 fő   

A hátrányos, halmozottan hátrányos és az SNI igényű tanulók iskolánk azonos értékű tagjai, hátrányt 

semmiben nem szenvednek. 

 

Az iskola tanulmányi átlaga:  

A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók tanulmányi átlaga ennél alacsonyabb. A tanulmányi 

eredmények közötti különbségek elsősorban az otthoni környezet ingerszegénysége miatt alakul ki. 

Ezeknek a gyerekeknek alacsonyabb a koncentráló képességük, ezért nehezen illeszkednek be az 

iskola közösségeibe a különböző egyéni foglalkozások ellenére. 

 

Iskolánk kiemelten kezeli a tanulói esélyegyenlőség megvalósítását. Nevelési –oktatási 

tevékenységünkben igyekszünk megtalálni azokat a hátránykompenzáló módszereket, eljárásokat, 

amelyekkel a tanulási - tanítási folyamat eredményesebbé tehető. 

Céljaink:  

 az esélyt teremtő támogató lépések megtétele a nevelő-oktató munka minden területén 

 az egyenlő bánásmód elvének érvényesítése 

 a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók nevelési-oktatási hiányainak 

 kompenzálása 

 a SNI-s tanulók integrált oktatásának megvalósítása 

 a lemorzsolódás csökkentése illetve megelőzése 

 az oktatás hatékonyságának növelése érdekében kompetencia alapú oktatás megvalósítása 

 megfelelő pályaorientációval a sikeres pályaválasztás elősegítése 

 az intézményben tanuló hátrányos helyzetű és HHH tanulók bevonása az iskolán kívüli 

 programokba 

 együttműködés a szülői házzal 



  

 

A tanulók esélyegyenlőségének biztosításában csak a pedagógusok, a szülők és a gyermekvédelmi 

intézmények összehangolt tevékenységével érhető el eredmény. A szülők, a család szerepe ebben a 

tevékenységben alapvető fontosságú. A szülőkkel való kapcsolattartás, a tanulók megismerése a 

gyermekvédelmi jelzőrendszer első lépcsője. Ezért az iskolánkba bekerülő veszélyeztetett vagy/és 

hátrányos helyzetű tanulók feltérképezése az elsődleges feladat. 

A jelzőrendszer segítségével feltérképezett hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és 

veszélyeztetett tanulók az ifjúsági- és gyermekvédelmi felelős tanár gondozásába kerülnek. Emellett 

felderítjük a sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási és magatartási zavarokkal küzdő 

tanulókat, és kérjük a vizsgálatukat a Nevelési Tanácsadónál vagy a Szakértői és Rehabilitációs 

Bizottságnál. A véleményezésük alapján az iskolánkban dolgozó gyógypedagógus vezetésével 

fejlesztjük az érintett tanulókat. 

Nevelő – oktató munkánkban az esélyegyenlőségi program megvalósítása a 7. és a 9. évfolyamon 

elkezdődik a tanév eleji tantárgyi mérésekkel. Ezek lehetővé teszik, hogy feltérképezzük azokat a 

tanulókat, akik felzárkóztatásra, hátránykompenzálásra szorulnak. A hiányok pótlására korrekciós 

tantárgyi programokat készítünk. Ezek a korrekciós tervek a mindenkori tanmenet kiegészítő részét 

képezik. 

Az élethosszig tartó tanulás alapkészségeinek elsajátításához nagyon fontos feladatunk a képességek 

kibontakoztatása. A rászoruló tanulóinknak tanórán kívül biztosítjuk, hogy jól képzett szakember(ek) 

segítségével tanulás módszertani oktatásban részesüljenek, ha ez a tantárgy nem szerepel 

óratervükben. 

Az eredményes tanulás további feltétele a helyes szövegértés és logikus gondolkodás képességének 

kialakítása, továbbfejlesztése. Az évente elvégzett kompetenciamérések lehetővé teszik, hogy 

megismerjük tanulóink ilyen irányú képességeit. Az eredmények elemzésével ki tudjuk alakítani a 

továbbhaladáshoz szükséges korrekciókat. 

Kompetencia alapú oktatásunk lehetővé teszi, hogy a szükséges készségeket minél eredményesebben 

fejlesszük tanulóinknál. Ennek érdekében elsősorban a tanítási órákon alkalmazott differenciált 

foglalkozásokkal, vagy tanórán kívüli egyéni és felzárkóztató foglalkozásokkal kívánjuk a hátrányt 

csökkenteni. Felzárkóztatást biztosítunk egyéni foglalkozás formájában diszlexiás, diszgráfiás 

tanulóink számára is. 

A tanulói lemorzsolódás csökkentésére a fenti felzárkóztató programok nyújtanak segítséget. A 

lemorzsolódás csökkentésének lehetősége a tanulók motiválása, az általunk kínált tanórai és tanórán 

kívüli felzárkóztató programok igénybe vétele, valamint az igényes, színvonalas nevelő-oktató munka. 

A rászoruló tanulók között vannak olyanok is, akiknek nincs szükségük felzárkóztatásra, inkább 

tehetségük kibontakoztatása az elsődleges feladat. Számukra tehetséggondozást végzünk. Ennek 

tradicionális módja a tanítási óra, illetve a tanórán kívüli tehetséggondozó foglalkozások: diákkörök, 

versenyek, vetélkedők tantárgyi pályázatokon való részvétel. A versenyfelkészítésben, a tantárgyi 

pályázatok írásakor szem előtt tartjuk azokat a tehetséges tanulókat, akik korábban családi vagy egyéb 

hátrányos ok miatt nem tudtak részt venni ilyen jellegű programokon. 

 

Hatékony és korrekt pályaorientálást kell végeznünk annak érdekében, hogy a mindenkori munkaerő-

piaci igényeknek megfelelően tudjanak tanulóink pályát választani. Ehhez az intézményi 

pályaválasztási felelős pedagógus(ok), osztályfőnökök és pályaorientációt oktató szaktanárok tudnak 

elsősorban tanácsot adni. A megfelelő tájékoztatásnak azt is elő kell segítenie, hogy tanulóink 

elsősorban a választott szakirányban tanuljanak tovább akár intézményen belül, akár a felsőoktatásban, 

illetve olyan pályát, szakmát válasszanak, amivel el tudnak helyezkedni a munkaerő piacon. Igény 

esetén lehetőséget biztosítunk ahhoz, hogy gyakorlati szakembereket is bevonjunk ebbe a 

tevékenységünkbe pl. üzemlátogatások, előadások megszervezésével. 

A helyes pályaválasztás érdekében segítséget nyújtunk rászoruló tanulóinknak abban, hogy megfelelő 

önismerettel rendelkezzenek. E készség kialakításában sokat segíthet az ifjúság-és gyermekvédelmi 

felelős, az önismeretet és kommunikációt oktató szaktanárok, osztályfőnökök. Szükség esetén az 

intézmény szaktanárainak bevonásával önismereti foglalkozásokat szervezünk rászoruló tanulóinknak 

azért, hogy megismerhessék saját személyiségüket, önértékelésük reális legyen. 



  

 

A pályairányítás szerves részét képezi az is, hogy a rászoruló tanulókat megismertessük a munkába 

álláshoz szükséges dokumentumokkal, illetve megtanítsuk őket az önéletrajz elkészítésére, valamint 

megismertessük velük a munkahelyi interjú menetét. Ezek a tevékenységek hozzásegítik a tanulókat 

az álláskeresési technikák elsajátításához is. 

A továbbtanulni szándékozóknak minden részletre kiterjedő tájékoztatást nyújtunk a felsőoktatási 

lehetőségekről. Osztályfőnöki órákon megismertetjük őket a Felsőoktatási Tájékoztató használatával. 

Emellett a pályaválasztást segítő pedagógus és az osztályfőnök gyakorlati segítséget is nyújt a 

felsőoktatási dokumentumok kitöltésében azok számára, akiknek ez gondot jelent. 

A tanulmányi munka segítése mellett a szociális hátrányok csökkentése is feladataink közé tartozik. 

Felhívjuk rászoruló tanulóink figyelmét az igényelhető szociális támogatási lehetőségekre, 

ösztöndíjakra. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős tanár vagy az osztályfőnök megismerteti a 

rászorulókat és szüleiket a támogatáskérés menetével, igény esetén segíti őket a dokumentáció 

kitöltésében, elkészítésében. 

A szabadidő hasznos és tartalmas eltöltésének lehetőségét biztosítja az iskolánk azért, hogy a tanulók a 

hétköznapokban is örömüket leljék. Ez a szenvedélybetegség-megelőző tevékenység hatékony részét 

képezi. A szenvedélybetegség-megelőző tevékenység támogatására kiírt pályázatokat a gyermek-és 

ifjúságvédelmi felelős figyelemmel kíséri és nyertes pályázat esetén felel a pályázati munka 

megvalósulásáért. Rendszeresen szenvedélybetegség-megelőző foglalkozásokat és előadásokat 

szervez az áldozattá válás és a balesetek, valamint a bűnelkövetés megelőzéséről. 

Az egészséges életmód igényének felkeltése és az egészséges életmódra való képesség kialakítása is 

feladatunk a tanulók esélyegyenlőségének megvalósításában. Ezt szolgálják részben az iskola által 

szervezett orvosi, fogorvosi vizsgálatok, részben pedig azok a felvilágosító előadások, programok, 

melyeket az iskola szakértő pedagógusai, meghívott szakemberek tartanak az esélyegyenlőségi 

osztályfőnöki órákon illetve egészségügyi előadásokon. 

Az egészség megőrzését szolgálják iskolánk sportprogramjai is, többek között a mindennapos 

testnevelés megvalósulása, valamint a sportversenyeken való rendszeres részvétel. Figyelünk arra, 

hogy a hátránykompenzáció e téren is megvalósuljon és minél több olyan tanuló vegyen részt a 

sportrendezvényeken, akiknek korábban erre kevesebb lehetőségük adódott. 

A nemzetközi kapcsolatok terén is törekszünk arra, hogy a legnehezebb anyagi körülmények között 

élő tanulóknak is lehetőségük legyen az idegen nyelvek tanulásának anyanyelvi környezetben való 

gyakorlására és más országok kultúrájának, életének megismerésére. 

A szociális jellegű problémák megoldását segíti a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős a szociális 

segélylehetőségek figyelemmel kísérésével és a szülőknek és tanulóknak nyújtott információkkal, az 

igénylés helyéről és módjáról. A családnak biztosítanak támogatást a szociális tanulmányi alapítványi 

ösztöndíjak. Ehhez a gyermek-és ifjúságvédelmi felelős a pályázati anyag elkészítésében és 

benyújtásában segítséget nyújt. 

Az érintett tanulók tehetséggondozását a kulturális rendezvényeken való szerepeltetéssel valósítjuk 

meg, a rendezvények szervezésébe is minél nagyobb számban vonjuk be a rászoruló tanulókat. 

Segítjük tehetségük kibontakoztatását a sporttevékenységben is. 

Szükség esetén a szülőkkel való kapcsolattartással, a problémáknak a szülőkkel történő 

megbeszélésével, életvezetési tanácsokkal sokat segíthetünk. A tanuló kollégiumban történő 

elhelyezését szorgalmazzuk, ha életkörülményei ezt indokolják. 

Organikus eredetű problémák, pszichés vagy tanulási nehézségek esetén szakemberhez irányítjuk az 

érintett tanulót. A szakértői bizottság véleménye alapján pedig az iskola gyógypedagógusa fejleszti a 

tanulókat. 

Az esélyegyenlőség megvalósítását szolgáló tevékenység elsősorban a gyermek- és ifjúságvédelmi 

felelős feladata, aki munkáját az intézményvezetővel, szaktanárokkal és a szülőkkel együttműködve 

végzi. Ha indokolt, a gyermekvédelmi intézmények, és szakemberek segítségét kéri.  

 

Minden tanév elején felmérés készül arról, hogy a roma kisebbségi tanulók közül kik szeretnének részt 

venni kisebbségi oktatásban. 

Ennek az oktatásnak meghatározott tanterve van, a tanítást az osztályfőnökök végzik heti egy órában. 



  

 

Célja a roma kisebbséghez tartozó tanulók beilleszkedésének elősegítése, kultúrájuk (irodalom, zene) 

megismertetése révén. 

 

Az iskola SNI tanulóival a törvényben meghatározott óraszámban az iskolánk gyógypedagógusa 

dolgozik. Az iskolában van tanácsadó, aki a legproblémásabb esetekben nyújt segítséget, és szükség 

esetén továbbirányítja a Nevelési Tanácsadóba a problémás tanulókat. 

 

Az iskola szakmai és társadalmi kapcsolatrendszere nyitott. A tapasztalat szerint a társadalmi helyzet 

befolyásolja az oktatás eredményességét. 

Az eredmények rosszabbak ott, ahol problémás és nem együttműködő a szülői háttér.                             

 

Ezért együttműködésre törekszünk az iskolába járó tanulók szüleivel és az oktatási intézményeken 

kívül az alábbi társadalmi szervezetekkel: 

 fenntartó önkormányzat 

 családsegítő szolgálat 

 védőnői hálózat 

 Nevelési Tanácsadó 

 Rendőrség 

 Vöröskereszt 

A kialakított kapcsolatokat az iskola többségében rendszeresen ápolja a tanulók érdekében. 

 

Az iskola esélyegyenlőségi törekvéseinek célja, hogy biztosítsa az intézményen belül a 

szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését, figyelembe véve a 

szülők igényeit és a törvényi előírásokat. 

A közvetlen célcsoport: a sajátos nevelési igényű gyermekek és a halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulók és pedagógusaik. 

