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1.   Bevezető 
 
 

1.1. Iskolánk, mint katolikus iskola küldetésnyilatkozata 
 
 

Iskolánk küldetése a társadalomban 
 

Az Egyház küldetése, hogy hirdesse az evangéliumot, vagyis kinyilvánítsa 
mindenki előtt az üdvösség örömhírét.  
Iskolánk tudatosan arra kötelezi el magát, hogy az egész ember kifejlesztésén 
munkálkodjék, hiszen Krisztusban, a tökéletes emberben, minden emberi érték 
teljesen kibontakozik, és egymásba fonódik. Ebben gyökerezik az a 
kötelességünk, hogy tiszteljük az emberi értékeket, érvényre juttatva azt az 
autonómiát, amely megilleti őket, minden ember szolgálatára. 
Intézményünk az egészséges személyiség és a hit alapjait egyszerre kívánja 
megvetni. A családokkal való kapcsolattartás folyamán a remélhetőleg egyre 
több embert segíthet az igaz értékek megtalálására. Éppen ezért nyitottak 
vagyunk mindazon családok számára, akik elfogadják iskolánk szellemiségét. 
Más felekezetből érkező családoknál tiszteletben tartjuk saját vallási 
szokásaikat. 
A személyiség általános fejlesztése mellett – mely alapja az ember mindennapi 
életének - nagyon fontosnak tartjuk a magas színvonalú és korszerű szakképzést, 
a szakmai ismeretek elsajátítását és alkalmazását, a minőségi munkavégzésre, a 
becsületes életre nevelést és a gyökereinkhez, hazánkhoz való ragaszkodást, a 
hazaszeretetre nevelést. 

 

Iskolánk küldetése a pedagógus felé 
 
A katolikus iskolában az oktatásnak és a nevelésnek meg kell felelnie a 
katolikus tanítás elveinek; az oktatóknak pedig ki kell tűnniük helyes 
tanításukkal és becsületes életükkel. 

Mint minden nevelési és oktatási intézmény, iskolánk is pedagógus függő. Cél-
jainkat csak akkor érhetjük el, ha a pedagógusokat, sőt a technikai dolgozókat is 
áthatja iskolánk küldetéstudata. 

 

Iskolánk küldetése a gyermek felé 
 
A Teremtő szellemi, lelki, testi értékeket helyezett el a gyermekben, amelyeket a 
neveléssel kell felszínre hozniuk azoknak a személyeknek, akik a tanulók neve-
léséért-oktatásáért felelősek.  
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1.2. A pedagógiai program törvényi háttere 
 

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. sz. törvény 
110/2012. (VI. 4) Korm. rend a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 
alkalmazásáról 
51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet – a kerettantervek kiadásának és 
jóváhagyásának rendjéről 
Egyházi törvénykönyv (Codex Iuris Canonici) 
A 100/97. kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatáról 
315/2013. (VIII. 28.) Korm. rend. a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól 
A hatályos Országos Képzési Jegyzék, az egyes szakmákra vonatkozó szakmai 
és vizsgáztatási követelmények, szakmai követelménymodulok 
Közismeretei és szakképzési kerettantervek 
8/2006. (III. 29.) OM rendelet a szakképzés megkezdésének és folytatásának 
feltételeiről 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelés intézmények névhasználatáról 
A Gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvény 

 
1.3. A pedagógiai program célja 
 

Iskolánkban a nevelő-oktató munka a pedagógiai programunk alapján folyik. A 
pedagógiai programot a nevelőtestület hagyja jóvá és a fenntartó fogadja el. A 
pedagógiai programot nyilvánosságra kell hozni. 

 

 1.4. Iskolánk rövid története: 
 

Iskolánk 1992-ben kezdte meg működését, tanulási lehetőséget biztosítva 
általános iskolát végzett és érettségizett fiatalok részére. 
Fő célkitűzésünk az volt, hogy tanulóinknak nagyobb esélyük legyen a pálya-
kezdés, a mindennapi életük során. Ennek érdekében választottuk meg az ok-
tatott szakmákat, alkalmaztunk felzárkóztató-, készség- és képességfejlesztő-, 
pályaorientációs-, a szocializációt elősegítő foglalkozásokat, programokat, erő-
sítjük a pozitív gondolkodás kialakulását, a problémás helyzetek önálló megol-
dását, a továbbtanulási igény felkeltését. 
Az adott képzéseket már 1992-óta két korcsoportnak, általános iskolát 
végzetteknek, illetve érettségizetteknek szerveztük meg. Ezek mellett 
folyamatosan szervezünk esti/levelező tagozatos, illetve iskolarendszeren kívüli 
képzéseket is. 
1992-ben 180 diákkal indult iskolánk. A nagyarányú érdeklődésnek köszön-
hetően jelenleg már 1000 fő folytatja nálunk a tanulmányait. Közben jelentősen 
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átalakult az oktatott szakmák és a képzési típusok köre, egyre nagyobb és 
sajátosabb igényeket is kielégítve. Ugyanakkor nagymértékben javultak a 
nevelő-oktatómunka tárgyi feltételei is. 
Iskolánkba nem csak városunkból, Békés megyéből, hanem távolabbi megyék-
ből, területekről /elsősorban Csongrád-, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok-, 
Hajdú-Bihar- és Szabolcs-Szatmár megyékből/ is jönnek tanulók, melyet elő-
segít a több, mint 300 fős kollégiumi elhelyezési lehetőség. 

 
1.5. A közösség adottságainak elemzése, térségünk jellemzői   
          
         Gyula 

 

Rövid történeti áttekintés: 
A város első hiteles említése 1313-ból való, neve ekkor Gyulamonostora. Gyulát 
1405-ben oppidumnak /mezővárosnak/ említik. A törökök kiűzése után 
Harruckern János György Gyulára magyarokat, majd németeket és románokat 
telepített.  
Gyula 1715-től 1950-ig volt Békés vármegye székhelye. 1945 után kevés ipart 
kapott a várost, amelynek következtében igen nagy volt az elvándorlás. Fő erőit 
a gyógyfürdő és az idegenforgalom fejlesztésére fordította: két évtized alatt 
nemzetközileg is elismert fürdőhellyé vált.  
Gyula a Körös-vidék azon települése, ahol a legtöbb műemlék található, köztük 
3-4 európai rangú. A városlakók identitástudata, polgáriasultsági foka, a város 
történelmi hagyományai Gyulát kiemelik az alföldi települések közül. 
Gyuláról származott el Albrecht Dürer, itt született Erkel Ferenc, Munkácsy 
Mihály sorsa e városban dőlt el. Kohán György művészi hagyatékát a városra 
hagyta. Itt született Bay Zoltán világhírű fizikus, aki Amerikában élt. Gyulán 
töltötte negyedszázados plébánosi szolgálatát báró Apor Vilmos, az 1997. 
november 9-én boldoggá avatott vértanú püspök. 
Demográfiai alapadatok: 
Gyula Erdély kapujának, vagy Kiserdélynek is mondható, mivel jórészt magyar, 
német és román etnikai összetételű. A város összlakossága 31.410 fő, melyből 
3,1% a magukat román és 3,1% a magukat német, 0,3-0,3% a magukat szlovák, 
illetve roma (cigány) nemzetiségnek valló száma (a 2011. évi népszámlálás 
szerint). A 18 éven aluli lakosok számaránya 24%, a 19 és a 60 év közöttiek 
száma megközelíti a húszezer főt.  
A városban, statisztikailag a legmagasabb létszámú felekezet a római katolikus, 
számuk 12-15 ezer fő. A református vallásúak száma 3-5 ezer, a görög-keleti 
vallásúak száma ezer körül van, kisebb létszámúak az evangélikusok és a 
kisegyházak tagjai. 
Gazdasági szerkezet: 
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A város gazdasági életében közel egyforma szerepet játszik az ipar, a 
mezőgazdaság, valamint a kereskedelem-szolgáltatás, de a „bruttó nemzeti 
össztermék” jelentős hányada a harmadik szektorból származik. Az ipari 
üzemek főként könnyű- és élelmiszeripari jellegűek. 
Legalább 4000 főre tehető azoknak a száma, akik a harmadik szektorban 
dolgoznak. Az egyéni vállalkozók is zömmel kereskedelmi tevékenységet 
folytatnak. A szolgáltatások közül a legjelentősebbek az idegenforgalommal 
kapcsolatos vállalkozások. A városban több "megyei" intézmény is működik, 
többek között a megyei kórház, amely 2000 főnél több embert foglalkoztat. A 
város kialakult intézményi infrastruktúrájával részben megyei, részben térségi 
központi szerepkört tölt be a térségben.  
Kulturális élet, oktatás: 
A város kulturális intézményhálózat jól kiépült, az iskolák számára egész évben 
nyújtanak program-lehetőségeket.  
Gyula városa évszázadokon át a régió meghatározó jelentőségű iskolavárosa 
volt, mely szerepét mind a mai napig megőrizte. A hét általános iskolából egyet-
egyet a katolikus, illetve a református egyház, valamint a román kisebbségi 
önkormányzat működtet. A városban több gimnázium, szakgimnázium és 
szakközépiskola, valamint a Gál Ferenc Főiskola egyik kara is működik. Gyulán 
van az egyházmegyénk legnagyobb szakképzéssel foglalkozó iskolája, a mi 
iskolánk.   

       Gyula térsége: 
Gyula a Gyulai járás központja, amelybe négy település, de közvetlen 
vonzáskörzetébe 11 település tartozik, köztük két kisebb várossal. A legnagyobb 
településeken a feldolgozóipar, a kereskedelem, a szolgáltatások szerepe a 
jellemző. A kisebb településeken az agrár szféra dominál.  A kistelepüléseken 
munkalehetőségeket elsősorban az önkormányzati intézményhálózat, valamint a 
kereskedelmi- és vendéglátóipari egységek adják. A foglalkoztatottak aránya a 
munkaképes korú lakossághoz viszonyítva viszonylag alacsony. 

        Munkaerő-piaci tendenciák a megyében: 
Békés megye az egyes lakosra jutó bruttó hozzáadott érték, valamint az ezer 
lakosra jutó működési vállalkozás tekintetében a megyék között az utolsó, a 
munkanélküliségi ráta, a regisztrált munkanélküliek számát tekintve az első har-
madba sorolható. Oka: a források még az országos szintnél is jóval alacso-
nyabbak, a külföldi tőke beáramlása elenyésző, a megye földrajzi elhelyez-
kedése, az elmaradott infrastruktúra. A megyére jellemző a mezőgazdasági szek-
tor aránya magas. 
A tartós munkanélküliek száma csökkenő mértékű, de még mindig magas. A 
legrosszabb helyzetben az alacsony képzettségi szinten levők vannak. Folya-
matos igény jelentkezik a térségben, illetve, miután iskolánk több megyéből 
iskoláz be, a tágabb értelemben vett régióban, a magasabb képzettségű, számí-
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tástechnikai ismeretekkel rendelkező irodai, pénzügyi-számviteli, egészségügyi, 
szociális, kereskedelmi, vendéglátóipari, (szolgáltatások), idegenforgalmi szak-
mák iránt. Bizonyos kertészeti, mezőgazdasági, kézműves szakmák iránt viszont 
lényegesen csökkent az érdeklődés a fiatalok, a családok részéről. 

      Tanulók helyzete  
Iskolánkban elsősorban olyan fiatalok tanulnak, akik valamilyen szempontból 
hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetűeknek minősülnek.   
Végzettség szempontjából alapvetően két csoport részére biztosítjuk a képzést: 
általános iskolát végzettek, érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők. 
Az oktatott képzések jellege (szakközépiskola, szakgimnázium, gimnázium, 
felnőttek középiskolája, érettségi utáni szakképzés) pedig meghatározza a 
beiskolázható tanulók alapképességeiket és az elvárt tanulmányi eredményeket. 
Összességében, felméréseink és tapasztalataink szerint is, elmondható, hogy 
komoly hiányosságok tapasztalhatók még az érettségi bizonyítvánnyal rendel-
kezők esetében is az általános műveltségi ismeretekben, az ország megítélésé-
ben, az országismeretben, a családi élet fontosságában, a történelmi, irodalmi 
hagyományokban.  

      A családok állapota 
A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet legfontosabb okai között szerepel a 
családok állapota, anyagi, gazdasági, szociális helyzete, s ezzel összefüggésben 
a tanulók magatartása, tulajdonságai, a deviáns viselkedési formák. 
Igen nagy számarányú a csonka családban élők száma, s ezen belül jelentős 
arányt képviselnek azok a családok, amelyekben az egyik szülő már meghalt 
(főleg az édesapák elhalálozási aránya a számottevő). Azonban a családok jelen-
tős részénél tapasztalható a munkanélküliségből fakadó kilátástalanság, a bele-
törődés, még akkor is ha ezt a helyzetet sokszor maguknak is köszönhetik. A 
családok jelentős részénél jelent gondot a nagyobb mértékű alkoholfogyasztás 
is. A kábítószer fogyasztásából származó hátrányok még nem jelentkeztek, nem 
jellemző.  Komoly nehézséget okoz az is – különösen a szakiskolai tanulók 
esetében -, hogy nem megfelelő a kapcsolat a gyermek és a szülő/k/ között, nem 
serkentik a tanulót a jobb tanulmányi eredmény elérésére, a nagyobb teljesít-
ményre, sőt inkább „visszahúzzák” a gyermeket. Az érdektelenség megmutatko-
zik abban is, hogy nem érdeklődnek a gyermekük iránt, nem jönnek be a szülői 
értekezletekre, az osztályfőnök leveleire nem reagálnak, nem érdekli őket a 
tanuló eredményei, az esetleges hiányzásoknak is sokszor a szülők érdektelen-
sége az okozója. Nehezíti a kapcsolattartást, hogy tanulóinknak a túlnyomó 
része vidéki; bejáró, vagy kollégista tanuló. 
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2.    Nevelési Program 
 
2.1.  Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, 

általános  céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 
 

2.1.1.   Jelmondataink: 
 
„Mindenkinek esélyt adni” 
„Tisztesség, becsület, szakértelem” 
„Hit, remény, szeretet” 

 
2.1.2.   Nevelési-képzési alapelveink, személyiségideál: 

 
Iskolánkban a Katolikus Egyház évezredes hagyományai alapján, annak 
értékrendjéhez, nevelési elveihez igazodva, a fenntartó elvárásainak meg-
felelően, Don Bosco „megelőző módszerének” alkalmazásával, alakítottuk ki 
pedagógiai programunkat. A pedagógiai program alapján szervezzük a 
tanórákat és az azt követő szabadidős foglalkozásokat. 
A katolikus nevelés alapja és középpontja maga Krisztus. A katolikus iskola 
része az egyház üdvözítő küldetésének, különösen a hitre való nevelés terü-
letén. A nevelés célja, hogy a diákok személyisége helyes irányban fejlődjön, 
alakuljon. A keresztény nevelésnek abban kell segítenie a fiatalokat, hogy 
megérjenek a szabadság felelős megélésére, érzékük legyen a transzcendencia 
és az igazi értékek iránt. Megismerjék önmagukat és az őket körülvevő 
világot.  
E munka során a nevelő előtt mindig ott lebeg egy személyiségideál. Ez az 
ideál diákonként más és más. Minden gyermekben más értéket lehet 
felfedezni, mást kell kibontani. Így az általános emberi értékeken túl mindig 
szem előtt kell tartani a csak arra a gyermekre, fiatalra jellemző értékeket is. 
Így alakul ki egy személyes nevelési ideál, amely felé a nevelésnek tartania 
kell. 
A legfőbb általános emberi értékek keresztény hitünkben gyökereznek, ezért a 
diákok elé példaként Jézust, az őt követő szenteket, és a ma körülöttünk élő 
szent életű embereket kell állítani.  
Pedagógiai tevékenységünk fontosabb jellemzői: 
• Az alapvető emberi és szabadságjogok, a gyermekeket megillető jogok 

érvényesítése 
• Keresztény értékrend; 
• Egymás iránti felelősség, bizalom, szeretet és tapintat; 
• Intellektuális igényesség, kulturált stílus minden tevékenységében; 
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• Az keresztény erkölcsi normák betartása, betartatása; 
• Az egészséges fejlődés érdekében: az egyéni és közösségi érdekek egyen-

súlyban tartása; 
• Az egyéni és életkori sajátosságok figyelembe vétele; 
• A nemzeti, etnikai kisebbségi azonosságtudat tiszteletben tartása, fejlesz-

tése; 
• Építés a tanulók öntevékenységére, önszerveződő képességére; 
• A szülőkkel, a kapcsolódó iskolákkal és egyházi közösségekkel való 

konstruktív együttműködés. 
Pedagógiai alapelveink, a fentiek figyelembe vételével: 
• A diák személyisége a pedagógus személyiségének megnyilvánulásai által 

is fejlődik. Ezért különleges felelősség hárul mind szakmailag, mind mo-
rálisan a pedagógusokra, a katolikus iskola sajátos jellegének biztosítása 
legnagyobb részben az ott tanítók tevékenykedésén és tanúságtételén 
múlik. 

• A nevelésben fokozott szerepe van a szokásautomatizmusoknak. Ezért a 
szokások kialakítására kitüntetett figyelmet kell szentelni, az erre fordított 
energia sokszorosan megtérül. 

• Lehetőleg a dicséretet helyezzük előtérbe. Arra kell törekednünk, hogy az 
valóban mindig indokolt legyen. 

• Nagy a jelentősége a tudásnak, az ismereteknek; értékkonfliktus esetén 
azonban az emberi morált magasabb rendű követelménynek kell tartani az 
ismeretnél, a személyiség harmóniáját, „belső békéjét” az érvényesülés-
nél. 

• Döntő a követelmények belátáson alapuló belső igénnyé váló betartása, és 
a pontosság, a fegyelem, az önfegyelem gyakorlása. Ez a pedagógiai fo-
lyamatban részt vevő diákokra és pedagógusokra egyaránt vonatkozik. 

• Az igényes követelmény meghatározása és végrehajtása következetessé-
get tételez fel.  

• Iskolánk kiemelt szerepe és feladata, hogy a tanulók számára – 
lakóhelyüktől és szociális helyzetüktől függetlenül – biztosítsa a minőségi 
tudáshoz és a keresztény szellemben történő neveléshez való hozzáférést, 
így meghatározó jelentősége van az esélyteremtés és a társadalmi mobi-
litás elősegítésében.  

Ma, a nevelés nagy feladata, hogy a hamis értékeket valóban negatívvá tudja 
tenni, és a gyermekek természetes becsvágyát, sikerre törekvését átitassa a 
keresztény szellemmel és a helyes irányba terelje.  
Célunk egyrészt, hogy kritikusan és módszeresen átadja a megfelelő általános 
műveltségi ismereteket, ezáltal hozzájárulva az emberi személyiség teljes 
kiformálásához. Másrészt olyan szakmai ismeretek átadása, amelyek segít-
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ségével a szakképesítő vizsga lehetővé válik az adott szakma gyakorlása, a 
megfelelő szakmai kulturális szint biztosítása. A nevelő-oktató munka során 
olyan tulajdonságokat szeretnénk kialakítani, melyek segítségével lehetővé 
válik a megszerzett ismeretek teljesítményképe, alkotó alkalmazása a minden-
napok során és a munkahelyeken. 
Feladatunk szintézis teremtése egyfelől a műveltség (általános és szakmai) és 
a hit, másfelől a hit és az élet pólusai között. Ez a szintézis a különböző 
tudományokba rendeződött emberi tudás sokféle tartalmának megismerése 
által valósulhat meg az evangéliumi üzenet fényében azoknak az emberi 
erényeknek a kifejlesztésében, amelyek a keresztény embert jellemzik. 
Iskolánk nyitott minden vallásos és nem vallásos tanuló felé, számára, külö-
nösen fontos feladatának tekintve a hátrányos, halmozottan hátrányos helyze-
tű fiatalok nevelését, oktatását, képzését. 
Feladatainkat türelemmel, szeretettel, Bosco Szent János emberi és pedagó-
giai példamutatásával kívánjuk megvalósítani. Pedagógiai felfogásunk alapja 
Don Bosco nevelő-oktató munkája, s a megelőzésen alapuló pedagógiai 
módszer. 
A nevelőmunkát csak a tanár és diák kölcsönös tisztelete alapján tartjuk ered-
ményesnek. Diákjainkat olyan személyiségekké kívánjuk nevelni, akik élet-
igenlők, bizakodók, tudnak örülni, képesek feloldani a konfliktusokat, akik-
nek fontosak a magyar- és az egyetemes kultúra értékei, szeretik családjukat, 
iskolájukat, településüket, hazájukat, értük cselekvésre és áldozathozatalra is 
képesek, akik tisztelik mások értékeit, szolidárisak a hátrányos helyzetűekkel, 
akik tevékeny alkotó és segítőkész emberként kívánják élni az életüket.  
Az értékek közvetítésével kívánunk nevelni az élet tiszteletére, a természet 
szeretetére, az emberi munka, a kultúra megbecsülésére, az egészséges 
életvitel, a rendszeres testedzés igényére, a szükséges önfegyelemre, az 
igazság tiszteletére és igényére, a természetben és az emberi alkotásokban 
megjelenő szépség értékelésére, műveltségre (általános és szakmai), intelli-
genciára, kreativitásra, testi-lelki harmóniára. Szeretnénk elősegíteni tanítvá-
nyaink jellemének, gondolkodásának és ízlésének fejlődését, eljuttatni őket az 
általuk elérhető legmagasabb általános és szakmai műveltségi szintre. 
Tanulóinkat alkalmassá kívánjuk tenni - adottságaikhoz, szorgalmukhoz mér-
ten - az eredményes szakképesítő vizsga, a képzés típusától függően az érett-
ségi vizsga letételére, az érettségire épülő szakképzés megkezdéséhez, illetve 
az eredményes szakképesítő vizsgára, a pályakezdésre, az élethivatás megkez-
désére. Fontos célkitűzésünk, hogy tanulóink a választott szakmát, tevékeny-
séget élethivatásuknak is tekintsék, ugyanakkor felkészítjük őket az eset-
legesen szükséges szakmaváltás fontosságára. 
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A fentieket összefoglalva: iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni, ahol 
tanulóink otthon érezhetik magukat. Ennek keretében: 

• a tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk, 
• a gyerekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe, 
• a tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük, 
• diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelménye-

ket, így tudhatják, mit várunk el tőlük, 
• minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanul-

mányi munkájában és életének egyéb problémáiban, 
• az iskola életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törek-

szünk tanuló és tanuló, tanuló és nevelő, szülő és nevelő, nevelő és nevelő 
között, 

• kiszámíthatóságot, rendet, fegyelmet teremtünk, 
• Don Bosco módszerét tudatosan alkalmazzuk, 
• igényes, inspiráló, motiváló környezetet alakítunk ki. 

 
Iskolákban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók 
korszerű  ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése 
a legfontosabb  pedagógiai feladat. Nevelőink szellemileg, erkölcsileg és 
testileg egészséges nemzedéket kívánnak nevelni a ránk bízott gyermekek-
ből. Ennek érdekében: 

• a tervszerű nevelő és oktató munka a tanulók alapkészségeit fejleszti, és 
számukra korszerű, a mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető 
alapműveltséget nyújt, 

• iskolánk olyan - az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a termé-
szetre, a tudományokra, a technikára vonatkozó - ismereteket közöl, me-
lyek megalapozzák a tanulók műveltségét, világszemléletét, világképük 
formálódását és eligazodásukat szűkebb és tágabb környezetükben,  

• az iskola oktató tevékenységének célját a gyermeki személyiség széles-
körű fejlesztésében látjuk, 

• fontosnak tartjuk, hogy diákjaink elsajátítsák, az egyéni tanulás mód-
szereit, 

• szeretnék elérni, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a 
munkának becsülete legyen, 

• törekszünk a humánumra, az egyén és a közösségek iránti tiszteletre, 
• segítünk diákjainknak észrevenni és értékelni a jót - megelőzni, felismerni 

a rosszat, 
• törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott 

normáinak és helyes formáinak kialakítására, 
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• szeretnénk tanulóinkat megismertetni vallásunkkal, nemzeti kultúránk és 
történelmünk eseményeivel, kiemelkedő személyiségeivel és hagyomá-
nyaival, hogy mindezek megbecsülése révén tápláljuk a gyermekekben a 
haza, a szülőföld iránti szeretetet. 

Iskolánk - elsősorban a szülőkkel ápolt kapcsolatok révén - folyamatosan 
részt kíván venni lakóhelyünk életében.  
Ennek érdekében: 

• rendszeres kapcsolatot tartunk a tanulók szüleivel, a családokkal,  
• igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy iskolánk életéről, tevékeny-

ségéről, eredményeiről minél többet megismerhessenek a szülők, valamint 
városunk érdeklődő polgárai, 

• ápoljuk és bővítjük eddigi kapcsolatainkat a városunkban található isko-
lákkal és közművelődési intézményekkel, 
nevelőink fontos feladatnak tartják, hogy iskolánk - eddigi hagyományai-
hoz híven - továbbra is képviseltesse magát a különféle városi rendezvé-
nyeken, illetve a tanulók számára szervezett városi szintű megmoz-
dulások szervezésében és lebonyolításában maga is részt vegyen. 

 
2.1.3. Erkölcsi  elvárások 
 

            Erkölcsi elvárások a tanároktól 
Ahhoz, hogy a diákok harmonikus, kellő önismerettel, önfegyelemmel ren-
delkező, szépre, jóra fogékony, Istent és embertársat szerető emberekké vál-
janak, a pedagógusoknak is ilyennek kell lenniük. Iskolánk sajátos jellege 
nagyrészt az ott dolgozók tevékenységén, tanúságtételén alapul. 
Elengedhetetlen az önképzés, amely lelki-szellemi töltést adnak a napi mun-
kához. A pedagógusnak vállalnia kell a diákok előtt teljes személyiségét és 
korlátait is. A pedagógusok személyes példamutatásukkal nevelnek.  
A gyerekek nevelése elképzelhetetlen a szeretet, az adás vágya és az empátia 
nélkül. A megalázást minden esetben kerülni kell. Ezt a munkát csak a gyer-
mek és családja minél jobb megismerésével lehet lelkiismeretesen elvégezni. 
A pedagógus minden pillanatban értéket közvetít. Mindezt úgy kell tennie, 
hogy igazodjon a gyerekek jogos igényeihez, életkori sajátosságaikhoz, hogy 
ne elriasszon, hanem magával hívjon. 

- A tanár életének összhangban kell állnia az általa és az iskola által kép-
viselt értékekkel. Ezért fontos, hogy minden pedagógus pontos, fegyel-
mezett, alapos munkát végezzen. Ígéreteit megtartsa a diákok és a kol-
légák felé is. Konfliktusait emberi módon kezelje. Tudjon 
megbocsájtani. Családi háttere rendezett legyen. A pedagógus szavainak 
és tetteinek mindig összhangban kell lennie, hiszen mindennél nagyobb 
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veszélyt jelent a gyerek számára a hamis tanúságtétel. A mindennapok 
során le-gyenek pontosan az osztályban, 

- óráikra alaposan készüljenek fel, csak akkor büntessenek, ha feltétlenül 
szükséges, inkább figyelmeztessék és jó tanácsokkal lássák el a diákokat. 
A diákok esetében szorgalmazzák a rendszeres felkészülést, az alapos-
ságot, a tisztaságot, az esztétikum fontosság. A pedagógusok tartsák 
rendben a nyilvántartásaikat, az ünnepnapokról mindig emlékezzenek 
meg, akár csak néhány szóval is, ha lehet, életpéldákon keresztül. 

Pedagógusainktól elvárjuk a hagyományok tiszteletét, hiszen elődeink kin-
cseit adjuk tovább az új generációnak. Elvárjuk, hogy az iskolánkban tanítók 
ismerjék Bosco Szent János nevelési gyakorlatát, elveit, Göndöcs Benedek 
életművét. Cserkészeink behatóan ismerjék a cserkészmozgalom alpelveit, 
személyiségeit és a cserkészcsapat névadójának P. Kerkai Jenőnek a munkás-
ságát, az ifjúságért folytatott tevékenységét.  
Az iskolában minden olyan pedagógus taníthat, aki elfogadja annak katolikus 
voltát, nem dolgozik a hitvallásos nevelés ellen. Alaposan tanulmányozza 
keresztény tanítást és munkája közben nem tesz elmarasztaló, sértő meg-
jegyzést egyházra és tanítására, hiszen ez a diákokban meghasonlást idézhet 
elő. Az iskola katolikus volta, jó hírneve csak ebben az esetben biztosítható. 
Az új pedagógusok felvételénél mindig mérlegeljük, milyen feladatokat bí-
zunk rá, és mit várunk el tőle. Ezek ismeretében lehet eldönteni, hogy a kép-
zettség, rátermettség és vallási háttér hármas követelményéből melyiket mi-
lyen súllyal kell figyelembe venni. A legnagyobb jó szándék esetén is történ-
hetnek sikertelen választások. Ezért minden új tanár először egy éves szerző-
déssel alkalmazható, amelyet a felek kölcsönös megelégedése esetén lehet 
véglegesíteni.   
Az iskola a tanárokat fejlődésük érdekében szakmai továbbképzésekre küldi 
és szorgalmazza továbbtanulásukat előre meghatározott rend szerint. Nevelési 
értekezleteket és lelki programokat szervez, és lehetőségeihez képest mindent 
megtesz, hogy jó hangulatban, örömmel és megfelelő felszereltséggel magas 
szakmai színvonalon dolgozhassanak. 

 

            Erkölcsi elvárások a diákoktól 
A tanulók sokféle társadalmi, gazdasági hatásnak vannak kitéve. Iskolánk 
tanulóifjúsága különböző társadalmi rétegekből, családi háttérből, egyházból 
gyűlik egybe. Egységes erkölcsi elvárások segíthetik fejlődésüket. Alapvető, 
hogy elfogadják és befogadják az iskola tisztességre, becsületességre, felelős 
tudásra, magatartásra, hazaszeretetre irányuló tevékenységét, és ezt tudatosan 
ne akadályozzák. Tartsák be az emberi kapcsolatok szabályait.  
Csak az a fiatal lesz képes ellenállni a fogyasztói társadalom csábításainak, 
csak az veszi észre a média által reklámozott tárgyak, célok silányságát, aki 
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találkozott az élő Istennel. Fiataljaink számára igazi útravaló a küldetéstudat 
kialakulása: "Ti vagytok a világ világossága." (Mt. 5,14) 
Összefoglalva az elvárások a következők: 

• belső igény a szentre, a szépre, a jóra, és az igazra, 
• részvétel a vallásának megfelelő (katolikus, protestáns) egyházi progra-

mokban, 
• tiszteletteljes, szép beszéd tanárral, társakkal egyaránt, 
• mindenki testi, lelki egészségének megőrzése, biztosítása, 
• alapos, rendszeres és pontos munka, 
• a rábízott feladatok lelkiismeretes elvégzése, 
• a házirend ismerete, felelős betartása, 
• az iskola épületeinek, felszereléseinek, tisztaságának megőrzése, 
• ápolt megjelenés, az alkalomhoz illő ruházat megválasztása. 

Tanulóink megismerésének, nevelésének legjobb színterei a tanórán kívüli 
foglalkozások, szakkörök, tanulmányi kirándulások, nyári táborok. Az iskola  
ezért a diákok nevelését a tanórákon túlmenően különböző szakkörökkel, ta-
nulmányi kirándulásokkal, sport, és kulturális események szervezésével biz-
tosítja. Ezen a diákoknak erejükhöz mérten részt kell venniük. Az iskola diák-
szervezetei ehhez ajánlást készíthetnek. 

 

            Erkölcsi ajánlások a szülőknek 
Az iskola létét, az ott folyó munka tartalmát a szülők közössége is segíti, 
erősíti. Az iskola igazán egyházi szelleme csak akkor születhet meg, ha 
szülők is közösséget alkotnak, hiszen "a keresztény hit is egy közösség ölén 
születik és növekszik." (Kat. Isk.53.)  
Iskolánk a szülőktől is elvárja, hogy elfogadják az iskola katolikus jellegét, ne 
neveljenek, tegyenek az iskola ellen, hanem erkölcsileg, szükség esetén anya-
gilag is támogassák. Az iskolával kapcsolatos problémáikat az érintettekkel  
(szaktanár, szakoktató, osztályfőnök, igazgató, kollégiumi nevelő) beszéljék 
meg és közösen keressék azok megnyugtató megoldását.  
Az iskola a szülőkkel igyekszik mindjobban megismertetni nevelési alapelveit 
a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartással. Ennek formái a szülői értekez-
letek, szülői fórumok, szülői levelek, szülői lelki napok, a személyes beszél-
getés. Az iskola elvárja, hogy a szülők ezeken aktívan részt vegyenek, hogy 
maguk is fejlődjenek hitben és tudásban ezzel példát mutatva gyermekeiknek. 

 

2.1.4.  Az oktatás nyelve 
Iskolánkban az oktatás nyelve a magyar nyelv. A magyar nyelv mellett idegen 
nyelvként oktatunk angol, német és egyéb, igény szerinti idegen nyelveket is. 
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2.2. Pedagógiai célok, feladatok. Az iskolában folyó nevelő-oktató 
munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 

 
Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka céljait az általános emberi és a 
nemzeti értékek tanulókkal történő megismertetése, elfogadtatása és átadása 
határozza meg. 
Pedagógiai munkánk alapvető feladata, hogy a gyermeki nyitottságra, fogé-
konyságra, érdeklődésre és aktivitásra építve a személyiségfejlődés szempont-
jából kiemelten fontos alábbi értékeket tanulóink elsajátítsák, ezek képviselete 
váljon bennük meggyőződéssé és határozza meg viselkedésüket, magatar-
tásukat.  
Az intézményünkben folyó munka alapja a bizalom és az együttműködés. A 
gyermeknek elsősorban biztonságra van szüksége, ezért különösen fontos a 
szülők és az intézmény nevelési elvárásainak egysége.  

 
2.2.1 Pedagógiai munkánk céljai különösen: 

• A gyermekeket, diákokat segítse abban, hogy a keresztény értékekre építve 
művelt emberré, gazdag (szépre, jóra fogékony) személyiséggé, Istent és 
embertársait szerető, felelős polgárrá, tisztességes és emberséges, alkotásra 
és boldogságra képes emberré váljanak. 

• A gyermekek, diákok morális és esztétikai szemléletének alakítása, kog-
nitív és kommunikációs képességeinek, az értékes tudás és az értékes alko-
tások iránti igényének fejlesztése. 

• Az önismeret, a saját személyiség kibontakoztatásának igénye (önbecsülés, 
önbizalom). Felelősségvállalás saját sorsának alakításáért (önállóság, kitar-
tás, szorgalom, kreativitás). Nyitottság az élményekre, a tevékenységekre, 
az esztétikum befogadására és létrehozására. 

• Az élet tisztelete, védelme. A természeti környezet megóvása. Az állatok és 
növények védelme, szeretete. Fogékonyság az élő és az élettelen természet 
szépsége iránt. 

• Az ember testi és lelki egészsége. Az egészség megőrzésének fontossága. 
Az egészséges és kulturált életmód iránti igény. A testmozgás iránti igény. 
Az önellátás képességeinek kialakítása (tisztálkodás, öltözködés, étkezés, 
környezet rendben tartása). Az egészségvédelem (az egészségre káros szo-
kások ismerete, elutasítása; a balesetek megelőzése). 

• Fogékonyság az emberi kapcsolatokra, a barátságra. Hűség, önzetlenség, 
megértés, tapintat, őszinteség, egymás elfogadása, udvariasság, figyelmes-
ség. 

• A család tisztelete, a szülők, nagyszülők megbecsülése, szeretete. 
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• Kulturált magatartás és kommunikáció a közösségben. Udvariasság, figyel-
messég, mások szokásainak és tulajdonának tiszteletben tartása. Fegyelem 
és önfegyelem. Közösségi érzés, áldozatvállalás. Törekvés az előítélet-
mentességre, a konfliktusok kezelésére, készség a megegyezésre. 

• A világ megismerésének igénye. Igény a folyamatos önművelésre, az érté-
kelés és önértékelés, valamint az önálló tanulás képességeinek ki-alakí-
tására. 

• A szülőföld és Magyarország megismerése, szeretete, megóvása. A nemzeti 
kultúra ápolása: a nemzeti múlt megismerése, megértése, emlékeinek, 
hagyományainak, jelképeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése. Egészséges 
nemzeti önbecsülés és hazaszeretet. 

• A kisebbségben élő magyarságért érzett felelősség - és közösségvállalás. A 
hazánkban élő kisebbségek és más népek, nemzetek jogainak tisztelete, 
kultúrájuk, hagyományaik tiszteletben tartása. 

• A tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában ismeretek közvetítése, 
alapvető képességeket és alapkészségeket fejlesztése. 

• Megalapozott, érvényes és személyes értékrendet kialakítása 
• A kudarc- és sikertűrés készségeit fejlesztése. 
• Az önálló, felelős állásfoglalás, cselekvés alapjainak és (életkornak, fejlett-

ségi foknak, saját személyiségjegyeknek megfelelő) készségeinek kimun-
kálása. 

• Magas színvonalú és sokrétű ismeretközléssel és hatékony szakmai munká-
val a tanulók önálló problémamegoldó, gondolkodó képességének, készsé-
gének és a kreativitásának fejlesztése. 

• A tanítványoknak a liturgiába való aktív bekapcsolódásának ösztönzése. 
• Nagy művészek, tudósok hithez, egyházhoz való viszonyának, a gondol-

kodásra, a szellem fejlődésére gyakorolt hatásának példaként való be- 
mutatása. 

• Hagyományaink, ünnepeink megismertetése, átörökítése, élővé tétele (tánc-
ház, népdalkörök, kézműves foglalkozások, stb.). 

• A kulturált szórakozás igényét kialakítása.  
• Az alkotmányosság, a törvényesség, az állampolgári jogok tisztelete. Tö-

rekvés a demokrácia érvényesítésére. 
• Az esélyegyenlőség növelése. 
• Tisztességes, becsületes, hazaszerető, a minőségi munkavégzést elősegítő 

szakemberek képzése. 
• A kollégiumi nevelés fejlessze a bentlakásos intézmény sajátos eszközei-

nek és módszereinek felhasználásával a tanulók szocializációját, kiegyen-
súlyozott és egészséges fejlődését, tanulását, a sikeres életpályára való fel-
készítését segítse, keresztény személyiségét.  
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2.2.2  Az iskolánkban folyó nevelő és oktató munka feladata, hogy a felsorolt célok 
megvalósulását, az értékek elsajátítását elősegítse. Ezt szolgálják a nevelési 
program különböző fejezeteiben később meghatározásra kerülő tanórai és tan-
órán kívüli nevelési tevékenységek, valamint az e tevékenységekhez kapcso-
lódó folyamatos értékelés. 

 
2.2.3  Nevelési céljaink megvalósítását segítik az iskola pedagógusai által alkalma-

zott személyiségfejlesztésre irányuló eljárások, eszközök, nevelési-oktatási 
módszerek. 
Nevelő-oktató munkánk eljárásainak, eszközeinek igazodnia kell a tanulók 
életkori sajátosságaihoz, értelmi fejlettségéhez, képességeihez, a pedagógusok 
személyiségéhez, felkészültségéhez. 
Az eljárások, eszközök alkalmazásának egyetlen törvénye van: a módszerek, 
eljárások kombinációja. Kiemelten kezeljük az iskola értékelési rendszerét, a 
dicséretet, osztályzást, jutalmazást, stb. 
Alapvető nevelési módszerünk a Don Bosco által kifejlesztett megelőzéses 
módszer, amelynek lényege, hogy olyan körülményeket kell biztosítanunk, 
amelyekkel kizárhatjuk azt, hogy a tanulók az iskolában, a kollégiumban a 
bűnnel találkozzanak, megismerkedjenek /amelynek megvalósítása rendkívül 
nagy szakmai és emberi felkészültséget és kitartó türelmes munkát kíván a 
pedagógusoktól/. 
Alapvető nevelési módszerünk két nagy csoportra osztható: 

1. Közvetlen (direkt) eljárások azok, amelyeknek alkalmazása során a ne-
velő közvetlenül, személyes kapcsolat révén hat a tanulóra. 

2. Közvetett (indirekt) eljárások azok, amelyekben a nevelő hatás átté-
telesen, a tanulói közösségen keresztül érvényesül. 

Iskolánk pedagógusai által alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési el-
járások: 

 Közvetlen módszerek Közvetett módszerek 
1. Szokások kialakítását célzó, 

beidegző módszerek. 
 

- Követelés. 
- Gyakoroltatás. 
- Segítségadás. 
- Ellenőrzés. 
- Ösztönzés. 

- A tanulói közösség  
  tevékenységének  
  megszervezése. 
- Közös (közelebbi vagy  
  távolabbi) célok kitűzése,  
  elfogadtatása. 
- Hagyományok kialakítása. 
- Követelés. 
- Ellenőrzés  
- Ösztönzés. 

2. Magatartási modellek 
bemutatása, közvetítése. 

 

- Elbeszélés. 
- Tények és jelenségek  
   bemutatása. 
- Műalkotások bemutatása. 
- A nevelő személyes  
   példamutatása. 

- A nevelő részvétele a tanulói  
   közösség tevékenységében. 
- A követendő egyéni és  
   csoportos minták kiemelése 
   a közösségi életből. 
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- Lelki Napok 
 

3. Tudatosítás (meggyőződés 
kialakítása). 

 

- Magyarázat, beszélgetés. 
- A tanulók önálló elemző 
   munkája. 

- Felvilágosítás a betartandó 
   magatartási normákról. 
- Vita. 

 
Tanulóink nevelése, személyisége fejlesztése szempontjából egyaránt fontos-
nak tartjuk a tanórai és a tanórán kívüli tevékenységeket. Különösen kiemelt 
szerepet szánunk az egyik legfontosabb alapelvünk (egy szakmunkásnak, 
középfokú végzettségű szakembernek minél teljesebb életet kell élnie a saját és 
családja boldogulása szempontjából) megvalósítása érdekében, a szükségletek, 
az igények felkeltése céljából a hagyományos szakkörök, önképzőkörök mel-
lett az ünnepségeknek, a színház- és komolyzenei koncertlátogatásoknak, az 
osztály- és tanulmányi kirándulásoknak, s mindazon foglalkozásoknak, 
amelyek erősítik a közösséget és szélesítik, bővítik a tanulóknak világról alko-
tott felfogását. Kiemelten fontos hazánk, történelmünk és hagyományaink, 
valamint történelmi- és egyházi ereklyéink megismertetése, ezért iskolánk 
anyagilag is támogatja, biztosítja az ilyen rendezvényeken, kirándulásokon 
való részvételt. 

 
2.2.4 Néhány gondolat a hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű 

fiatalokról 
Iskolánk működésének kezdete óta felvállalta az olyan helyzetben levő fiatalok 
nevelését-oktatását, akik hátrányos, halmozottan hátrányos, vagy veszélyez-
tetett helyzetűeknek jellemezhetők. Iskolánkban a hátrányos helyzetűek száma 
jelenleg 80-85%-ra, a veszélyeztetett helyzetűek száma mintegy 10%-ra tehető. 
Számarányuk az általános iskola után jelentkezők esetében nagyobb az 
érettségi bizonyítvány megszerzése után nálunk tanulókhoz viszonyítva. 
A hátrányos, halmozottan hátrányos, veszélyeztetett helyzet okai rendkívül 
sokrétűek, de egységes meghatározása vitatott. Legfontosabb csoportjaik, 
jellemzőik: 

⇒ Tanulásban gátoltak 
⇒ Etnikai kisebbséghez tartozók 
⇒ Nevelőintézetben lakók 
⇒ Munkanélküliséggel sújtott családok 
⇒ Magatartászavarral küzdők 
⇒   Más középiskolából lemorzsolódók 
⇒ Szülőkkel való rossz viszony levők 
⇒ „Csonka” családból származó 

Az ilyen helyzetben levő fiatalok nevelése-gondozása rendkívül nagy 
odafigyelést, törődést, gondoskodást igényel, ami nagy kihívást jelent az iskola 
és a pedagógusok esetében is. Új módszerek és új megoldások szükségesek, 
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emellett gondoskodni kell mindazoknak a korszerű szakmai ismereteknek az 
átadásáról, valamint azoknak a tulajdonságoknak a kialakításáról, amelyek nél-
külözhetetlenek mind a pályakezdés, mind a munka világában való helyt-
álláshoz. 

 
2.2.5 Szakmai orientáció, szakmai alapozó oktatás  

Olyan, a szakmai ismeretek átadását megelőző, arra orientáló, azt megalapozó, 
ismeretek nyújtása, amelyek segítségével a tanulók megismerhetik egy adott 
szakterület, illetve szakmacsoport főbb jellemzőit, folyamatait, összefüggéseit. 
A megszerzett ismeretek segítségével a tényleges szakmaválasztás, vagy szak-
maváltás megkönnyítése, valamint a szakképző évfolyam(ok)on a konkrét 
szakképesítés követelményeinek gyors és hatékony elsajátításának elősegítése. 
A vonatkozó kerettantervek határozzák meg az oktatás tartalmát azokon az 
évfolyamokon, amelyeken alkalmazzuk a hatályos kerettanterveket. 

 
2.2.6 Korszerű szakmai ismeretek átadása: 

Mindazoknak az ismereteknek az átadását jelentik, melyek egyrészt a keret-
tantervekben, másrészt az igen gyorsan fejlődő, változó, a gazdaságban jelent-
keznek, melyeket nem követnek mindig rugalmasan sem a tantervi előírások, 
sem a tankönyvek, amelyek követése az oktatótól és a szaktanártól is nagyfokú 
figyelmet és előrelátást igényelnek. Ugyanakkor jelenti a jártasság-, a készség- 
és képességfejlesztés olyan fokát is, amely szükséges a szakmai ismeretek 
gyakorlati alkalmazásához, a minőségi munkavégzéshez. Az iskola számára 
további kihívást jelent a megfelelő személyi és tárgyi feltételek megteremtése. 

 
2.2.7   Kulcskvalifikációk, kulcskompetenciák: 

A kulcskvalifikációk, kulcskompetenciák olyan általános, átfogó képzettség-
elemek, nem szakma-specifikus ismeretek, készségek, képességek, amelyek 
bizonyos feladatok végrehajtását teszik lehetővé, s amelyek fejlesztése egy 
szakképző iskola számára, annak érdekében is, hogy a végzős tanulók minél 
jobb versenyhelyzetbe kerüljenek, minél jobb lehetőségeik legyenek, szük-
ségesek. 
Ezek közül kiemelendő: 

⇒ önálló tanulás  
⇒ felelősségtudat 
⇒ elemző és problémamegoldó gondolkodás 
⇒ rugalmasság /flexibilitás/ 
⇒ önálló ismeretszerzés és feldolgozás 
⇒ csoport/team/-munka 
⇒ önállóság 
⇒ terhelhetőség 
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⇒ információs és kommunikációs technikák és technológiák 
ismerete, kezelése /az egész életet végig kísérő tanulás/ 

 
2.2.8 Új módszerek: 

Az alkalmazandó új módszerek részben a fentiekből, részben a változó oktatói 
szerepekből fakadnak. Különösen fontos, ezért többek között: 

⇒ A megfelelő vezetési stílus kiválasztása, a moderátori szerepkör, a 
csoport-munka, a projekt-munka, „sandwich”-módszer 

⇒ A szakoktató, a szaktanár szerepének alkalmazkodása a munka 
világának kihívásaihoz 

⇒ Új feladatként jelentkezik a szakma közvetítése mellett a mobilitás 
közvetítése 

⇒ A szociálpedagógiai orientációjú szakoktatás 
⇒ Kompetencia-alapú oktatás  

 
2.2.9. Kollégiumi fontosabb célkitűzések: 

A kollégium fő feladata a tanulók harmonikus, egészséges fejlődésének elő-
segítése, otthonos körülmények között a tanulás feltételeinek a biztosítása, a 
sikeres életpályára való felkészülés segítése. Ennek érdekében a tanulóknak el 
kell sajátítaniuk a tanulás hatékony módszereit, a kollégiumnak hozzá kell já-
rulnia a műveltségbeli és tudásbeli hátrányok csökkentéséhez, a múlt meg-
őrzendő értékeinek megismeréséhez. Fontos feladat a kollégiumi nevelő-
munkában az egyéni, csoport és társadalmi értékek egyeztetésének készséggé 
fejlesztése, az érdekérvényesítés, a demokratikus viselkedés szabályainak elsa-
játíttatása a diákönkormányzat hatékony közreműködésével. A kollégiumi 
nevelőmunkának segítenie kell a tanulókat saját egészségük, környezetük pozi-
tív alakításában, szabadidejük hasznos eltöltésének megszervezésében. 

 
2.2.10. A felnőttoktatás célkitűzései 

Legfontosabb oktatási cél az eredményes érettségi vizsgára, illetve a szakmai 
vizsgára történő felkészítés. Emellett természetesen nagy figyelmet kell 
fordítani az életkori sajátosságokból fakadó nevelési feladatokra, valamint a 
munkaerőpiaci-szakmai elvárásokra is. 

 
2.2.11. Felzárkóztató oktatás. Hídprogramok 

A szakiskolai felzárkóztató oktatást, amely a korábbi pedagógiai prog-
ramunkban is szerepelt, váltja fel a felzárkóztató oktatás sajátos formája a Köz-
nevelési és a Szakképzési Hídprogram.  
A Hídprogramok segítséget nyújtanak a tanulónak a középfokú nevelés-
oktatásba, a szakképzésbe való bekapcsolódáshoz, vagy a munkába álláshoz, 
valamint az önálló életkezdéshez szükséges ismeretek megszerzéséhez a 
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komplex, tanulmányi, szociális, kulturális, képességbeli és személyiségfejlesz-
tését támogató pedagógiai tevékenységgel. 
Az a tanköteles korú tanuló, aki alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, de 
középfokú iskolába nem nyert felvételt, tanulmányait az általános iskola 
kezdeményezésére a Köznevelési Hídprogramban folytatja, amelynek időtar-
tama egy évfolyam. A Köznevelési Hídprogramban szervezett nevelés-oktatás 
az egyéni képességekre és szükségletekre épülő differenciált fejlődési utak 
biztosításával pótolja a továbbtanuláshoz szükséges, de hiányzó alapvető isme-
reteket, kompetenciákat. A Köznevelési Hídprogramban szervezett nevelés-ok-
tatás felkészíti a tanulókat az egyéni képességeikhez igazodó tanulási mód-
szerek elsajátítására, illetve pályaorientációs tevékenység keretében megismer-
teti a tanulókat a munkaerőpiacra történő belépéshez szükséges ismeretekkel. A 
Köznevelési Hídprogram keretében a tanuló középfokú iskolába történő fel-
vételi vizsgát tesz. A program végén a tanulmányi követelmények teljesítéséről 
a szervező iskola a bizonyítvánnyal egyenértékű tanúsítványt állít ki. A diákok 
a személyes portfóliójukkal igazolják, hogy az adott tanévben az egyéni fejlő-
dési tervükben meghatározott követelményeket teljesítették. A tanulók komp-
lex fejlesztését szolgáló tevékenységek, foglalkozások és programok a délelőtti 
és délutáni időszakban arányosan elosztva kerülnek megszervezésre. A Közne-
velési Hídprogramot úgy szervezzük meg, hogy az érintett tanulók számára - 
igény esetén - biztosítható legyen a kollégiumi elhelyezés. A Köznevelési 
Hídprogramot a tanuló nem ismételheti meg. 
A Szakképzési Hídprogramban az a tanuló vehet részt, aki annak a tanévnek a 
végéig, amelyben betölti a tizenötödik életévét és legfeljebb hat általános 
iskolai évfolyamot végzett el sikeresen, további tanulmányait a Szakképzési 
Hídprogramban folytatja. Ez a határidő a jogszabályban esetekben egy évvel 
meghosszabbodik.  A programban részt vehet az is, aki már nem tanköteles és 
a képzésbe való belépés időpontjáig legfeljebb a huszonharmadik életévét 
töltötte be. A záróvizsga sikeres teljesítése esetén az iskola alapfokú iskolai 
végzettséget igazoló tanúsítványt állít ki az alapfokú iskolai végzettséggel nem 
rendelkező tanuló számára. 
A képzés különös hangsúlyt helyez arra, hogy a tanítási-tanulási folyamat 
megalapozza és továbbfejlessze a tanulók képességeit, motivációit az egész 
életen át tartó tanuláshoz; és ennek megfelelően az egész tanítási-tanulási 
folyamatot a szakmatanuláshoz nélkülözhetetlen kompetenciák fejlesztésének 
szolgálatába állítsa. 
A Szakképzési Hídprogram két évfolyamos képzési idejű, záróvizsgával, 
valamint részszakképesítés megszerzésére irányuló komplex szakmai vizsgával 
zárul. A Szakképzési Hídprogram keresztfélévbenis indítható. 
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2.2.12.Az intézmény pedagógiai tevékenységi körei, működésének céljai: 
  
Intézménytípus szerint: 

1. Szakközépiskolai (kifutó szakiskolai) általános, szakmai elméleti és 
gyakorlati képzés. Szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek szakközép-
iskolája (érettségire felkészítő évfolyamokkal). 

2. Szakgimnáziumi (kifutó szakközépiskolai) általános, szakmai elméleti és 
gyakorlati képzés 

3. Érettségi utáni szakmai elméleti és gyakorlati képzés 
4. Gimnáziumi oktatás. Felnőttoktatás. Felnőttek gimnáziuma, szakközép-

iskolája, szakképzése. Szakmai elméleti és gyakorlati képzés 
5. Kollégiumi nevelés-oktatás 
6. A fenti intézménytípusok szerinti nappali, esti, levelező, távoktatási 

tagozatos rendszerű nevelés, oktatás, képzés 
 Felkészítés: 

- Az érettségi vizsgára 
- A szakmai vizsgára 

 A nevelés-oktatás célja szerint: 
 A NAT-ban, a kerettantervekben és a fent meghatározottak mellett: 

1. Felzárkóztatás, készség-, képességkibontakoztatás, fejlesztés, tehetség-
gondozás, integrációs felkészítés, speciális és kiegészítő ismeretek át-
adása 

2. Testnevelés, gyógytestnevelés, könnyített testnevelés, diák és egyéb 
sporttevékenység 

3. A tehetség kibontakoztatása, a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása 
4. A fenti célok megvalósítása érdekében a tanulók személyiségfejlesztése, 

nevelése céljából évente két alkalommal Lelki Napok tartása /összesen 
két nap/tanév/. 

