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I. Az iskola nevelési programja 
 

 Az iskola küldetésnyilatkozata  

 

A keresztény hagyományokban gyökerező, a klasszikus emberi értékekre épülő, mégis 

modern, életközeli normákat szeretnénk fiataljaink elé állítani. Fontosnak tartjuk, hogy 

diákjaink az iskolából kilépve is képesek legyenek alkalmazkodni a változó társadalmi 

viszonyokhoz, helytállni a globalizálódó világban. Célunk, hogy megfelelő önismerettel 

rendelkező, értékeit ismerő és azokat érvényesíteni tudó fiatalokat neveljünk. 

Felismerve az ifjúság sajátos problémáit, szeretnénk segíteni tanulóinkat azok 

megoldásában, hogy megtalálják saját válaszaikat a kérdéseikre. A megfogalmazott elvek 

lámpásként kísérik minden ténykedésünket, bízva abban, hogy az út végére belső értékekké 

válnak növendékeinkben. Segítik őket kiegyensúlyozott, harmonikus felnőtt életükben, 

iránytűként állnak mellettük akkor is, amikor nehéz döntéseket kell hozniuk. 

A képzés folyamán arra törekszünk, hogy biztosítsuk tanulóink optimális 

személyiségfejlődését. Feladatunknak tartjuk, hogy minden diákunkban tiszteljük egyediségét, 

segítsük tehetségének kibontakozását, megerősítését. Megmutassuk, hogyan tudják 

tehetségüket a közösség javára fordítani. Szeretnénk tudásukat, ismereteiket folyamatosan 

gyarapítani, azt felhasználható, alkalmazható erőforrássá tenni. Nevelői munkánkat 

a bizalompedagógia elveire alapozzuk, módszertanunkban a projektszemlélet és 

a drámapedagógia elemeit is alkalmazni fogjuk. Az oktatás mellett kiemelt célunk az akaratát 

értékteremtő módon használni tudó, erényekben gazdagodó, a családi életet tisztelő fiatalok 

nevelése. 

A diákok aktív szerepvállalására építve tervezzük az iskolai közösségi élet szervezését, 

a közösségben rejlő erő megmutatását, átélését, a szociális érzékenységük fejlesztését. 

Nevelési-oktatási tervünk sikerének záloga, hogy gondot fordítsunk diákjaink és dolgozóink 

lelki egészségének megőrzésére egyaránt. Olyan megerősítő, támogató környezet kialakításán 

dolgozunk, melyben napról napra tudásunk és képességeink legjavát tudjuk az iskolai közösség 

szolgálatába állítani. Tanáraink nemcsak stabil értékrendjükkel és szaktárgyi tudásukkal 

mutatnak irányt a tanulóknak, hanem a folyamatos fejlődésben és megújulásra való készségben 

is példaként szolgálnak. 
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Céljaink elérésének aktív részesei a szülők, akik a fiatalok elsődleges nevelői. Nevelési, 

tanítási tervünk akkor lehet sikeres, és szolgálja a felnövekvő generáció érdekeit, ha ebben a 

nevelőtestület és a szülők szorosan együttműködnek. 

 

1. Erkölcsi elvárások a tanároktól 

 

„A gyermek a szülő hátát figyelve tanul.” (Japán mondás) 

 

Iskolánk a Magyar Katolikus Egyház közoktatási intézményeiben dolgozó pedagógusok 

számára készített etikai kódexben megfogalmazott alapelveket tekinti mértékadónak (Ld. 

Melléklet). Ezek az alapelvek felekezeti különbség nélkül iskolánk minden dolgozójára 

vonatkoznak. Valljuk, hogy az etikus tanári lét, viselkedés jelenti azt a biztos alapot, amire 

egész nevelési rendszerünk épül. Tanárainknak törekedniük kell arra, hogy az etikai kódex 

alapelveit betartva készítsék fel tanulóinkat, hogy maguk is erkölcsös felnőttekké váljanak. 

Fontosnak tartjuk, hogy tanáraink őszintén, nyíltan és pontosan fogalmazzák meg 

észrevételeiket a diákok számára.   

 

2. Erkölcsi elvárások a diákoktól 

 

Tanulóink szociális, kulturális, vallási értelemben eltérő családi háttérrel rendelkeznek; 

vannak közöttük katolikusok és protestánsok, vallásukat rendszeresen és kevésbé rendszeresen 

gyakorlók.  

Iskolánk nevelési programja ugyanakkor egyértelműen katolikus nevelési és erkölcsi 

alapelvekre épül.  

Az eltérő életmódbeli, vallási, vagy éppen anyagi lehetőségek Veresegyházon éppúgy 

feszültségekhez vezethetnek, mint bárhol az országban. Éppen ezért a diákok, valamint a 

tanárok és diákok egymás közötti kommunikációjában a másik ember tiszteletének különösen 

nagy jelentősége van. A diákjainktól elvárjuk, hogy szándékosan sohase nyilatkozzanak 

tiszteletlenül a társaik családjáról, felekezetéről, vallási irányultságáról. Ugyanez a tisztelet 

megilleti iskolánk katolikus értékrendjét is. A kölcsönös tisztelet jegyében lefolytatott vitáknak 

természetesen van helye iskolánk falai között, de ez sohasem vezethet a vitapartner tudatos 

megalázásához. Ennek megfelelően elvárjuk azt, hogy tanulóink törekedjenek az igényes, 
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pontos, trágárságoktól mentes beszédhasználatra. Elvárjuk a rendszeres, pontos, igényes 

munkavégzést, a tanórákon, a kötelező iskolai programokon való aktív részvételt.  

 

3. Ajánlások a szülőknek 

„A nevelői közösségben különlegesen jelentős szerepük van a szülőknek, akik természet adta 

joguknál fogva elsődlegesen felelősek gyermekeik neveléséért.” 

Megtisztelőnek érezzük, hogy a szülők ránk bízták gyermekeik nevelésének egy fontos részét, 

és ezzel nevelőtársakká tettek bennünket. Közös felelősségünk tudatában hisszük, hogy a 

tanárok és szülők együttműködése elengedhetetlen ahhoz, hogy diákjaink művelt, etikus, 

felelősséget vállaló, boldog felnőttekké váljanak. Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy a 

szülőknek is örömben, sikerben legyen részük; ezt a célt legjobban a felmerülő problémák nyílt, 

kölcsönös tiszteleten alapuló megbeszélése, a jó megoldások együttes keresése és az egységes 

cselekvés szolgálja.  

 

 Az iskolában folyó nevelés és oktatás céljai 

 

„Megmondom nektek, kihez hasonlít, aki eljön, meghallgatja tanításomat és tettekre is 

váltja. A házat építő emberhez hasonlít, aki mélyre leásott, és a sziklára rakta az alapot. Jött az 

árvíz, és az áradat rázúdult a házra, de nem tudta megingatni, mert biztos alapra épült. Aki 

meghallgatja ugyan (tanításomat), de nem váltja tettekre, ahhoz a házat építő emberhez hasonlít, 

aki a házat minden alap nélkül földre építette. Amikor az ár nekizúdult, nyomban összeomlott 

és romhalmazzá vált.” Lk.6.47-49 

 

Nevelési és oktatási tevékenységünket alapvetően meghatározza, hogy iskolánk a 

katolikus, egyúttal a magyar iskolarendszer része. Ennek megfelelően egyrészt magunkénak 

valljuk a katolikus nevelés alapelveit, ugyanakkor természetesen meg kívánunk felelni a 

magyar állami oktatási rendszer követelményeinek is. Iskolánk diákjait felekezeti, − és sok 

szempontból − életmódbeli sokszínűség jellemzi. Az ebből fakadó ellentmondásokat 

ugyanakkor jelentősen enyhíti, hogy Európában, és így Magyarországon is, mindent áthat a 

zsidó-keresztény kulturális örökség hatása, hogy nyugodtan mondhatjuk, Európában 

jellemzően az is alapvetően keresztény életmódot és etikai alapelveket követ, aki nem vallja 
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magát kereszténynek. Az iskolánk mögött álló családok támogatása nélkülözhetetlen nevelési-

oktatási céljaink megvalósításához, ezért kiemelten fontosnak tekintjük a szülők bevonását az 

iskola életébe.  

Célunk, hogy diákjaink alapos általános műveltségre tegyenek szert, s egyúttal képesek 

legyenek – igény esetén emelt szinten − megfelelni a kétszintű érettségirendszer 

követelményeinek.  Fontosnak tartjuk, hogy megismerjék az egyetemes és magyar kultúra 

értékeit, és alapos tájékoztatásban részesüljenek a zsidó-keresztény civilizációról. Célunk, hogy 

diákjaink ismerjék szűkebb környezetük társadalmi-gazdasági-kulturális sajátosságait, és 

legyenek tájékozottak a Kárpát-medence etnikai-kulturális viszonyaiban.  

Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink olyan fogalmi hálóval rendelkezzenek, amelynek 

segítségével értelmezni tudják a jelenben zajló alapvető társadalmi, gazdasági, vallási, politikai 

folyamatokat.  

Célunk, hogy képesek legyenek kapcsolatot teremteni személyes életük, családi 

hagyományaik, nemzeti identitásuk, vallásról alkotott nézeteik, európaiságuk között. Elő 

kívánjuk segíteni, hogy civilként cselekvő, együttműködő tagjai, tudatos állampolgárai 

legyenek a magyar társadalomnak.  

Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink megfelelő önismeretre tegyenek szert, képesek 

legyenek reflektálni a velük történtekre, cselekedeteikre, sikereikre és kudarcaikra. Célunk, 

hogy olyan együttműködő, aktív felnőttekké váljanak, akik képesek részt venni közösségeik 

életének formálásában. 

Diákjainkat szeretnénk bevezetni a vallásos hit, a szakralitás kultúrájába. Megfelelő 

körülményeket kívánunk teremteni számukra ahhoz, hogy − jó közösségi légkörben, megfelelő 

tapasztalatok és elmélyült kulturális ismeretek birtokában – valóban megélhessék szabad 

akaratukat önmagukkal, hitükkel, egyházukkal kapcsolatban. 

 

Legfontosabb módszereink a fenti célok eléréséhez: 

 

Organikus szemléletmódban a tanmenetek, műveltségi területek összehangolására 

törekszünk, hatékony tanári együttműködési formákat, projekteket alakítunk ki. 

Intézményünk 2017/18-as tanévtől a hagyományos idegennyelv oktatási módszerek 

mellett alkalmazza a QLL nyelvoktatási modellt. Az alkalmazáshoz szükséges módszertani 

és eszközrendszerbeli hátteret a Relaxa Nyelvi Centrum Kft.-től a Váci EKIF által 
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megvásárolt licencszerződés alapján a Fenntartó biztosítja. A QLL módszer szerint dolgozó 

pedagógusokat a Relaxa Nyelvi Centrum Kft. képzi ki és mentorálja. 

Rendszeres osztály-, illetve évfolyam-értekezleteket tartunk az adott évfolyamon tanító 

tanárok közreműködésével, hogy összehangoljuk a tanári munkát az egyes osztályokkal, 

illetve tanulókkal kapcsolatban, annak érdekében, hogy diákjainkat megfelelően képezzük, és 

optimális mértékben terheljük. 

Iskolánkban témaéves, időnként témaféléves projektmódszer működik: az adott 

időszakban az iskolai programok − időnként a szakórákon folyó munka is − egy adott téma, 

jelenség vizsgálatát, kutatását tűzi ki célként (pl. identitás, környezetvédelem, család, média, 

európaiság, magyarság, egyház, vallás).  

Önismereti, saját élményre épülő órákat tartunk az osztályfőnöki órákon, illetve szakköri 

kereteken belül, ahol minden osztályban rendszeresen megjelenik a Családi Életre Nevelés 

programja.  

Évente kötelező – elsősorban csoportmunkában lebonyolított – kutatómunkára kerül sor 

a témaévek/témafélévek keretén belül. 

A kötelező közösségi szolgálat keretén belül kiscsoportos és személyes beszélgetésekben 

tesszük lehetővé a megfelelő reflexiós képesség kialakulását, mely a pályaorientációt is segíti. 

Iskolánkban megvalósítjuk az integrált hitéleti nevelés rendszerét; külön 

munkacsoportban hangoljuk össze a hitélettel kapcsolatos szaktárgyi ismereteket, 

tevékenységeket, programokat, célunk a tudás, a tapasztalás és a tett összehangolása. 

Nagy hangsúlyt helyezünk egyházi és világi ünnepeink örömteli, kreatív 

tevékenységekkel megtöltött megélésére. 

Az egészséges életre nevelés során hangsúlyt helyezünk az egészség fogalmának teljes, 

és gyakorlatias megközelítésére, de kiemelt feladatnak tekintjük a különböző függőségekkel 

való küzdelmet, ezért együttműködünk a helyi Misszió Egészségügyi Központtal, meghívunk 

előadókat, egészségnapokat tartunk. 

Iskolánk tartósan „örökbe fogad” természeti értékekkel bíró területeket, s ezek 

rendszeresen tisztítja, és tudományos módszerekkel megfigyeli, tanulmányozza. 

Iskolánk vezetése hangsúlyosan támogatja a Diákönkormányzat munkáját, rendszeressé 

teszi a diákokkal folytatott konzultációkat, támogatja iskolánk Diákönkormányzatának más 

diákönkormányzatokkal való együttműködését, és bevezetjük az osztálytanácsok rendszerét.  
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 A személyiségfejlesztés pedagógiai feladatai 

 

Diákjaink személyiségének fejlesztése az iskolai nevelőközösség és a szülők közös feladata. 

Ennek során törekszünk az egyes tanuló személyiségének megismerésére, talentumainak 

felismerésére, és ennek alapján, a szülőkkel együttműködve határozzuk meg a neveléssel 

kapcsolatos feladatainkat.  

A személyiségfejlesztés fő koordinátora az osztályfőnök. A közös munka 

folyamatosságának biztosítása érdekében az osztályfőnök minden évben legalább egy 

alkalommal konzultál a szülőkkel, és félévente osztályértekezletet hív össze. Ezeken az 

értekezleteken a tanárok egyeztetik benyomásaikat, információikat az egyes diákok 

tanulmányi előrehaladásával és viselkedésével kapcsolatban. A találkozó célja: az egyes 

diákok esetében a fejlesztendő területek meghatározása, illetve a tanulmányi terhelés 

optimalizálása.  