A hátrányos helyzetű gyerekek problémáinak kompenzálását és az esélyegyenlőség előmozdítását az 

iskola minden tevékenysége során figyelembe veszi és alkalmazza: 

 a beiratkozásnál 

 tanításban, ismeretközvetítésben 

 a gyerekek egyéni fejlesztésében 

 az értékelés gyakorlatában 

 tanulói előmenetelben 

 dicséret, elismerés gyakorlatában 

 a fegyelmezés, büntetés gyakorlatában 

 a tananyag kiválasztásában, alkalmazásában és fejlesztésében 

 a továbbtanulásban, pályaorientációban 

 a humánerőforrás-fejlesztésben, pedagógusok szakmai továbbképzésében 

 a partnerség-építésben és kapcsolattartásban a szülőkkel, segítőkkel, a szakmai és 

 társadalmi környezettel 

 

Az esélyegyenlőségi célok elérésének érdekében vállaljuk, hogy iskolánkban a hátránnyal élők 

semmilyen módon nem lesznek megkülönböztetve társaiktól, faji, vallási, egészségi, és szociális 

helyzete miatt hátrányos megkülönböztetés nem érheti a tanulókat. 

 

Társadalomismeret tantárgy illetve osztályfőnöki órák keretében a tanárok különös hangsúlyt 

fektetnek az etnikai és egyéb diszkrimináció társadalmi ellentmondásaira, ezek leküzdésére. 

 

Megismertetjük tanulóinkkal az „Útravaló” ösztöndíjprogramot és mindkét programban („Út az 

érettségihez”, „Út a szakmához”) pályázunk tanulóinkkal. 

Törekszünk a jövőben az iskola akadálymentesítésére anyagi lehetőségeink függvényében.  

 

Az intézmény minden dolgozója, tanulója, a szülők és a társadalmi partnerek számára elérhető az 

iskolai esélyegyenlőségi program, ismerik és követik a benne foglaltakat. 



  

 

Az intézmény nevelői a pedagógiai programban megfogalmazott korszerű módszerek elsajátítását a 

szükséges továbbképzések elvégzésével szerzik meg. Az egyenlő bánásmód elvét sértő eseteket 

megszüntetjük. 

Felelős: igazgató 

Határidő: folyamatos 

 

Az iskola esélyegyenlőségi törekvéseinek megvalósítása az intézmény minden nevelőjének feladata.  

Felelős: minden nevelő, gyermekvédelmi felelősök és az igazgató 

Határidő: folyamatos 

 

A tantestület minden tagjának kötelessége betartani az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre 

vonatkozó jogi előírásokat, biztosítani a diszkriminációmentes oktatást, nevelést, a befogadó és 

toleránslégkör kialakítását. 
 

A nevelői továbbképzések alkalmával minden nevelő számára biztosítjuk az esélyegyenlőséggel 

kapcsolatos ismereteket bővítő képzéseken való részvételt. A tantestület tagjának ismernie kell az 

iskola esélyegyenlőségi céljaiban foglaltakat és aktívan közre kell működniük annak 

megvalósításában. Az esélyegyenlőség sérülése esetén a tantestület minden tagjának kötelessége 

jeleznie azt az iskola gyermekvédelemért felelős nevelőinek. 

Felelős: minden nevelő, gyermekvédelmi feladatokat ellátó nevelők,igazgató 

Határidő: folyamatos 

 

14.  A településen élő nemzetiségek kultúrájának ismertetése 

Városunkban és környékünkön többségében a roma nemzetiséghez tartozó lakosok élnek, ezért a 

nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére, a roma nemzeti kultúrájának megismerésére szolgáló 

tananyag oktatását a történelem és a magyar tantárgyakhoz integráltan, azok kerettantervébe 

beépítve valósítjuk meg.  

 

15.  Az otthoni felkészüléshez előírt elvek 

A) A házi feladatok kiadásának szempontjai: 

 a tanulók napi és heti terhelése, 

 az egyes diákok képességeit, adottságai, 

 az életkori sajátosságok, 

 az értelmi fejlettség, 

 a fejlődés üteme, 

 házi feladat előkészítettsége, 

B) A házi feladatok kiadásának és ellenőrzésének alapelvei: 

 A házi feladatok korosztálytól függetlenül sarkallják a diákot állandó önellenőrzésre! 

 A házi feladatok segítsék elő a szülők tájékoztatását gyermekük! iskolában végzett

 munkájáról, az iskolában folyó munkáról. 

 A házi feladatok mindig kerüljenek ellenőrzésre! 

 Az el nem készített, illetve hibás, hiányos házi feladat értékelésekor különbséget kell tenni a 

mulasztás okai szerint! 

 Az önálló kutatómunkát, a kötelező tananyagon kívüli ismereteket kívánó feladatok  elvégzését - a 

befektetett munka arányában - jutalmazni kell. 



  

 

 Tanítási szünet idejére legfeljebb annyi kötelező házi feladat adható, amennyi egyik óráról a 

másikra szokásos. 

 A nagyobb elmélyülést, több időt igénylő feladatok kitűzésekor (könyvtári vagy internetes 

kutatómunka, képzőművészeti alkotás, technikai eszköz készítése ) az elkészítés határidejét különös 

gonddal, a tanulók egyéb kötelezettségeire tekintettel kell megállapítani. 

 A tantervi anyagot meghaladó mennyiségű vagy mélységű ismereteket kívánó feladatokat (pl. 

versenyfeladatok) csak annak a diáknak lehet kötelezően előírni, aki a  versenyzést, illetve az önálló 

kutató vagy más jellegű alkotómunkát önként vállalta. 

 

16. A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja 

Iskolánk a mindennapos testnevelést, testmozgást a 2013. szeptember 1-jétől a Nemzeti 

Köznevelési  törvény 27. § (11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezi meg. 

 

17. Szakmai Program 

Az iskolánkban oktatott szakmák helyi tantervei a függelékben találhatók. 

 

18.  A nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok 
 megvalósítása az intézményben 

 A fejlesztési területek, nevelési célok a teljes iskolai nevelési oktatási folyamat közös értékeit 

jelenítik meg, így láthatják a pedagógiai folyamatok egészét. Olyan területek egymástól független és 

összehangolt fejlesztését jelentik, amely  a nevelési folyamat alapvető célját képezi, jól lehet  

konkrét tantárgy formájában nem kerül megjelenítésre a kerettantervek között. A fejlesztések 

azonban alapfeladat egy egészséges és jól működő társadalom kialakításához. 

18.1. Erkölcsi nevelés: 

Alapvető célja, a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, a cselekedeteikért és azok 

következményeiért viselet felelősségtudatuk elmélyítése, igazságérzetük kibontakoztatása, 

társadalmi beilleszkedésük elősegítése. A pedagógus, sőt azon túl az iskola minden dolgozója – 

különösen egyházi intézetben – saját magatartásával viselkedésével öltözködésével példaként 

szolgál az iskola tanulói számára. Minden egyéb nevelési cél csak ezen az alapon bontakoztatható 

ki. A hitelesség kérdése megkerülhetetlen. A társadalmi viselkedés általános szabályai a keresztény 

értékrend átadása, hagyományozódása minden tantárgy tanítási órájához hozzátartozik, az említett 

tanári viselkedésformákon túl az iskolai, órai rend megszervezésében, kommunikációban, 

kiszámíthatóságban. Konkrét területként  az erkölcsi neveléshez a hittan, az erkölcstan, valamint az 

osztályfőnöki foglalkozások anyaga kapcsolódik, továbbá a hivatalos és nem hivatalos iskolai 

rendezvények vonatkozásában , minden esetben fő üzenetként kell, hogy megfogalmazásra 

kerüljenek az erkölcsi neveléssel, s ennek céljaival összhangban lévő üzenetek. 

18.2 Nemzeti Öntudat, hazafias nevelés 

A tanulók ismerjék meg a nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait.. Intézményünk kiemel 

céljai közé tartozik ez a terület, az iskolavezetés alapvető filozófiája az, hogy csak egészséges és 

szilárd nemzeti öntudattal, és lokálpatrióta érzelmekkel építhető a jövő, mind szűkebb, mind tágabb 

pátriánkban. A tanulókat körülvevő fizikai környezetnek ezt kell sugároznia, ezért az intézmény 

közösségi tereinek ilyen jellegű dekorálása, díszítése alapfeladat. A magyar, a történelem, a földrajz 

és az osztályfőnöki órákhoz kapcsolódó közvetlen formában – e terület fejlesztése. Ezen túl minden 

iskolai rendezvény, nemzeti ünnepektől az osztálykirándulások megszervezéséig, az itt elérni kívánt 

célok jegyében történnek. Az intézmény igyekszik megragadni saját lehetőségein túl, minden olyan 

pályázati formát,  amelyből ezek a feladatok finanszírozhatók. A „ Határtalanul” pályázati forma 



  

 

megjelentése óta minden évben utaztatunk tanulókat a határon túlra, amely az elkövetkezendőkben is 

fő célként kell hogy szerepeljen intézményünk előtt. Az intézmény megemlékezik a megfelelő forma 

megteremtésével, olyan nem hivatalos emléknapokról is, mint pl. a Pákozdi csata emléknapja, vagy 

pl. az 1943-as év januárjának don-i eseményeire való emlékezés. 

18.3. Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

A  demokratikus jogállam működésének alapja az állampolgári részvétel, amely erősíti a nemzeti 

öntudatot, kohéziót összhangot teremt az egyéni célok és a közjó között. A közügyekben való 

részvétel a megfelelő tájékozottság és megalapozott ismeretek alapján, a nyugati típusú 

demokráciákban az állami és társadalmi élet mozgatórúgója. Erre kötelességünk felkészíteni 

tanulóinkat. Miután az e témakörben tárgyalt területek sok szállal kapcsolódnak egymáshoz, 

demokráciát működtető öntudatos állampolgár nevelése nagyban kapcsolódik az itt tárgyak 

témakörök összhangjához. Célunk, hogy olyan törvénytisztelő és ismerő generációkat neveljünk, 

amelyek állampolgári kötelezettségük alapján országunkban biztosítják a demokratikus működés 

feltételeit. A témakörök alapvetően történelem és az osztályfőnöki órák anyagához tartoznak, 

amelynek keretében a lehetőségek szerint, különböző hivatalok meglátogatását tervezhetjük, ahol a 

tanulóink információt nyerhetnek arra vonatkozóan, hogy milyen állampolgári jogokkal és 

kötelezettségekkel rendelkeznek, és ezeket hogyan alkalmazhatják. ( pl. rendhagyó testületi ülés a 

városi hivatalban, NAV előadás az adózásról és az adórendszerről…… stb. ) 

18.4. Az önismeret és társas kultúra fejlesztése 

Az önismeret  - mint  a személyes tapasztalatok  és  a megszerzett ismeretek tudatosításán alapuló 

fejlődés fejlesztő képesség – a társas kapcsolati kultúra alapja. Az ember társas lény, de az csak akkor 

gyakorolható megfelelően, ha saját személyiségének ismerete megfelelő alapot nyújt hozzá. Jelen 

terület fejlesztése alapvetően osztályfőnöki feladat, az osztályfőnöki órák anyagának része kell, hogy 

legyen, ezen kívül az iskola megragad minden olyan lehetőséget, akár nem hivatalos keretek között 

is, amelyek ezen célok fejlesztését szolgálják. Ide tartozik minden olyan Diáknapi, vagy Eötvös-napi 

rendezvény lehetőség, ahol előadás, vagy gyakorlati foglalkozás keretében e kérdéskörrel 

foglalkoznak. 

 

18.5. Családi életre nevelés 

A családnak kiemelkedő jelentősége van, a gyerekek, a fiatalok erkölcsi érzékének, önismeretének, 

testi-lelki egészségének, közösségi létének kialakításában. A család a társadalom építőköve. 

Napjainkban, amikor azt látjuk, hogy tanulóink jelentős része rossz családi körülmények között él, az 

ez irányba tett törekvéseink, amely a komfortos családi élet bemutatása és propagálása elsőrendű 

kérdés. Keresztény meggyőződésünkből fakadóan ez nem is kehet másként. A biológia és az 

osztályfőnöki órák anyagához tartozó terület, valamint azokon túl minden olyan rendezvény célját és 

anyagát képezhető fejlesztési terület, ahol akár saját pedagógusi előadás formájában, akár 

iskolaorvos, védőnő, pszichológus, családsegítő szolgálat munkatársai által történt ismertető előadás 

olyan eszköz lehet, amely a családi életre való nevelés vonatkozásában megkerülhetetlen. Ebben a 

kérdéskörben az iskolában foglalkoznia kell, a szexuális kultúra kérdésével is, amely az osztályfőnöki 

tananyag része és iskolánk orvosa, vagy védőnője közreműködésével kerül megszervezésre. 

 

18.6. A testi és lelki egészségre nevelés 

Az egészsége életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli megéléséhez. 

A magyar nyelvben az egészség a teljességre utal, amely tartalmazza a megfelelő fizikai, és mentális 

állapotot. Meggyőződésünk, hogy a kettő nem független egymástól, ezért fejlesztése is csak 

együttesen lehet eredményes. E témakörhöz a testnevelés, a biológia, az osztályfőnöki, a művészeti 

tantárgyak tartoznak. Azon kívül minden adódó lehetőség esetén olyan szakkör és foglalkozás, amely 

az e témakörben jelentkező célok megvalósítását szolgálja. Intézményünkben tanulói foglalkozásokon 



  

 

kívül lehetőség van a Diáksport Egyesület keretein belül többfajta sportolási lehetőséget is választani, 

ezeken kívül éves rendszerességgel sport táborok szervezése is történik. Ide tartozik még a 

meghatározott előírások alapján a tanulók egészségügyi szűrése, és heti rendszerességgel orvosi 

rendelés és védőnői jelenlét biztosítása az iskola területén. A különböző szakszolgálatokkal 

együttműködve, szülői együttműködés esetén, megkeressük a lehetőséget, a mentális problémák 

szakavatott kezelésének a biztosítására is. 