Nevelési céljaink megvalósulását illetően akkor tekintjük nevelő és oktató 
munkánkat igazán sikeresnek, ha iskolánk diákjai az utolsó évfolyam végén: 

• minden tantárgyból megfelelnek az adott intézménytípus nevelés-oktatás 
kerettanterveiben meghatározott továbbhaladás, valamint az adott vizsga 
feltételeinek. (Természetesen elsődleges célunk az, hogy tanulóink több-
sége a minimális követelmények teljesítésén túl az egyéni képességei 
alapján elvárható legjobb szinten feleljen meg az iskolánk helyi tanter-
vében megfogalmazott követelményeknek.), 

• rendelkeznek olyan bővíthető biztos ismeretekkel, készségekkel, képes-
ségekkel és jártasságokkal, amelyek képessé teszik őt arra, hogy a ké-
sőbbi elvárásoknak megfeleljenek, 

• ismerik a kulturált viselkedéshez, az emberek közötti kapcsolatokhoz, a 
közösségben éléshez szükséges viselkedés- és magatartásformákat, 
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• határozott elképzeléssel bír saját közelebbi és távolabbi jövőjét és sorsát 
illetően. 

 
2.3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok, a 

személyiség-fejlesztés programja 
 

A személyiségfejlesztés alapja a szeretetparancs hármas egysége: szeretni Is-
tent, szeretni embertársaimat, mint saját magamat. Akiben ezek a tulajdonsá-
gok megerősödnek, fogékony lesz a szentre, az igazra, a jóra és a szépre.  
Nevelő és oktató munkájánk alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét a 
különféle iskolai tevékenységek megszervezésével széleskörűen fejlessze. In-
tézményünkben a nevelés és az oktatás elválaszthatatlan egységben van. Min-
den tudás, amely mögött nem áll biztos erkölcsi háttér, holt tudássá lesz. 

 
Fontosabb nevelési területek, nevelési fő feladatok: 
A szociális nevelés területén: 

-   szorgalmazzuk a tanulók családjainak együttműködésével az emberi és  
keresztényi értékek elsajátítását, figyelve a nyílt és kiegyensúlyozott sze-
mélyiség  kibontakoztatására, 

-   igyekszünk kibontakoztatni bennük a közösségteremtő erőt az  emberek 
és az események megértésének kialakításával, 

-     gyakoroltatjuk a szolidaritás gondolatát a lemondás és az önzetlen segít-      
ségadás alkalmaival, 

-   különös gondot fordítunk a mások iránti tisztelet és a velük való közre-
működési készség kialakítására, a dialógus, a szolgálatkészség és a tár-
sadalmi érintkezés formáinak gyakorlásával: 

-    szorgalmazzuk a társadalmi és gazdasági élet törvényeinek fokozatos is-  
      mertetését, a társadalom különböző rétegeinek hiteles bemutatásával, 
-    az iskola életében a közéleti felelősségre készítjük fel a tanulókat, 
-     szakszerű segítséget veszünk igénybe a sérült és a nehezen beilleszkedő 

tanulók nevelésében. 
A vallásos és erkölcsi nevelés területén: 

-   a hitre nevelés szője át az intézmény mindennapi életét; a szeretet és ösz-
szetartozás légkörének kialakításán fáradozunk az  iskolában, 

-   elősegíteni kívánjuk tanítványaink hitre jutását, ezért biztosítjuk, hogy a 
tanulók szilárd és kiegyensúlyozott hitbeli ismeretekhez jussanak a 
rendszeres és módszeres tanórai hitoktatásban, 

-  segítjük a növendékek korának megfelelően a hit kibontakozását, a  
liturgikus és a szentségi élet gyakorlását és ezáltal az Istennel való mé-
lyebb kapcsolat   kialakulását, 
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-    fontos, hogy a hitéleti nevelés személyre szabott legyen, alkalmazkodjon 
a gyermek hitéleti múltjához, 

-  fontosnak tartjuk a vallásos ünnepeken való részvételt és azok méltó   
megünneplését, megemlékezünk a magyar, a szalézi szentekről, Mária 
ünnepekről, egyházi ünnepekről az iskolaújságban, az iskolarádión, 
szentmiséken keresztül, 

- évente két alkalommal lelki napot tarunk, 
-    megteremtjük  a tanítás előtti és utáni imádság, a rendszeres osztály-, év-

folyam, iskolai szintű szentmisék, istentiszteletek alkalmait, feltételeit, 
-     előmozdítjuk a vallásos, elsősorban a plébániai közösségekkel való kap-

csolatot,  
-   a lelki vezető tevékenyen részt vesz az iskola erkölcsi és vallásos  szel-

lemiségének kialakításában,  
-   az erkölcsi nevelés területén fontosnak tartjuk az alapvető erkölcsi érté-

kek megismertetését, tudatosítását és meggyőződéssé alakítását, a pozitív 
szociális szokások kialakítását, gyarapítását, 

- egyéb hitéleti programokat szervezünk. 
Az értelmi nevelés területén: 

- az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek kialakítása, fejlesz-
tése, 

- korszerű, a mindennapi életben hasznosítható ismeretek átadása, 
- a megismerés képességének fejlesztése, 
- az egyéni tanulási módszerek elsajátíttatása - a tanuló egyéni sajátossá-

gainak figyelembevételével, 
- az önismeret, a céltudatosság kialakítása, 
- a szorgalom, a kitartás, a tudás, a kitartó munka elismertetése, példa-

képek állítása, 
- a helyi tantervben leírt egységes, alapvető tartalmak átadása, elsajátít-

tatása, valamint az ezekre épülő differenciálás. 
Az érzelmi nevelés területén: 

- a gyermekek, tanulók közösségére és önmagukra irányuló helyes 
cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása, 

- a keresztény értékrend vonzóvá tétele, alázatra, önbecsülésre, őszinte-
ségre, türelemre, megbocsátásra, az igazságra, a jóságra, szépre és a 
szentségek értékére nevelés,  

- a helyes arány kialakítása az érzelmek kimutatásában, önfegyelemre ne-
velés 

- biztonságos, szerető légkör, a szépbe, a jóba vetett bizalom kialakítása, 
- a világ megismerésére való törekvés igényének kialakítása, 
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- az élő és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és 
önmagukra irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek 
kialakítása. 

A tanulók akarati nevelése területén:. 
- az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására vonat-

kozó igény felébresztése,  
- a kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség kialakítása. 

A tanulók nemzeti nevelése területén: 
- a szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése,  
- a nemzeti hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek 

tisztelete, ápolása, megbecsülése,  
- a hazaszeretet érzésének felébresztése, erősítése. 

A tanulók állampolgári nevelése területén: 
- az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése, 
- az érdeklődés felkeltése a társadalmi jelenségek és problémák iránt,  
- igény kialakítása a közösségi tevékenységekre, az iskolai és a helyi 

közéletben való részvételre. 
A tanulók munkára nevelése területén: 

- az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása,  
- a tanulók önellátására és környezetük rendben tartására irányuló 

tevékenységek gyakoroltatása. 
Az egészséges életre nevelés területén: 

- megismertetjük a tanulókkal a rendszeres és mindennapos testedzés for-
máit a testmozgás iránti igény felkeltése céljából, 

- felvilágosítjuk őket az egészséges táplálkozás szabályairól, az egészsé-
ges életmódról, a testi képességek fejlesztéséről, az egészségvédelem 
fontosságáról, 

- óvjuk őket a káros szenvedélyek veszélyeitől (alkohol, drog, dohányzás, 
játékautomaták, televízió, video, szerencsejátékok, stb.),  

- felvilágosítjuk  őket  a  felelősségteljes  emberi  életvitel kialakításáról a  
      keresztény erkölcsi elvek alapján, 
- alapvető ismereteket adunk a betegségek megelőzéséről és gyógyítá-

sáról, az  elsősegélynyújtásról, 
- oktatjuk a baleset-megelőzés és tűzvédelem szabályaira, 
- testápolás, a tisztálkodás szükségességét és egészséges módját oktatjuk, 

Az esztétikai nevelés révén: 
- megismertetjük az emberi környezet esztétikumának kialakítását a 

lakásban,  az iskolában, 
- a szabatos fogalmazásra, a szép írásra, az igényes és gondos munkára ne-

veljük növendékeinket, 
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- holmijaik gondozására, rendben tartására és megbecsülésére neveljük         
diákjainkat,  

- a természet és a környezet megbecsülésére és védelmére neveljük tanít- 
ványainkat, 

- neveljük az öltözködés és megjelenés gondozottságára, ízléses és egy- 
szerű  formáira, 

- a szakképzési feladatok megvalósítása során az esztétikum jelentőségé-
nek megismertetése, tudatosítása. 

A tanulók közösségi (társas kapcsolatokra felkészítő) nevelés területén: 
- az emberi együttélés szabályainak megismertetése.  
- a társas kapcsolatok fontosságának tudatosítása, az együttműködési kész-

ség kialakítása.  
- a kulturált magatartás és kommunikáció elsajátítása. 

A szakmaszeretetre, az élethivatásra nevelés terén: 
A tanulók a munkájuk során munkájukkal értékeket termelnek, s ezzel hozzá-
járulnak bizonyos szükségletek kielégítéséhez. 
Feladatunk az, hogy kialakítsuk a tanulókban a minőségi munkavégzés igényét, 
a szakma megszeretését, az emberi munka megbecsülését úgy, hogy tudásuk 
jól konvertálható is legyen. 
Olyan ismeretek, készségek, képességek kialakítása szükséges, amelyek elő-
segítik a modern technika és gazdaság eredményeinek felhasználását. 
A helyi tantervet is magába foglaló pedagógiai programunk összeállításánál 
elsődleges szempont a tanulók képességeinek fejlődéséhez szükséges olyan 
követelmények meghatározása, amely ösztönzi a személyiségfejlesztő oktatást, 
ezért elsődlegesek az alábbi feladatok: 
A színes, sokoldalú iskolai élet, hitélet, tanulás, játék, munka. 

• A fenti lehetőségek a tanulók önismeretét, keresztényi gondolkodás 
képességét, együttműködési készségét fejlesszék, eddzék akaratukat. 

• Járuljanak hozzá életmódjuk, motívumaik, szokásaik, az értékekkel 
történő azonosulásuk fokozatos kialakításához, meggyökereztetéséhez. 

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

Elvárásaink tanítványainktól a következők: 
Részvétel a vallásuknak megfelelő (katolikus, protestáns) egyházi  
programokban. 

• Tiszteletteljes, szép beszéd tanárral, társakkal egyaránt. 
• Mindenki testi, lelki egészségének megőrzése, biztosítása. 
• Alapos, rendszeres és pontos munka. 
• A rájuk bízott feladatok lelkiismeretes elvégzése. 
• A házirend felelős betartása. 

 
 2.4.  A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

 
A közösség olyan együttműködésre szerveződött emberi csoport, amelyet a kö-
zös érdek, közös cél, közös értékrend és közös tudat tart össze. Fontos az 
együttes élmény ereje, mert a közös szokások révén kialakult elvárások lesznek 
a szabályozók. A közösségfejlesztés közös feladat. Az iskola valamennyi dol-
gozójának figyelembe kell vennie mindennapi munkája során, hogy példaként 
áll a diákok előtt megjelenésével, viselkedésével, beszédstílusával. 
 
Az iskolai közösség 
A tanulók együttélésének, együttműködésének legtágabb kerete az iskolai kö-
zösség. Az iskola életében a közösség tevékenységrendszere kulcsfontosságú 
szerepet tölt be.  
 
A pedagógiai program szempontjából iskolánk keretén belül működő közösségi 
nevelés területei: 
• Tanórák: hittanórák, szaktárgyi órák, osztályfőnöki órák, szakmai 

gyakorlatok 
• Tanórán kívüli egyéb iskolai foglalkozások: tanulószoba, szakkörök, lelki-

gyakorlatok, zarándoklatok, kirándulások, erdei iskolák, keresztelőre fel-
készítés, „tea-kocsmák”, versenyek, vetélkedők, bemutatók, felzárkóztató 
foglalkozások, tehetséggondozó foglalkozások, múzeum-, színházláto-
gatások, művészeti csoportok, sportfoglalkozások,diáknapok, ünnepségek, 
könyvtárlátogatás, egyéb rendezvények, 

• Kollégiumi foglalkozások, 
• Közszolgálati programok,közösségi munka 
• Diákönkormányzati munka, 
• Egyéb szabadidős tevékenységek. 
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A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő és oktató munka iskolánk-
ban egyrészt a nevelők és a tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén 
valósul meg, másrészt közvetett módon, a tanulói közösség ráhatásán keresztül 
érvényesül. 
A tanulók közösségben, illetve közösség által történő nevelésének meg-
szervezése, irányítása iskolánk nevelő-oktató munkájának alapvető feladata. 
Nagyon fontos az oktatási és a szabadidős tevékenységek gondosan meg-
tervezett, átgondolt munkamegosztása, amely az egymásra épülés teljes rend-
szerét jelenti. Az iskolai szabadidős tevékenység jó teret biztosít a közös-
ségfejlesztő munkának is. 
A közösségfejlesztés során fontos a közösségek 

- megszervezése, irányítása, 
- tevékenységeinek koordinálása, 
- egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása, 
- az önigazgatás képességének fejlesztése. 

 
A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink: 

1. A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, nevelői irá-
nyítása. 
Feladat:   Az iskolai élet egyes területeihez (tanórákhoz, tanórán kívüli  

tevékenységekhez) kapcsolódó tanulói közösségek kialakítá-
sa, valamint ezek életének tudatos, tervszerű nevelői fejlesz-
tése. 

2. A tanulók életkori fejlettségének figyelembevétele a tanulóközösségek 
fejlesztésében. 
Feladat: A tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek alkalmaz- 

kodniuk kell az életkorral változó közösségi magatartáshoz: a 
kisgyermek heteronóm - a felnőttek elvárásainak megfelelni 
akaró - személyiségének lassú átalakulásától az autonóm - 
önmagát értékelni és irányítani képes - személyiséggé válásig. 

3. Az önkormányzás képességének kialakítása. 
Feladat: A tanulói közösségek fejlesztése során ki kell alakítani a 

közösségekben, hogy nevelői segítséggel közösen tudjanak 
maguk elé célt kitűzni, a cél eléréséért összehangolt módon 
tevékenykedjenek, illetve az elvégzett munkát értékelni tudják. 
Jelöljön ki olyan közös értékeken és érdekeken alapuló közös 
és konkrét célokat, amellyel nem sérti az egyéni érdekeket. 

              Törekedjen a közösség iránti felelősségtudat kialakítására, 
fejlesztésére. 

4. A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése. 
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Feladat: A tanulói közösségeket irányító pedagógusok legfontosabb 
feladata, a közösségek tevékenységének tudatos tervezése és 
folyamatos megszervezése, hiszen a tanulói közösség által 
történő közvetett nevelés csak akkor érvényesülhet, ha a tanu-
lók a közösség által szervezett tevékenységekbe bekap-
csolódnak, azokban aktívan részt vesznek és ott a közösségi 
együttéléshez szükséges magatartáshoz és viselkedési formák-
hoz tapasztalatokat gyűjthetnek. 

5. A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása. 
Feladat: A tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő er-

kölcsi, viselkedési normák, formai keretek és tevékenységek 
rendszeressé válásának kialakítása, ápolása. 

 
Az osztályközösség  
A tanuló idejének legnagyobb részét az osztályközösségben tölti, ezért nagyon 
meghatározó annak légköre és szellemisége. 
Az osztályközösség feladata: 

- a keresztény magatartás erősítése,  
- valamennyi tanuló pozitív irányú befolyásolása, 
- az egyéni értékek felismerése, 
- egymás tiszteletben tartása, 
- egymás segítése a tanulásban és az egyéni vagy beilleszkedési prob-

lémákban, 
- a másság elfogadása, a tolerancia, 
- társaik segítése, támogatása gondjaik, problémáik megoldásában, 
- mások gondjainak, nehézségeinek felismerése. 

 
A közösség irányításában, alakításában meghatározó a szerepe az osztály-
főnöknek. Különösen fontos feladata van a problémák felismerésében és azok 
keresésében. Meghatározó a tevékenysége abban is, hogy a családot hogyan 
tudja bevonni, befolyásolni, motiválni a tanuló támogatására.  
 
Az iskolában a tanulói közösségek mellett fontos szerepet tölt be az alkal-
mazottak közössége és a szülői közösség is. 
Az alkalmazottak közösségei: az alkalmazotti közösség, a nevelő-testület, a 
szakmai munkaközösségek és az alkalmi feladat ellátására alapított csoportok. 
A leghatékonyabb közösségépítő erő az elkötelezettségünk a katolikus élet-
szemlélet iránt, az egymás és a diákok iránti tisztelet, szeretet. A közösség-
építés színtere lehetnek a kirándulások, közös programok, lelki napok, lelki 
gyakorlatok, szakmai programok, a napi kapcsolatok. 
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A szülői szervezetek; az osztály szülői munkaközösségek és az iskolai szintű 
szülői munkaközösség. Az iskola, a pedagógusok a szülőkkel együttműködve 
végzik a nevelő-oktató munkát. A szülői közösségek fejlesztésének színterei 
lehetnek; a szülői értekezletek, az igény szerinti fogadóórák, a szentmisék, az 
iskolai- és osztályrendezvények. 

 

2.5.  A személyiség- és a közösségfejlesztés feladatainak megvalósítását 
        szolgáló tevékenységi rendszer és szervezeti formák 

 
2.5.1. A tanulói személyiség, a közösség fejlesztésének legfontosabb színtere a hosz-

szabb tanítási-tanulási folyamatba illeszkedő tanítási óra. 
Az általános- és a szakmai kultúra átadásának fontos színtere az iskolai tanítási 
óra, amely során megismertetjük a diákokat a legfontosabb ismeretekkel. 
Intézményünk pedagógiai tevékenysége teret enged a színes, sokoldalú iskolai 
életnek, a tanulásnak, a játéknak, a munkának; fejleszti a tanulók önismeretét, 
együttműködési képességét, akaratát; hozzájárul életmódjuk, motívumaik, 
szokásaik, értékekkel való azonosulásuk fokozatos kialakításához, megalapo-
zásához.  
A kulcskompetenciák hatékony fejlesztésének egyik feltétele a fejlesztési 
céloknak megfelelő tanítási folyamat, tanulási tevékenység.  
Mint egyházi intézmény megtanítjuk a gyerekeket a liturgiába való aktív 
bekapcsolódásra, hitük alapos tanulmányozására, megélésére. Megismertetjük 
az egyház kultúrateremtő szerepét, a nagy művészek, tudósok hithez, egyház-
hoz való viszonyát, a gondolkodásra, a szellem fejlődésére gyakorolt hatását. 
Mindezzel elsődleges célunk a gyerekek személyes Istenkapcsolatának ki-
alakítása.  
A hitoktatás a katolikus iskolában különleges helyet foglal el. A hitoktatás 
során mindig tekintettel kell lennünk a gyerekek életkorára, személyiségére, 
eddigi vallási tapasztalataira. 
A tanórán megvalósítható közösségfejlesztési feladataink:  

• Törekedni kell a tanulás támogatására kölcsönös segítségnyújtással, ellen-
őrzéssel, a tanulmányi és a munkaerkölcs erősítésével. 

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

cselekvések bemutatásával, bírálat, önbírálat segítségével), 
• A tanulók önállóságának, öntevékenységének fejlesztése. 
• Különböző változatos munkaformákkal (csoportmunka, differenciált, 

egyéni munka, kísérlet, verseny) az együvé tartozás, az egymásért való 
felelősség érzésének erősítése. 
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• Törekedni kell olyan pedagógus közösség kialakítására, amely össze-
hangolt követeléseivel és nevelési eljárásaival az egyes osztályokat 
vezetni, és tevékenységüket koordinálni tudja, 

Az iskola nevelői a tanítási-tanulási folyamat megszervezése során kiemelten 
fontosnak tartják a tanulók motiválását, a tanulói aktivitás biztosítását és a 
differenciálást. 

a) A motiválás célja, hogy tanulóinkban felébresszük azokat az indítékokat, 
amelyek a gyermekeket tanulásra ösztönzik, és ezt a tanulási kedvet a 
tanulás végéig fenn is tartsuk. 

b) A tanítási órák tervezésénél és szervezésénél minden esetben előtérbe 
helyezzük azokat a módszereket és szervezeti formákat, amelyek a ta-
nulók tevékenykedtetését, vagyis állandó aktivitását biztosítják. 

c) Az iskolai tanulási folyamat során kiemelten fontos feladat a differen-
ciálás, vagyis az, hogy a pedagógusok nevelő-oktató munkája a lehe-
tőségekhez mérten a legnagyobb mértékben igazodjon a tanulók egyéni 
fejlettségéhez, képességeihez és az egyes tantárgyakból nyújtott teljesít-
ményéhez. E feladat megoldását a tanítási órákon segítik a kompetencia 
alapú oktatás, illetve az alábbi tanítási módszerek és szervezeti formák: 
• Az iskola biztosítja az eltérő fejlettségi szinten lévő tanulók számára 

az optimális képzési környezetet, a differenciálás lehetőségét, a le-
maradó tanulók felzárkózását.  

• A nevelők az egyes szaktárgyak tanítási óráin előnyben részesítik az 
egyéni képességekhez igazodó munkaformákat, így - elsősorban a 
gyakorlásnál, ismétlésnél - a tanulók önálló és csoportos munkájára 
támaszkodnak. 

• Amennyiben ezt pedagógiai-, szervezési okok és a tanulók létszáma 
szükségessé teszi - az idegen nyelvek, az informatika, a hit- és er-
kölcstan tanítása, a közép- és emelt szintű érettségire való felkészítés  
az osztálytól eltérő csoportokban, nívócsoportokban  folyik. A szak-
mai gyakorlati, valamint a kerettantervekben megjelölt tantárgyakat 
csoportbontásban oktatjuk. 
A szakgimnáziumi, gimnáziumi oktatás esetében lehetőség van a 
fakultációs csoportbontásra is. 

• Nevelési feladataink megvalósítása érdekében tanévenként két Lelki 
Napot (az adventi és a húsvéti időszakban) tartunk tanítási órák ter-
hére.  

A fentiek szerint alkalmazott módszereink: 
- változatos tanulásszervezési megoldások,  
- tanulóközpontú differenciálás, 
- pedagógiailag indokolt esetekben, játékos elemeket is tartalmazó tanítási 

környezet, 
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- tevékeny tanulói magatartás kialakítása, 
- személyre szabott tanulási stratégiák,  
- fokozatosan növekvő tanulói terhelés, teljesítményelvárás, 
- folyamatos visszajelzés, értékelés. 

Tanulásszervezési formák: 
- osztálymunka, 
- csoportmunka, 
- differenciált csoportmunka, 
- páros munka, 
- egyéni foglalkoztatás, 
- projektmódszer. 

Szervezeti keretek: 
- osztálykeret,  
- osztályon belüli csoportbontás, 
- évfolyamon belüli nívócsoportok, 
- szakmai gyakorlatok csoportjai. 

 
2.5.2. Az iskolában a nevelési és oktatási célok megvalósítását az alábbi egyéb 

(tanítási órán kívüli) tevékenységek segítik: 
A pedagógus közösségfejlesztő feladatai az egyéb tevékenység során: 

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

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

• Segítse olyan csoportok kialakítását, amelyek az emberi kapcsolatok hit-
beli, pozitív irányú elmélyítésével hatnak az egész személyiség fejlesz-
tésére. 

Az iskolai nevelő-oktató munka szerves részét képezik az egyéb (tanórán kí-
vüli) foglalkozások. Rendkívül fontosnak tartjuk ezeket a foglalkozásokat, mert 
így sokoldalúan fejleszthetünk sajátos készségeket, képességeket, kiegészítve a 
tanórákat. E foglalkozásokon viszonylag kötetlenebb formában fejleszthető a 
tanulók egyénisége, személyisége.  
A foglalkozások megszervezését kezdeményezheti a tanulók közössége, a 
szülői munkaközösség, a nevelőtestület, annak tagjai, vagy iskolán kívüli szer-
vezetek /pl.: Vöröskereszt/ az igazgatónál. A foglalkozások típusai: 

- Kötött, kötelező szabadidős foglalkozások, 
- Kötetlen szabadidős foglalkozások. 

A kötetlen szabadidős (tanórán kívüli foglalkozások) esetében az iskola az idő-
kereteket, valamint az egyéb feltételeket biztosítja. 
A kötött, kötelező szabadidős foglalkozások esetében a tanulók számára a 
részvétel a foglalkozások önkéntes megválasztása után kötelező. 
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Szakkör, diákkör, önképzőkör a tanulók igénye szerint akkor szervezhető, ha – 
a szakkör jellegétől függően – legalább 8-12 fő érdeklődő jelentkezik. Egy tí-
pusú szakkör több csoportban is szervezhető úgy, hogy egy tanuló több tanórán 
kívüli tevékenységben is részt vehet. 
Az iskola igény esetén, térítés ellenében, ha a szükséges induló létszám bizto-
sítva van, különböző tanfolyamokon való részvétel lehetőségét is biztosítja. 
Szervezeti formák: 
a, Hagyományőrző tevékenységek 

•  Tantárgyi hagyományok 
Az iskolánkban jelenleg különböző szintű szakmai és a hozzá-
kapcsolódó, képzési típustól függő közismereti, általános képzés folyik. 
Iskolai sajátosságként folyik olyan tárgyak oktatása, olyan ismeretek 
átadása, amely a többi iskolához képest eltérő, de jótékonyan járulnak 
hozzá a minél teljesebb személyiségek formálásához. Ilyen tantárgyak a 
néptánc, a hittan, a néprajz, vagy a a népművészet.  
Kiegészítik a rendszert a délutáni, hagyományos tantárgyi szakkörök. 

•   Hagyományos rendezvények, ünnepek 
A tanév jeles napjai évről évre visszatérnek az iskola életében. Meg-
ünneplési módjuk szokásrendet, hagyományt alakít ki. Ezek keresz-
ténységünk elmélyítésében és magyarságtudatunk kialakításában jelen-
tős szerepet játszanak: megtanítanak az ünnep szerepére, az ünneplés 
módjaira, megerősítik gyökereinket, a folytonosság tudatát, és stabili-
tást adnak. 
Ünnepeink 
A tanév jeles napjai 

• VENI SANCTE 
• TE DEUM 
• Lelki napok, lelki gyakorlatok gyónási alkalmak 
• Ismerkedési Est 
• Mikulás ünnepség 
• Karácsonyi ünnepség 
• Karácsonyi Pályázat - kiállítás 
• Göndöcs Benedek Emléknap 
• Göndöcs Benedek Emlékverseny 
• Don Bosco Emléknap és búcsú 
• Boldog Apor Vilmos Emléknap 
• Kerkai Jenő Emléknap 
• Farsang 
• Szalagavató 
• Göndöcs Napok 
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• Anyák Napja 
• Sport- és egészségnap  
• Ballagás 
• Pünkösd-majális-juniális 
• Végzős diákok kiállítása 

Egyházi Ünnepek 
• szept. 12. Mária nevenapja 
• szept. 24. Szt. Gellért - a katolikus iskolák napja 
• okt. 2. Szt. Őrzőangyalok napja 
• okt. 8. Magyarok Nagyasszonya 
• nov. 1. Mindenszentek 
• nov. 2. Halottak napja 
• nov. 5. Szt. Imre 
• nov. 19. Árpádházi Erzsébet 
• dec. 6. Szt. Miklós 
• dec. 8. Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása 
• dec.           Adventi gyertyagyújtások, KARÁCSONY 
• jan. 18. Árpádházi Szt. Margit 
• febr. 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony 
• febr-ápr.       NAGYBÖJT, HÚSVÉT 
• márc. 25.  Gyümölcsoltó Boldogasszony 
• máj.-jún.  PÜNKÖSD 

Állami és nemzeti ünnepek, megemlékezések: 
• okt. 6.        Aradi vértanúk napja 
• okt. 23.       1956-os forradalom és szabadságharc 
• jan. 22.       A magyar kultúra napja 
• márc. 15.           Az 1848-as forradalom és szabadságharc 

Egyéb megemlékezéseink: 
• Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja,  
• Költészet napja,  
• Magyar nyelv napja, 
• Holokauszt áldozatainak emléknapja,  
• Nemzeti Összetartozás Napja. 

Az ünneplés módjai 
• Megemlékezés (tanítási órán, osztályfőnöki órán, iskolai szinten), 
• Iskolai ünnepély, 
• Hangverseny, 
• Színdarab, 
• Tanítási szünet:   
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                          - kirándulás 
    - vetélkedők (szellemi, sport) 
    - találkozás neves személyiségekkel 
    - közösen megtekintett film vitája 

• Minden tanév folyamán iskolai ünnepséget, megemlékezést tar-
tunk a következő alkalomkor: Szent Gellért Püspök Emléknapja.  

• Iskolai évkönyv /lehetőség szerint évente/ kerül kiadásra. 
• Az iskolában a helyben fellelhető neveléstörténeti, helytörténeti és 

néprajzi emlékeket őrző gyűjtemény (iskolamúzeum) található A 
gyűjtemény minden érdeklődő számára nyitott, előzetes meg-
beszélés alapján látogatható. 

• Göndöcs Benedek sírjának és más gyulai polgárok sírjának ápo-
lása. 

b, Diákönkormányzat. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képvise-
letére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az 
iskolában diákönkormányzat működik. Az iskolai diákönkormányzat mun-
káját az osztályokban megválasztott küldöttekből álló diák önkormányzati 
vezetőség irányítja. A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója 
által megbízott nevelő segíti. 

c, Diákétkeztetés. A kollégiumba felvett tanulók napi háromszori étkezésben 
(reggeli, ebéd, vacsora) részesülnek. A nem kollégista tanulók számára - 
igény esetén - ebédet (menzát) biztosít az intézmény. A megállapított étkezé-
si térítési díjakat az iskolában kell befizetni.  

d, Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások. Az egyéni képességek mi-
nél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a 
gyengébb teljesítményűek felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcso-
lódó tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik. 
Az igények és lehetőségek összehangolása után a munkaközösség-vezetők 
javaslata alapján kerülnek meghatározásra a meghatározott szempontokból, a 
többiekhez képest kimagasló teljesítményre képes tanulók ismereteinek 
további fejlesztésére, a gyengébb tanulmányi eredményűek korrepetálására, 
felzárkóztatására, az egyéni bánásmód figyelembe vételével. 
A foglalkozások meghatározott helyen, időben hetenkénti rendszerességgel 
folynak, az iskola anyagi lehetőségeinek a függvényében is. 

• Az egyes tantárgyakból gyenge teljesítményt nyújtó tanulók képessé-
geinek fejlesztésére – igény szerint - max. heti két felzárkóztató órát 
szervezünk tantárgyanként. 

• A szakgimnázium és a gimnázium 4. évfolyamán a továbbtanulás, a 
felsőfokú iskolai felvétel elősegítésére a gyengébb eredményt elérő tanu-
lók részére felzárkóztató, a jó eredményt elérő tanulók részére képesség 
fejlesztő órákat tartunk max. heti két órában az érettségi tantárgyakból 
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tantárgyanként. További tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások 
indításáról - a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe 
vételével - minden tanév elején az érintett pedagógusok/szülők/diákok 
javaslatára az igazgató dönt /tantárgyanként max. 2 óra/hét. 

• A felzárkóztató foglalkozások sajátos formái az egyéni foglalkozások. 
Az egyéni foglalkozásokon a köznevelési törvény előírásai és az iskola 
lehetőségei alapján szervezhetők meg heti rendszerességgel, tanévenként 
meghatározva.  

e, Iskolai sportkör. Az iskolai sportkörnek tagja az iskola minden tanulója.  
A tanulók jelentkezése önkéntes az iskola hagyományainak megfelelő sport-
ágakban, foglalkozásokon és a versenyeken való részvételre.   
A sportköri foglalkozásokat az iskola testnevelő tanárai, vagy megbízott 
szakemberek szervezik a szorgalmi időben, a tanévente meghatározott óra-
keret alapján. Heti időkeret: sportáganként maximum 8 óra. Az éves sport-
szakmai programot, a külső versenyeken való részvételt, az igazgató hagyja 
jóvá. A rendszeres testedzés formáit külső sportegyesületekkel való meg-
állapodások is segítik.  
A foglalkozásokról naplót kell vezetni. Szakosztályai: labdarúgás, atlétika, 
kézilabda, kosárlabda, sakk, aerobic, modern tánc, tenisz, röplabda, tollas-
labda.  

f, Szakkörök.  
Az indítandó szakkörök számát a diákok érdeklődése és az iskolai lehető-
ségek alapján szerveződnek. A szakkört irányító felnőtt dolgozó igazgatói 
megbízás alapján tevékenykedik, szakköri naplót vezet. A foglalkozásokról 
naplót kell vezetni. 
A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesz-
tését szolgálja. A szakkörök indításáról - a felmerülő igények és az iskola 
lehetőségeinek figyelembe vételével - minden tanév elején az igazgató dönt. 
Szakkör vezetését olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója. 
Heti időkerete: maximum 30 óra. Az iskola által biztosított legfontosabb 
szakköri, önképzőköri, diákköri lehetőségek (a felsoroltaktól az éves mun-
katervben el lehet térni): 

- Idegen nyelv /német, angol/ 
- Számítástechnika, 
- Diáksport, 
- Ügyes kezek,  
- Varró,  
- Gépíró, 
- Gyorsíró, 
- Rajz,  
- Énekkar, 
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- Színjátszókör,  
- Kollégiumi szakkörök. 

A szakkörök tanévente kerülnek meghatározásra.  
g, Versenyek, vetélkedők, bemutatók. A tehetséges tanulók továbbfejlesztését 

segítik a  különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.) versenyek, vetélke-
dők, melyeket az iskolában évente rendszeresen szervezünk. A legtehetsé-
gesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felké-
szítjük. A versenyek, vetélkedők megszervezését, illetve a tanulók felké-
szítését a különféle versenyekre a nevelők szakmai munkaközösségei vagy a 
szaktanárok végzik. A tanulmányi és kulturális versenyeken való részvétel 
az éves munkaterv alapján történik.  
A területi és országos fordulóra továbbjutott tanulókat a verseny idejére az 
igazgató mentesítheti a tanítási órákon való részvétel alól.  
Az igazgató gondoskodik arról, hogy a versenyeken és külső szerepléseken 
eredményesen szereplő tanulók eredményét az iskolaközösség megismerje. 

h, Szakmai tanulmányi kirándulások. Az iskola nevelői a közismereti és a 
szakmai tantervi követelmények teljesülése, a nevelőmunka elősegítése cél-
jából az osztályok számra évente egy alkalommal tanulmányi kirándulást 
szervezhetnek az igazgató jóváhagyásával. A tanulmányi kiránduláson való 
részvétel kötelező, a felmerülő költségeket az iskolának kell fedeznie.  

i,  Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó fog-
lalkozás. Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmé-
nyek teljesítését szolgálják a közművelődési intézményekben, illetve művé-
szeti előadásokon tett csoportos látogatások. Az e foglalkozásokon való 
részvétel anyagi fedezetét – ha azt az iskola kötelezően előírja – az iskola 
fedezi. Egyéb esetekben a részvétel önkéntes és a felmerülő költségeket a 
szülőknek kell fedezniük. 

j,  Egyéb szabadidős foglalkozások.  
Szintén szerves részét képezik az iskolai komplex személyiségfejlesztő prog-
ramoknak, az iskolai életnek. Segítik emellett a iskolai közösség megerő-
sítését a közös élmények nyújtásával. 
A kötelező szabadidős foglalkozásokon való részvétel ingyenes. Egyéb 
esetekben a szabadidős rendezvényeken való részvétel önkéntes, a felmerülő 
költségeket a szülőknek kell fedezniük.  
Iskolai ünnepek, jeles napok (a fent meghatározottak szerint)./ 
Fontosnak tartjuk azt, hogy kellő tartalommal, érzelmekkel töltsük meg, 
bevonva az előkészítésbe és a megtartásba a tanulókat is, hogy azok élményt 
jelentsenek mindenki számára. 
Táborok 
Célunk az, hogy az iskola támogassa azokat a lehetőségeket, amelyek a 
tanulók nyári szabadidejének hasznos eltöltését szolgálják. Ennek érdekében 
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anyagilag is támogatjuk az ilyen táborok megszervezését, illetve az ilyen 
táborokban való részvételt. Azok a tanulók, akik a tanév során kiemelkedő 
teljesítményt nyújtottak és/vagy szociálisan rászorultak – az iskola anyagi 
lehetőségeinek függvényében támogatott létszámban – ingyenesen, vagy az 
iskola anyagi támogatásával vehetnek részt meghatározott nyári táborokban. 
Emellett az iskolánk törekszik minden évben megszervezni általános korú 
fiatalok részére önköltséges nyári kézműves tábort, melynek célja a tanulók 
személyiségének a fejlesztése mellett iskolánk és az oktatott szakmák nép-
szerűsítése, a hagyományápolás. 
Egyéb kirándulások 
 Célunk az, hogy az iskola minden diákja, mire elhagyja az iskolát – a kép-
zési időtől függően -, ismerje meg Magyarország minden nagyobb tájegy-
ségét. Először a szűkebb környezetet, a lakóhelyhez közelebb eső vidékeket 
kell megismerni, majd az ország távolabbi pontjait, esetleg a határokon túli 
tájakat is osztály, vagy csoportkirándulásokon. 
Az osztálykirándulásoknak több céljuk is van: 
1.  Ismeretszerzés, a haza megismerése - hazaszeretet (történelem, magyar 

irodalom, művészettörténelem, történelem). 
2.   Közösség formálása, közösség a nevelővel (osztályfőnöki). 
3.  Természeti környezetünk megismerése, annak szeretete, védelme (föld-

rajz, biológia, fizik, kémia.). 
4.  Turisztika, testedzés, sport  (testnevelés, tánc, ének-zene). 

Az osztálykirándulásokat - a fentiek szerint - változatosan kell összeállítani. 
Lehetőleg több naposat tervezzünk, igyekezzünk minél több értékes élményt 
szerezni diákjainknak! A célok megvalósítása érdekében, s mivel a tanulók 
többsége nagyon szerény anyagi körülmények között él, iskolánk – az 
anyagi lehetőségeket is figyelembe véve – az osztálykirándulásokat, ha azok 
komplex programot valósítanak meg, legalább egyharmad részben anyagilag 
is támogatja. 
Rendkívül fontosnak tartjuk a magyar történelem és hagyományok megis-
mertetését, s mivel a látogatás kapcsolódik a szakmai programokhoz is, biz-
tosítjuk minden osztály részére - a teljes képzési idő alatt egy alkalommal - 
az Ópusztaszeri Nemzeti Park és az Országházban elhelyezett Szentkorona 
meglátogatásának lehetőségét osztálykirándulás formájában. Osztálykirán-
dulás céljaira évente egy tanítási napot biztosítunk. 
Diáknapok 
A diáknapok szerves részét képezik az iskolai pedagógiai munkának. A 
diáknapok megszervezésének célja: a diákok bevonásával egy-egy a magyar 
történelemhez kapcsolódó történelmi kor feldolgozásával, kötetlenebb, játé-
kosabb formában ismeretek elsajátítása, készség-, képességfejlesztés, az is-
kolai közösség erősítése, a hagyományápolás. 
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A diáknapok kétnaposak. Főbb tevékenységei: csoportokba bontva csapat-
verseny, különböző feladatok megoldása, táncház. 
Fontosabb feladatok: szellemi vetélkedő (előzetesen kiadott feladatok és a 
diáknapi feladatok megoldása), manuális feladatok (agyagozás, varrá stb.), 
fizikális, ügyességi feladatok (sorverseny, íjászat stb.), művészeti feladatok 
(versírás, rajzolás-festés, embléma, zászlókészítés stb.). 

k,  Énekkar: 
A tanulók önkéntesen jelentkeznek, kiválasztásukról, felvételükről a karve-
zető dönt. Az énekkar szerepléseit az igazgató engedélyezi. Az éves progra-
mot az igazgató hagyja jóvá. 

l,  Színjátszókör:    
      Az igazgató által jóváhagyott éves program alapján önkéntes alapon szerve-

ződik az évente meghatározott órakeret szerinti időtartamban. 
Külső rendezvényeken való részvételt az igazgató hagyja jóvá. 
A foglalkozásokról naplót kell vezetni. A színjátszókör vezetőjét az igazgató 
bízza meg. 

m,  Önképzőkörök: 
      Igény és lehetőségek szerinti szakmai, művészeti, irodalmi, stb. területeken 

teszi lehetővé a kiemelkedő képességekkel rendelkező fiatalok szaktanári 
irányítás melletti tehetséggondozását. 

n, Iskolai könyvtári foglalkozások. A tanulók egyéni tanulását, önképzését a 
tanítási napokon látogatható iskolai könyvtár segíti. 

ny, Hit- és vallásoktatás. Alapvető fontosságúnak tartjuk. Az iskolában a törté-
nelmi egyházak - tanórában és tanórán kívül - hit- és vallásoktatást szervez-
hetnek. A hit- és vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára választás 
után kötelező. 

 o,  Iskolai média-tevékenység  
    Iskolaújság 

- A diákság által szerkesztett FIRKA 1996 ősze óta rendszeresen jelenik 
meg. Vezető tanárok segítségével a gyerekek írják a cikkeket, készítik a 
rajzokat és a riportokat. Ők szerkesztik, segítenek a lap összeállításában, 
értékesítésében. 

- A FIRKA-ban megemlékezünk az aktuális keresztény és nemzeti ünne-
pekről, népi hagyományokról, az iskola aktuális eseményeiről. 

- Iskolarádió, kollégiumi rádió 
- A közösség leggyorsabb kommunikációs lehetősége.  
- A közérdekű bejelentéseket a tantestület által meghatározott időszakban 

teszi közzé, maximum 3 perces időtartamban.  
- Egyes állami és egyházi ünnepekről az iskolarádión keresztül emlé-

kezünk meg.  
p,  Cserkészet 
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Az iskolánkban működő cserkészcsapat az 554. sz. Kerkai Jenő Cserkész-
csapat, amelynek fenntartója a Göndöcs Benedek Középiskola (képviselője 
az igazgató). A fenntartó biztosítja - lehetőségeihez képest - a cserkészcsapat 
működését. Az 554. számú Kerkai Jenő Cserkészcsapat a Magyar Cserkész-
szövetség tagja, képviseli az általa meghatározott értékeket. A Cserkészcsa-
pat parancsnokát a Magyar Cserkészszövetség bízza meg. A cserkészcsapat 
a működését éves munkaterv alapján végzi.  
A cserkészcsapatba jelentkezni, cserkésszé válni külön szabályozott módon 
lehetséges.  

 
2.5.3  Képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés  

Az iskola – amennyiben a feltételek adottak a jogszabályban meghatározott 
előírásoknak – a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók szociális helyzetéből 
és fejlettségéből eredő hátrányainak ellensúlyozása céljából képesség-kibon-
takoztató és integrációs felkészítést szervez.  
A képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés keretei között a tanulók 
- egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatása,  
- fejlődésének elősegítése,  
- a tanuló tanulási, továbbtanulási esélyének kiegyenlítése folyik.  
Integrációs felkészítésben vesznek részt azok a képesség-kibontakoztató fel-
készítésben részt vevő tanulók, akik egy osztályba, osztálybontás esetén egy 
csoportba járnak azokkal a tanulókkal, akik nem vesznek részt a képesség-
kibontakoztató felkészítésben. 
A képesség-kibontakoztató felkészítésben részt vevő tanulók nevelése-okta-
tása, tudásának értékelése az oktatásért felelős miniszter által kiadott program 
alkalmazásával történik. 
 

2.5.4. Boldogság Program. Boldog Iskola 
Iskolánk eredményesen pályázott a „Boldog Iskola” címre a Jobb Veled a 
Világ Alapítvány által működtetett Boldogság Intézet nyílt pályázatán. A 
program kiemelt küldetése, hogy adjon ötleteket és módszertani segítséget a 
boldogságra való képesség fejlesztéséhez. A Boldogságórák csökkentik a ta-
nulók szorongását, miközben erősíti önbizalmukat. Így nemcsak kiegyen-
súlyozottabbá válnak a tanulók, de az iskolában is jobban teljesítenek. A 
pályázat egyik feltétele, hogy az iskola legalább egy tanulócsoport bevonásával 
igazoltan tartson legalább egy Boldogságórát, és a program fenntartását a 
következő időszakra/tanévre is vállalja. Iskolánk több csoporttal csatlakozott a 
programhoz. A sikeres pályázat másik feltétele a Boldogság-program/ Boldog 
Iskola program megjelenítése az iskola pedagógiai programjában.  
Pedagógiai végcéljaink, morális és funkcionális alapelveink, nevelési céljaink, 
a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladataink hasonlóak a 
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boldogságprogramban megfogalmazott célokkal: „A Boldogságórák célja nem 
az, hogy problémamentes életmodellt állítson a fiatalok elé, hanem, hogy ve-
zérfonalat adjon az iskolásoknak, hogy könnyebben nézzenek szembe a kihí-
vásokkal, képesek legyenek megbirkózni a problémákkal, valamint a testi-lelki 
egészségmegtartás tényezőinek tanulmányozására adjon lehetőséget.” (Boldog-
ságprogram). Céljaink:  
-  Tolerancia: egymás elfogadása, a közösségi lét, szolidaritás.  
-  Az önismereten alapuló öntudat, amely egyben a másik ember tisztelete is.  
-  A nyitottság, a kíváncsiság, a játék és az öröm jogának biztosítása, a szeretet.  
-  A problémamegoldás képességének a kifejlesztése, mert tanulni csak az élet-

helyzetből adódó problémák megoldásával lehet. E nélkül nem tud kifejlődni 
a jellem, a személyiség.  

-  Az egymás iránti segítőkészség, tisztelet, együttérzés élményével gazdagodás 
a mindennapi gyakorlatban.  

-  A vitakultúra elemeinek (bírálat, önbírálat, ok-okozati összefüggések, a má-
sok véleményére való odafigyelés, a nyelvi megformálás) folyamatos alkal-
mazása. 

-   Minél szélesebb körű önkifejezési lehetőségek biztosítása.  
-  A saját lehetőségek értékes erőforrásként való megélése. - Az alapvető erköl- 

csi értékek megismerése, felismerése, tudatosítása és meggyőződéssé ala-
kítása.  

-  A környezet egészére, önmagunkra irányuló helyes, pozitív irányú cselekvés-
re és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása.  

-  Az identitásélmény kialakítása, illetve a mind jobb önismeret következtében 
az önépítés iránti igény felkeltése, fejlesztése. Kitartás, céltudatosság és 
elkötelezettség a célok megvalósításában.  

A Boldogságóra program 10 egymásra épülő témából áll, amelyek fokról fokra 
ismertetik meg a boldogság különböző összetevőit, feltételeit. Témakörök: 

1. Boldogságfokozó hála  
2. Optimizmus gyakorlása  
3. Kapcsolatok ápolása  
4. Boldogító jócselekedetek  
5. Célok kitűzése és elérése 
6. Megküzdési stratégiák  
7. Apró örömök élvezete  
8. Megbocsátás  
9. Testmozgás  

10. Fenntartható boldogság  
Minden csoport havonta legalább egy boldogságórát tart, ahol feldolgozza az 
adott témát. Ha lehetőség van rá, a téma anyagát folyamatosan, több órán ke-
resztül javasolt feldolgozni. A témák feldolgozásánál az iskolára jellemző tanu-
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lásszervezési eljárásokat alkalmazzuk, szem előtt tartva az adaptív oktatás 
ismérveit. Az iskolai munkatervben feltüntetjük a Boldog Iskola program fele-
lősét, a program és az ezzel kapcsolatos munkaközösség munkatervében is 
megjelenik. 

 
2.6. Ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok, a szociális hátrányok 

enyhítése 
 
Iskolánk különös figyelmet szentel a gyengébbekre, az elesettekre és le-
hetőségeinkhez képest segítjük a nehezebb körülmények között élőket, de ön-
magában képtelen a családi és társadalmi nevelés hiányát pótolni. Munkánk so-
rán alapvető a lelkiismeretes, a tanulókra egyénenként is odafigyelő, osztály-
ban tanító pedagógus, az osztályfőnök, a kollégiumi nevelőtanár tevékeny-
sége. E területen legfontosabb feladat a preventív intézkedések megtétele. 
A hátrányos, halmozottan hátrányos, veszélyeztetett helyzetű tanulók száma 
évről évre emelkedik, ezért is indokolt, hogy a gyermek és ifjúságvédelem 
átfogja az iskolai élet egészét.  
Iskolánkban gyermekvédelmi felelős koordinálja iskolai szinten a teendőket, 
aki folyamatosan tartja a kapcsolatot az osztályfőnökökkel, a kollégiumi ne-
velőkkel, a szakoktatókkal és a munkaközösség-vezetőkkel, valamint az illeté-
kes külső szervekkel. 
A társadalmi elszegényedés következtében jelentős anyagi gondokkal küzdő 
családokból származó fiatalok számára lehetőséget kívánunk teremteni a meg-
segítésükre, amelynek iskolánk által biztosított főbb formái: 

- étkezési hozzájárulás 
- tankönyvsegély 
- alkalmi segély (osztálykirándulás, nagyobb kiadás esetén) 
- rendszeres nevelési segély 
- egyéb iskolai támogatás 
- iskolai szeretetszolgálat működtetése 

Nagyobb gond és nehezebb a segítségadás azokban az esetekben, ahol a család 
a gyermek számára nem biztosítja a megfelelő erkölcsi hátteret, a szülők 
életvitele negatív példa a gyerek előtt. Az iskola nem veheti át a család nevelő 
szerepét, de az ilyen nehéz esetekben fel kell vállalni a fokozott törődést a 
tanulóval.  
Ifjúságvédelmi tevékenységünk fontosabb feladatai: 
• A gyerekek elemi szükségletei (élelem, ruházat, tanszer, pihenés) meglété-

nek figyelemmel kísérése. 
• Az egészséges fejlődésükhöz szükséges nevelési légkör kialakításának elő-

segítése a családon belül és a családon kívül. 
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• A tanulók egészségi állapotának figyelemmel kísérése, rendszeres ellátás 
biztosítása az iskolaorvosi szolgálaton keresztül és az iskolafogászati ren-
deléseken. 

• A tanulók intézményes ellátása, az iskola valamennyi szolgáltatásának biz-
tosítása igényeik szerint (ügyelet, fejlesztő foglalkozás, felzárkóztatás, ét-
kezés, stb.). 

• Segélykérelmek támogatása, és az ezzel kapcsolatos tanácsadás a család 
szociális és anyagi helyzetétől függően. 

• A tanulók eredményeinek figyelemmel kísérése, a rendszeres iskolába járá-
sának folyamatos ellenőrzése, szükség esetén szabálysértési eljárás kezde-
ményezése. 

A tanulókat veszélyeztető helyzetben minden pedagógusnak gyors és hatékony 
intézkedést kell tennie! 
Nevelésünk a keresztény értékrend elfogadását, a keresztény életforma kialakí-
tását, mindennapi megélését segíti elő. Tanítványainkban erősíteni kell azt a tu-
datot, hogy aki teheti, segítse a gyengét, a beteget, a szegényt.  
A feladatok részletezve: 
a) A nevelők és a tanulók személyes kapcsolatainak és a családlátogatásoknak 

egyik fő célja az ifjúságvédelemmel összefüggő problémák feltárása, meg-
előzése. Minden pedagógus közreműködik az ifjúságvédelmi feladatok ellá-
tásában, a tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, fel-
tárásában, megszüntetésében. 
Az igazgató feladatai 
Az intézmény vezetője felelős az intézmény szakszerű, törvényes működésé-
ért, ezen belül az ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért, ellátásáért, 
irányításáért. Az iskola közreműködik a tanulók veszélyeztetettségének meg-
előzésében és megszüntetésében, ennek során együttműködnek a Gyermek-
jóléti Szolgálattal, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó felada-
tot ellátó más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal. Az igazgató 
gondoskodik az ifjúságvédelmi felelős munkájához szükséges feltételekről. 

b) Az iskolában az ifjúságvédelmi feladatok segítésére ifjúságvédelmi felelős 
működik. Az ifjúságvédelmi felelős alapvető feladata, hogy segítse a peda-
gógusok ifjúságvédelmi munkáját. Ezen belül feladatai közé tartozik 
különösen: 
- az osztályfőnököket, a tanulókat és a szülőket tájékoztatja arról, hogy 

milyen problémával, hol és milyen időpontban fordulhatnak hozzá, 
továbbá, hogy az iskolán kívül milyen ifjúságvédelmi feladatot ellátó 
intézményt kereshetnek fel, 

- az iskolában a tanulók és a szülők által jól látható helyen közzéteszi az 
ifjúságvédelmi feladatot ellátó fontosabb intézmények címét, illetve 
telefonszámát, 
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-  családlátogatásokon vesz részt a veszélyeztető okok feltárása érdekében, 
-  a veszélyeztető okok megléte esetén értesíti a gyermekjóléti szolgálatot, 
    segíti a gyermekjóléti szolgálat tevékenységét, 
- a tanulók anyagi veszélyeztetettsége esetén rendszeres, vagy rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatás megállapítását kezdeményezi a hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező szervnél,  

-  nyilvántartást vezet az iskolában tanuló hátrányos, halmozottan hátrányos 
helyzetű, veszélyeztetett tanulókról, 

-   tájékoztatást nyújt a tanulók részére szervezett szabadidős programokról. 
c) Az iskola ifjúságvédelmi tevékenysége három területre terjed ki: a tanuló 

fejlődését veszélyeztető okok megelőzésére, feltárására, megszüntetésére. 
Iskolánk alapvető feladatai az ifjúságvédelem területén: 
• fel kell ismerni, és fel kell tárni a tanulók problémáit, 
• meg kell keresni a problémák okait, 
• segítséget kell nyújtani a problémák megoldásához, 
• jelezni kell a felmerült problémát a gyermekjóléti szolgálat szakembe-

reinek. 
d) A tanulók fejlődését veszélyeztető okok megszűntetésének érdekében 

iskolánk  együttműködik a területileg illetékes: 
• nevelési tanácsadóval, 
• gyermekjóléti szolgálattal, 
• családsegítő szolgálattal, 
• polgármesteri hivatallal, 
• gyermekorvossal, 
• továbbá a gyermekvédelemben résztvevő társadalmi szervezetekkel, 

egyházakkal, alapítványokkal. 
e) Iskolánk pedagógiai munkáján belül elsősorban az alábbi tevékenységek 

szolgálják a gyermekvédelem céljainak megvalósítását: 
• a felzárkóztató foglalkozások, 
• a tehetséggondozó foglalkozások, 
• az indulási hátrányok csökkentése, 
• a differenciált oktatás és képességfejlesztés, 
• a pályaválasztás segítése, 
• a személyes, egyéni tanácsadás (tanulónak, szülőnek), 
• egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése, 
• a családi életre történő nevelés, 
•   a tanulószobai foglalkozások, 
• az iskolai étkezési lehetőségek, 
• az egészségügyi szűrővizsgálatok, 
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• a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, sza-
badidős tevékenységek, szünidei programok), 

• a tanulók szociális helyzetének javítása (segély, természetbeni támoga-
tás), 

• a szülőkkel való együttműködés, 
• tájékoztatás a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgál-

tatásokról. 
A szociális hátrányok, a halmozott és a halmozottan hátrányos helyzetből fa-
kadó hátrányok csökkentését az alábbi tevékenységi formákkal szolgáljuk: 

• a lehetőség szerinti kisebb létszámú osztályok, 
• az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése, 
• szoros kapcsolat a nevelési tanácsadóval és a gyermekjóléti szolgálat- 

tal, 
• tehetséggondozó foglalkozások, 
• egyéni foglalkozások, 
• a felzárkóztató órák, foglalkozások, korrepetálások, 
• a tanulószoba, 
• iskolai sportkör, szakkörök, 
• a diákétkeztetés, 
• szülők, családok életvezetési gondjainak segítése, 
• a tankönyvtámogatás elveinek, mértékének meghatározása; a 

 tankönyvvásárláshoz nyújtott segélyek, 
• hozzájárulás tanulmányi kirándulásokhoz, táborozásokhoz, 

 osztálykirándulásokhoz, 
• drog- és bűnmegelőzési program alkalmazása, 
• felvilágosító munka, a szociális hátrányok enyhítését segítő pályázatok 

 figyelése, részvétel a pályázatokon, 
• az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, 

 eszközeinek egyéni vagy csoportos használata, 
• szabadidős foglalkozások, 
• a nevelők és a tanulók segítő, személyes kapcsolatai, 
• a szülők, a családok nevelési, életvezetési gondjainak segítése, 
• a családlátogatások, rendszeres kapcsolattartás a szülővel, 
• a szülők tájékoztatása a családsegítő- és a gyermekjóléti 

szolgálatokról, 
• a továbbtanulás irányítása, segítése, 
• az iskolai ifjúságvédelmi felelős tevékenysége, 
• a tanulók szociális helyzetének javítása (segély, természetbeni juttatás 

stb.) 