A legfontosabb fejlesztendő személyiségjegyek, képességek és készségek: 

 együttműködési képesség  

 etikus magatartás 

 szociális érzékenység 

 aktív, illetve proaktív viselkedés 

 problémamegoldó készség 

 érdekérvényesítési készség 

 konfliktustűrés (konfliktuskezelés, vitakultúra) 

 

1. A személyiségfejlesztés legfontosabb módszerei, eszközei 

 

- önismereti foglalkozások 

- személyes beszélgetések 

- drámajáték, dramatikus módszerek rendszeres alkalmazása a szakórákon 

- a diákönkormányzat és az osztálytanácsok 

- évente kötelező egyéni vagy csoportos kutatómunka eredményének nyilvános 

bemutatása a témafélévek/témaévek keretén belül 

- vitadélutánok rendezése 

- ismeretterjesztő előadások 
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- közös kirándulások 

- közösségi szolgálat (lásd lenn) 

 

2. A közösségi szolgálat 

 

  A közösségért felelősséget vállaló empatikus egyéniség kialakítását szolgálja az 

érettségit megelőző években végzett 50 óra közösségi munka, amely iskolánkban a 9−10. 

évfolyamon javasolt teljesíteni. A közösségi szolgálat teljesítése az érettségi megkezdésének 

feltétele, ezzel együtt olyan szervezetekben támogatjuk a szolgálat teljesítését, melyek 

diákjaink szociális érzékenységét fejlesztik pályaorientációs lehetőséggel is bírnak.  

  

a) A közösségi szolgálat keretei 

 

A közösségi szolgálat feladatainak koordinálását az igazgató által kijelölt koordinátor végzi. 

Feladatai: a diákok tájékoztatása a közösségi munka lehetőségeiről, formáiról, kereteiről.  

Elköteleződési alkalom előkészítése osztályszinten. Rendszeres csoportos beszélgetés, 

konzultációk a közösségi munka során szerzett élményekről, sikerekről és nehézségekről (a 

beszélgetéseket az osztályfőnökök és helyetteseik moderálják estelegesen más önkéntesek, 

meghívottak segítségével. A közösségi szolgálat befejezésekor reflexióra, tapasztalatok 

megbeszélésére kerül sor. 

 

Az iskolai közösségi szolgálat rendjének kidolgozásakor a figyelembe vesszük a települési 

adottságait, lehetőségeit, helyi igényeket, a tanulók elképzeléseit, terveit.  

 

b) A közösségi munkavégzés legfontosabb területei 

 

 egészségügyi feladatok  

 szociális és jótékonysági feladatok (pl. idős embereknek való segítségnyújtás) 

 oktatási feladatok (pl. korrepetálás, illetve óvodás korú, sajátos nevelési igényű 

gyermekekkel, tanulókkal való törődés) 

 kulturális és közösségi feladatok   

 a környezet- és természetvédelemi tevékenység   

 katasztrófavédelmi feladatok ellátása 
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 bűn- és baleset-megelőzés  

 közös sport- és szabadidős területen folytatható tevékenység. 

 

c) A közösségi munka időkeretei 

 

Egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a 

helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe. 

A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése alkalmanként 

legkevesebb egy, legfeljebb háromórás időkeretben végezhető.  

 

 Az egészségnevelés programja 

 

1. Alapelveink, célkitűzéseink 

 

Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete az egészséget a következőképpen definiálta: 

„Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, és nem csupán a betegség hiánya. 

A fogyatékosság nem zárja ki az egészséget”. 

A fiatalok 12 és 18 éves koruk között, kamaszkoruktól felnőttkoruk küszöbéig, 

rendkívül nagy testi-lelki változáson mennek keresztül. Ennek a felnőtté válási folyamatnak a 

kísérése, megfelelő támogatása a szülők és az iskola tanárai részéről sok figyelmet, megértést, 

és következetességet igényel. A tágabb társadalmi környezet egyszerre segíti és nehezíti az 

egészséghez, a saját jólléthez való egészséges viszony kialakítását. 

 

Iskolánkat egy olyan szellemi színtérnek tekintjük, ahol a diákjaink lehetőséget 

kaphatnak arra, hogy az otthonról örökölt tudásanyag, a társadalomból érkező hatások, és az 

iskolában elsajátított ismeretek között saját, életüket valóban segítő szintézist hozzanak létre.  

Célunk, hogy tanulóink elegendő ismerettel, készséggel, képességgel rendelkezzenek ahhoz, 

hogy biológiai, lelki, mentális, szociális szempontból egyaránt egészséges életet élhessenek. A 

személyiségfejlődésre nagy hatást gyakorol a családon, szülőkön kívül a közoktatási rendszeren 

keresztül a pedagógustársadalom is.  A pedagógus szerepe a megelőzés terén jelentős: fontos a 

kiváltó okok felismerése, kiküszöbölése, a következetes és preventív pedagógiai odafordulás, a 

személyiségfejlesztés. A nevelés értékközvetítést, értékteremtést, értékválasztásra való 
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felkészítést, személyiségformálást jelent. Hiszünk abban, hogy a szilárd személyes és szociális 

identitással rendelkező személyiség kevésbé kiszolgáltatott a különböző egészségre káros 

hatásoknak.  

Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink megismerjék testük működését, és azt, hogy egy adott 

életmód hogyan hat a test működésére. Az információs robbanás korában élünk, ezért kiemelt 

célkitűzésünk, hogy megtanítsuk tanítványainkat eligazodni a különböző, egészséggel 

kapcsolatos információk között, hogy meg tudják különböztetni a hiteles és az ellenőrizhetetlen, 

vagy éppen hamis tényeket. Valljuk, hogy a test és a lélek dinamikus egységet alkot; Ezért 

fontosnak tartjuk, hogy diákjaink tudatában legyenek annak, hogy biológiai értelemben vett 

egészségük megőrzéséhez, az egészséges élet fenntartásához a helyes táplálkozáson és a 

testmozgáson túl a mentális, lelki egészségük megőrzésére és az megfelelő társas kapcsolatok 

kialakítására is szükség van.  

 

2. Az egészség megőrzésének területei 

 

Egészség meghatározása, összetevői, befolyásoló tényezők. Az egyén szerepe. 

Egészséges életmód, befolyásolható és nem befolyásolható tényezők. Egészséges fejlődés 

fizikai és lelki meghatározói. Mi a másság, annak elfogadása. 

Egészséges táplálkozás, táplálkozási problémák, fogak ápolása, mozgás jelentősége az 

életünkben, hatása a szervezetünkre. Mennyit, mikor, mit „mozogjunk”? 

Prevenció formái, tartalma, jelentősége, a függőség mibenléte. Egészségi állapotunk 

változásának megítélése, megbetegedések, teendők. Elsősegélynyújtás: újraélesztés, 

eszméletlen beteg ellátása, vérzéscsillapítás, törés rögzítése. Mentő hívása (mit és hogyan 

mondjunk). 

 

3. Együttműködő partnereink 

 

A szülők közössége, Misszió Egészségügyi Szolgálat, CSÉN-program, iskolaorvos, védőnői 

szakszolgálat, háziorvosok, iskolapszichológus, szakpszichológus, helyi, illetve regionális 

iskolák drog-koordinátorai. Gyermekjóléti Szolgálatok, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, a 

rendőrség ifjúságvédelmi csoportja, drogkonzultációs központok, egyházak, karitatív 

szervezetek, alapítványok, Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. 
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4. A végrehajtás színterei, megvalósulási lehetőségek 

 

Az egészségnevelés fent részletezett témákban osztályfőnöki órák, iskolai programok, tanórai 

önismereti foglalkozások, önismereti szakkör, kirándulások, sportprogramok kereteiben, 

együttműködő partnereink segítségével tud megvalósulni. A különböző foglalkozások 

módszertani eszközei: 

 szakkörök, kiscsoportos beszélgetések  

 sportprogramok 

 önismereti foglalkozások 

 tematikus előadások  

 diákönkormányzati programok 

 filmvetítés  

 versenyek, vetélkedők, pályázatok 

A feladatok meghatározásában és végrehajtásában a következő kollégák együttműködésére 

számítunk: a vezetőség, az osztályfőnöki munkaközösség vezetője és tagjai, a gyermek- és 

ifjúságvédelmi felelős, mentálhigiénés szakemberek, pszichológus, testnevelők, a DÖK-

összekötő tanár, szaktanárok.  

 

 Az iskolai közösségfejlesztés céljai és eszközei 

 

1. Alapelvek, célkitűzések 

 

Társas lények vagyunk, a kapcsolataink által élünk. Az iskola diákjainak 

személyiségfejlesztése éppen ezért elképzelhetetlen eleven közösségi élet nélkül, ahol diákjaink 

kipróbálhatják személyes képességeiket, megmérhetik magukat, és ahol egyúttal 

megtanulhatják, hogyan kell, hogyan lehet másokkal együttműködni különféle jó célok 

érdekében, közösségeket létrehozni, végső soron jó emberré és jó állampolgárrá válni. 

Eszményképünk egy olyan ember, aki egyrészt el tudja fogadni, szeretni tudja önmagát és 

meghatározó szűkebb és tágabb közösségeit: családját, iskoláját, hazáját, civilizációját, 

egyházát, másrészt aktívan részt kíván vállalni születési és vállalt, létrehozott közösségei 

életének működtetésében.  
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A tanárok és a szülők közös feladata, hogy diákjaink megtanulják megélni, feldolgozni 

sikereiket és kudarcaikat úgy, hogy az így szerzett tapasztalatok személyiségük részévé 

váljanak.  

 

2. A tanév rendje és jeles napjai 

 

A közösségi életnek vannak rituális alkalmai, amelyek alkalmat adnak arra, hogy a közösség 

tagjait egyfelől ünnepélyesen beavassák a közösség életébe, másfelől lehetőséget nyújtsanak az 

alapvető emberi értékek ünneplésére és a tudatos reflexióra.  

 

szeptember 1.  Veni Sancte – tanévnyitó szentmise 

szeptember 

hónapban 

„gólyaünnep” 

október 6.  az aradi vértanúk ünnepe  

október 4. a teremtett világ hete 

október 23.  az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe  

november 1., 2.  megemlékezés mindenszentek ünnepéről és a halottak napjáról  

november   szalagavató bál  

december 6.  Szent Miklós ünnepe – ajándékozás 

december  adventkezdő szentmise, adventi gyertyagyújtások minden nap az 

osztályokban, a karácsonyi szünet előtti utolsó nap délutánján az iskola 

tanulóinak karácsonyi műsora, dolgozók karácsonya  

január 6. vízkereszt 

január 22. a magyar kultúra napja 

február 25.  a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja  

február hónapban farsangi bál  

február-március  hamvazószerda, szentmise, a nagyböjt kezdete  
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március 15.  az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe  

húsvét előtt  a nagyhéten lelkigyakorlatos nap az iskola diákjainak  

ősszel vagy 

tavasszal  

lelkigyakorlatos napok a tanároknak  

április 16.  a holokauszt áldozatainak emléknapja  

április 22. a Föld napja  

május  ballagás  

május pünkösd 

június 4.  a nemzeti összetartozás napja  

június vége  Te Deum – tanévzáró  

egyéb  

  

Az „idők szavára figyelve” természetesen az adott tanévben sor kerülhet ideiglenesen, vagy 

tartósan egy-egy ünnepnap, vagy megemlékezés beiktatására, ha azt az iskola vezetése 

pedagógiailag indokoltnak tartja. Fontosnak tartjuk iskolánk ünnepein az iskola diákjainak és 

tanárainak aktív részvételét. Az ünnepek az iskola életének szerves részei: az együttlét 

örömének megélése mellett alkalmat nyújtanak arra, hogy diákjaink és tanáraink az egész iskola 

nyilvánossága előtt mutathassák be kreativitásuk gyümölcseit.  

 

A tanórákon kívüli foglalkozások szintén a hagyományteremtés eszközei, amelyek gazdagítják, 

színesítik az iskola életét, és hozzájárulnak a közösség formálásához.   Ezek: 

- filmklub   

- a Föld napja alkalmából környezetvédelmi programok 

- tánciskola  

- iskolai szakkörök és érdeklődési körök  

- projektnapok az iskolánkban működő témafélév aktuális témájának megfelelően 

- a tanév utolsó napja: kulturális és sportnap a DÖK rendezésében  

- iskolai kirándulások   
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- nyáron, több turnusban osztály- és iskolai táborok (álló-, vándor-, biciklis, kenus, 

nomád stb.) szervezése a tanulók számára (természetesen a részvétel önkéntes, a 

költségeket a résztvevők vállalják)  

- iskolai Ki mit tud?  

- diáknap 

  

 

3. Az iskolai tanulmányi kirándulások programja  

  

A tanórákon kívüli iskolai nevelés, közösségformálás egyik kiemelt színtere a 

tanulmányi kirándulás. Megszervezésére minden évben kétszer kerül sor: az egyik kirándulás 

elsődleges célja az osztályközösség vidám együttléte, a közösség összetartásának 

megerősítése, a másiké pedig a tanulók műveltségének elmélyítése. A részvétel önkéntes, de 

nevelési szempontból az a kívánatos, hogy minden tanuló részese legyen a tanulmányi 

kirándulásnak. A költségeket a szülők viselik, de az iskolát támogató alapítvány anyagi 

lehetőségéhez mérten támogatja a rászorulókat.  

A kirándulások megszervezésében a következő szempontokat kívánjuk érvényesíteni: 

a tanulók vegyenek részt a tanulmányi kirándulás előkészítésében, a programok 

megszervezésében, lehetőség szerint mindenki vállaljon valamilyen kisebb-nagyobb feladatot 

a kirándulás során. A kiránduláshoz kapcsolódó témákhoz végezzenek önálló kutatómunkát, 

a végén, vagy a hazaérkezést követően legyen alkalom a reflexióra, az élmények összegzésére  

Fontosnak tartjuk, hogy a tanulmányi kirándulás legyen változatos: az épített környezet 

szépségeinek megtekintése mellett (múzeumok és látnivalók) legyen alkalom a természeti 

környezet értékeinek megismerésére (táj, élővilág), kulturális programokon való részvételre, 

illetve a helyi közösségekkel való ismerkedésre. 