 

18.7  Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

 

A Nemzeti Alaptanterv ösztönzi a személységfejlesztő, nevelő oktatást, melynek része az 

akadályozott hátrányban lévő fiatalok képességeinek fejlődéséhez szükséges feladatok 

meghatározása. Jelen világban amiben élünk, az elidegenedés és az induvidualizmus olyan fajta 

mértékét mutatja, amely már akadályozza  a normális társadalmi működés megvalósulását. 

Keresztény értékrendből fakadóan a Jézusi tanítás értelmében feladatunk, a másokért való munka, 

amely akkor teljesedik ki igazán, ha azt a tanuló teljesen önkéntes alapon saját meggyőződéséből 

teszi. Iskolánkban évtizedes hagyomány a helyi Szociális Otthonban „Öregek napja” és egyéb ünnepi 

alkalmakkor a műsorral való szolgálat, amely során a tanuló megtapasztalhatja az elesett magukra 

maradt emberek helyzetét, amelyből fakadóan felmérik azt, hogy bármilyen kis segítség is nagyon 

fontos lehet. Ezen tevékenységet a későbbiekben is fenn fogjuk tartani. Hasonló hagyomány 

intézményünkben évi kétszeri alkalommal „Városi szemétszedő akció”, amely az elkövetkezendő 

időszakokban is megszervezésre kerül. Az előírásoknak megfelelően készülünk az érettségihez 

szükséges önkéntes munkaórák megszervezésére és lebonyolítására, ehhez több szervezet is 

segítségét ajánlotta, de ennek kidolgozása a keretek konkretizálása után fog megtörténni. 

18.8. Fenntarthatóság, környezettudatosság 

A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag változatosságát, 

a természetben és a kultúrában. Meg kell tanulnia az erőforrásokat tudatosa, takarékosan és 

felelősségteljesen megújulási képességükre tekintettel használni. Jövőnk szempontjából 

alapvető témakör: Meggyőződésünk, hogy a 21. század nagy kihívása az energiagazdálkodás 

kérdése. Intézményünk példamutatással is igyekszik elől járni ebben a témakörben, minden 

olyan pályázati lehetőséget megragad, amely az energiafelhasználás csökkentését és a 

környezettudatosságot szolgálja. Nyilván, hogy ezeknek a témaköröknek jelentős területe a 

természettudományos tantárgyak anyagai közé tartozik, biológia, kémia, fizika órákon az 

adott anyaghoz kapcsolódóan igyekszünk megvilágítani a szükséges ismereteket erre 

vonatkozóan. Az iskolai rendezvények alkalmával ezen témakörben több előadás került 

szervezésre, amelyre fakultatív módon a későbbiekben is törekedni fogunk. 

 

18.9 Pályaorientáció 

 

Az iskolának – a tanuló életkorához igazodva , és lehetőségéhez képest – átfogó képek kell 

nyújtani a munka világáról. Intézményünk jellegéből fakadóan, a pályaorientáció a 

mindennapok része. A szakközép és szakiskolában, valamint  a belügyi-rendészeti képzésben 

, a szakmai és fakultációs oktatás erről a témakörről szól. A tanulók látókörének szélesítése, a 

munka világának kellő, alapos és széles körű bemutatása segítséget nyújthat a 

pályaválasztáshoz. Tanulmányi kirándulások szervezése, gyárlátogatás, képzésformákhoz és 

fakultációkhoz köthető ismeretterjesztő előadás iskolánk életében  mindennapos dolognak 

számít, amelyre a későbbiekben is nagy figyelmet fogunk fordítani. Jó kapcsolatot ápolunk 

szakmai szervezetekkel (pl.: Munkaügyi Központ, Kereskedelmi és Agrárkamara ) akik 

rendszeresen keresnek minket, programjukba illesztett pályaorientációs programokkal. 

 



  

 

 

18.10 Gazdasági és pénzügyi nevelés 

 

A felnövekvő nemzedéknek hasznosítható ismeretekkel kell rendelkeznie, a világgazdaság, a 

nemzetgazdaság, a vállalkozások és  a háztartások életében meghatározó gazdasági- pénzügyi 

intézményekről és folyamatokról. Bár ez a terület közvetlenül nem tartozik egyetlen 

iskolánkban folyó képzésünkhöz sem, a szakképzés vonatkozásában tananyagként 

megjelenik. Ennek ellenére célunk, hogy ezen említett területen is ismereteket nyújtsunk 

tanulóinknak, hiszen jól látható tény, hogy a mögöttünk hagyott időszak számos rossz példát 

hozott arra vonatkozóan, hogy családok és emberi sorsok mehetnek tönkre, amennyiben nem 

kellően fölkészült az illető ezen a téren. Számos bank keresett minket a közelmúltban, 

vélhetően a későbbiekben sem lesz ez másként, azzal a céllal, hogy  a banki szolgáltatásokról 

ismertetőt küld diákjainknak, amelynek nyilván megfelelő keretek között és szűrés után, az 

elkövetkezendőkben is helyet fogunk adni, az egyéb erre vonatkozó információk 

osztályfőnöki óra keretében kerülnek átadásra. 

 

18.11 Médiatudatosságra nevelés 

 

A médiatudatosságra nevelés lehetővé teszi, hogy a tanulók  amédiatizált globális 

nyilvánosságnak felelős résztvevői legyenek, értsék az új és hagyományos médiumok nyelvét, 

nem utolsó sorban tudjanak azok mögé látni. Intézményünk kerettantervben meghatározott 

feladatai szerint média oktatást végez, amelyből érettségi vizsga tehető. Tanulóink több 

alkalommal szerepeltek eredményesen a média tantárgy országos döntőjében, az ő 

felkészítésüket megfelelő szakos végzettségű pedagógus látja el. Ez azonban nyilvánvalóan 

nem elég, hiszen a mindennapok világa a médiában kommunikál és manipulál, éppen ezért 

minden olyan tantárgy vonatkozásában, ahol ez szóba kerülhet elsősorban informatika és 

osztályfőnöki órákon a tananyaghoz kapcsolódóan  annak kiegészítéseként a médiát tudatosan 

is helyesen használó diákok kívánunk nevelni. 

 

18.12 Tanulás tanítása 

 

A tanulás tanítása az iskola alapvető feladata. Minden pedagógus teendője, hogy felkeltse az 

érdeklődést az iránt, amit tanít, útbaigazítást adjon, a tananyag elsajátításával, szerkezetével, 

hozzáférésével kapcsolatban. Ezért azon túl, hogy megfelelő szemléltető eszközökkel készül a 

tanítási órára, valamint használható logikus és egyértelmű óravázlatot diktál és ad közre, 

emellett minden tantárgy tanulásának megkezdése idején a tantárgyhoz kapcsolódó 

eredményes tanulási módszert és gyakorlást ajánl a diákok számára. Igény és szükség esetén 

az iskola megkeresi annak a lehetőségét, hogy azon tanulóknak akik erre rászorulnak és 

igénylik, a felzárkóztató foglalkozások keretein belül, tanulási technikák tanítását is lehetővé 

tegye. Az osztályfőnöki tananyaghoz kapcsolódóan, az osztályfőnök vagy maga, vagy ha 

hozzá jobban értő szakembert talál, tartson előadást különböző tanulási módszerek és 

technikák ismertetésével kapcsolatban. 

 

 

19. A Kollégiumra vonatkozó speciális szabályozás  
  

1. A kollégium nevelési alapelvei, értékei, célkitűzései  
  

A református kollégium a hagyományt, az értékeket, az értékrendet védi, ezzel magát 

az embert védi.  



  

 

  

- Olyan feltételeket igyekszünk teremteni, és olyan munkát végezni, 

hogy tanulóink testileg – lelkileg egészséges, felel s közösségi emberként 

tudjanak élni a mindennapokban.   

- Kiemelt feladatnak tekintjük a tanulókra való személyes odafigyelést, 

a személyre szabott foglalkozást mind a tehetséggondozás, mind a 

felzárkóztatás terén.   

- Arra törekszünk, hogy kollégiumunkban jó hangulatban, szép 

környezetben nevelkedjenek a gyerekek. Tevékenységünket szolgálatnak 

tekintjük, melyet a társadalmi és a partneri igényeknek megfelel en 

szeretetteljes, keresztyén légkörben végzünk.  

- Kiemelt feladatnak tartjuk, hogy az egészséges életmód megismert 

elemei épüljenek tanulóink személyiségébe.  

- célunk: a szilárd alapkészségek kialakítása mellett megtartani, 

keresni a szépet, a jót, az érdekeset, a hasznosat; kedvvel, örömmel szerezni 

az ismereteket; s kitartással eljutni a kitűzött célig.  

- Azért dolgozunk, hogy diákjaink harmonikus, kiegyensúlyozott, a 

felnőttek világában boldogulni tudó emberekké váljanak. Olyanokká, akik a 

megszerzett tudást értéknek tekintik és használják. Akik egyéni értéknek 

tekintik boldogulásukat, a családjukat, a nemzetüket, a keresztyén egyházat 

és az emberiséget szolgálva tudják elérni, önmagukat és környezetüket 

mindig fejlesztve, jobbítva.  

- Arra törekszünk, hogy ápoljuk, tovább vigyük hagyományainkat, a 

családi tradíciókat, a felelősségtudatot, a felnőttek tiszteletét, a szül föld, a 

szabadság, a keresztyén értékek, a munka szeretetét.  

  

A diákok megismerése, az elfogadó, empatikus kölcsönös bizalmi viszony kialakítása a 

kollégiumi jogviszony létrejöttét l kezd d en tervezetten történik, amelyben folyamatosan 

nagy szerepet kap a kollégisták családi körülményeinek, személyiségüknek, egyéni 

sajátosságaiknak a megismerése. A hatékony és eredményes kollégiumi pedagógiai munka 

egyik alapfeltétele, hogy a pedagógusok tartalmas és rendszeres együttműködés során 

segítsék a tanulók személyiségfejlődését, legyen meg a kisközösség intimitása mellett a 

kollégiumi nagy- és kisközösségi tevékenységek együttes élménye, a foglalkozások 

viszonylagos kötetlensége, az idővel való szabadabb, rugalmasabb gazdálkodás, az iskolai 

értelemben vett teljesítménykényszer hiánya.  

A tanulók bármikor megkereshetik nevel tanárukat és feltárhatják problémáikat. Ezek 

megoldásában számíthatnak pedagógus tanácsaira, segítségére.  

Hetente tartunk csoportfoglalkozásokat, de külön alkalmakon is van módjuk találkozni a 

diákoknak csoportnevelőjükkel. Vallástanár nevelőnk is van, akik speciális lelki segítséget 

és tanácsokat is tud adni. Igyekszünk rugalmasan, mindenki megelégedésére nevelni, szem 

előtt tartva az alapvető emberi normákat és az egyházi erkölcsi elvárásokat.   

  

2. A tanulók életrendje, tanulása, szabad ideje szervezésének 

pedagógiai elvei  

  

A kollégiumi nevelés különleges feladatai  

  

A kollégium különleges nevelési helyzetet teremt azáltal, hogy az itt lakó gyermekek 

hamarabb kiszakadnak a családból, így intenzívebben érik őket az intézményes nevelés 



  

 

hatásai. Felgyorsul a pszichés leválás a családtól, ezzel növekszik a gyermek önállósága. 

Ugyanakkor a fiatal felnőtt támasz nélkül marad a legnehezebb életkorban. Az empatikus, 

egészséges világnézet , szilárd erkölcsi értékrendszer és toleráns pedagógus azonban 

megtalálhatja annak módját, hogy átsegítse a gyermeket ezen az érzésen. Tudjuk, a 

csoportpszichológiai befolyások serdül korban a szokásosnál is erőteljesebbek. Számos 

hasznos közösségi készség csiszolódik közben: tolerancia-készség, a „pozitív 

gondolkodás", a kezdeményez képesség, értékes barátságok megszületése. A kollégiumi 

élet hatásainak mérlege végül a szerint billen a pozitív vagy negatív irányba, hogy a 

pedagógus mennyire hozzáért en és felelősségteljesen irányítja a természetes önnevelési 

folyamatokat. Kollégiumi nevelésünk feladata különösen az alábbi területek fejlesztése:  

  

Énkép, önismeret, szociális képességek fejlesztése  

  

A kollégiumi nevelés segíti a mindenkori szociális környezetbe történ sikeres 

beilleszkedést. Fejleszti a szociális tájékozódás készségét, alkalmat és közeget teremt a 

közösségi értékrend és normarendszer fejlesztéséhez, segíti az egyensúly megteremtését a 

közösségi és az egyéni értékrend, érdekek között. Társadalmilag elfogadott közösségi 

szokásokat és mintákat közvetítünk.  

Kulcsfogalmak: empátia, tolerancia, kooperáció, konfliktuskezelés, kommunikációs és 

vitakultúra, szervez készség, közösségi együttélés, szociális, kommunikációs és 

állampolgári kompetencia fejlesztése.  

  

A tanulási és gondolkodási kultúra fejlesztése  

  

A kollégium biztosítja, hogy a tanulók megismerjék és elsajátítsák a helyes tanulási 

módszereket, technikákat. Ennek érdekében folyamatosan fejlesztjük a kreativitást, 

erősítjük a tanulási motívumokat, arra törekszünk, hogy feltárjuk az egyéni tanulási 

kudarcok és zavarok okait, majd személyre szabott, hatékony megoldási lehetőségeket 

kínálunk fel. Szaktanári segítséget adunk a napi felkészülésben. Szeretnénk, hogy az 

ismeretek elsajátítása ne pusztán monoton feladatteljesítés legyen, hanem egyfajta belülről 

fakadó belső igény, vagyis a világ iránti természetes érdeklődés mozgassa a tanulókat.  