                                      Göndöcs Benedek Középiskola és Kollégiumai Pedagógiai Programja                              48 
 

• iskolai szeretetszolgálat működtetése, 
• jótékonysági akciók szervezése, 
• az étkezési díjak kifizetéséhez nyújtott segélyek. 

A tanulók fejlődését veszélyeztető okok megszüntetésének érdekében iskolánk 
szorosan együttműködik az érintett családdal, a nevelési tanácsadóval, a gyer-
mekjóléti szolgálattal, a családsegítő szolgálattal, a gyermekorvossal, szükség 
esetén a gyámhatósággal, az illetékes önkormányzat jegyzőjével, a kisebbségi 
önkormányzatokkal, a védőnővel, a járási hivatalokkal, a kormányhivatal 
egyéb szerveivel. 

 
2.7. Kiemelt figyelmet érdemlő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 

tevékenység 
 

Nevelő-oktató munkánk egyik alapvető feladata a kiemelt figyelmet igénylő 
tanulók fejlesztése, melynek alapja a tanulók egyéni képességeinek, fejlett-
ségének, ismereteinek figyelembe vétele, a differenciálás; valamint különféle 
egyéni fejlesztő módszerek és szervezeti formák alkalmazása a tanítási folya-
matban. 

 
Munkánk során kiemelten kezeljük  
- a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő; 
- a kiemelten tehetséges; 
- a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű 
tanulók egyéni fejlesztését. 

 
2.7.1 A beilleszkedési, magatartási nehézségek, tanulási kudarcok enyhítését 

szolgáló tevékenységek, felzárkóztatás 
 
Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a 
különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság 
szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alultel-
jesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányos-
ságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése 
nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési 
igényűnek. Ha a gyermek, a tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehéz-
séggel küzd, fejlesztő foglalkoztatásra jogosult. A fejlesztő foglalkoztatás a ne-
velési tanácsadás, az iskolai nevelés és oktatás keretében valósítható meg. 
A tanulási zavarok elsődleges tünetek, melyeknek következményei a kudarcok. 
Másodlagosan alakulhatnak ki a viselkedési zavarok.  
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Nagyon fontosnak tartjuk a beilleszkedési, magatartási, tanulási problémákkal 
küszködő tanulók fejlesztését, mert a problematikus tanuló saját fejlődésének 
és közössége fejlesztésének is gátjává válhat. 
Az esélyegyenlőtlenség csökkentése fontos feladatunk, amely speciális felzár-
kóztató programokkal, személyes törődéssel, beszélgetésekkel is történhet. 
Nagy erőfeszítéseket teszünk a különböző okokból gyengébb előképzettségű 
tanulók felzárkóztatására. Ennek megvalósítása érdekében törekszünk az egyes 
szakmákra, illetve tantárgyakra lebontva a lemaradók felzárkóztatására. 
A felzárkóztatás egy komplex, nagy körültekintést, lelkiismeretességet és áldo-
zatosságot kívánó pedagógiai tevékenység. Jelenti a lemaradás fokának és 
okainak feltárását, a tanuló helyes önismeretre és küzdőképességre való neve-
lését, a tanórán kívüli felzárkóztató foglalkozások és a tanórai differenciált fog-
lalkoztatás megtervezését, szervezését és kivitelezését. 
A felzárkóztatás során ügyelnünk kell arra, hogy a tehetséges tanulókkal való 
kiemelt foglalkozás ne lássa kárát a felzárkóztatásának. E feladatnak fontos 
részét képezi minden iskolai szinten a korrepetálás, illetve a kezdő gimnáziumi, 
szakközépiskolai osztályoknál a szintre hozás. A felzárkóztatás speciális for-
mája az 1-2 éves időtartamú, a kerettanterv alapján folyó felzárkóztatás, a 
különböző HÍD programok. 
 
Feladatunk: 

• A tanuló személyiségének, környezetének, családi hátterének megisme-
rése, a problémák gyökerének feltárása. 

• A pedagógiai szakvélemény megismerése. 
• A szülői jellemzés figyelembe vétele. 
• A pedagógusok minél sokoldalúbb megfigyelései. 
• A fejlesztő módszerek megbeszélése, egyeztetése a családdal. 
• A megfelelő beilleszkedés hatékony segítése. 
• A szülők segítése a családi, a nevelési konfliktusok megoldásában.  

 
A fejlesztés színterei az iskolai, osztályközösségi, a kollégiumi és a hitéleti 
programok. Az elérendő cél a gyerekek, tanulók felelősségtudatának, önfegyel-
mének, kezdeményezőkészségének, csoportmunkára való alkalmasságának 
kialakítása. 
 
Ennek érdekében az alábbiakra: 

• Szoros kapcsolat a helyi nevelési tanácsadóval, gyermekjóléti szolgálattal, 
•  A lehetőség szerinti kisebb létszámú osztályok, 
•  Az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése, 
•  Egyéni foglalkozások, 
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•  Képesség-kibontakoztató- és integrációs felkészítés, 
•  Nevelők és tanulók személyes kapcsolatainak erősítése, 
•  Iskolai könyvtár használata, 
• A felzárkóztató órák, foglalkozások 
• A tanulószoba, 
• Iskolai sportkörök, 
• Tanórán kívüli szabadidős tevékenységek, kirándulások, közösségi ren-

dezvények (pl.: „Tea-kocsmák”), szakkörök, 
• A családlátogatások, szülőkkel való együttműködés, 
• Tanulók szociális helyzetének javítása (segély, természetbeni támogatás 

stb.), 
• Szülők tájékoztatása a családsegítő- és gyermekjóléti szolgálatokról, 
• A szülők és a családok nevelési gondjainak segítése. 

 
2.7.2 A tehetséggondozást szolgáló tevékenységek 

 
Kiemelten tehetséges tanuló az a különleges bánásmódot igénylő tanuló, aki 
átlag feletti általános vagy speciális képességek birtokában magas fokú 
kreativitással rendelkezik, és felkelthető benne a feladat iránti erős motiváció, 
elkötelezettség. A tehetséges tanulók speciális képességeinek kibontakozta-
tásához biztosítjuk kreativitásuk fejlesztését szolgáló szervezeti formákat. Fon-
tos, hogy minél előbb felismerjük az átlagosnál tehetségesebb gyerekeinket, 
speciális fejlesztésüket minél hamarabb kezdjük el. A fejlesztés tanórán és a 
tanórán kívül történik. A foglalkozásokat úgy tervezzük, hogy a tanuló 
maximális terhelhetőségét ne haladja meg az általa választott órák száma. 
A tehetséggondozáshoz elengedhetetlenül szükséges az elkötelezett és jól 
képzett pedagógusok megléte, akik személyiségükben is alkalmasak, képesek a 
tehetséges tanítványaikkal való foglalkozások vezetésére, önálló programok 
megvalósítására.  
 
A tehetség kibontakoztatását szolgálótevékenységek 
 

• tanítási órák, 
• az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése, 
• hitéleti programok, 
• egyéni képzés, egyéni foglalkozások, 
• tehetséggondozó, fejlesztő foglalkozások, szakkörök, énekkar, 
• a nem kötelező (választható) tanórán tanulható tantárgyak tanulása, 
• a tehetségfejlesztő foglalkozások, 
• a iskolai sportkör, 
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• művészeti csoportok, 
• versenyek, vetélkedők, bemutatók (szaktárgyi, sport, kulturális stb.), 
• ünnepélyek, megemlékezések, 
• egyéb szabadidős foglalkozások (pl.: színház- és múzeumlátogatások), 
• az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek 

egyéni vagy csoportos használata, 
• a továbbtanulás segítése, 
• iskolaújság, iskolarádió, 
• Göndöcs Benedek Díj 
• Az iskola legjobb sportolója díj 
• Don Bosco Díj 
• Szent György Díj 
• Kerkai Jenő Díj 
• személyes beszélgetések, a biztatás, a jutalmazás megfelelő formáinak 

megkeresése 
• felkészítés továbbhaladásra, magasabb tanulmányok folytatására 
• emelt szintű tantárgyak tanítása (a helyi tantervnek megfelelően) 
• kiugró tehetségek szakemberhez való irányítása, aki gondoskodik 

megfelelő fejlesztésükről, 
• egyéb rendezvények. 

 
2.7.3 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések 
 

Az elmúlt húsz év gazdasági és társadalmi változásai egyre nagyobb rétegek 
leszakadását eredményezték, egyre nehezebb lett az alacsony jövedelmű csalá-
dok boldogulása, melynek hatásai begyűrűztek az iskolákba is. A szegénység 
különösen sújtja a tanulatlan munkanélküli szülők gyerekeit, és a romákat. A 
tanulók jelentős része mélyszegénységben él, ahol az alapvető élelmiszerek, a 
ruházat megvásárlása is akadályokba ütközik. A szülők sokszor maguk is 
alacsony iskolázottságúak, elsődleges szempontjuk a megélhetés biztosítása, 
értékrendjükben a gyermekek iskoláztatása háttérbe szorul. Így a gyermekeknél 
hiányzik a pozitív mintát támogató környezet, a család nem nyújt követendő 
életvezetési modellt. Ezért különösen fontos már a középiskolába jutáskor, 
hogy kellő figyelmet fordítsunk a tanulókra. A tapasztalat azt mutatja, hogy az 
iskolai lemorzsolódást, a hiányzások elszaporodását, ebben az időszakban tud-
juk legjobban megelőzni. Ennek eszközei a pozitív énképük, önbizalmuk erő-
sítése, képességeik fejlesztése, közösségépítés. Ha ebben az időszakban sikerül 
megszerettetni a tanulást velük, akkor jó esély van arra, hogy a lemorzsolódást 
elkerüljék, a végbizonyítványt megszerezzék.  
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Az iskolából való kimaradás, az iskolai tanulás idő előtti befejezése, valós és 
súlyos gond Magyarországon. Az iskolából kimaradt tanuló nem szerzi meg a 
munkaerőpiacon való boldoguláshoz szükséges ismereteket, ezzel veszélyezteti 
saját jövőjét, hiszen megfelelő végzettség nélkül az elhelyezkedési lehetőségek 
jóval szűkebbek. Különösen igaz ez a hátrányos helyzetű régiókban élő fiata-
lokra, hisz itt nem csak az alacsony iskolai végzettség, de még az országos át-
lagtól magasabb munkanélküliség okozta veszéllyel is szembe kell nézniük.  
Intézményünk arra törekszik, hogy tanulóink oktatása és nevelése a lehető leg-
hatékonyabban, az új oktatási és pedagógiai módszerek, eszközök alkalma-
zásával történjen. A fiatalok életpályájának sikere azon is alapszik, hogy 
mennyire képesek az iskolában olyan tudással és kompetenciákkal felvértezni 
magukat, melyek birtokában képessé válnak a társadalom és a piacgazdaság 
jelen és jövőbeli igényeinek megfelelni, azokhoz folyamatosan alkalmazkodni, 
javuljon különösen a hátrányos helyzetű fiatalok helyzete, segítsük a 
felsőoktatási továbbtanulásukat. 
Ehhez az iskolában is szemléletváltásra, a pedagógiai kultúra megújulására van 
szükség. A hagyományos módszerek, eljárások ma már nem elegendőek a 
változó szükségletek, igények kielégítésére. Emellett külön probléma az, hogy 
a tanulók jelentős részének - nem ritkán a szülőktől, a környezettől származó 
negatív hatások miatt bekövetkező - egyre csökkenő tanulási motiváltsága 
mellett hogyan tudjuk őket felkészíteni, a gazdasági, társadalmi versenyből 
fakadó egyre növekvő feladatok ellátására Mindezek a pedagógusok számára is 
ellehetetleníthetik a hatékony oktató-nevelő munkát, aminek köszönhetően 
csökkenhet az eredményesség.  
Mindebből az következik, hogy a diákok személyiségét, tulajdonságait, kulcs-
kompetenciák fejleszteni kell.  Megfelelő foglalkozásokkal, eszközökkel segí-
tenünk kell a pedagógusokat és a diákoknak a fenti célok megvalósulásához. 
Mindezek bevezetéséhez meg kell teremtenünk a szükséges intézményi felté-
telrendszert. 
 
Ennek megvalósítása érdekében "Új eszközökkel a jövő nemzedékéért" - A 
hátrányos helyzetű tanulók középfokú iskolai sikerességének elősegítése, 
lemorzsolódásának megakadályozása, felsőoktatási képzésbe való bejutásának 
elősegítése címmel TÁMOP-3.3.10.A-12-2013-0005 azonosító számú pályá-
zatot nyert meg iskolánk. 
A pályázatunk célját a következő pontokban határoztuk meg:  
• a bevont tanulók alapkészségeinek fejlesztése, képességeinek kibontakoz-

tatása; 
• a bevont tanulók középfokú iskolában tartása, tanulási motivációjának erő-

sítése; 
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• a bevont tanulók felsőfokú oktatásban való részvételi szándékának meg-
erősítése; 

• a bevont tanulók felsőfokú oktatásban való részvételének segítése; 
• a bevont tanulók tanulmányi eredményének javulása; 
• a bevont tanulók pályatudatosságának, öngondoskodási képességének fej-

lesztése, annak érdekében, hogy képesek legyenek megalapozott pályadön-
tést hozni és ennek megfelelően felkészülni a tovább tanulásra, vagy a 
munka világában történő elhelyezkedésre; 

• a bevont tanulóknál az életpálya tervezés fontosságának tudatosítása; 
• a munka világának közelebb hozása az iskolai tanulmányokhoz, a munka-

vállaláshoz szükséges ismeretek, kompetenciák fejlesztése által; 
 
Összefoglalva: az „Új eszközökkel a jövő nemzedékéért” című pályázatunkban 
a következő tevékenységeket valósítottuk meg, melyeket szeretnénk folytatni a 
jövőben is: 

• Egyéni fejlesztési tervek kidolgozása és alkalmazása öt kompetencia 
területen;  

• Egyéni képességek megtalálása és azok fejlesztése; 
• A tanulók személyes mentorállása, személyiség fejlesztése, önértékelés, 

önismeret fejlesztés; 
• A sikeres nyelvvizsgára való felkészítő plusz foglalkozások megtartása; 
• Közösségépítő programok, szakkörök, klubok, kirándulások, színházlá-

togatások szervezése; 
• Továbbtanulást erősítő kezdeményezések, felsőfokú intézmények nyílt-

napjainak látogatása, óralátogatás; 
• A szakmaválasztás elősegítése, munkahely látogatás, különböző szak-

mák megismertetése,  
• Komplex program sorozat megtartása, előadások, sikeres emberek, vál-

lalkozók bemutatása, vállalkozásfejlesztési ismeretek, tudatos életpálya 
modell illetve karriertervezés; 

• Tanulóbarát környezet kialakítása; 
• Hátránykompenzáló fejlesztőeszközök beszerzése; 
• A sikeres szakmai programhoz szakmai együttműködések kialakítása; 
• A programban résztvevő pedagógusok, mentorok, speciális felkészítése, 

továbbképzés keretében; 
• Szakmai napok, workshopok; esetmegbeszélések; 
• Családi napok megrendezése. 

 
A Göndöcs Benedek Középiskola eddig is a kitűzött célok mentén végezte 
szakmai munkáját, melynek vonalai a pedagógiai programból kiolvashatók. A 
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pályázatban foglalt célkitűzéseket, tevékenységeket a pályázat fenntartási 
időszakában is fontosnak tartjuk, annak meg kívánunk felelni, figyelembe véve 
a mindenkori lehetőségeinket. 

 

2.8.  Teljes körű egészségfejlesztés 
 
A teljes körű egészségfejlesztés célja, hogy a teljes személyiségét érintő, 
rendszerszerűen működő egészségfejlesztő tevékenységekben. 
Az egészségfejlesztés – és annak egyik megvalósulási formája, a korszerű 
egészségnevelés – a tanuló életmódjára, életszemléletére, azon belül kiemelten 
az egészségi állapotának erősítésére, fejlesztésére irányul.  
Az iskolai egészségfejlesztésnek ahhoz kell hozzájárulnia, hogy a tanulók kellő 
ösztönzést és tudást kapjanak, szerezzenek az egészséges életvitelhez. Az 
egészséges életmód, életszemlélet, magatartás szempontjából lényeges 
területek beépülnek az iskola pedagógiai rendszerébe, összes tevékenységébe. 
 
A feladat megoldása közös problémakezelést és együttműködést igényel 

- az intézményvezető vagy megbízottja, 
- az egészségnevelő pedagógus, 
- a szakatanárok, a szakoktatók, a kollégiumi nevelőtanárok, 
- az iskolaorvos, a védőnő, 
- a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, 
- a tanulószobai csoportok vezetői,  
- a tanulók  
- között. 

A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok különösen: 
- az egészséges táplálkozás, 
- a mindennapos testnevelés, testmozgás, 
- a testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a szenve-

délybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése, 
- a bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése, 
- a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás, 
- a személyi higiéné. 

Főbb tevékenységformák: 
- a mindennapos testedzés, 
- biológia, osztályfőnöki, szakmai és az egyéb tanítási órákon, szakmai 

gyakorlatokon feldolgozott ismeretek, 
- egyéb foglalkozások, táborok, kirándulások, 
- az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének 

igénybe vétele a tanulók egészségügyi és higiéniai szűrővizsgálatának 
megszervezéséhez. 
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Az intézményben folyó teljes körű egészségfejlesztés során figyelembe 
vesszük a gyermekek, tanulók biológiai, társadalmi, életkori sajátosságait, 
beillesztjük az intézményben megvalósuló átfogó prevenciós programokba. Az 
egészséges életmódra vonatkozó, azt támogató, az intézményi munkarendben 
és házirendben előírt szabályok betartása az intézményben mindenki számára 
kötelező.  
A tanulók fizikai állapotának mérésére a munkatervben meghatározott időinter-
vallumban kerül sor. 
Az iskolai büfé kínálatában az egészséges élelmiszerek mennyiségét, minő-
ségét, választékát tovább növeljük, bővítjük. 
 

2.9.  Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos 
iskolai terv 

 
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása a tanírási órákon (osztály-
főnöki, biológia-, testnevelésóra), a szakmai gyakorlatokon (egészségügyi, 
szociális szakképzés stb.) és a délutáni csoportfoglalkozásokon valósul meg. 
Ezt a feladatot az ifjúsági védőnő, illetve az iskola megfelelő végzettségű 
szaktanárai és szakoktatói látják el. látja el. 
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók 
- ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát, 
- ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alap-

fogalmakat, 
- ismerjék fel a vészhelyzeteket, 
- tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható 

következményeit, 
- sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat, 
- a környezet – elsősorban a háztartás, az iskola és a közlekedés, a veszélyes 

anyagok – egészséget, testi épséget veszélyeztető leggyakoribb tényezőinek 
megismertetése 

- ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével, 
- sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni. 
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt 
feladatok: 
- a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges 

készségekkel és jártasságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alap-
ismeretek területén; 

- a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük elsősegély-nyújtás 
alapismereteit; 
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- a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli 
(egyéb) foglalkozások keretében – foglalkoznak az elsősegély-nyújtással 
kapcsolatos legfontosabb alapismeretekkel. 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok 
megvalósításának elősegítése érdekében 
- az iskola kapcsolatot épít ki az Országos Mentőszolgálattal, Magyar Ifjúsági 

Vöröskereszttel és az Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesületével; 
- tanulóink bekapcsolódnak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos iskolán 

kívüli vetélkedőkbe; 
- az iskola a lehetőségeihez képest támogatja a pedagógusok részvételét 30 

órás, elsősegély-nyújtási ismeretekkel foglalkozó továbbképzésen. 
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő 
tevékenységformák szolgálják: 
- a helyi tantervben szereplő tantárgyak tanórái (biológia-egészségtan, kémia, fizika, 

testnevelés, osztályfőnöki órák, a szakképzés tantárgyainak tanórái, gyakorlati 
foglalkozásai)  

- Az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások:  
• szakkörök (Ifjúsági Vöröskereszt, elsősegély-nyújtó);  
• minden évben egy alkalommal az egészségügyi napon elsősegély-nyúj-

tással, egészségvédelemmel, a helyes táplálkozással kapcsolatos bemu-
tatót, témanapot szervezünk a tanulóknak az Országos Mentőszolgálat, 
Magyar Ifjúsági Vöröskereszt vagy az Ifjúsági Elsősegélynyújtók Orszá-
gos Egyesületének és más szervezetek bevonásával.  

Alkalmazott módszerek, eszközök: 
- előadás,  
- projekt,  
- gyakorlat,  
- kutatómunka, 
- bemutató, 
-  IKT eszközök használata, 
- verseny. 

 

2.10. Az iskolai drogstratégia programja 
 

A statisztikai adatok szerint a fiatalok drogfogyasztása országos szinten az 
elmúlt években jelentős mértékben nőtt. Annak ellenére, hogy az iskolánkba 
járó tanulókra nem jellemző a drogfogyasztás, az említett társadalmi jelenség 
miatt szükség van az iskolai drogprevencióra.  
A drogprevenciós munka területén legfontosabb a tanulók megfelelő attitűd-
jének kialakítása. Befolyással kell lennünk a drogfogyasztás okainak 
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mindegyikére: a drogok sajátosságából, a használó jelleméből, a családi 
háttérből s a tágabb társadalmi, környezeti hatásokból fakadó okokra. 
 
Célunk, hogy a prevenció az iskola teljes pedagógiai munkáját áthassa, s hogy 
a drogveszélynek kitett fiatalokat olyan normakultúrával, egészséges, optimista 
életszemlélettel ruházzuk fel, amelyek segítségével elhárítják a személyiséget 
veszélyeztető jelenségeket. 
 
Alapelveink: a konstruktív életvitel értékeinek közvetítése, a testi–lelki egész-
ség fogalmának holisztikus megközelítése, a személyesség, az interaktivitás. 
 
Feladataink: 
1. Felvilágosítás: tanulók, szülők, pedagógus és nem pedagógus munkatársak 
2. Megelőzés: tanulók 
3. Segítségnyújtás: tanulók, szülők 
4. Kapcsolattartás: tanulók, szülők, munkatársak, egyéb segítők 
 
A prevenciós módszerek szervezeti lehetőségei 
A drogmegelőző munka minden pedagógus feladata és kötelessége: közre-
működnek a tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, a 
feltárásában, a megszüntetésben. A prevenciós hatás középpontjában a tanuló 
áll, őt segítik a szülők, a pedagógusok és a prevenciós terápiában feladatot vál-
laló szakemberek.  
 
A programban részvevők köre: 
 1. Tanulók:  

- szaktanári órákon, 
- osztályfőnöki órákon, 
- tanórán kívül.  

2. Pedagógusok:  
- nevelőtestületi értekezleten, 
- munkaközösségi értekezleteken, 
- kollégiumban, 
- továbbképzéseken, 
- esetmegbeszéléseken, 
- személyes beszélgetéseken. 

3.  Szülők:  
- szülői értekezleteken, 
- ismeretterjesztő előadásokon, 
- személyes beszélgetéseken, 
- fogadó órákon. 
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A nevelőtestület feladatai: 
Az iskola vezetése támogatja a tanárok drogprevenciós és mentálhigiénés jel-
legű továbbképzését. A tanárok saját szaktárgyuk keretében élnek tárgyuk 
tartalmi és módszertani lehetőségeivel, valamint az iskola pedagógia program-
jába beépített tartalmakat feldolgozzák a tanítási órákon. 
 
A drogmegelőzés tartalmi elemei: 
� Stresszmegelőzés 
    Módszerek: interaktív szituációs gyakorlatok, beszélgetések, konfliktus-

helyzetek feldolgozása. 
�   Kommunikációfejlesztés 
 Beszélgetések, szituációs gyakorlatok, viták. 
�   Személyiségfejlesztés 
    Önismereti tesztek, beszélgetések, példaképek. 
�   Életvezetési ismeretek, a drogokkal kapcsolatos ismeretek 
   Felvilágosítás, interaktív foglalkozások, az elutasító meggyőződés kialakítá- 
    sa. 
�   A kábítószer fogyasztás tényének kezelése 

  Jogszabály szerinti titoktartási kötelezettséggel, külső segítség igénybevéte- 
  lével. 

 
Módszerek, eszközök: 
- Helyzetfelmérés a diákok körében alkalmanként, kérdőíves módszerrel. Ezek 

értékelése, feladat meghatározások. 
- Tananyag: osztályfőnöki, biológia órák témái (pl.: önismeret, én és a környe-

zetem, egészséges és biztonságos élet, veszélyeztető tényezők). 
- Külső drogprevenciós szakemberek foglalkozásai. 
- Személyiségfejlesztő, önismereti órák. 
- Tematikus előadás nevelési értekezlet keretében. 
- Alternatív szülői értekezletek. 
- Kiállítások szervezése. 
- Filmvetítések, ismeretterjesztő filmek 
- A szabadidős tevékenységek drogprevenciós lehetőségei: színház, koncert, 

kirándulás, közösségi rendezvények. 
- A témával foglalkozó kiadványok figyelése, felvilágosító szórólapok iskolai 

terjesztése, 
- Lelki napok. 
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2.11. A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi 
jogai, gyakorlásának rendje 

 
Az iskola életével kapcsolatos legfontosabb döntések a nevelőtestület hatáskö-
rébe tartoznak. A jogszabályok szerint bizonyos döntések a fenntartó, mások az 
intézmény vezetőjének hatáskörébe tartoznak.  
A tanulók döntési joga a diákközösségek munkájában történő részvételre, an-
nak szervezésére, szervezeti rendjének kialakítására korlátozódik a jogsza-
bályok által meghatározott módon.  
A köznevelési törvényben és végrehajtási rendeletében meghatározottak szerint 
biztosítjuk a lehetőséget, hogy a tanulók szervezett formában kifejthessék vé-
leményüket egyénileg, vagy a képviselőik által a tanulóközösség egészére vo-
natkozó döntések előtt.  
A tanulók érdekeinek képviseletére az iskolában diákönkormányzat működik. 
 
A diákönkormányzat feladata, hogy tagjainak érdekeit képviselje, az érintett ta-
nulók érdekében eljárjon. A diákönkormányzat tevékenysége, véleménye a 
tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed, így különösen az iskolai élet tan-
órán kívüli egyéb területeinek tervezésében, szervezésében és lebonyolításá-
ban: 
- a tanulmányi munka (versenyek, vetélkedők, pályázatok stb.); 
- tanulói ügyelet, iskolai felelősi rendszer; 
- sportélet; 
- túrák, kirándulások szervezése; 
- kulturális, szabadidős programok szervezése; 
- a tanulók tájékoztatása (iskolaújság, iskolarádió, iskolai honlap). 
Ezekben a kérdésekben a tanév folyamán az osztályközösségek, illetve a diák-
önkormányzat iskolai vezetősége javaslatokkal élhet az osztályfőnökök, a ne-
velőtestület és az igazgató felé. 
 
A magasabb jogszabályok alapján a diákönkormányzat véleményét ki kell kér-
ni: 
- az iskola szervezeti és működési szabályzatának jogszabályban meghatározott 

rendelkezéseinek elfogadása előtt, 
- a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, 
- az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 
- a házirend elfogadása előtt. 
A diákönkormányzatot az iskola igazgatóságával, a nevelőtestülettel, illetve 
más külső szervezetekkel való kapcsolattartásban (a tanulók véleményének to-
vábbításában) a diákönkormányzatot segítő pedagógus képviseli.  
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2.12. A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki mun-
ka tartalma, az osztályfőnök feladatai 

 
A pedagógusok részletes, személyre szabott feladatait a munkaköri 
leírásuk tartalmazza.  

 
1. A pedagógusok alapvető feladatai  
- A tanítási órákra, gyakorlati, a kollégiumi és egyéb foglalkozásokra való 

felkészülés. 
- A vonatkozó jogszabályokban, iskolai szabályzatokban előírt pedagógiai és 

adminisztratív feladatok ellátása. 
- Az előírt tanórák, gyakorlati foglalkozások, kollégiumi és tanórán kívüli, 

egyéb foglalkozások, feladatok pontos és eredményes megtartása.   
- Kötött munkaidejének neveléssel-oktatással lekötött munkaidején felöli 

részében a nevelést-oktatást előkészítő, a neveléssel-oktatással összefüggő 
egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lásson 
el. 

- Aktív részvétel a nevelőtestület értekezletein, valamint a szakmai munka-
közösségek munkájában. 

- Aktív részvétel az éves munkaterv szerinti rendezvényeken.  
- A tudomására jutott hivatali titkot megőrzése. 
- A jogszabályokban meghatározott határidőkre megszerezze az előírt minő-

sítéseket. 
- Az iskola céljainak képviselete a tanulók és a szülők előtt.  
- A pedagógusra bízott osztályterem, szaktanterem gondozottságának és 

pedagógiai szakszerűségének figyelemmel kísérése. 
- Osztályozó-, különbözeti- érettségi és szakmai vizsgák előkészítésében, 

lebonyolításában való részvétel. 
2. A tanórai és a tanórán kívüli oktató-nevelő munka, tanulásirányítás 
- Tanórai, gyakorlati-, kollégiumi és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások 

megtartása. 
- A tanórai (bele értve a gyakorlati és a kollégiumi foglalkozást is) és a tan-

órán kívüli (egyéb) foglalkozások éves tervének elkészítése (tanmenetek, 
éves programok). 

- Előzetes felkészülés a tanítási órákra, gyakorlati- kollégiumi és a tanórán 
kívüli (egyéb) foglalkozásokra. 

- A motiválás, a differenciálás, a tanulói aktivitás változatos formáinak 
alkalmazása a tanítási órákon 

- Változatos szervezeti formák alkalmazása a tanítási órákon 
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- A tanulók életkorához és a didaktikai feladatokhoz megfelelően illeszkedő 
módszerek, szemléltetés, ellenőrzés és értékelés alkalmazása a tanítási órá-
kon. 

- A tanulók aktív munkájának és megfelelő magatartásának biztosítása a ta-
nítási órákon és a különféle iskolai foglalkozásokon. 

- Az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatása, gyako-
roltatása a tanítási órákon. 

- A helyi tanterv követelményeinek elsajátítása a pedagógus által tanított 
tanulók körében. 

3. A tehetséges tanulók gondozása 
- Egyéb (tanórán kívüli) fejlesztő foglalkozások szervezése a tehetséges 

tanulók részére. 
- Iskolai tanulmányi, sport és kulturális versenyek, vetélkedők, bemutatók, 

pályázatok önálló szervezése, segítség a szervezésben. 
- Részvétel az iskolai tanulmányi, sport és kulturális versenyeken, vetélkedő-

kön, bemutatókon. 
- A tehetséges tanulók részvételének biztosítása és felkészítése a különféle 

iskolán belüli versenyekre, vetélkedőkre stb. 
- A tehetséges tanulók részvételének biztosítása és felkészítése a különféle 

iskolán kívüli versenyekre, vetélkedőkre stb. 
4. A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beil-

leszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a 
felzárkóztatásra szoruló tanulók gondozása, eredményes fejlesztése 

- Egyéb (tanórán kívüli) fejlesztő foglalkozások szervezése a hátrányos 
helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, 
magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzár-
kóztatásra szoruló tanulók részére. 

- Az ifjúságvédelmi feladatok ellátása a hátrányos helyzetű, a halmozot-
tan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási 
nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók 
körében. 

- A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beil-
leszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve 
a felzárkóztatásra szoruló tanulók korrepetálása, segítése, mentorálása. 

- A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a 
beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, 
illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók felkészítése javító vagy 
osztályozó vizsgára. 

5. A tanulók tanórán kívüli foglalkoztatása 
- Szabadidős programok szervezése iskolán kívül (pl. színház-, múzeum-

látogatás, kirándulás). 
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- Szabadidős programok szervezése iskolán belül (pl. klubdélután, ka-
rácsonyi ünnepség). 

- Iskolai rendezvények, ünnepélyek, évfordulók megrendezése. 
- A nevelők, gyerekek és szülők együttműködését, kapcsolatát erősítő (kö-

zös) programok. 
6. Az iskolai diákönkormányzat működtetésében való aktív részvétel 

- Az iskolai diák-önkormányzati munka egy-egy részterületének irányítá-
sa, segítése. 

- Az iskolai diákönkormányzat programjainak önálló szervezése, segítség 
a programok szervezésében, részvétel a programokon. 

- Iskolai szintű kirándulások, táborok önálló szervezése, segítség a szer-
vezésben, részvétel a kirándulásokon, táborokon. 

7. Munkafegyelem, a munkához való viszony 
- A munkaköri kötelességek teljesítése. 
- Az ügyeleti munka pontos, felelősségteljes ellátása az óraközi szüne-

tekben. 
- Pontos adminisztrációs munka. A formai követelmények, a határidők 

betartása. 
- Az egyes tanév közben adódó feladatok pontos, határidőre történő 

megoldása. 
8. Folyamatos, aktív részvétel a nevelőtestület és a szakmai munka-közösség 

tevékenységében 
- Feladatvállalás a munkaközösség, a nevelőtestület aktuális feladataiban. 
- Részvétel a különféle feladatok megoldására alakult nevelői munka-

csoportokban. 
- Oktatási segédanyagok, szemléltető és mérőeszközök kidolgozása, 

közreadása. 
- Belső továbbképzések, előadások, bemutató órák szervezése, megtartása. 

9. Továbbtanulásban, továbbképzésekben való részvétel, önképzés 
- Másoddiploma megszerzésére irányuló továbbtanulásban való részvétel. 
- Továbbképzéseken való részvétel. 
- A továbbképzéseken tanultak átadása a nevelőtestület tagjainak. 
- Publikációk szakmai (pedagógiai, szaktárgyi) témákról folyóiratokban, 

kiadványokban. 
10. Az iskolai munka feltételeinek javítása 

- Pályázatok összeállítása, pályázatokon való részvétel. 
- Bekapcsolódás az eredményes pályázatok megvalósításába. 
- Az iskolai munka javítása új ötletekkel, az ötletek kivitelezése meg-való-

sítása (innováció). 
- Az oktatáshoz kapcsolódó szemléltető eszközök tervezése, kivitelezése. 
- Az iskola épületének, helyiségeinek dekorálása. 
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11. Részvétel a nevelőtestület szakmai életében, a döntések előkészítésében és 
végrehajtásában 

- Részvétel az adott tanév munkatervében meghatározott feladatok ellátá-
sában. 

- Részvétel a nevelőtestület szakmai (pedagógiai) döntéseinek előkészíté-
sében. 

- Önkéntes feladatok vállalása a nevelőtestületi feladatok megoldásában. 
12. Aktív részvétel a tantestület életében 

- A pályakezdő (gyakornok), vagy az iskolába újonnan került nevelők 
munkájának, beilleszkedésének segítése. 

- Önkéntes feladatvállalások a nevelőtestület közösségi életének; rendez-
vényeinek szervezésében, a szervezés segítése. 

- Részvétel a nevelőtestület közösségi életében, rendezvényekein. 
13. Az iskola képviselete 

- A szülői szervezet által szervezett rendezvények segítése. 
- Részvétel a szülői szervezet által szervezett rendezvényeken. 
- Az iskola igazgatójának felhatalmazása alapján, tudósítások közreadása 

a helyi társadalom számára az iskola életéről, eredményeiről a helyi 
médiában. 

- Bekapcsolódás az iskolán kívüli szakmai-pedagógiai szervezetek tevé-
kenységébe. 

- A település rendezvényein, eseményein való részvétel. 
- Aktív részvétel, tisztségek vállalása a település társadalmi, kulturális, 

sport, stb. életében, civil szervezeteiben. 
14. A vezetői feladatok ellátása 

- Vezetői feladatok vállalása a nevelőtestület szervezeti életében. 
- Az egyes vezetői feladatok (tervezés, szervezés, a végrehajtás irányítása, 

ellenőrzés, értékelés) lelkiismeretes ellátása. 
- A vezetőre bízott közösség formálása, az emberi kapcsolatok javítása. 

15. Megfelelő kapcsolat kialakítása a tanulókkal, a szülőkkel és a pedagógus 
kollégákkal 

- A tanulók, a szülők és a pedagógus kollégák személyiségének tisztelet-
ben tartása. 

- Elfogadást, figyelmet, megértést, jóindulatot sugárzó stílus, hangnem és 
viselkedés a tanulók, a szülők és a pedagógus kollégák felé. 

- Pedagógiai tanácsadás a tanulóknak és a szülőknek. 
- Kellő figyelem érdeklődés, megbecsülés és jóindulat a nevelőtársak felé 

(a pedagógus kollégák segítése, a tapasztalatok átadása, észrevételek, bí-
rálatok elfogadása). 

Osztályfőnök 
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Az osztályfőnököt az igazgató bízza meg, részletes feladatait a munkaköri 
leírás tartalmazza. 

 
Az osztályfőnök feladatai 

- Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának ta-
nulóit, munkája során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés je-
gyeire. 

- Megfelelő magaviseletű, az iskolai diák-önkormányzati munkában és az 
iskolai rendezvényeken aktív osztályközösséget alakít ki az osztálykö-
zösség megfelelő irányításával. 

- Fejleszti a tanulók személyiségét, elősegíti egészséges lelki és testi fej-
lődésüket. 

- Elősegíti a társadalmi normákhoz és az iskolai elvárásokhoz igazodó 
értékrend kialakítást és elfogadását. 

- Tanórákon kívüli – szükség esetén – iskolán kívüli közösségfejlesztő, 
szabadidős programokat (pl. osztálykirándulás, túra, színház-, múzeum-
látogatás) szervez. 

- Az osztályszintű és az iskolai rendezvényeken kíséri osztályát, felügyel a 
tanulókra. 

- Megismeri a tanulók családi és szociális körülményeit. 
- Rendszeres kapcsolatot tart és együttműködik a tanulók szüleivel. 
- Rendszeres kapcsolatot tart együttműködik az osztályban tanító 

nevelőkkel. 
- Tájékoztatja a tanulókat és a szülőket az őket érintő kérdésekről. Érdemi 

választ ad a szülők és tanulók iskolai élettel kapcsolatos kérdéseire. 
- Figyelemmel kíséri a diákok tanulmányi előmenetelét, és erről rendsze-

resen – legalább havonta – tájékoztatja a szülőket. 
- A bukásra álló tanulók szüleit a félév vége és az év vége előtt legalább 

egy hónappal írásban értesíti. 
- Ha a tanuló az év végén tanulmányi kötelezettségeinek nem tesz eleget, a 

szülőket tájékoztatja a tanuló továbbhaladásának feltételeiről. 
- Figyelmezteti a szülőket, ha a gyermekük jogainak megóvása vagy fej-

lődésének elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek. 
- A szülők figyelmét felhívja a szociális és egyéb juttatásokra. 
- Támogatja és segíti az osztályban működő szülői szervezet munkáját. 
- A szülők tájékoztatására szülői értekezleteket és fogadó órákat szervez. 
- Fokozott törődéssel foglalkozik az osztályába járó kiemelt figyelmet 

igénylő tanulókkal. 
- Az osztály tanulóinál ellátja a gyermekvédelmi feladatokat, együttműkö-

dik a gyermekvédelmi felelőssel, szükség esetén a gyermekjóléti és csa-
ládsegítő szolgálattal. 
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- Segíti a tanulási, beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 
iskolai munkáját. 

- Támogatja a tehetséges tanulók fejlődését. 
- Tájékozódik a tanulók iskolán kívüli tevékenységeiről. 
- Az iskolaorvosi szolgálat bevonásával figyelemmel kíséri a tanulók 

egészségi állapotát, és erről szükség esetén tájékoztatja az osztályban ta-
nító nevelőket.(pl. tartós betegségek, fogyatékosságok, gyógyszerérzé-
kenység). Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. 

- Minden hó végén érdemjeggyel értékeli a tanulók magatartását és 
szorgalmát. 

- Az első félév végén és a tanév végén javaslatot tesz a nevelőtestületnek a 
tanulók magatartás és szorgalom osztályzatára. 

- Az első félév végén és a tanév végén javaslatot tesz a nevelőtestületnek a 
tanulók egész tanévi munkájának dicsérettel történő elismerésére. 

- A házirendet megsértő vagy feladatait elmulasztó tanulót először szóbeli 
figyelmeztetésben, majd írásbeli figyelmeztetésben, intőben vagy rovó-
ban részesíti. Súlyosabb esetben javaslatot tesz a tanuló elleni fegyelmi 
eljárás lefolytatására. 

- Figyelemmel kíséri a tanulók hiányzásait, vezeti a mulasztási naplót, a 
mulasztásokat az osztálynaplóban havonként összesíti. Igazolatlan 
mulasztás esetén a jogszabályokban előírt rendelkezések alapján jár el. 

- A tanév elején elkészített osztályfőnöki tanmenet szerint vezeti az 
osztályfőnöki órákat, azokra előre felkészül. 

- Segíti és ösztönzi a tanulók továbbtanulását, megismerteti őket a pálya-
választási és továbbtanulási lehetőségekkel. 

- Elkészíti az osztályfőnöki munka éves tervezetét (osztályfőnöki munka-
terv, osztályfőnöki tanmenet). 

- Elkészíti az osztálystatisztikákat és ezekhez kapcsolódó elemzéseket. 
- Elkészíti a félévi és tanév végi értékeléseket az osztályközösség fejlő-

déséről. 
- Betartja az alapvető erkölcsi normákat a tanulókkal, a szülőkkel és a 

nevelőtársakkal szemben. 
- Kitölti és vezeti az osztálynaplót, hetente ellenőrzi a szükséges 

beírásokat, és szükség esetén gondoskodik azok pótlásáról. 
- Felfekteti és vezeti a tanulói törzslapokat és bizonyítványokat. 
- Tanév elején kitölti a tanulók tájékoztató füzetét, tanév közben havonta 

ellenőrzi tájékoztató füzet vezetését (érdemjegyek, egyéb beírások, szü-
lői aláírások). 

- Figyelemmel kíséri az osztály tantermének gondozottságát és pedagógiai 
szakszerűségét. 

- Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. 
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- Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös 
feladatok megoldását.  

- Órát látogat az osztályban. 
- Szükség szerint családot látogat. 
 
Az osztályfőnök osztályfőnöki nevelő munkáját a minden tanév elején 
összeállított osztályfőnöki munkaterv alapján végzi. Az osztályfőnöki mun-
katerv felépítése 
a) A tanév elején összeállított munkaterv 
- Az előző tanév végi értékelés az osztályközösség fejlődéséről. 
- Tanév eleji statisztikai adatok az osztályról. 
- Osztályfőnöki tanmenet (az osztályfőnöki órák éves terve). 
- Tervezett tanórán kívüli programok az adott tanévre havi bontásban. 
- Tervezett fogadó órák és szülői értekezletek az adott tanévre. Az egyes 

szülői értekezletek tervezett témái. 
- Az osztály diákközösségének vezetői. 
- Az osztályban működő szülői szervezet vezetői. 
b) Az osztályfőnöki munkatervhez csatolt dokumentumok a tanév folyamán 
- Első félévi és tanév végi osztálystatisztika. 
- Első félévi és tanév végi értékelés az osztályközösség fejlődéséről. 
- Jelenléti ívek és feljegyzések a szülői értekezletekről. 

 
2.13.  Kapcsolattartás a tanulókkal, a szülőkkel, az iskola partnereivel 
 

A kapcsolattartás a folyamatos, kétoldalú információcserét, a tájékoztatást, a 
tájékozódást és a partnerkapcsolatok erősítését szolgálják. 
 
Kapcsolattartás a tanulókkal 
Az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról 
az igazgató a tanévnyitó és tanévzáró ünnepélyen, a diákközgyűlésen, az isko-
laújságban, az aktualitásokról szóbeli és írásbeli hirdetésekben, az osztály-
főnökök az osztályfőnöki órákon tájékoztatják a tanulókat. 
Az osztályok a diákönkormányzat és az osztályfőnökük közvetítésével is keres-
hetik a szaktanárokat és az iskolavezetést. Az egyéni problémák is eljuttathatók 
szóban, vagy írásban az igazgatósághoz, a nevelő-testülethez. 
A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szakta-
nároknak folyamatosan szóban és írásban tájékoztatni kell. 
A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított 
jogaiknak az érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy 
választott képviselőik, tisztségviselők útján – az iskola igazgatóságához, az 
osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz.   
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A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyéni-
leg vagy választott képviselőik, tisztségviselők útján közölhetik az iskola igazga-
tóságával, a nevelőkkel, a nevelőtestülettel.   
 
A kapcsolattartás egyéb lehetőségei: 

- személyes beszélgetés,  
- honlap, 
- faliújság, 
- iskolarádió, 
- Iskolaújság, 
- iskolai rendezvények, programok, 
- kiállítások, 
- kirándulások, 
- ellenőrző, tájékoztató füzet, 
- telefonbeszélgetések, 
- SMS, 
- internet. 

 
Kapcsolattartás a szülőkkel 
Az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról 
az igazgató a szülői munkaközösség vezetőségi ülésén, hirdetőtáblán, alkal-
manként megjelenő írásbeli tájékoztatón keresztül, az osztályfőnökök az osz-
tályszülői értekezleten tájékoztatják a szülőket. 
A tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatásra alkalmas fórumok: 

- egyéni megbeszélések, 
- családlátogatások, 
- szülői értekezletek, 
- nyílt napok, 
- fogadó óra (igény szerint), 
- iskolaújság, 
- rendszeres írásbeli tájékoztatók, 
- iskolai rendezvények, programok, 
- kirándulások, bálok, kiállítások, 
- telefonbeszélgetések,  
- SMS, 
- internet. 

 
Az írásbeli tájékoztatókra az ellenőrző könyv használata kötelező. Az igaz-
gatóhoz címzett írásbeli kérdések levél formájában is eljuttathatók. A szülői 
értekezletek, a nyílt napok rendjét, idejét az iskolai munkaterv évenként tar-
talmazza. 
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A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban, vagy írásban egyéni-
leg, vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola 
igazgatóságával, a nevelőtestülettel.  
A szülők és más érdeklődők az iskola pedagógiai programjáról, szervezeti és 
működési szabályzatáról és házirendjéről az iskola igazgatójától, peda-
gógusaitól kérhetnek közvetlenül tájékoztatást. Az iskola pedagógiai prog-
ramjának, szervezeti és működési szabályzatának és házirendjének előírásai 
nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola 
alkalmazottainak) joga van megismernie.  
 
Kapcsolattartás az iskola partnereivel 
Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola állandó 
munkakapcsolatban áll a következő intézményekkel: 

- alapító, illetve a fenntartó 
- helyi egyházközség, plébánia elöljárója 
- a szalézi rend elöljárója 
- helyi egyházak 
- oktatásért felelős minisztérium, egyéb szakminisztériumok 
- oktatási hivatal 
- Kormányhivatal 
- helyi és más önkormányzatok  
- megyei önkormányzat 
- polgármesteri hivatalok 
- járási hivatalok 
- pedagógiai szakmai szolgáltatók 
- pedagógiai szakszolgálatok 
- katolikus pedagógiai intézet 
- egyházmegyei pedagógiai intézet 
- nevelési tanácsadó 
- más oktatási intézmények 
- gyámhatóság 
- gyermekjóléti szolgálatok 
- egyéb gyermekvédelmi, családjogi szervezetek 
- gazdasági kamarák 
- szakmai szervezetek 
- rendészeti szervek 
- vállalkozások, vállalkozók, gazdasági egységek 
- az intézményt támogató egyéb szervezetek 
- egészségügyi szolgáltatók 
- közművelődési intézmények 
- ifjúsági szervezetek 
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- Magyar Cserkészszövetség 
- egyéb civil szervezetek és intézmények 
- Munkaügyi Központ 
- szakirányú felsőoktatási intézmények 
- külföldi iskolák 
- helyi és megyei tömegkommunikációs szervezetek 

 
A munkakapcsolat megszervezéséért, irányításáért az igazgató a felelős. Az 
igazgató-helyettesek, a gazdasági vezető, a gyakorlati oktatásvezető, a kollé-
giumvezető a vezetői feladatmegosztás szerint tartanak rendszeres kapcsolatot 
a külső szervekkel az ügyek meghatározott körében. A fentiek mellett az 
intézmény törekszik az internetes honlapon a legfrissebb információk köz-
lésére. 
A tanulók egészségi állapotának megóvásáért az iskola igazgatósága rendszeres 
kapcsolatot tart fenn az illetékes egészségügyi intézmény dolgozóival, és 
segítségükkel megszervezi a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatát.  
Különösen fontos a megfelelő kapcsolat kialakítása a különböző iskola-egész-
ségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatók mellett a gyermekjóléti 
szolgálatokkal a tanulókat veszélyeztető okok megítélése és a szükséges pe-
dagógiai eszközök alkalmazása céljából. A tanulók veszélyeztetettségének meg-
előzése, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok eredményesebb ellátása 
érdekében az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse rendszeres kapcsolatot tart 
fenn az illetékes gyermekjóléti szolgálattal, a gyámhatósággal. A munkakapcsolat 
felügyeletéért a második igazgató-helyettes a felelős. Ennek megvalósítása érde-
kében: 
- az iskola biztosítja az ifjúságvédelmi felelősi munka feltételeit 
- folyamatosan tartja a kapcsolatot a szülőkkel 
- az iskola tájékoztatást ad a szülőknek azokról az intézményekről, melyek 

segítséget nyújthatnak 
- szükség szerint – akár a gyermekjóléti szolgálattal közösen – család-láto-

gatást szervez 
- az iskola kiemelt figyelmet szentel az élvezeti szerek fogyasztása következ-

ményeként kialakuló szenvedélybetegségek megelőzésére.  
A szakmai gyakorlati képzést folytatókat, szervezőket be kell avatni minden 
olyan intézményi döntés előkészítésbe, mely érinti a gyakorlati képzést. 
Ennek érdekében a gyakorlati képzés folytatójának, szervezőjének képviselőjét 
meg kell hívni azokra a nevelőtestületi értekezletekre, melyeken szóba kerül-
nek a gyakorlati képzés olyan vetületei: 
-  melyre érdemi rálátása a gyakorlati képzést folytatóknak, szervezőknek van,  
-  melyek hatással lehetnek az eddig végzett tevékenységre. 
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A gyakorlati képzést végzők és az intézmény együttműködik a gyakorlati kép-
zés belső szakmai ellenőrzésében. 
A gyakorlati képzést folytató és szervező jogosult az intézmény számára: 

-   javaslatokat tenni az általa folytatott tevékenységgel kapcsolatban, 
- véleményezni az intézmény olyan tevékenységét, mely hatással van a 

gyakorlati képzésre. 
A kapcsolattartás további formái, rendje: 

-  rendszeres és folyamatos kapcsolattartás az iskola gyakorlati oktatásvezető-
je, gyakorlati oktatásvezető-helyettese, szükség szerint az iskola igazgató-
ja, általános igazgató-helyettese, a kollégiumvezető és a gyakorlati oktatást 
végző szervezet képviselője között, 

-  a gyakorlati  oktatást végző szervezet  képviselőjének  meghívása  az iskola 
által szervezett szakmai továbbképzésekre, fórumokra, szakmai verse-
nyekre, 

-  a szakmai gyakorlati oktatást végző szervezet tájékoztatása szakmai tovább-
képzésekről, 

-  a szakmai szervezetnek, illetve annak képviselőjének, az iskolával közösen 
végzett, az iskolai szakmai oktatás színvonalát is emelő szakmai munkája 
elismeréséül Göndöcs Benedek Emlékérem kitüntetés adományozható. 

 

2.14.  A szülők, a tanulók és a pedagógusok együttműködésének formái 
 

A nevelés, a gyermeki személyiség harmonikus fejlesztésének elengedhetetlen 
feltétele a szülői ház és a pedagógus közösség együttműködése, amelynek  
alapja a gyermek iránt érzett közös felelősség, amelynek feltétele a kölcsönös 
bizalom és tájékoztatás, az őszinteség. Megvalósulási formái a kölcsönös 
támogatás és a koordinált pedagógiai tevékenység. Eredménye a családi és az 
intézményi nevelés egysége, és ennek nyomán a gyermeki személyiség kedve-
ző fejlődése. 
 
Az együttműködés formái: 

1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális 
feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős vezetője és az 
osztályfőnökök tájékoztatják: 

• az iskola igazgatója legalább évente egyszer a diákközgyűlésen, vala-
mint a diákönkormányzat vezetőségének ülésén, 

• a diákönkormányzat vezetője havonta egyszer a diákönkormányzat ve-
zetőségének ülésén és a diákönkormányzat faliújságján keresztül, 

• az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon. 
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2. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szak-
tanárok, a szakoktatók, a kollégiumi nevelőtanárok folyamatosan (szóban, 
illetve írásban) tájékoztatják. 

3. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban 
egyénileg, illetve választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az 
iskola igazgatóságával, a nevelőkkel, a nevelőtestülettel. 

4. A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális 
feladatokról az iskola igazgatója és az osztályfőnökök tájékoztatják. 