  A közösségépítő kirándulás esetében arra törekszünk, hogy a közös cselekvés, az 

együttlét öröme, a játék kerüljön előtérbe. Az évek során osztályprogramok keretében a 

hagyományos tanulmányi kirándulások mellett tanulóinknak lehetősége legyen egy-egy 

témának szentelt útra (például: lelkigyakorlat, természetjárás). 
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4. Integrált hitéleti nevelés 

 

„Ami látóképességünk korlátoltsága miatt a fizikai világra érvényes, az jóval nagyobb 

mértékben jelentkezik a szellemi világgal és Istennel kapcsolatban. Itt is mindig csak egy 

szempontot tudunk felfogni; s ha ez látszólag ellentmond is egy másik felismerésnek, mégis 

elfogadható, ha az egészet tartjuk szem előtt, amit viszont nem tudunk sem kimondani, sem 

megragadni. Csak ha körüljárjuk, ha meglátjuk és kimondjuk az egymásnak ellentmondó 

szempontokat, akkor tudunk rámutatni az igazságra, amely azonban a maga egészében soha 

sem válik láthatóvá.” (XVI. Benedek pápa: Bevezetés a keresztény hit világába) 

 

A keresztény hit oktatása nem szűkíthető a hitoktatásra; ennek oka egyrészt a vallásos hit 

komplexitásában, másrészt a kereszténység civilizációnkat meghatározó szerepében rejlik. 

Hatása érezhető az élet minden területén. Két tényező határozza meg minden közösség 

önmagáról alkotott véleményét: az egyik, hogy miként látja a saját múltját, a másik, hogy a 

jelenben hogyan működik a közösség. Diákjainknak tehát egyrészt szeretnénk hiteles 

ismereteket közvetíteni a kereszténység múltbeli civilizációformáló szerepéről, másrész arról, 

hogy a kereszténység, a keresztény hit miként befolyásolja a jelent. Fontosnak tartjuk, hogy 

diákjainkat bevezessük a vallásos hit, a szakralitás kultúrájába. Diákjainknak megfelelő 

körülményeket kívánunk teremteni ahhoz, hogy − jó közösségi légkörben, megfelelő 

tapasztalatok és elmélyült kulturális ismeretek birtokában – valóban megélhessék szabad 

akaratukat önmagukkal, hitükkel, egyházukkal kapcsolatban.  

 Az integrált hitéleti nevelés legfontosabb szereplői a szaktanárok, hittantanárok, 

osztályfőnökök, akik munkáját hitéleti munkacsoport segíti. A munkacsoport feladata: 

összehangolni az adott évfolyamon a hitélettel kapcsolatos célokat, eszközöket, feladatokat.  

 

a) Az integrált hitéleti nevelés színterei, eszközei 

 

Az egyes szaktárgyak esetében egységes szemlélet alapján, összehangoltan tanítjuk a 

kereszténység történetét, a keresztény kultúrát (ez a humán tárgyak esetében különösen 

hangsúlyos, de esetenként, egyes témákkal kapcsolatban a természettudományos tárgyak 

szerepe is fontos). Törekszünk arra, hogy diákjaink a keresztény etikai elveket a gyakorlatban 

is tudatosan alkalmazhassák, ezt segítendő évente két lelkigyakorlaton vehetnek részt. A 

közösségi szolgálatban és önkéntes tevékenység kereteiben is támogatjuk a szociális 

szolgálatot, ehhez kapcsolódóan felkészítést és reflexiós alkalmat is szervezünk. 
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Témafélévek, projektnapok alkalmával vitanapot szervezünk etikai kérdésekről, a 

diákjaink érvelési eszköztárát, ismereteit meghívott előadók (egyházi személyek, közéleti 

személyek, tudósok) tanúságtételével, ismeretanyagával gazdagítjuk.  

  A katolikus liturgia ismeretét az iskolai misék előkészítésén keresztül évek alatt 

kívánjuk elérni. 

Alkalomszerűen támogatjuk a magyar zarándoklatok, magyar zarándokútvonalak 

hagyományának megismerését, a zarándoklatok kultúrájának bevezetését.  

 

b) A hittanórák szerepe 

 

Csak az utolsó évfolyamon választjuk szét a diákokat felekezeti alapon a hitoktatás során. A 

hittanórák keretén belül a következő témákat dolgozzuk fel. Kilencedik évfolyamom a 

történelem tantárggyal szoros összefonódásban, de elkülönült órákon a tanulók az ókor és a 

középkor tanulmányozása során megismerhetik a zsidó-keresztény civilizáció alapjait és a nagy 

világvallásokat. Tizedik évfolyamon a cél a Biblia elmélyült megismerése, a tizenegyedik 

évfolyamon a keresztény moralitás, etika alapjait tanulmányozzuk. Tizenkettedik évfolyamon 

a dogmatika megismerése már felekezeti alapon elkülönült csoportokban zajlik. 

Hat évfolyamos képzésben a 7. évfolyamon az újszövetség tanulmányozása, 8. évfolyamon 

tanúságtevő keresztények, szentek életének megismerése a cél. 

A hittan tantárgy érettségi követelményének elsajátítása az egyes tantárgyakon belül az alábbi 

táblázatban összefoglalt rendszerben történik. 

 

Téma Tantárgy, évfolyam   Ismeret 

Őstörténet, ősatyák, a 

választott nép történetének 

főbb szakaszai, fontos 

eseményei. 

Történelem, 9. évfolyam Az Ókori Kelet témakörön 

belül a tanulók megismerik 

az ókori Izrael történetét az 

ősatyák korától a római 

hódításig  

Jézusra vonatkozó 

próféciák, azok keletkezési 

körülményei, messiási 

várakozás.  

Hittan, 10. évfolyam Bibliaismeret 

Alapvető ószövetségi 

bevezetéstudományi 

ismeretek Az ószövetségi 

kánon kialakulása, 

Hittan, 10. évfolyam 

 

Magyar Irodalom, 9. 

évfolyam 

Bibliaismeret 

 

A Biblia, mint az európai 

kultúra alapja – a Biblia 

hatása az irodalomra  
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könyveinek keletkezése és 

felosztása..  

 Újszövetség  

Jézus Krisztus földi 

életének eseményei, 

tanítása, megváltó áldozata 

és feltámadása. Az apostoli 

kor  

 

Történelem/Egyháztörténet. 

9.évfolyam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hittan, 10. évfolyam 

Történelem: A 

kereszténység kialakulása 

és elterjedése témáján 

belül a tanulók 

megismerkednek Jézus 

korával, és Jézus Krisztus 

földi életének 

eseményeivel, és az 

apostoli kor problémáival.  

Hittan:  

Jézus Krisztus földi 

életének eseményei, 

tanítása, megváltó áldozata 

és feltámadása. Az apostoli 

kor.  

Alapvető újszövetségi 

bevezetéstudományi 

ismeretek 

Az evangéliumok 

keletkezésének története és 

célja, párhuzamok és 

eltérések, ezek okai. 

Az újszövetségi levelek. 

 

 Hittan, 10-évfolyam  Bibliaismeret 

 

 

2. Egyháztörténet 

 

Téma Tantárgy, évfolyam Ismeret 

Krisztus egyházának 

története 

A Szentlélek munkájáról 

szóló bibliai tanítás.  

Az egyház történelmének 

kezdetei, fontos 

fordulópontjai. 

Kiemelkedő 

egyháztörténeti 

személyiségek. 

 

Történelem/ 

Egyháztörténet 9. 

évfolyam 

A tanulók a 9, évfolyamon 

a hittan/egyháztörténet 

tantárgy keretein belül 

részletesen 

megismerkednek az egyház 

ókori és középkori 

történetével. A 10.-12. 

évfolyamon a történelem 

tantárgy keretein belül 

foglalkoznak a katolikus 

egyház, és a  kereszténység 

újkori és jelenkori (XVI.-

XXI. Század) történetével 

A Szentlélek munkájáról 

szóló bibliai tanítás 

Hittan 10. évfolyam A 10. évfolyamon Az 

Újszövetség témakörén, 
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illetve a 12. évfolyamon 

Szentháromságtan 

részeként. 

 

 

3. Dogmatika 

 

Téma Tantárgy, évfolyam Ismeret 

Az egyház tanítása 

A keresztény/keresztyén 

egyház tanításának 

alapvető tételei. 

Hittan, 12. évfolyam  

Az üdvtörténet 

alapigazságainak vizsgálata 

Hittan, 12. évfolyam  

Ökumenikus törekvések Hittan, 12. évfolyam, 

Történelem, 12. évfolyam 

 

Isten mindnyájunkat eggyé 

tesz Krisztusban. 

Hittan, 12. évfolyam  

 

 

4. Az egyházi esztendő 

 

Téma Tantárgy, évfolyam Ismeret 

Az egyházi esztendő 

ünnepei, ünnepi időszakai. 

12. évfolyam, hittan 

Ének 

 

A vasárnap és az egyéb 

ünnepek liturgiája, 

liturgikus szövegek 

Hittan, 12. évfolyam 

Ének, iskolai szentmisék 

 

Az ünnep jelentősége Az osztályfőnöki órák és a 

CSÉN program részeként  

Az ünnepek szerepe a 

társadalom és az egyes 

ember életében 

 

 

5. A keresztény/keresztyén erkölcsi élet – etika 

 

Téma Tantárgy, évfolyam Ismeret 

Az ószövetségi és a jézusi 

etika.  

Az ember feladata a 

világban, felelősségünk a 

teremtett világ, az élet 

védelme és embertársaink 

iránt. 

Hittan, 11. évfolyam 

Történelem 9. évfolyam 

Osztályfőnöki órák 

A „Teremtett világ hete” 

iskolai program 

megrendezése minden 

évben  

 

Az ószövetségi és a jézusi 

etika tanulmányozása része 

az ókori Izrael története és 

a kereszténység kialakulása 

témájának.  
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A keresztény/keresztyén 

etika normái a családi élet, 

munka és társadalmi élet 

területén 

Hittan, 11. évfolyam 

Osztályfőnöki órák 

Az osztályfőnöki órákon a 

CSÉN (Családi életre 

nevelés) program részeként 

beszélünk róla.  

 

 

6. Világvallások, vallási irányzatok 

 

Téma Tantárgy, évfolyam Ismeret 

 A nagy világvallások 

alapvető gondolatai A 

történelmi Isten-

kinyilatkoztatás vallásai: a 

zsidó vallás, az iszlám,  

a kereszténység 

Történelem 12. évfolyam Az egyistenhívő vallások 

részletes tanulmányozása, 

tanaik összehasonlítása 

Az örök világtörvény 

vallásai: hinduizmus, 

buddhizmus, 

konfucianizmus és 

taoizmus, sintoizmus 

Történelem 12. évfolyam India, Kína és Japán 

kultúrája részeként 

Mai vallási áramlatok 

Alternatív vallási 

mozgalmak, ezek 

kialakulásának lehetséges 

okai. 

Különbségtétel ökumené és 

szinkretizmus között 

Történelem 12. évfolyam A jelenkori társadalmi és 

kulturális folyamatokkal 

összefüggésben beszélünk 

a mai vallási élet 

jelenségeiről. 

 

 

7. Egyházismeret 

 

Téma Tantárgy, évfolyam Ismeret 

Az egyház mai élete 

A saját egyház jelképei, 

hitvallásai 

 

Hittan, 12. évfolyam. 

 

Történelem, 9. évfolyam 

Történelem a 

kereszténység kialakulása, 

ókeresztény jelképek 

Az egyház felépítése, főbb 

szolgálati területei 

Hittan, 12. évfolyam, 

Történelem, 9. – 12. 

évfolyam 

 

Történelem: az 

egyházszervezet 

kialakulása, az egyház két 

évezredes szolgálata  

Egyházzene 

Az egyház énekkincsének 

jellemző, kiemelkedő 

darabjai 

Ének  

 A szűkebb közösség Hittan, 12. évfolyam,   
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A gyülekezet, a plébániai 

közösség, az egyházi iskola 

története, mai élete 

 

Osztályfőnöki órák, iskolai 

projektmunka 

 

 

8. Kompetenciák 

 

Téma Tantárgy, évfolyam Ismeret 

Szövegértelmezés 

Egyháztörténeti forrás és 

egyházi dokumentumok 

elemzése. 

Hitvallási irat részletének 

értelmezése a dogmatikai 

ismeretek birtokában 

 

Történelem 9.- 12- 

évfolyam.  

Hittan, 12. évfolyam 

Egyháztörténeti források 

elemzése 

Esetelemzés  

Etikai kérdések, mai 

problémák elemzése, 

állásfoglalás, a vélemény 

indokolása 

Hittan, 9. évfolyam 

Történelem 9.-12. 

évfolyam 

 

A 11. évfolyamon a hittan 

óra keretein belül a tanulók 

mai társadalmi, személyes 

problémákat elemeznek, 

arról vitákat folytatnak 

A történelem oktatás 

keretein belül egyes 

történelmi szituációk, 

társadalmi problémák 

elemzése során 

érvényesítjük a keresztény 

etikai szempontokat.  

 

 

 

c) Együttműködő szervezetek 

 

Az integrált hitéleti nevelés megvalósítása során elengedhetetlen a különböző katolikus, 

keresztény közösségek, lelkiségi mozgalmak tapasztalata. Különösen is számítunk a keresztény 

ifjúsági szervezetek (pl. Szentjánosbogár-közösség), helyi felezetek, egyházközségek 

(református, evangélikus, baptista), szerzetesi közösségek tevékenységére (pl.Szent Ferenc 

Kisnővérei – arlói cigánymissziója). 
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5. Az iskolai diákélet és diákönkormányzat  

 

Fontosnak tartjuk, hogy a felnőttkor hajnalán diákjaink egyre több önállóságot 

kapjanak, egyre több felelősséget vállaljanak, és megtanulják, megtapasztalják a másokkal való 

hatékony együttműködés szabályait, lehetőségeit. Célunk az, hogy a diákok felnőttként önálló 

döntéshozatalra képes, együttműködő felnőttek és olyan állampolgárok legyenek, akiktől nem 

idegen a demokratikus döntéshozatali folyamatokban való aktív részvétel.  

Éppen ezért több formában is támogatjuk a diákok demokratikus készségeinek 

kialakulását: az osztályokban ezt jelenti az osztálytanácsok rendszere, iskolai szinten a 

diákönkormányzat működése, illetve szélesebb körben más iskolák diákönkormányzataival 

való együttműködés. 

 

Az osztálytanácsok az egyes osztályokban működő osztályszintű problémákkal, 

döntéshozatallal foglalkozó testületek, melyekben az adott osztály valamennyi diákja részt vesz 

(működéséről lásd a mellékletet). 

A diákönkormányzat az egész iskola diákéletét szervezi és irányítja, valamint közvetítő 

szerepet tölt be a diákok és az iskola tanári kara, vezetősége között (működéséről lásd a 

diákönkormányzat SZMSZ-ét). 