Kulcsfogalmak: hatékony, önálló tanulás, matematikai kompetencia, digitális 

kompetencia.  

  

Felzárkóztatás, a tehetségek kiválasztása és gondozása, pályaorientáció segítése  

  

Megpróbálunk nagyon változatos és hatékony szervezeti és módszertani megoldásokat 

alkalmazni, amelyek segítségével leküzdhetjük a tanulók közötti műveltségi, képességbeli, 

felkészűltségbeli különbségeket. Feladatunk a tanulók képességeinek minél részletesebb 

megismerése: a tehetséges tanulókat képességeinek kibontakoztatásával párhuzamosan 

támogatjuk a tanulásban elmaradt és a sajátos nevelési igény tanulókat. Biztosítjuk annak 

feltételrendszerét, hogy az iskolában mindenki eredményesen végezze tanulmányait. 

Lehető- vé tesszük az egyes szakmák, hivatások megismerését, segítjük a pályaválasztást, 

illetve a választott életpályára való felkészülést a helyes és pozitív egyéni önértékelés 

kialakításával.  

Kulcsfogalmak: magas szint anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikáció, esztétikai 

művészeti tudatosság, kifejez - és fogalmazási készség fejlesztése, hatékony, önálló 

tanulás, digitális kompetencia.  

  



  

 

A kulturált életmódra nevelés, koherens világkép kialakulásának segítése  

  

Töretlenül valljuk, hogy bővítenünk kell a diákok ismereteit az egyetemes emberi 

civilizációról, és azok eredményeiről. Fel kell keltenünk az érdeklődést a kultúra, a 

tudományok, a m vészetek iránt, továbbá az emberiség és Földünk globális problémáival 

kapcsolatban. A természeti és társadalmi ismeretek átadása, a művészeti élmények intenzív 

megtapasztalása.  

Változatos és sokrét kulturális programokat kínálunk a magyar, az európai és az egyetemes 

kultúrkör megismeréséhez, az idegen nyelvek elsajátításához. A kollégiumi nevelés 

megalapozza a tanulókban az európai uniós polgár identitástudatát.  

Kulcsfogalmak: globalitás, európaiság, univerzalitás, esztétikai-művészeti tudatosság, 

szociális és állampolgári kompetencia, idegen nyelvi kommunikáció, digitális kompetencia.  

  

Az egészséges életmód, környezettudatos magatartás kialakításának segítése  

  

A testi, szellemi és lelki egyensúly, a belső harmónia megteremtésére kell törekednünk e 

társadalmilag szervezett közösség keretei és szabályai között. Azt szeretnénk, ha diákjaink 

képessé válnának önnön természetes, alkotó életritmusuk, saját szokásrendszerük 

kialakítására, úgymint egészséges táplálkozás, kulturált megjelenés, tisztálkodás, 

testápolás, rendszeretet, igényes környezet megteremtése. Kollégiumunk a diákok számára 

otthonos, kulturált, esztétikus közeget biztosít. Azt reméljük, hogy a tanulók itt jól érzik 

magukat, és ez hozzájárul az egészséges életvitel, a helyes életmód iránti feltétlen igény 

kialakításához. Célunk a környezettudatos magatartásforma felmutatása. Feladatunk 

továbbá a családi életre, a családtagi szerepekre, szexuális nyitottságra és tájékozottságra, a 

párkapcsolatok kulturált kialakítására, a takarékos és ésszerű gazdálkodásra és az 

öngondoskodásra nevelés.  

Kulcsfogalmak: fenntartható fejlődés, tudatos környezetvédelem, társadalmi és családi 

szerepvállalás, szexualitás, érett személyiség.  

  

Társadalmi gazdálkodási jártasságok fejlesztése  

  

Segítenünk kell a tanuló önálló életvitelének kialakítását, különös tekintettel a családi 

háztartás és gazdálkodás megtervezésére, a tudatos fogyasztóvá válás kritériumaira, illetve 

a gazdaság, pénz- és hitelpiaci alapismeretekre, hiszen csak egy autonóm, felel s 

gondolkodású, jogait és kötelességeit jól ismer állampolgár képes a társadalom 

mikroegységének és egyben a jövő zálogát képvisel családi létforma működésének 

biztosítására, fenntartására.  

Kulcsfogalmak: család, társadalom, szociális és állampolgári kompetencia, kezdeményez 

képesség és vállalkozói kompetencia, természettudományos kompetencia.  

  

Általános célok:  

  

- Biztosítjuk és tiszteletben tartjuk az Alkotmányban deklarált állampolgári, 

gyermeki és szabadságjogokat, személyiségjogokat.  

- A NAT által megfogalmazott alapelvek és fejlesztési feladatok 

megvalósításában a demokráciát, a humanizmust, a nemzeti és európai 

önazonosságra nevelést tarjuk irányadónak.  

- Felelősségre, bizalomra, szeretetre, segít készségre és emberi tapintatra 

neveljük tanítványainkat.  

- Tehetséggondozás, felzárkóztatás, pályaválasztás, életkezdés segítése.  



  

 

- Elősegítjük a tanulók aktivitását, az alkotói képességek, az öntevékenység 

fejlesztését, a tanulói önszerveződést.  

- A szülőkkel, a kapcsolódó iskolákkal, az intézmény környezetében levő 

társadalmi és civil szervezetekkel való konstruktív együttműködést felhasználjuk a 

napi feladatok megoldásaiban. Egységes normarendszer kidolgozása a kollégiumi 

nevelésben résztvevő partnerek számára (szül k, tanulók, tanulócsoportok, 

kollégiumi és iskolai nevel testület, közvetlen és távolabbi környezet, stb.)  

- A környezet esztétikus kialakításával szociális és érzelmi biztonság 

megteremtésére törekszünk.  

- Változatos és tartalmas művelődési és szabadid s tevékenységeket 

biztosítunk.  

- Pedagógiánkat a nyugodt következetesség; az integrált nevelés 

megvalósítása; illetve az orientáló, motiváló, aktivizálni képes, 

tevékenységközpontú, segít nevelési módszerek alkalmazása hatja át.  

- Valljuk, hogy az egyéni és életkori sajátosságok, valamint a sajátos nevelési 

igény tanulók szükségleteinek figyelembevétele, az egyéni bánásmód alkalmazása 

vezet el az eredményes munkához.  

- Munkánkhoz elengedhetetlen a nevel testület pedagógiai, módszertani 

felkészültségének folyamatos fejlesztése.  

- Meggyőződésünk, hogy a keresztyén-nemzeti hagyományok, a nemzeti 

azonosságtudat tiszteletben tartása és ápolása kollégiumunk példás szellemiségét    

erősíti.  

  

Konkrét célok:  

  

- A tanulmányi munka támogatása: kooperatív tanulási formák alkalmazása 

a tanulási teljesítmény fejlesztése érdekében, megfelel tanulási, gondolkodási, és 

munkakultúra kialakítása.  

- Önismeretre nevelés. Ha a fiatal felnőtt szembesül saját személyiségével, 

akkor konfliktushelyzetekben megfontoltabban reagál. Az önmagát jól ismer ember 

képes önállóan dönteni, képes megfelelni a társadalmi normatíváknak.  

- A karaterő fejlesztése. „Az egyén érez, ért és akar.” – mondja 

Arisztotelész. A lélek tisztaságának megóvása és az érzelmi intelligencia 

kibontakoztatása érdekében fel kell mutatni a tanulók számára a szabad akarat 

fogalmának helyes értelmezési lehetőségeit, mely rendkívüli relevanciát kap a 

közösségi létforma gyakorlása során.  

- Pozitív individuális fejlődés. Az önelfogadás, az önbecsülés és optimista 

világlátás segítségével szeretnénk elérni, hogy tanulónk higgyen önmagában és 

társaiban. Legyenek saját céljai, legyenek tervei és azok megvalósításához elegendő 

elkötelezettsége.  

- Szeretetre, boldogságra nevelés. A napi feladatok elvégzésének 

nélkülözhetetlen része, hogy a diákok elegendő „szeretet- és örömélményt” 

kapjanak, és azt ne a fogyasztói vagy információs társadalom tömegembereként, 

hanem tartalmas emberi kapcsolatokban, értéket adó m vészi alkotásokban, 

klasszikus zeneművek átélésében, illetve a természet örök értékeinek 

felfedezésében tapasztalja meg.  

- Konfliktuskezelés. A konfliktusok, a siker és a kudarc mindennapjaink, 

életünk szükségszer elemei. Feldolgozásuk, kezelésük, elfogadásuk a személyiség 

fejlődésének elengedhetetlen része. Rá kell vezetnünk tanulóinkat arra, hogy miként 



  

 

lehet válságszituációkból megújult erővel, a tanulságokat megfogalmazva talpra 

állni, hiszen az emberi élet célja nem más, mint végigmenni saját belső utunkon.  

- Szociális érzékenység, empátia. Az egyén a közösség része, közösen, 

szeretettel kell alakítanunk, formálni társas kapcsolatainkat. A másság elfogadása, 

az együttérzés ugyanis egy magasabb minőség erkölcsi létformához vezet, mely a 

mindennapokban a családi, baráti, társadalmi és párkapcsolatok felel s vállalásában 

artikulálódik.  

  

A kollégium tevékenységrendszere  

  

1. Alaptevékenység  

  

A kollégium alapfeladata, hogy biztosítsa a megfelel lakhatási és tanulási feltételeket azon 

tanulók számára, akiknek lakóhelyén nincs elegendő lehetőség a tanuláshoz, a szabad 

iskolaválasztáshoz való joguk érvényesítésére, a kisebbségi oktatásra, illetve akiknek a 

család nem tudja biztosítani a tanuláshoz szükséges körülményeket.  

A törvény egyértelműen feltételteremtő intézményként határozza meg a kollégiumot, s 

mint ilyen, egyfajta speciális véd hálóként definiálhatjuk intézményünket. Ebben az 
értelemben a következő funkciókról beszélhetünk:  

- Alkotmányossági véd háló  

- Szociális véd háló  

- Érzelmi véd háló  

- Kulturális véd háló  

  

1.1. Oktatáspolitikai és szociálpolitikai funkció  

- A szabad iskolaválasztás joga.  

- A tankötelezettség megvalósíthatósága és teljesítése.  

- A továbbtanulás lehetősége.  

- Az esélyegyenlőség és a társadalmi mobilitás el segítése.  

- A társadalmi munkamegosztásban való részvétel.  

1.2. Szociális gondoskodás  

- Az élet szociális alapjainak megteremtése.  

- Szociális „véd háló” az egyén és a közösség számára.  

- Az otthon, a „második otthon” kialakításának lehetősége.  

  

  

2. Pedagógiai tevékenység  

  

2.1. Nevelés  

  

A kollégium élet megszervezése  



  

 

  
  

Fogalmak  

  

Ügyelet, készenlét: Bent vagyok a „helyemen", őrzöm a rendet, a nyugalmat. Esetleg 

házon kívül tartózkodom, de elérhet vagyok, bármikor mozgósíthatnak. (Nem tartozik bele 

a 30 óra órakeretébe!) Rendelkezésre állás.  

Felügyelet: Járom az épületet, a szobák rendjét ellen őrzöm, figyelem a történéseket, és 

beavatkozom, ha szükséges.  

A kollégiumi élet szervezése: Járom az épületet, a szobákat, megszólítom, „mozgatom", 

majd értékelem a gyerekeket. Interaktív cselekvés.  

Foglalkozás: El re megtervezett módon (hely, idő , tartalom, módszer pontos 

megjelölésével) foglalkozom egy csoporttal, oktatási - nevelési-fejlesztési tevékenység.   

Egyéni törődés: Tervezett módon foglalkozom egy-két tanulóval (kötetlen vagy irányított 

egyéni beszélgetések, meghallgatás).  

  

A kollégiumi nevelés célja a bentlakásos intézmény sajátos eszközeinek és módszereinek 

felhasználásával a tanulók szocializációjának, kiegyensúlyozott és egészséges fejlődésének, 

tanulásának, a sikeres életpályára való felkészítésnek segítése, keresztény személyiségnek 

fejlesztése, kibontakoztatása.  

  

- Családhelyettesítő funkció  

- Szocializációs funkció  

- Személyiségformáló funkció  

- Nevelési értékeket közvetít (etikai, norma stb.) funkció  

- Követelményeket állító funkció  

- Ellenőrző , értékel funkció  

  

2.2. Tanulás, tanítás, oktatás, képzés  

- az iskolai teljesítés feltételeinek megteremtése,  

- felzárkóztatás, személyes konzultáció, leckekikérdezés, korrepetálás, - 

tehetséggondozás,  

- pályaorientáció, pályaválasztás,  

- szabadid s foglalkozások szervezése,  



  

 

- élethosszig tartó tanulás szükségességének elfogadtatása.  

  

2.3. A kollégiumi foglalkozások rendje  

  

A nevelő tanárok a kötelez és szabadon választható foglalkozások formáját, rendjét és 

tartalmát demokratikus nevelési alapelvek mentén, irányító beavatkozással, a csoporttal 

közösen tervezik meg, alternatívát javasol, amelyek közül választani lehet. A csoport 

szabadon választ a felkínált témák közül, és meghatározzák a feladatok elosztását is. 