 5. A szülők és a pedagógusok együttműködésére az alábbi fórumok szolgálnak: 
a) Családlátogatás.  

Feladata, a gyermekek családi hátterének, körülményeinek meg-
ismerése, illetve tanácsadás a gyermek optimális fejlesztésének ér-
dekében. 

b)  Szülői értekezlet. 
Feladata: 
• a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés 

kialakítása, 
• a szülők tájékoztatása 
• az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről, 
• az országos és a helyi közoktatás-politika alakulásáról, változá-

sairól, 
• a helyi tanterv követelményeiről, 
• az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról, 
• saját gyermekének tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatar-

tásáról, 
• a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szint-

jéről, 
• az iskolai és az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredmé-

nyeiről, problémáiról, 
• a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése 

és továbbítása az iskola igazgatósága felé. 
c)   Fogadó óra (tanévenként kerül meghatározásra) 
      Feladata a szülők és a pedagógusok személyes találkozása, illetve 

ezen keresztül egy-egy tanuló egyéni fejlesztésének segítése konkrét 
tanácsokkal (Otthoni tanulás, szabadidő helyes eltöltése, egészséges 
életmódra nevelés, tehetséggondozás, továbbtanulás stb.) 

d)  Nyílt tanítási nap (évente két alkalommal) 
      Feladata, hogy a szülő betekintést nyerjen az iskolai nevelő és oktató 

munka mindennapjaiba, ismerje meg személyesen a tanítási órák 
lefolyását, tájékozódjon közvetlenül gyermeke és az osztályközösség 
iskolai életéről. 
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e)   Írásbeli tájékoztató.  
      Feladata a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy 

magatartásával összefüggő eseményekről, illetve a különféle iskolai 
vagy osztály szintű programokról.   

f,    Szakkörök indítása 
g,   Előadások szervezése 
h,   Pályaválasztási tanácsadás 
i,    Közös lelki nap 
j,   Közös zarándoklatok 
k,   Plébániával közös programok 

A szülői értekezletek, a fogadóórák és a nyílt tanítási napok időpontját az 
iskolai munkaterv évenként határozza meg. 
A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban 
egyénileg, illetve választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az 
iskola igazgatóságával, nevelőtestületével. 
A szülők részéről elvárhatjuk: 

• Aktív részvételt az iskolai rendezvényeken – az iskolai igények 
figyelembe vételével, 

• Ötletnyújtást az előadások (hitéleti, nevelési, stb.) témáihoz, 
• Őszinte véleménynyilvánítást, 
• Együttműködő magatartást, 
• Nevelési problémák őszinte megbeszélését, a közös megoldásra 

való törekvést, 
• Érdeklődő, segítő hozzáállást, 
• Szponzori segítségnyújtást. 
A szülői házzal való együttműködés továbbfejlesztési lehetőségei: 
• Közös rendezvények (pl.: karácsonyi ünnepség, farsangi bál, stb.) 

szervezése a szülők és pedagógusok részvételével. 
• Osztály-család közös hétvége. 
 

2.15.  A tanulmányok alatti vizsgák szabályai 
 

Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük: 
- osztályozó vizsga, 
- pótló vizsga, 
- javítóvizsga, 
- különbözeti vizsga, 
- beszámoltató vizsga, 
- szintvizsga, 
- modulzáró vizsga,  
- érettségi vizsga, 
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- szakmai vizsga. 
A jelen szabályozás hatálya kiterjed  

- az intézmény valamennyi tanulójára 
- más intézmények olyan tanulóira, akik az intézményben kívánnak vizsgát 

tenni,  
- az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott 

tagjaira. 
Az intézmény vezetőjének feladata a vizsga törvényes előkészítése, a 
zavartalan lebonyolítás feltételeinek biztosítása. 
A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó 
vizsgán, a különbözeti vizsgán, a beszámoltató vizsgán, az osztályvizsgán, a 
pótló és javítóvizsgán nyújtott teljesítménye alapján állapítjuk meg. A kiskorú 
tanuló érdemjegyeiről a szülőt folyamatosan tájékoztatjuk. 
Szakképesítő bizonyítványt a szakmai vizsga, érettségi bizonyítványt az 
érettségi vizsga eredményes teljesítése után kaphat a vizsgázó tanuló az adott 
állami vizsgabizottság határozata alapján. 
1. Osztályozó vizsga: Célja: annak megállapítása, hogy a tanuló rendelkezik-e 

a magasabb osztályba lépéshez elengedhetetlenül szükséges ismeretekkel. 
Osztályozó vizsga az évfolyam teljes anyagából, vagy egyes tárgyakból 
tehető iskolai vizsga.  A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az 
adott tanítási évben kell megszervezni. Több évfolyam anyagából összevont 
vizsga is tehető. Ez esetben minden évfolyamot külön osztályzattal kell le-
zárni.  
Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat 
megállapításához, ha 
- a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve, 
- engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének 

egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget, 
- ha a jogszabályban meghatározott tanítási óránál, gyakorlati foglalko-

zásnál többet mulasztott és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó 
vizsgát tehet, 

Osztályozó vizsgát januárban, április-májusban, júniusban, illetve augusztus-
ban lehet szervezni. 

2. Beszámoltató vizsga 
Osztályozó vizsgának számít a szakképző iskolában - a szakképzésre vonat-
kozó rendelkezések szerint - szervezett beszámoltató vizsga is. 
Az esti, levelező, távoktatási tagozat hallgatói az első és a második félév 
végén minden tanult tantárgyból kötelesek a szaktanárnak beszámolni.  
Beszámoltatásos számonkérési formára lehetőség van a nappali tagozatos 
oktatási forma esetén is az adott szakmai munkaközösségek döntése, illetve 
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az adott szaktanár, szakoktató kezdeményezése alapján is. A javaslatot, illet-
ve kérelmet az igazgató hagyja jóvá. 

3. Pótló vizsga 
Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból 
elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, 
mielőtt a válaszadást befejezné. A vizsgázónak fel nem róható ok minden 
olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek 
bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy gondatlan 
magatartására. Az igazgató hozzájárulhat ahhoz, hogy az adott vizsganapon 
vagy a vizsgázó és az intézmény számára megszervezhető legközelebbi 
időpontban a vizsgázó pótló vizsgát tegyen, ha ennek feltételei meg-
teremthetők. A vizsgázó kérésére a vizsga megszakításáig a vizsgakérdé-
sekre adott válaszait értékelni kell. 

4. Javító vizsga 
Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha 
- a tanév végén - legfeljebb három tantárgyból - elégtelen osztályzatot ka-

pott, 
- az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból 

elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik. 
A vizsgázó javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott idő-
pontban, az augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet. 
Szakmai gyakorlatból akkor lehet javítóvizsgát tenni, ha a gyakorlati képzés 
szervezője azt engedélyezte. 

5. Különbözeti vizsga 
Különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában tehet, amelyben a tanul-
mányait folytatni kívánja. 
Célja: annak megállapítása, hogy más iskolából iskolánkba való felvételét 
kérő tanuló, továbbá a saját iskolánkban egy magasabb iskolatípusba, vagy 
másik szakmába, szakmacsoportba átiratkozni kívánó tanulónk rendelkezik-
e a továbbhaladáshoz szükséges, az intézmény helyi tantervében előírt 
minimális ismeretekkel. 
Az igazgató írja elő más iskolából, évfolyamról, vagy más iskolaszerkezeti 
típusból érkezett tanulóknak a tanrendek (tananyagok) összevetése után.  
Különbözeti vizsgát szeptemberben, januárban, februárban, májusban és 
augusztusban lehet szervezni. Kivételesen indokolt esetben az iskola igaz-
gatója egyedi elbírálás alapján más időpontot (a felvételtől számított három 
hónapon belül) is kijelölhet.  

6. Érettségi vizsga: a 12. évfolyam sikeres befejezése után következő állami 
vizsga, melynek rendjét, követelményeit az érettségi vizsgaszabályzat, az 
általános és részletes vizsgakövetelmények határozzák meg (a középszintű 
érettségi vizsga témaköreit a melléklet tartalmazza).  
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Az adott érettségi vizsgatárgyból eredményes előrehozott érettségi vizsgát 
tett tanuló - miután teljesítette az adott tantárgy minden évfolyamára vonat-
kozó követelményeket - a felsőbb évfolyamo(ko)n mentesül az értékelés, mi-
nősítés alól, de az adott tantárgy tanítási óráit az általános szabályok szerint 
látogatnia kell. 

7. Szakmai vizsga: A szakképzési időszak végén, az oktatott szakma előírá-
sainak megfelelően minden év februárban, illetve május-júniusban. A javító- 
és a pótló vizsgák szervezése a törvényi előírásoknak megfelelően történik. 

8. Modulzáró vizsga 
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben a képzési szakaszok lezáró, a 
szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott moduloknak megfelelő 
vizsga. A modulzáró vizsga a szakmai és vizsgakövetelményben meghatáro-
zottak szerint összevontan is megszervezhető. Az iskolarendszeren kívüli 
szakképzésben a szakmai vizsgára bocsátás feltétele a modulzáró vizsga 
eredményes letétele. 
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizo-
nyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettan-
tervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követel-énymo-
dulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével. 

9. Szintvizsga 
A gazdasági kamara annak mérésére, hogy a tanuló a szakiskolában az első 
szakképzési évfolyamon elsajátította-e az irányítás melletti munkavégzéshez 
szükséges kompetenciákat, a szakközépiskola és a szakképesítésben érintett 
országos gazdasági érdekképviseleti szervezet képviselőjének bevonásával a 
szakmai és vizsgakövetelményben előírt szintvizsgát szervez az első szak-
képzési évfolyam tanévében, február első tanítási napjától április utolsó 
tanítási napjáig terjedő időszakban. 
A szintvizsgára vonatkozó további szabályokat a szakképzési törvény tar-
talmazza. 

Az állami vizsgákra a tanulókat az iskola készíti fel. A többi típusban az iskola 
útmutatást ad.  
A tanulmányok alatti vizsgákat, vizsgatípustól függően, a köznevelési törvény 
végrehajtási rendelete, a szakképzési törvény, az érettségi, illetve a szakma 
vizsga vizsgaszabályzata szerint kell megszervezni. 
A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulókkal, kiskorú 
tanuló esetén a tanuló szüleivel közölni kell. 
A tanulmányok alatti vizsga követelményeit, részeit, így különösen az írásbeli, 
a szóbeli, a gyakorlati vizsgarészeket, az értékelés szabályait tantárgyanként és 
évfolyamonként az intézmény helyi tantervében, az érettségi tantárgyak 
általános és részletes követelményei, a szakképzési kerettantervek, illetve az 
adott szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei határozzák meg.  
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2.16.  A felvétel és átvétel helyi szabályai  
 

A felvételről és az átvételről az igazgató dönt. 
A felvétel feltételei: 
-  A tanuló a köznevelési törvényben előírt kötelezettségeinek eleget tett, illetve 

a szakképesítésre előírt előképzettségi feltételeknek megfelelt. 
- A tanulmányi követelményeknek, az általános egészségügyi, pályaalkalmas-

sági követelményeknek, ezen felül a választott szakmán meghatározott spe-
ciális egészségügyi követelményeknek megfelel. 

- A gyakorlati képzéshez szükséges gyakorlóhely az iskolában, vagy a gyakor-
lati oktatás megszervezésében résztvevő gazdálkodó szervezetnél a teljes 
képzési időre rendelkezésre áll. 

-   A tanuló a kérelméhez mellékelte az iskola által előírt mellékleteket. 
-  A szükség szerinti osztályozó, vagy a különbözeti vizsga követelményeinek 

eleget tett, 
-  Az adott iskolatípushoz szükséges tanulmányi előmenetel. 
A felvételnél szempont az is, hogy a szülő és gyermeke elfogadják az intéz-
mény pedagógiai programját, eltökéltek legyenek annak megvalósítására. A 
felvételnél tanulmányi szempontok is érvényesítendők. Plébánosi (lelkészi) 
ajánlás kérhető.  
A beiskolázást az igazgató a fenntartóval egyeztetve végzi. Beiskolázásunkat 
nem köti települési határ.  
A tanulószerződéssel rendelkező tanulót az iskolába fel kell venni.  
A beiratkozás során a tanulónak személyesen kell beiratkoznia. A beíratás 
díjtalan.  
Az elutasító döntés ellen az iskolafenntartónál lehet fellebbezni. A fellebbezést 
az iskola igazgatójához kell benyújtani a jogszabályban előírt jogvesztő határ-
időn belül. A beíratás részletes feltételeit – a jogszabály alapján – az iskola 
igazgatója határozza meg, melyekről a beíratás előtt az iskola a szülőket írás-
ban értesíti. Más iskolából történt átiratkozás estén osztályozó, különbözeti 
vizsga írható elő, megfelelő határidő kitűzésével. 

 

A felvétel rendje iskolaszerkezeti típusok szerint 
 

Iskolaszerkezeti típusok: 
A 8. évfolyamot követően (kivéve: HÍD Programok), nappali tagozat esetén  

• Szakközépiskola (kifutó szakiskolai) képzés 
- 9-13. évfolyam + szakképesítés-ráépülés évfolyam 

• Szakgimnáziumi (kifutó szakközépiskolai) képzés (9-12. évfolyam + 
szakképző évfolyam/ok/) 

• Gimnázium: 9-12. évfolyam 
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A jelentkezés határideje és módja: a vonatkozó minisztériumi rendelet szerint. 
Felvételi vizsgát csak szükség szerint tartunk az adott tanévre vonatkozóan. 
 
A szakképző évfolyamba, a felnőttek középiskolájába, az esti, levelező, távok-
tatási tagozatra való felvétel feltételeit a vonatkozó jogszabályok határozzák 
meg. 
 
Érettségi utáni szakképzés: 

⇒ Középfokú- és emelt szintű szakképzés 
A jelentkezés határideje: augusztus 25., mely az adott tanévre vonatkozóan, 
szükség szerint módosítható. 
A felvétel tanulmányi feltétele: A képzési típustól, a képzés jellegétől függő. 
Jelentkezés módja: a kitöltött iskolai jelentkezési lap leadása; önéletrajz meg-
írása. 
Felvételi vizsgát nem tartunk. 
 
Köznevelési és Szakképzési Hídprogramok  
A tanulók felvétele a nemzeti köznevelésről szóló törvény és a nevelési ok-
tatási intézmények működéséről és névhasználatáról szóló rendeletben fog-
laltaknak megfelelő módon történik. 
 
Kollégium 
Jelentkezők köre: a jogszabályban, a nappali tagozatos képzésre előírt életkorú 
fiúk és lányok, akiknek az iskolába való napi bejárás elképzelhetetlen. A kol-
légiumba való felvétel egy tanévre vonatkozik, azt minden tanévben meg kell 
újítani. 
 
A jelentkezés módja: az iskolai jelentkezési lapon, az iskolai jelentkezéssel egy 
időben. A felvételi döntést az iskolai felvétellel együtt hozzuk meg. Saját ágy-
neműt kell hozni. Hazautazás hetente történik. Étkezési térítési díj: a minden-
kori étkezési nyersanyagnormák alapján, az előírásoknak megfelelően állapít-
juk meg.  A kollégium az iskolával közös igazgatás alatt működik. Más intéz-
mények diákjainak felvételéről az igazgató dönt. 

 
Átvétel más intézményből 
Az iskola lehetőséget biztosít más iskolában tanuló diákok átvételére. Az át-
vételről való döntés az igazgató jogköre. A tanuló átvételénél figyelembe kell 
venni az alábbiakat: 
-  a tanuló előzetes tanulmányait, az azokat igazoló dokumentumokat, 
-  a korábban tanultak beszámíthatóságát, 
- szükség esetén meg kell állapítani a tanuló különbözeti, vagy osztályozó vizs-
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gára bocsátását,  
Az átveendő tanuló tanulmányi eredményét, magatartását, szorgalmát, a hitok-
tatásban való részvételét, hitéletét, a vele szemben alkalmazott fegyelmező és 
fegyelmi intézkedéseket, a tanuló és családja életkörülményeit, életsorsát mér-
legeljük a felvételnél. 
További szempontok:  

- testvér már az intézményünkbe jár 
- az osztályok száma az évfolyamon 
- az osztályok létszáma 
- a választott / tanult idegen nyelv 
- a különleges bánásmódot igénylő tanuló esetén a személyi, tárgyi 

feltételek megléte, a fejlesztés lehetőségeinek biztosítása 
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3.  Helyi tanterv  
 
Iskolánkban szakközépiskolai (kifutó szakiskolai), szakgimnáziumi (kifutó 
szakközépiskolai), gimnáziumi, érettségi utáni szakképzés és felnőttek 
középiskolai képzése folyik nappali, esti, levelező (távoktatásos) tagozatokon. A 
nevelő-oktató munka a különböző időszakokban kiadott kerettantervek, az 
érettségi vizsga általános és részletes követelményei, a szakképzés esetén az 
egyes szakképesítésekre vonatkozó hatályos kerettantervek, valamint szakmai és 
vizsgakövetelmények alapján történik. A helyi tantervünket e dokumentumok, 
jogszabályok alapján készítettük el figyelembe véve a nemzeti köznevelésről 
szóló törvény és végrehajtási rendeletei előírásait is.   
Az iskola évfolyamain az alábbi dokumentumok szerint elkészített helyi tanterv 
alapján folyik a nevelő-oktató munka, a szakmai képzés.   
 

3.1. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választ-
ható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és 
a követelmények 
 

         Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben alkalmazandó 
tantervek 

 

3.1.1. Szakgimnázium (kifutó szakközépiskola) 
⇒ A 13., a 14., illetve a 15. szakképző évfolyamokon a szakképzési 

kerettanterveket alkalmazzuk. 
⇒ A helyi tanterv összeállításánál figyelembe vettük a kétszintű érettségi 

miatt megváltozott érettségi követelményeket. 
⇒ 2012. szeptember 1-től, felmenő rendszerben került bevezetésre a Nem-

zeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti mindennapos 
testnevelés.  

⇒ A 2012-ben elfogadásra került szakközépiskola kerettanterv /a 
kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 
21.) számú EMMI rendelet és annak kiegészítései, módosításai/ alapján 
elkészült helyi tanterv szerint nevelünk-oktatunk 2013. szeptember 1-től 
felmenő rendszerben.  

⇒ 2013. szeptember 1-től felmenő rendszerben alkalmazzuk a 14/2013. 
(IV.05) NGM rendelet szerinti és az azt követően módosított szakképzési 
kerettanterveket. 

⇒ A vonatkozó jogszabályok megváltozása (30/2016. /VIII.31./ NGM 
rendelet a szakképzési kerettantervekről, majd annak módosításai) miatt 
2016. szeptember 1-től bevezetésre kerültek új iskolatípusként a 
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szakgimnázium, a vonatkozó kerettantervek és az ezek alapján elkészült 
helyi tanterv. 

⇒ 2018. szeptember 1-től felmenő rendszerben alkalmazzuk a 2018. szep-
tember 1-től hatályos szakképzési kerettanterveket, ide értve a köz-
ismereti képzés kerettantervi követelményeit is. 
 

3.1.2. Szakközépiskola (kifutó szakiskola) 
⇒ A szakképző évfolyamokon a szakképzési kerettanterveket alkalmazzuk.  
⇒ 2012. szeptember 1-től, felmenő rendszerben került bevezetésre a 

mindennapos testnevelés.  
⇒ Kifutó rendszerben alkalmazzuk a kerettantervek kiadásának és jog-

állásának rendjéről szóló kiegészített és többször módosított 51/2012. 
(XII. 21.) számú EMMI rendelet előírásait a szakközépiskolai (kifutó 
szakiskolai) képzésekre. 

⇒ 2014. szeptember 1-től felmenő rendszerben, a vonatkozó jogszabályok 
szerint, az előzetes tanulmányok beszámításával, a szakiskolát végzett 
tanulók két tanítási év alatt szerezhetnek szakközépiskolai érettségi 
bizonyítványt. A helyi tanterv összeállításánál figyelembe vettük a 
kétszintű érettségi miatt megváltozott érettségi követelményeket. 

⇒ 2016. szeptember 1-től felmenő rendszerben alkalmazzuk a 30/2016. 
(VIII.31) NGM rendelet szerinti és az azóta többször módosított 
szakképzési kerettanterveket. 

⇒ 2018. szeptember 1-től felmenő rendszerben alkalmazzuk a 2018. 
szeptember 1-től hatályos szakképzési kerettanterveket, bele értve a 
közismereti képzés kerettantervi követelményeit is. 

⇒ Felmenő rendszerben kerülnek bevezetésre - a vonatkozó jogszabályok és 
az azokban támasztott feltételek szerint - a Hídprogramok. A vonatkozó 
jogszabályok megváltozása miatt 2016. szeptember 1-től a szakiskola 
szakközépiskolává alakul át és alkalmazzuk a vonatkozó 
kerettanterveket. 
 

3.1.3.Gimnázium 
⇒ A helyi tanterv összeállításánál figyelembe vettük a kétszintű érettségi 

miatt megváltozott érettségi követelményeket. 
⇒ Felmenő rendszerben alkalmazzuk a kerettantervek kiadásának és jog-

állásának rendjéről szóló kiegészített és többször módosított 51/2012. 
(XII. 21.) számú EMMI rendelet előírásait a gimnáziumi képzésekre, 
különös tekintettel a humán és a testnevelés és sport orientáció (közneve-
lési típusú sportiskolai) követelményeire. 
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 3.1.4. Felnőttoktatás 
 

Célja: 
1. Tanköteles kort betöltött tanulók iskolarendszerű felkészítése az érettségi, 

illetve a szakmai vizsgára nappali, esti és levelező tagozaton. 
2. Felnőttek felkészítése a magasabb szintű szakmai átképzésre, tovább-

képzésre, a szakmai vizsgára. Az érettségi vizsga sikeres teljesítésével a 
magasabban kvalifikált szakmák megszerzése lehetőségének biztosítása. 

3. A nappali iskola munkarendjét (testi, érzékszervi fogyatékosságuk, egyéb 
elfoglaltságuk, versenysport, “utazó életmód", stb. miatt) nem bíró tanulók 
felzárkóztató oktatása, felkészítése az érettségi vizsgára, a szakmai vizsgára. 

4. Az iskolával tanulói jogviszonyban állóknak, valamint az önálló felkészü- 
lést vállalóknak (magánvizsgázóknak) osztályozó vizsgáztatása, különbözeti 
vizsga, érettségi, esetleg szakmai vizsgáztatása.  

Alapelvünk, hogy biztosítsuk a rugalmasságot, az átjárhatóságot, az alterna- 
tívákat a felnőttoktatásban is, amelyet egyrészt a más iskolákból történő 
átvétellel, másrészt pedig a saját iskolánkon belül kívánunk megvalósítani. 
⇒ A szakmai vizsgát tettek 2013. szeptember 1. után, a vonatkozó 

jogszabályok alapján, két alatt szerezhetnek szakközépiskolai érettségi 
bizonyítványt. 

⇒ A helyi tanterv összeállításánál figyelembe vettük a kétszintű érettségi 
miatt megváltozott érettségi követelményeket. 

⇒ Kifutó rendszerben alkalmazzuk a 14/2013. (IV.05) NGM rendelet 
szerinti szakképzési kerettanterveket. 

⇒ Kifutó rendszerben alkalmazzuk a 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet 
szerinti szakképzési kerettanterveket. 

⇒ 2013. szeptember 1-től felmenő rendszerben kerülnek bevezetésre - a 
vonatkozó jogszabályokban támasztott feltételek szerint - a Hídprogramok 
a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló, többször 
módosított 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet szerinti kerettantervek 
alapján. 

⇒ A vonatkozó jogszabályok megváltozása miatt 2016. szeptember 1-től a 
szakközépiskola szakgimnáziummá, a szakiskola szakközépiskolává ala-
kult át, alkalmazzuk a vonatkozó felnőttoktatási kerettanterveket. 

⇒ 2018. szeptember 1-től felmenő rendszerben alkalmazzuk a 2018. 
szeptember 1-től hatályos szakképzési kerettanterveket, bele értve a 
közismereti képzés kerettantervi követelményeit is. 

Képzési típusok szerinti munkarend: 
- Nappali munkarend 
- Esti munkarend 
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- Levelező (távoktatásos) munkarend 
 

Képzési formák: 
- Felnőttek gimnáziuma: 9-12. évfolyam (nappali, esti és levelező tagozat), 

Felnőttek szakgimnáziuma: 9-12. évfolyam + 11., 12., 13. szakképző 
évfolyam/ok/ (nappali, esti és levelező tagozat),  

- Szakközépiskolai képzés: 9-13. évfolyam+0,5-1 évfolyam szakképesítés-
ráéplüs 

- Szakiskolát végzettek két éves érettségire felkészítő képzése, 
- Szakképzés esetén az Országos Képzési Jegyzékben és a szakképzési 

kerettantervekben meghatározottak szerinti időtartamban (nappali, esti és 
levelező tagozat), 

- Hídprogramok (nappali, esti, levelező tagozat). 
 

A jelentkezés feltételei: 
⇒ A 9. évfolyamra való felvétel esetén: a jogszabályban előírt életkor 

betöltése, az általános iskola sikeres befejezése. 
⇒ Az előzetes tanulmányok beszámíthatósága esetén, a 10-13. évfolyamra 

való felvétel esetén: a jelentkezés feltétele az általánosan művelő 
évfolyamok letétele a szakiskolában (szakközépiskolában), illetve a 
megfelelő évfolyam(ok) elvégzése a középiskolában, a gépíró- és 
gyorsíró szakiskolában, egészségügyi szakiskolában. 

A 10-13. évfolyamra történő felvétel, egyéni elbírálás alapján sikeres 
különbözeti vizsgához is köthető. 

- Szakképzés esetén a szakképzési kerettantervekben meghatározott feltételek 
megléte esetén nyerhet felvételt a jelentkező. 

 
Értékelés: 
A felnőttoktatási rendelkezések értelmében a tanulók magatartását, szorgalmát 
külön értékelni nem kell. 
- A nappali tagozatos értékelési rendszer figyelembe vételével a nappali és 

esti tagozaton folyamatosan történik az értékelés,  
- A levelező tagozaton beszámolókat (negyed, illetve féléves) tartunk. 
Vállaljuk a kétszintű érettségire való felkészítést, az előzetes felmérések 
alapján, várhatóan a középszintű érettségire lesz nagyobb igény iskolánkban. 
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3.1.5.  Óratervek (a jelenleg oktatott képzési formák szerint) 
 

Szakgimnázium (kifutó szakközépiskolai) óraterv  
(kerettanterv szerinti) 

 

Tantárgy Évfolyam/óra/hét 
9. 10. 11. 12. Érett-

ségi 
13.** 14.** 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 K - - 
Történelem és társadalmi ism-ek 2 2 3 3 K - - 
Matematika 3 3 3,5 3,5 K - - 
Idegen nyelv (angol, vagy német)* 3 3 3,5 3,5 K - - 
Fizika 2 2 1 - - - - 
Kémia 2 1 - - - - - 
Biológia  - 2 2 1 V - - 
Földrajz 2 1 - - V - - 
Osztályfőnöki 1 1 1 1 - - - 
Testnevelés és sport 5***** 5***** 5***** 5***** V - - 
Ének-zene 1 1 - - - - - 
Informatika* 2 2 1 1 V - - 
Emelt, vagy középszintű érettségire 
felkészítő érettségi tantárgy*** 

- - 2 2 K/V - - 

Hittan* (kat, v. ref., v. evang.) 2 2 2 2 V - - 
Gazdasági és pénzügyi ismeretek 1 1 - - - - - 
Néphagyományok/népművészet 1 1 - - V - - 
Szakmai tárgyak**** 6 7 8 11 K - - 
Összefüggő gyakorlat****** 70 105 140 - - - - 
Összesen 37 38 36 37 - - - 
  

 *     Csoportbontás  
   **   Tantárgyak és az óraszámok a szakképző évfolyamon/évfolyamokon az adott szakmától függő 

***   A tanuló választása alapján kötelező tantárgy, felkészít az emelt, vagy a középszintű érettségi vizsgára (a 
tanuló a választása alapján hittan, testnevelés, informatika, népművészet, belügyi rendészeti ismeretek, 
katonai alapismeretek, biológia, földrajz, kötelező szakmai érettségi vizsgatárgyból).  

****   Az adott szakgimnáziumi ágazattól függő. 
*****  A mindennapos testnevelés bevezetése a Knt. 27.§ (11) és a 97.§ (6) bekezdései alapján a heti 5 órából 1 

tanítási óra néptánc óra lehet, és 2 órát a 27.§ (11) szerint szervezhetünk meg.  
***** Rendészet, honvédelem, közszolgálat szakmacsoport összefüggő gyakorlat óraszáma 9. évfolyamon: 35 óra, 

a 10 évfolyamon: 70 óra, a 11 évfolyamon: 105 óra 
K =  Kötelező érettségi tantárgy 
V =  Választható érettségi tantárgy.  
Kötelező érettségi vizsgatárgy: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, 
szakmai érettségi vizsgatárgy. 
Az emelt szintű érettségi tantárgyai a tanuló választása alapján: magyar nyelv és irodalom, történe-
lem, matematika, idegen nyelv, testnevelés, belügyi rendészeti ismeretek, katonai alapismeretek, bio-
lógia, hittan, kötelező szakmai érettségi tantárgy (amennyiben abból közép- és emelt szinten lehet 
érettségi vizsgát tenni). A kötelező szakmai érettségi tantárgy mellett (amennyiben az emelt szintű 
érettségi vizsgának minősül), legfeljebb egy emelt szintű közismeretei érettségi tantárgy választható 
tanulónként. 
A közép szintű érettségi tantárgyai a tanuló választása alapján: hittan, testnevelés, informatika, 
népművészet, belügyi rendészeti ismeretek, katonai alapismeretek, biológia, vagy földrajz tantárgy. 
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Szakgimnázium óraterv  
(kerettanterv szerinti) 

(kifutó rendszerben - 2016. IX. 1-től) 
 

Tantárgy Évfolyam/óra/hét 
9. 10. 11. 12. Érett-

ségi 
13.** 14.** 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 K - - 
Történelem  2 2 3 3 K - - 
Matematika 3 3 3 3 K - - 
Idegen nyelv (angol, vagy német)* 4 4 4 4 K 4 4 
Művészetek - - 1 - - - - 
Komplex természettudományos 
tantárgy 

3 - - - - - - 

Ágazathoz kapcsolódó tantárgy**** - 2 2 2 V - - 
Osztályfőnöki 1 1 1 1 - - - 
Testnevelés és sport 5***** 5***** 5***** 5***** V - - 
Informatika* 2 2 - - V - - 
Pénzügyi és vállalkozói ismeretek - 1 - - - - - 
Kötelezően választható érettségi 
tantárgy*** 

- - 2 2 K/V - - 

Hittan* (kat, v. ref., v. evang.) 2 2 2 2 V - - 
Érettségi vizsga keretében megszerezhe-
tő szakképesítés (elmélet és gyakorlat) 

3 4 3 3 K - - 

Érettségire épülő szakképesítés 
(elmélet és gyakorlat) 

8 8 7 7 - 31 31 

Összefüggő gyakorlat - 140 140 - - - - 
Összesen 37 38 37 36 - - - 
*     Csoportbontás  

   **   Tantárgyak és az óraszámok a szakképző évfolyamon/évfolyamokon az adott szakmától függő 
***   A tanuló választása alapján kötelező tantárgy, felkészít az emelt, vagy a középszintű érettségi vizsgára (a 

tanuló a választása alapján hittan, testnevelés, informatika, népművészet, belügyi rendészeti ismeretek, 
katonai alapismeretek, biológia, földrajz, kötelező szakmai érettségi vizsgatárgyból).  

****   Az adott szakgimnáziumi ágazattól függő, a kerettantervben meghatározott. 
*****  A mindennapos testnevelés bevezetése a Knt. 27.§ (11) és a 97.§ (6) bekezdései alapján a heti 5 órából 1 

tanítási óra néptánc óra lehet, és 2 órát a 27.§ (11) szerint szervezhetünk meg.  
K =  Kötelező érettségi tantárgy 
V =  Választható érettségi tantárgy.  
Kötelező érettségi vizsgatárgy: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, szakmai 
érettségi vizsgatárgy. 
Az emelt szintű érettségi tantárgyai a tanuló választása alapján: magyar nyelv és irodalom, történe-lem, 
matematika, idegen nyelv, testnevelés, belügyi rendészeti ismeretek, katonai alapismeretek, bio-lógia, hittan, 
kötelező szakmai érettségi tantárgy (amennyiben abból közép- és emelt szinten lehet érettségi vizsgát tenni). A 
kötelező szakmai érettségi tantárgy mellett (amennyiben az emelt szintű érettségi vizsgának minősül), legfeljebb 
egy emelt szintű közismereti érettségi tantárgy választható tanulónként. 
A közép szintű érettségi tantárgyai a tanuló választása alapján: hittan, testnevelés, informatika, ágazathoz 
kapcsolódó tantárgy, belügyi rendészeti ismeretek, katonai alapismeretek. 
A tanulmányaikat a 2016/2017. tanévben vagy a 2017/2018. tanévben 9. évfolyamon megkezdett szakgimnáziu-
mi tanulók tanulmányaikat a tanulmányaik megkezdésekor hatályos kerettantervek szerint fejezik be, azzal, hogy 
a 2018/2019. tanévtől az „Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés” tantárgy órakerete a tanuló 
által választott tanulási lehetőségnek megfelelően kerül felhasználásra.  
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Szakgimnázium óraterv  
(kerettanterv szerinti) 

(felmenő rendszerben - 2018. IX. 1-től) 
 

Tantárgy Évfolyam/óra/hét 
9. 10. 11. 12. Érett-

ségi 
13.** 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 K - 
Történelem  2 2 3 3 K - 
Matematika 3 3 3 3 K - 
Idegen nyelv (angol, vagy német)* 4 4 4 4 K - 
Etika - - - 1 -  
Művészetek 1 - - - - - 
Kötelező komplex természettudo-
mányos tantárgy 

3 - - - - - 

Ágazathoz kapcsolódó természettu-
dományos tantárgy**** 

2 2 2 - V - 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 - - 
Testnevelés  5***** 5***** 5***** 5***** V - 
Informatika* 2 2 - - V - 
Pénzügyi és vállalkozói ismeretek - 1 - - - - 
Kötelezően választható érettségi 
tantárgy*** 

- - 2 2 K/V - 

Hittan* (kat, v. ref., v. evang.) 2 2 2 2 V - 
Szakmai tantárgyak**** 8 12 11 12 K 31 
Szabadon tervezhető órakeret - - - - - 4 
Összefüggő gyakorlat - 140 140 - - - 
Összesen 37 38 37 36 - 35 
*      Csoportbontás  

   **    Tantárgyak és az óraszámok a szakképző évfolyamon/évfolyamokon az adott szakmától függő 
***     A tanuló választása alapján kötelező tantárgy, felkészít az emelt, vagy a középszintű érettségi vizsgára (a 

tanuló a választása alapján hittan, testnevelés, informatika, népművészet, belügyi rendészeti ismeretek, 
katonai alapismeretek, biológia, földrajz, kötelező szakmai érettségi vizsgatárgyból).  

****    Az adott szakgimnáziumi ágazattól, szakmától függő, a kerettantervben meghatározott. 
*****   A mindennapos testnevelés bevezetése a Knt. 27.§ (11) és a 97.§ (6) bekezdései alapján a heti 5 órából 1 

tanítási óra néptánc óra lehet, és 2 órát a 27.§ (11) szerint szervezhetünk meg.  
***** Rendészet és közszolgálat ágazat összefüggő gyakorlat óraszáma a 10 évfolyamon: 70 óra, a 11  

évfolyamon: 70 óra 
K =  Kötelező érettségi tantárgy, V =  Választható érettségi tantárgy.  
Kötelező érettségi vizsgatárgy: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, szakmai 
érettségi vizsgatárgy. 
Az emelt szintű érettségi tantárgyai a tanuló választása alapján: magyar nyelv és irodalom, történelem, 
matematika, idegen nyelv, testnevelés, belügyi rendészeti ismeretek, katonai alapismeretek, biológia, hittan, 
kötelező szakmai érettségi tantárgy (amennyiben abból közép- és emelt szinten lehet érettségi vizsgát tenni). A 
kötelező szakmai érettségi tantárgy mellett (amennyiben az emelt szintű érettségi vizsgának minősül), legfeljebb 
egy emelt szintű közismereti érettségi tantárgy választható tanulónként. A közép szintű érettségi tantárgyai a 
tanuló választása alapján: hittan, testnevelés, informatika, ágazathoz kapcsolódó tantárgy, belügyi rendészeti 
ismeretek, katonai alapismeretek. 
Biztosítjuk a főszakképesítés mellett - a tanuló választása alapján - a kerettantervben meghatározott 
évfolyamokon és órakeretben egy mellék-szakképesítés megszerzésének, vagy a főszakképesítés magasabb 
színvonalon történő elsajátítását elősegítő, ágazati szakmai kompetenciákat, készségeket erősítő képzést. 
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Szakközépiskolai óraterv  
           (kerettanterv szerinti)  

             
 
 

Tantárgyak Évfolyam/óra/hét 
9. 10. 11. 

Kommunikáció – magyar nyelv és irodalom 2 2 1,5 

Idegen nyelv (angol, vagy német)* 2,5 2 2 

Matematika 2,5 1 1 

Társadalomismeret 2 1 - 

Természetismeret 3 - - 

Testnevelés és sport 3**** 3**** 3**** 

Osztályközösség-építés 1 1 1 

Informatika* 1 - - 

Ének-zene 1 - - 

Néprajz - 1 1 

Hittan (kat, v. ref., v. evang.)*** 2 2 2 

Szakmai elmélet és gyakorlat **    17 25 25,5 

 
 

*     Csoportbontás 
 

    **   A szakmai elméleti és gyakorlati oktatás tartalma az adott szakképesítéstől függő 
  
  ***   A tanulók által választása alapján katolikus hittan, vagy református hittan, vagy 

evangélikus hittan tantárgy  
 

  ****    A mindennapos testnevelés bevezetése a Knt. 27.§ (11) és a 97.§ (6) bekezdései 
alapján, amikor közismereti oktatás folyik. A heti 5  órából 2 órát a 27.§ (11) 
szerint szervezünk meg.   
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Gimnáziumi - humán - óraterv  
           (kerettanterv szerinti)  

           
 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 
Érett-
ségi 

Magyar nyelv és irodalom 5 5 5 5 K 
I. idegen nyelv*  5 5 4 4 K 
II. idegen nyelv* 3 3 3 3 V 
Matematika 3 3 3 4 K 
Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek 

3 3 3 4 
K 

Biológia – egészségtan-A -  2 2 2 V 
Fizika-B 2 2 2 - - 
Kémia-A 2 2 - - - 
Földrajz 2 2 1 1 V 
Ének-zene-A 1 1 - - - 
Vizuális kultúra 1 1 - - - 
Dráma és tánc 1 -  - - - 
Művészetek   -  - 2 2 - 
Informatika* 1 1 1 1 V 
Technika, életvitel és gyakorlat   -  - - 1 - 
Testnevelés és sport 5 5 5 5 V 

Érettségire felkészítés - - 2 2 - 

Hittan (kat, v. ref., v. evang.)*** 2 2 2 2 V 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 - 
Összesen 37 38 36 37 - 

 
* Csoportbontás 
K =  Kötelező érettségi tantárgy  
V =  Választható érettségi tantárgy.  

 
Az emelt szintű érettségi tantárgyai a tanuló választása alapján: magyar nyelv és irodalom, 
történelem, matematika, idegen nyelv, testnevelés,  hittan.  
Legfeljebb kettő emelt szintű közismereti érettségi tantárgy választható tanulónként.  
A közép szintű érettségi tantárgyai a tanuló választása alapján: hittan, testnevelés, informatika, 
biológia, földrajz, második idegen nyelv. 
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Gimnáziumi - testnevelés - óraterv  
           (kerettanterv szerinti)  

           

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 
Érett-
ségi 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 5 K 
I. idegen nyelv*  3 5 4 4 K 
II. idegen nyelv* 3 3 3 3 V 
Matematika 4 3 3 4 K 
Történelem, társad-i és állampolg-i ism-ek 3 2 3 3 K 
Biológia – egészségtan-A -  2 2 2 V 
Fizika-B 2 2 2 - - 
Kémia-A 2 2 - - - 
Földrajz 2 2 - - V 
Ének-zene-A 1 1 - - - 
Vizuális kultúra 1 1 - - - 
Dráma és tánc 1 -  - - - 
Művészetek   -  - 2 2 - 
Informatika* 1 1 - - - 
Technika, életvitel és gyakorlat   -  - - 1 - 
Testnevelés és sport 5 5 5 5 V 

Tanulásmódszertan 1 - - - - 

Sporttörténet 1  - - - 

Sportági ismeretek - 2 - - - 

Testnevelés-elmélet - - 1 - - 

Edzéselmélet - - 1 - - 

Sportegészségtan - - - 1 - 

Sport és szervezetei - - 1 - - 

Sportpszichológia - - - 1 - 

Sportetika - - - 1 - 

Érettségire felkészítés - - 2 2 - 

Hittan (kat, v. ref., v. evang.)*** 2 2 2 2 V 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 - 
Összesen 37 38 36 37 - 

* Csoportbontás 
K =  Kötelező érettségi tantárgy     V =  Választható érettségi tantárgy.  
Az emelt szintű érettségi tantárgyai a tanuló választása alapján: magyar nyelv és irodalom, tör-
ténelem, matematika, idegen nyelv, testnevelés, hittan. Legfeljebb kettő emelt szintű közismereti 
érettségi tantárgy választható tanulónként. A közép szintű érettségi tantárgyai a tanuló választása 
alapján: hittan, testnevelés, biológia, földrajz, második idegen nyelv. 
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Szakiskolát végzettek középiskolája 
(kerettanterv szerinti)  

(kifutó rendszerben - 2014. IX. 1-től) 
 

 
*  Csoportbontás 
K =  Kötelező érettségi tantárgy 
V =  Választható érettségi tantárgy  

 
Az emelt szintű érettségi tantárgyai a tanuló választása alapján: magyar nyelv 
és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv.  

 
 
 
 

 

Évfolyam/ 
Tantárgyak 

I. (11.) 
Nappali 
tagozat 

II. (12.) 
Nappali 
tagozat 

Érettségi I. (11.) 
Esti 

tagozat 

II. (12.) 
Esti 

tagozat 

Érettségi 

Magyar nyelv és irodalom  6 6 K 3,5 3,5 K 

Idegen nyelv * 6 7 K 4 4 K 

Matematika  6 7 K 4 4 K 

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek 

5 5 
K 

3 3,5 
K 

Természetismeret 2 - - 1 -  

Informatika  2 2 V 1 1 V 

Testnevelés és sport  5 5 V – –  

Osztályközösség-építő 
program 

1 1 
- 

0,5 0,5 
- 

Filozófia - 1 - - 0,5 - 

Hittan (kat, v. ref., v. 
evang.)* 

2 2 
V 

1 1 
V 

Összesen 35 36 - 18 18 - 
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Szakközépiskola érettségire felkészítő évfolyamai 
(kerettanterv szerinti)  

(felmenő rendszerben - 2016. IX. 1-től) 
 

 
*  Csoportbontás 
K =  Kötelező érettségi tantárgy 
V =  Választható érettségi tantárgy  

 
Az emelt szintű érettségi tantárgyai a tanuló választása alapján: magyar nyelv 
és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv.  

 
 
 

Évfolyam/ 
Tantárgyak 

12. 
Nappali 
tagozat 

13. 
Nappali 
tagozat 

Érettségi 12. 
Esti 

tagozat 

13. 
Esti 

tagozat 

Érettségi 

Magyar nyelv és irodalom  6 6 K 3,5 3,5 K 

Idegen nyelv * 6 7 K 4 4 K 

Matematika  6 7 K 4 4 K 

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek 

5 5 
K 

3 3,5 
K 

Természetismeret 2 - - 1 -  

Informatika  2 2 V 1 1 V 

Testnevelés és sport  5 5 V – –  

Osztályközösség-építő 
program 

1 1 
- 

0,5 0,5 
- 

Filozófia - 1 - - 0,5 - 

Hittan (kat, v. ref., v. 
evang.)* 

2 2 
V 

1 1 
V 

Összesen 35 36 - 18 18 - 
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Felnőttek középiskolája /gimnáziuma /-kerettanterv szerinti 
Nappali munkarend szerinti 

(kifutó rendszerben-2013. szeptember 1-től) 
 
 

Tantárgy Évfolyam/óra/hét 
9. 10. 11. 12. Érettségi 

Magyar irodalom 4 4 4 6 K** 

Anyanyelv, kommunikáció 2 2 2 2 K** 

Történelem és állampolgári 
ismeretek 

3 3 3 3 K 

Matematika 6 6 5 5 K 
Fizika 2 2 2 2 - 
Kémia 2 2 - - - 
Földrajz 2 2 - - V 
Biológia 2 2 2 - V 
Választható érettségi tantárgy**  - - 2 2 V 

Idegen nyelv /angol,német/* 5 5 5 6 K 
Informatika - - 1 1 V 
Osztályfőnöki 1 1 1 1 - 
Etika - - 1 - - 
Művészetek - - 1 1 - 
Testnevelés 3 3 3 3 V 
Hittan (kat, v. ref., v. evang.)* 2 2 2 2 V 
Összesen 34 34 34 34 - 

 
*  Csoportbontás 
**     A tanuló választása alapján kötelező tantárgy  
K** = Kötelezően összevont kötelező érettségi tantárgy 
K =    Kötelező érettségi tantárgy 
V = Választható érettségi tantárgy (biológia, földrajz, informatika, hittan /ró-

mai katolikus, református, evangélikus/, testnevelés, népművészet, mű-
vészettörténet).  

 
Az emelt szintű érettségi tantárgyai a tanuló választása alapján: magyar nyelv 
és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, biológia, testnevelés, hittan. 
Legfel-jebb két emelt szintű érettségi tantárgy választható tanulónként. 
Választható középszintű érettségi tantárgyak a tanuló választása alapján: föld-
rajz, informatika, népművészet, hittan, testnevelés, művészettörténet, biológia. A 
tanulónak legalább egy tantárgyat kell választania. 
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Felnőttek gimnáziuma-kerettanterv szerinti 
Nappali munkarend szerinti 

(felmenő rendszerben-2016. IX. 1-től) 
 
 

Tantárgy Évfolyam/óra/hét 
9. 10. 11. 12. Érettségi 

Magyar irodalom 4 4 4 6 K** 

Anyanyelv, kommunikáció 2 2 2 2 K** 

Történelem és állampolgári 
ismeretek 

3 3 3 3 K 

Matematika 6 6 5 5 K 
Fizika 2 2 2 2 - 
Kémia 2 2 - - - 
Földrajz 2 2 - - V 
Biológia 2 2 2 - V 
Választható érettségi tantárgy**  - - 2 2 V 

Idegen nyelv /angol,német/* 5 5 5 6 K 
Informatika - - 1 1 V 
Osztályfőnöki 1 1 1 1 - 
Etika - - 1 - - 
Művészetek - - 1 1 - 
Testnevelés 3 3 3 3 V 
Hittan (kat, v. ref., v. evang.)* 2 2 2 2 V 
Összesen 34 34 34 34 - 

 
*  Csoportbontás 
**   A tanuló választása alapján kötelező tantárgy (földrajz, vagy biológia,  

vagy művészettörténet, vagy népművészet, vagy informatika, vagy hittan 
/kat, v. ref., v. evang./). A tanulónak legalább egy tantárgyat kell válasz-
tania. 

 K** = Kötelezően összevont kötelező érettségi tantárgy 
K  =   Kötelező érettségi tantárgy 
V  = Választható érettségi tantárgy  (földrajz, biológia, népművészet, művé- 
        szettörténet, hittan /római katolikus, református, evangélikus/, informati- 
        ka) 

Az emelt szintű érettségi tantárgyai a tanuló választása alapján: magyar nyelv 
és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, biológia, földrajz, hittan. 
Legfeljebb két emelt szintű érettségi tantárgy választható tanulónként. 
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Felnőttek gimnáziuma-kerettanterv szerinti 
Esti munkarend szerinti 

(kifutó rendszerben-2013. IX. 1-től) 
 
 

Tantárgy Évfolyam/óra/hét 
9. 10. 11. 12. Érettségi 

Magyar irodalom 2 2 2 2,5 K** 

Anyanyelv, kommunikáció 1 1 1 1 K** 

Történelem és állampolgári 
ismeretek 

2 2 1,5 2 K 

Matematika 3,5 3,5 3 3 K 
Fizika 1 1 1 1 - 
Kémia 1 1 - - - 
Földrajz 1 1 - - V 
Biológia 1 1 1 - V 
Választható középszintű érettségi 
tantárgy, vagy  emelt szintű 
érettségire való felkészítés**  

- - 1 1 V 

Idegen nyelv /angol,német/* 3,5 3,5 3 3,5 K 
Informatika* - - 1 1 V 
Osztályfőnöki 1 1 1 1 - 
Etika - - 0,5 - - 
Művészetek - - 1 1 - 
Hittan (kat, v. ref., v. evang.)** 1 1 1 1 V 
Összesen 18 18 18 18 - 

 
*  Csoportbontás 
**      A tanuló választása alapján kötelező tantárgy  
K** = Kötelezően összevont kötelező érettségi tantárgy 
K  =   Kötelező érettségi tantárgy 
V = Választható érettségi tantárgy  (biológia, földrajz, informatika, hittan /római 

katolikus, református, evangélikus/, népművészet, művészettörténet).  
 
Az emelt szintű érettségi tantárgyai a tanuló választása alapján: magyar nyelv és 
irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, biológia, földrajz, hittan. Legfeljebb 
két emelt szintű érettségi tantárgy választható tanulónként. 
Választható középszintű érettségi tantárgyak a tanuló választása alapján: informatika, 
népművészet, hittan, művészettörténet, földrajz, biológia. A tanulónak legalább egy 
tantárgyat kell választania. 
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Felnőttek gimnáziuma-kerettanterv szerinti 
Esti munkarend szerinti 

(felmenő rendszerben-2016. IX. 1-től) 
 

Tantárgy Évfolyam/óra/hét 
9. 10. 11. 12. Érettségi 

Magyar irodalom 2 2 2,5 2,5 K** 

Anyanyelv, kommunikáció 1 1 1 1 K** 

Történelem és állampolgári 
ismeretek 

2 2 1,5 2 K 

Matematika 3,5 3,5 3 3 K 
Fizika 1 1 1 1 - 
Kémia 1 1 - - - 
Földrajz 1 1 - - V 
Biológia 1 1 1 - V 
Választható középszintű érettségi 
tantárgy, vagy  emelt szintű 
érettségire való felkészítés**  

- - 1 1 V 

Idegen nyelv /angol,német/* 3,5 3,5 3 3,5 K 
Informatika* - - 1 1 V 
Osztályfőnöki 1 1 1 1 - 
Etika - - 0,5 - - 
Művészetek - - 0,5 1 - 
Hittan (kat, v. ref., v. evang.)** 1 1 1 1 V 
Összesen 18 18 18 18 - 

 
*  Csoportbontás 
**      A tanuló választása alapján kötelező tantárgy  
K** = Kötelezően összevont kötelező érettségi tantárgy 
K  =   Kötelező érettségi tantárgy 
V = Választható érettségi tantárgy  (biológia, földrajz, informatika, hittan /római 

katolikus, református, evangélikus/, népművészet, művészettörténet).  
 
Az emelt szintű érettségi tantárgyai a tanuló választása alapján: magyar nyelv és 
irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, biológia, földrajz, hittan. Legfeljebb 
két emelt szintű érettségi tantárgy választható tanulónként. 
Választható középszintű érettségi tantárgyak a tanuló választása alapján: informatika, 
népművészet, hittan, művészettörténet, földrajz, biológia. A tanulónak legalább egy 
tantárgyat kell választania. 
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Felnőttek gimnáziuma-kerettanterv szerinti 
Levelező tagozat 

(kifutó rendszerben-2013. IX. 1-től) 
 

Tantárgy Évfolyam/óra/hét 
9. 10. 11. 12. Érettségi 

Magyar irodalom 2 2 2 1 K** 

Anyanyelv, kommunikáció 0,5 0,5 0,5 1 K** 

Történelem 1 1 1 1,5 K 
Matematika 2 2 2 2 K 
Fizika 0,5 0,5 0,5 0,5 - 
Kémia 0,5 0,5 0,5 - - 
Földünk és környezetünk 0,5 0,5 0,5 - V 
Biológia 0,5 0,5 0,5 - V 
Idegen nyelv /angol,német/* 2,5 2,5 2 2,5 K 
Informatika* - - 0,5 0,5 - 
Osztályfőnöki 0,5 0,5 0,5 0,5 - 
Hittan (kat, v. ref., v. evang.)* 0,5 0,5 0,5 0,5 V 
Választható érettségi tantárgy** - - 0,5 1,5 V 
Összesen 11 11 11,5 11,5 - 

 
*  Csoportbontás 
**  A tanuló választása alapján kötelező tantárgy (földrajz, vagy biológia, 

vagy művészettörténet, vagy népművészet, vagy informatika, vagy hittan 
/katolikus, vagy református., vagy evangélikus/). A tanulónak legalább 
egy tantárgyat kell választania. 

K** = Kötelezően összevont kötelező érettségi tantárgy 
K =  Kötelező érettségi tantárgy 
V =  Választható érettségi tantárgy (földrajz, biológia, népművészet, művé-

szettörténet, hittan /katolikus, református, evangélikus/, informatika)  
 
Az emelt szintű érettségi tantárgyai a tanuló választása alapján: magyar nyelv 
és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, biológia, földrajz, hittan. 
Legfeljebb két emelt szintű érettségi tantárgy választható tanulónként. 
Választható középszintű érettségi tantárgyak a tanuló választása alapján: informatika, 
népművészet, hittan, művészettörténet, földrajz, biológia. A tanulónak legalább egy 
tantárgyat kell választania. 
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Felnőttek gimnáziuma-kerettanterv szerinti 
Levelező tagozat 

(felmenő rendszerben-2016. IX. 1-től) 
 

Tantárgy Évfolyam/óra/hét 
9. 10. 11. 12. Érettségi 

Magyar irodalom 2 2 2 1 K** 

Anyanyelv, kommunikáció 0,5 0,5 0,5 1 K** 

Történelem, állampolgári ismeretek 1 1 1 1,5 K 
Matematika 2 2 2 2 K 
Fizika 0,5 0,5 0,5 0,5 - 
Kémia 0,5 0,5 - - - 
Földrajz 0,5 0,5 - - V 
Biológia 0,5 0,5 0,5 - V 
Idegen nyelv /angol,német/* 2,5 2,5 2 2,5 K 
Informatika* - - 0,5 0,5 - 
Etika - - 0,5 - - 
Művészetek - - 0,5 0,5 - 
Osztályfőnöki 0,5 0,5 0,5 0,5 - 
Hittan (kat, v. ref., v. evang.)* 0,5 0,5 0,5 0,5 V 
Választható érettségi tantárgy** - - 0,5 1 V 
Összesen 11 11 11,5 11,5 - 

 
*  Csoportbontás 
**  A tanuló választása alapján kötelező tantárgy (földrajz, vagy biológia, 

vagy művészettörténet, vagy népművészet, vagy informatika, vagy hittan 
/katolikus, vagy református., vagy evangélikus/). A tanulónak legalább 
egy tantárgyat kell választania. 