Fontosnak tartjuk, hogy iskolánk diákönkormányzata más egyházi iskolák 

önkormányzatával, illetve a helyi ifjúsági szervezetekkel is felvegye a kapcsolatot – akár 

időszakos, akár állandó jelleggel. Ennek fontos célja, hogy kinyisson egy tágabb mozgásteret a 

közélet iránt érdeklődő diákjaink számára, és lehetőséget nyújtson számukra a további 

tapasztalatszerzésre. Fontosnak tartjuk, hogy a más iskolák diákönkormányzataival való 

együttműködésben megjelenjenek a karitatív jellegű tevékenységek is más közös 

tevékenységek mellett.  

A diákönkormányzat évente legalább egy alkalommal diáknapot szervez, melynek 

programját a diákönkormányzatot segítő tanárral, illetve a tantestülettel egyeztetnek. 

 

6. Iskolaújság  

 

Iskolánk támogatja az iskolai diákújság rendszeres megjelenését akár írott, akár 

elektronikus formában. A diákújságírói tevékenység támogatásának lehetséges formái: 

közéleti-újságírói szakkör létrehozása, támogató tanár felkérése, vendégelőadók meghívása. 
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 A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai 

  

1.  A pedagógusok munkakörükben ellátandó feladatai  

A gyakornokok kivételével a pedagógusok munkaidejét a Nkt. 62.§-a 5−7. pontjának 

megfelelően kell szabályozni.  A pedagógusok és az osztályfőnök feladatait részletesen az 

iskolai SZMSZ szabályozza. 

 

 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 

tevékenység  

 

1. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő 

tevékenységek   

 

Hisszük, hogy minden ember rendelkezik egy rá jellemző különleges adománnyal, 

adottsággal, tehetséggel. Természetesen szükség van egy adott tanuló esetében a gyengeségek 

feltárására és fejlesztésére is.  Iskolánknak azonban fontos célkitűzése, hogy segítsük 

diákjainkat felismerni és kibontakoztatni a bennük rejlő – valamilyen területen különösen 

erősen megjelenő – tehetséget. Diákjaink erősségeinek további fejlesztése legalább olyan 

fontos, mint a számukra nehézséget jelentő feladatokhoz nyújtott támogatás. A tehetség segítése 

számunkra a tehetség felismerését, a tehetség folyamatos fejlesztését, a tehetséges tanuló 

megnyilvánulásának lehetőségeit, fejlődésének biztosítását jelenti.  A tehetséges diák 

fejlődésének folyamatos figyelése elősegíti a tanuló önismeretének, személyiségének 

fejlesztését, mely a diák és tanári közösség épülését is segítheti. A tanárok együttműködése a 

tehetségfejlesztés érdekében végzett munkájuk összehangolása az egész iskolai közösség javát 

szolgálja. 

Fontos alapelv e vonatkozásban az, hogy elkerüljük a tanulók túlterhelését, illetve 

támogassuk tehetségük kibontakozását. Ezt rendszeres osztály- és évfolyam-értekezletekkel 

kívánjuk elősegíteni. Az előbbi értekezletek feladata, hogy az adott osztályban tanító tanárok 

egyeztetik az egyes diákok teljesítményével, viselkedésével kapcsolatos információikat az 

elvárások optimalizálása érdekében.  
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Módszerek, eszközök 

 

Támogatjuk diákjainkat abban, hogy rendszeresen próbára tegyék képességeiket. Ennek 

egyik fontos formája a versenyeken való részvétel. A tehetségek, az „adományok” azonban 

sokfélék, ezért törekedni kell arra, hogy az adott tehetség fejlődését szolgáló próbatételek is 

változatos módon jelenjenek meg.  

A tehetséges diák körültekintő segítését rendszeres osztály- és évfolyam-értekezletek és 

a szülőkkel kiépült kapcsolat garantálja. A diákokkal folytatott megbeszélések alkalmával 

igyekszünk feltárni a problémákat, törekszünk közös álláspont, stratégia kialakítására. 

Folyamatos és pontos visszajelzéseket adunk írásban és szóban az egyes tanulóknak 

teljesítményükkel kapcsolatban. Támogatjuk diákjainkat abban, hogy olyan feladatokat 

vállaljanak, amelyek lehetőséget adnak a fejlődésükre. Az érintettekkel feltárjuk a közös 

munka során elért sikerek és kudarcok okait.  

A tehetséggondozás fontos eszköze a megfelelő keretek biztosítása, ez az óraszámokat 

is érinti. A kötelező nyelvórák számának kiegészítése a szabadon tervezhető és a nem kötelező 

órakeretből, továbbá a matematika, a történelem és a magyar tantárgyak több éven keresztül 

csoportbontásban való oktatása, és bizonyos évfolyamokon heti óraszámának 1 órával való 

megnövelése is ezt a célt szolgálja. 

A 11−12. évfolyamon fakultációs foglalkozások szervezése az emelt szintű érettségire való 

felkészüléshez. 

A tanuló tanulmányi versenyre való felkészülés címén 3 nap (nem foglalja magában a 

verseny napját) időtartamra „tanulmányi szabadságot” kérhet; a tanulmányi szabadságot a 

szaktanár javaslata alapján az osztályfőnök bírálja el és tartja nyilván; helyezésre esélyes 

versenyző esetén szaktanári javaslatra az osztályfőnök a szabadságnapok számát növelheti. 

Eszközként alkalmazzuk e téren a jutalmazás minden formáját, elsősorban a tanévzáró 

ünnepségen a tanulmányi és versenyeredmények nyilvános dicséretét. 

 

2. A beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel 

küzdők segítése  

  

Fontosnak tartjuk, hogy iskolánkban olyan, a nehézségekkel küzdő diákot segítő, 

támogató környezet alakuljon ki, amely ösztönzi diákjainkat arra, hogy megtalálják szerepüket 

az őket befogadó közösségben, a közösség tagjait ezáltal érzékenyítve arra, hogy mindenkiben 
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megtalálják az egyediség értékét. Erre vonatkozó alapelveinket, eszközeinket a Pedagógiai 

Program közösség- és személyiségfejlesztésre vonatkozó fejezetei tartalmazzák.  

 

Cselekvési tervünk 

 

Fontosnak tartjuk, hogy a nehézségek észlelése esetén belátható időn belül létrejöjjön a 

tanárok és a szülők konzultációja. Az osztályfőnök kapcsolatba lép a szülőkkel, és törekszik 

a nehézségekkel küzdő diák hátterének alaposabb megismerésére, illetve törekszik a 

szülőkkel közösen az adott probléma megbeszélésére.  

Az osztályértekezleten a tanárok egyeztetnek a nehézségekkel küzdő diák tanulmányi 

előmenetelével, viselkedésével kapcsolatban, és megállapodnak a szükséges segítői jelenlét  

részleteiben. az esetlegesen igénybe vehető más szakemberek (pszichológus, fejlesztő 

pedagógus, nevelési tanácsadó), és szakszolgálatok segítségét (gyermekjóléti szolgálat, 

gyermekvédelem, gyámügy). Szakértői vélemény alapján magántanulóként is teljesítheti a 

tanuló a tankötelezettséget, de ezt csak rendkívüli esetben látjuk megoldásnak. 

Abban az esetben, ha a tanulónk valamilyen okból hosszabb ideig (betegség, külföldi 

tanulmányok) kimarad az iskolai oktatás kereteiből, törekszünk a folyamatos 

kapcsolattartásra, a szükséges tananyag rendszeres eljuttatására, és ha szükséges, különórák, 

korrepetálás biztosításával segítjük a tanuló visszailleszkedését.  

 

3. Az ifjúságvédelemi feladatok ellátása 

 

Hisszük, hogy a megfelelő önismeret, a szilárd identitás, a jó közösségi légkör, a 

megfelelő tanulmányi feltételek biztosítása a legjobb garancia arra, hogy az ifjúság védett 

legyen a személyiségfejlődése számára kedvezőtlen társadalmi hatásokkal szemben.  Erre 

vonatkozó célkitűzéseinket, eszközeinket a Pedagógiai Program korábbi fejezetei tartalmazzák. 

Emellett törekszünk a tanulók családi, szociális viszonyainak minél sokrétűbb megismerése, a 

fenyegető lehetséges veszélyek feltérképezésére, a megelőzésre. Együttműködünk a szülőkkel, 

kollegákkal, diákönkormányzattal, a fenntartó váci egyházmegyével, a veresegyházi 

egyházakkal, erre hivatott állami szervekkel a tanulók minél gazdagabb iskolai 

tevékenységének, programjának biztosítása, a veszélyek ellensúlyozása érdekében. 
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4. Színterek, kapcsolattartási formák 

 

A szülők és a tanárok között a kapcsolattartást a következő lehetőségek változatos 

gyakorlásával kívánjuk elérni: személyes beszélgetések, fogadóórák, szülői értekezletek, 

családlátogatás, nyílt napok, kérdőíves felmérések. 

A tanárok együttműködését a személyes beszélgetések és az osztályértekezlet biztosítja.  

A tanárok és a diákok közötti kapcsolatot a személyes beszélgetések, egyes témák esetében 

előadások, osztálytanács, diákönkormányzat, diáknapok  

 

5. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység  

  

A szociális hátrányokkal küzdő tanulók segítésének kiemelt feladatai: segíteni kell 

abban a tanulót, hogy a szociális hátrányok, anyagi nehézségek minél kevésbé akadályozzák a 

tanulmányok megfelelő folytatását és az iskola közösségi életében való részvételt. 

Természetesen az e téren végzett tevékenységünk szorosan kapcsolódik az ifjúságvédelem 

területéhez, illetve pedagógiai programunk többi eleméhez is. Iskolánk lehetőségeihez mérten 

törekszik arra, hogy megadja a szükséges tanulmányi, szellemi és anyagi segítséget a hátrányos 

helyzetű tanuló számára. A szociális hátrányok enyhítésének első lépése a szociális hátrány 

észlelése, jellegének feltérképezése. A tevékenységet az osztályfőnök koordinálja, a  szülőkkel 

és a tanárokkal egyeztetve. Az osztályfőnök kiemelt figyelmet biztosít az osztályértekezleteken 

a diák ügyének, megfelelő segítséget (tanulmányi, anyagi kedvezmények, engedmények, 

támogatás) szervez számára. Szükség esetén kapcsolatot tart tartás szakemberekkel, 

szakszolgálatokkal. 

 

6. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések  

  

A köznevelési intézmények feladata a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése, az 

esélyegyenlőség biztosítása és előmozdítása. Az egyenlő bánásmód elvét (a diszkrimináció 

tilalma, a hátrányos megkülönböztetéstől mentes élethez való jog garantálása − 2003. évi 

CXXV. tv) hazánkban törvény garantálja.  

Valljuk, hogy a megkülönböztetés puszta tiltása nem elegendő. A szegregációmentesség 

legfontosabb garanciája a sokrétű, keresztény szellemiségű közösségi élet, amely magas szintű 



28  

  

együttműködésre készteti az egyes embert. Az együttműködés elengedhetetlen feltétele – 

egyben következménye is – a másik, a tőlünk különböző embertársunk iránti tisztelet. 

Az esélyegyenlőség elősegítésének másik fontos feltétele, hogy törekedjünk arra, 

minden tanítványunk megszerezze azokat az alapismereteket, képességeket, készségeket és 

életvezetési módszereket, amelyek nélkülözhetetlenek a benne rejlő tehetség 

kibontakoztatásához. Ennek fontos eszköze a differenciált és egyénre szabott tanulási 

követelmények, ellenőrzési-értékelési eljárások alkalmazása. Az egyes tanulók 

esélyegyenlőségét szolgáló cselekvési terv összhangban áll a szociális hátrányok 

kiküszöbölését szolgáló intézkedésekkel. 

 

 A diákok részvétele a döntéshozatali folyamatokban 

 

A diákok véleményének megkérdezése több szempontból is fontos iskolánk számára, 

hiszen rendszeres megbeszélések, konzultációk folyamatosan biztosítják iskolánk számára 

azokat a visszajelzéseket, amelyek szükségesek oktatási-nevelés munkánk eredményességének 

javításához, az eredmények és hibák értékeléséhez.  

Az aktív diákélet, a döntéshozatali folyamatokban való részvétel rendkívüli mértékben 

hozzájárul oktatási-nevelési célkitűzéseink megvalósulásához; hogy diákjaink aktív, közösségi 

életben való részvételre törekvő, felelős állampolgárok, együttműködő munkatársak és 

házastársak legyenek. 

Iskolánkban a tanulók önigazgatása, a döntési folyamatokban való részvétele két szinten 

érvényesül: az egyes osztályokban osztálytanácsok működnek, melyekben minden tanuló 

részvételével rendszeresen megvitatják a felmerülő kérdéseket és közös, az osztály minden 

tagjára érvényes szabályokat alkothatnak, terveket készíthetnek. A másik iskolai döntési 

folyamatban a tanulók a diákönkormányzaton keresztül vesznek részt. Ennek alapelveit, 

szabályait a diákönkormányzat SZMSZ-e tartalmazza.  

 

 Kapcsolattartás a szülőkkel és a tanulókkal  

  

Az iskolának, mint nevelési-oktatási intézménynek legfontosabb partnerei a diákok és a 

szülők. Az ifjúság nevelésében igen lényeges az, hogy az iskola és a család azonos vagy hasonló 

értékrendet valljon. Ebben az életkorban a kettős vagy ellentmondásos nevelés hat a 
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legnegatívabban, rombol a legtöbbet a tanulókban. Ha azonban az iskola és a család nevelési 

elvei találkoznak, felerősítik egymás pozitív hatását, megerősítést nyernek az ifjak lelkében. 

Ezért nagyon fontos a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás, az iskola közösségi életébe 

való fokozottabb bevonásuk, hogy ezáltal is meg tudjuk nyerni őket nevelési céljaink 

érdekében.  

Az iskola és a szülők közös célja, hogy a tanuló zavartalan fejlődését és eredményes 

tanulását rendszeres és folyamatos kapcsolattartással is biztosítsa.  