Rendkívüli jelentőséggel bír a közös munka során a tanulók erkölcsi és szellemi 

gyarapodása, a kompetenciák fejlesztése, a csoportdinamika, illet leg az egyéni 

szükségletek és képességek. A kollégiumi foglalkozásokat a pedagógiai programnak 

megfelel éves tanulói foglalkozási terv alapján kell megszervezni, mely kollégiumi 

csoportonként tartalmazza a kötelez foglalkozásokat, továbbá a kollégium egészére az el re 

tervezhet ' szabadon választható foglalkozásokat. Minden tanév első ' hetében fel kell 

mérni, hogy hány tanuló és milyen szabadon választható foglalkozáson kíván a tanévben 

részt venni. Az éves tanulói foglalkozási tervet a kollégium vezet je készíti el , és a nevel 

testület fogadja el, a kötelez foglalkozásokra vonatkozóan a tanév megkezdéséig, a 

szabadon választható foglalkozásokra vonatkozóan legkésőbb az adott tanév szeptember 

30-áig. Az éves munkatervet - az elfogadást követ három munkanapon belül - a helyben 

szokásos módon közzé kell tenni. A tanulók a közzétételt l számított hét munkanapon belül 

jelenthetik be - írásban - a kollégium vezet jének, hogy melyik szabadon választható 

foglalkozáson kívánnak részt venni.  

  

2.3.1. Kötelez foglalkozások  

  

Kiemelten fontosnak tartjuk a tanulási motívumok - a csodálkozás, az érdeklődés, a 

megismerés és a felfedezés vágyának - fejlesztését. A tanuló ideje védett a kötelez 

szilencium idő tartama alatt, naponta 1600-1845-ig, ez alól felmentést a kiváló eredményt 

elért tanulók kaphatnak, akiknél az iskolai érdemjegyek átlaga Őn feletti. A kollégium 

biztosítja a kötelez foglalkozások rendszeres, tervezett, csoportos vagy egyéni keretben 

való szervezését. Összesen 1Ő óra/hét/kollégista.  

  

2.3.1.1. Felkészítő, fejlesztő foglalkozások (13 óra/hét/csoport) - Tanulást segít 

foglalkozások: rendszeres iskolai felkészülést biztosító, tehetséggondozó, felzárkóztató, a 

kiemelkedő képesség tanulók gyorsabb haladását, sajátos érdeklődés tanulók 

foglalkoztatását biztosító foglalkozások, szakkörök, diákkörök.  

- Felzárkóztató foglalkozások: előzetes felmérésen alapuló, differenciált 

képességfejlesztő , tehetséggondozó foglalkozások.  

- Kiemelkedő képesség vagy a sajátos érdeklődés tanulók foglalkoztatásának 

biztosítása.  

- Napirendbe  beépített  kötelez  szilencium  (tanulmányi 

 kategóriák  szerinti differenciálás).  

- Korrepetálás (éves tanulói foglalkozási terv).  

- Tehetséggondozás.  

- Egyéni törődés, gondoskodás: nevel tanári kikérdezés, ellenőrzés. 

irányított beszélgetés.  



  

 

- A napi felkészülés közvetlen tanári irányítással történik, 

tanulócsoportonként, heti 13 órában. csoportonként 1-1 nevelő tanár látja el a tanári 

feladatokat. A tanulási nehézségekkel küzd tanulók fejlesztése, felzárkóztatása 

szaktanári tervezéssel történik.  

- A foglalkozások látogatása alól a csoportvezető nevelő tanár felmentést 

adhat:  

- rendszeres iskolai elfoglaltság, pl. szakköri tevékenység -  egyesület által 

igazolt sporttevékenység, -  szül által igazolt magánóra okán.  

  

2.3.1.2. Egyéni és közösségi fejlesztést megvalósító csoportfoglalkozások  

  

(1 óra/hét - ennek 60%-a tematikus) célunk a kollégiumi közösségek fejlesztése, megfelel 

csoportdinamika kialakítása, informális és formális csatornák működtetése:  

  

- Tematikus foglalkozások: a rendeletben előírt témakörök, idő keretek és 

szervezési formák figyelembe vételével - konkrét célok, feladatok, módszerek.  

- Általános csoportfoglalkozások: perc idő tartamú, a kollégiumi élethez, a 

csoport életéhez kapcsolódó feladatok, tevékenységek. célja, hogy a tanulók 

elsajátítsák a mindennapi élettel kapcsolatos ismereteket, a közösségi együttélés 

normáit, a szociális viselkedés alapvető ' szabályait; a konfliktuskezelő ' 

képességet. A tanulók életének, egészségének védelme érdekében hangsúlyt 

kap a prevenciós tevékenység (balesetek-, káros szenvedélyek - dohányzás, 

alkohol, illetve drogfogyasztás, stb. - kialakulása), valamint az az életvitel 

helyes tervezése és megvalósítása.  

  

   

2.3.1.3. Speciális ismereteket adó foglalkozások  

- Egyéni törődést biztosító foglalkozások: a tanulók feltárhatják egyéni 

problémáikat, ezek megoldásában számíthatnak a pedagógus tanácsaira, 

segítségére, tapintatára, és empátiájára.  

- A szabadid eltöltését szolgáló foglalkozások: a kollégium által biztosított 1 

óra/hét. A pedagógus által irányított csoportos és egyéni foglalkozás, amelynek 

megszervezése a lehetséges kollégiumi kínálatból választott tanulói igény 

alapján a kollégiumnak kötelező , s amelyen a tanuló választása alapján köteles 

részt venni. A lehetőségekből szabadon válaszható, de választani kötelez . Ezek 

lehetnek: az egészséges és kulturált életmódra nevelés, diáksport, a természeti 

környezet ápolása, vagy irodalmi, képzőművészeti, zenei és vizuális 

képességek, kreativitás fejlesztése, vagy öntevékeny diákkörök működése. A 

foglalkozások során hangsúlyt kap az irodalmi, képzőművészeti, zenei és 

vizuális képességeinek fejlesztése, a kollégiumban él nemzeti, etnikai 

kisebbségekhez tartozó tanulók anyanyelvi, nemzetiségi kultúrájukhoz való 

kötődésének             erősítése. A kollégium által szervezett kirándulások során a 

tanulók megismerik történelmi, kulturális és természeti értékeinket; a 

különböző rendezvények  

erősítik a kollégiumi közösséget.  

  

A szabadid megszervezésénél figyelembe vett elvek a következők:  

  



  

 

- egymás megismerése,  

- közösségformálás,  

- hagyományaink megismertetése,  

- az ünnep átélésének megtanítása,  

- tehetséggondozás,  

- műveltségfejlesztés,  

- tartalmas szórakozás biztosítása.  

  

2.3.2. Szabadon választható foglalkozások, programok  

  

A foglakozásokat mindig a diákság igényeihez, érdeklődéséhez szorosan igazodva a 

kollégium pedagógiai programjának alapelveivel összhangban valósítjuk meg. Szabadon 

választható foglalkozások széles kör alkalmazása a differenciálás, a tehetségfejlesztés 

kiemelt lehet őségei. Szabadid eltöltését szolgáló foglalkozások tematikája:  

  

- a természeti környezet védelme,  

- irodalom, képzőművészet, zene és vizuális képességfejlesztés,  

- anyanyelvi képességfejlesztés,  

- nemzetiségi kultúra,   

- m szaki, vállalkozói és gazdasági ismeretek,  

- magyar nyelv és irodalom szaktárgyi felkészítés,  

- matematika szaktárgyi és érettségi felkészítés,  

- német nyelv szaktárgyi felkészítés,  

- angol nyelvi szaktárgyi felkészítés,  

- diákkörök,  

- tanfolyamok (nyelvi -érettségi -felvételi előkészít ),  

- kompenzáció (felzárkóztató) programok,  

- rendszeres könyvtárhasználat,  

- sportkörök,  

- tanulásmódszertan,  

- pályaorientáció,  

- média-kommunikációs ismeretek,  

- filmklub,  

- elsősegély tanfolyam,  

- családi életre, párkapcsolatra, egészséges életmódra nevelés.  

  

A csoportfoglalkozások megtervezése írásban:  

- a témakörön belül a tartalom („tananyag") meghatározása  



  

 

- a fejlesztési célok meghatározása -  a fogalmak felsorolása  

- az eljárások, munkaformák, módszerek (tanár/diák) megtervezése  

- az alkalmazott eszközök megnevezése  

- az elvárt teljesítmény, végeredmény, produktum leírása  

  

Módszerek  

- Tanári előadás  

- Kérd ívek kitöltése és feldolgozása  

- Tanulói csoportmunka  

- Szorongás-és stressz-oldó technikák alkalmazása  

- Tájékozódás segítése: szakirodalom (könyvek, folyóiratok), webhelyek 

ajánlása  

- Személyiségállapot, személyes tulajdonságok feltárására irányuló felmérés  

- Önismereti tréning, dramatikus játékok -  Önmenedzselési technikák  

- Színház-és múzeumlátogatás  

  

A csoportfoglalkozások tervezésének, ellenőrzésének és értékelésének pedagógiai 

szempontjai - A foglalkozás illeszkedése a kollégium pedagógiai programjához, a csoport 

éves munkatervéhez  

- A foglalkozás tervezettsége  

- A cél tisztázottsága  

- A tanulók motiválása, aktiválása  

- A szervezési mód céllal való megfelelősége  

- Eszközhasználat céllal való megfelelősége  

- Megértés, elsajátítás ellenőrzése  

- Tanulói teljesítmények mérése, értékelése  

- Tanár-diák viszony a foglalkozáson  

- Nevelői hatások lehetőségeinek kihasználása  

- Keresztény tartalom megjelenése  

- Eredményesség  

  

 3.  Teljeskörű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok   
  

Célunk, hogy a tanulók életkoruknak megfelelő szinten rendelkezzenek ismeretekkel és 

jártasságokkal egészségük megőrzése érdekében az alábbi területeken:  

1. egészséges táplálkozás  

2. mindennapos testmozgás  

3. az alkohol és a kábítószer fogyasztás, dohányzás káros hatásai a szervezetre  

4. családi és párkapcsolatok  

5. bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése  



  

 

6. személyes higiéné  

7. baleset megelőzés és elsősegélynyújtás  

  

A megvalósítás színterei:  

- A 9. évfolyam tanulói számára az iskolaorvos és a véd n mentálhigiénés 

foglalkozásokat tart a csoportfoglalkozások keretén belül.  

- A csoportvezető nevelő a tanév első csoportfoglalkozásán balesetvédelmi 

oktatásban részesíti a diákokat.  

- A testi és lelki egészségre nevelés tematikus foglalkozásain kötelező 

jelleggel kell foglalkozni a megadott témakörökkel.  

- Az étkezés és személyi higiénia területén rendszeres nevelő tanári kontrollt 

kell gyakorolni, melyben a számonkérés helyett a mintaadásra kell helyezni a 

hangsúlyt.  

- A tanulási környezet tisztántartásában ki kell használni a közösségi 

tevékenységben rejlő pedagógiai lehetőségeket.  

  

4.  A tanulók fejlődését, tehetséggondozását, felzárkóztatását, 

pályaválasztását, az önálló életkezdést elősegítő tevékenységek 

elvei  
  

Az oktatási-tanulási folyamat segítője és kulcsszereplője is a pedagógus, aki formál, 

orientál, támogat, egyre önállóbbá teszi tanítványait, kialakítja bennük az önszabályozás 

készségét, az autonómiát és a szabadságot, mert tudja, hogy az oktatás komplex interaktív 

folyamat.  A tehetséggondozás legfontosabb módszere a gazdagítás, a tudás felfedezése, a 

rácsodálkozás öröme, az ismereteknek a kötelez n túli élesítése, elmélyítése, mely fejleszti 

a kritikus és a kreatív gondolkodást, az intellektuális képességet. A képességek 

fejlesztésére tevődött át a hangsúly, ma az alkotó gondolkodás és az együttműködés a 

leghasználhatóbb tudás. Ennek okán a nevelőtanárokkal szemben a XXI. században új 

kompetenciaelvárások jelentek meg:  

- A tanuló empatikus elfogadásával optimális személyiségfejlődés 

megvalósítása.  

- Kongruens kommunikáció és hitelesség.  

- Nyugalom, türelem, higgadt határozottság. -  Gyermekközpontú 

szemlélet.  

- Szociális érzékenység, az eltérések elfogadásának, a különbségek 

kezelésének a képessége.   

- A kooperatív tanulást megvalósító gyakorlatok alkalmazása, az egymást 

segít tanulók együttműködése.  

- Heterogén csoportok működtetése, rugalmas tanulásszervezés mindennapi 

gyakorlata, alternatív utak kínálata a tanulók számára.  

- Hatékony tanítás, amelynek jellemzője az igényesség, a folyamatos mérés és 

vissza-jelzés, az egyéni tanulmányi terv és megvalósulásának rendszeres nyomon 

követése.  

- Együttműködés a problémamegoldásban intézményen belüli és intézményen 

kívüli szakemberekkel.  

  



  

 

Tehetséggondozás: Azon tanulók vesznek részt, akik valamilyen területen kiemelkedő 

képességekkel rendelkeznek.  

  

A tehetséggondozás feladatainak megvalósítása intézményünkben differenciálással és 

egyéni tehetséggondozással történik. A differenciálás áthatja az intézmény egész nevelési 

folyamatának feladatait, tartalmát, követelményeit, módszereit, eszközeit, szervezeti 

formáit, értékelési rendszerét.  

  

Alapfeladataink:  

A tehetséggondozás és felzárkóztatás módszereiben célirányos tanulás-szervezési eljárások 

alkalmazása:   

• differenciált tanulásszervezés  

• kooperatív technikák  

• projektmódszer  

• tevékenységközpontú pedagógiák  

  

Bizonyos területeken tehetséges SNI tanulók célirányos fejlesztése.  

  

Pedagógusaink nevel -oktató munkájuk során arra törekszenek, hogy a differenciálás 

módszerével teljes mértékben kibontakoztassák a tanulókban rejlő képességeket, fejlesszék 

kreativitásukat, szociális kompetenciájukat, kognitív és affektív szférájukat.  