K** = Kötelezően összevont kötelező érettségi tantárgy 
K =  Kötelező érettségi tantárgy 
V =  Választható érettségi tantárgy (földrajz, biológia, népművészet, művé-

szettörténet, hittan /katolikus, református, evangélikus/, informatika)  
 
Az emelt szintű érettségi tantárgyai a tanuló választása alapján: magyar nyelv 
és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, biológia, földrajz, hittan. 
Legfeljebb két emelt szintű érettségi tantárgy választható tanulónként. 
Választható középszintű érettségi tantárgyak a tanuló választása alapján: informatika, 
népművészet, hittan, művészettörténet, földrajz, biológia. A tanulónak legalább egy 
tantárgyat kell választania. 
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Felnőttek szakközépiskolája-kerettanterv szerinti 
Nappali munkarend szerinti 

 (felmenő rendszerben-2016. IX. 1-től) 
 

 
 

* Csoportbontás 
K** = Kötelezően összevont kötelező érettségi tantárgy 
K***   A tanuló választása alapján kötelező tantárgy, felkészít az érettségi 

vizsgára  
K =  Kötelező érettségi tantárgy 
V =  Választható érettségi tantárgy  

 
Az emelt szintű érettségi tantárgyai a tanuló választása alapján: magyar nyelv 
és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv.  

 
 
 

 
 
 
 

Tantárgy Évfolyam/óra/hét 
9. 10. 11. 12. Érett-

ségi 

Magyar irodalom 4 4 3 3 K** 
Anyanyelv/kommunikáció 2 2 1 1 K** 
Történelem, állampolgári ismeretek 2 2 2 2 K 
Matematika 5 4 3 3 K 
Idegen nyelv (angol, vagy német)* 5 4 3 3 K 
Művészetek - - - - - 
Komplex természetismeret 4 4 4 - - 
Osztályfőnöki 1 1 1 1 - 
Testnevelés és sport 3 3 3 3 V 
Informatika* 2 2 - - V 
Etika - - - 1 - 
Művészetek - - - 1 - 
Kötelezően választható érettségi 
tantárgy*** 

- - 2 2 K/V 

Hittan* (kat, v. ref., v. evang.) 2 2 2 2 V 
Szakmai tantárgyak 4 6 10 12 K 
Összesen 34 34 34 34 - 
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Felnőttek szakközépiskolája-kerettenterv szerinti 
Esti munkarend szerinti 

 (felmenő rendszerben-2016. IX. 1-től) 
 

Tantárgy Évfolyam/óra/hét 
9. 10. 11. 12. Érett-

ségi 

Magyar irodalom 1 2 2 2 K 
Anyanyelv/kommunikáció 1 1 1 1  
Történelem, állampolgári ismeretek 2 2 1 1 K 
Matematika 2 2 2 2 K 
Idegen nyelv (angol, vagy német)* 2 2 2 2 K 
Etika - - 1 -  
Művészetek - - 1 - - 
Komplex természetismeret 4 2 - - - 
Osztályfőnöki 1 1 1 1 - 
Informatika* 1 - - - V 
Kötelezően választható érettségi 
tantárgy*** 

- - 1 1 K/V 

Hittan* (kat, v. ref., v. evang.) 1 1 1 1 V 
Szakmai tantárgyak** 4 6 7 9 K 
Összesen 19 19 20 20 - 

 
 

* Csoportbontás 
K** = Kötelezően összevont kötelező érettségi tantárgy 
K***   A tanuló választása alapján kötelező tantárgy, felkészít az érettségi 

vizsgára  
K =  Kötelező érettségi tantárgy 
V =  Választható érettségi tantárgy  

 
Az emelt szintű érettségi tantárgyai a tanuló választása alapján: magyar nyelv 
és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv.  
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Felnőttek szakközépiskolája-kerettenterv szerinti  
Levelező munkarend szerinti 

 (felmenő rendszerben-2016. IX. 1-től) 
 

Tantárgy Évfolyam/óra/hét 
9. 10. 11. 12. Érett-

ségi 

Magyar irodalom 1 1 1 2 K 
Anyanyelv/kommunikáció 0,5 0,5 1 1  
Történelem, állampolgári ismeretek 1 1 1 1 K 
Matematika 1 1 1,5 1,5 K 
Idegen nyelv (angol, vagy német)* 2 2 2 2 K 
Etika - - 0,5 -  
Művészetek - - 0,5 - - 
Komplex természetismeret 2 2 - - - 
Osztályfőnöki 0,5 0,5 0,5 0,5 - 
Informatika* 0,5 - - - V 
Kötelezően választható érettségi 
tantárgy*** 

- - 0,5 0,5 K/V 

Hittan* (kat, v. ref., v. evang.) 0,5 0,5 0,5 0,5 V 
Szakmai tantárgyak** 1,5 2 2 2,5 K 
Összesen 10,5 10,5 11 11,5 - 

 
 

* Csoportbontás 
K** = Kötelezően összevont kötelező érettségi tantárgy 
K***   A tanuló választása alapján kötelező tantárgy, felkészít az érettségi 

vizsgára  
K =  Kötelező érettségi tantárgy 
V =  Választható érettségi tantárgy  

 
Az emelt szintű érettségi tantárgyai a tanuló választása alapján: magyar nyelv 
és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv.  
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Köznevelési Hídprogram 
(kerettanterv szerinti) 

           (felmenő rendszerben-2016. IX. 1-től) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Tantárgy 
Óraszám/hét 

 

Kommunikáció és anyanyelv 5,5 

Élő idegen nyelv (angol, német)* 1,5 

Matematika 2 

Társadalom és jelenkor-ismeret 1,5 

Természetismeret 3 

Alapvető munkavállalói és életpálya-építési modulok  6 

Szakmaismeret 6 

Testnevelés és sport 5,5 

Hittan  2 

Összesen (kat, v. ref., v. evang.) 33 
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Szakképzési Hídprogram 
 

"A"-változat 

(rövidebb képzési idejű részszakképesítés mellett hosszabb közismereti képzés  

a jelentősebb alapkompetencia-hiányokkal küzdő tanulóknak) 

 
 

Évfolyam/ Tantárgyak  SZH/1., 2 éves 
1. év 

 SZH/2., 2 éves 
2. év 

 Kommunikáció és anyanyelv 5   3 

 Élő idegen nyelv (angol, német) 4   3 

 Matematika 5   3 

 Társadalom és jelenkor-ismeret 3   2 

 Természetismeret 3   2 

 Alapvető munkavállalói és 
életpálya-építési modulok 

1   1 

 Testnevelés és sport 2   2 

 Osztályfőnöki (osztályközösség- 
építő program) 

1   1 

Ének-zene 1 - 

Informatika 1 1 

Néprajz, népművészet 1 1 

Hittan 2 2 

Szakmai elmélet és gyakorlat  8 16 

Összefüggő gyakorlat 105  

 Összesen 37   37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                      Göndöcs Benedek Középiskola és Kollégiumai Pedagógiai Programja                              102 
 

Szakképzési hídprogram 
 

"B"-változat 

(Hosszabb képzési idejű részszakképesítés mellett alacsonyabb arányú közismereti képzés  

a felkészültebb tanulók számára) 

 
 

Évfolyam/ Tantárgyak  SZH/1., 2 éves 
1. év 

SZH/2., 2 éves 
2. év 

 Kommunikáció és anyanyelv 3 2 

 Élő idegen nyelv (angol, német) 3 2 

 Matematika 3,5 2 

 Társadalom és jelenkor-ismeret 1,5 1 

 Természetismeret 1,5 1 

 Alapvető munkavállalói és életpálya-építési 
modulok 

0,5 1 

 Testnevelés és sport* 2 - 

 Osztályfőnöki (osztályközösség- építő 
program) 

1 1 

Informatika 1 1 

Ének-zene 1  

Néprajz, népművészet 1  

Hittan 2 2 

Szakmai elmélet és gyakorlat együtt 16 24 

Összefüggő gyakorlat 105  

 Összesen 37 37 
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Felnőttoktatás  
 

Szakképzési hídprogram 

Nappali munkarend szerint 

"A"-változat 

 
 

Évfolyam/ Tantárgyak  SZH/1., 2 éves 
1. év 

 SZH/2., 2 éves 
2. év 

 Kommunikáció és anyanyelv 5 3 

 Élő idegen nyelv (angol, német) 4 3 

 Matematika 5 3 

 Társadalom és jelenkor-ismeret 3 2 

 Természetismeret 3 2 

 Alapvető munkavállalói és életpálya-
építési modulok 

1 1 

 Testnevelés és sport 2 2 

 Osztályfőnöki (osztályközösség- építő 
program) 

1 1 

Ének-zene 1 - 

Informatika 1 1 

Néprajz, népművészet 1 1 

Hittan 2 2 

Szakmai elmélet és gyakorlat  8 16 

Összefüggő gyakorlat 105 - 

 Összesen 37 37 
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Felnőttoktatás  
 

Szakképzési hídprogram 

Nappali munkarend szerint 

"B"-változat 

 
 

Évfolyam/ Tantárgyak  SZH/1., 2 éves 
1. év 

SZH/2., 2 éves 
2. év 

 Kommunikáció és anyanyelv   3   2 

 Élő idegen nyelv (angol, német)   3   2 

 Matematika   3,5   2 

 Társadalom és jelenkor-ismeret   1,5   1 

 Természetismeret   1,5   1 

 Alapvető munkavállalói és életpálya-
építési modulok 

  0,5   1 

 Testnevelés és sport*   2   - 

 Osztályfőnöki (osztályközösség- építő 
program) 

  1   1 

Informatika 1 1 

Ének-zene 1 - 

Néprajz, népművészet 1 - 

Hittan 2 2 

Szakmai elmélet és gyakorlat  16 24 

Összefüggő gyakorlat 105 - 

 Összesen   37   37 
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Felnőttoktatás  
 

Szakképzési hídprogram 

Esti munkarend szerint 

"A"-változat 

 

Évfolyam/ Tantárgyak  SZH/1., 2 éves 
1. év 

 SZH/2., 2 éves 
2. év 

 Kommunikáció és anyanyelv 2 1 

 Élő idegen nyelv (angol, német) 3 2 

 Matematika 2 1 

 Társadalom és jelenkor-ismeret 1 1 

 Természetismeret 1 1 

 Alapvető munkavállalói és életpálya-
építési modulok 

- 1 

 Osztályfőnöki (osztályközösség- építő 
program) 

1 1 

Informatika 1 - 

Néprajz, népművészet 1 - 

Hittan 1 1 

Szakmai elmélet és gyakorlat  6 10 

Összefüggő gyakorlat 60 - 

 Összesen 19 19 
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Felnőttoktatás  
 

Szakképzési hídprogram 

Esti munkarend szerint 

"B"-változat 
 
 

Évfolyam/ Tantárgyak  SZH/1., 2 éves 
1. év 

SZH/2., 2 éves 
2. év 

 Kommunikáció és anyanyelv 1   0,5 

 Élő idegen nyelv (angol, német) 2   2 

 Matematika 1   0,5 

 Társadalom és jelenkor-ismeret 1   0,5 

 Természetismeret 1   0,5 

 Alapvető munkavállalói és életpálya-építési 
modulok 

-   0,5 

Osztályfőnöki (osztályközösség- építő 
program) 

1   0,5 

Hittan 1 1 

Szakmai elmélet és gyakorlat  10 13 

Összefüggő gyakorlat 60 - 

 Összesen 19   19 
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Felnőttoktatás  
 

Szakképzési hídprogram 

Levelező munkarend szerint 

"A"-változat 
 
 

Évfolyam/ Tantárgyak  SZH/1., 2 éves 
1. év 

 SZH/2., 2 éves 
2. év 

 Kommunikáció és anyanyelv 1 1 

 Élő idegen nyelv (angol, német) 2 2 

 Matematika 1 1 

 Társadalom és jelenkor-ismeret 1 0,5 

 Természetismeret 1 0,5 

 Alapvető munkavállalói és életpálya-építési 
modulok 

- 0,5 

 Osztályfőnöki (osztályközösség- építő 
program) 

0,5 0,5 

Informatika - 0,5 

Hittan 0,5 0,5 

Szakmai elmélet és gyakorlat  3 3 

Összefüggő gyakorlat 35 - 

 Összesen 10 10 
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Felnőttoktatás  
 

Szakképzési hídprogram 

Levelező munkarend szerint 

"B"-változat 
 
 

Évfolyam/ Tantárgyak  SZH/1., 2 éves 
1. év 

 SZH/2., 2 éves 
2. év 

 Kommunikáció és anyanyelv 0,5 0,5 

 Élő idegen nyelv (angol, német) 2 2 

 Matematika 0,5 0,5 

 Társadalom és jelenkor-ismeret 0,5 0,5 

 Természetismeret 0,5 0,5 

 Alapvető munkavállalói és életpálya-
építési modulok 

- 0,5 

 Osztályfőnöki (osztályközösség- építő 
program) 

0,5 0,5 

Informatika 0,5 - 

Hittan 0,5 0,5 

Szakmai elmélet és gyakorlat  4,5 4,5 

Összefüggő gyakorlat 35 - 

 Összesen 10 10 
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3.2  Az egyes tantárgyak tanterveinek szerkezeti elemei 
 

Követik az adott iskolatípusra vonatkozó kerettanterv szerkezetét. 
      

3.3. A tankönyvek és más taneszközök kiválasztásának elvei 
 

Azokat a tankönyveket kívánjuk használni, amelyek a legjobban illeszkednek a 
helyi tanterünkhöz, figyelembe véve a tanulók anyagi terhelhetőségét is. 
A tanulási segédleteket, taneszközöket folyamatosan kívánjuk fejleszteni, a 
szükségeseket beszerezni, a funkcionális taneszköz listára is figyelemmel.  
Intézményünk elveinek, céljainak leginkább megfelelő szellemiségű tan-
könyveket, munkafüzeteket egyéb taneszközöket törekszünk a legalacsonyabb 
árfekvéssel beszerezni, lehetőség esetén közvetlenül a gyártótól. Növelni 
kívánjuk az iskola által beszerzett tartós tankönyvek számát is. 

 
1. Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok csak olyan nyom-

tatott taneszközöket (tankönyv, munkafüzet, térkép stb.) használnak a 
tananyag feldolgozásához, amelyek hivatalos tankönyvjegyzékben szere-
pelnek.  

2. A nyomtatott taneszközön túl néhány tantárgynál egyéb eszközökre is 
szükség van (pl. testnevelés, szakmai gyakorlat, matematika, fizika stb.).  

3. Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges 
kötelező taneszközöket, a helyi tanterv szerint, a nevelők szakmai munka-
közösségei (illetve, ahol nincs munkaközösség, ott az egyes szaktanárok)  
választják meg, majd javaslatuk alapján az igazgató dönt.   

4. A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden új tanév előtt 
tájékoztatjuk. A taneszközök beszerzése a tanév kezdetére a szülők köte-
lessége. 

5. A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő 
szempontokat veszik figyelembe: 
⇒ A taneszköz feleljen meg az iskolahelyi tantervének, az iskola szel-

lemiségének! 
⇒ Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell 

előnyben részesíteni, amelyek több tanéven keresztül használhatóak. 
⇒ A taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: új taneszköz 

használatát csak nagyon szükséges, az oktatás minőségét lényegesen 
jobbító esetben vezetünk be, 

⇒ A taneszközök kiválasztásánál figyelembe kell venni a szülők anyagi 
helyzetét. 

5. Az iskola arra törekszik, hogy saját költségvetési keretéből, illetve egyéb 
támogatásokat  felhasználva egyre több nyomtatott taneszközt szerezzen be 
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az iskolai könyvtár számára. Ezeket a taneszközöket a szociálisan hátrányos 
helyzetű tanulók ingyenesen használhatják. 

6. Iskolánkban arra törekszünk, egyúttal elvárjuk, hogy tudjon minden nevelő 
egyszerű audiovizuális ismerethordozókat, diaképet, magnetofon hanganya-
got, írásvetítő-transzparenseket, képmagnófelvételeket készíteni, digitális 
táblát, IKT eszközöket kezelni, és eredményesen alkalmazni a nevelési-ok-
tatási folyamatban. Ehhez szükséges a pedagógusok módszertani, eszköz-
használati kultúrájának, folyamatos fejlesztése, amelyhez iskolánk az anyagi 
lehetőségeinek lehetőségeinek a figyelembe vételével hozzájárul. 
 

 

3.4. A Nemzeti Alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok 
megvalósítása 

 
A Nemzeti Alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi 
megvalósítása a pedagógiai program egyes részeiben meghatározottak szerint 
történik. 

 
3.5. A magasabb évfolyamba lépés feltételei 

 

1. A tanuló az iskola magasabb évfolyamára, illetve szakképzési évfolyamába 
akkor léphet, ha az oktatási és a szakképzésért felelős miniszter által kiadott 
kerettantervekben meghatározott követelményeket az adott évfolyamon 
minden tantárgyból teljesítette. Az adott tantárgy követelményeit 
„előrehozva”, az osztályozó vizsga eredményes letételével is lehet teljesíteni 
a köznevelési törvény előírásainak figyelembe vételével.  

2. A tanulók tudását, felkészültségét tanítási év közben rendszeresen ellen-
őrizni, érdemjeggyel értékelni, félévkor és a tanítási év végén osztályzattal 
minősíteni kell. 
A követelmények teljesítését a pedagógusok a tanulók év közbeni 
tanulmányi munkája, illetve érdemjegyei alapján bírálják el. Az egyes 
évfolyamon minden tantárgyból az „elégséges (2)” év végi osztályzatot kell 
megszereznie a tanulónak a továbbhaladáshoz.  

3. A tanév végi elégtelen minősítés  - a jogszabályban meghatározott számú 
tantárgyi bukás figyelembe vételével - javítóvizsgán javítható (augusztus 
hónap).  

4. Ha a tanuló az adott évfolyamon a tanév végén a jogszabályban 
meghatározott számú több tantárgyból kap "elégtelen" osztályzatot, az 
évfolyamot ismételni köteles, illetve (nem tanköteles tanuló esetében) 
megismételheti. 
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5. A tanulók magatartásának és szorgalmának értékelését és minősítését az 
osztályfőnök - az osztályban tanító pedagógusok és az osztály 
diákönkormányzat véleményének kikérésével - végzi.  

6. A magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat 
megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie a jogszabályban 
meghatározott esetekben. A sikertelen osztályozó vizsga, évfolyamismétlést 
von maga után. 

7. Választott tárgyat leadni - általános szabályként - lezárt év után lehet, 
felvenni bármikor, az igazgató ez alól indokolt esetben kivételt tehet. Az 
igazgató a szaktanár véleményét kikérve különbözeti vizsgát írhat elő.  

8. Magántanulók 
A magántanulói státust – a jogszabály szerint - kérelmezni, a kérést indo-
kolni kell. A magántanuló a tanév végén (a testnevelés kivételével) minden, 
az adott évfolyamon oktatott kötelező tárgyból osztályozó vizsgát tesz. Az 
értékelés-minősítés és továbbhaladás rendje azonos a többi tanulóéval. A 
magántanulók felkészüléséhez az iskola útmutatást nyújt. 

9. Amennyiben a tanuló egy-egy tantárgyban az évfolyam követelményeit 
teljesítette, úgy engedélyt kaphat a követelmények két év alatt történő 
teljesítéséhez, ha ezt a sérülése, a képesség fejlődésének üteme és a tanuló 
egészségi állapota indokolja. A tanuló a követelmények teljesítése végett, a 
felzárkózás miatt fejlesztő foglalkozáson vesz részt. 

10. Az adott érettségi vizsgatárgyból eredményes előrehozott érettségi vizsgát 
tett tanuló - miután teljesítette az adott tantárgy minden évfolyamára 
vonatkozó követelményeket - a felsőbb évfolyamo(ko)n mentesül az 
értékelés, minősítés alól, de az adott tantárgy tanítási óráit az általános 
szabályok szerint látogatnia kell. 

 

3.6.  A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és 
szorgalmának ellenőrzése és értékelése 

 
Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók 
tanulmányi munkájának folyamatos ellenőrzését és értékelését. 

 
3.6.1.   A követelményrendszer alapelvei 

Minden iskola nevelő-oktató tevékenységéből adódóan sokrétű követelmény-
rendszert állít fel a diákok számára. Az ezeknek való megfelelés, vagy meg 
nem felelés alapelveit foglaljuk össze az alábbiakban. 
A követelményrendszer három nagyobb részre osztható: 

1. Tantárgyi követelményeket a NAT, illetve a kerettantervek alapján a helyi 
tanterv határozza meg. A tantárgyi megmérettetésnek fontos részét ké-
pezik a tantárgyi versenyek, pályázatok. Az előírt követelmények telje-
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sítését a nevelők az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek megfelelően a 
tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája, vagy gyakorlati tevékenysége 
alapján ellenőrzik. Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult 
tananyaghoz kapcsolódó követelményekre is. 

2. Magatartási követelmények - ez az alapvető keresztény értékekre, 
erkölcsre épül, és konkrétan az iskola házirendje tartalmazza.  

3. Szorgalmi követelmények - ez a diákok tanulásához, munkához való 
viszonyát tükrözi 

A követelményrendszer betartása, betartatása szempontjából alapvetően 
fontos a fegyelem és a fegyelmezés, a jutalmazás és a büntetés kérdése, ezek 
alapelveinek kidolgozása, amely során az alábbi alapelveket kell figyelembe 
venni: 
1. Csak az iskola pedagógiai programjában elfogadott tananyagot lehet 

megkövetelni. 
2. A követelmények megállapításánál figyelembe kell venni az életkori 

sajátságokat. 
3. Figyelembe kell venni a tanuló képességeit - talentumait -, és a 

tanuláshoz való hozzáállását, ehhez jól kell ismerni a tanulót. 
Összhangot kell teremteni az egyes tantárgyak között, ne legyen egyik 
sem túlhangsúlyozva vagy  elhanyagolva a másik tantárgy rovására. 

4. A követelmény célja nem az elriasztás, hanem az igényesség igényének 
kialakítása. Az értékelés nem lehet megtorló. 

5.   Csak az önmagával szemben is igényes tanár tud igényességre nevelni. 
6. A tantárgyi és tanórai követelmények legyenek világosak egyértelműek 

és teljesíthetőek. A tanév elején közölt elvárások ne változzanak a tanév 
során, a tanuló érezze a következetességet, és a kiszámíthatóságot. 

7. A követelmény mögött érződjön a tanítvány egyediségének és 
teremtettségének tisztelete. Az értékelés személyre szóló legyen. 

8. A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a nevelők 
többször ellenőrzik a követelmények elsajátítását szóbeli felelet 
formájában. Ennek érdekében minden tanuló félévente legalább egyszer 
felel – a tantárgy sajátosságaitól függően - szóban: 

9. Az egyes évfolyamokon a pedagógus a tanulók teljesítményét, 
előmenetelét tanítási év közben minden tantárgyból rendszeresen 
érdemjegyekkel értékeli, félévkor és a tanév végén osztályzattal minősíti. 
A félévi és az év végi osztályzatot az érdemjegyek és a tanuló év közbeni 
tanulmányi munkája alapján kell meghatározni. Az év végi osztályzatok 
megállapításánál a tanulónak az egész tanévben nyújtott tanulmányi 
előmenetelét kell értékelni. 

10. Az értékelés folyamatos, kiszámítható legyen. 
 



                                      Göndöcs Benedek Középiskola és Kollégiumai Pedagógiai Programja                              113 
 

3.6.2.   Ellenőrzés, értékelés, osztályozás 
1. Az ellenőrzés - értékelés - osztályozás a pedagógiai tevékenység szerves 

része, melynek jelentős szerepe van a személyiség fejlesztésben: ösztönzést 
ad fejleszti a felelősségérzetet és önértékelő képességet, önnevelésre 
késztet. 

2. Az objektív, igazságos értékelés - osztályozás előfeltétele a világosan 
megfogalmazott és következetesen érvényesített követelményrendszer. 
Ugyanakkor a tanulót önmaga teljesítményéhez, egyéni képességeihez is 
viszonyítani kell, az értékelés legyen személyre, egyénre szóló, barátságos 
légkörben történő, a domináns értékek megvalósítására ösztönző, 
folyamatos és kiszámítható. Az értékelés, osztályozás a tanulókat 
egyénenként is segítse abban, hogy a tőlük elvárható maximumot nyújtsák. 
Akár elismerő az értékelés, akár bíráló, legyen a bizalomra építő. 
Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak 
jellegzetességeinek megfelelően a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája 
vagy gyakorlati tevékenysége alapján ellenőrzik. Az ellenőrzés kiterjedhet 
a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó követelményekre is.  

3. Az ellenőrzésnek – a fentiek alapján - ki kell terjednie az írásbeli házi 
feladatra, füzetvezetésre, a kutató munkára is. is.  

4. Az ellenőrzés segítse az intézményi nevelő-oktató-képző tevékenység 
eredményességét, az eredmények megerősítése illetve javítása érdekében 
alkalmazott jó pedagógiai módszerek elterjesztését, a tanítási-tanulási 
fegyelem javítását illetve megszilárdítását, a munka során hozott 
intézkedések hatékonyságának, helyességének kellő időben történő 
feltárását, a munkavégzés során tapasztalt hiányok pótlását, hibák 
kijavítását. Mozdítsa elő az erőforrásoknak, ezen belül a rendelkezésre álló 
taneszközöknek a nevelési-oktatási folyamatba történő hatékony beil-
lesztését.  

5. Bármely tantárgy ellenőrzési - értékelési rendszerében a folyamatosság 
elengedhetetlen követelmény. Az ellenőrzés formái tantárgytól, tananyag-
tól, az oktatási céltól, a tanulók egyéniségétől és számos más tényezőtől 
függően rendkívül változatosak lehetnek. Érvényesíteni kell a szóbeliség 
primátusát. Még a " feladatmegoldás " tárgyakban sem hagyható el a szó-
beli ellenőrzés, számonkérés. Az egyes tantárgyak helyi tantervében 
évfolyamonként célszerű meghatározni a tanév során írandó / nagy - vagy 
témazáró / dolgozatok számát. 

6. A félévi és év végi minősítés - osztályozás ne legyen mechanikus művelet. 
A záró osztályzat tükrözze a tanuló évközi szerepléseit. Értékelje az 
igyekezetét, a teljesítmény változásának irányát. 

7. A tanulók tantárgyi teljesítményét a tárgyat tanító pedagógus ellenőrzi, 
értékeli, osztályozza - teljes jogkörrel és felelősséggel. A nevelők a tanulók 
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tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, minősítését 
elsősorban az alapján végzik, hogy a tanulói teljesítmény hogyan viszonyul 
az iskola helyi tantervében előírt követelményekhez; emellett azonban 
figyelembe veszik azt is, hogy a tanulói teljesítmény hogyan változott  
– fejlődött-e vagy hanyatlott – az előző értékeléshez képest. 

8. Az értékelés - osztályozás a hagyományos ötös fokozatú rendszerben 
történik: jeles /5/, jó /4/, közepes /3/, elégséges /2/, elégtelen /1/.  
jeles (5): 

- ismeri, érti, tudja a tananyagot,  
- lényegre mutatóan, alkotó módon képes alkalmazni tudja a tanult 

ismereteket a követelményeknek megfelelően, 
- pontosan, szabatosan fogalmaz, 
- az adott témát összefüggően képes előadni, 
- kérdezni, ha valamit nem ért, 
- problémákat képes felvetni. 
jó (4): 

- a jeleshez kisebb segítséggel képes teljesíteni, 
- apróbb bizonytalanságok előfordulhatnak. 
közepes (3): 

- ismeretei felszínesek, hiányosak, 
- önállóan kevésbé dolgozik, 
- feladatát tanári segítséggel teljesíti. 
elégséges (2): 

- a tantárgyi minimumot tudja, 
- nem képes összefüggő mondatokban felelni, 
- a megtanult fogalmakat nem tudja alkalmazni. 
elégtelen (1): 

- A tantárgyi követelmények minimumát sem teljesíti. 
Az érdemjegyek tartalmát a helyi tanterv követelményei határozzák meg. 
E minősítések tartalmát az oktató,  csakúgy mint az alkalmazott évközi 
egyéni értékelési módot, a szülőkkel értekezleten ismerteti. 

9. A tanuló joga, hogy egy tanítási évben minden tantárgyból egy alkalommal 
előzetes indoklás nélkül felelésmentességet kérhet. A mentesség csak az 
elméleti órákra vonatkozik, a készségtárgyakra és a gyakorlati fog-
lalkozásokra nem. A mentesség csak a szóbeli feleletekre vonatkozik. 

10. A félév és a tanév végén az egyes tantárgyakban elért kiemelkedő 
teljesítményért a tanuló dicséretet kaphat.  

    Ha a tanulónak a "jeles" osztályzatai mellett legfeljebb 3 "jó" osztályzata 
van (s ennél rosszabb osztályzata nincs), a tantestület általános dicséretét 
érdemli ki. A dicséreteket az ellenőrzőben és bizonyítványban is doku-
mentálni kell.  
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11. A magatartás és szorgalom minősítésére félévkor és a tanév végén az 
osztályfőnök tesz javaslatot az osztályban tanító pedagógusok közös-
ségének. Előzetesen megismeri az osztály diákönkormányzatának véle-
ményét az egyes tanulókról. Az osztályfőnök javaslatát a testület többségi 
döntéssel véglegesíti. Az adott osztályban több tantárgyat tanító pedagógus 
véleménye többszörösen számítandó. Szavazategyenlőség esetén az osz-
tályfőnök véleménye a  mérvadó.    

      A magatartás minősítése: példás /5/, jó /4/, változó /3/, rossz /2/.  
Szorgalom: példás /5/, jó /4/, változó /3/, hanyag /2/.  

12. Az értékelés formái: 
A) Személyes, szóbeli értékelés 
B)  Írásbeli, szöveges értékelés 
C)  Osztályozás  

13. A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt a tárgyat tanító nevelő 
értesíti az ellenőrző könyvön keresztül. Az értesítő könyv bejegyzéseit az 
osztályfőnök havonta ellenőrzi, és az esetlegesen elmaradt érdemjegyek 
beírását pótolja. 

14. A tanulók munkájának, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében 
minden tantárgyból félévente, minden tanulónak legalább két érdemjegyet 
kell szereznie. A szakmai gyakorlatokon, a tanulóknak az egyes gyakor-
latokon nyújtott tanulmányi teljesítménye alapján megállapított rész-
osztályzatokból, havonta legalább egy havi osztályzatot kell megállapítani. 

15. Az írásbeli beszámoltatás, értékelés szabályait 3.6.6 pont tartalmazza. 
16. Az egyes tantárgyak alól való mentesülés feltételeit a jogszabályok 

határozzák meg.     
 
3.6.3.  Magatartás 

Iskolánkban a magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a 
következők. A tanuló magatartása: 
1. Példás (5):  

• Magatartása, az iskolai és iskolán kívüli viselkedése példamutató.  
• Az iskolai házirendet betartja.  
• Kötelességtudó, a feladatait teljesíti. 
• Az iskolai követelményeket tudatosan vállalja, kezdeményező, aktívan 

kapcsolódik be a közösség munkájába. Önként vállal feladatokat és 
azokat teljesíti. 

• Tisztelettudó. Társaival, nevelőivel, a felnőttekkel szemben 
udvariasan, előzékenyen, segítőkészen viselkedik. 

• Óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet. 
• Nincs írásbeli figyelmeztetése, intője, vagy megrovása. 
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2. Jó (4):  
• A házirendet betartja.  
• A tanórán és azon kívüli foglalkozásokon rendesen, fegyelmezetten 

viselkedik. 
• Feladatait a tőle elvárható módon viselkedik. 
• A közösség munkájában részt vesz, de nem kezdeményező, 

feladatokat önként nem vállal, de a rábízott feladatokat teljesíti.  
• Tanáraival, a felnőttekkel és társaival szemben őszinte, tisztelettudó. 

Magatartáskultúrája esetenként kifogásolható.  
• Vigyáz iskolája, közössége vagyonára és a jó hírnevére.  
• Nincs igazolatlan mulasztása, írásbeli figyelmeztetése, intője, vagy 

megrovása. 
3. Változó (3): 

• A házirend előírásait nem minden esetben tarja be.  
• A közösségi munkából csak irányítással és nem szívesen vállal részt. 
• A tanórán, vagy tanórán kívül többször fegyelmezetlenül viselkedett.  
• Feladatait nem mindig teljesíti. 
• Felelősségtudata, szimpátiája a jó és rossz között ingadozó.  
• A közös programokról gyakran igazolatlanul távol marad.  
• A felnőttekkel, a társaival szembeni magatartása nem mindig udvarias, 

időnként durva.  
• A közösség és az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik. 
• Indulatait nem mindig képes fékezni. Hangneme kifogásolható. 
• Igazolatlanul mulasztott. 
• Osztályfőnöki, vagy igazgatói szintű büntetése van. 

4. Rossz (2):  
• A házirend szabályait sorozatosan, súlyosan megsérti.  
• Felelősséget sem társai, sem a közössége iránt nem érez, nem vállal, a 

közösségi munkából kivonja magát, rossz hatással van a közösségre, 
munkájuk eredményességét gátolja.  

• Magatartása fegyelmezetlen, rendetlen. 
• Feladatait nem, vagy csak ritkán teljesíti. 
• Tanáraival, a felnőttekkel és társaival szemben rendszeresen udvariat-

lan, durva, tiszteletlen.  
• Több alkalommal igazolatlanul hiányzott. 
• Iskolán kívüli viselkedésével az iskola rossz hírnevét kelti. 
• Több szaktanári figyelmeztetést kapott, illetve osztályfőnöki, vagy 

igazgató szintű büntetése vagy az iskolai vagy tanórán kívüli 
viselkedéséért fegyelmi büntetések valamelyik fokozatában részesült.  
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Megjegyzések: 
1. A fenti minősítéseket módosíthatják a jogszabályi változások.  
2. A rendszeres templomi szolgálat a magatartás minősítését pozitívan 

befolyásolja. 
3. A magatartás elbírálásakor az egyes érdemjegyek, illetve osztályzatok 

eléréséhez a felsorolt szempontok közül legalább háromnak az együttes 
megléte (vagy megsértése) szükséges. 

4. Az a kiváló, vagy jó teljesítményű tanuló, aki a közösségért semmilyen 
munkát sem vállal, vagy csak az önérdek vezérli példás magatartás 
értékelést nem kaphat. 

 
3.6.4. Szorgalom 

Iskolánkban a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a 
következők. A tanuló szorgalma: 
1. Példás (5):  

•   A tanuló munkáját a rend, fegyelem, pontosság jellemzi.  
•   Képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt. 
•   Tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi. 
•   A tanórákon aktív, szívesen vállal többlet feladatokat is és azokat 

elvégzi.  
•   Munkavégzése pontos, megbízható, fegyelmezett. 
•   Az iskolai tanulmányi munkán kívül önként részt vesz pályázatokon, 

versenyeken.   
•   Képességeinek hiányát szorgalmával sikeresen tudja pótolni. 
•   Taneszközei tiszták, rendesek és azokat a tanítási órákra mindig   

elhozza. 
•   Szorgalmával példát mutat. 

2. Jó (4):  
• A tanuló képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi 

teljesítményt nyújt. 
• Rendszeresen, megbízhatóan dolgozik, de felkészültsége nem mindig 

alapos. 
• A tanórákon többnyire aktív. 
• Többletfeladatokat, tanórán kívüli foglalkozásokon, vagy versenyeken 

való részvételt önként nem, vagy ritkán vállal, de az ilyen jellegű 
megbízatást teljesíti. 

• Taneszközei tiszták, rendezettek. 
3. Változó (3):  

• A tanulásban nem kitartó, feladatait nem mindig teljesíti, tanulmányi 
munkája ingadozó, a tanórákra rendszertelenül készül fel. 



                                      Göndöcs Benedek Középiskola és Kollégiumai Pedagógiai Programja                              118 
 

• Tanulmányi eredménye elmarad képességeitől. 
• Feladatait felszólításra, ellenőrzés mellett végzi el.  
• Felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik. 
• Érdemjegyeit, osztályzatait több tantárgyból is lerontotta. 
• Az önálló munkában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak 

figyelmeztetésre, felügyelettel dolgozik. 
4. Hanyag (2):  

• A tanuló képességeihez és körülményeihez mérten keveset tesz 
tanulmányi fejlődése érdekében, kötelességét gyakran elmulasztja, 
tanulmányi munkájában megbízhatatlan.  

• Az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg. 
• passzív a tanórai munkában. 
• Feladatait többnyire nem végzi el, érdektelen, közömbös. 
• Felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek. 
• A tanuláshoz nyújtott nevelői, vagy tanulói segítséget nem fogadja el, 

annak ellenszegül. 
• Félévi, vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen. 

A szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek illetve osztályzatok 
eléréséhez a felsorolt szempontok közül legalább háromnak az együttes 
megléte (vagy megsértése) szükséges. 

 
3.6.5. Az otthoni írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai 

Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi 
szabályok érvényesülnek: 
• a házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz 

kapcsolódó gyakorlás (készség- és képességfejlesztés), valamint a tan-
anyaghoz kapcsolódó ismeretek megszilárdítása; 

• a tanulók a tanítási szünetek idejére a szokásos (egyik óráról a másikra 
esedékes) feladatoknak megfelelően kaphatnak szóbeli és írásbeli házi 
feladatot; 

 
3.6.6. Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai, a tanulók 

tudásának értékelésében betöltött szerepe, súlya 
- Az írásbeli beszámoltatás formái (a tantervi követelményrendszerre 

épülnek): 
• Témazáró, vagy  nagydolgozatok 
• Félévi dolgozatok 
• Év végi dolgozatok 
• Röpdolgozatok  

- A témazáró (nagydolgozat) dolgozat írásának időpontját előre kell közölni.  
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- Egy nap maximum egy-egy osztályban legfeljebb két témazáró 
(nagydolgozat) írható, melyet három tanítási héten belül értékelve kell 
kiosztani.  

- A három tanítási héten belül ki nem javított és ki nem osztott témazáró 
(nagydolgozat) kihirdetésekor a tanuló eldöntheti, hogy az érdemjegy 
beírásra kerüljön-e.  

- A témazáró (nagydolgozatok) érdemjegyei fokozottabban számítanak bele 
a félévi és év végi érdemjegyekbe, azokat felfele, vagy lefele kerekíthetik. 

- A röpdolgozat írásbeli feleletnek minősül. 
- A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése 

érdekében a tanulók írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek 
értékelésekor az elért teljesítmény (pontszám) érdemjegyekre történő 
átváltását a következő arányok alapján javasoljuk elvégezni: 

 
Teljesítmény Érdemjegy 
0-33 %:  elégtelen (1) 
34-50 %:  elégséges (2) 
51-75 %:  közepes (3) 
76-90 %:  jó (4) 
91-100 %:  jeles (5) 

A javaslattól való eltérést minden tanév elején az egyes szakmai 
munkaközösségeknek kell meghatározni és egységesíteni. 

 
3.6.7. Az egyes modulok értékelése és minősítése, beszámítása az iskolai évfolyam 

sikeres befejezéséhez 
A modul meghatározott tartalommal bíró (közismereti, szakmai) tananyag-
egység. Jelentősége a közismereti tantárgyak oktatása mellett a szakmai kép-
zésben is nagy a beszámíthatóság, a követelmények teljesítése, a képzési idő 
lerövidítése, a szakképzés területén az egyes részszakképesítések megszerzése 
tekintetében.  
A modulrendszerű képzés lényege; a követelményeket alapegységekre bontva 
teljesítik, illetve sajátítják el a tanulók. A teljes képzési program tananyaga 
tehát önállóan kezelhető nagyobb, meghatározott időtartammal is behatárolható 
egységekből, modulokból áll. Egy modul azonos témaköröket tartalmaz, 
szakítva a hagyományos tantárgyrendszerrel. A modulok elemekből épülnek 
fel. A modulok középpontjában a tevékenység által fejleszthető kompetenciák 
állnak, feltételezve, hogy a tanulás aktív folyamat. Az egyes alapegységeket 
(modulokat) a tanulók folyamatosan teljesítik. Sikertelen teljesítés esetén azok 
megismételhetők.  
A közismereti tantárgyakhoz hasonlóan, a szakmai képzésben több szakma 
tartalmazhat azonos követelményszintű modulokat, ami lehetővé teszi, hogy a 
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már teljesített modulokat a rokon szakmába beszámíthassák. A moduláris 
képzésben a tanulók a személyes képességeiknek megfelelő ütemben halad-
hatnak (egyéni előrehaladási ütem biztosítása). A modularizált tananyagtartal-
mak segítségével a választhatóság, az átjárhatóság és a beszámíthatóság az egy, 
vagy több szakmacsoportba tartozó szakmai képzések körében is jól meg-
oldható. 
Modultérkép: a modulok térképszerű, rajzos elrendezése, mely ábrázolja a 
modulok időbeli elrendezését és kapcsolatát más modulokkal. Tartalmazza a 
be- és kilépési szinteket, a modulok nevét és ajánlott időkeretét, kompetencia-
alapú képzés esetében a kompetenciák modulokba rendezett felsorolását is. 
Szempontok: 
1. Az egyes modulok (tananyagegységek) értékelése és minősítése az általá-

nos értékelési és minősítési szempontok alapján történik, figyelembe véve a 
kerettantervi ajánlásokat. 

2. Az egyes modulok – amennyiben azok önálló tantárgyak - teljesítése az 
évfolyam sikeres elvégzésének a feltételei, egyébként pedig az adott tan-
tárgy félévi és év végi osztályzatának a részét képezik. 

3. Az egyes modulok teljesítése a beszámíthatóság alapját képezik. Annak ko-
rábbi teljesítése esetén – ha az adott modul önálló tantárgynak /pl.: magyar, 
történelem, matematika, szakmacsoportos alapozó tantárgyak/ minősül és 
részét képezi a követelményrendszernek, az adott évfolyam követelményei-
nek teljesítésébe - a vonatkozó jogszabályok alapján - beszámíthatók. En-
nek következményeként a tantárgy/modul oktatása alól felmentés adható, 
illetve a képzési idő csökkenthető. 

4.  A szakmai képzésben az egyes modulcsoportok teljesítése után (a jogsza-
bályváltozást követően) rész-szakképesítés szerezhető. 

 

3.6.8. Kompetencia-alapú oktatás  
Intézményünk arra törekszik, hogy tanulóink oktatása és nevelése a lehető leg-
hatékonyabban, az új oktatási és pedagógiai módszerek alkalmazásával történ-
jen. A fiatalok életpályájának sikere azon is alapszik, hogy mennyire képesek 
az iskolában olyan tudással és kompetenciákkal felvértezni magukat, melyek 
birtokában képessé válnak a társadalom és a piacgazdaság jelen és jövőbeli 
igényeinek megfelelni, azokhoz folyamatosan alkalmazkodni. 
Különösen fontos az alapkészségek, a kulcskompetenciák kialakítása, fejlesz-
tése, mert ezek a későbbi sikeres tanulás és munkába állás feltételei is. Ehhez 
az iskolában is szemléletváltásra, a pedagógiai kultúra megújulására van szük-
ség. A hagyományos módszerek, eljárások ma már nem elegendőek a változó 
szükségletek, igények kielégítésére. Emellett külön probléma az, hogy a 
tanulók jelentős részének - nem ritkán a szülőktől, a környezettől származó 
negatív hatások miatt bekövetkező - egyre csökkenő tanulási motiváltsága 
mellett hogyan tudjuk őket felkészíteni, a gazdasági, társadalmi versenyből 
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fakadó egyre növekvő feladatok ellátására Mindezek a pedagógusok számára is 
ellehetetleníthetik a hatékony oktató-nevelő munkát, aminek köszönhetően 
csökkenhet az eredményesség. A korábban végzett nemzetközi kutatások is azt 
mutatják, hogy a magyar tanulók szövegértési-szövegalkotási képessége, mate-
matikai logikai gondolkodása, átlag alatti, idegen nyelvi képességeik pedig 
átlagosak, az európai uniós munkaerő piac követelményeinek, igényeinek ko-
ránt sem felel meg. Mindebből az következik, hogy a kulcskompetenciák fej-
lesztésére kell elsősorban a hangsúlyt fektetni. 
Megfelelő felkészítés után segítünk pedagógusainknak, hogy megszerezzék az 
ezekhez szükséges ismereteket, programokat és a kapcsolódó digitális tar-
talmakban megjelenő teljes pedagógiai eszközrendszert. Mindezek meg kell 
teremtenünk a szükséges intézményi feltételrendszert. 

         A kompetencia-alapú oktatás főbb jellemzői 
A ma jellemző frontális és döntő mértékben lexikális ismeretközlő eljárásokat 
fokozatosan fel kell váltania a kompetencia (tudás + képességek + attitűdök) 
alapú nevelési, oktatási módszertannak. A célok elérésének feltétele a peda-
gógiai kultúra átalakulása. Mindezt a digitális oktatási eszközrendszerek szé-
leskörű alkalmazása kíséri. Különösen nagy fontosságú az alapképességek és 
készségek, valamint a kulcskompetenciák fejlesztése. Ennek ki kell terjednie az 
értő olvasásra, a számolási és matematikai készségek területére, az idegen 
nyelv, a szociális kompetenciák fejlesztésére, az életpálya építés iskolai 
feltételeinek megteremtésére. 
Kompetencia alapú oktatás előre meghatározott kompetenciák megszerzésére 
irányul. A tanulók tudását, teljesítményét individualizált (egyénre szabott mó-
don) mérik. Kompetencia alapú oktatásnak a képességek, készségek fejlesz-
tését az alkalmazásképes tudás középpontba helyező oktatást értjük. 
A kompetencia egy képesség és egy adott területen való jártasság ötvözete, 
valamint egy adott területen jelentkező követelmények magas szintű teljesítése. 
A legjobb eredményt a kompetenciák (intellektív, szociális, és érzelmi intelli-
gencia) a követelmények (szakmai tudás, szociális alkalmazkodás, és önfegye-
lem) és a körülmények (optimális, nehezített és megszokott) megfelelő együtt-
állásában érhetjük el. A kompetencia azon elvárható ismeretek, képességek, 
magatartási és viselkedési jegyek összessége, amely által a személyiség képes 
lesz egy adott feladat eredményes teljesítésére. 

 
A fejlesztés célja a pedagógiai kultúra átalakítása, különös tekintettel: 
• a tanár személyiségére (személyes példamutatás, megértő és következetes 

felnőtt magatartás, önismeret) és felkészültségére, 
• a személyiségközpontú pedagógiai gyakorlat megszilárdítása, 
• a gyermekek életkorának megfelelő, támogató, empátia készségen alapuló 

pedagógus szerep kialakítására. (tanári kompetenciák) 
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Különösen fontos az eredményesség szempontjából az iskolai oktatás vala-
mennyi szereplőjének a bevonása, támogató magatartása. Ebben a tekintetben 
különösen fontos a tanár - szülő - gyermek kapcsolat, az iskola - szülő viszony 
megfelelő kialakítása. 
A fejlesztés célja a tanítási módszerek tekintetében a kompetencia alapú 
nevelési-oktatási módszertan elterjesztése, tekintettel az egyéni fejlesztésre, a 
kooperatív technikák alkalmazására a munkában, a tananyag feldolgozásában. 
A fejlesztés kiterjed a tanulásra, a gyakorlatban használt feladatok megújí-
tására, a tárgyi feltételek megteremtésére is. 

 Cél: 
• az iskolában felhasználható oktatási programok meghonosítása, alkalmazása 

a napi munka során 
• az egész életen át tartó tanulás közoktatás- és szakképzésbeli megalapozása, 
• a pedagógus továbbképzések biztosítása, 
• a tanárok szakmai támogatása, (módszertani kurzusok stb.) biztosítása.                      
A fejlesztés területei: 

• Szövegalkotás – szövegértés, 
• Matematikai kompetenciák, 
• Nyelvi kompetenciák fejlesztése, 
• Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák kialakítása, 
• IKT: Információs és kommunikációs képesség, 
• Életpálya építés. 

A kompetencia alapú oktatás általános jellemzői a következők: 
• Kompetencia alapúak, 
• Teljesítményre alapoznak, 
• Egyéni haladás figyelembe vétele, 
• Tudásközpontúak, 
• Specifikus célkitűzéseket tartalmaznak, 
• Gyakorlat orientáltak, 
• Azonnali visszajelzést adnak, 
• Értékelés teljesítmény alapú, a meghatározott kritériumok alapján. 
A fejlesztés kulcsfogalmai: 
• Önállóság 
• Együttműködés 
• Empátia 
• Problémamegoldás 
• Konfliktuskezelés, 
• Önreflexió, 
• Kritikus gondolkodás, 
• Közösségi részvétel. 
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A tanagyagra jellemző: 
 

• Moduláris rendszer, 
• Készségfejlesztés, 
• Az, hogy együttműködésre épít, 
• Megváltoztatja a tanár - diák viszonyt, 
• Hatékonyan készít fel a felnőtt szerepekre, 
• Felkészíti a diákokat az élethosszig tartó tanulásra, 
• Az önálló és kreatív gondolkodásra és cselekvésre késztet. 

 
3.6.9. A középszintű érettségi vizsga témakörei 
 

A középszintű érettségi vizsga témaköreit a melléklet tartalmazza. 
 

3.6.10. Fegyelmezés, büntetés, jutalmazás 
 

Jutalmazás 
Azt a tanulót, aki képességihez mérten  

• példamutató magatartást tanúsít, vagy 
• folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, vagy 
• az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, vagy 
• iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, 

vetélkedőkön vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt, vagy 
• bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és 

növeléséhez az iskola jutalomban részesítheti. 
 

Formái: 
Dicséretek: 
Az iskola a kiemelkedő tanulmányi munkát szaktárgyi, illetve nevelőtestületi 
dicsérettel jutalmazza. Ezek az osztálykönyvbe, anyakönyvbe és a 
bizonyítványba bevezetésre kerülnek. 
A diákok plusz feladataik sikeres teljesítéséért szaktanári, osztályfőnöki, vagy 
igazgatói dicséretben részesíthetőek. Ez az ellenőrzőbe és az osztálykönyvbe 
kerül bejegyzésre és a havi, illetve év végi magatartás, vagy szorgalomjegyben 
is meg kell, hogy látszódjanak. 
Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát 
végzett tanulók a tanév végén: 

• példamutató magatartásért, 
• kiemelkedő szorgalomért, 
• példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben 
részesíthetők. 
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Kiemelkedő, tanórán felüli tanulmányi, vagy más jellegű, az iskola hírét öreg-
bítő teljesítményért, versenyen elért eredményért a tanulók könyv-, oklevél, 
vagy más tárgyjutalomban, a legkiválóbb eredményt elért végzős tanuló Gön-
döcs Benedek Díjban, a legjobb kollégiumi tanuló Don Bosco Díjban, a leg-
jobb sportoló Az Iskola Legjobb Sportolója Díjban, a hitélet területén kiemel-
kedő tanulónk Szent György Díjban, a legkiválóbb cserkész tanuló Kerkai Je-
nő Díjban, további három-öt tanuló Kiemelt Dicséretben részesül. A Göndöcs 
Benedek Díj, a Don Bosco Díj, a Szent György Díj, a Kerkai Jenő Díj, Az 
Iskola Legjobb Sportolója Díj és a Kiemelt Dicséretek odaítéléséről a nevelő-
testület dönt. Az előbbi díjak oklevél, pénzjutalom (összege évenként kerül 
meghatározásra) és tárgyjutalom átadásával járnak. A jutalmak és a díjak 
átadására ünnepélyes keretek között kerül sor. 
Az adott évben az országos tanulmányi és a sportversenyeken kiemelkedően 
teljesítő diákjainkat és felkészítő tanáraik munkáját (oklevél és tárgyjutalom 
formájában) a következő évben, februárban, külön ünnepség keretei között 
ismerjük el.  
Az iskolai szintű versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon 
eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek. 
Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutató-
kon eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek. 
A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást 
tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet 
részesíteni. 
A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására hozni. A további 
szabályokat az iskolai és a kollégiumi házirend tartalmazza. 
A tanuló kiemelkedő tantárgyi, vagy közösségi teljesítményét tanév végén 
bejegyezzük a bizonyítványba. Az iskolai szinten elismert, kiemelkedő telje-
sítményt igazgatói, vagy nevelőtestületi dicséret mellett oklevéllel és tárgy-
jutalommal ismerjük el. 

 
Büntetés 
Azt a tanulót, aki 

• tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, vagy 
• a házirend előírásait megszegi, vagy 
• igazolatlanul mulaszt, vagy 
• bármely módon árt az iskola jó hírnevének büntetésben lehet részesíteni. 

Formái: 
Az alapvető viselkedési szabályok, vagy a házirend ellen vétő diákok a vétek 
súlyának és a kihágások gyakoriságának figyelembevételével az alábbi módon 
büntethetőek: 
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� Szóban: szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói, figyelmeztetés, elbeszélgetés 
a szülőkkel 

� Írásban:   
⇒  Szaktanári figyelmeztetés, 
⇒  Osztályfőnöki figyelmeztetés,  
⇒  Osztályfőnöki intés, 
⇒  Osztályfőnöki megrovás,  
⇒  Igazgatói figyelmeztetés,  
⇒  Igazgatói intés,  
⇒  Igazgatói megrovás, 
⇒  Nevelőtestületi figyelmeztetés, 
⇒  Nevelőtestületi intés, 
⇒  Nevelőtestület megrovás. 
Fegyelmi eljárás alapján – írásbeli határozattal – a fegyelmi büntetés lehet, 
a tanköteles korú tanulókra vonatkozó külön szabályok figyelembe 
vételével: 
⇒ Megrovás, 
⇒ Szigorú megrovás, 
⇒  Meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetve 

megvonása, 
⇒ Áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba, vagy iskolába, 
⇒ Eltiltás a tanév folytatásától 
⇒ Kizárás az iskolából 

A fegyelmi eljárás megkezdéséről és döntéséről a szülőket időben értesíteni 
kell. 

Ezek a súlyuknak megfelelően a havi és az év végi magatartás, illetve 
szorgalom jegyben is tükröződnek. Az iskolai büntetések kiszabásánál a 
fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben - a vétség súlyára való 
tekintettel - el lehet térni. 
Minden esetben az osztálykönyvbe és az ellenőrzőbe bejegyzésre kerülnek. A 
büntetést minden esetben a szülő tudomására kell hozni. Tudomásulvételét a 
szülő aláírásával jelzi. 