 

A kapcsolattartás formái:  

 fogadóórán, vagy sürgős esetben külön egyeztetett időpontban a szülő vagy a pedagógus 

találkozót kezdeményezhet  

 az ellenőrző könyv útján, illetve az elektronikus naplón keresztül történő értesítések, 

igazolások;  

 levélben vagy telefonon egymás kölcsönös tájékoztatása;  

 bizonyítványon keresztül való tájékoztatás a tanuló teljesítményéről;  

 szaktanári, osztályfőnöki és igazgatói fogadóórákon a felmerülő problémák 

megbeszélése;  

 az iskola honlapján keresztül  

 iskolaszintű, összevont, központi szülői értekezleteken tájékoztatás a szülők részére az 

iskola életének egészéről és a kiemelt fontosságú feladatokról;  

 az osztályszintű szülői értekezleteken tájékoztatás (félévente egyszer minden osztály és 

tanulócsoport részére) a tanulók munkájáról, magatartásáról;  

 a gyámhatóság vagy más hivatalos szerv kérésére családlátogatás alkalmával tájékozódás 

a tanuló családi helyzetéről;  

 indokolt esetben a szülői választmány tagjai révén kapcsolatfelvétel a szülőkkel;  

 szükség szerint – sürgős esetben – intézkedések megtétele előtt megbeszélés a szülővel, 

gondviselővel;  

 az iskolai rendezvények, ünnepségek (évnyitó, évzáró, ballagás, szalagavató, beiskolázás, 

beiratkozás, stb.) alkalmával tájékoztatás az iskola céljairól, törekvéseiről, elképzeléseiről 

 a szülői választmányon keresztül a szülői és tanulói érdekek képviselete;  
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 iskolai kiadványok útján a szülők és a diákok tájékoztatása, az iskolai eredmények közzé- 

tétele, a tanulói teljesítmények megörökítése. 

 

A tanulók és a pedagógusok együttműködésének legfontosabb színtere maga a tanóra. A 

nevelés csak kölcsönös viszonyulásban képzelhető el, az ismeretek átadása pedig tanórai szoros 

együttműködés, együtt dolgozás eredménye lehet.   

Az együttműködés egyéb formái:  

- szakkörök, érdeklődési körök  

- egyéni és csoportos beszélgetések  

- iskolai közös szentmisék, hitéleti események  

- tanórán kívüli osztály vagy iskolai szintű kulturális és sport programok  

  

 A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos ismeretek  

 

a) Jogi meghatározottság  

  

A fogyasztóvédelemről szóló irányadó jogszabályok rendelkeznek a fogyasztók oktatásáról.  

Vonatkozó hatályos jogunk írja elő a fogyasztók oktatásának szükségességét a 

fogyasztóvédelmi jogszabályok megismerése céljából. Eszerint a fogyasztók oktatása 

alapvetően állami feladat, amelyet az oktatásban részt vevő intézmények, az e feladatra 

törvényben kijelölt államigazgatási szervek és az érdekvédelmi szervezetek együttműködve 

teljesítenek.   

Kiemelt fejlesztési feladat a Nat-ban a felkészülés a felnőtt életre, amelyben a fogyasztói 

kultúra kialakítása is nevelési-oktatási feladatként szerepel.  

 

b) A fogyasztóvédelmi oktatás célja és tartalmi 

elemei 

 

A fogyasztóvédelmi oktatás célja a fogyasztói kultúra fejlesztése, és tudatos, kritikus 

fogyasztói magatartás kialakítása és fejlesztése a tanulókban.  

A tanulók hatékony társadalmi beilleszkedéséhez, az együttműködéshez és a részvételhez 

elengedhetetlenül szükséges a szociális és társadalmi kompetenciák tudatos, pedagógiailag 
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megtervezett fejlesztése. Olyan szociális motívumrendszerek kialakításáról és erősítéséről van 

szó, amely gazdasági és társadalmi előnyöket egyaránt hordoz magában.  

Szükséges a társadalmi és állampolgári kompetenciák kialakítása, a jogaikat érvényesíteni 

tudó, a közéletben részt vevő és közreműködő tanulók képzése. A szociális és társadalmi 

kompetenciák fejlesztése a versenyképesség erősítésével kapcsolatos területek, mint például a 

vállalkozási, a gazdálkodási és a munkaképesség szoros összefüggése, az ún. cselekvési 

kompetenciák fejlesztése.   

Fontos továbbá a fogyasztás során a tájékozódás képessége, a döntési helyzet felismerése, 

és a döntésre való felkészülés. Meg kell ismertetni a tanulókkal a piac, a marketing és a reklám 

szerepét, alkalmassá téve őket az eligazodásra. Hangsúlyozni kell a minőség és a biztonság 

szerepét a fogyasztás során, valamint a gazdaságosságot és a takarékosságot.   

A fogyasztóvédelmi oktatás céljaként megfogalmazott fogyasztói kultúra, valamint a 

kritikus fogyasztói magatartás kialakítása és fejlesztése érdekében szükséges, hogy a diákok 

értsék és a saját életükre vonatkozóan alkalmazni tudják az alábbi fogalmakat:  

Környezettudatos fogyasztás: egyfajta középút az öncélú, bolygónk erőforrásait gyorsulva 

felélő fogyasztás és a fogyasztásmentesség között.  

Kritikus fogyasztói magatartás: a fogyasztói jogok érvényesítése.  

A fogyasztónak joga van:  

- az alapvető szükségleteinek kielégítéséhez,  

- a veszélyes termékek és eljárások ellen való tiltakozáshoz,  

- a választáshoz különböző termékek és szolgáltatások között,  

- a megfontolt választáshoz szükséges tények ismeretéhez,  

- a jogos panaszok tisztességes rendezéséhez,  

- az egészséges és elviselhető környezetben való élethez.  

 

Preventív, vagyis megelőző fogyasztóvédelem: a vevő már a kezdet kezdetén érvényesíteni 

tudja jogait, és nincs szükség panaszbejelentésre, bírósági perekre.  

A fogyasztóvédelmi oktatás színterei az oktatásban az egyes tantárgyak tanórai 

foglalkozásai:  

 Vizuális kultúra:   

A közvetlen és rögzített kommunikáció.   

A tömegtájékoztatás formáinak megkülönböztetése.   
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A reklámplakátok szerepe.  

A fotó és a reklám hatásrendszerének feltárása.  

  

Földrajz:   

A fogyasztói kultúra fejlődése.   

Tudatos, kritikus fogyasztói magatartás.  

Gyűjtőmunka nyomtatott információhordozókból hazánk gazdasági és település-földrajzi 

sajátosságairól.   

Az életmód és a fogyasztási szokások alakulása.  

Vásárlási, fogyasztási szokásaink.  

A család gazdálkodása.  

  

Informatika:   

Az internet egyes kommunikációs szolgáltatásainak használata.  

Vásárlás az interneten.   

Informatikai biztonság, az információ hitelessége, a szerzői jog fogalmának megismerése.  

  

Magyar nyelv és irodalom:   

A különböző irodalmi művek, filmek elemzésének egyik szempontja.  

  

Történelem:   

Az ipari és hírközlési forradalmak jelentőségének megértése.  

  

c) A fogyasztóvédelem módszertani elemei  

  

A módszereknek tartalmaznia kell az egyén és társadalom viszonyáról szóló 

információgyűjtés, információfeldolgozás, a feldolgozott információk alapján való döntés és a 

döntés alapján eltervezett cselekvés végrehajtásának módszereit.  

Fontos, hogy a diákok e módszereket minél többször valós helyi és globális problémákon és 

értékeken keresztül maguk alkalmazzák:  

- Interjúk, felmérések készítése az emberek vásárlási szokásairól.  
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- Adatgyűjtés, feldolgozás információrögzítés együttműködéssel  

- Problémamegoldó gyakorlat ötletbörzével, értékeléssel  

- Viták, szituációs játékok (eladói és vásárlói érdekek összehangolása, fogyasztói kosár 

készítése)  

- Érveléstechnikai gyakorlatok (hatékony érdekérvényesítés)  

  

 

 A társadalmi bűnmegelőzéssel, az áldozattá válással, az 

erőszakmentes konfliktuskezeléssel összefüggő ismeretek 

 

 

a) Kriminológiai aspektusok 

 

Alapvető célunk a társadalmi bűnmegelőzéssel, az áldozattá válással kapcsolatos ismeretek 

oktatása terén az iskolában tanulók jogkövető magatartásának elősegítése, esetleges 

bűnelkövetésük megakadályozása, a felmerülő problémák, konfliktusok, krízisek kulturált és 

hatékony kezelése.  Napjainkban az iskola szerepét úgy szokták felvetni, hogy betölti-e a 

szükséges nevelő hatását, segít-e azokban a problémákban (érzelmi, szociális), melyek az 

iskolában megnyilvánulnak. A tünetek, zavarok, elváltozások minden életkorban más-más 

jellegűek, megnyilvánulásúak, más oki konstellációt tükröznek.  Tízéves kor felett 

megjelennek a felnőtté válás problémái (felnőtt szerep, nemi szerep, identitástudat stb.). 

Gyakori jelenség, hogy a család nem köti meg eléggé a gyermeket, az iskola pedig nem 

integrálja kellőképpen a maga rendszerébe, ezért a szabadidő terén más kis csoport hatása alá 

kerül, melyek általában az iskolai és családi kultúra értékeivel szemben állnak és más 

viselkedési normákat közvetítenek, deviáns értékeket próbálnak megvalósítani. Ez többé-

kevésbé nyílt konfliktus formájában is megjelenik az iskolában.  A vázolt problémák 

fokozottan és halmozottan jelentkeznek a családi, anyagi, szociális gondokkal küzdő, 

hátrányos helyzetű, illetve veszélyeztetett tanulók esetében.   

 

b) A bűnmegelőzés tartalmi elemei  

  

Az iskolai nevelés-oktatásban szükséges a lélektani motívumokra, a helyes és követendő 

értékrend kialakítására, információnyújtásra, figyelemmel kísérésre, a beilleszkedési 

problémák csökkentésére fektetni a hangsúlyt.  



34  

  

  

A cél elérése érdekében megvalósítandó feladatok:  

- A helyes értékrend átadása és kialakítása a tanulóknál  

- A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulók folyamatos figyelemmel kísérése, 

jelzés az együttműködő segélyező szervezetek felé  

- Információnyújtás a legális (cigaretta, alkohol stb.) és illegális (kábítószerek) 

drogok használatának negatív hatásairól, következményeiről  

- A szabadidő hasznos és kulturált eltöltése alternatíváinak ismertetése és a 

lehetőségek biztosítása  

- Hátránykompenzáció a különböző problémákkal küzdő tanulók esetében  

- Az iskolai beilleszkedési problémák csökkentése, a pozitív társadalmi normák 

szerinti életvezetés elősegítése  

- Esetkezelés, folyamatos segítségnyújtás a tanulóknak és családjaiknak  

- Jogok és kötelezettségek ismertetése, tisztázása  

- A joghátrányok és jogkövetkezmények megismerésének elősegítése  

  

c) A bűnmegelőzés iskolai módszertanának elemei  

 

- Mentálhigiénia, krízis, erőszak, drog és bűnelkövetési, illetve áldozattá válás elleni 

előadások segítő szakemberek közreműködésével  

- Szoros és folyamatos együttműködés gyermekjóléti és családsegítő intézményekkel, 

szakszolgálatokkal, különböző civil szervezetekkel, alapítványokkal, hatósági 

szervekkel (rendőrség, ügyészség, bíróság)  

- Személyiségfejlesztés  

- Közösségfejlesztés  

- Drámapedagógiai eszközök  
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II. Az iskola oktatási programja 
 

 AZ INTÉZMÉNY HELYI TANTERVE  

  

1. A választott kerettanterv megnevezése 

  

Iskolánk az 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet mellékleteiben szereplő kerettantervek 

közül az egyes képzéstípusokhoz az alábbiakat választotta: 

- négy évfolyamos gimnáziumi képzéshez: 3. melléklet, Kerettanterv a gimnáziumok 

9−12. évfolyama számára.  

- hat évfolyamos gimnáziumi képzéshez: 4. melléklet, Kerettanterv a gimnáziumok 7-

12. évfolyama számára 

 

2. Tantárgyak, kötelező óraszámok, szabad órakeret  

 

A választott kerettantervek tantárgyait, kötelező minimális óraszámait, valamint az 

évfolyamonkénti szabad órakeret felhasználását az alábbi táblázatok tartalmazzák. 

Iskolánk helyi tanterve a kerettanterv szabadon felhasználható éves órakeretét, valamint a 

tantárgyi struktúra szabadon tervezhető sávjából nyert többlet órákat a tananyag elmélyítésére 

fordítja. 
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Tantárgyi struktúra és óraszámok a négy évfolyamos képzésben: 

 

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

Tantárgyak tényleges 

óraszáma= kerettantervi 
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Magyar nyelv  
4  

1 
4  

1 
4  

1 
4 1 

2 

Irodalom 3 3 3 3 

I. idegen nyelv 3 2 5 3 2 5 3  3 3 1 4 

II. idegen nyelv 3  3 3  3 3 1 4 3 1 4 

Matematika 3 1 4 3 1 4 3 1 4 3 1 4 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
2  2 2  2 3  3 3  3 

Hittan (etika)       1  1    

Biológia – egészségtan    2  2 2  2 2  2 

Fizika 2  2 2  2 2  2    

Kémia 2  2 2  2       

Földrajz 2  2 2  2       

Ének-zene 1  1 1  1       

Vizuális kultúra 1  1 1  1       

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret 
1  1          

Művészetek (11. évf.: dráma 

és tánc, viz. kult.; 12. évf.: 

médiaism., ének-zene) 

      2  2 2  2 

Informatika 1 1 2 1 1 2       

Technika, életvitel és gyak.           1  1 

Testnevelés és sport 5  5 5  5 5  5 5  5 

Osztályfőnöki 1  1 1  1 1  1 1  1 

Fakultáció I.        2 2  2 2 

Fakultáció II.        2 2  2 2 

Szabadon tervezhető órakeret 4 4 6 8 

Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35 35 

Hittan kereten felül 2 2 1 1 

Teljes óraszám 37 38 36 36 
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Tantárgyi struktúra és óraszámok a hat évfolyamos képzésben: 

 

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

Tantárgyak tényleges 
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Magyar nyelv  
3 1 

2 
4  

1 
4  

1 
4  

1 
4  

1 
4 1 

2 

Irodalom 2 3 3 3 3 3 

I. idegen nyelv 3 1 4 3 1 4 3 2 5 3 2 5 3  3 3 1 4 

II. idegen nyelv       3  3 3  3 3 1 4 3 1 4 

Matematika 3 1 4 3 1 4 3 1 4 3 1 4 3 1 4 3 1 4 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
2  2 2  2 2  2 2  2 3  3 3  3 

Hittan (erkölcstan, etika) 1  1 1  1       1  1    

Biológia – egészségtan 2  2 1 1 2    2  2 2  2 2  2 

Fizika 2  2 1  1 2  2 2  2 2  2    

Kémia 1  1 2  2 2  2 2  2       

Földrajz 1  1 2  2 2  2 2  2       

Ének-zene 1  1 1  1 1  1 1  1       

Vizuális kultúra 1  1 1  1 1  1 1  1       

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret 
      1  1          

Művészetek (11. évf.: 

dráma és tánc, viz. kult.; 

12. évf.: médiaism., ének-

zene) 

            2  2 2  2 

Informatika 1  1 1  1 1 1 2 1 1 2       

Technika, életvitel és gyak.  1  1             1  1 

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

Osztályfőnöki 1  1 1  1 1  1 1  1 1  1 1  1 

Fakultáció I.              2 2  2 2 

Fakultáció II.              2 2  2 2 

Szabadon tervezhető órakeret 3 3 4 4 6 8 

Rendelkezésre álló órakeret 31 31 35 36 35 35 

Hittan kereten felül 1 1 2 2 1 1 

Teljes óraszám 32 32 37 38 36 36 
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 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek 

és taneszközök kiválasztásának elvei 

  

Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok csak olyan nyomtatott 

taneszközöket (tankönyv, munkafüzet, térkép stb.) használnak a tananyag feldolgozásához, 

amelyeket a szakminisztérium hivatalosan tankönyvvé nyilvánított.  