  

Ennek érdekében:  

  

 Differenciált foglalkoztatást alkalmazunk,  

 A közösségi nevelés mellett nagy figyelmet fordítunk az egyéni bánásmódra,  

 Egyéni feladatok adásával igyekszünk kibontakoztatni a gyermek 

képességeit, tehetségét,  

 A tanulók érdeklődésének, adottságainak megfelelően szakköröket 

szervezünk.                    

A szakkörök szervezésénél a sokoldalúságra, a változatosságra törekszünk.  

 Folyamatosan részt veszünk pályázatokon, tanulmányi versenyeken, 

vetélkedőkön.  

 Lehetővé tesszük tanítványainknak, hogy bekapcsolódjanak az intézményen 

kívül megszervezett  tanfolyamokba,  tevékenységekbe,  ha 

 azok  összeegyeztethetőek kollégiumi kötelezettségeikkel.  

 A közművelődési intézmények által biztosított lehetőségek kihasználása 

(múzeum-, hangverseny-, és színházlátogatások; könyvtárakban, levéltárakban 

végzett kutatómunka stb.).   

 Diákönkormányzati tevékenység, diákújság szerkesztése, kollégiumi 

rendezvények szervezése.   

 A tananyag lehetőségeinek függvényében projektmódszer alkalmazása.  

  

  

Korrepetálás: Azon tanulók vesznek részt, akik  

- hiányzás miatt lemaradtak a tananyagban,  

- ismereteik hiányosak egy-egy részterületen,  

- igénylik a fokozottabb tanári segítséget,  

- az órai tananyag elmélyítésében szaktanári segítségre szorulnak.  



  

 

  

Felzárkóztatás: Azon a tanulók vesznek részt, akik év közben csatlakoztak hozzánk és 

valamilyen szinten lemaradásuk van, vagy eltér felkészültséggel érkeztek az általános 

iskolából.  

  

Az egyéni tanulási stratégiák fejlesztése  

  

Az individualizált tanulás előnye, hogy az egyéni anyagot egyéni tempóban, önállóan 

dolgozza fel a tanuló. Az egyéni tanulói igények kielégítése áll a fejlesztés középpontjában. 

Ez a fejlesztési tevékenységrendszerek olyan kidolgozását és alkalmazását jelenti, amely 

csökkenti a hátrányokat, esélyt ad a felzárkózásra és lehetőséget biztosít a követelmények, 

elvárások teljesítésére. Feltételezi az egyéni tanulói igényekhez igazodó differenciált 

foglalkoztatást és a rugalmas alkalmazkodást kifejezetten az egyén fejlődési üteméhez 

mérten. Olyan humanizálódó kollégiumnak valljuk magunkat, amely tudomásul veszi, 

hogy nincs tanuló, aki mindenben egyformán kiváló. Az egyik ügyesebb, a másik 

gyorsabb, a harmadik kitartóbb. Mindenki hátrányos helyzet a nála bizonyos szempontból 

jobb adottságokkal vagy előnyösebb körülmények között lévőkkel szemben.  

Olyan kollégiumnak valljuk magunkat, ahol minden gyermek lehetőséget kap a fejlődésre. 

Azok a képességek, amelyeket az egyén nem használ, fejletlenek maradnak, amelyeket 

viszont sokat foglalkoztat, mind magasabb szintre fejlődnek. Ha egy képesség fejlődésbeli 

lemaradását szeretnénk csökkenteni, olyan tevékenységet kell végeztetni a gyerekekkel, 

amely a célzott képességre fejlesztő hatással lehet.  

Az esélyteremtéshez, az eredményes társadalmi beilleszkedéshez az egyik legfontosabb 

tennivaló, hogy a kollégium kezelni tudja az egyéni igényeket, az egyéni eltérésekből 

fakadó problémákat. Képes legyen arra, hogy a tanulók számára a rendelkezésre álló 

eszközök felhasználásával biztosítani tudja azokat az egyéni tanulási útvonalakat, egyéni 

tanulási stratégiákat, amelyek megakadályozhatják, illetve kompenzálhatják az iskolai 

kudarcokat.  

  

Kooperatív tanulás  

  

Több ember közösen végzett tevékenysége kapcsán szoros kölcsönhatás alakul ki. 

Nemcsak a tananyaga elsajátítása a cél, hanem a szociális folyamatok elsajátítása is. A 

közös munkával a gyerekek a személyiségfejlődés területén is kibontakozhatnak, nő a 

tanulási motiváció, csökken a szorongás, ezáltal erősödik pozitív beállítottságuk a 

kollégiummal, iskolával szemben. Javul a tanulási teljesítményük, a problémamegoldó, 

kreatív gondolkodásuk fejlődik. Jó irányba mozdul el a diákok egymás iránti toleranciája 

is. Képessé válnak a társadalmi, etnikai, kulturális különbségek tisztább értelmezésére. A 

pedagógus feladata tehát, hogy kiépítse tanulói között az együttműködés képességét. Ez 

megkívánja a tanulóktól az interperszonális és kiscsoportban való munka képességét. A 

tanulóknak el kell sajátítaniuk azokat a technikákat, melyek az együttműködéshez 

szükségesek. Nem az egyéni felelősség elmosásáról van szó, sokkal inkább annak a csoport 

tükrében való felerősítéséről.  

  

A kooperatív tanulás négy alapelve:  

  

- Az építő egymásrautaltság  

- Az egyéni felelősség  

- Az egyenlő részvétel  



  

 

- A párhuzamos interakció  

A pályaválasztási tevékenység elvei:  

  

- a 7.-11-12. évfolyamosok számára folyamatos tevékenység;  

- legyenek tisztában képességeikkel, legyen reális önismeretük;  

- a pályaismeretük tartalmazzák a velük kapcsolatos képzési módokat;  

- lássák a választott pálya és életük fő kérdései közti összefüggéseket, mit kell 

tenniük céljuk eléréséhez;  

- alkalmazni kell a modern informatikai eszközöket;  

- törekedni kell, hogy az egyéni adottságokhoz illeszkedő választásuk 

összhangban legyen a munkaerő-piac elvárásaival;  

- tudatosítani kell, hogy az iskolában megszerzett ismeretek csak a 

továbbtanulás megkezdéséhez elegendőek;  

- legyenek készek a permanens tanulásra, ami alapja lehet a későbbi 

pályakorrekciónak;  

- választásuk során gondolkodjanak pályakörben, pályairányban, ennek 

megfelelően látogassanak el munkahelyekre.  

  

Az önálló életkezdést elősegít tevékenység elvei:  

  

- a polgári értékrend elemeinek megismertetése;  

- kollégistáink elképzelésének megismerése a jövőről;  

- jövő képük fejlesztése a realizmus irányába;  

- ki kell alakítani az egy életen át való tanulás és önművelés igényét;  

- konfliktus kezelési technikák megismertetése, gyakorlása;  

- élethelyzetek modellezése szituációs játékok révén;  

- a családi és társadalmi élet főbb tennivalóinak megismertetése;  

- demokratizmus a mindennapi életben – el gyakorlatok;  

- a változó világ körülményeihez való konstruktív alkalmazkodás 

megalapozása, felkészítés az ésszerűen takarékos gazdálkodásra.  

  

5.  Hátrányos helyzetű tanulók szervezett felzárkóztatásának, 

tehetséggondozásának, társadalmi beilleszkedésük segítésének 

terve  
  

Az intézményünk nevelőtestülete elsődleges feladatának tekinti a hátrányos helyzet diákok 

beilleszkedésének segítését a kollégiumi közösségbe.  

  

 5.1  Cél  

 Biztosítani az intézményben a szegregációmentesség és az egyenlő 

bánásmód elvének teljes körű érvényesülését.  

 Biztosítani az esélyteremtést támogató lépések, szolgáltatások 

megvalósítását a hátrányos helyzet gyermekek hátrányainak 

kompenzálása és az esélyegyenlőség érdekében.   

  

A kollégium tevékenysége során, kiemelten:  



  

 

• a felvételi eljárásban  

• nevelésben, ismeretközvetítésben  

• tanulás-támogatásban  

• a kollégistákkal való gondoskodásban  

• a diákok egyéni fejlesztésében  

• az értékelés gyakorlatában  

• a pályaorientációban  

• a tehetséggondozásban  

• a pedagógusok szakmai továbbképzésében  

• a partnerség építésben és kapcsolattartásban a 

szülőkkel, az iskolákkal, a szakmai szolgáltatókkal, 

szakellátás intézményeivel és a társadalmi környezettel  

  

 5.2  Feladatok  

 Éves rendszerességgel intézményi szint helyzetelemzést végezni a 

hátrányos és halmozottan hátrányos kollégisták felmérése és változás 

feltérképezése érdekében.  

 A változás tükrében és az éves mérések alapján kiegészíteni, esetleg 

módosítani az esélyegyenlőségi tervet.  

 Az esélyegyenlőség programban résztvevő tanulók sikeres 

tanulmányi előmenetele, szociális hátrányainak csökkentése érdekében 

kompetencia alapú komplex fejlesztést folytatni az intézményben.  

 A résztvevőket bevonni az értékelés-továbbfejlesztés folyamatába, 

ami lehetővé teszi, hogy a fejlesztés számára minél inkább 

felhasználható, a fejlesztésben résztvevők számára érthető 

visszajelzéseket biztosítsunk:  

• egyéni kompetencia-mérések végzése  

• hatékony tanuló-megismerési technikák alkalmazása  

• a mérésben résztvevők és családjának bevonásával 

kialakítottfejlesztett visszajelzési rendszer létesítése  

• tantárgyi képességfejlesztő programok elkészítése.  

 Egyéni megállapodás a tanulók egyéni tanulmányi céljairól ütemterv 

készítése az egyéni, fejlesztési terv kialakításához.  

 Egyéni fejlesztési terv kialakítása, összehangolása a fejlesztésben 

részvevők csoportjával, valamint a terv megvalósításnak támogatása.  

 Folyamatos visszajelzés a tanuló egyéni haladásáról és a továbblépés 

lehetséges irányairól (egyéni fejlesztési tervek és napló, szöveges 

értékelés).  

 Az egyes kollégisták szociális helyzetének felmérése, szociális 

támogatások biztosítása az iskolai tanulmányok zavartalan és az egyéni 

képességek minél szélesebb körű fejlesztése érdekében.  

5.2.1 Speciális kompetenciák fejlesztése  

 személyes képességek fejlesztése  

 szociális kompetencia  

 életviteli kompetencia  környezeti kompetencia  

 eszközjelleg kompetencia:  



  

 

• kommunikációs képességek fejlesztése  

• informatikai képességek fejlesztése  

• nyelvi képességek fejlesztése  

  

  

6. A kollégiumi közösségi élet fejlesztésének módszerei, eszközei, 

a művelődési és sportolási tevékenység szervezésének elvei  
  

A kollégiumi élet megszervezésében jelentős szerepet tölt be a kollégium 

diákönkormányzata. Biztosítanunk kell, hogy a diákok választott tisztségviselőik révén 

részt vehessenek a tanulóközösségek mindennapi életével kapcsolatos célok kijelölésében, 

a feladatok végrehajtásában, valamint az elért eredmények értékelésében. Lehetővé kell 

tennünk, hogy a diákönkormányzat tagjai és vezetői megismerjék és a mindennapi 

gyakorlatban felelősen alkalmazzák a demokratikus érdekérvényesítés, a 

problémamegoldás és a konfliktuskezelés technikáit, módszereit.  

  

A diákönkormányzat célja, hogy a működési szabályzattal összhangban a tanulók a 

diákotthoni nevelő közösség tagjaiként vegyenek részt önmaguk és társaik formálásában, 

életmódjuk kialakításában a pedagógusok közreműködésével szervezzék, irányítsák, 

ellenőrizzék és értékeljék a közösség életét és munkáját. DÖK munkáját a diákok által 

felkért tanár segíti. A diákönkormányzatot választott képviselők alkotják. Maguk választják 

vezetőségüket, akik képviselik a kollégista diákokat:  

  

 

-  az iskolai szervezetben,  

-  nevelőtestületi értekezleteken,  

-  kulturális rendezvényeken.  

  

A szociális képességek fejlesztése tudatos módon történik meg a különböző diák 

önkormányzati tevékenységek gyakorlása kapcsán:  

- A közösség napi életrendjének, feladatainak teljesítéséhez szükséges keretek 

szervezése, a munka irányítása, ellenőrzése és értékelése.  

- A közösségi és egyéni érdekek összhangjának megteremtése.  

- A tanulók sokoldalú fejlődésének segítése, az elért eredmények értékelése.  

- A tanulmányi munka megszervezésének segítése és aktív részvétel az 

ellenőrzésben, értékelésben.  

- A kollégium kapcsolatrendszerének kiépítése más iskolákkal, 

kollégiumokkal.  

- Az iskolai és a kollégiumi nevelőtestület munkájának támogatása.  

- Közgyűlések, választások, értékelések, rendezvények szervezése, 

diákvezetői megbízások ellátása.  

  

A Diákönkormányzat tagjaitól elvárjuk, hogy:  

  

- Személyes példamutatással, kiemelkedő tanulmányi eredménnyel járjanak 

társaik előtt.  

- Ismerjék és gyakorolják a demokrácia alapvető szabályait.  

- Önállóan végezzék az önkormányzó munkát.  



  

 

- Ismerjék meg jogaikat, teljesítsék kötelezettségeiket.  

- A feladatokat előre tervezzék, a munkát osszák meg.  

- Közösségszervező tevékenységük kapocs legyen a diákság a nevelőtestület 

és az iskola háromszögében.  

  

  

  

  

  

  

  

Sport – játéktevékenység  

  

A szabadidős tevékenységek közül kollégiumunkban kiemelt szerepet kap a sport és a 

játéktevékenység, a rendszeres mozgás.   