 

3.7. A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja 
 

1. Az iskola a mindennapos testnevelést a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 27. § (11) bekezdésében meghatározottak szerint 
szervezi meg. 

2. Ennek alapján az iskola minden olyan osztályban, megszervezi a 
mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében (amelyben a 
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jogszabály alapján testnevelés órákat kell tartani), amelyből a tanuló - 
amennyiben az adott tanévben erre lehetőség van - legfeljebb heti két órát 
az alábbi módok valamelyikével teljesíthet: 
� a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben 

meghatározott tanórán való részvétellel, 
� iskolai sportkörben való sportolással, 
� kérelem alapján – sportszervezet, sportegyesület által kiállított igazolás 

alapján kiadott igazgatói engedéllyel – sportszervezet, sportegyesület 
keretei között szervezett edzéseken való sportolással. 

 
A könnyített és a gyógytestnevelés szervezésének, a tanulók könnyített 
vagy gyógytestnevelési órára történő beosztásának rendje 
A tanulót, ha egészségi állapota indokolja, az iskolaorvosi, szakorvosi 
szűrővizsgálat alapján könnyített testnevelés- vagy gyógytestnevelés-órára 
osztjuk be. A könnyített testnevelés- vagy gyógytestnevelés-órát – lehetőség 
szerint – a többi tanulóval együtt, azonos csoportban szervezzük.  
A könnyített testnevelés-órát az iskolaorvosi, szakorvosi vélemény alapján a 
testnevelésóra keretében biztosítjuk. 
A gyógytestnevelés-órákat legkevesebb heti három, de legfeljebb heti öt tanóra 
keretében megszervezzük. Amennyiben a tanuló szakorvosi javaslat alapján a 
testnevelésórán is részt vehet, akkor számára is biztosítjuk a mindennapos 
testnevelésen való részvételt. Ebben az esetben a gyógytestnevelés- és a 
testnevelésórákon való részvétel együttesen éri el a heti öt órát, ezek arányára a 
szakorvos tesz javaslatot. 
Fel kell menteni a tanulót a testnevelésórán való részvétel alól, ha mozgás-
szervi, belgyógyászati vagy egyéb, szakorvos által megállapított egészségkáro-
sodása nem teszi lehetővé a gyógytestnevelés-órán való részvételét sem. 

 
3.8. A választható tantárgyak, foglalkozások szabályai 
 

A tantárgyfelosztás úgy készül el, hogy minden osztály és tanulócsoport szá-
mára biztosítsa a szakos ellátást. Ugyanakkor biztosítanunk kell azt is, hogy 
minden pedagógus számára a törvényben meghatározott heti tanítási órát, 
gyakorlati órát, kollégiumi órát vagy egyéb foglalkozást biztosítson. Az iskola 
működéséből és a fentiekből adódóan a pedagógusok megválasztására a szülők, 
a tanulók részéről általában nincs lehetőség. 
Pedagógiai programunk szerint kötelezően választandó a hittan oktatáson belül 
melyik egyház hittan óráján kívánnak részt venni, az idegen nyelv (angol, vagy 
német) megválasztása, a választható érettségi tantárgyak és az emelt szintű 
érettségi vizsgára felkészítő foglalkozások, illetve választható a délutáni egyéb 
tanórán kívüli foglalkozások, szakkörök, stb. esetében van. A foglalkozások 
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meghirdetésekor közöljük azt is, hogy a foglalkozást várhatóan melyik peda-
gógus fogja vezetni. 
A tanulók tantárgyválasztását a tanulók és a szülők aláírásukkal megerősítik és 
tudomásul veszik, hogy az értékelés, a mulasztás, továbbá a magasabb év-
folyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mintha kötelező tanórai fog-
lalkozás lenne. 

 
3.9. Tanulmányi versenyek 

 
A iskolánk szorgalmazza a tanulók szellemi energiáinak kifejlesztését, Istentől 
kapott adottságaik hasznosítását. A tehetséges fiatalok gondozása Istentől ránk 
szabott feladat. A tehetség gondozásának, a megméretésnek kiváló területe a 
tanulmányi verseny. Segít abban, hogy az igazi tehetség kibontakozzék, és az 
emberiség javára váljék. A tehetség fölismerése elsődleges pedagógiai feladat. 
A tehetséges tanuló azonban nem "versenyparipa", és a katolikus iskola nem 
lehet "versenyistálló".  
A korán megmutatkozó tehetség még nem biztos ismérv. A fölismert tehetsé-
ges diákkal folyamatosan kell foglalkozni, fokozatosan adagolni a munkát, a 
feladatokat.  
Az iskola döntse el, hogy az adott tanévben milyen versenyeket vállal - a tanu-
lók adottságai alapján. Ügyelni kell arra, hogy a versenyre készítés, készülés ne 
menjen az iskolai tananyag elvégzésének rovására. 
 
A versenyek rendszere: 

• iskolai házi versenyek és pályázatok 
• katolikus iskolák közötti, az MKPK Iskolabizottsága által kiírt versenyek 
• a Minisztérium, vagy a pedagógiai szolgáltató intézetek által szervezett 

helyi, területi és országos versenyek. Ezek közül is kiemelkednek az 
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny, az Országos Szakiskolai 
Közismereti Verseny, a Szakma Kiváló Tanulója Verseny, az Országos 
Szakmai Tanulmányi Verseny 

• egyéb szervezetek által meghirdetett közismeretei és szakmai versenyek 
 

3.10.  Csoportbontások 
 

A magas szintű nevelő-oktató munka érdekében a következő tárgyakat csoport-
bontásban tanítjuk: 
-  idegen nyelvek: kb. 20-25 fős osztálycsoportok fölött, illetve a szakmai kép-

zés során a központi programok előírásai, valamint akkor, ha egy osztályban 
az osztály meghatározott csoportjai eltérő idegen nyelveket tanulnak, az ok-
tatott nyelvek szerint bontandók 
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-   informatika 
-   hittan (katolikus, vagy református, vagy evangélikus hittan csoportok) 
-   választható, illetve az emelt szintű érettségire felkészítő órák 
-  azokban az esetekben, amikor egy osztályt több szakmát tanuló fiatalok al-

kotnak, a szakmai órákat csoportbontásban oktatjuk 
-  iskolai  szakmai  gyakorlatok  oktatása  minden esetben, az adott létszámtól 

függően csoportbontásban történik 
- minden olyan tantárgy esetében, amelyeknél a kerettanterv, a jogszabály a 

csoportbontást előírja. 
 
3.11. Továbbtanulás  
 

Iskolánkban az iskolai végzettség alapján általános iskolát végzettek (kivéve: 
HÍD-programok) és érettségi bizonyítvánnyal (vagy szakmától függően befe-
jezett középiskolai tanulmányokkal) rendelkezők számára biztosítunk tovább-
tanulási lehetőségeket. 
Célunk az, hogy a nálunk tanuló fiatalokat felkészítsük az egész életen át tartó 
tanulásra, azaz arra, hogy tanulmányaikat iskolánk elvégzése után is folytassák. 
Erre részben iskolánkban, részben más iskolákban van lehetőség egyrészt 
nappali, esti, vagy levelező tagozatokon, illetve a különböző tagozatokon.  

 
Iskolánk az alábbi továbbtanulási formákat biztosítja nappali, esti, vagy leve-
lező munkarend szerint (a jogszabály előírásaitól függően) : 

⇒ szakgimnázium, 
⇒ szakközépiskola, 
⇒ gimnázium, 
⇒ felnőttek középiskolája (gimnáziuma, szakközépiskolája),  
⇒ első, illetve második, vagy további szakképesítés megszerzése (a jogsza-

bályi feltételek figyelembe vételével), 
⇒ érettségi utáni szakképzés. 

 
3.12. A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek 

 
A tanulók fizikai állapotának mérését a testnevelés tantárgyat tanító nevelők 
végzik el a testnevelés órákon, tanévenként két alkalommal október, illetve 
május hónapban (A felmérés a „NETFIT” alapján került összeállításra).  
A mérés eredménye alapján a nevelők a tanulók fizikai állapotát, általános 
teherbíró képességét minősítik, az évente kapott eredményeket össze-
hasonlítják, és ezt az értesítő könyvön keresztül a szülők tudomására hozzák. 
A tanulók fizikai állapotának mérését szolgáló feladatokat, illetve az elért 
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eredményekhez tartozó pontszámokat a melléklet tartalmazza. 
 

 3.13. A fogyasztóvédelemmel összefüggő feladatok 
 

A fogyasztóvédelmi oktatás célja: 
A fogyasztóvédelem célja a fogyasztói kultúra fejlesztése, és a tudatos kritikus 
fogyasztói magatartás kialakítása és fejlesztése a tanulókban. 
A cél elérését a fenntarthatóság, azon belül a fenntartható fogyasztás 
fogalmának kialakítása, elterjesztése és a fenntarthatóságnak a mindennapi 
életünkben fogyasztóként való képviselete jelenti. 
Szükséges a társadalmi és állampolgári kompetenciák kialakításának 
elősegítése, a jogaikat érvényesíteni tudó, a közéletben részt vevő és 
közreműködő fiatalok 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. Fogyasztói magatartásunk sokféle hatás 
mentén, a szociális tanulás útján alakul, fejlődik. A tudatos fogyasztóvá válás 
és az ennek megfelelő magatartás kialakítása hosszú, sokoldalú folyamat. 
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 alkalmazni tudják az alábbi 
fogalmakat: 
Környezettudatos fogyasztás: Egyfajta középút az öncélú, bolygónk 
erőforrásait gyorsulva felélő fogyasztás és fogyasztásmentesség között. 
Kritikus fogyasztói magatartás: A fogyasztói jogok érvényesítése. 
A fogyasztónak joga van: 

a.) az alapvető szükségleteinek kielégítéséhez 
b.) a veszélyes termékek és eljárások ellen való tiltakozáshoz 
c.) a választáshoz különböző termékek és szolgáltatások között 
d.) a megfontolt választáshoz szükséges tények ismeretéhez 
e.) a jogos panaszok tisztességes rendezéséhez 
f.) az egészséges és elviselhető környezetben való élethez 
g.) a kormány irányelveinek meghatározásába és végrehajtásába való 

beleszóláshoz 
Preventív, vagyis megelőző fogyasztóvédelem: Amikor 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.  

(Például: Áruismeret: a gyártás és a termékminőség összefüggései, 
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Matematika – banki, biztosítási vagy üzemanyag-fogyasztási számítások 
Fizika – mérés, mértékegységek, mérőeszközök (villany, gáz, víz 
mérőórák) 
Földrajz: eltérő fogyasztási struktúrák és szokások 
Magyar: reklámnyelv, feliratok; a reklám kommunikációs csapdái 
Biológia – génmódosított élelmiszerek (GMO), amíg egy élelmiszer a 
boltba kerül, táplálkozás kiegészítők és divatjaik, egészséges táplálkozás 
Kémia – élelmiszerbiztonság, élelmiszeradalékok (E-számok), 
vegyszermaradványok, háztartási vegyszerek, kozmetikumok célszerű és 
tudatos használatuk 
Informatika – elektronikus kereskedelem (e-kereskedelem), internetes 
fogyasztói veszélyforrások, telefónia 
Történelem – EU fogyasztói jogok, fogyasztástörténet és fogyasztóvéde- 
lem, a reklám története stb. 
Médiaismeret: a reklám képi nyelve és hatásai 
Tantárgyközi projektek (pl. Hogyan készül a reklám? A zsebpénz) 

• Tanórán kívüli elemek (vetélkedők, versenyek, rendezvények) 
• Hazai és nemzetközi együttműködések (más iskolákkal, állami és civil 

szervezetekkel, cégekkel) 
• Iskolán kívüli helyszínek (piaci séták, üzletek, bankok) látogatása 
• Az iskola fogyasztóvédelmi működése és az ezzel kapcsolatos foglal-

kozások  
Módszertani elemek:  
Elengedhetetlen bizonyos készségek fejlesztése a fenntarthatóság és a fenn-
tartható fogyasztás területén. Ilyen készségek: a kritikus gondolkodás, az egyé-
ni és csoportos döntéshozás és a problémamegoldás. A készségfejlesztésnek 
tartalmazni kell az egyén és társadalom viszonyáról szóló információ-gyűjtés, 
információfeldolgozás, a feldolgozott információk alapján való döntés és 
végrehajtás módszereit. 
A fogyasztói szokásalakítás egyik fontos célja a szülők és a helyi közösségek 
együttműködésének megnyerése és bevonása az iskolai nevelési programokba. 
Így a családok és közösségek fenntartható fogyasztásra való törekvése is kiala-
kulhat. A tudatos fogyasztóvá nevelés gyakorlatában a szülők lehetnek a peda-
gógus legfontosabb segítői és viszont. Amennyiben rendszeresen adunk az áru-
ismerettel, vásárlással, fogyasztói döntésekkel kapcsolatos házi feladatokat, 
bizonyos idő után segíthetünk abban, hogy a diákok minél tudatosabban éljék 
meg családjuk fogyasztói szokásait. Az adatkezelési szabályokat betartva isme-
reteket gyűjthetünk a családok vásárlási szokásairól. Az információk adott eset-
ben lehetővé teszik azt is, hogy a pedagógus pozitívan befolyásolja a család 
vásárlói magatartását. A hagyományostól eltérő tanulásszervezési formák 
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alkalmazása, projektprogramok indítása megfelelő keretet teremthet a fo-
gyasztóvédelem oktatásának, a kritikus, független gondolkodás fejlesztésének. 
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 
• Helyi-, országos- és EU-s szabályozások tanulmányozása 
• Adatgyűjtés, feldolgozás információrögzítés együttműködéssel 
• Problémamegoldó gyakorlat ötletbörzével, értékeléssel 
• Viták, szituációs játékok (eladói és vásárlói érdekek összehangolása, 

fogyasztói kosár készítése) 
• Érveléstechnikai gyakorlatok (hatékony érdekérvényesítés) 
A fogyasztóvédelmi oktatáshoz a következő szervezetektől kapható segítség és 
segédanyag: 
• Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség (FVF) - www.fvf.hu,  
• Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (OFE) - www.ofe.hu. 

 
3.14.  Iskolai egészségnevelési program 

 
Az egészségnevelés alapelvei, céljai: 

• Segítse a gyermekeket a testi és a lelki egészség harmóniájának 
megteremtésében, az egészséges életmód kialakításában és megtartásában.  

• Fejlessze az életvezetési képességeket. 
• Fejlessze a gyermekek, tanulók felelősségérzetét egészségük megőrzéséért. 
• Készítse fel a tanulókat a stressz-hatások feldolgozására. 
• Segítse elő a környezeti- és egészség-tudatosság erősödését. 
• Valósítsa meg a mindennapi testedzést. 
• Terjedjen ki a mentálhigiénés nevelésre is. 

  Kiemelt feladatai: 
• a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges 

készségekkel és jártasságokkal rendelkezzenek egészségük megőrzése és 
védelme érdekében; 

• tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az egészséges életmód 
gyakorlását szolgáló tevékenységi formákat, az egészségbarát viselkedés-
formákat; 

• a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli 
foglalkozások keretében – foglalkoznak az egészség megőrzésének 
szempontjából legfontosabb ismeretekkel 
� a táplálkozás, 
� az alkohol- és kábítószer fogyasztás, dohányzás, 
� a családi és kortárskapcsolatok,  
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� a környezet védelme, 
� az aktív életmód, a sport, 
� a személyes higiénia, 
� balesetek megelőzése, 
� az elsősegély-nyújtási alapismeretek, 
� bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése, 
� a szexuális fejlődés. 

• Szűrések 
� korosztályos szűrővizsgálatok, onkológiai szűrések, 
� here- és emlőszűrések megtanítása 

területén. 
Az egészségnevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és 
tanórán kívüli foglalkozás feladata. 
Területei, főbb tevékenységi formái: 

- Egészségmegőrzés a helyes életmód kialakításával: 
•   Mozgás, rendszeres testedzés, játéklehetőség, a mindennapi testedzés 

lehetőségének biztosítása,  
•   Egészséges táplálkozási szokások kialakítása, 
•   Öltözködés, 
•   Higiénia, tisztálkodás, 
•   Ésszerű napirend kialakítása, 
•   Egészségkárosító szenvedélyek (drog, alkohol, cigaretta) megelőzése a 

nevelésben, 
- Szűrővizsgálatok: pl: gerincvizsgálat, szemészet, fogászat, stb. 
- Egészségnevelési nap, iskola  versenyek, iskolai  pályázatok, bemutatók 

szervezése. 
Az egészségnevelés színterei: 
a, Minden tanulót egyformán érintő elemek: 

Példamutató iskolai hatás 
• Termek, folyosók, udvar, orvosi rendelő, élő sarok kialakítása,  
• A pedagógusok, a dolgozók példamutatása, 
• Ösztönzés az egészséges életmód napi gyakorlattá tételében: pl.: otthoni 

torna, reggeli elfogyasztása, az évszaknak megfelelő öltözködés, stb., 
• Az iskola által biztosított étkeztetés étrendjére való odafigyelés, pl.: az 

étrend összeállításában való részvétel, 
• Az iskolai büfében a gyermekek egészségét segítő élelmiszerek árusítása, 
• Iskolai médiumok (iskolaújság, iskolarádió, kollégiumi újság) „egészség” 

rovatai. 
Kötelező tanórai keretben végzett egészségnevelés: 
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• Tantárgyakba beépített egészségnevelés: osztályfőnöki óra, testnevelés 
óra, biológia óra, egészségtan modul, stb. 

• „Egészségnapok” 
b, A tanulókat különböző mértékben érintő, tanórán kívüli elemek 

• Szakkörök  
• Egészségnevelési akciók, iskolai házi versenyek és pályázatok, egyéb 

versenyek  
• Nyári táborok 
• Előadások, kiállítások 
• Rendszeres, egészséges környezetben (pl.: hegyekben) végzett túrák, 

kirándulások 
A mindennapi testedzés megvalósítása: 

• Testnevelési órák – a köznevelési törvény szerint 
• Szervezett úszásoktatásban való részvétellel 
• Szabadidőben rendszeres sportfoglalkozások keretében 
• Diáksportkör működtetésével 
• Egy-egy sportágnak az iskolában helyet adva (pl.: kézilabda, labdarúgás, 

kosárlabda, rögbi) biztosítva a tanulók szervezett sportolási részvételét 
• Sporttáborok szervezése 
• Sportversenyek lebonyolítása, sportversenyeken (iskolai, városi, megyei, 

területi, országos) való részvétel 
• Családi, iskolai sportnap szervezése 

 

A diáksport révén diákjaink bekapcsolódnak a különféle versenyekbe: a Diák 
Sportszövetség által kiírt versenyekbe, a diákolimpiába, a KIDS-versenyekbe, 
a különféle iskolai, városi stb. kupa-küzdelmekbe, bajnokságokba.  
Egészségnevelésünket segítő hasznos módszerek: 

• Játékok  
• Riport  
• Közösségépítés  
• Művészetek 
• Programok  
• Projektek  

Az egészségnevelés megvalósításában résztvevők: 
• Belső résztvevők: pedagógusok, hitoktatók, osztályfőnökök, kollégiumi 

nevelőtanárok, iskolaorvos, védőnő. 
• Külső partnerek: szülők, gyermekjóléti szolgálatok, családsegítő szerveze-

tek, nevelési tanácsadó, sportlétesítmények vezetősége, szakrendelők, 
sportklubok. 
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3.15.  Iskolai környezeti nevelési program. Ökoiskola 
 

Alapelve: A teremtett világnak, mint létező értéknek a tisztelete és megőrzése. 
Célja: A környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel formá-
lása, az iskolai környezeti nevelési program és iskolai környezeti nevelési 
program megvalósítása, ökoiskola cím elnyerése. Tanítványaink környezeti 
erkölcsének, társadalmi-természeti felelősségének megalapozása, diákjaink 
alakuló értéktudatának, együttműködési képességének, életviteli szokásainak, a 
személyes és a közös felelősségtudat alapjainak formálása. A hagyományok 
védelmére épül.  
Kiemelt feladatok: 
• A környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel, szokás-

rendszer megalapozása, kialakulásának elősegítése;  
• Tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük azokat a környezet 

megóvásához szükséges képességeket és készségeket, amelyek a természeti 
és a társadalmi környezet zavartalan működését elősegíthetik; 

• A tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli 
foglalkozások keretében – foglalkoznak a környezet megóvásának szem-
pontjából legfontosabb ismeretekkel: 
� a környezet fogalmával,  
� a földi rendszer egységével, 
� a környezetszennyezés formáival és hatásaival,  
� a környezetvédelem lehetőségeivel,  
� lakóhelyünk természeti értékeivel,  
� lakóhelyünk környezetvédelmi feladataival  

    kapcsolatosan. 
A környezeti nevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai 
és tanórán kívüli foglalkozás feladata. 
Területei 
Az alábbi területek szolgálják környezeti nevelésünk gyakorlati megvalósítását: 

• Környezetkultúra: művészetek, kézművesség, mikrokörnyezet kialakítá-
sa. 

• Környezetvédelem: hulladékgyűjtés, növények, állatok védelme, tájvé-
delem, energiatakarékosság az intézményben, otthonokban, környezet-
barát közlekedés. 

A környezetei nevelés színterei 
a, Minden tanulót egyformán érintő elemek 

Példamutató környezet: 
• Tantermek, folyosók, udvar élő sarok kialakítása, 
• Anyag és energiatakarékos, környezetbarát intézményműködtetés, 
• A pedagógusok, a dolgozók példamutatása, 
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• Kerékpáros és gyalogos közlekedés ösztönzése, 
• Szelektív hulladékgyűjtés, 
• Faliújság, iskolai, kollégiumi médiumok „zöld” rovatai. 

Kötelező foglalkozások és a tanórák keretben végzett környezeti nevelés: 
• A különböző foglalkozásokba, tantárgyakba, osztályfőnöki órákba beépí-

tett környezeti nevelés, az eltérő tanítási foglalkozásokon (múzeumi 
órák, iskolai projektek stb.). 

b, A tanulókat különböző mértékben érintő fontosabb egyéb (tanórán kívüli) 
foglalkozások  
• Szakkörök, táborok,  
• Környezetvédelmi akciók,  
• Előadások, kiállítások,  
• Rendszeres természetjáró túrák,  gyalog- és kerékpártúrák, 
• Szelektív hulladékgyűjtés, 
• A környezetvédelem jeles napjainak megünneplése,  
• Látogatások múzeumba, állatkertbe, botanikus kertbe, nemzeti  parkba, 

szennyvíztisztítóba, hulladékégetőbe,  
• DÖK nap. 

A környezeti nevelést szolgáló módszerek 
• Játékok (szituációs, drámajáték, memóriafejlesztő), 
• Projektek (savas eső mérése), 
• Riport (kérdőíves felmérés), 
• Terepgyakorlati módszerek (terepgyakorlatok, térképkészítés, célzott 

megfigyelések, mérések, táborok, iskolakert,” iskolazöldítés”), 
• Aktív, kreatív munka (természetvédelmi munkák, madárvédelmi 

feladatok, szelektív hulladékgyűjtés, rend- és tisztasági verseny, 
pályázatok, versenyek, kiállítás rendezése, újságkészítése, kutatómunka), 

• Művészetek (vizuális művészetek a környezeti nevelésben, irodalmi 
alkotások zeneművészet, népművészet, esztétikai érzékenység és élmény 
fejlesztése). 

A környezeti nevelésében résztvevők 
• Belső (iskolai) résztvevők: pedagógusok, hitoktatók, osztályfőnökök, 

kollégiumi nevelőtanárok, iskolaorvos, védőnő. 
• Külső résztvevők: szülők, szakemberek; környezetvédők, erdészek, 

meteorológusok, művészek, intézmények 
 
3.16.  A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

 
Tanulóink egyre több negatív hatásnak, veszélynek vannak kitéve. Iskolánkban 
a szociálisan hátrányos körülmények között élő tanulók problémáit igyekszünk 
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kezelni, törekszünk a hátrányok csökkentésére, a lehetőségeink szerinti 
megszüntetésére. Ennek érdekében 

- Felméréseket készítünk a tanulók családi, szociális körülményeiről a sze-
mélyiségi jogok figyelembevételével. A hátrányos, halmozottan hátrá-
nyos, veszélyeztetett helyzetű tanulók folyamatos figyelemmel kísérése. 

- A rossz anyagi helyzetben levő, a hátrányos és halmozottan hátrányos 
helyzetű diákok segítésére törekszünk: 

- ingyenes tankönyvellátás biztosítása a jogszabályok által meghatározott 
módon, 

- tankönyvvásárlási támogatás biztosítása, 
- tanulmányi kirándulások anyagi támogatása, 
- kedvezményes ebéd biztosítása, 
- javaslat tétele rendszeres gyermekvédelmi támogatás folyósítására,  
- iskolai szeretetszolgálat működtetése. 
- Mentálisan sérült tanulók esetén pszichológus tanácsának kikérése, 

munkájának igénybevétele. 
- A tanulók jogainak fokozott védelme. 
- Rendszeres felvilágosító munka végzése az osztályfőnök, a szaktanárok 

és a védőnő segítségével (drog, alkohol, dohányzás). 
- Pedagógus ismereteinek fejlesztése az ilyen helyzetű tanulókkal való 

foglalkozások területén. 
- Rendszeres kapcsolattartás a tanulók szüleivel, a segítő civil szervezetek-

kel, a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező családsegítő- és gyermek-
jóléti szolgálatokkal, a gyámhatósággal és más hatóságokkal, szerveze-
tekkel. 

További esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések a nevelési programban 
találhatók. 

 
3.17.  Az iskola könyvtár-pedagógiai programja 

 
A NAT a tanulás fontos színtereként nevezi meg az iskolai könyvtárat: 
„A tanulás fontos színtere, eszköze az iskola könyvtára és informatikai bázisa. 
A hagyományos tantermi oktatást az iskola keretein belül is kiegészítik az 
egyéni tanulási formák, amelyekhez sokféle információforrás gyors elérésére 
van szükség. A könyvtár használata minden ismeretterületen nélkülözhetetlen. 
Az önálló ismeretszerzés érdekében a tanulóknak el kell sajátítaniuk a könyv-
tári ismeretszerzés technikáját, módszereit mind a nyomtatott dokumentumok, 
mind az elektronikus dokumentumok használata révén. Ismerniük kell a 
könyvtári keresés módját, a keresés eszközeit, a főbb dokumentumfajtákat, 
valamint azok tanulásban betöltött szerepét, információs értékét. El kell 
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sajátítaniuk az adatgyűjtés, témafeldolgozás, forrásfelhasználás technikáját, az 
interneten való keresés stratégiáját." 
Iskolánkban többféle középiskolai és szakiskolai képzés folyik. Ennek kiszol-
gálását tekintjük a könyvtár-pedagógiai programunk legfontosabb feladatának. 
Szolgáltatásainkkal iskolánk programjaihoz kívánunk csatlakozni, és célunk a 
pedagógiai munka segítése.  
Az iskolai könyvtár a Göndöcs Benedek Középiskola szerves része. 
Alapvető célunk, hogy megfeleljünk mai, tudásalapú társadalmunk elvárásai-
nak, és fölkészítsük diákjainkat a kompetencia alapú tanulásra: legyenek képe-
sek az önálló ismeretszerzésre és az információkban való eligazodásra. Célunk 
a könyvtárhasználati kompetenciák kialakítása, a dokumentumismeret és -hasz-
nálat, a könyvtári tájékozódás segédeszközeinek ismerete és használata, az ön-
művelés és a szellemi munka technikájának fejlesztése, az eszköztudás gaz-
dagítása. 
Könyvtárunk több, mint 13.000 dokumentumot tartalmaz, megfelelő informá-
ciós bázisként segíti a pedagógiai program megvalósítását. A könyvtár előte-
rében található olvasóterem tág lehetőséget biztosít a jelentős és értékes kézi-
könyvállomány tanulmányozására, könyvtári órák tartására. Lehetőség van az 
internet elérésére is. Két számítógép áll a kutatni vágyók rendelkezésére. A 
szabadpolcos részben 8 fős tanulótér várja a diákokat.  
Feladataink 
• A tanítás-tanulás folyamatában szereplő szaktanári és tanulói igények minél 

szélesebb körű kielégítése. 
• Kulturális és ismeretterjesztő tevékenység végzése. 
• A könyvtár egyik legfontosabb feladata, hogy megismertesse a diákokat a 

könyvtárhasználati ismeretek alapjaival. Erre szolgálnak a könyvtár-hasz-
nálati és az egyéb tantárgyi könyvtári órák, de egyénileg is nyújtunk segít-
séget. 

• Feladatunknak tekintjük, hogy fölkeltsük és megtartsuk az érdeklődést is-
kolánk dolgozói és diákjai körében a könyvtári szolgáltatásaink iránt. 

• A tehetséges diákok részére versenyeket szervezünk, illetve támogatjuk 
őket a versenyeken való részvételben. 

• Feladatunknak tekintjük, hogy felkészítsük tanulóinkat a megfelelő infor-
mációszerzési, feldolgozási és átadási technikákra, valamint megismertes-
sük velük az információkezelés jogi és etikai szabályait. 

• A könyvtár segíti a szabadidő hasznos eltöltését. 
• A könyvtárhasználati ismeretek tanításának fejlesztési követelményei több 

műveltségi területen is jelentkeznek. (pl.: Magyar nyelv és irodalom; Ember 
és társadalom; Ember a természet; Földünk-környezetünk; Informatika). A 
kerettantervek követelményeinek a figyelembe vételével kerülnek beépí-
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tésre a könyvtárhasználati ismeretek a szaktárgyakba és az osztályfőnöki 
órákba. 

• Az alapozás a könyvtáros feladata, az önálló ismeretszerzés, tanulás képes-
ségének kialakítása, a kommunikációs kultúra fejlesztése a nevelőközösség, 
az egész iskola feladata. 

• A foglalkozások keretében fel kell készíteni a tanulókat arra, hogy könyv-
tárhasználókká váljanak, életmódjukba illeszkedjen az önálló ismeret-
szerzés. 

Tevékenységi formák, eljárások, módszerek 
A könyvtári forrásokkal, eszközökkel megvalósuló ismeretszerzés jellemzője, 
hogy teret enged a tantárgyi témák, problémák különböző nézőpontú megkö-
zelítésének, a megszerzett ismeretek problémahelyzetben történő alkalmazá-
sainak, az egyes tantárgyak kereteit átlépő témakörök (projektek) feldolgozá-
sának. A könyvtári munkát igénylő tantárgyi témák feldolgozása közben a diá-
kok megismerik az adott szaktárgy intézményes, dokumentális forrásait, és 
megtanulják az információk összegyűjtésének, szelekciójának, rendszere-
zésének es bemutatásának technikáit es módszereit. Ebből az következik, hogy 
a könyvtár eszközeinek felhasználása nemcsak és nem elsősorban a megtanult 
tantárgyi ismeretek további bővítését, hanem a tudáshoz vezető kreatív, fej-
lesztő célú módszerek, a szellemi munka technikai elsajátítását szolgálja. 
Tanulói tevékenységtípusok: 
• szaktárgyi tematikus gyűjtőmunka – egyéni es csoportos, 
• irodalom-, illetve forrásjegyzék összeállítása megadott témához, 
• kiselőadás tartása vagy írásbeli beszámoló készítése egy-egy komplex, több 

tantárgyat érintő problémáról, 
• egy-egy neves kutató, író, művész életútjának feldolgozása könyvtári, doku-

mentumok segítségével, 
• sajtófigyelés aktuális társadalmi problémákról, stb. 
Ellenőrzés, értékelés 
Az ellenőrzés szóban és írásban történik az adott tanegység végén. A tantárgy 
osztályzatába részarányosan számít bele a könyvtárhasználati ismeretek érté-
kelése. 
 
A kölcsönzési és könyvtárhasználati szabályokat az iskolai könyvtár 
házirendje, szervezeti és működési szabályzata tartalmazza. 
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4. Szakmai program 
 

A köznevelési és a szakképzési törvény alapvetően meghatározza a szakmai 
képzés rendszerét. 
A szakmai képzésre is vonatkoznak az iskola nevelésfilozófiai elvei. Képzési 
alapelvünk szintén az, hogy gyermekeket tanítunk és nem tantárgyakat, ami be-
folyásolja a diákokkal való foglalkozásokat, az alkalmazott eszközöket és mód-
szereket is. Fontosnak tartjuk, hogy az iskolában folyó szakképzés igazodjon a 
munkaerő-piac igényeihez, nyújtson konvertálható ismereteket, legyen gyakor-
latorientált, tegye lehetővé a jogszabályi előírásokban való eligazodást, alakít-
son ki piacorientált szemléletet, rendszerszemléletű gondolkodásmódot, kom-
munikációs készséget idegen nyelven is (az adott szakképesítés követelményei-
től függően), igényt az önképzés, az élethossziglan- tartó tanulás iránt, növelje 
a végzettek elhelyezkedési esélyeit. 

 
Rendezőelvek: 
- Az iskola nevelési, nevelésfilozófiai elvei, 
- A pedagógiai program, 
- A tanulók életkori sajátosságai, 
- A szakmai és vizsgáztatási követelmények, 
- A központi programok követelményei, 
- Az adott tantárgy helye a képzés rendszerében, 
- Az adott tantárgy speciális követelményei, 
- A rendelkezésre álló feltételek, 
- A tanulók személyiségének egyéni sajátosságai. 
A képzés egész ideje alatt építünk a tanulói aktivitásra, a kooperatív technikák-
ra épülő pedagógiai módszerekre, a szakmától függő gyakorlat- és tevékeny-
ségorientált oktatómunkára. Az elvárások alapján az eltérő attitűdöknek a kü-
lönböző képzési irányok pályatükre alapján eltérő személyiségjegyek és képes-
ségek fogalmazhatók meg, amelyeket az adott szakma kerettanterve, szakmai 
és vizsgáztatási követelményei határoznak meg. 

Általánosan megfogalmazható: 
- Biztonság- és teljesítményorientáltság, 
- Szorgalom, pontosság, minőségre törekvés, 
- Kitartás, 
- Alkalmazkodóképesség, 
- Empátiaképesség, 
- Jó megfigyelőképesség, 
- Esztétikai érzék, 
- Állóképesség, 
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- Folyamatos önképzés képessége, 
- Koncentrálóképesség, 
- Szilárd értékrendszer, 
- Határozott életstratégia, 
- Felelősségtudat, 
- Belülről vezéreltség, 
- Az önirányítás képessége, 
- Kezdeményezőkészség, 
- Problémamegoldó képesség, 
- Kommunikációs képességek, 
- Döntési készség. 

Mindezek alapján törekedtünk olyan szélesebb alapokon nyugvó, komplex 
szakmai ismeretek nyújtása, melyek birtokában a végzettek képesek lesznek - a 
gazdaság igényeihez igazodva - a gyors és problémamentes szakmaváltásra, 
adott szakmai képesítés magasabb szintjének elsajátítására, a szükséges több-
szöri pályamódosításra. A speciális szakmai ismeretek átadásával biztosítani 
kívánjuk az adott szakképesítéssel betölthető munkakörökben az azonnali ön-
álló munkavégzést, továbbá a kapcsolódó, rokon munka-körök feladatainak - 
munkahelyi gyakorlat alapján történő - ellátását. 
A szakmai képzésre a szakközépiskolában (kifutó szakiskolában) a 9-11. év-
folyamokban, a szakgimnáziumban (kifutó szakközépiskolában) a 9-13. év-
folyamokon, illetve a szakképző évfolyamokon, továbbá a Hídprogramok adott 
évfolyamain kerül sor. Mindezek meghatározzák az iskolai szakképzés szerke-
zetét, a képzés rendjét és befolyásolják a tárgyi és a személyi feltételeket. Az 
alkalmazott szakmai programjaink ennek megfelelően az OKJ szerinti kerettan-
terveknek megfelelőek. 
A szakképzési funkció mellett iskolánk továbbra is vállaljuk a szakgimnázium-
ban, a szakközépiskolában, a gimnáziumban, a felnőttek gimnáziumában, szak-  
középiskolájában a Hídprogramokban az általános műveltség megalapozását.  
Iskolánk megszervezi a szakmai- és az érettségi (gimnáziumi, szakgimnáziumi, 
szakközépiskolai) vizsgákat. Felvállalja – megfelelő igény jelentkezése esetén - 
a Hídprogramok megszervezését és lebonyolítását. 
A személyi és tárgyi feltételeket úgy kívánjuk biztosítani, hogy azok rugalma-
san feleljenek meg a folyamatosan változó munkaerő-piaci igényeknek, alkal-
masak legyenek több szakma oktatási feltételeinek biztosítására is. 

 
4.1.  Szakmastruktúra 

 

A szakmastruktúra kialakításánál az előbbiek mellett figyelembevett szempon-
tok: 
- A térség, illetve a régió prognosztizált gazdasági fejlődése, kiemelt területei, 
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- A munkaerő-piac jelenlegi és várható igényei, 
- Az iskola tapasztalatai, hagyományai, 
- A megváltozott körülményekhez való rugalmas alkalmazkodás. 

 

4.2.  Képzési szintek: 
 

-    Felzárkóztató oktatás-Hídprogramok 
- Általános képzés 
-    Szakmai is meretek oktatása az általános és szakképző évfolyamokon  
-  Alapfokú szakképzés, 
-  Középfokú szakképzés, 
- Emelt szintű szakképzés, 

 

4.3.  Az iskolában oktatott szakmacsoportok és szakközépiskolai 
        ágazatok 

 

Szakmacsoportok 
- Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció  
- Vendéglátás-turisztika  
- Informatika szakmacsoport  
- Szociális szolgáltatások  
- Mezőgazdaság  
- Élelmiszeripar  
- Építészet  
- Könnyűipari  
- Közgazdaság  
- Közlekedés 
- Egészségügy  
- Oktatás  
- Művészet, közművelődés, kommunikáció  
- Egyéb szolgáltatások  
- Rendészet, honvédelem és közszolgálat  
- Ügyvitel  
Iskolánk elsősorban az Országos Képzési Jegyzékben szereplő középfokú szak-
képesítések megszerzésére készít fel, választási lehetőséget kínálva az alapfo-
kú, a középfokú, illetve az emelt szintű szakképesítést szerezni kívánók számá-
ra is. A képzési kínálat kialakításánál törekedtünk a sokszínűségre, a differen-
ciált szakképzés megvalósítására és arra, hogy az rugalmasan tudjon alkalmaz-
kodni a munka-erőpiaci igények változásaihoz. 

 

Szakgimnáziumi ágazatok 
a.) Egészségügy 
b.) Szociális 
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c.) Pedagógia 
d.) Képző- és iparművészet 
e.) Informatika 
f.) Építőipar 
g.) Könnyűipar 
h.) Közgazdaság 
i.) Közlekedés 
j.) Ügyvitel 
k.) Kereskedelem 
l.) Vendéglátóipar 
m.) Turisztika 
n.) Mezőgazdaság 
o.) Kertészet és parképítés 
p.) Élelmiszeripar   
r.) Sport 
s.) Rendészet és közszolgálat 
t.) Közlekedés, szállítmányozás és logisztika 
u.) Közművelődés 

 

4.4.  Szakmák szakmacsoportonkénti bontásban 
 

Egészségügy szakmacsoport 
 

Szakmaszám Szakképesítés megnevezése Képzési idő 
55 723 01 Ápoló 1 év 
54 723 02 Gyakorló ápoló  2 év 
54 723 03 Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló 2 év 
55 723 02 Csecsemő- és gyermekápoló 1 év 
54 720 03 Gyógyszertári asszisztens 2 év 
54 726 04  Gyógymasszőr 2 év  
55 726 02 Sportmasszőr 1 év 
54 723 01 Gyakorló mentőápoló 2 év 
55 723 01 Mentőápoló 0,5 év 
54 725  02 Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus 2 év 
54 726 03 Ergoterapeuta 2 év 
54 725 03 Fizioterápiás asszisztens 2 év 
54 725 06 Kardiológiai és angiológiai asszisztens 2 év 
54 725 07 Klinikai neurofiziológiai asszisztens 2 év 
51 726 01 Regeneráló balneoterápiás masszőr Részszakképesítés 

 
Szociális szolgáltatások szakmacsoport 

 

Szakmaszám Szakma megnevezése Képzési idő 
54 761 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő 2 év  
31 761 02 Házi időszakos gyermekgondozó Részszakképesítés 
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35 762 01  Demencia gondozó 1 év 
34 762 01 Szociális gondozó és ápoló 3 év 
31 761 01  Gyermek- és ifjúsági felügyelő Részszakképesítés 
55 762 03 Mentálhigiénés asszisztens 1 év 
54 761 01 Gyermekotthoni asszisztens 2 év 
54 762 02 Szociális asszisztens 2 év 
55 762 06 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi 

ügyintéző 
1 év 

54 762 03 Szociális szakgondozó 2 év 
55 762 02 Gerontológiai gondozó 1 év 

 

Oktatás szakmacsoport 
 

Szakmaszám Szakma megnevezése Képzési idő 
54 140 01  Gyógypedagógiai segítő munkatárs 2 év 
54 140 02 Pedagógiai- és családsegítő munkatárs 2 év 
32 140 01  Óvodai dajka  1 év 
52 813 01 Sportszervező, -menedzser 1 év 
54 813 01 Fitness-wellness instruktor 2 év 
31 813 02 Fittness-wellness asszisztens Részszakképesítés 
51 813 02 Csoportos fitness instruktor Részszakképesítés 
51 813 03 Fitness instruktor Részszakképesítés 
51 813 01 Aqua tréner Részszakképesítés 
55 813 01 Személyi edző 0,5 év 
54 813 02 Sportedző (atlétika, karate, labdarúgás, rögbi, kézi-

labda, kosárlabda, úszás, röplabda, lovaglás sportágak) 
2 év 

31 813 01 Sportoktató (labdarúgás, rögbi, kézilabda, kosárlab-
da, úszás, röplabda sportágak) 

Rész-szakképesítés 

5276 01 Családsegítő asszisztens Mellék-szakképesí-
tésként 

32 140 02 Fogyatékkal élők gondozója Mellék-szakképesí-
tésként 

 

Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoport 
 

Szakmaszám Szakma megnevezése Képzési idő 
54 211 05  Kerámiaműves 2 év 
34 215 01 Népi kézműves (fazekas, szőnyegszövő, népi 

bőrműves szakirány) 
3 év 

54 211 08 Textilműves 2 év 
52 345 07 Rendezvényszervező Mellék-szakképesí-

tésként 

54 345 02 Közművelődési és közönségkapcsolati szakember 
(közművelődési szakember II, közönségkapcsolati 
szakember szakmairány) 

2 év 

 

Informatika szakmacsoport 
 

Szakmaszám Szakma megnevezése Képzési idő 
54 481 02 Gazdasági informatikus 2 év  
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54 481 04 Informatikai rendszerüzemeltető 2 év 
55 213 02 Webfejlesztő 0,5 év 
52 481 02 Irodai informatikus Mellék-szakképesí-

tésként 
 

Építészet szakmacsoport 
 

Szakmaszám Szakma megnevezése Képzési idő 
34 582 14 Kőműves  3 év 
34 582 13 Burkoló 3 év 
54 582 03 Magasépítő technikus 3 év 
32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője 

(targoncavezető szakirány) 
Mellék-szakké-

pesítésként 

52 481 01  Digitális műszaki rajzoló Mellék-szakké-
pesítésként 

 

Ügyvitel szakmacsoport 
 

Szakmaszám Szakma megnevezése Képzési idő 
54 346 03  Irodai titkár  2 év 

 

Egyéb szolgáltatások szakmacsoport 
 

Szakmaszám Szakma megnevezése Képzési idő 
52 841 02  Ügyfélszolgálati ügyintéző  Mellék-szakké-

pesítésként 
 

Közgazdaság szakmacsoport 
 

Szakmaszám Szakma megnevezése Képzési idő 
54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző 2 év 
51 344 04 Pénzügyi ügyintéző Részszakképesítés 
51 344 05 Számviteli ügyintéző Részszakképesítés 
51 344 06 Pénzügyi projektmenedzser-ügyintéző Részszakképesítés 
54 344 02 Vállalkozási és bérügyintéző 2 év 
51 344 01 Bérügyintéző Részszakképesítés 

51 344 02 Társadalombiztosítási ügyintéző Részszakképesítés 
54 344 03 Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző 2 év 
51 344 03 Vámügyintéző Részszakképesítés 
51 344 07 Jövedéki ügyintéző Részszakképesítés 
51 344 08 Termékdíj ügyintéző Részszakképesítés 
55 344 02 Államháztartási mérlegképes könyvelő 1 év 
55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő 1 év 
52 345 06 Pályázati támogatási asszisztens Mellék-szakké-

pesítésként 
54 343 01  Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biz-

tosítás) 
2 év 
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Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport 
 

Szakmaszám Szakma megnevezése Képzési idő 
34 341 01 Eladó 3 év 
31 341 05 Élelmiszer-, vegyiáru eladó Részszakképesítés 
35 341 02 Gyógynövény eladó Szakképesítés-ráép. 
54 341 01 Kereskedő 2 év 
54 345 01 Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző 2 év  

 

Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport 
 

Szakmaszám Szakma megnevezése Képzési idő 
34 811 01 Cukrász 3 év 
34 811 04 Szakács 3 év 
21 811 01 Konyhai kisegítő Részszakképesítés 
34 811 03 Pincér 3 év 
54 811 01  Vendéglátásszervező 2 év 
35 811 02 Vendéglátó-üzletvezető 1 év 
31 811 04 Vendéglátó eladó Részszakképesítés 
31 541 13 Csokoládétermék-gyártó Részszakképesítés 
35 811 03 Diétás szakács 0,5 év 
35 811 05 Diétás cukrász 0,5 év 
35 811 01 Sommelier 1 év 
34 811 05  Fogadós 3 év 
54 812 03 Turisztikai szervező, értékesítő 2 év 
51 812 01 Utazásügyintéző  Részszakképesítés 
52 811 01 Élelmezésvezető OKJ szerint 
54 812 01  Idegenvezető  2 év 
52 812 01 Szállodai recepciós Mellék-szakké-

pesítésként 
 

            Rendészet, honvédelem és közszolgálat szakmacsoport 
 

Szakmaszám Szakma megnevezése Képzési idő 
52 861 01 Biztonságszervező  OKJ szerint 
34 861 01 Rendészeti őr 3 év 
54 345 01 Közszolgálati ügyintéző 2 év 
52 861 11 Rendészeti ügyintéző Mellék-szakképe-

sítésként 
52 345 04 Közszolgálati ügykezelő Mellék-szakképe-

sítésként 
 

Könnyűipar szakmacsoport 
 

Szakmaszám Szakma megnevezése Képzési idő 
34 542 06 Női szabó 3 év 
31 542 01 Bőrtárgy készítő Részszakképesítés 

 

Mezőgazdaság szakmacsoport 
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Szakmaszám Szakma megnevezése Képzési idő 
34 622 01 Dísznövénykertész  3 év 
34 622 02 Kertész 3 év 
35 622 02 Zöldség- és gyümölcstermesztő 1 év 
35 622 01 Gyógynövény- és fűszernövény-termesztő 1 év 
21 622 01 Kerti munkás Részszakképesítés 
34 814 01 Családi gazdálkodó 3 év 
34 215 04 Virágkötő és virágkereskedő 3 év 
31 215 01 Virágbolti eladó Részszakképesítés 
35 215 02 Virágdekoratőr 1 év 
31 215 02 Virágkötő Részszakképesítés 

 

Élelmiszeripar szakmacsoport 
 

Szakmaszám Szakma megnevezése Képzési idő 
34 541 07 Erjedés- és üdítőipari termékgyártó 3 év 
31 541 04 Gyümölcspálinka-gyártó Részszakképesítés 
31 541 10 Üdítőital-ipari-termékgyártó Részszakképesítés 
31 541 15 Falusi vendéglátó Részszakképesítés 
34 541 05 Pék 3 év 
34 511 11 Pék-cukrász 3 év 
21 541 02 Sütőipari gyorspékségi munkás Részszakképesítés 
21 215 02 Mézeskalács készítő Részszakképesítés 
34 541 08 Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó 3 év 
31 541 18 Kistermelői élelmiszerelőállító Részszakképesítés 
34 541 09 Tartósítóipari szakmunkás 3 év 
34 541 10 Tejipari szakmunkás 3 év 

 
4.5.  Szakmai gyakorlati oktatás 
 

Az iskolai rendszerű szakképzés az OKJ-ben meghatározott szakképesítés 
tekintetében a szakképesítésért felelős miniszter által meghatározott szakmai és 
vizsgakövetelmény, valamint a szakmai tantárgyak, tananyagegységek 
(modulok) szakképzési kerettantervek alapján szakmai elméleti és gyakorlati 
képzés keretében történik. 
A szakmai gyakorlati oktatás célja olyan jártasságok, készségek kialakítása, 
olyan képességek fejlesztése, amelyek segítségével a tanuló képes a képzés 
ideje alatt szerzett elméleti ismereteket tudatosan alkalmazásával az adott 
szakma bármely területén az önálló munkavégzésre.  
A szakmai gyakorlati képzést a szorgalmi időben – lehetőség szerint - a 
szakmai elméleti képzéssel egy héten belüli váltakozással, a szorgalmi idő 
befejezését követően (összefüggő szakmai gyakorlat) folyamatosan szervezzük 
meg. 
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Iskolánk a szakmai gyakorlati oktatást az adott szakma kerettanterve alapján 
összeállított helyi tanterv és szakmai program, valamint a szakmai és 
vizsgáztatási követelménye alapján végzi. A szakmai gyakorlati oktatás meg-
szervezése során célunk az, hogy a szakmai gyakorlatok megtartása az iskolai 
tanműhelyekben történjen, mert rendelkezünk a megfelelő tárgyi és személyi 
feltételekkel. A szakmai gyakorlatok megtartása során együttműködünk a 
különböző gazdálkodó szervekkel, ahol a tanulók kiegészítő gyakorlati 
képzésben vehetnek részt. 
Amennyiben a tanuló tanulószerződés keretében teljesíti a szakmai gyakorlatok 
követelményeit, számukra iskolánk iskolai csoportos gyakorlatokat szervez az 
iskolai tanműhelyekben. A nyári összefüggő gyakorlatokat – szakmától 
függően – az iskolai tanműhelyekben, vagy gazdálkodó szervezeteknél szer-
vezzük meg. 
Az iskolai szakmai gyakorlatok megtartása során minden tanuló számára biz-
tosítjuk a jogszabályban meghatározott juttatásokat, feltételeket. Amennyiben a 
tanuló együttműködési megállapodás alapján végzi a szakmai gyakorlatokat, a 
tanulókat megillető jogokat, feltételeket a megállapodásban rögzítjük és a 
betartásukat, valamint a szakmai követelmények teljesítését ellenőrizzük. A 
tanulószerződéses tanulók esetében is folyamatosan nyomon követjük a tanulói 
jogok és a szakmai követelmények betartását. Kártérítési felelősség az 
általános és a speciális szabályok szerint terheli a tanulót és a gyakorlati 
képzést szervezőt. 
A gyakorlati képzést folyamatosan - negyvenötperces tanítási órákkal – 
szervezzük meg. Annak mérésére, hogy a tanuló a szakmai alapképzés során 
elsajátította-e az irányítás melletti munkavégzéshez szükséges kompetenciákat, 
közreműködünk a szakmai és vizsgakövetelményben előírt szintvizsgát meg-
szervezésében. A szintvizsga előkészítésében és megszervezésében az illetékes 
területi gazdasági kamara irányításával a gazdasági érdekképviseleti szer-
vezetek, szakmai szervezetek, továbbá iskolánk képviselője együttműködve 
vesz részt.  
A tanulók hiányzásaira köznevelési törvény, a nevelési-oktatási intézmények 
működésére vonatkozó rendelet és a szakképzési törvény előírásait 
alkalmazzuk. 

 
4.6.  Szakmai vizsga  
 

• A komplex szakmai vizsgák követelményeit és a vizsgarészeket a szakkép-
zésért felelős miniszter által kiadott szakmai és vizsgakövetelmények hatá-
rozzák meg. 
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• A vizsgák szervezése és lebonyolítása a szakmai vizsgáztatás általános sza-
bályairól és eljárási rendjéről kiadott miniszteri rendeletek szabályai szerint 
történik. 

 
4.7.  Óratervek 
 

• A szakképesítések óraterveit (a tantárgyak óraszámait) kifutó rendszerben a 
szakképzés egyes szakminisztériumok által jóváhagyott központi 
programjai, illetve felmenő rendszerben a szakképzési kerettantervek 
tartalmazzák.  

• Az iskolában jelenleg oktatott szakmák óraterveit melléklet tartalmazza.  
 
 

5.  A kollégium nevelési programja 
 

A kollégiumi nevelés részletes programját a melléklet tartalmazza. 
 
 

6. Finanszírozási feltételek 
 

Az iskola az alapító okiratban és a működési engedélyben meghatározott számú 
tanuló nevelésére-oktatására rendelkezik működési engedéllyel, amelynek 
finanszírozását a fenntartó is vállalta felfutó rendszerben. 
 
Az óratervek elkészítésénél a megengedett kereteket figyelembe vettük.  

 
Az állami támogatás összege előre nem tisztázható, de összege az éves 
költségvetési törvény függvényében kiszámítható. Ez az összeg, valamint az 
évenkénti kiegészítő támogatás, a saját bevétel és az egyéb források 
(pályázatokon elnyert összeg stb.) várhatóan fedezetet nyújt a tanórák és a 
tanórákon kívüli tevékenységek /tehetséggondozás, egyéb kiegészítő oktatás stb./ 
finanszírozásra. 
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7.  Záró rendelkezések 
 

Jelen pedagógiai program a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba, érvényességi 
ideje: a jóváhagyást követő tanévtől a visszavonásig tart.  
A pedagógiai programot az iskola nevelőtestülete 2018. június 15-ei ülésén 
fogadta el.  
A pedagógiai programot a diákönkormányzat a 2018. június 13-ai ülésén 
megtárgyalta, véleményezte és elfogadásra javasolta. 
A pedagógiai programot a szülői munkaközösség vezetősége a 2018. június 13-
ai ülésén megtárgyalta, véleményezte és elfogadásra javasolta.  
A pedagógiai programot felmenő rendszerben kell alkalmazni. 
A pedagógiai program módosítása: 
A pedagógiai program csak nevelőtestületi határozattal módosíthatók. A 
módosítás tényszerű felsorolása mellett csatolni kell a változtatás rövid indoklását 
is. 
A módosítási javaslatot az igazgató terjeszti elő.  
A módosítás lehetséges indokai: 

• A törvényi előírások megváltoztatása, 
• Megváltozott munkaerőpiaci stb. követelmények, 
• Az iskolafenntartó írásbeli kérelme, 
• A diákönkormányzat írásbeli kérelme, 
• A szülői munkaközösség vezetőségének kérelme, 
• A munkaközösségek írásbeli kérelme. 
 