Az egyes szakmai munkaközösségek, illetve szaktárgyak tankönyvi sorozatokat, illetve 

tankönyvcsaládokat használnak. Egy-egy osztály, illetve tanulócsoport tanulmányi ideje alatt 

a szaktárgyat azonos tankönyvi típusból tanulja tanárcsere esetén is, a kiválasztás tehát 

általában annyi időre szól, amíg a tanuló a tárgyat tanulja, ettől eltérni csak kivételes esetben 

lehet. Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező 

tanórai taneszközöket a nevelő szakmai munkaközösségei (illetve, ahol nincs 

munkaközösség, ott az egyes szaktanárok) határozzák meg az iskola helyi tanterve alapján.  

A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket a tanévek megkezdése előtt (a megelőző tanév 

végén) tájékoztatjuk. A taneszközök beszerzése a tanév kezdetéig a szülők kötelessége.  

A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat veszik 

figyelembe:  

- A taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének.  

- Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben részesíteni, 

amelyek több tanéven keresztül használhatók.  

Ezeket a taneszközöket az arra jogosult tanulók ingyenesen használhatják. Egyes tantárgyak 

és egyes évfolyamok esetében a könyvtári állomány segítségével valamennyi tanuló számára 

biztosítjuk az ingyenes tankönyvhasználatot. 

 

 A NAT-ban meghatározott pedagógiai feladatok helyi 

megvalósítása 

 

Iskolánkban a nevelés-oktatás feladata, hogy tanulóinkat a családdal együttműködve 

harmonikus személyiségekké neveljük. Célunk, hogy szellemi és testi képességeiket a lehető 

legmagasabb mértékben kibontakoztassák. Törekszünk arra, hogy majdan hazájuk felelős 

állampolgáraivá váljanak; elkötelezett személyiségként szilárd erkölcsi ítélőképességet 

alakítsanak ki magukban; megtalálják helyüket a családban, ill. a szűkebb és tágabb 
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közösségekben; váljanak képessé az önálló tájékozódásra, véleményformálásra és 

cselekvésre; tartsák értéknek a kultúrák és az élővilág sokszínűségének megőrzését; ébredjen 

föl bennük az állandó önképzés igénye.    

Mindezeket a nevelési célokat és képzési feladatokat az egyes tantárgyak tananyagának 

elsajátításán keresztül igyekszünk minél magasabb szinten teljesíteni.  

  

 A választható tantárgyak, foglakozások szabályai, valamint a 

csoportbontások, illetve az egyéb foglalkozások szervezési elvei 

  

A négy évfolyamos képzésben csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelveket, az 

informatikát, a matematikát a humán érdeklődésű osztályban a 9-10. évfolyamon a magyar 

nyelvet, irodalmat, a történelmet, a reálérdeklődésű osztályban a 9-10. évfolyamon a fizikát 

és kémiát. A hat évfolyamos képzésben a matematikát, magyar nyelvet, irodalmat, idegen 

nyelveket, informatikát tanítjuk csoportbontásban. 

A csoportbontással célunk, hogy az ismereteket elmélyítsük, több idő jusson a 

kommunikációs készségek fejlesztésére és a tanulók tudásának megalapozására.  

A matematika, informatika, valamint a magyar nyelv és irodalom tantárgyakból a 

csoportbontás elsősorban az előzetesen felmért képességek szerint, másodsorban a nyelvi 

csoportbontásnak megfelelően, harmadsorban névsor szerinti megosztással történik.    

A nyelvi csoportok létszáma – ha ezt a tantárgyfelosztás lehetővé teszi − nem haladja meg a 

18 főt. A 9. évfolyam előtt angol és német szintfelmérő alapján mérjük fel az ismereteket, a 

tankönyvet ennek megfelelően rendeljük, a csoportbontást is ez alapján készítjük el.  

A kilencedik évfolyamon a második idegen nyelvi csoportok kialakítása a tanulók 

jelentkezése alapján történik. Az újonnan felvett 9. évfolyamos tanulók a felvett diákok 

szüleinek értekezletén nyilatkoznak választásukról. Lehetőség szerint egy csoportba 

minimum 8 fő jelentkezése szükséges. Az órákat tartó pedagógusok személyét az iskola 

tantárgyfelosztása határozza meg.  

A tanulók 11. évfolyamtól fakultációs órákon vehetnek részt, amelyek célja az ismeretek 

elmélyítése, a felsőoktatási felvételire, emelt szintű érettségire való felkészítés.   

A 10. évfolyam második félévében a tanulók megadott szempontok szerint két 

tantárgyat választhatnak heti 2-2 órában.  Választásukat a tanulók és a szülők aláírásukkal 

megerősítik, és tudomásul veszik, hogy az értékelés, a mulasztás, továbbá a magasabb 
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évfolyamra lépés tekintetében ezeket az órákat úgy kell tekinteni, mintha kötelező tanórai 

foglalkozások lennének. A tanuló a tanév során egy alkalommal – a szülő és a tanuló közös 

kérésére, az igazgatóhoz írt írásbeli kérelem benyújtásával – október 1. és 31. között 

módosíthatja a választását. Ezen kívül az új fakultációs foglalkozásokra való belépést az 

igazgató engedélyezi a tanévek elején, különbözeti vizsgával, a csoportlétszámok 

figyelembevételével.   

Ha a tanuló valamely tantárgyból előrehozott érettségi vizsgát tett, ezáltal az adott 

tantárgy tanulmányi követelményeit teljesítette, az iskola magasabb évfolyamán − vagy 

évismétlés esetén − e tantárgy óráinak látogatása alól mentesül. Az órákat azonban saját 

kérésre tovább látogathatja. Nyelvórák esetében javasoljuk a tanulóknak, hogy a 

továbbiakban is vegyenek részt az órákon. Igény és lehetőség szerint tanórákat, esetleg 

szakköri foglalkozást biztosítunk számukra a további fejlődés, felsőfokú nyelvvizsga vagy 

emelt szintű érettségi megszerzése érdekében.  

 

 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérése 

 

1. A tanuló tanulmányi munkájának értékelése  

 

A tanulók formatív értékelése a szaktanárok és a nevelőtestület feladata. A szaktanárok 

rendszeresen mérik a tanulók teljesítményét, és érdemjegyekkel értékelik azt. Általánosan 

elvárható, hogy a tanuló eggyel több érdemjeggyel rendelkezzék egy félévben, mint amennyi 

az adott tantárgy heti óraszáma. Az osztályzatokat a félév során egyenletesen elosztva kell 

megkapnia. Ezen értékelési forma feladata a tanuló, a tantestület és a szülő tájékoztatása az 

elért eredményekről. Összességében a formatív értékeléssel az iskola a nevelés folyamatát 

kívánja szabályozni. A követelményrendszer betartása és betartatása szempontjából az alábbi 

alapelveket vesszük figyelembe:  

 Csak az iskola helyi tantervében meghatározott tananyag elsajátítását lehet 

számonkérni, a követelmények legyenek  világosak, egyértelműek és teljesíthetők 

 A követelmények megállapításánál figyelembe kell venni az életkori sajátosságokat.    

 Az egyes tantárgyak között nincs és nem is lehet fontossági sorrend.  

 A tanév elején közölt elvárások ne változzanak a tanév során, a tanuló érezze a 

következetességet és a kiszámíthatóságot.  
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A pedagógiai értékeléshez szükséges adatokat különböző módszerek segítségével gyűjtjük 

össze, például feleltetéssel, megfigyeléssel, feladatlapos felméréssel. Az írásbeli feladatok 

kapcsolódnak az adott tananyaghoz. Egy-egy fejezet lezárását rendszerint írásbeli 

számonkérés követi.  

Szummatív (összegző-lezáró) értékelést a tanulási folyamat nevezetes szakaszainak 

befejezésekor alkalmazunk (szemeszterek vége, tanév vége, középiskolai tanulmányok 

befejezése). A minősítő értékelés során globális képet adunk a tanulóról: egy-egy tanulási 

periódus végén milyen mértékben tett eleget a neveltségi és tanulmányi követelményeknek. 

Alapvető szummatív értékelési pontok a következők:  

- félévi értesítő  

- év végi bizonyítvány 

- évfolyamvizsga  

- érettségi vizsga.  

 A QLL módszertannal tanuló diákok értékelése: a tanév folyamán a tananyag - modulok 

zárásakor - tehát kb. 6 hetente - az órai aktivitás, a szóbeli és az írásbeli feladatokra kapott 

pontszámok összegzése alapján érdemjeggyel történik, félévkor is modulzáró jegyet kapnak 

a tanulók, a tanév végén pedig a helyi tantervnek és az évfolyam tanmenetében szereplő 

kimeneti követelményeknek megfelelő 1-5 skála érdemjegy kerül a bizonyítványukba. 

 

A rendszeres visszajelzés másik formája a szóbeli, írásbeli reflexió, mely bővebb, 

személyesebb tartalmú, mint az osztályzat. Célja, hogy a tanuló személyes és konkrét 

visszajelzést kapjon a tanulási folyamatról, erősségeiről, hiányosságairól. A minősítő 

értékelés sajátos eszközét jelenti kialakult gyakorlatunk és nevelési elveink szerint a 

szaktanárok és az osztályfőnökök dicsérő-elmarasztaló rendszere. Fontos kiemelni, hogy 

bizonyos esetektől eltekintve (pl. hiányzások szankcionálása, versenyeredmények 

jutalmazása) a konkrét intézkedéskor döntő szerepe van az osztályfőnök pedagógiai 

koncepciójának, pedagógiai elveinek, személyiségének.  

Az elmarasztaló rendszer elemeit minden esetben  

- megfontoltan, de késedelem nélkül  

- személyre szabottan  

- következetesen 

- az általa kiváltható hatások figyelembevételével  

alkalmazzuk.  



42  

  

2. A tanulói magatartás és szorgalom minősítésének elvei  

 

A tanulók magatartásának és szorgalmának minősítéséről – az Nkt. 54.§ (1) bekezdésében 

foglaltaknak megfelelően – az osztályfőnök önállóan és teljes felelősséggel dönt, figyelembe 

véve az osztályban tanító nevelők véleményét. A döntést az osztályfőnök az alábbi 

alapelvekre tekintettel hozza meg:  

A magatartási és szorgalmi követelmények az alapvető keresztény értékekre és keresztény 

erkölcsre épülnek. A magatartásjegy kialakításában a morális tulajdonságok (becsületesség, 

kudarctűrés, önfegyelem) játsszák a döntő szerepet. A magatartás alatt értjük a tanuló 

viszonyát az iskola értékrendjéhez, társaihoz, tanáraihoz, az iskola dolgozóihoz, továbbá a 

Házirendben rögzített viselkedési normák és íratlan viselkedési szabályok betartásának 

szintjeit. A magatartásjegyben kifejezésre jut:  

 a tanuló iskolába járási fegyelme   

 társaihoz való viszonya (segítőkészség, szolidaritás stb.);  

 a tanáraival szemben tanúsított magatartása (udvariasság, tisztelet);  

 beszédstílusa, a kulturált magatartás szabályaihoz való viszonya az iskolában és 

az iskolai szervezésű rendezvényeken;  

 a tanuló korábbi magatartásához képest történt (pozitív vagy negatív irányú) 

változás;  

 óra alatti magaviselet (a fegyelmezettség szintje).  

A tanuló szorgalomjegyében kifejezésre jut:  

 a tanuló tudás iránti igénye, a tanuló képességéhez mért teljesítménye,  

 a tanuló feladattudata (kötelező feladatai megoldásának, elkészítésének minősége, 

igényessége),  

 a tanuló részvétele az órák menetében (aktivitás),  

 a tanuló írásos és manuális munkáinak külalakja, iskolai felszerelésére vonatkozó 

igényessége  

 

A szorgalomjegyben kifejezett értékelés alapelvei:  

 a relatív, a képességhez mért teljesítmény minősítésének eszköze,   

 az órai aktivitás csak a személyiségből fakadó tulajdonságok figyelembevételével 

minősíthető  
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 a szorgalomjegyben tükröződnie kell a változásnak  

 a szorgalomjegytől – amennyire lehet – el kell különíteni a magatartásjegyet Az 

ismeretek számonkérésének rendje  

 

Az iskolai dolgozatok formái az alábbiak:   

  

röpdolgozat  

 az adott óra vagy legfeljebb az utolsó három óra tananyagából,  

 érintheti az osztály egyes tanulóit vagy egészét,  

 előzetes bejelentése nem kötelező,  

 a röpdolgozatra a tanuló egy érdemjegyet kap  

  

számonkérő dolgozat  

 három-öt óra anyagából,   

 érintheti az osztály egyes tanulóit vagy egészét,   

 előzetesen be kell jelenteni legalább az előző tanórán  

 a számonkérő dolgozatra a tanuló egyetlen érdemjegyet kap  

  

témazáró dolgozat  

 egy vagy több átfogó témakör anyagából   

 jellemzően az osztály egészét érinti,  

 időtartama egy vagy több tanóra,  

 ilyen dolgozatot egy tanuló egy tanítási napon legfeljebb kettőt írhat  

 előzetesen be kell jelenteni, legalább egy héttel a megírás előtt 

 a témazáró dolgozatra a tanuló egy érdemjegyet kap, amelyet azonban a félévi, illetve 

tanév végi osztályzat kialakításakor a többi érdemjegyhez képest kétszeres súllyal kell 

figyelembe venni  

Valamennyi dolgozatot két tanítási héten belül ki kell javítani, eredményüket a tanulókkal 

ismertetni kell. Abban az esetben, ha ez mégsem történik meg, a tanuló dönthet úgy, hogy a 

dolgozatra kapott érdemjegyet nem fogadja el. Ilyenkor azt semmisnek kell tekinteni, de a 

dolgozat az érintettekkel nem íratható meg újra. Az ilyen helyzetek elkerülése minden tanuló 

érdeke és minden szaktanár célja.  
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3. Az otthoni felkészüléshez előírt feladatok 

meghatározásának elvei, korlátai   

  

Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok – a továbbiakban házi feladat –  

céljai:  

 újra feldolgozni, elmélyíteni, rögzíteni az órán tanultakat,   

 készségszintig gyakorolni a tanultakat,  

 önálló kutatómunkát végezni valamely témában,   

 alkotómunkát végezni valamely témában.  