A testi nevelés során szerencsére támaszkodhatunk a sportra, mint eszközre, mert tanulóink 

körében a sportmozgások kedveltek.  

A testi kulturáltság azonos értékű a kultúra többi területeivel, s egyik formája az 

önmegvalósulásnak.   

Küzdeni tudást, erős akaratot, kitartást, jobb eredményekre való törekvést követel az 

egyéntől is.   

Feladata az egészség védelme, az egészségnevelés.  

A sport immunizáló szerepénél hangsúlyozni kell a fizikai cselekvőképességet, a test és a 

pszichikum összhangjának megteremtését, a tevékenység kollektív magatartást követel, 

segítségnyújtást, kölcsönös bizalmat egymásban.  

A sport olyan állóképességet ad, amely ellenállóbbá teszi a diákokat mindenfajta fizikai 

megpróbáltatással szemben.   

  

Feladataink:  

- a rendszeres testedzés iránti igény felkeltése, állandósítása  

- a környezet kínálta lehetőségek kihasználása  

- a mindennapos mozgás jelszavának megfelelően tevékenységek szervezése, 

beindítása - csapatjátékok szervezése  

- tudatosítás, hogy a versenyzésnél nem az eredmény, hanem a részvétel a fontos  

- tudjanak örülni saját és mások elért sikereinek  

- tudatosodjon bennük a hatás öröme, a fölösleges energia levezetése - a túlterhelés 

elkerülése a cél.  

  

A kulturális tevékenység, esztétikai nevelés  

  

A kulturális, a művészeti, az esztétikai, a vizuális nevelés a szabadidő kulturált eltöltésének 

megszervezése rendkívül szerteágazó és összetett feladat. Szorosan kapcsolódik a 

tanulmányi munkához a jól szervezett életrend kialakításához éppúgy, mint az etikai, a 

világnézeti, a környezeti, a testi nevelésben megnyilvánuló értékéhez, de a szerepekre 

nevelés sok részlete is szorosan ide tartozik.  

Tudatosítjuk tanulóinkban, hogy a természet szépségeiben megtalálható esztétikai értékek, 

a műalkotások, az irodalmi művek, a filmek, a zeneművek, a táncok, a népművészeti 

hagyományok értékrendszerének ismerete az ember általános műveltségének része, mint a 

kémia, fizika, matematika alapkérdéseiben való jártasság.   



  

 

A kollégiumi nevelésben a tanulás, a szabadidő optimális megtervezése alapvető 

fontosságú, hiszen e szűkre szabott időben zajlik, a tanulmányi munkát kiegészít 

tehetséggondozás, a hiányok pótlása, a művészetekre nevelés, a vizuális nevelés, a fiatalos 

időtöltések, a megemlékezések, ünnepségek, a hagyományos kollégiumi összejövetelek, a 

sportversenyek, a csoportfoglalkozások, az egyéni beszélgetések és sok egyéb tevékenység.  

  

Az esztétikai nevelés legfontosabb feladatai:  

  

- az egyén esztétikus megjelenése, ízléses öltözködés, testkultúra,  

- a környezet esztétikus alakítása, formálása, a természet szépségei,  

- az alkotó munkában megjelenő esztétikum,  

- a művészetek sokféleségének megismertetése,  

- néphagyományok ismerete, tánc- mozgáskultúra,  

- a múzeumba, moziba, színházba, hangversenyre járás szokásainak kialakítása,  

- közös és egyéni könyvtár, lemeztár, kazettatár, video tár kialakítása, fejlesztése, 

gyarapítása,  

- újságfigyelő rendszer megszervezése,  

  

 

 

Az esztétikai és kulturális nevelés kollégiumunkban:  

  

1. Rendezvények szervezése:  

(Lásd! A kollégiumi hagyományai c. fejezet.)  

2. Városi kulturális intézmények "műsorfigyelése".  

3. Könyvtárlátogatások - megyei, házi könyvtárak, napilap-figyelő.  

Diákkörök, érdeklődési körök:  

- népzenei önképző kör  

- klasszikus-zenei klub  

- házi videofilm klub  

- számítógépes szakkör  

- természetjáró diákkör  

- természet- és környezetvédelmi szakkör  

- rejtvényklub  

5. Színházbérlet megszervezése  

- az előadások előkészítése, értékelése.  

6. A diákönkormányzat által szervezett versenyek:  

- szobák tisztasági versenye,  

- szobák dekorálásának versenye, (ötletesség, esztétikum, 

otthonosság) - a kollégiumi napok műsorainak értékelése.  

- tréfás újoncavató  

7. Kapcsolódás az iskolai rendezvénytervben szereplő alkalmakhoz, lehetőség 

szerint, elkerülve a "dupla" megemlékezést, ünneplést.  

8. Kiállítások szervezése évfordulókhoz kapcsolódóan.  

  

    



  

 

7. A gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő tevékenységek  
  

A gyermek és ifjúságvédelmi munka minden csoportvezető nevelőtanár napi feladatai közé 

tartozik. A csoportvezető már beköltözéskor összegyűjti a szükséges információkat a 

tanulókról, hiszen neki kell elsőként észlelni és közvetíteni a problémát a kollégium 

gyermekvédelmi felelősének, aki aztán részletesen feltárva az esetet megoldási tervet készít 

el . Ezzel egyidejűleg tájékoztatja a nevelőtestületet, a kollégium vezetőségét, továbbá 

konzultációt folytat a szülőkkel, az iskolával, az önkormányzat családsegítő szerveivel, ha 

szükséges felkeresi a lakóhely szerint illetékes önkormányzat szociális és gyámügyi 

osztályát az érintett tanuló ügyében.  

Rendkívüli prioritást kell kapnia a gyermek- és ifjúságvédelmi munka szervezettségének, 

valamint az ellátás szakszerűségének. Tekintettel az igényekre, a feladatokra, a pedagógus 

módszertani felkészültsége, a pedagógiai kultúra színvonala a gyermek és ifjúságvédelmi 

munkában központi kérdés. Szükséges az intézményen belüli rendszeres tapasztalatcsere, 

konzultáció, az esetmegbeszélés.  

 

 

  

A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős feladatai  

  

A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős segíti az iskola pedagógusainak gyermek- és 

ifjúságvédelmi munkáját.  

A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős feladata különösen:  

- A kollégiumi csoportokat felkeresve tájékoztatja a tanulókat arról, 

hogy milyen problémával, hol és milyen időpontban fordulhatnak hozzá, 

továbbá, hogy a kollégiumon kívül milyen gyermekvédelmi feladatot ellátó 

intézményt kereshetnek fel.  

- A pedagógusok, szülők vagy tanulók jelzése, a velük folytatott 

beszélgetés alapján megismert veszélyeztetett tanulóknál - a veszélyeztet 

okok feltárása érdekében családlátogatáson megismeri a tanuló családi 

környezetét.  

- Gyermekbántalmazás vélelme vagy egyéb pedagógiai eszközökkel 

meg nem szüntethető veszélyeztető tényező megléte esetén kezdeményezi, 

hogy az igazgató értesítse a gyermekjóléti szolgálatot.  

- A gyermekjóléti szolgálat felkérésére részt vesz az 

esetmegbeszéléseken.  

- A tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén kezdeményezi, hogy a 

kollégium igazgatója indítson eljárást a tanuló lakó-, illetve ennek hiányában 

tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri 

hivatalánál rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

megállapítása, szükség esetén a támogatás természetbeni ellátás formájában 

történ nyújtása érdekében.  

- A kollégiumban a tanulók és a szülők által jól látható helyen 

közzéteszi a gyermekvédelmi feladatot ellátó fontosabb intézmények (pl. 

gyermekjóléti szolgálat, nevelési tanácsadó, drogambulancia, ifjúsági lelki 

segély telefon, gyermekek átmeneti otthona stb.) címét, illetve 

telefonszámát.  

- A kollégium nevelési programja, gyermek- és ifjúságvédelemmel 

kapcsolatos feladatai keretében egészségnevelési, ennek részeként 

kábítószer-ellenes program kidolgozásának segítése, végrehajtásának 



  

 

figyelemmel kísérése; szükség esetén intézkedés megtételének 

kezdeményezése az iskola igazgatójánál, tájékoztatás nyújtása a tanulók, a 

szülők és a pedagógusok részére.  

- A törvényi változások figyelemmel kísérése, folyamatos 

továbbképzés.  

    

  

A segítségnyújtás általános formái  

  

- az egyéni beszélgetés,  

- egyéni törődés,  

- meghallgatás,  

- életvezetési tanácsadás,  

- a kiscsoportos, szobaközösségi beszélgetés,  

- stressz- és feszültségoldás,  

- terápia,  

- drámapedagógiai foglalkozás,  

- mentálhigiénés szolgáltatás,  

- jogsegély,  

- folyamatos kapcsolattartás a kollégium pszichológusával.  

  

Fontos célkitűzésünk, hogy pedagógiánk szellemisége kizárja annak lehetőségét, hogy 

bármelyik diák származása, színe, vallása, nemzeti vagy etnikai hovatartozása miatt, vagy 

bármely más oknál fogva hátrányos, esetleg kitaszított helyzetbe kerüljön. Tapasztalataink 

azt mutatják, hogy a kollégista diákok szívesebben fordulnak úgymond „házon belül" 

segítségért olyan pedagógushoz, akit ismernek, és akiben megbízhatnak, hiszen ezek a 

serdül kori problémák elsősorban magánéleti, személyes jellegűek, közösségi 

beilleszkedéssel, egészségüggyel, tanulással, családi háttérrel, pszichés vagy egzisztenciális 

nehézségekkel kapcsolatosak.  

  

A veszélyeztetettség külső megjelenési formái  

  

A kollégiumnak kiemelt figyelmet kell fordítania a szenvedélybetegségek megelőzésére, 

illetve a gyógyult szenvedélybeteg tanulók beilleszkedésének el segítésére. Fokozott 

figyelemmel kísérjük a veszélyeztetett tanulók közösségi kapcsolatait, közösségbe épülését.   

  

- a változás a családban (pl. válás),  

- a médiumok hatása gyermekeink fejlődésére (pozitív-negatív),  

- az engedékenység-szigor kérdése (hol a helyes középút?),  

- szenvedélybetegségek - megelőzésük, gyógyításuk, (italozás, dohányzás, 

drogfogyasztás),  

- tanulási nehézségek (dysgrafia, dyslexia, dyscalculia, egyéb) és tanulmányi 

eredmény látványos visszaesése,  

- deviáns viselkedés: szabados életforma, csavargás, sajátos életvitelt tükröz ' 

külső öltözködésben, hajviseletben, ékszerezettségben,  

- szélsőséges politikai nézetek hangoztatása,  

- szektához való csapódás,  

  

A gyermekvédelmi munkát meghatározó pedagógiai elveink  



  

 

  

A gyermeki jogok minél magasabb szint megvalósulása, érvényre jutása érdekében el kell 

különítenünk:  

  

- A prevenció, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése, a 

veszélyeztet ' körülmények kialakulásának széleskörű megelőzése és 

megszüntetése.  

- A szociális segítségnyújtás, a gyermek és természetes környezetének 

együttműködésére építve kísérjük figyelemmel a konkrét veszélyeztet ' hatásokat, és 

azok kezelésére megoldásokat keresünk.  

- A hatósági beavatkozás szintjét. A család életébe történ hatósági 

beavatkozás kizárólag akkor engedhet meg, ha az a gyermek érdekében 

elkerülhetetlen.  

  

A gyermek- és ifjúságvédelmi munka színvonala emeléséért az alábbiakat kívánjuk tenni:  

  

- pedagógiai módszertani kultúra fejlesztése,  

- gyermekközpontúság, bizalmi elv érvényesítése,  

- a pedagógiai munkát segít külső szakemberek hatékony bevonása 

(pszichológus),  

- továbbképzések igénybe vétele,  

- rugalmas alkalmazkodás a diákok igényeihez, problémáihoz,  

- a  gyermek,  a  tanuló  személyiségének  fejlesztésében, 

 képességeinek  

kibontakoztatásában együttműködünk a szülővel,  

- a gyermekközösség, a tanulóközösség kialakítása, fejlesztése,  

- felkészítjük a tanulót a családi életre, családtervezésre, krízishelyzetekre,  

- olyan légkört teremtünk, amely eleve kizárja annak lehetőségét, hogy 

bármelyik gyermek, bármilyen oknál fogva hátrányos, kitaszított helyzetbe 

kerüljön,  

- törvényesség megtartása a működésben az 1997. évi XXXI. törvény a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, illetve az 1991. évi LXIV. 

törvény a Gyermek jogairól, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt 

Egyezmény kihirdetésér l értelmében.  

  

A betegségek, szenvedélybetegségek megelőzése illetve kezelése  

  

- A Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramjának megfelel en szervezett 

foglalkozásokat tartunk, és kiemelten foglalkozunk az életmód-életvitel 

témakörrel.  

- Támogatjuk pedagógusaink ilyen irányú továbbképzését.  

- Az érintett tanulókat bevonjuk a szakkörök munkájába, klubok 

tevékenységébe, így integráljuk őket a kollégiumi közösségbe.  

- Filmklub keretében lehetőséget nyújtunk speciális, a témával foglalkozó 

film megtekintésére, beszélgetésre.  

- Prevenciós céllal előadókat hívunk kollégiumi és/vagy csoportszint el 

adásokra, drogellenes programokat szervezünk.  

- Szükség esetén a pszichológus szakellátását kérjük.  

- Tanév elején tűz- és balesetvédelmi oktatást szervezünk.  

- Intézményi „szociális hálót" működtetünk.   