A pedagógiai program felülvizsgálati mechanizmusa: 
A pedagógiai program időarányos megvalósulását az iskolavezetés négyévente – 
amennyiben szükséges évente - értékeli a nevelőtestület előtt. Az értékelés lénye-
ges pontjait írásban is rögzíti. A belső döntéssel nem megvalósítható változta-
tásokra javaslatot tesz az iskolafenntartó felé. 
A jogszabályban foglaltaknak megfelelően a pedagógiai program teljes felülvizs-
gálatát, értékelését és szükség esetén a pedagógiai programot módosítani kell, 
vagy teljesen új pedagógiai programot kell kidolgozni 
A tantárgyi programokban megvalósultakat a munkaközösségek évente értékelik, 
az új tanévben már az éves munkatervek összeállításánál ügyelnek a munkakö-
zösségi szinten megoldható problémák elrendezésére. 
A diákönkormányzatnak a pedagógiai programmal kapcsolatos lényeges meg-
állapításait, javaslatait írásban kell eljuttatnia az iskolavezetéshez. 
Minden változtatási javaslatnak figyelembe kell vennie, hogy a program beválá-
sáról felelősséggel csak a bevezetést követő 6-8 év után lehet nyilatkozni. 
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A pedagógiai programról minden érdeklődő tájékoztatást kérhet az iskola igazga-
tójától, igazgatóhelyetteseitől, valamint az iskola pedagógusaitól a pedagógussal 
előre egyeztetett időpontban. 
Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára - az iskola 
irattárában, az iskola könyvtárában, az iskola igazgatójánál, az iskola honlapján, 
az iskola fenntartójánál - megtekinthető. 
 
 

Gyula, 2018. június 15. 
 
 
 
                                                                         Dr. Czirok Sándor 

                                              igazgató 
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8. Mellékletek 
 

1) A kollégiumi nevelési programja 
2) A középszintű érettségi vizsga témakörei 
3) A tanulók fizikai állapotának mérésére szolgáló feladatok és ponthatárok 
4) Szakképző évfolyamok óratervei (kifutó, illetve felmenő rendszerben) 
5) Az egyes szakmák, ágazatok részletezett óratervei  
6) Tantárgyi tantervek 
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1. Általános szabályok 

 

A pedagógiai programot az iskola nevelőtestülete 2018. június 15-ei ülésén fogadta el.  

A pedagógiai programot a diákönkormányzat a 2018. június 13-ai ülésén megtárgyalta, 

véleményezte és elfogadásra javasolta. 

A pedagógiai programot a szülői munkaközösség vezetősége a 2018. június 13-ai ülésén 

megtárgyalta, véleményezte és elfogadásra javasolta.  

 

A kollégiumi pedagógiai program az iskolai pedagógiai program melléklete, kiegészítése. A 

kollégiumi pedagógiai program csak a kollégiumi sajátosságokat tartalmazza, a kollégiumi 

pedagógiai programban nem szabályozott területekre az iskolai pedagógiai program szabályait, 

rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

2. Kollégiumaink bemutatása 

 

Kollégiumainkban az alapellátást – lakhatás, étkezés, szociális és érzelmi védettség, tanulási 

biztonság és nyugalom, segítő pedagógiai környezet, készség-, képesség-, kompetencia-

fejlesztés – minden kollégista tanulónk számára biztosítja. Kollégiumainkban min-den kollégis-

tánk számára esélyt adunk! 

A kollégium hagyományai, a szülők, a tanulók igényei, a vállalt feladataink, az elsősorban 

kistelepülésekről érkező diákok sajátosságai jellegzetes kollégiumi arculat kialakítását tette 

szükségessé, így többek között különös tekintettel: 

• A tehetséggondozás 

• A felsőoktatásba való bekerülés esélyeinek javítása 

• Az értelmiségi szerep, az értelmiségi élet elfogadására való felkészítés 

• A szakiskolai tanulók esetében az esélyteremtés mellett az igényesebb életmód iránti 

igény, a munka szeretetének kialakítása, a konfliktusok kezelése 

• A hitélet fejlesztése 

 

A fentiek figyelembe vételével határozzuk meg  - a vonatkozó jogszabályokra építve - a 

kollégiumi funkciók érték-, cél-, feladat- és tevékenység rendszerét. 

 

      Általános adatok, jelenlegi helyzetünk 
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Alapítás éve: 1992. 

A kollégium státusza: nem önálló gazdálkodó. 

Vezető: kollégiumvezető 

A pedagógiai program elkészítésével olyan nevelési rendszer kiépítését segítjük elő, amely a 

kollégiumi élet minden területén lehetővé teszi a hatékony nevelőmunkát. 

A kollégiumunk elsősorban a Göndöcs Benedek Középiskola és Kollégiumai intézmény 

tanulóit fogad-ja, azonban szükség és igény szerint más iskolák kollégistáit is.  

Vonzáskörzetünk: regionális. 

Kollégiumainkba a tanulók jelenleg 59 helységből járnak. 

 

A kollégista tanulók megoszlása megyénként 

 

Megye Fő %-ban 

Békés megye 67,5 

Jász-Nagykun-Szolnok megye 2,6 

Hajdú-Bihar megye 20,5 

Csongrád megye 6,7 

Komárom-Esztergom megye 0,9 

Egyéb 1,8 

 

A kollégisták között jelentős eltérések mutatkoznak életcéljaikban, felkészültségükben, moti-

váltságukban, szocializáltságukban, érdeklődésükben. Más igényekkel érkeznek a 

teljesítményorientáltabb szakközépiskolások, vagy az érettségi után továbbtanulók és a 

szakiskolások hátrányos helyzetű tanulói. 

A felmérések eredményeként kollégistáink segítséget, nyugodt légkört és feltételeket várnak 

tanulmányaik végzéséhez, valamint érdekes szabadidős programokat, napjaikat tiszta és szép 

környezetben szeretnék eltölteni, változatos és ízletes étrendet kívánnak. 

 

Nevelőtestületünk: 

 

Pedagógusainkkal szembeni emberi és szakmai elvárásokat az iskola pedagógiai programja 

tartalmazza. 
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A nevelőtestületben nagy tudással és gyakorlattal rendelkező és fiatal ambiciózus pedagógusok 

dolgoznak együtt, akik azonosultak intézményünk céljaival, sajátos pedagógiai elvárásaival. 

Egyéniségükkel színesítik a kollégium mindennapjait. 

 

A nevelőtestület összetétele: 

• kollégiumvezető  

• kollégiumvezető-helyettes 

• kollégiumi nevelőtanárok 

•  gyermekfelügyelők 

 

Épületek, berendezettség 

Iskolánknak három kollégiumi épülete van, melyeknek jellemzői: 

Összesen 53 db szoba áll a rendelkezésünkre.  

 

A férőhelyek száma:  

• „A”-épület (Don Bosco Kollégium): 80 fő (5700 Gyula, Kossuth u. 26.) 

•  „C”-épület: 210 fő (5700 Gyula, Part u. 18.) 

• „B-épület”: 60 fő (5700 Gyula, Kossuth. u. 16.) 

 

Mindegyik épület rendelkezik tanulószobával, az egészségügyi előírásoknak megfelelő vizes 

blokkokkal, nevelői szobákkal, irodákkal. 

Az „A”- épület rendelkezik ebédlővel, melyek befogadóképessége: 80 fő. 

Az „A”-épületben főzőkonyhánk, a „C”-épületben melegítőkonyha van. 

 

Az épületek elhelyezkedése, környezete: 

Mindegyik épületünk a város központjában, frekventált helyeken fekszik. Jól 

megközelíthetőek, könnyen elérhetőek. 

 

A „C”-épületek kivételével – amelyek az 1970-es években épültek – a többi épületünk a XVIII. 

és a XIX. századfordulója közelében épültek. A Don Bosco Kollégium /”A”-épület/ épületét 

Ybl Miklós tervezte, műemlék jellegű, patinás épület, amely 1875-ben Göndöcs Benedek 

szorgalmazására árvaháznak épült.  
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Régi épületeink minden tekintetben folyamatos renoválásra szorulnak, míg „C”-épületünkben 

elsősorban a vizesblokkokat kell felújítani. További problémánk, hogy kis alapterületű 

udvarokkal rendelkeznek, amelyek beszűkítik a mozgási lehetőségeket.  

Célunk az, hogy minden kollégiumunkban étkezési lehetőséget biztosítsunk, étkezőhelyiség 

kialakításával. 

 

Rendelkezünk a legszükségesebb szabadidős eszközökkel, de ezeknek – elsősorban a mozgás 

elősegítését szolgáló eszközöknek – a pótlására, fejlesztésére folyamatosan szükség van. 

 

Gazdálkodás, finanszírozás 

A kollégium nem önálló gazdálkodású. Működése finanszírozása az iskola költségvetéséből 

történik. A működés fedezetét az állami normatív és a kiegészítő támogatás, valamint a saját 

bevételek biztosítják szoros és takarékos gazdálkodás mellett. 

 

A költségvetési kiadások jelentős részét a bérköltségek és járulékaik adják. A dologi kiadások 

esetében jelentős tételek: az élelmezési, a karbantartási, a téli időszakban a gáz- és áramdíj, 

valamint a víz- és a szennyvíz költségek. A felújítási költségeket részben a fenntartói kiegészítő 

támogatásból, részben a saját bevételekből tudjuk finanszírozni. 

 

A szűkös anyagi lehetőségek mellett mindenkinek törekednie kell a takarékosságra, az érték-

megőrzésre, úgy kell védeni, óvni a berendezési és felszerelési tárgyakat, mintha a sajátunk 

lenne. 

 

3. Történeti visszatekintés 

 

Az első jelentős esemény a kollégiumok történetében az volt, hogy 1992. január 1-jével a 

Szalézi Rend visszakapta a korábban államosított fiú internátusát, a jelenlegi Don Bosco 

Kollégiumot /„A”-épület/. Ebben az évben iskolánk tanulói mellett elsősorban  a helyi iskolák 

fiú szakmunkástanulói nyertek elhelyezést. 

1992 őszétől már leánykollégiumot is működtettünk, amelyben az iskolánkban tanulók nyertek 

otthonra. Ahogy nőtt iskolánk tanulóinak száma, úgy emelkedett a kollégista tanulóink száma 

is.  

 

4,  Iskolánkról 
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Anyaiskolánk, a Göndöcs Benedek Középiskola és Kollégiumai 1992-ben kezdte meg 

működését közel 200 fő tanulóval úgy, hogy ekkor az iskola tanulóinak közel 50%-át a 

kollégista tanulók tették ki. Ekkor elsősorban kis /népi/ kézműves szakmákat /fazekas, 

bőrtárgykészítő stb./, háziasszonyokat és dísznövénykertész szakmát oktattak részben az 

általános iskolát végzetteknek, részben érettségizettek részére. 

Később az oktatott szakmák köre bővült, átalakult, a szakmaszerkezet korszerűsödött és ma 

közel 20 féle szakmát tanulnak diákjaink nappali, esti és levelező tagozaton.  

 

Az oktatott szakterületek: 

• Műszaki-informatikai  

• Mezőgazdasági (kertész) 

• Humán 

• Gazdasági szolgáltatások 

 

A szakmai képzések szintjei: 

• Gimnáziumi 

• Szakközépiskolai (kifutó szakiskolai), 

• Szakgimnáziumi (kifutó szakközépiskolai képzés), 

• Felnőttek középiskolája (gimnáziuma, szakközépiskolája), 

• Érettségi utáni szakképzés. 

 

5, A kollégium kapcsolatai 

 

A kollégiumok külső kapcsolatai megegyeznek az iskolai pedagógiai programban foglaltakkal, 

kiemelten 

• a fenntartóval való kapcsolat közvetett módon, az iskola igazgatóján „keresztül” valósul 

meg 

• a családi házzal 

• az iskolai osztályfőnökökkel 

• a gyámhatósággal 

• a polgármesteri hivatalokkal 

• a szakszolgálatokkal 

• más iskolai kollégiumokkal 

• sportegyesületekkel, kiemelten a Grosics Gyula Labdarúgó Akadémiával 
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• a gyakorlati képzést szervezőkkel 

• kiemelkedő a kapcsolattartás a közművelődési intézményekkel 

 

6. Céljainkról és alapelveinkről 

 

A társadalmunkban lezajlott mélyreható változások nem hagyták érintetlenül a kollégiumok 

belső világát sem. A „nyitott társadalom” kiépülése valójában az egész ifjúságunk előtt új és 

kockázatos lehetőségeket kínált fel. 

 

A fiatalok érték- és szokásrendjét befolyásoló, már – már ellenőrizhetetlen hatások jelentősen 

megnövelik a kollégiumok minden irányú felelősségét. 

 

Változó és gyorsuló időben, új követelmények és feltételek közepette fogalmaztuk meg a 

Kollégium pedagógiai programját. A nagy társadalmi koncepciók mellett a szülői és tanulói 

egyéni elvárásokat is figyelembe véve dolgoztunk, nem tévesztve szem elől, hogy a katolikus 

kollégiumnak – a szokványos nevelői feladatokon túl – apostoli küldetésének is eleget kell 

tennie. 

 

A Kollégium tanárai munkájukkal és személyes példamutatásukkal arra törekednek, hogy a 

tanulók a tudásuk és erkölcsi biztonságuk révén, éretten és felelősséggel válaszolhassanak a 

feltáruló szabadság sokrétű és talányos kihívásaira. 

 

A nevelés és oktatás az értékek megbecsülése, a gyermekek szeretete, a nevelők és ellátók 

tiszteletben tartása jegyében folyik. Célunk egyben a társadalmi szerepüket felismerő és 

vállaló, közösségi szellemű állampolgárok nevelése. A tanulás és a szabadidő eltöltése Don 

Bosco szellemében, szeretetre és bizalomra épülő, vidám légkörben formálódó közösség 

keretében történik, mely az egyén érvényesülésének is teret enged. 

 

Mint katolikus kollégium, kiemelt társadalompolitikai szerepünk és feladatunk, hogy a tanulók 

számára – lakóhelyüktől és szociális helyzetüktől függetlenül – biztosítsuk a minőségi tudáshoz 

és a keresztény szellemben történő neveléshez való hozzáférést, így meghatározó jelentősége 

van az esélyteremtés és a társadalmi mobilitás elősegítésében.  
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A kollégiumaink várnak és fogadnak minden diákot, felekezeti hovatartozásra való tekintet 

nélkül. A vallási érzületű tanulóknak hitbeli lelki fejlődésükhöz minden segítséget megadunk. 

Támogató otthonra találnak nálunk a tehetségesek és a tanulmányaikban elmaradottak egyaránt. 

Arra törekszünk, hogy tudással felvértezett, jó erkölcsű, közösségi szellemű, hazájukat és 

családjukat szerető diákok kerüljenek ki ebből a kollégiumból.  

 

A Grosics Gyula Labdarúgó Akadémiával együttműködve biztosítjuk a magas szintű sportolás 

lehetőségeit, a részvételt az edzéseken, a mérkőzéseken és az Akadémia tevékenységével 

összefüggő rendezvényeken. 

 

7. A kollégiumi nevelésünk céljai, feladatai 

 

Céljaink: 

 

A kistelepüléseken élő, tanulmányaikat helyben folytatni nem tudó, többszörösen hátrányos 

helyzetben lévő tanulók segítése abból a célból, hogy megteremtse az azonos feltételeket és 

lehetőségeket a tudáshoz jutás, és a társadalmi mobilitás elősegítésére. Ennek elérése 

érdekében: 

a.) igyekszünk megvalósítani a tanulók személyiségének  fejlesztését,   

b.) törekszünk kiegészíteni, ezzel együtt erősíteni a családi nevelést,   

c.) szociális ellátást és biztonságot nyújtani,   

e.) elősegíteni  a sikeres társadalmi beilleszkedést.   

 

Pedagógiai programunk készítésénél a Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramjára támasz-

kodva a Nemzeti Alaptantervvel való összhangra törekedtünk, azzal a korszerűsítési 

igyekezettel, hogy a kollégiumpedagógiát a múltra jellemző, sajnálatosan marginalizált 

helyzetéből kiemeljük. 

 

Munkánk kiindulópontját a bevezetőben megfogalmazott célkitűzéseinek, alapelveinek, az 

intézetünkre előírt funkciók képezik, így a naponkénti ellátás és gondoskodás, a szociális 

funkció, a szocializálás, az életmód-mintaadás, a motiváció, a felzárkóztatás, a 

tehetséggondozás és a pályaorientáció. 

Minden lényeges vonatkozásban igazodunk az iskolai neveléshez-oktatáshoz, de tevékenységi 

formáinknál, módszereinknél nem ismételjük az iskolait. Rendszerszemléletben igyekezünk 

gondolkodni. 
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Alapelveink: 

 

Alapelveink általánosan véve a nevelés, az oktatás és a képzés területén valósulnak meg.  

Nevelési alapelveink a kollégiumi nevelés funkcióiból is levezethetők:  

• A műveltség, a kultúra kincseinek átadása minden kollégista tanulónak, 

• Hiszünk a nevelés lehetőségében, abban, hogy jobbá, emberibbé, tudatosabb egyénisé-

gekké és ugyanakkor közösséggé, a közösségben élő, a közösségért munkálkodni is 

hajlandó felnőttekké tudjuk nevelni a ránk bízott fiatalokat, 

• Hiszünk abban, hogy a fentiek alapján kollégistáinkat – mint egyéniségeket – etikus, 

kulturált, sikeres emberekké tudjuk nevelni. 

 

Kollégiumunk értékrendjében magatartásbeli, jellembeli, közösségi viszonyulásra vonatkozó 

konkrét értékeket fogalmaztunk meg, amelyek szoros összefüggésben alakulnak és fejlődnek. A 

felebaráti szeretet, alkalmazkodása, mások elfogadása, önzetlen segítség, egymás iránti 

tisztelet, a kötelességtudás, őszinteség, bizalom, értékmegőrzés (személyi és közös tulajdon), 

egészségünk védelme, környezetünkkel való törődés, a kollégium vallási életének, ünnepeinek, 

hagyományainak tisztelete, nemzeti kultúránk és az egyetemes emberi kultúra ismerete, 

kommunikációs kultúra. 

 

Az értékrendszer közvetítése ismeretadással és a kollégiumi tevékenység tudatos szervezése 

révén, a nevelési folyamatban valósul meg, amelyben a nevelőtanárok személyes példa-

mutatásainak kiemelkedő jelentősége van.  

 

A tartalmi megoldásokhoz nem kívánjuk a szakmában jól ismert változatokat alapvetően mó-

dosítani, - egyéni törődés, felügyelet, kis – és nagycsoportos foglalkozások, - igyekezni fogunk 

ezeket minél inkább a célkitűzések szolgálatába állítani. 

 

Főbb alapelveink: 

• az alapvető emberi és szabadságjogok, a gyermekeket megillető jogok érvényesítése, 

és a felelősségre ébresztés; 

• a keresztény, nemzeti és európai nevelési elvek alkalmazása; 

• egymás iránti felelősség, bizalom, szeretet és tapintat; 

• intellektuális igényesség, kulturált stílus a pedagógus tevékenységében; 

• az keresztény erkölcsi normák betartása, betartása; 
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• az egészséges fejlődés érdekében: az egyéni és közösségi érdekek egyensúlyban tar-

tása; 

• az egyéni és életkori sajátosságok figyelembe vétele; 

• a nemzeti, etnikai kisebbségi azonosságtudat tiszteletben tartása, fejlesztése; 

• építés a tanulók öntevékenységére, önszerveződő képességére; 

• a szülőkkel, a kapcsolódó iskolákkal és egyházi közösségekkel való konstruktív 

együttműködés. 

 

Feladataink: 

 

a.) A tanulási képességek fejlesztése, a tanulás tanítása  

Kapjanak olyan motívumokat:   

• melyek felkeltik bennük az érdeklődést, a megismerés, a felfedezés vágyát,   

• melyek nemcsak kötelességteljesítésként, hanem belső igényként jelentkeznek,  

• melyek fejlesztik a kreativitást, 

• melyek hozzájárulnak a pozitív önértékelés kialakulásához,  

• melyek kapcsán elsajátíthatják a helyes tanulási módszereket.   

b.) Erkölcsi nevelés   

• alapvető erkölcsi normák megismertetése, elfogadtatása, a normák beépülése a 

tanulók életébe, személyiségébe életszerű módon,   

• felkészítés az értékkonfliktusokra, azok kezelésére,   

• kollégiumi közösségi élet erősítése, 

• fontos a nevelőtanárok példamutatása,   

• a kötelességtudat, a munka megbecsülése, a mértéktartás, az együttérzés, a 

segítőkészség, a tisztelet és a tisztesség, a korrupció elleni fellépés, a türelem, az 

elfogadás, az empátia, a szociális érzékenység fejlesztése,   

c.) Testi és lelki egészségre nevelés   

• az egészséges testi és lelki állapot örömteli megélése, 

• a testi szükségletek (tisztálkodás, étkezés, öltözködés) alapvető érvénye-sülése,   

• a testi képességek fejlesztése és folyamatos karbantartása, az ezekhez kapcsolódó 

szokásrendszerek kialakítása,   

• a helyes táplálkozás igényének felkeltése, 

• olyan ismeretek elsajátítása, mely elősegíti őket egészségük megőrzésében, a káros 

szokások elkerülésében,   
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• a stresszkezelés fejlesztése, a társas viselkedés szabályozása, 

• a káros függőségek megelőzése, 

• a kollégium tegyen meg mindent annak érdekében, hogy családias közeg, légkör 

vegye körbe tanulóinkat, jól érezzék magukat,   

• a hangnem legyen „baráti”, mindig pozitív,   

• környezetük kialakítása legyen esztétikus, igényes,  

• a kollégiumi sportélet fejlesztése,   

• a kollégiumi élet teremtse meg annak lehetőségét, hogy későbbi életükre 

életmódmintát adjon.   

d.) Önismeret és a társas kultúra fejlesztése   

• olyan ismereteket kell nyújtani, melyek segítik jobb megismerésüket, reálisabb 

megértésüket, szilárduljanak meg az önismeret alapjai, 

• fontos a reális énkép, önértékelés kialakítása, valamennyi tudásterület kiművelése, az 

érzelmek hiteles kifejezésének, a beleélés, az empátia fejlesztése,  

• bővíteni kell természeti és társadalmi, napi események megismerését, ezzel sze-

mélyes, azonosságtudatuk fejlődését,   

• a cselekvések és tevékenységek megismerése, értékelése, 

• mások tisztelete, megértése, szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítása.  

e.) Felzárkóztatás, tehetség kiválasztás,- gondozás, a pályaorientáció segítése   

• kollégiumainkban olyan szervezeti és módszertani megoldásokat kell alkalmazni, 

melynek segítségével a tanulók között meglévő képességbeli különbségeket 

kezelni tudjuk,   

• a nevelőtestület segítse a tanulásban elmaradt, nemzeti és etnikai kisebbséghez 

tartozó gyerekeket, az állami gondoskodásban részesülőket, biztosítsa annak 

lehetőségét, hogy megtanuljanak tanulni, választott szakmájukat elsajátítsák, 

tanulmányaikat befejezzék, 

• teremtse meg annak lehetőségét, hogy a tehetségesek képességei tovább 

fejlődjenek,   

• alkalmazzunk olyan módszereket, melynek segítségével felismerjük, kiválasztjuk 

a tehetségeket, 

• a munka világának megismertetése a tanulók életkorához igazodva, 

• egyes kiválasztott szakmák, hivatások megismertetése, a pályaválasztás segítése, a 

tanuló által választott életpályára való felkészítés.   

f.) Nemzeti öntudat, hazafias nevelés, hon- és népismeret   
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• kollégiumaink fontos feladata, hogy megismertesse a diákokkal nemzetünk 

kultúráját, zenei, irodalmi, képzőművészeti, népművészeti, stb. értékeit, 

hagyományait,   

• kollégistáinknak ismerni kell nemzeti, történelmi, vallási hagyományainkat, 

• a nevelés révén alakuljon ki, erősödjön meg a hazaszeretet, a közösséghez 

tartozás, hazánk szükség szerinti védelmében való részvétel kötelessége.   

g.) Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

• a demokratikus jogállam iránti igény erősítése, az állampolgári részvétel jelen-

tőségének kiemelése, 

• az összhang megteremtése az egyéni és a közösségi érdek között, 

• törvénytisztelet, az együttélés szabályainak betartása, az emberi méltóság és az 

emberi jogok tisztelet, 

• a főbb állampolgári jogok és kötelességek megismerése, a közügyekben való aktív 

részvétel, 

• fontos feladatunk a demokratikus közéletre, a felelős és önálló, a közösség 

érdekeit is figyelembe vevő döntéshozatalra való felkészítés, jártasságok, kész-

ségek kialakítása, 

• a kollégiumi diákönkormányzati rendszer fejlesztése. 

h.) Környezeti nevelés, fenntarthatóság, környezettudatosság   

• fontos feladat a diákokat úgy nevelni, hogy érzékenyek legyenek környezetük 

állapotára, minőségére, az erőforrások tudatos, takarékos és felelősségteljes 

felhasználásra, hasznosítására, 

• a környezetkímélő magatartás meghatározója legyen életüknek, ismerjék meg a 

válságok kialakulásának kialakulásához vezető folyamatokat, 

• kapcsolódjanak be a környezetük értékeinek, sokszínűségének megőrzésébe, 

gyarapításába.   

i.)  Gazdasági és pénzügyi nevelés   

• a világunkban egyre jobban előtérbe kerül a javakkal való ésszerű gazdálkodás 

fontossága, az önálló életvitel kialakítására való felkészítés, a pénz világának és a 

fogyasztás területének alaposabb megismerése,  

• látni szükséges, hogy környezetünkben minden értéket képvisel,   

• gondosan vigyázni kell ezekre az értékekre,  

• ki kell alaktani olyan felelősségtudatot, mely törvény által regulázott, 

• a szükséges döntéshozatali képességek kialakítása. 
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j.) Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

• a szociális érzékenység, a felelősségvállalás, segítő magatartás kialakítása önálló 

tapasztalati úton, 

• az együttérzés, az együttműködés, a problémamegoldás, az önkéntes feladat-

vállalás fejlesztése. 

k.)   Családi életre nevelés 

• a család szerepének, jelentőségének kiemelése,  

• a harmonikus családi minták közvetítése a tanulók felé,   

• a családi közösségek, értékek megbecsülése, 

• a felelős párkapcsolatok kialakítása, 

• konfliktuskezelés fejlesztése, szexuális nevelés az életkori sajátosságoknak meg-

felelően. 

l.)  Vallási nevelés 

• az eltérő szintű és hagyományú vallási közösségekből érkezők tapintattal való fel-

karolása és segítése a beilleszkedésben. 

• a keresztény erkölcsi értékrend megismertetése és betartatása (öltözködés, visel-

kedés, társas kapcsolatok, szórakozás…). 

• az egyházi év ünnepeinek megismertetése, és a közös ünneplés megkedveltetése. 

• a vallási élet megismertetését és gyakorlatát a kollégium éves – és napirendje 

rögzíti. 

• a tanulásnak tudatosan szembeszegülő, a kollégium rendjét súlyosan megszegő, az 

embertársát durván sértő, társai személyes biztonságát veszélyeztető magatartás a 

kollégiumból való kizárást vonja maga után. 

m.) Médiatudatosságra nevelés 

• az új és hagyományos médiumok megismertetése, 

• az értelmező kritikai beállítódás kialakítása,  

• a valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés megkülön-

böztetésének tudatossá tétele. 

n. ) Szakmai körök   

Az iskolai ismeretszerzés bővítése, begyakorlása, alkalmazása érdekében a kollégium kü-

lönböző szakmai köröket szervezhet (ilyenek: az idegennyelvek, magyar nyelvtan, mate-

matika és számítástechnika, magyar, történelem és a fizika)   

 

8. Kollégiumi tevékenységek 
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A kollégiumi tevékenységek csoportos, egyéni és szabadidős foglalkozások keretében történik.  

Ismert, hogy a személyiség fejlesztést a tevékenységrend-szerek sokrétűsége regulázza. Az 

egyik bentlakásos intézmény a másiktól abban térhet el, hogy ezt a tevékenység rendszert 

milyen minőségű nevelőtestülettel, milyen intézményi adottságokkal, kiknek, - milyen 

érdeklődő, mennyire együttműködő a tudást felhasználni készülő, stb. - egyéneknek szervezi 

meg, adja át.   

A foglalkozások szervezésében, lebonyolításában a kollégiumi sajátságoknak, mint arculatnak, 

tükröződni kell.  Kollégiumunk tanulói összetétele, tanulmányok végzése szempontjából igen 

sokrétű. Megtalálható szinte minden: felső tagozatos, szakiskolás, szakközépiskolás, felnőttek 

gimnáziuma tanulója, érettségi utáni szakképzésben részt vevő diák.  

 

 8.1 Kötelezően biztosítandó foglalkozások 

 

A köznevelési törvény és annak módosításai, a Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramja 

előírja a kollégiumok számára a kötelező és fakultatív foglalkozások rendszerét. 

 

1. Szilenciumok 

• a napi felkészülés megszervezése, kikérdezés, ellenőrzés, segítségnyújtás,   

• közvetlenül és közvetetten tanári segítséget igénylők szétbontása, 

• egyénileg és csoportosan tanulást végzők beosztása,   

• nyugodt felkészülést biztosító rendszer kialakítása,   

• a folyamatos segítés és ellenőrzés,  

• kiscsoportos foglalkozások (2 -5 fő tanulóval rendszeresen vagy alkalmanként), 

• elérendő, hogy minden tanuló készüljön a foglalkozásokon, senki ne menjen felkészülés 

nélkül iskolai órára.   

 

A heti 13 órás időkereten belül a szilenciumi foglalkozások a diákoknak arra kijelölt helyen, 

(tanuló, lakószoba, egyéb helyiség) tanári felügyelettel és segítségnyújtással folynak, az 

iskolai tanórákat is megillető védelemmel. 

 

2. Csoportfoglalkozások 

Életkori sajátosságokat figyelembe véve, az egyén és a csoport fejlettségi szintjéhez igazodva, 

a nevelőtanárok belátása, a Kollégiumi nevelés Alapprogramja alapján, évfolyamok szerint 

folynak. Néhány fontosabb témakör: 
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9. évfolyam 

•   A katolikus egyház, az egyházmegye, az egyházközség, a Szalézi Rend bemutatása 

és Bosco  Szent János, mint az ifjúság nevelője életútjának megismertetése 

•   Napirend, házirend és a kollégiumi viselkedési normák megismerése 

•   A tanulás módszerei: hogyan tanuljunk? 

•   A kollégiumi segítőfüzetek: szilenciumi, üzenő használata 

•   Csoportproblémák kezelése 

•   Tanulmányi értékelés 

•   Általános illemtan 

•   Önismeret, szituációs játékok, drámajátékok 

•   A város kulturális értékeinek megtekintése 

•   Szabadidő eltöltése, érdeklődés és családrajz íratása 

•   Szociometriai felmérés: beilleszkedés s csoportba 

10. évfolyam 

• Viselkedéskultúra régen és napjainkban 

• Bibliai drámák megjelenése a társművészetekben 

• Kommunikációs készségfejlesztés 

• Egészség – betegség: testi – lelki fejlődésünk, személyi higiéné 

• Épített – és természetes környezetünk: környezetkultúra 

• Deviáns viselkedésmódokról: a DADA programról 

• Tanulmányi helyzetelemzés, módszertani kultúránk fejlesztése 

• Diákjogok és kötelességek 

11. évfolyam 

• Pályaorientáció: helyes személyiségismeret, továbbtanulási lehetőségek, irányok 

• Keresztény világ ünnepei, a Szaléziak hagyományai 

• Nemzeti és helyi (városi) ünnepeink 

• A demokrácia kialakulása, fejlődése és gyakorlata a társadalomban és a kollégiumi 

közösségben 

• Esztétikai kategóriák, esztétikai személyiségfejlesztés az aktuális könyv-zenei-

színházi-filmélmények alapján 

• Társas kapcsolatok: barátság-szerelem-házasság 

• Az ünnepek és népszokások szerepe az emberi életben 

• Szokás- és érdeklődés fejlődése 
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12. évfolyam 

• Konfliktuskezelés 

• Pályaorientáció: Magyarországi egyetemek, főiskolák. A magyar oktatás rendszere, 

iskolarendszeren kívüli tanulási lehetőségek. 

• Utunk Európába: NATO, Európa Ház 

• A magyar belpolitika: választási rendszerünk, napi aktualitások 

• Vizsgahelyzetek, vizsgadrukk, felkészülés az érettségire tanulás technikák, szerep-

gyakorlatok 

• Személyiségfejlődésünk a 4 év alatt 

• A világ vallásai, a kereszténység rövid története 

• A médiák ismerete, személyiségformáló szerepük 

13. évfolyam 

• Pályaorientáció: A magyar oktatás rendszere, iskolarendszeren kívüli tanulási lehe-

tőségek. 

• Európai Uniós ismeretek  

• Belpolitikai ismeretek, magyar választási rendszer, választások 

• Testi-lelki egészségvédelem  

• Környezettudatos élet 

• Kommunikáció, társas kapcsolatok 

• Felnőtt szerepek   

14. évfolyam 

• Pályaorientáció: A magyar oktatás rendszere, iskolarendszeren kívüli tanulási 

lehetőségek. 

• Európai Uniós ismeretek 

• Belpolitikai ismeretek, magyar választási rendszer, választások 

• Vizsgahelyzetek a szakmai vizsgán 

• Kommunikáció, társas kapcsolatok, közélet  

• Gazdálkodási praktikumok az önálló felnőtt élethez 

• Gyermeknevelésre felkészítés  

 

     Tanulmányokkal összefüggő foglalkozások 

Az ilyen jellegű foglalkozások sokszínű lehetőségeket biztosítanak a személyiség fejlesz-

tésére. Ezek közül is kiemelkednek a felzárkóztatást, illetve a tehetséggondozást szolgáló fog-

lalkozások. Mindkettő a tanulmányi munka egymástól viszonylag távol eső, de azonos súllyal 
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szereplő két alappólusa, amelyek esetében összetett feladatok várnak a kollégiumra. Az egyik 

a lemaradókat védi a lemorzsolódástól, a kimaradástól, a másik a valamiben tehetségeseb-

beket kívánja még nagyobb sikerek elérésére serkenteni.  

 

1. Felzárkóztatási, korrepetálási lehetőségeink 

a) Felzárkóztatás 

Valamelyik tantárgyból lemaradt tanulók szintre hozása, felzárkóztatása 

b) Korrepetálás 

 a napi ismeret elsajátítás kapcsán tapasztalt hiányosságok alapján folyamatosan kell 

korrepetálni.   

Célszerű a kezelhetőség és eredményesség érdekében kevés létszámú csoportokat 

létrehozni.   

Az eredményes felzárkóztatás érdekében pedagógusaink minden tanév szeptember 30-ig 

felzárkóztatási tervet készítenek, az egyéni szükségletek felmérése alapján, amelyet ez év 

folyamán a tanulmányi eredményeknek és igényeknek megfelelően alakítanak. 

A korrepetálás egyénre szabott és folyamatos. 

Típusaik: 

• Matematika csoportos felzárkóztatás, 

• Matematika korrepetálás, 

• Magyar nyelv és irodalom felzárkóztatás és korrepetálás, 

• Történelem korrepetálás és felzárkóztatás, 

• Idegen nyelvi korrepetálás, 

• Biológia korrepetálás, 

• Fizika, kémia korrepetálás stb. 

 

2. Tehetséggondozás: 

A kiemelkedő képesség tanulókat a gyorsabb és eredményesebb előrehaladás biztosítása 

érdekében a csoportos foglalkozásokon túl „bizonyos” tárgyakból egyéni ütemhez igazodó 

programokat kell kialakítani, amennyiben lehet az iskolai szaktanárral közösen, vagy 

megosztva a munkát és az ebből adódó feladatokat megoldani /pl.: matematika, magyar 

nyelv és irodalom tehetségfejlesztés./ 

 

3. Érettségi előkészítők 

Az érettségi előkészítő foglalkozásaink hatékony segítséget nyújtanak a diákok felké-

szüléséhez az érettségi vizsgatantárgyakból /pl.: matematika, magyar, matematika stb./. 
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4. Felvételi előkészítők 

A megváltozott körülmények és társadalmi változások megkövetelik a jól és magasan 

kvalifikált munkaerőt. 

Ennek részterületei: a szakanyag, nyelvismeret és a korszerű számítástechnikai háttér-

ismeret. 

E követelményeknek igyekszünk eleget tenni egyetemi-főiskolai tanulmányokra való 

előkészítőkkel. A tematikus összefoglalókon túl, szakirodalmi jegyzetekkel, irodalmi 

ajánlatokkal, teszt-feladatokkal, az ezekhez szükséges irodalom könyvtári 

hozzáférhetőségével, korszerű számítógép-programok és Internet-hálózatunk 

használatával, idegen nyelvi képzéssel járulunk hozzá az alábbi tantárgyakból: 

1. Matematika 

2. Magyar nyelv- és irodalom 

3. Történelem 

4. Idegen nyelv 

- német  

- angol 

5. Biológia (szükség esetén más természettudományos tárgyak) 

6. Pedagógia-pszichológia 

 

5. Nyelvvizsga előkészítőink 

Az élő idegen nyelvekből készítjük fel diákjainkat a felsőoktatási tanulmányokhoz ma már 

nélkülözhetetlen nyelvvizsgára. Alap- közép- és felsőfokon A, B, C, szinten egyaránt. 

Idegen nyelvi könyvtár segíti a szaktanárok tematikus és folyamatos foglalkozásait. 

 

6. Egyéni foglalkozások   

Ezek a személyes törődést biztosító ún. „egyéni foglalkozások” jó lehetőséget biztosítanak 

arra, hogy a tanulók feltárják egyéni gondjaikat, problémáikat. Ezek részben tervezhetők 

(nevelőtanári napló), ill. folyamatosan kezelhetők.   

A tanuló és közvetlen környezetének megismerése.  

   

A tanulókkal való törődést, gondoskodást biztosító foglalkozások   

Csoportfoglalkozások   

Hetente legalább egy alkalommal. Ezeken a foglalkozásokon kell, hogy elsajátítsák, meg-

beszéljék a KSZMSZ legfontosabb tudnivalóit, a mindennapi élettel kapcsolatos ismereteket, a 
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szociális viselkedés szabályait, az értékrendet, a balesetek és a káros szenvedélyek meg-

előzését, stb. Ezeket tervezni kell, évfolyamonként más-más oldalra helyezve a hangsúlyt.   

 

Szabadidős foglalkozások 

• A szabadidős foglalkozásokon meghatározó szerepet kap az egészség és kulturált 

életmódra nevelés, az önkiszolgáló képességek fejlesztése, a diáksport, a természeti 

környezet megóvása, ápolása; 

• A foglalkozások során hangsúlyt kap a gyermekek irodalmi, képzőművészeti, zenei 

és vizuális képességeinek fejlesztése, a kollégiumban élő nemzeti, etnikai kisebb-

ségekhez tartozó tanulók anyanyelvi, nemzetiségi kultúrájukhoz való kötődésének 

erősítése; 

• A kollégium által szervezett kirándulások során a tanulók megismerik történelmi, 

kulturális és természeti értékeinket; a különböző rendezvények erősítik a kollégiumi 

közösséget; 

• A kollégium szakmai foglalkozások szervezésével segíti – a működésében fontos 

szerepet betöltő, az önkormányzati rendszerbe illeszkedő – diákkörök fejlődését. 

A szabadidő szervezésének sajátosságai 

•    közös vallásos gyakorlatok: közös imák (reggel, este), pasztoráció, lelki napok, 

közös szent-misék (legalább havonta, ha az iskola nem szervezi ezt); 

•     személyes törődés: lelki napokon vagy máskor is: gyónási lehetőség, a nevelőtanár 

szabadidőben rendelkezésre áll; 

•     a nevelőtanár nemcsak munkakört tölt be, hanem személyes példaadással, meg-

szólíthatósággal és a tanulókkal való személyes törődést biztosít; 

 

8.2. Fakultatív foglalkozások 

Ezek a foglalkozások - a kollégium személyi és tárgyi lehetőségeire építve - tanulóink számára 

fontos szerepűek, melyekben kibontakozásra, megvalósulásra kerülnek:   

• az egészséges életmódra,   

• kulturált viselkedésre, megnyilvánulásra, kommunikációra nevelés   

• a testi képességek fejlesztése   

• a természeti és kollégiumi környezet megóvása, ápolása, 

• az irodalmi, képzőművészeti, zenei és vizuális képességeinek fejlesztése,   

• érzelmi tartalmak kibontakoztatására, kiegyensúlyozottságra,   
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• a különböző versenyeken, vetélkedőkön, rendezvényeken erősítsék a kollégiumi 

közösséget.  

Ilyen foglalkozásaink: 

• Klub - fotó, stúdió – adások, discók,   

• Vallási jellegű foglalkozások 

• Egyházi év jeles napjairól gyűjtő munka 

• Elsősegélynyújtó szakkör 

• Gyermekápoló szakkör 

• Ügyes kezek kör 

• Varró szakkör 

• „Tea-kocsmák” 

• Túrázások, kirándulások 

• Filmklub 

• Számítástechnikai foglalkozások 

• Könyvtárlátogatás 

• Sport-, sakk-, asztalitenisz-, labdarugó-, kosár- és kézilabda bajnokságok,   

- Színház - mozi látogatások, video-vetítések, irodalmi estek 

• Újságszerkesztés   

• Orvosi előadások, egészségügyi foglalkozások  

• Vöröskereszt – karitatív tevékenység (pl. Máltai Szeretetszolgálat); 

• Szenvedélybetegségek, nőgyógyászati előadások, párkapcsolatok,  

• Kollégiumi rádió, 

• Kollégiumi újság,  

• Ismert személyekkel való találkozások.   

 

Részvétel a foglalkozásokon 

A kollégista tanuló heti 13 órában köteles részt venni a felzárkóztató, tehetség-kibontakoztató, 

speciális ismereteket adó egyéni, vagy csoportfoglalkozásokon (felmentés adható), heti 1 órá-

ban a kollégiumi csoport nevelési feladatait, a közösségi fejlesztést megvalósító csoportos 

foglalkozásokon. Az előbbiek mellett továbbá heti 1 órában szabadon választható foglalkozá-

son kell részt vennie. 

 

A kollégiumi foglalkozásokat a pedagógiai programnak megfelelő éves tanulói foglalkozási 

terv alapján kell megszervezni. Az éves tanulói foglalkozási terv kollégiumi csoportonként tar-
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talmazza a kötelező foglalkozásokat, továbbá a kollégium egészére az előre tervezhető 

szabadon választható foglalkozásokat. 

 

A kollégiumnak - az éves tanulói foglalkozási terv elkészítéséhez - minden tanév első hetében 

fel kell mérnie, hogy hány tanuló és milyen szabadon választható foglalkozáson kíván a 

tanévben részt venni. 

Az éves tanulói foglalkozási tervet a kollégium vezetője készíti elő, és a nevelőtestület fogadja 

el, a kötelező foglalkozásokra vonatkozóan a tanév megkezdéséig, a szabadon választható fog-

lalkozásokra vonatkozóan legkésőbb az adott tanév szeptember 30-áig. Az éves tanulói fog-

lalkozási tervet - az elfogadást követő három munkanapon belül - a helyben szokásos módon 

közzé kell tenni. A tanulók a közzétételtől számított hét munkanapon belül jelenthetik be - 

írásban - a kollégium vezetőjének, hogy melyik szabadon választható foglalkozáson kívánnak 

részt venni. 

 

A kollégiumi tematikus csoportfoglalkozások éves óraszáma 

Témakörök: 

1. Tanulás tanítása 

2. Erkölcsi nevelés 

3. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

4. Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

5. Önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

6. Családi életre nevelés 

7. Testi és lelki egészségre nevelés 

8. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

9. Fenntarthatóság, környezettudatosság 

10. Pályaorientáció 

11. Gazdasági és pénzügyi nevelés 

12. Médiatudatosságra nevelés 

 

A kollégiumi csoportfoglalkozások éves óraszáma 

 

TÉMAKÖR  9.  10.  11.  12.  13. 14. 

Tanulás tanítása 3 2 2 2 1 1 
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 Erkölcsi nevelés 2 2 2 1 1 1 

 Nemzeti öntudat, hazafias 

nevelés 

2 2 2 1 1 1 

Állampolgárságra, demokráciára 

nevelés 

2 2 2 1 2 2 

Önismeret és a társas kultúra 

fejlesztése 

1 1 1 1 1 1 

Családi életre nevelés 1 2 2 3 3 3 

Testi és lelki egészségre nevelés 2 2 2 2 2 2 

Felelősségvállalás másokért, 

önkéntesség 

2 2 2 1 1  

Fenntarthatóság, 

környezettudatosság 

2 2 2 1 1 1 

Pályaorientáció 2 2 2 2 2 2 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 2 2 2 3 3 3 

Médiatudatosságra nevelés 1 1 1 1 1 1 

 Összes óraszám* 22 óra 22 óra 22 óra 20 óra 20 óra 20 óra 

 

* Évi 37 nevelési héttel (a 12-13-14. évfolyamon 33 nevelési héttel, attól függően, hogy az 

adott tanévben van-e az érintett évfolyamoknak érettségi, vagy szakmai vizsgájuk), minden 

héten egy kötelező csoportfoglalkozással számolunk. A csoportfoglalkozásokon belül a 22, 

illetve a 20 óra kötött foglalkozás, a további 15, illetve 13 óra kötetlen foglalkozás a 

diákönkormányzat bevonásával és a csoportvezető nevelőtanárok javaslatai alapján 

kiegészítve; a kollégium, valamint a csoport tagjainak ügyeivel, közösségi feladatok 

megszervezésével zajlik. 

A Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramjában meghatározott, a 13-14. évfolyamra 

vonatkozó óraszámok és követelmények szakmai ajánlások, amelyektől eltérhetünk. Ezek 

minden tanévben meghatározásra kerülnek. a nevelőtanárok javaslatai alapján a 

kollégiumvezető által. 
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 9.  Diákönkormányzat   

 

A tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre. Tevékenysége 

kiterjed a tanulókat érintő valamennyi kérdésre. Munkáját a diákok által felkért nagykorú 

személy segíti, aki a diákönkormányzat megbízása alapján eljárhat a képviseletükben is. 

A diákönkormányzat fontos és elengedhetetlen része a kollégisták életének. Választott vezetőik 

révén betekintést kapnak az intézmény egész életébe, működésébe, így átgondoltabb döntéseket 

tudnak hozni, megértőbben fogadnak egy-egy változást, egyes esetekben saját magukat is 

felülbírálva. Tervezetten és szervezetten tudnak dolgozni, hiszen kapcsolódnak a kollégiumot 

átfogó vezetői, gazdasági, kulturális és sport programhoz. Segítséget kapnak, de mégis 

önállóak. 

 

A választások, a DÖK nap alkalmával megismerkednek a „szélesebb” demokrácia 

gyakorlatával. Diákvezetőink legjobbjai főiskolai, egyetemi tanulmányaink során is 

továbbviszik, és sikeresen alkalmazzák a tanultakat. 

 

A kollégiumi diákönkormányzat a maga által készített szervezeti és működési szabályzat 

szerint dolgozik, melyet a tanulóközösség fogad el, a nevelőtestület hagy jóvá. Illeszkedik a 

kollégium szervezeti és működési szabályzathoz valamint házirendjéhez. A DÖK működése, 

rendszere, felépítése, jog és hatásköre az iskolai SZMSZ-ben szabályozott.   

 

Működésével az alábbiak érvényesülését szeretnénk elérni:   

• az egyénekről és a csoportokról való gondoskodás képessége,   

• felelősségtudat,   

• az önkiszolgáló képesség,  

• az ügyek képviselete,   

• beszéd, tárgyalási, kommunikálási képesség,   

• ítélő és döntési, képviseleti képesség fejlesztése,   

• együttműködés.   

A megvalósulását a diákönkormányzat tervszerű működtetésével kívánjuk elérni.   

 

10. Halmozottan hátrányos helyzetű tanulóink felzárkóztatási – tehet-
séggondozási lehetőségei 
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A kiscsoportokban (3-4 fő) végzett foglalkozások segítséget nyújtanak a komparatív és valós 

hátrányok behozására a tanulás, a szocializáció, a kommunikációs képességek fejlesztése, az 

ismeretszerzés és a szabadidős tevékenységek terén. A folyamatos tanári jelenlét biztosítja az 

őszinte, nyílt légkört, amely előfeltétele a sikerességének. A tehetségek kibontakoztatására a 

zene, az ének, a tánc, a sport, színjátszás és versmondás területein elősegítik a közössége való 

beilleszkedést, társaikban a toleranciát, a másság elfogadását, az empátiát erősítik. 

 

11. Gyermek- és ifjúságvédelem 

 

A katolikus kollégium különös figyelmet szentel a gyengébbeknek, a nehezebb körülmények 

között élőknek, és segíti őket. A gyermek- és ifjúságvédelmi munkánk komplex jellegű tevé-

kenység, szükségességét maga a helyzet adja: az otthontól való eltávolodás, az urbanizáció tár-

sadalomra ható következményei, életünk kedvezőtlen alakulásában a leginkább kiszolgáltatott 

helyzetűvé a gyermekek válnak, az otthonról „hozott” negatív viselkedésminták és a korosztály 

etikai-erkölcsi, felelősségvállalással kapcsolatos személyiségjegyeinek kiforratlansága. 

 

Kollégiumokban minden csoportvezető ellát bizonyos ifjúságvédelmi feladatot, nem különálló 

tevékenységként, hanem a kollégiumi nevelési folyamat szerves részeként. Alapvető a lelki-

ismeretes, a kollégákra egyénileg is odafigyelő csoportvezetői magatartás. 

Elsősorban napi életrendnek a kialakítása, valamint a kollégiumi programok szervezése és 

lebonyolítása, mint megelőző módszer jelentik munkánk lényegét. 

A feladat az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelős kezében összpontosul. Munkája során 

felmérést készít diákokról, figyelembe véve az alábbi szempontokat (hátrányos helyzet, veszé-

lyeztetettség, fogyatékosság, nehezen nevelhetőség, szociális inadaptáció, deviancia, elvált 

szülők, munkanélküli szülők, anyagi gondokkal küzdő családok). 

 

Lehetőséget kívánunk teremteni az ilyen családból érkező kollégisták megsegítésére, étkezési 

hozzájárulás mérséklésével, alkalmi segéllyel (kirándulás, alapítványi támogatás). 

A feladatot ellátó pedagógus helyzet- és esettanulmányokat készít, segíti az e csoportba tartozó 

kollégistákat döntéseik előkészítésében, meghozatalában, érdekérvényesítésükben a teljes 

diszkréció megtartásával. Kapcsolatot tart a Diákönkormányzat által szervezett diák lelki-

segély-szolgálattal, szeretet-szolgálattal a kölcsönös segítségnyújtás jegyében. 
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Konkrét és napi kapcsolatban áll az intézmény vezetőjével, a városi és megyei gyermek- és 

ifjúságvédelmi szervezettel, munkájának hatékonyságát növeli a felmerülő problémák azonnali 

és közös megbeszélése. 

Tanulóinkban is erősítjük azt a tudatot, hogy aki teheti, segítse a gyengét, beteget, szegényt. 

Ezek remélhetőleg maradandó értéket képviselnek számukra is. 

 

12. Kollégistáink önkiszolgáló tevékenysége 

 

Az önkiszolgáló tevékenység növeli a kollégisták felelősségérzetét. Betekintésre ad lehetőséget 

a kollégium szervezési folyamataiba, erősíti a kapcsolatot a nevelőtanárokkal és a kollégiumi 

dolgozóinkkal. 

A naposi ügyelet során a kollégista segíti a főügyeletes nevelőt feladatainak ellátásában, a 

szobák, az ebéd és a vacsora rendjének ellenőrzésében, a kimenők szervezésében, a szilenciumi 

rend fenntartásában. 

 

13. A kollégiumi nevelés eredményessége, minősítése 

 

A kollégium a szülővel, az iskolával együttműködve érje el, hogy a tanuló a nevelési folyamat 

végén:   

a.)   képessége szerint teljesítse tanulmányait,  

b.)   rendelkezzen reális társadalomképpel, az érdekérvényesítéshez szükséges demokratikus 

technikákkal   

c.)  rendelkezzen a társadalomba való beilleszkedéshez szükséges alapvető ismeretekkel, 

képességekkel,   

d.)   képzettsége párosuljon az új ismeretek befogadásának, megújulásának képességével,   

e.)   legyen versenyképes a humán és szakmai kihívásokra,   

f.)    legyen képes együttműködésre, kapcsolatok   kialakítására, másokhoz való viszonyát 

keresztény szeretet és felelősségvállalás jellemezze; 

g.)   legyen megértő és toleráns, 

            h.)   elsajátítja és követi az alapvető keresztény valláserkölcsi normákat, 

 i.)   ismerje  egyházunk, nemzetünk,  nemzeti  etnikai  kisebbségeink kulturális, történelmi 

        hagyományait. 
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A megmérettetés alapját a folyamatos ellenőrzés képezi, amely a meglévő és a tervezett, elvárt 

helyzet közötti viszonyt állapítja meg, egyének és csoportok szintjén, ösztönzést is adva az 

előrehaladásra kollégistának és tanárnak egyaránt. Az igazságos, objektív értékelés alapja a 

megismertetett körülményrendszerünk. 

 

Értékelésünknél a kollégista személyiségének fejlődésében a külső követelményekkel való 

azonosulás belsővé válásának, az önmagát irányítani akaró és tudó fegyelmezett személyiség 

kialakulásának folyamatát vizsgáljuk, lehetőséget nyújtva minden kollégistának a dicsérete, 

kiemelkedésének (akár részterületeken történő) elismerésére is. 

 

A kollégiumi nevelés eredményességének értékelésekor figyelembe veendő, hogy a nevelési 

folyamat milyen kiindulási állapotból, milyen feltételek mellett fejtette ki hatását. 

 

Alapelvünk a bizalom, az egyén fejlődésének, igyekezetének követése a kollégista 

egyediségének és teremtettségének tisztelete. 

Az önmagukkal szemben is igényes tanáraink szakértelmen és bizalmon alapuló tekintéllyel 

tudják kellően befolyásolni és irányítani diákjainkat, a 

fegyelmezés is a fentiek segítségével, belátásra és megállapodásra alapozva történik. 

 

Nevelésünkben központi szerepe a pozitív megerősítésnek, jutalmazásnak van. Az életrend ki-

alakításával, a tanár és a kollégista személyes, napi kapcsolatával „bajmegelőző” körülmé-

nyeket teremtünk. 

 

Az értékelésünk formái 

 

Jutalmazás 

A kiemelkedő eredményeket elérőket a kollégium nagyközönsége előtt értékeljük és jutal-

mazzuk. Bevezetésre kerül a kollégiumi naplóba, diákönkormányzati naplóba és feltüntetjük a 

faliújságon is. 