 

Alapelvek a feladatok kitűzésekor:  

A fenti célok egyikét sem szolgáló feladatot nem tűzünk ki.  

A házi feladat mennyiségének meghatározásánál mindenkor figyelembe kell venni, hogy a 

tanulóknak naponta átlagosan 6-7 órájuk van, és minden órán tűznek ki a számukra kötelezően 

megoldandó feladatot. Csak olyan feladat adható kötelező jelleggel, amelynek megoldására 

valamennyi tanuló képes. (Ha ez a csoport heterogén tudásszintje miatt nem lehetséges, akkor 

a házi feladatnak mindig legyen olyan része, amelynek 

elvégzésére/elkészítésére/megtanulására mindenki képes.)  

A nagyobb elmélyülést, több időt igénylő feladatok kitűzésekor (könyvtári vagy internetes 

kutatómunka, modellkészítés, képzőművészeti alkotás, technikai eszköz készítése, 

forráselemzés, hosszabb memoriter) az elkészítés határidejét különös gonddal, a tanulók 

egyéb kötelezettségeire tekintettel kell megállapítani.  

Hétvégére és iskolai szünetekre legfeljebb annyi házi feladat adható, amennyit a tanuló egyik 

óráról a másikra szokott kapni.  

 

  A tanulmányi vizsgák rendszere 

  

1. Évfolyamvizsgák 

  

A 9. évfolyam végén évfolyamdolgozat megírására kerül sor matematika és történelem 

tantárgyakból, írásbeli és szóbeli vizsgára pedig az I. idegen nyelvből. A vizsga megírására 
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május utolsó hetében kerül sor, és év végi ismétlés előzi meg. A vizsgát minden diák 

ugyanabban az időpontban, ugyanabból a feladatsorból írja.  

A 10. évfolyamot záró vizsgák rendje a következő: minden diák két tárgyból tesz írásbeli 

vizsgát, egy választott tantárgyból, melyből a 11. évfolyamtól fakultációs órák felvételét 

tervezi, és az I. idegen nyelvből, melyből szóbeli vizsgát is tesz.  Mentesül a 10. évfolyamos 

vizsgák alól az a tanuló, aki ugyanebben az időszakban valamely tantárgyból előrehozott 

érettségi vizsgát tesz. Vizsga nélkül jeles érdemjegyet kap a vizsgán az adott tantárgyból az a 

tanuló, aki B2 (vagy annál magasabb) szintű komplex nyelvvizsgával rendelkezik, illetve aki 

a vizsga évében valamely vizsgatárgy minisztérium által meghirdetett tanulmányi 

versenyének országos döntőjébe jutott.  

A vizsgajegyeket az év végi osztályzatok kialakításakor kb. 25%-os súllyal vesszük 

figyelembe/témazáró jegyként. A tanév végi vizsgák célja az, hogy segítsen felmérni a 

tanulók tudását és segítse a felkészülést a rendes érettségi vizsgákra. A vizsgákra való 

felkészítés lényege, hogy a tanulók képesek legyenek tudásuk összegzésére nemcsak egy-egy 

témakörre terjedően, hanem egy, két vagy több év anyagából is. Fontos szempont a majdani 

érettségi vizsgák szempontjából a forma is: az iskolai vizsgák szervezése, lebonyolítása is a 

későbbi vizsgákra emlékeztessen, és a tanulók a 12. évfolyam végén ne számukra ismeretlen 

körülmények között adjanak számot tudásukról, így teljesítményük megközelítően azonos 

vagy jobb lehet az addig megszokott évközi eredményükhöz képest.  

  

2. Osztályozó-, pótló- és javítóvizsgák  

 

Osztályozó vizsgát tesz az a tanuló, aki  

 valamely tantárgyból tanulmányi kötelezettségeinek az iskola helyi tantervében 

foglaltaknál rövidebb idő alatt kíván eleget tenni.  

 a nevelőtestület döntése alapján – mulasztásai miatt – osztályozó vizsgát tehet.  

 átvételét kérte más iskolából, és számára az igazgató egyes tantárgyakból különbözeti 

(osztályozó) vizsga letételét írta elő.  

 Pótlóvizsgát tesz az a tanuló, aki osztályozó vizsgájáról neki fel nem róható okból 

elkésik, távol marad, illetve a megkezdett vizsgáról annak befejezése előtt engedéllyel 

eltávozik.  

Javítóvizsgát tesz az a tanuló, 
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 aki osztályozó vizsgájáról neki felróható okból elkésik, távol marad, illetve a 

megkezdett vizsgáról annak befejezése előtt engedéllyel eltávozik,   

 aki a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott.  

 A javító- és pótlóvizsgák időpontját az iskola minden tanévben az augusztus 15−31. 

közötti időszakban, az osztályozó vizsgák időpontjait április hónapban jelöli ki. 

Utóbbiakra február 15-ig kell jelentkezni.  

A javító-, pótló- és osztályozóvizsgák követelményei minden évfolyamon megegyeznek az 

adott tantárgy helyi tantervében meghatározott, az adott évfolyamra vonatkozó kimeneti 

követelményekkel.  

A vizsgák minden esetben írásbeli és szóbeli vizsgarészből állnak. Kivétel ez alól a hittan, 

melyből csak szóbeli, valamint a testnevelés, a művészetek és az informatika, melyekből csak 

gyakorlati vizsgát szervezünk.  

A vizsgázók értékelését az igazgató által megbízott vizsgabizottság végzi, mely döntéseit 

egyszerű szótöbbséggel hozza. A vizsgázók teljesítményét tantárgyanként és évfolyamonként 

egyetlen osztályzattal kell értékelni.  

  

 Tanuló átvétele másik iskolából 

  

Az átvétel – a felvételhez hasonlóan – jelentkezés alapján történik.  

Átvételre vonatkozó kérelem esetén megvizsgáljuk a jelentkező iskolájának helyi tantervét, 

majd ennek alapján egyes tantárgyakból különbözeti vizsga letételét írhatjuk elő.  

A különbözeti vizsgákra vonatkozó szabályok általánosságban az osztályozóvizsgákra 

vonatkozó szabályokkal egyeznek meg. Az átvételi kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról 

– a kérelmező korábbi tanulmányi előmenetele, az esetlegesen előírt különbözeti vizsgák 

eredményei, valamint a kérelmezővel és gondviselőjével folytatott személyes beszélgetés 

alapján – az iskola igazgatója dönt.  
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 A felvételi eljárás különös szabályai 

  

1. Az iskola alaptevékenysége, felvételi rendszere, 

beiskolázási körzete  

 

Az oktatáspolitika fontos célkitűzése a műszaki és a reáltudományok felé irányítani a 

pályaválasztás előtt álló diákok figyelmét. A természettudományos pályák iránti 

megnövekedett érdeklődésnek megfelelően iskolánkban az egyik 4 évfolyamos osztályban 

kezdetektől emelt szintű követelményekhez igazítva tanítjuk a matematikát, a fizikát, a kémiát 

és a biológiát.  

Veresegyház város erősödő polgárságának igényei kedvezően hatnak a szociálisan 

hátrányosabb helyzetűekre is. A gyorsan fejlődő, felnőttek és gyerekek létszámában is 

gyarapodó, új templommal gazdagodó Veresegyház kulturális, oktatási regionális központtá 

is válik egyben.  Ezért az iskola egyik fő feladatának tekinti a tehetséges helyi és környékbeli 

tanulók oktatását is. Az iskola A 6 évfolyamos képzés keretében lehetőséget kívánunk 

nyújtani azoknak a diákoknak, akik már a 9. osztály előtt be szeretnének kapcsolódni a 

gimnáziumi oktatásba, motiváltak az elmélyült tanulásban. A beiskolázási bázisát tehát a 

veresegyházi gyerekek mellett a környező településeken élő tehetséges, tanulni vágyó, a 

keresztény értékrendet vonzónak, követendőnek tartó tanulók jelenthetik. Az iskola minden 

tagozatára a keresztény értékeket elfogadó, abban mélyülni vágyó gyermekek jelentkezését 

várjuk. 

Beiskolázási körzetünk Veresegyház város, a környező települések (Őrbottyán, Csomád, 

Szada, Erdőkertes, Vácrátót, Fót, Galgamácsa, Gödöllő) illetve Budapest peremkerületei. 

Mind a hat mind a négy évfolyamos osztályunkba felvételizők számára a magyar nyelvből és 

matematikából tartott központi írásbeli vizsgát követően szóbeli meghallgatásra kerül sor, 

amelynek formája személyes kötetlen beszélgetés. A tanuló által szerzett összes pontszám 

minden esetben az általános iskolából hozott és a felvételin szerzett pontszámból adódik. Az 

összpontszám kiszámításának pontos szabályait a minden tanév októberében megjelenő 

felvételi tájékoztatónk tartalmazza.  

A felvételi vizsgákat az oktatásért felelős miniszter által kiadott, az aktuális tanév rendjéről 

szóló miniszteri rendeletben foglaltaknak megfelelően szervezzük, igazítva az időpontokat az 

iskolai programokhoz. A pontos menetrendet szintén felvételi tájékoztatónkban hozzuk 

nyilvánosságra.  
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 A mindennapos testnevelés, testmozgás, tanulók fizikai 

állapotának mérése 

  

Az iskola mindennapos testnevelési órákról szóló programja a helyi lehetőségekből 

kiinduló, reális, fenntartható célkitűzés, mivel a program iskolánk minden tanulójának egész 

éven át lehetőséget ad a rendszeres mozgásra. A program figyelembe veszi a helyben 

felkínálható, iskolán kívüli lehetőségeket is.  

A mindennapos testnevelésben lehetőség van arra, hogy a tanuláshoz szükséges 

tulajdonságokat megerősítsük: a tanuló legyen erős, kitartó, becsületes és szorgalmas, ne 

legyen fáradékony, bírja a tanulással járó idegi és fizikai terhelést.  

Célunk: tanulóinkban felkelteni a rendszeres testmozgás, az egészséges életmód iránti igényt, 

elsajátítatni az ehhez szükséges elméleti és gyakorlati tudnivalókat, ismereteket, tudatosítani 

a tanulókban a saját szervezetük felépítésének és működésének alapfokú tudnivalóit. A 

testnevelés, sport segítségével kialakítani a tanulókban a mindennapi élethez szükséges 

alapvető tulajdonságokat, készségeket: akaraterő, szorgalom, kitartás, becsületesség, 

szabályok betartása, a társak tisztelete, segítése, a csapatmunka szerepe, az idegi és fizikai 

állóképesség, az egészséges önbizalom, a céltudatosság stb.  

A mindennapos testnevelés tematikáját a testnevelés helyi tantárgyi programja tartalmazza.  

  

1. A tanulók fizikai állapotának mérése  

  

A megfelelő szintű fizikai erőnlét, edzettség elérése, majd megtartása nemcsak a sport, hanem 

az egészség, az általános jólét szempontjából is igen fontos tényező. A fizikai aktivitás 

jellemzője az egészséges testsúly, az állóképesség és az izomerő.  

  

A mérésre egyszerű, kevés szerigényű és bárhol végrehajtható teszteket használunk.  

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.  

  

A tanulók fizikai állapotának mérését a testnevelés szakos pedagógusok végzik az iskola 

összes osztályában. A vonatkozó jogszabályok alapján a tanulók fizikai állapotának mérését 
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tanévenként február−május hónapokban végezzük. Iskolánkban az oktatásért felelős 

minisztérium javaslata alapján kidolgozott egységes országos mérések közül a NETFIT 

tesztet alkalmazzuk. Az értékelés az oktatásért felelős minisztérium kiadványa alapján 

történik. A tanulók teljesítményének mérése fontos feladat, célja a fizikai teherbíró képesség 

növelése az évek folyamán. El kívánjuk érni, hogy a tanulók saját egészségük megőrzésének 

érdekében maguk is érdekeltek legyenek ennek fejlesztésében, kialakuljon bennük az igény a 

sportolásra, testmozgásra és az egészséges életmód megtartására. A mérés megkezdése előtt 

a testnevelők tájékoztatják a tanulókat a mérés szükségességéről. A mérést bemelegítés előzi 

meg. Az általános testi erő, állóképesség mérésére alkalmazott próba elvégzésekor három 

kísérleti lehetőség megadása mellett a legjobb eredmény kerül feljegyzésre. A próba előtt és 

annak végeztével a tanulók megmérik a pulzusszámukat.  

  

A mérés befejezése után a testnevelő tanár és a tanulók közösen megbeszélik, illetve 

kiértékelik az eredményeket. Az évente ismétlődő mérések alkalmával a tanulók 

folyamatosan nyomon követhetik fejlődésüket, így felnőtté válásukig megismerik fizikai 

teljesítőképességük állapotát és annak javításának lehetőségeit.  

  

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a köznevelési törvény 27. 

§ (11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezzük meg.  

A heti öt testnevelésóra keretén belül a 6 évfolyamos képzésben 7-8. évfolyamon, a 4 

évfolyamos képzésben 9. évfolyamon lehetőség szerint néptáncoktatást, a 11. évfolyamon 

pedig társastáncoktatást tervezünk.   