  

 

- Többszöri konzultáció a szülőkkel, nevelési segítség, életvezetési 

tanácsadás.  

- A gyermek nevelési tanácsadóhoz irányítása.  

- Javaslat egészségügyi ellátás igénybevételére.  

- Rendszeres gyermek- és ifjúságvédelmi támogatás, illetve természetbeni 

juttatás kérelmének előterjesztése.  

  

    

8. A kollégium hagyományai és továbbfejlesztésének terve  
  

A kollégium feladatai közé tartozik Magyarország állami ünnepeinek, a hozzájuk 

kapcsolódó eseményeknek a megismertetése, méltó megünneplése, a kollégiumi közösség 

egészének bevonásával, a vezetőség, a nevel testület segít közreműködésével. Sajátos 

helyzetünkből adódóan az oldottabb légkörben tartott megemlékezéseket szorgalmazzuk, a 

megemlékezéseket az éves munkaterv tartalmazza.  

  

Minden csoportvezetőtől elvárjuk, hogy a csoportjával együtt tevékenyen részt vállaljon a 

kollégiumi közösség számára szervezett rendezvények el készítésében és lebonyolításában. 

Faliújságon hívjuk fel a figyelmet az ünnep közeledtére. A tervezés időszakában a 

kollégium vezetése a diákönkormányzattal és a tantestülettel egyeztet.   

Minden ünnepség a délutáni szilenciumot követően kerül megrendezésre, amennyiben 

hétvégére esik az ünnep, az azt megelőző munkanapokon előzetes egyeztetést követ en.  

A hagyományok tiszteletben tartása, ápolása, újabb hagyományok teremtése és azok 

ápolása, valamint a kollégium jó hírnevének megőrzése az intézmény valamennyi 

dolgozójának, illetve tanulójának a kötelessége, különösen a nevelőtestületé és a 

vezetőségé.   

A hagyományápolással kapcsolatos feladatok célja a kollégium meglévő 

hírnevének: - megőrzése, illetve - növelése.  

  

Hagyományos rendezvényeink, megemlékezéseink:  

  

- Ismerkedési est (Gólyaavató), melyen minden új kollégista bemutatkozhat.  

- Sárospatak- diákéveim városa, városnéző séta tanári kísérettel az új kollégisták 

számára, - Megemlékezés az aradi vértanúkról  

- Megemlékezés 1956. október 23-ról  

- A Reformáció Emléknapja  

- Karácsonyi ünnepség,  

- Egészségnevelési napok,  

- Farsang,  

- Kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja,  

- Megemlékezés 1848. március 15-i eseményekről, a szabadságharc hőseiről,  

- Holokauszt áldozatairól megemlékezés  

- Húsvéti megemlékezés,  

- Kollégiumi ballagás, végzősök búcsúztatása, tabló készítése  

- Megemlékezés a nemzeti összetartozás napjáról,  

- Pedagógusok napja,  

- Diáktalálkozók, Sport versenyek, Vetélkedők szervezése  

  

    



  

 

9. Az iskolával, a szülővel való kapcsolattartás és együttműködés 

formái  
  

A Kollégium (Diákotthon), a Vay Miklós Református Szakgimnázium, Szakközépiskola és 

Diákotthon intézmény-egysége, ezért folyamatos, napi kapcsolatban áll az iskola 

vezetőségével és nevelőtestületével. 

  

A kapcsolattartás megvalósulásának alapvető formája a heti rendszerességgel magtartásra 

kerülő vezetői értekezlet, az operatív teendők koordinálására és intézkedésére.  

  

A szülőkkel történő kapcsolattartás/együttműködés formái  

  

A szülőket az intézmény egészének életéről, az intézményi munkatervről, az aktuális 

feladatokról  az igazgató:  a szül i szervezet (közösség) választmányi ülésén tanévenként 

2 alkalommal   a hirdet táblán keresztül,  a nevelőtanárok:  a szülői értekezleten 

tájékoztatják.   

A szülők számára a tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatásra az alábbi 

lehetőségek szolgálnak:  

• a szülői értekezletek,  

• a nevelők fogadó órái,  

• a nyílt napok,  

• a tanuló értékelésére összehívott megbeszélések,  

• írásbeli tájékoztatók.  

A szülői értekezletek, és a nevelők fogadóóráinak idő pontját az intézményi munkaterv 

tartalmazza.   

A szülők a tanulók és a saját – a jogszabályokban, valamint az intézmény belső 

szabályzataiban biztosított – jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, 

közvetlenül vagy választott képviselőik, tisztségviselők útján az intézmény igazgatójához, 

az intézmény nevelőihez, a diákönkormányzathoz vagy az intézményi szülői szervezethez 

fordulhatnak.  

A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy 

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az intézmény igazgatójával, nevel 

testületével vagy az intézményi szülői szervezettel.   

A szül k és más érdeklődők az intézmény pedagógiai programjáról, szervezeti és működési 

szabályzatáról, illetve házirendjéről az intézmény igazgatójától kérhetnek tájékoztatást.   

  

Az intézmény pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára elérhető , 

megtekinthető .   

  

A pedagógiai program egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve helyszíneken 

található meg:  

• az intézmény fenntartójánál,  

• az intézmény irattárában,  

• az intézmény nevelői szobájában,  

• az intézmény igazgatójánál,  az intézmény könyvtárában,  az 

intézmény honlapján.  

  



  

 

A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az 

intézmény alkalmazottainak) meg kell ismernie. A házirend egy-egy példánya 

megtekinthető  

• az intézmény irattárában;   

• az intézmény könyvtárában;  

• az intézmény nevelői szobájában;  

• az intézmény igazgatójánál;  

• elektronikus formátumban pedig az intézmény honlapján.  

  

A házirend egy példányát – a köznevelési törvény előírásainak megfelelően – az 

intézménybe történő beiratkozáskor a szülőnek át kell adni.  

  

  

 10.  Egészségnevelési és környezeti nevelési elvek  
  

10.1 Egészségnevelés  
  

  
9.  

évfolyam  

10.  

évfolyam  

11.  

évfolyam  

12.  

évfolyam  

13.-14.  

évfolyam  

időkeret:  2 óra  2 óra  2 óra  2 óra  2 óra  

  

  

  

Alapelvek  

 Az egészséges életmód a személyiség olyan aktivitása, amely az 

emberi szervezet és a lélek szükségleteinek optimális kielégítését, 

valamint annak működését szolgálja.  

 A kollégista tanulók a kollégiumi életben képessé válnak a 

harmonikus és konstruktív életvitel szokásrendszerének kialakítására.  

 A kollégium a biztonságos és befogadó környezet kialakításával 

hozzájárul a kollégista tanulók kiegyensúlyozott, harmonikus 

fejlődéséhez.  

Célok  

 Az önpusztító, hátrányos komponensek kialakulásának megelőzése, 

az előnyös komponensek gyarapítása.  

 Az önálló életvitelhez szükséges ismeretek bővítése, képességek 

kialakítása.  

 Megfelel ismeretek közvetítése ahhoz, hogy a kollégisták 

elutasíthassák a szenvedélybetegségekhez, a káros függőségekhez vezet 

szokásokat.  

 A kollégium légköre olyanná váljon, hogy az elvárt értékek maguktól 

értetődőek legyenek.   

Feladatok  



  

 

 Felkészíteni a kollégistákat az egészséges életmód, életviteli 

szokások tudatos felépítésére, gyakorlására, az ezekhez szükséges 

ismeretek megszerzésére.  

 Kialakítani az egyéni és a kollégiumi közösségi élethez igazodó 

napirendet.  

 Segíteni a diákokat abban, hogyan kerülhetik el a környezet 

egészségét, biztonságát veszélyeztet helyeit, helyzeteit.  

 Fejleszteni olyan képességeket, amelyek elősegítik a saját 

tevékenységeiket egészséges, nyugodt körülmények között folytatni.  

A nevelés során segíteni a diákokat problémáik megoldásában, 

konfliktusaik kezelésében, válsághelyzetben támaszt nyújtani.  

 Segíteni a diákoknak a mindennapi élet során elsajátítani az adódó 

ügyeik intézésének, érdekeik érvényesítésének jogszer és alkalmas 

módjait.   

Szabadidős sporttevékenységek  

• a mindennapos mozgás biztosítása  

• a kollégiumon belüli versenyek szervezése  

• részvétel a középiskolai kollégiumok közötti 

sportrendezvényeken  

A csoportfoglalkozások tematikájába beépülnek  

 Társas kapcsolataink:  

• harmonikus kapcsolatok kialakítására nevelés  

• élethelyzetek megbeszélése, dramatizálása  

• nemi szerepek, barátság, partnerkapcsolatok, a szülői 

felelősség, kapcsolatok családban  

• konfliktusok, válsághelyzetek megoldásának keresése  

 Élet a kollégiumban:  

• harmonikus kapcsolatainkat épít közösségi szokásaink  

• felelősségünk magunk, társaink és környezetünk 

egészségéért, testi, lelki és közösségi „jól létéért”  

 Testi, lelki egészségünk:  

• a betegségek megelőzése, betegápolás  

• környezetünk, a háztartás egészséget fenyeget 

veszélyforrásai  

• elsősegélynyújtás  

• függőséghez vezet lépések, szokások megelőzése  

Módszerek, foglalkozások  

 A feladatrendszer feldolgozására az életkori sajátosságokat 

figyelembe véve kiscsoportos és csoportos foglalkozások keretében kerül 

sor.  

 A témákat folyamatosan, fokozatosan bővülő tartalommal, 

ismétlésekkel kell feldolgozni.  



  

 

 A direkt ismeretszerzésen túl a kollégium életrendjével, pszichés 

klímájával is a kívánt hatás elérését kell el segíteni.  

 A tanulók bevonása, a bevont diákok segítése igen fontos feladat.  

 A példamutatás mellett - szükség esetén - erélyes fellépésre is 

szükség lehet.  

 A foglalkozásokon való részétel kötelez jellegét a téma fontossága, 

az érdeklődők köre, továbbá az aktuális helyzet alapján a nevelő tanár 

határozza meg.  

Speciális kompetenciák fejlesztése  

 természettudományos kompetencia  

 szociális kompetencia  

 állampolgári kompetencia  

  

  

  

10.2 Fenntarthatóság, környezettudatosság  

  

  
9.  

évfolyam  

10.  

évfolyam  

11.  

évfolyam  

12.  

évfolyam  

13.-14.  

évfolyam  

idő 

keret:  

2 óra  2 óra  2 óra  2 óra  3 óra  

  

Alapelvek  

 tudatosan együttműködve társaival folyamatos tevékenység színtere 

legyen a környezetvédelem  

 ökológiai alapokon nyugvó, tényszer és alkalmazható ismeretek 

biztosítása  

 erkölcsi alapelvévé váljon minden tanulónak a természet tisztelete, 

környezete megbecsülése  

 a kollégista pozitív jövő képének kialakítása  

Célok  

 A kollégista váljon érzékennyé környezete állapota iránt.  

 Képessé kell tenni a tanítványokat a környezetet terhelő 

tevékenységek felismerésére, ezek csökkentésére.  

 Világossá tenni, hogy környezetünk használata életvezetésünk 

meghatározó része, környezetünkkel való kapcsolatunk jelentősen 

befolyásolja közérzetünket, életünk kilátásait, minőségét.  

Feladatok  

 megmutatni a természet és az emberi környezet értékeit, esztétikumát  

 megismertetni az ember és környezete harmonikus kapcsolatának 

lehetőségeit, törekedni arra, hogy mindezt örömforrásként élhessék át a 

diákok  

 felkészíteni a fejlődés fontosságának a felismerésére, a környezettel 

kapcsolatos harmonikus életvezetésre  



  

 

 el segíteni a környezettudatos szemlélet, magatartás kialakulását  

 ösztönözni a tanulókat a környezet védelmére, főként arra, hogy 

tartózkodjanak környezetük káros terhelésétől  

 felkészíteni a diákokat a környezeti problémákkal összefügg 

konfliktusok kezelésére  

 tudatosítani, hogy a környezetünkkel való kapcsolatunk befolyásolja 

életünk kilátásait, minőségét  

Foglalkozások, tevékenységek szervezése  

A környezettel való kapcsolatteremtés különböző módozatait beépíteni a kollégisták 

mindennapi életébe:  

 a szobarend kialakítása (virág, terít , otthonról hozott dísztárgyak) és 

ezek ápolása  

 az udvar megbecsülése, ápolása  

 víz-, az áramhasználat, energiatakarékossági program  

 a tanulóasztal rendje, tisztasága  

 a h t szekrény, az ételtároló, a mosdó, a fürdő , a zuhanyozó rendben 

tartása és ésszerű , takarékos, tiszta használata  

A csoportfoglalkozások tematikájába beépülnek  

 a közvetlen környezet veszélyei  

 a kötelez tűz- és balesetvédelmi tájékoztatók, tűzriadók  

 szűkebb környezetünk megismerése  

 természetvédelmi értékek a tanulók saját lakóhelyén  

 természetvédelmi területek elhelyezkedése Magyarországon  

 a világörökség részei  

 megemlékezés a környezetvédelmi napokról  

 a Föld Napja (április 22.)  

 a Madarak és Fák Napja (április 27.)  

 a Víz Világnapja (március 22.)  

 a Környezetvédelmi Világnap (június ő.)  

A megvalósítás módszerei  

 előadások, filmek  

 kirándulások, megfigyelések, túrák  

 egyéni gyűjtő munka, szakirodalom feldolgozása, kiselőadások  

 kiállítások, vetélkedők  

Speciális kompetenciák fejlesztése  

 természettudományos kompetencia  

 szociális kompetencia  

 állampolgári kompetencia  

  

 

 

 



  

 

 

 
 

 

 

 

 

 



  

 

 
 