 

  

 Az iskola környezeti nevelési elvei 

 

A környezeti nevelés a Nemzeti Alaptanterv kiemelt fejlesztési feladata. Átfogó célja, 

hogy elősegítse a tanulók környezettudatos magatartásának és életvitelének kialakulását, 

annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezeti válság 

elmélyülésének megakadályozására, elősegítve az élő természet fennmaradását és a 

társadalmak fenntartható fejlődését, a környezeti folyamatokat megismerve a tanulók 

váljanak érzékennyé annak állapota iránt. Fontos célunk, hogy a tanulókban kialakuljon a 
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közvetlen környezet megóvásának, javításának az igénye, a távolabbi környezet problémái 

iránti érzékenység, a globális összefüggések megértése. A fenntarthatóság elvének megértését 

azért tartjuk fontosnak, hogy a kialakított életviteli szokásaik ne korlátozzák a jövendő 

generációk lehetőségeit, felismerjék a környezeti problémákat, lássák az ok-okozati 

összefüggéseket. Tudjanak ezekre a problémákra megoldást találni legalább a saját 

szintjükön, de lehetőleg a társadalom szintjén is. A környezeti érzelmi nevelés következtében 

várjuk, hogy érzelmileg is ragaszkodjanak saját környezetükhöz (iskola, otthon, település, 

ország).  

A meghatározott általános érvényű célok után az iskola jövőképét a következőkben úgy 

fogalmazhatjuk meg, hogy olyan iskolában szeretnénk élni, ahol az épületek és az azokat 

körülvevő természeti környezet kialakítása harmonikus, ahol az épületek belseje (mosdók, 

tantermek, folyosók, ebédlő) tiszta és ápolt, ahol a keletkező hulladék egy részét (papír, 

szárazelem, műanyag palackok) szelektálva gyűjtik, ahol az iskolai büfé működése során nem 

termel sok felesleges hulladékot. Ahol a tanulók figyelnek az intézmény 

energiafelhasználására (világítás, víz, ablakok becsukása). 

A felsorolt célok és jövőkép alapján a konkrét tevékenységeket részben tanórai keretekben, 

részben tanórán kívül folytatjuk.  

  

1. Tanórai tevékenységek  

 

Fontos kiemelni, hogy minden tantárgy szerepe fontos a kiemelt célok elérésében. Nem 

szabad kizárólag a természettudományos tantárgyak oktatásra hárítani ezt a feladatot.   
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Az egyes tantárgyak környezeti nevelési lehetőségei:  

 

Tantárgy  Nevelési területek a tanulók számára  

Magyar nyelv 

és irodalom  

- ismerjék meg a természeti és az ember alkotta környezet szépségeit 

bemutató irodalmi alkotásokat,  

- az irodalmi műveken keresztül megismert tájról legyenek képesek kifejezni 

érzelmeiket, alkalmazva érzékeljék az anyanyelv gazdagságát, szépségét 

mind az írásbeli, mind a szóbeli kommunikáció során,  

- törekedjenek az anyanyelv védelmére, tisztaságára; utasítsák el a trágárságot 

és az igénytelen, sivár nyelvhasználatot, azaz tudatosan készüljenek a „nyelvi 

környezetszennyezés” elkerülésére,  

- alakítsuk ki a környezethez való pozitív érzelmi és intellektuális kötődést 

ilyen témájú könyvek feldolgozásával  

Történelem  - értsék és tudják, hogy milyen emberi tevékenységek vezettek el a történelem 

folyamán a természet változásához, átalakulásához,  

- tudják értelmezni, hogy a környezeti változások hogyan hatottak a 

gazdálkodása és az életmódra,  

- ismerjék meg a helyi történelmi értékeket, alakuljon ki bennük a 

hagyományok tisztelete,  

Idegen 

nyelvek  

- a hazai környezeti problémákon túl legyenek érzékenyek a más országokat 

és kontinenseket fenyegető problémákra, jól megválasztott szövegek 

feldolgozásával,  

- ismerjék meg a nemzetközi szervezetek környezeti munkáját és a 

legfontosabb környezetvédelmi kifejezéseket az adott idegen nyelven,  

Matematika  - képesek legyenek arra, hogy a más tárgyakban tanított környezeti 

összefüggéseket matematikai módszerekkel bemutassák (táblázat, grafikon),  

- tudják értelmezni a környezeti mérések eredményeit (táblázat, grafikon),  

- tudják megfigyelni az őket körülvevő környezet mennyiségi és térbeli 

viszonyait, 

 - tudjanak egyszerű statisztikai módszereket alkalmazni, amelyekkel 

környezeti adatokat tudnak értelmezni  
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Informatika  - a világháló segítségével tudjanak információt szerezni a környezet 

állapotáról, változásairól,  

- képesek legyenek arra, hogy a más tárgyakban tanított környezeti 

összefüggéseket a számítógép grafikus lehetőségeivel bemutassák és 

értelmezzék is (táblázat, grafikon),  

- ismerjék fel az informatika térhódításának környezetkárosítását (nagy 

papírhasználat, elhasznált festékpatronok és egyéb számítástechnikai 

eszközök szennyező volta stb.)  

Fizika  - váljanak képessé a környezeti változások magyarázatára,  

- ismerjék meg a környezetre káros fizikai hatásokat (sugárzások, zaj, rezgés), 

tudják ezek kibocsátásának lehetőségeit,  

- tudják értelmezni a környezeti változások törvényszerűségeit  

Földrajz, 

biológia  

- szerezzenek tapasztalatokat, élményeket a közvetlen és távolabbi 

környezetükről − érzékeljék és értékeljék környezetükben lezajlódó 

változásokat mint a természeti és társadalmi folyamatok hatásainak 

eredményeit,  

- ismerjék meg a világ globális problémáit,  

- ismerjék meg és szeressék a természeti és az épített környezetet,  

- ismerjék meg a környezet-egészségügyi problémákat  

Kémia  - legyenek képesek a kémiai elemek és azok vegyületeinek egyszerű 

vizsgálatára, az eredmények környezetvédelmi szempontból való 

értelmezésére,  

- rendelkezzenek a környezetbiztonsághoz szükséges ismeretekkel  

Vizuális 

kultúra, 

technika  

- ismerjék fel a természeti, illetve a művészeti szépség rokonságát, 

azonosságát,  

- ismerjék meg a természet képzőművészeti ábrázolásának lehetőségét,  

- tudják, hogy a hagyományápolás a fenntarthatóság egyik alappillére,  

- tudjanak példákat mondani a népi építészet, díszítőművészet hazai 

előfordulásaira,  

- ismerjék a természetes alapanyagok használatát,  
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- legyenek képesek műalkotásokat környezeti nevelési szempontoknak 

megfelelően elemezni,  

- tudjanak példákat mondani a környezetvédelmi szempontok szerinti 

formatervezésre,  

- ismerjék a kiemelt helyi építészeti és népi építészeti emlékeket,  

- ismerjék a helyes közlekedéstechnikát  

Ének-zene, 

tánc és dráma  

- ismerjék a természet zenei ábrázolásának módjait,  

- fedezzék fel a természet szépségeinek megjelenését a népdalokban,  

- tudják, hogy az élő és élettelen természet hangjai a zenében és a 

hétköznapokban egyaránt akusztikus élményt jelentenek,  

- ismerjék fel a természeti és a művészeti szépség rokonságát és azonosságát,  

- fedezzék fel a zenei környezetszennyezést, és tudjanak ellene védekezni,  

- tudjanak improvizálni természeti jelenségeket a tánc és dráma eszközeivel,  

- legyenek képesek természetben lezajló szituációk megfogalmazására 

tartásképben és mozdulatsorok segítségével,  

- sajátítsák el a néptánc elemeit, lássák benne a környezeti nevelési 

lehetőségeket  

Testnevelés  - fedezzék fel és értsék meg, hogy a környezeti hatások jelentős mértékben 

befolyásolják az egészséges testi fejlődést,  

- igényeljék, hogy a sportoláshoz lehetőség szerint természetes anyagból 

készüljenek az eszközök, tornaszerek, az öltözék,  

- sajátítsanak el régi magyar, mozgást igénylő népi játékokat (pl. méta, 

karikahajtás, zsákban futás stb.),  

- tudják azt, hogy az egészség és a környezet komplex egység  
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Hittan, etika, 

filozófia  

- ismerjék fel a teremtett világ természeti értékeinek tökéletességét,  

- ismerjék a Biblia természeti kérdésekkel foglalkozó legfontosabb fejezeteit,  

- legyenek képesek a kialakított, teremtett értékek között úgy élni, hogy a 

lehető legkevesebb károsodást okozzák, és így tudjanak teljes életet élni,  

- mérjék fel annak elengedhetetlen fontosságát, hogy az utódaiknak is 

megfelelő életteret kell hagyniuk,  

- alakuljon ki bennük az a szemlélet, hogy a természet elemei emberi 

hasznosságuktól függetlenül is értéket képviselnek,  

- értsék meg, hogy a filozófia történetén keresztül megmutatható az ember és 

a természet egységének megbomlása,  

- érzékeljék, hogy hogyan alakult ki a posztindusztriális társadalmak 

manipulált fogyasztása,  

- értsék meg, hogy csak akkor őrizhetők meg a természet értékei, ha alázattal 

közelítünk feléjük  

Osztályfőnöki  - környezettudatos viselkedés kialakítása beszélgetésekkel, kiselőadásokkal, 

cselekvéssel (szemétszedés, papírgyűjtés, energiacsökkentés az 

osztályteremben: ablakok zárása, világítás lekapcsolása és az erre való 

figyelmeztetés, az osztály virágokkal való díszítése, a terem tisztántartása, 

figyelmeztetés az iskolába hozott ennivaló szükségtelen túlcsomagolására 

stb.)   

  

 

2. Tanórán kívüli tevékenységek  

 

A környezeti nevelés tanórán kívüli lehetőségei nagyon bőségesek és változatosak. 

Csoportosíthatjuk őket a jelenleg is működő tevékenységek körére, illetve a jövőben 

megvalósítandó tervekre. Jelenlegi tanórán kívüli programjaink a tanév időbeosztásának 

megfelelő sorrendben:  

szeptember:   

 teremtés hete program keretein belül a teremtett világ védelmének fontosságát emeljük 

ki.  
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 osztályok dekorálása, virágosítása; osztályok közötti egyhetes papírgyűjtési verseny 

 használt ruha gyűjtés, elem gyűjtés,    

október-november:  

 természetvédelmi versenyekre való jelentkezések és felkészülésének kezdete (Curie 

természetismereti verseny, Kaán Károly országos természet- és környezetismereti 

verseny, Herman Ottó biológiaverseny, Kitaibel Pál biológiaverseny),  

 iskolai projekt kezdete 

december:  

 kézműves foglalkozások – karácsonyi ajándékkészítés  

 osztálydekorációs  

március – április:  

 tavaszi nagytakarítás az iskola kertjében és az iskola környékén osztályonkénti beosztás 

szerint (a Föld Napja alkalmából– április 22.)  

 osztálydekoráció tavaszi felújítása 

május-június:  

 az éves környezeti nevelés értékelése,  

 nyár folyamán: erdei vagy vízparti nomád táborok a környezet védelmével összhangban  

 Folyamatosan, az egész tanév folyamán zajló tevékenységek:  

 papírgyűjtés az irodákban, azok szelektált gyűjtése konténerekben, majd elszállítása 2-

3 havonként  

 szárazelem és műanyag palackok gyűjtése  

 iskola folyosóinak dekorálása képekkel, virágokkal  

 a termek tisztaságának ellenőrzése  

 környezetvédelmi, természetvédelmi versenyeken való szereplés  

 környezetvédelmi, természetvédelmi rajzpályázatokra alkotások beküldése  
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 virágos iskolaudvar kialakítása (virágládákkal)  

A jövőben tervezett tevékenységek:  

 osztályonkénti környezetvédelmi felelősök kinevezése  

 „Zöld” rovat indítása a faliújságon, illetve iskolaújságban vagy iskolai évkönyvben  

 emeletenként szelektív hulladékgyűjtő konténerek elhelyezése  

 kulturált és kevés környezeti terhelést jelentő büfé működtetése egészséges élelmiszerek 

forgalmazásával 

  

 Felkészítés az érettségi vizsgákra 

 

1. Középszinten  

  

Az iskola az alábbi választható érettségi vizsgatárgyakból vállalja a felkészítést:  

Biológia  

Kémia 

Fizika  

Földrajz  

Angol nyelv 

Francia nyelv 

Német nyelv     

Ének-zene 

Mozgóképkultúra és médiaismeret  

Művészettörténet  

Rajz - és vizuális kultúra (vizuális kultúra)  

Informatika 

Testnevelés  

   Katolikus hittan 

A tanulóknak a vizsgára jelentkezéshez teljesíteniük kell az adott tantárgy helyi tantervében 

megfogalmazott követelményeket, valamennyi – a tárgy tantervében szereplő – évfolyamon 

a bizonyítványba bejegyzett, legalább elégséges év végi osztályzattal kell rendelkezniük.  

  

2. Emelt szinten  

  

Az iskola az alábbi érettségi vizsgatárgyakból vállalja a felkészítést:  

Magyar nyelv és irodalom  

Matematika  

Történelem  

Angol nyelv  
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Német nyelv  

Francia nyelv  

Biológia  

Fizika  

Földrajz  

Informatika  

Kémia  

  

A tanulóknak a vizsgára jelentkezéshez teljesíteniük kell az adott tantárgy helyi tantervében 

megfogalmazott követelményeket, valamennyi – a tárgy tantervében szereplő – évfolyamon 

a bizonyítványba bejegyzett, legalább elégséges év végi osztályzattal kell rendelkezniük.  
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 Záró rendelkezések 

 

1. Záradékok 

 

 

Intézményünk a pedagógiai program szerint a 2017/2018. tanév első napjától szervezi meg 

nevelő-oktató munkáját. A pedagógiai program módosítására, átdolgozására a fenntartó, az 

intézmény vezetője és a nevelőtestület tagjai tehetnek javaslatot. A javaslatot 25%-os 

nevelőtestületi támogatás esetén − vagy közvetlenül a fenntartó kérésére − három hónapon 

belül a nevelőtestületnek meg kell vizsgálni. A pedagógiai programot a nevelőtestület 

többségével lehet módosítani. 

 

A Pedagógiai Programot módosítani kell, ha a vonatkozó törvények, rendeletek változása ezt 

kötelezővé teszi, illetve amennyiben az intézmény szervezeti rendje, működése megváltozik. 

 

 

A Pedagógiai Program nyilvánosságra hozatala 

 

Minden érdeklődő számára elérhető az alábbi helyeken egy-egy példány: 

 

- az intézmény fenntartójánál 

- az intézmény irattárában 

- az intézmény vezetőjénél 

- az intézmény honlapján 
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