 

Az egyéni teljesítmények értékelése csoportvezetői, tantestületi, igazgatói dicsérettel is 

történhet. Színterek: közgyűlések, végzős diákok búcsúztatása, vagy más rendezvények. 

Évenként adományozható a Diákönkormányzat és a tantestület javaslatára és közreműkö-

désével a DON BOSCO DÍJ, illetve könyvjutalom évente kétszer: Karácsonykor és a tanév be-

fejezés előtt.  
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A büntetés 

Aki az alapvető viselkedési szabályokat, a házirendet megsérti, a vétség súlyának megfelelően 

büntethető. 

Szóban: nevelőtanári, igazgatói elbeszélgetés, figyelmeztetés formájában. 

Írásban: nevelőtanári, igazgatói írásbeli figyelmeztetés, intés, megrovás formájában. 

Különlegesen minősített eseteket fegyelmi bizottság vizsgál, mely a szülők időben történő 

kiértékeléséről is gondoskodik. 

További szabályokat az iskolai, a kollégiumi szervezeti és működési szabályzat és a házirend 

tartalmaz. 

 

14. Kollégiumi szintű rendezvényeink  

 

Szeptember 

• a kollégisták beköltözése, ünnepélyes tanévnyitó közgyűlés 

• a követelmények ismertetése 

• Veni Sancte, 

• városnézés 

• Göndöcs Napok 

• városismereti vetélkedő az I. évfolyamosak részére,  

• Ismerkedési Estre való felkészülés 

• Teakocsma  

• Bűnmegelőzés és egészségügyi felvilágosítás szakemberekkel 

• Munka-, tűz- és környezetvédelmi oktatás 

Október 

• Tűzvédelmi előadás és gyakorlat, 

• Ismerkedési Est 

• A kollégiumi programok szervezése, beindítása, 

• Megemlékezések: október 6., október 23. 

• Teakocsma  

• Sportversenyek szervezése 

November 

• Árpádházi Szent Erzsébet napja  

• Katalin-nap, a „Nők ünnepe” – frankofon hagyomány 

• Múzeum-, könyvtár- és tárlatlátogatások 
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• Teakocsma  

• Egészségügyi vetélkedők szervezése 

December 

• Adventi készülődés hetenkénti énekléssel, verssel, gyertyagyújtással,  

• Mikulás-várás, ajándékozás, 

• Lelki Nap 

• Karácsonyi ünnepség, szentmise, 

• Teakocsma, 

• Szeretetcsomagok kiosztása a karitatív szervezetekkel. 

Január 

• Tanulmányi helyzetelemzés, 

• Január 22. – a Magyar Kultúra Napja: versmondó-verseny a magyar líra 

gyöngyszemeiből, 

• Készülődés Don Bosco égi születésnapjára, 

• Megemlékezés Göndöcs Benedek haláláról, 

• Teakocsma,  

• Vetélkedők szervezése. 

Február 

• Farsangi vidám karnevál és táncház, 

• Tanulmányi helyzet értékelése, feladatok megjelölése csoportszinten, 

• Az iskolai szalagavatóra való felkészülés, 

• Teakocsma 

• Diákközgyűlés. 

Március 

• Tavaszi ünnepek: március 15-e megünneplése, fáklyás felvonulás, 

• Húsvéti előkészületek, 

• Teakocsma, 

• Kirándulások szervezése (Tanya-múzeum, Szanazug). 

Április 

• Nagyböjt, húsvét, 

• Lelki Nap, 

• Teakocsma,  

• Sportversenyek. 
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Május 

• Negyedikes és végzős diákok búcsúztatása, tábortűz,  

• Göndöcs Nap, 

• Teakocsma, 

• Közgyűlés: tanulmányi helyzetelemzés.  

Június 

• Közös programok szervezése (tábortűz, kirándulások, szalonnasütés, bográcsos főzés 

stb.),  

• Tanulók nyári gyakorlatának megkezdése 

 

 



 

 

 

 

 

 

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI 

VIZSGA TÉMAKÖREI 



MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 
 

Témakörök/képességek  Követelmények 
 Szövegértés   
 Információk feldolgozása és 
megítélése 

 Nyomtatott és elektronikus közlések információinak célirányos és 
kritikus használata. 

 Szépirodalmi és nem irodalmi 
szövegek értelmezése 

 A szövegértési képesség bizonyítása különféle szakmai-
tudományos, publicisztikai, gyakorlati, szépirodalmi szövegek 
értelmezésével, összehasonlításával. 

   Különböző szövegértelmezési eljárások alkalmazása. 
 Szövegalkotás   
 Írásbeli kifejezőképesség  Különböző témákban, különböző műfajokban széles körű 

olvasottságon alapuló tájékozottság és személyes vélemény 
megfogalmazása a műfajnak, a témának, a címzettnek megfelelő 
szabatossággal. 

   Kérdéskör, kérdés, probléma írásbeli megvitatása, a téma több 
nézőpontú értékelését is magában foglaló vélemény, álláspont, 
következtetés megfogalmazása az érvelés módszerével. 

   Hivatalos írásművek nyelvi normáinak alkalmazása 
   A köznyelvi norma alkalmazása, biztos helyesírás, rendezett, 

olvasható kézírás, a helyesírási és a nyelvhelyességi hibák 
javításának képessége. 

 Beszéd, szóbeli szövegalkotás   
   A beszédhelyzetnek, a műfajnak és a témának megfelelő tartalmú, 

szóhasználatú lényegre törő, világos felépítésű, kifejtett közlés. 
   Memoriter: teljes művek és részletek szöveghű előadása. 
 Fogalmi műveltség   
 Fogalomismeret, 
fogalomhasználat 

 Nyelvi és irodalmi fogalmak beszédhelyzetnek, témának, megfelelő 
helyénvaló alkalmazása. 

   Fogalmak értelmezése. 
1. Magyar nyelv 

 1.1. Ember és nyelv  A nyelv mint jelrendszer. 
   A beszéd mint cselekvés. 
   A nyelv és a gondolkodás viszonya. 
   Nyelvcsalád, nyelvtípus. 
   A nyelvhasználat társadalmi vonatkozásai. 
 1.2. Kommunikáció  A kommunikációs folyamat tényezői és funkciói, ezek 

összefüggései a kifejezésmóddal. 
   A kommunikáció interdiszciplináris jellege. 
   Jel, jelrendszer. 
   Nyelvi és vizuális kommunikáció. 
   A nyelvhasználat, mint kommunikáció. 
   Kommunikációs funkciók és közlésmódok. 
   Személyközi kommunikáció. 
   A tömegkommunikáció. 
 1.3. A magyar nyelv története  Változás és állandóság a nyelvben. 

   A magyar nyelv rokonsága. 
   A magyar nyelv történetének fő szakaszai. A tihanyi apátság 

alapítólevele, a Halotti beszéd és könyörgés, Ó-magyar Mária-
siralom. 

   Nyelvművelés. 
 1.4. Nyelv és társadalom  Társadalmi és területi nyelvváltozatok. 

   Rétegzettség és norma a nyelvhasználatban. 
   Kisebbségi nyelvhasználat. 
   A határon túli magyar nyelvűség. 
   Tömegkommunikáció és a nyelvhasználat. 
 1.5. A nyelvi szintek  Hangtan. 

   Alaktan és szótan. 
   Mondattan. 
   A mondat szintagmatikus szerkezete. 
   A mondat a szövegben. 
   Logikai és grammatikai viszonyok az összetett mondatban. 

Szókincs és frazeológia. 
 1.6. A szöveg  A szöveg és a kommunikáció. 



   A szöveg szerkezete és jelentése. 
   Szövegértelmezés. 
   A szöveg szóban és írásban. 
   Az intertextualitás. 
   A szövegtípusok. 
   Szöveg a médiában. 
 1.7. A retorika alapjai  A nyilvános beszéd. 

   Érvelés, megvitatás, vita. 
   A szövegszerkesztés eljárásai. 
 1.8. Stílus és jelentés  Szóhasználat és stílus. 

   A szójelentés. 
   Állandósult nyelvi formák. 
   Nyelvi, stilisztikai változatok. 
   Stíluseszközök. 
   Stílusréteg, stílusváltozat. 

2. Irodalom 
 2.1. Szerző, művek 
 2.1.1. Életművek a magyar 
irodalomból 

 Petőfi Sándor, Arany János, Ady Endre, Babits Mihály, Kosztolányi 
Dezső, József Attila. 

   Az életmű: az életút jelentős tényei, a főbb művek szövegismeretén 
alapuló értelmezése, kapcsolatok a művek között. 

   Memoriterek. 
 2.1.2. Portrék  Balassi Bálint, Csokonai Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel, Kölcsey 

Ferenc, Vörösmarty Mihály, Jókai Mór, Mikszáth Kálmán, Móricz 
Zsigmond, Szabó Lőrinc, Radnóti Miklós, Weöres Sándor, Ottlik 
Géza, Márai Sándor, Pilinszky János. 

   Két-három lírai és/vagy néhány epikai/drámai alkotás bemutatása, 
értelmezése. 

   Memoriterek. 
 2.1.3. Látásmódok  Zrínyi Miklós, Jókai Mór, Krúdy Gyula, Karinthy Frigyes, Kassák 

Lajos, Illyés Gyula, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Németh László, 
Örkény István, Nagy László, Nemes Nagy Ágnes, Szilágyi 
Domokos. 

   Választandó legalább három szerző a felsoroltak közül. (A lista 
bővíthető legfeljebb két, a fentiekhez hasonló jelentőségű szerzővel.) 

 2.1.4. A kortárs irodalomból  Legalább egy szerző 2-3 lírai és/vagy epikai művének értelmezése 
az 1980-tól napjainkig tartó időszakból. 

   Irodalmi nyilvánosság; nyomtatott szöveg, digitális közlés. 
 2.1.5. Világirodalom  Az európai irodalom alapvető hagyományai: az antikvitás és a 

Biblia. 
   A romantika, a századfordulós modernség (a szimbolizmustól az 

avantgárdig) jellemzői és egy-két kiemelkedő képviselője. 
 2.1.6. Színház és dráma  Színház és dráma különböző korszakokban. 

   1-1 mű értelmezése: Szophoklész, Shakespeare, Moliére, Katona 
József: Bánk bán, Madách Imre: Az ember tragédiája. 

 2.1.7. Az irodalom határterületei  Az irodalom kulturális határterületei. Népköltészet, műköltészet, 
folklór. 

   Az adaptáció - irodalom filmen, dalszövegben, a virtuális 
valóságban. 

   A szórakoztató irodalom hatáskeltő eszközei, egy-két tipikus 
műfaja. 

   Mítosz, mese és kultusz. Sikerek, divatjelenségek. 
   Az irodalmi ismeretterjesztés nyomtatott és elektronikus műfajai. 
 2.1.8. Regionális kultúra  Interkulturalitás. 

   A régió, a tájegység, a település irodalmi, kulturális hagyományai. 
   Kisebbségi irodalmak. 
   Életmódra, kulturális szokásokra utaló dokumentumok bemutatása. 
 2.2. Értelmezési szintek, megközelítések 
 2.2.1. Témák, motívumok  Szépirodalmi alkotások gondolati, tematikus, motivikus 

egyezéseinek és különbségeinek összevetése. 
   Az olvasott művekben motívumok, témák változatainak felismerése, 

értelmezése. 
 2.2.2. Műfajok, poétika  Műnemek, műfajok. Poétikai fogalmak alkalmazása. 
 2.2.3. Korszakok, stílustörténet  A kifejezésmód és világlátás változása a különböző korszakokban a 

középkortól a szimbolizmusig. 
 



MATEMATIKA 

 

 Témakör  Követelmények 
 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok 
 Halmazelmélet  Halmazelméleti alapfogalmak. 

   Halmazműveletek, műveleti tulajdonságok. 
   A halmazfogalom és a halmazműveletek használata a matematika 

különböző területein (pl. számhalmazok, ponthalmazok). 
 Logika   
 Logikai műveletek  A negáció, konjunkció, diszjunkció, implikáció, ekvivalencia ismerete, 

alkalmazása. 
   A „minden”, „van olyan” logikai kvantorok ismerete, alkalmazása. 
   Egyszerű matematikai szövegek értelmezése. 
   A tárgyalt definíciók és tételek pontos megfogalmazása. 
 Fogalmak, tételek, Bizonyítások 
a matematikában 

 Szükséges és elégséges feltételek helyes alkalmazása. 

 Kombinatorika  Egyszerű kombinatorikai feladatok megoldása. 
 Gráfok  A gráf szemléletes fogalma, egyszerű alkalmazásai. 

   Gráfelméleti alapfogalmak. 
 2. Számelmélet, algebra 
 Számfogalom  A valós számkör. 

   A valós számok különböző alakjai. 
   Alapműveletek, műveleti tulajdonságok ismerete, alkalmazása a valós 

számkörben. 
   Az adatok és az eredmény pontossága. 
   Számrendszerek, a helyi értékes írásmód. 
 Számelmélet  Az osztó, többszörös, prímszám, összetett szám fogalma. 

   A számelmélet alaptétele, számok prímtényezőkre bontása, legnagyobb 
közös osztó, legkisebb közös többszörös. 

   Egyszerű oszthatósági feladatok. 
 Algebrai kifejezések, műveletek  Műveletek egyszerű algebrai kifejezésekkel. 

   Másod- és harmadfokú nevezetes azonosságok alkalmazása. 
 Hatvány, gyök, logaritmus  Definíciók, műveletek, azonosságok (egész kitevőjű hatványok, 

racionális kitevőjű hatványok). 
   A logaritmus fogalma, a logaritmus azonosságainak alkalmazása 

egyszerű esetekben. 
 Egyenletek, egyenlőtlenségek  Első- és másodfokú egyenletek és egyenlőtlenségek megoldása. 

   Az egyenletmegoldás alkalmazása szöveges feladatokban. 
   Egyszerű négyzetgyökös, algebrai törtes, abszolútértékes egyenletek. 
   A definíciókra és az azonosságok egyszerű alkalmazására épülő 

exponenciális, logaritmusos és trigonometrikus egyenletek. 
   Két pozitív szám számtani és mértani közepének viszonya. 
   Kétismeretlenes lineáris és másodfokú egyenletrendszerek. 
   Egyszerű egyenlőtlenség-rendszerek. 
 3. Függvények, az analízis elemei 
 Függvények függvények 
grafikonjai, 
függvénytranszformációk 

 A függvény matematikai fogalma, megadásának módjai. 

   Az alapfüggvények (lineáris, másodfokú, harmadfokú és négyzetgyök-
függvények, fordított arányosság, exponenciális és logaritmusfüggvény, 
trigonometrikus függvények, abszolútérték-függvény) és egyszerű 
transzformáltjaik: f(x) + c, f(x + c), c ·  f(x), f(c x x) 

 Függvények jellemzése  Zérushely, növekedés, fogyás, szélsőérték, periodicitás, paritás. 
 Sorozatok  Számtani sorozat, mértani sorozat 

   Kamatos kamat számítása. 
 4. Geometria, koordinátageometria, trigonometria 
 Alapfogalmak, ponthalmazok  Térelemek távolsága, szöge. 



   Nevezetes ponthalmazok. 
 Geometriai transzformációk  Egybevágósági transzformációk, egybevágó alakzatok. 

   Középpontos hasonlóság, hasonlóság. 
   Hasonló alakzatok tulajdonságai. 
   Az egybevágóságra és a hasonlóságra vonatkozó ismeretek alkalmazása 

egyszerű feladatokban. 
 Síkgeometriai alakzatok   
 Háromszögek  Tételek az oldalakra, szögekre, nevezetes pontokra, vonalakra - 

alkalmazásuk bizonyítási és szerkesztési feladatokban. 
 Négyszögek  Nevezetes négyszögek (trapézok, deltoidok) és tulajdonságaik. 

   Alaptulajdonságok. 
 Sokszögek  Szabályos sokszögek. 
 Kör  A kör és részei. 

   Kör és egyenes kölcsönös helyzete. 
 Térbeli alakzatok  Henger, kúp, gúla, hasáb, gömb, csonkagúla, csonkakúp. 
 Kerület-, terület-, felszín- és   Egyszerű síkidomok és részeik kerülete, területe. 
 térfogatszámítás  Testek felszínének és térfogatának számítása. 

   Hasonló síkidomok és testek különböző mérőszámainak és a hasonlóság-  
arányának viszonya. 

 Vektorok  A vektor fogalma. 
   Vektorműveletek (összegvektor, különbségvektor, skalárral való szorzás, 

skaláris szorzat) és tulajdonságaik. 
   Vektor koordinátái. 
   Vektorok alkalmazása. 
 Trigonometria  Szögfüggvények fogalma. 

   Egyszerű összefüggések a szögfüggvények között. 
   Szinusztétel, koszinusztétel. 
 Koordináta-geometria  Alakzatok (egyenes, kör) egyenlete és kölcsönös helyzetük. 
 5. Valószínűségszámítás, statisztika 
 Leíró statisztika  Statisztikai adatok gyűjtése, rendszerezése, különböző ábrázolásai 

(kördiagram, oszlopdiagram). 
   Gyakoriság, relatív gyakoriság. 
   Átlagok: számtani közép, súlyozott közép, rendezett minta közepe 

(medián), leggyakoribb érték (módusz). 
   Szórás. 
 Valószínűség-számítás  Valószínűség fogalma. 

   A valószínűség klasszikus kiszámítási módja. 
   Visszatevéses mintavétel. 

 
 



TÖRTÉNELEM 
 

Témakörök/Kompetenciák  Követelmények 
 1. Kompetenciák 
 Források használata és 
értékelése 

 Történelmi forrásokból (pl. tárgyi, írásos) információk gyűjtése, 
következtetések megfogalmazása. 

   Különböző típusú forrásokból származó információk összevetése. 
   Képi források (pl. fényképek, karikatúrák, plakátok) megadott 

szempont szerinti értelmezése. 
   A történelmi térképek felhasználása az ismeretszerzéshez. 
   Információk gyűjtése és következtetések levonása egyszerű 

statisztikai táblázatokból, diagramokból, grafikonokból, 
kronológiákból. 

   A tények és feltételezések megkülönböztetése. 
 A szaknyelv alkalmazása  Történelmi fogalmak azonosítása, helyes használata. 
 Tájékozódás térben és időben  Történelmi helyszínek azonosítása különböző térképeken. 

   A földrajzi környezet szerepe az egyes történelmi kultúrák és 
államok kialakulásában. 

   Egyszerű történelmi térképvázlatok készítése. 
   Konkrét történelmi események térben és időben való elhelyezése. 
   Különbségek és egybeesések felismerése a világtörténet és a magyar 

történelem legfontosabb eseményei között. 
   A nagy történelmi korok és a kisebb korszakok elnevezésének, 

sorrendjének, valamint legfontosabb jellemzőinek ismerete. 
 Az eseményeket alakító 
tényezők feltárása 

 A tanultak okok és következmények szerinti rendezése.  
Annak bizonyítása, hogy a történelmi eseményeknek általában több 
oka és következménye van. 

   Különböző típusú okok és következmények megkülönböztetése, 
azok eltérő jelentőségének felismerése. 

   A lényeges és kevésbé lényeges szempontok, tényezők 
megkülönböztetése, mérlegelése. 

   Önálló kérdések megfogalmazása a tanult történelmi események 
okairól és következményeiről. 

   A változás és a fejlődés közötti különbség értelmezése konkrét 
példákon. 

   A különböző történeti régiók eltérő fejlődésének bemutatása. 
   Aktuális események történelmi előzményeinek bemutatása. 
   Személyek, pártok, csoportok szerepének fölismerése egy-egy 

történelmi esemény alakulásában. 
   Annak megállapítása, hogy miként függhetnek össze a történelmi 

események okai, következményei és a benne résztvevők szándékai. 
 Történelmi események és 
jelenségek problémaközpontú 
bemutatása 

  
  
  

 Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra.  
Népesség, település, életmód. 
 Egyén, közösség, társadalom. 
 A modern demokráciák működése. 
 Politikai intézmények, eszmék, ideológiák. 
 Nemzetközi konfliktusok és együttműködés. 

 2. Témakörök 
 Az ókor és kultúrája  Vallás és kultúra az ókori Keleten. 

   A demokrácia kialakulása Athénban. 
   A római köztársaság virágkora és válsága, az egyeduralom 

kialakulása. 
   Az antik hitvilág, művészet, tudomány. 
   A kereszténység kialakulása és elterjedése. 
   A népvándorlás, az antik civilizáció felbomlása. 
 A középkor  A feudális társadalmi és gazdasági rend jellemzői. 

   A nyugati és a keleti kereszténység. 
   Az iszlám vallás és az arab világ; a világvallások elterjedése. 
   A középkori városok. 
   Egyházi és világi kultúra a középkorban. 
   A humanizmus és a reneszánsz Itáliában. 
   Az oszmán birodalom terjeszkedése. 
 A középkori magyar állam   A magyar nép őstörténete és vándorlása. 
 megteremtése és virágkora  A honfoglalástól az államalapításig. 



   Az Árpád-kor. 
   Társadalmi és gazdasági változások Károly Róbert, Nagy Lajos és 

Luxemburgi Zsigmond idején. 
   A Hunyadiak. 
   Kultúra és művelődés. 
 Szellemi, társadalmi és politikai   A nagy földrajzi fölfedezések és következményei. 
 változások az újkorban  Reformáció és katolikus megújulás. 

   A kontinentális abszolutizmus és a parlamentáris monarchia 
megszületése Angliában. 

   A tudományos világkép átalakulása, a felvilágosodás. 
 Magyarország a Habsburg   A mohácsi csata és az ország három részre szakadása. 
 Birodalomban  Az Erdélyi Fejedelemség virágkora. 

   A török kiűzése és a Rákóczi-szabadságharc. 
   Magyarország a XVIII. századi Habsburg Birodalomban. 
   Művelődés, egyházak, iskolák. 
 A polgári átalakulás, a 
nemzetállamok és az 
imperializmus  
 kora  

  

 A francia polgári forradalom politikai irányzatai, az Emberi és 
Polgári Jogok Nyilatkozata. 
 A XIX. század eszméi. 
 Az ipari forradalom és következményei. 
 Nagyhatalmak és katonai-politikai szövetségek a századfordulón. 
 Tudományos, technikai felfedezések, újítások és következményeik. 

 A polgárosodás kezdetei és   A reformmozgalom kibontakozása, a polgárosodás fő kérdései. 
 kibontakozása Magyarországon  A reformkori művelődés, kultúra. 

   Polgári forradalom. 
   A szabadságharc. 
   A kiegyezés előzményei és megszületése. 
   Gazdasági eredmények és társadalmi változások a dualizmus 

korában. 
   Az életmód, a tudományos és művészeti élet fejlődése. 
 Az első világháborútól a 
kétpólusú  

 Az első világháború jellege, jellemzői; a Párizs környéki békék. 
 A gazdaság a társadalom és életmód új jelenségei a fejlett világban. 
 Az USA és az 1929-33-as gazdasági válság. 
 A nemzetiszocializmus hatalomra jutása és működési 
mechanizmusa. 
 A bolsevik ideológia és a sztálini diktatúra az 1920-30-as években. 
 A második világháború előzményei és jelentős fordulatai. 
 A hidegháború és a kétpólusú világ jellemzői. 
 A szocialista rendszerek bukása. 

 világ felbomlásáig 
  
  
  
  
  
  
 Magyarország története az első   Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása és következményei. 
 világháborútól a második   A Horthy-rendszer jellege, jellemzői. 
 világháborús összeomlásig  A művelődési viszonyok és az életmód. 

   A magyar külpolitika mozgástere, alternatívái. 
   Magyarország részvétele a világháborúban. 
   A német megszállás, a holokauszt Magyarországon. 
 Magyarország 1945-től a   A szovjet felszabadítás és megszállás. 
 rendszerváltozásig  A határon túli magyarság sorsa. 

   A kommunista diktatúra kiépítése és működése. 
   Az 1956-os forradalom és szabadságharc. 
   A Kádár-rendszer jellege, jellemzői. 
   A rendszerváltozás. 
 A jelenkor  A közép-európai régió jellemzői, távlatai, a posztszovjet rendszerek 

problémái. 
   Az európai integráció története. 
   A „harmadik világ”. 
   Fogyasztói társadalom; ökológiai problémák, a fenntartható 

fejlődés. 
   A globális világ kihívásai és ellentmondásai. 
 A mai magyar társadalom és 
életmód 

 Alapvető állampolgári ismeretek. 

   Etnikumok és nemzetiségek a magyar társadalomban. 
   A magyarországi roma társadalom. 
   A parlamenti demokrácia működése és az önkormányzatiság. 
   Társadalmi, gazdasági és demográfiai változások. 
 

 



IDEGEN NYELV 
 
 

TÉMAKÖR KÖVETELMÉNYEK 
  
 1. Személyes 
vonatkozások, 
család 

 - A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) 
- Családi élet, családi kapcsolatok 
 - A családi élet mindennapjai, otthoni teendők 

 - Személyes tervek   
  
 2. Ember és 
társadalom 

  
  
  
  
  

 - A másik ember külső és belső jellemzése 
 - Baráti kör 
 - A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel 
 - Női és férfi szerepek 
 - Ünnepek, családi ünnepek 
 - Öltözködés, divat 
 - Vásárlás, szolgáltatások (posta) 
 - Hasonlóságok és különbségek az emberek között 

 3. Környezetünk  - Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása) 
 - A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek 
 - A városi és vidéki élet összehasonlítása 
 - Növények és állatok a környezetünkben 
 - Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: Mit tehetünk környezetünkért vagy a természet 
megóvásáért? 

 - Időjárás 

  
  
  
  
  

 4. Az iskola  - Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, tagozat) 
 - Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka 
 - A nyelvtanulás, a nyelvtudás, szerepe, fontossága 
 - Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei, iskolai hagyományok 

  
  
  
 5. A munka 
világa  

 - Diákmunka, nyári munkavállalás 
 - Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás 

 6. Életmód  - Napirend, időbeosztás 
 - Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség 
megőrzésében, testápolás) 
 - Étkezési szokások a családban 
 - Ételek, kedvenc ételek 
 - Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben 
 - Gyakori betegségek, sérülések, baleset 

  
  
  
  
  

   - Gyógykezelés (háziovos, szakorvos, kórházak) 
 7. Szabadidő, 
művelődés, 
szórakozás 

 - Szabadidős elfoglaltságok, hobbik 
- Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 
 - Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport 
 - Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet 

 - Kulturális események 
  
  
  
 8. Utazás, 
turizmus 

  
   

 - A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés 
 - Nyaralás itthon, illetve külföldön 
 - Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése 

 - Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai 

 9. Tudomány és 
technika 

 - Népszerű tudományok, ismeretterjesztés 
 - A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben 

  
 



BIOLÓGIA 

 

Témakör  Követelmények 

 1. Bevezetés a biológiába 
 A biológia tudománya  A rendszertani kategóriák, a faj, a mesterséges és természetes 

rendszer fogalma. 
   A szerveződési szint fogalma. 

 Fizikai, kémiai alapismeretek  A diffúzió, az ozmózis, a felületi kötődés és a katalízis biológiai 
jelentősége, feltételei. 

 2. Egyed alatti szerveződési szint 
 Szervetlen és szerves 
alkotóelemek: 

 A C, H, O, N, S, P szerepe az élő szervezetben. 

 Elemek, ionok  A H+, Ca2+, Mg2+, Fe2+-3+, HCO
3

, CO
3

2-, NO
3-

 ionok 

természetes előfordulásai. 
 Szervetlen molekulák  A víz, a szén-dioxid és az ammónia jelentősége az élővilágban. 
 Lipidek  A lipidek oldódási tulajdonságait, a zsírok és olajok, a foszfatidok, 

az epe biológiai szerepe. 
 Szénhidrátok  A fontosabb szénhidrátok természetes előfordulása, tulajdonságai. 
 Fehérjék  A fehérjék általános szerkezete (peptidlánc). Térszerkezete és 

aminosav sorrend. 
   A fehérjék és az esszenciális aminosavak biológiai szerepe. 
 Nukleinsavak, nukleotidok  A DNS információhordozó, örökítő (önmegkettőződő) szerepe. 

 Az anyagcsere folyamatai:   

 Felépítés és lebontás kapcsolata  Az élőlények felépítő és lebontó folyamatainak kapcsolata 
(fototrófok, kemotrófok, autotrófok és heterotrófok). Az endo- és 
exocitózis. 

 Felépítő folyamatok  Lényegük (reduktív, energia-felhasználó) és helyük. 
   A fotoszintézis szerepe a földi életben, alapfolyamatai. 
 Lebontó folyamatok  A biológiai oxidáció lényege, bruttó egyenlete. 

   Az erjedés lényege, felhasználása. 

 Sejtalkotók (az eukarióta 
sejtben) 

 Ismerje fel rajzolt ábrán, mikroszkópban a sejtalkotókat. 

   A biológiai hártyák (membránok) szerepe, felépítésük általános 
elve. 

   A passzív és az aktív szállítás. 
   Állábas, ostoros, csillós mozgásokra az emberi szervezetben. 
   A sejtek osztódási ciklusa. Mitózis és a meiózis. 
   Sejtválasz külső és belső ingerekre. 

 3. Az egyed szerveződési szintje 
 Nem sejtes rendszerek:   

 Vírusok  Fepítésük, biológiai, egészségügyi jelentőségük. A járványok. 
 Önálló sejtek:   

 Baktériumok  A baktérium és az eukarióta sejt szerveződése. 
   A baktériumok jelentősége; anyagcseréjük. 
 Egysejtű eukarióták  Testszerveződésük és felépítő anyagcseréjük példákon. 
 Többsejtűség  Az öt regnum elkülönítésének alapja. 
 Gombák, növények, állatok 
elkülönülése 

 Az egysejtű szerveződés és a többsejtű szerveződés típusai 
(sejttársulás, sejtfonal, teleptest). 

 Sejtfonalak  A gombák fonalas testfelépítése, spórás szaporodása. 
 Teleptest és álszövet  A teleptest és az álszövet jellemzői. 

 Szövetek, szervek, 
szervrendszerek, testtájak 

 A növényvilág fejlődésének hajtóerői. Evolúciós „újítások” a 
harasztoknál, a nyitvatermőknél és a zárvatermőknél. 

   A testfelépítés az életmód és a környezet kapcsolata (szivacsok, 



laposférgek, gyűrűsférgek, rovarok, lábasfejűek, a gerincesek nagy 
csoportjai - halak, kétéltűek, hüllők, madarak, emlősök). 

   Növényi szövettípusok működései, mikroszkópos képük. 
Felépítésük és alapfunkcióik. Fás szár. A virág biológiai szerepe, 
része, típusai. 

   A virágos növények ivaros és az ivartalan szaporodása, szaporítása. 
   Állati szövettípusok, működésük, mikroszkópos képük. 
   A petesejt, a hímivarsejt, a zigóta, a hímnősség és a váltivarúság, az 

ivari kétalakúság, az embrionális és posztembrionális fejlődés 
fogalma. 

   Életkörülmények és szaporodási mód kapcsolata. Regeneráció. 

 Viselkedés  Reflex, irányított mozgás, mozgásmintázat, társítások, belátásos 
tanulás. 

 4. Az emberi szervezet 
 Homeosztázis  A homeosztázis fogalma, jelentősége. 

 Kültakaró  A bőr funkciói, részei. Ápolása, védelme. 

 A mozgás  A csontváz biológiai funkciói, a csontok szerkezete, lehetséges 
kapcsolataik. 

   Néhány fontosabb emberi izom helye és funkciója. A vázizom 
felépítése. 

   Az agykérgi funkciók szerepe. 
   A mozgási szervrendszer gyakoribb betegségei. 

 A táplálkozás  A táplálkozás jelentősége, folyamatai. 
   Az emésztőrendszer részei, funkciói. A máj szerepe. 
   A fog részei, a szájápolás higiéniája. 
   A bélbolyhok helye, működése. A bélperisztaltika. 
   Az éhség-, szomjúságérzet. 
   A tápanyagok természetes forrásai, hiányuk vagy túlzott 

fogyasztásuk következményei. 
   Az étrend változása tevékenységtől, kortól, nemtől és állapottól 

függően. 
   Az élelmiszer- és ételtartósítás alapvető szabályai. 

 A légzés  A légzőrendszer szervei, funkciói. 
   A légcsere, a gázcsere és a sejtlégzés összefüggései. 
   A gége részei, a hangszalagok szerepe. 
   A vér szén-dioxid koncentrációjának szerepe. 
   A légzőrendszert károsító tényezők és a légzőrendszer gyakori 

betegségeit fölismerésük, kezelésük. 

 Az anyagszállítás  A vér, szövetnedv, nyirok összetétele, fő működéseik. 
   A vérzéscsillapítás módja. A vérszegénység lehetséges okai. 
   A vér, a szöveti folyadék és a nyirok kapcsolata. 
   A szív, a koszorúerek felépítése és működése. Vérnyomás, pulzus. 
   Befolyásoló élettani hatások. A véreloszlás megváltozásának 

élettani funkciója. 
   Az életmód és a táplálkozás hatása. Sebellátás. 

 A kiválasztás  A kiválasztás funkciója, a vizeletkiválasztó rendszer főbb részei. 
   A vizelet összetételét és mennyiségét befolyásoló tényezők. 
   Vesekőképződés megelőzése, művesekezelés. 

 A szabályozás  A szabályozás a vezérlés és a visszacsatolások. 
   Az idegsejt felépítése és funkciója. A receptor, a receptornak 

megfelelő (adekvát) inger, típusai (mechanikai, kémiai, fény, hő). 
   A szinapszis fogalma, a serkentő vagy gátló hatás magyarázata. 

 Az idegrendszer általános 
jellemzése 

 A reflexív és a reflexkör fogalma. Hierarchikus felépítés. 

   A gerincvelő főbb funkciói. 
   Az agy főbb részei. 
   A bőr és a belső szervek receptorai. 



   Az érzékszervek működésének általános elvei. 
   A szem részei, ezek működése, látáshibák, korrigálásuk. 
   A pupilla, akkomodációs és szemhéjzáró reflex, a távolságészlelés. 
   A külső-, közép- és belső fül része, működései. 
   A nyúltvelői kemoreceptorok szerepe. 
   A szaglóhám, az ízlelőbimbók szerepe. 
   Az akaratlagos mozgások szerveződése. 
   A motiváció szerepe. 
   A kisagy fő funkciója, az alkohol hatása. 
   A vegetatív működés fogalma, a szimpatikus és paraszimpatikus 

befolyásolás következményei. 

 Az emberi magatartás biológiai-  Az öröklött és tanult magatartásformák 
 pszichológiai alapjai  Öröklött és tanult elemek az emberi viselkedésben. A tanulás és az 

érzelmek kapcsolata. 
   A tanulás kritikus szakaszait az egyedfejlődés során. 
   Lorenz bevésődésre vonatkozó kísérletei. 
   Megerősítés, szokás, függőség kialakulása. 
   Vonzódás és taszítás, ezek formái, a csoportok közötti taszítás 

(agresszió) és altruizmus megnyilvánulásai. 
   Érzelmi és értelmi fejlődés kapcsolata. 
   Életmód, stresszbetegségek. Fájdalomcsillapítás. Az idegrendszer 

néhány betegsége. 
   A pszichoaktív szerek főbb csoportjai, a kémiai és a viselkedési 

függőségek közös jellegzetességei. 

 Hormonrendszer, hormonális   A hormonrendszer működésének lényege és szabályozása. 
 működések  A neurohormonális rendszer. 

   Az inzulin, adrenalin, tiroxin, tesztoszteron, oxitocin termelődési 
helye és hatása. 

   A női nemi ciklus során végbemenő hormonális, és testi változások. 
A hormonális fogamzásgátlás biológiai alapjai. 

   A cukorbetegség. 

 Immunrendszer, immunitás  Antitest, antigén, immunitás. Az immunrendszer jellemző sejtjei. A 
gyulladás. 

   Az immunizálás, a kötelező védőoltások. 
   Pasteur és Semmelweis tudománytörténeti jelentősége. 
   Az AB0 és Rh-vércsoportrendszer. Rh-összeférhetetlenség 
   Vérátömlesztés, véradás, szervátültetés. 
   A láz és a lázcsillapítás módjai. 
   Az allergia és a környezetszennyezés közti kapcsolat. 
   Az ember magzati fejlődésének, születésének és posztembrionális 

fejlődésének fő szakaszai. 
   Az öregedés során bekövetkező biológiai változások. 
   Az emberi élet vége. 
   A családtervezés módjai, a terhességmegszakítás lehetséges 

következményei. 
   A meddőség gyakoribb okai és az ezeket korrigáló orvosi 

beavatkozások. Etikai problémák a (mesterséges ondóbevitel, 
lombikbébi, béranyaság, klónozás). 

   Várandósság, terhesgondozás. Nemi úton terjedő betegségek 
megelőzése. 

 5. Egyed feletti szerveződési szintek 
 Populáció  A populáció fogalma. 

   Növekedési modellek, korfák. 
   A környezet fogalma, időbeli és térbeli változása. 
   A territórium, a rangsor, az önzetlen és az agresszív magatartás, a 

rituális harc, a behódolás fogalma, a párosodási rendszerek 
(csoportszerveződés) típusai. 

   A szimbiózis, a versengés, az asztalközösség (kommenzalizmus,) az 



antibiózis, az élősködés és a táplálkozási kölcsönhatás (predáció) 
fogalma, állati és növényi példákkal. 

 Életközösségek (élőhelytípusok)  A flóra és fauna és az életközösség (élőhelytípus) fogalma.  
Térbeli és időbeli mintázatok, az emberi hatás felismerése.  
Egy tó feltöltődésének folyamata. 

   A gyomnövény fogalma. 

 Bioszféra, globális folyamatok  A bioszféra fogalma. A Gaia-elmélet. 
   Civilizációs ártalmak, a természetes növény- és állatvilágot pusztító 

és védő emberi beavatkozások. 
   Globális és helyi problémák. 
   Az ökológiai válság társadalmi és gazdasági összefüggései. 

 Ökoszisztéma  Az ökoszisztéma fogalma. 
   Az életközösségek anyagforgalmának és energiaáramlásának 

jellemzői. 
   A szén és az oxigén körforgása. (Biogeokémiai ciklus.) 

 Környezet- és természetvédelem  A természetvédelem fogalma, a mellette szóló érvek. 
   A védett területek típusai. 
   Hazánk nemzeti parkjai. 
   A környezetvédelem a kibocsátás és ülepedés, a határérték fogalma. 
   A légszennyezés forrásai, az üvegházhatás. A lehetséges teendők. A 

vizek tisztulása, tisztítása. Hagyományos és „alternatív” 
energiaforrások. A talaj romlásának, illetve javításának folyamata. A 
hulladék típusai, kezelésük lehetséges módja. 

 6. Öröklődés, változékonyság, evolúció 
 Molekuláris genetika  A gén és allél, a genetikai kód, a kromoszóma, a rekombináció, a 

kromatinfonál és homológ kromoszóma fogalma. 
   A DNS bázissorendje, a fehérje aminosav sorrendje, térszerkezete és 

biológiai funkciója, valamint a tapasztalható jelleg közötti általános 
összefüggés. 

   A mutáció fogalma, evolúciós szerepe és lehetséges hatásai. 
Mutagén hatások, csökkentésük vagy kivédésük lehetőségei. 
Kromoszóma-mutációk, kockázati tényezők. 

   A génműködés szabályozásának fogalma. 
   A daganatos betegségek és a kockázati tényezők. 

 Mendeli genetika  A haploid, diploid, homozigóta és heterozigóta, genotípus és 
fenotípus fogalmai. 

   Az öröklésmenetek alaptípusai. 
   A humángenetikai sajátos módszerei (családfaelemzés). 
   Az ivarsejtek szerepe az ivar meghatározásában. 
   A génkölcsönhatás és a génkapcsoltság. 
   Öröklődő mennyiségi tulajdonságok és hajlamok. 

 Populációgenetika és evolúciós 
folyamatok 

 Az ideális és a reális populáció fogalma, a mutációk, a szelekció 
szerepe, kapcsolat a fajkeletkezés elméletével. A természetes 
szelekció darwini modellje. 

   A populáció nagyságának természetvédelmi jelentősége. 
   Adaptív és nem adaptív jellegű evolúciós folyamatok 
   Az evolúció közvetlen bizonyítékai. 
   A klón fogalma. Biotechnológai módszerek. 
   Néhány, a géntechnológia mellett és ellen felsorakoztatható érv. 
   Genetikai tanácsadás. Biológiai alkalmasság (fittnes) és az emberi 

élet értéke. 
   A Human Genom Program célja. 

 A bioszféra evolúciója  A fizikai és kémiai evolúció fogalma. 
   Az emberszabású majmok és az ember vonásai. Az emberi faj 

egysége. 
 

 



FÖLDRAJZ 
(Földünk és környezetünk) 

 
 Témakör  Követelmények 

 1. Térképi ismeretek 
   A földrajzi környezet ábrázolásának lehetőségei, módjai. 
   A különböző tartalmú és fajtájú térképeken közölt információk leolvasása, az 

egyszerű összefüggések feltárása és alkalmazása. 
   Helymeghatározás a térképen, távolságmérés és -számítás. 
   Az űrtérképezés gyakorlati jelentősége. 
   Földrajzi és környezeti elemek azonosítása űrfelvételeken. 

 2. Kozmikus környezetünk 
   A Naprendszer felépítése és annak földi következményei. A Nap. 
   A Föld mozgásai és azok következményei. 
   A helyi és a zónaidő számításával kapcsolatos gyakorlati feladatok megoldása. 
   Az űrkutatás eredményeinek gyakorlati vonatkozásai. 

 3. A geoszférák földrajza 
 A kőzetburok  Tájékozódás a földtörténeti időegységekben, főbb eseményeikben. 

   Égitestünk gömbhéjas szerkezete. 
   A kőzetlemezek és mozgásuk következményei. 
   A Föld nagyszerkezeti egységei. 
   A belső és külső erők felszínformáló szerepe, a felszínformák. 
   A leggyakoribb ásványok és kőzetek felismerése, gazdasági hasznosíthatóságuk. 

 A levegőburok  A légkör szerkezete, anyagi felépítése. 
   A légkörben lezajló folyamatok és törvényszerűségeik, az éghajlati elemek közötti 

kölcsönhatások. 
   Az időjárási elemek szerepe a felszínformálódásban. 
   Az időjárási elemekkel kapcsolatos számítási feladatok megoldása. 
   Az időjárás-jelentések értelmezése, a változások okainak magyarázata. 
   A légkör szennyeződésének okai és a szennyezettség következményei. 

 A vízburok  A vízburok tagolódása és a víz körforgása. 
   Az óceánok és a tengerek földrajzi jellemzői, gazdasági jelentőségük. 
   A felszíni és felszín alatti víztípusok, hasznosíthatóságuk lehetőségei. 
   A vízgazdálkodás főbb tevékenységei. 
   A vízellátás és a vízszennyezés helyi, ill. az egész bolygóra kiható problémái, 

megoldási lehetőségek. 
   A víz és a jég felszínformáló tevékenysége. 

 A talaj  A talaj természeti és gazdasági jelentősége, a talajpusztulás és következményei. 

 4. A földrajzi övezetesség 
   A szoláris és a valós éghajlati övezetek. 
   A földrajzi övezetek, övek, területek/vidék elhelyezkedése, hasonló és eltérő 

vonásai, a gazdálkodás jellemzői, a környezeti problémák. 
   A függőleges és a vízszintes övezetesség kapcsolata. 

 5. Népesség- és településföldrajz 
   A Föld népességnövekedésének időbeli alakulása, okai, környezeti 

következményei. 
   A népesség szerkezete. 
   A népesség térbeli eloszlását meghatározó legfontosabb tényezők, a területi 

megoszlás különbségei. 
   Az urbanizáció és a népességmozgások vonásai és következményei. 
   Az egyes településtípusok jellemzői, kialakulásuk okai. 

 6. A világ változó társadalmi-gazdasági képe 
 A világgazdaság  A világgazdaság ágazati felépítése. 



   A gazdasági fejlettség mérésére alkalmas legfontosabb mutatók. 
   A fejlettség területei különbségei. 
   A piacgazdaság működésének elve. 
   A jelentősebb nemzetközi gazdasági és pénzügyi tevékenységek és szervezetek. 
   A nemzetközi munkamegosztás és a világkereskedelem főbb irányai, résztvevői. 
   A globalizáció. 
   Az integráció legfontosabb lépései az Európai Unió példáján. 

 A gazdasági ágazatok  A legfontosabb gazdasági ágazatok telepítő tényezői, azok változása. 
   A gazdasági szerkezetváltás folyamata. 
   A mezőgazdaság termelés jellemzői. 
   Az energiagazdaság és az ipar jelentősége, átalakulási tendenciái. 
   Az infrastruktúra szerepe és kapcsolata az életminőséggel. 

 7. A világgazdaságban különböző szerepet betöltő régiók, országcsoportok és országok 
   Földünk országainak csoportosítása társadalmi-gazdasági jellemzőik szerint. 
   A világgazdasági központok és a peremterületek, eltérő és változó szerepük a 

világgazdaságban. 
   A különböző egyedi szerepköröket betöltő országcsoportok és országok földrajzi 

jellemzői. 

 8. Magyarország földrajza 
   Magyarország földrajzi helyzete. 
   Hazánk természeti adottságai és erőforrásai, a medencejelleg érvényesülése. 
   Népességföldrajzi folyamatok és azok következményei. A népesség nemzetiségi 

összetételének változásai és következményei a Kárpát-medencében. 
   Magyarország gazdaságának jellemző vonásai. A gazdaság fő ágai, ágazatai, 

területi és szerkezeti átrendeződése, annak okai és társadalmi-gazdasági 
következményei. 

   Nemzetközi gazdasági kapcsolataink. Hazánk idegenforgalma. 
   A hazai tájak és régiók eltérő természetföldrajzi és társadalmi-gazdasági képének 

bemutatása. 
   Hazánk környezeti állapota, legfőbb természeti, kulturális és környezeti értékei, 

gazdasági eredményei. 
   A lakóhely és a régió természeti, társadalmi-gazdasági jellemzői. 

 9. Európa regionális földrajza 
   Európa természeti és társadalmi-gazdasági képe. 
   Az egyes kontinensrészek és a tipikus tájak földrajzi jellemzői. 
   Az európai országok szerepe a kontinens, illetve a világ gazdaságában. 

Társadalmi-gazdasági adottságaik közös és eltérő vonásai, jellemzői. 
   Az Európai Unió kialakulásának társadalmi-gazdasági alapjai, működésének 

jellemző földrajzi vonásai. Egyes területeinek és országainak hasonlóságai és 
különbségei. 

   A környezeti problémák területi jellemzői, a megoldásukra tett törekvések 
Európában. 

 10. Az Európán kívüli földrészek földrajza 
   Az egyes kontinensek általános természetföldrajzi és társadalmi-gazdasági 

jellemzői, tipikus tájaik. 
   Az eltérő társadalmi-gazdasági fejlettségű területek, a világgazdaságban 

kiemelkedő jelentőségű országcsoportok és országok. 
   Példák a társadalom természeti környezetbe való beavatkozására az egyes 

földrészeken. 

 11. A globális válságproblémák földrajzi vonatkozásai 
   A legfőbb globális problémák és azok kialakulásának természeti, társadalmi-

gazdasági okai. 
   Példák a globális környezeti gondok megoldási lehetőségeire. 

 
 



INFORMATIKA 
 
 

Témakör  Követelmények 

 1. Információs társadalom 
 Információs rendszerek az 
iskolában és a gazdaságban 

 Informatikai alapfogalmak. 
Információs rendszerek szakszerű leírása, elemeinek pontos 
meghatározása. 

   Dokumentumok választása informatikai eszközök segítségével. 

 Közhasznú magyar információs 
adatbázisok 

 Annak ismerete, hogy az információ áru, hogy az információs 
rendszerekben, de akár csak egy címlistában is hatalmas érték lehet. 

   Keresés számítógépes katalógusokban és adatbázisokban. 

 Jogi és etikai ismeretek  Adatbiztonság, szerzői jog, etikai vonatkozások alapjainak ismerete. 

 Információs és kommunikációs 
technológiák a társadalomban 

 Ismerje az információs és kommunikációs technológiák 
alkalmazásait és hatását a mindennapi életben, munkában, 
szórakozásban stb. 

   Ismerje az informatika fejlődéstörténetének főbb fázisait. 

 2. Informatikai alapismeretek - hardver 
 A számítógépek felépítése, 
funkcionális egységei, azok főbb 
jellemzői 

 A Neumann-elvű számítógépek. 
A számítógép, illetve a kapcsolódó perifériák. Perifériák típusai, 
főbb jellemzői és feladataik. 

 A számítógép üzembehelyezése  A számítógép főbb egységeinek felismerése és funkciói. 
Legfontosabb részeinek összekapcsolása és üzembehelyezése. 

 3. Informatikai alapismeretek - szoftver 
 Az operációs rendszer és főbb 
feladatai 

 Az operációs rendszer részei. Az operációs rendszer funkciói. 
Könyvtárak (mappák) létrehozása, másolása, törlése, átnevezése. 

   Keresés a háttértárakon. 

 Az adatkezelés szoftver és 
hardver eszközei 

 Tömörítés, víruskeresés, lemezkarbantartás, az operációs rendszer 
segédprogramjai. 

 Állományok típusai  Állománykezelés (létrehozás, másolás, törlés, átnevezés, 
nyomtatás). 

 Hálózatok működésének 
alapelvei, felhasználási területei 

 Hálózati be- és kijelentkezési programok indítása. Hozzáférési 
jogok, adatvédelem. 

 4. Szövegszerkesztés 
 Szövegszerkesztő program 
kezelése 

 Szövegszerkesztő program indítása. Szöveg beolvasása és 
kimentése. 

   Nyomtatás. 
   A munkakörnyezet és a nézet beállítása. 

 Szövegszerkesztési 
alapfogalmak 

 A szövegszerkesztés menete. Szövegbevitel, -javítás. 

   Karakterformázás, bekezdésformázás, felsorolás, számozás, 
tabulátorok használata. 

   Oldalformázás. 

 Szövegjavítási funkciók  Keresés és csere funkciója. 
   Kijelölés, másolás, mozgatás és törlés. 
   Helyesírás-ellenőrzés, szinonimaszótár, elválasztás. 

 Táblázatok, grafikák a 
szövegben 

 Táblázatkészítés a szövegszerkesztővel, sorbarendezés, szegélyezés. 

   Táblázatok, grafikák, képek, szimbólumok és más objektumok 
beillesztése a szövegbe és formázása. 

 5. Táblázatkezelés 
 A táblázatkezelő használata.  A program indítása, a munkakörnyezet beállítása. 



 Táblázatok felépítése  Táblázatok felépítése (cella, oszlop, sor). 
   Táblázat megnyitása, mentése, nyomtatása. 

 Adatok a táblázatokban  Adattípusok. 
   Adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás, formázás. 
   A cellahivatkozások használata. 
   Képletek szerkesztése: konstans, hivatkozás, függvény. 

 Táblázatformázás  Karakter-, cella- és tartomány-formázások. Sorok, oszlopok, 
tartományok kijelölése. 

   Cellák és tartományok másolása. 

 Táblázatok, szövegek, 
diagramok 

 Egyszerű táblázat készítése. 

   Diagramtípus kiválasztása. Diagramok szerkesztése. 

 Problémamegoldás 
táblázatkezelővel 

 Tantárgyi feladatok megoldása. 

 6. Adatbázis-kezelés 
 Az adatbázis-kezelés 
alapfogalmai 

 Az adatbázis fogalma, típusai, adattábla, rekord, mező, kulcs. 

 Adatbázis-kezelő program 
interaktív használata 

 Adattípusok. 
Adatbevitel, adatok módosítása, törlése. 

   Adatbázisok létrehozása, karbantartása. 

 Alapvető adatbázis-kezelő 
műveletek 

 Lekérdezések, függvények használata, keresés, válogatás, szűrés, 
rendezés, összesítés. 

 Képernyő és nyomtatási 
formátumok 

 Képernyő és nyomtatási formátumok tervezése és készítése. 

 7. Információs hálózati szolgáltatások 
 Kommunikáció az Interneten  Levelezési rendszer használata. 

   Állományok átvitele, www, keresőrendszerek, távoli adatbázisok 
használata. 

 Weblapkészítés  Hálózati dokumentumok szerkezete, weblap készítése 
Webszerkesztővel: szöveg, kép, ugrópont bevitele. 

   Formázási lehetőségek. 

 8. Prezentáció és grafika 
 Prezentáció  Prezentációs anyag elkészítése (szöveg, rajz, fotó, hang ...) és 

formázása. 
 Grafika  Grafikai eszközök használata. Elemi alakzatok megrajzolása, 

módosítása, képek beillesztése. 

 9. Könyvtárhasználat 
 Könyvtárak  A könyvtárak, könyvtártípusok funkciói. 

   Dokumentumtípusok. Tájékoztató eszközök. 

 Információkeresés  Katalógusok, számítógépes információkeresés. 
 

 



TESTNEVELÉS 
 
 

Kompetenciák/Témakörök  Követelmények 
 1. Elméleti ismeretek 
 A magyar sportsikerek  Tájékozottság a helyi tantervben szereplő sportágak jelentősebb 

hazai eredményeiről. 
   A legnevesebb magyar olimpiai bajnokok sportágai és eredményei. 
 A harmonikus testi fejlődés  A testi fejlődés legfontosabb életkori mutatóinak alakulása. 
 Az egészséges életmód  Tájékozottság bizonyítása az egészséges életmód kialakításához 

szükséges alapvető ismeretekben. 
   Az egészséges életmód összetevőinek értelmezése. 
 Testi képességek  A kondicionális alapképességek értelmezése. 

   Az erőfejlesztés szabályai. 
 Gimnasztika  A bemelegítés szerepének értelmezése. 

   Gyakorlatok javaslata a képességek fejlesztésére és a testtartás 
javítására. 

 Atlétika  A tanult atlétikai futó-, ugró- és dobóversenyszámok. 
 Torna  A női és férfi tornaszerek. 

   A legfontosabb baleset-megelőző eljárások. 
 Ritmikus gimnasztika  Az RG versenyszámai. 

   Mozgás és zene kapcsolata. 
 Küzdősportok, önvédelem  Küzdőjátékok felsorolása különböző életkorú tanulók részére. 
 Úszás  Az úszás higiénéjének ismerete. 

   Az úszás az ember életében. 
 Testnevelés és sportjátékok  Labdajáték-előkészítő játékok felsorolása. 

   Egy választott sportjáték játékszabályainak értelmezése. 
 Természetben űzhető sportok  Egy választott sportág jellegzetességeinek és legfontosabb 

szabályainak ismertetése (sí, kerékpár, természetjárás, evezés). 
 2. Gyakorlati ismeretek 
 Gimnasztika  Leányok: kötélmászás állásból teljes magasságig mászókulcsolással. 

   Fiúk: függeszkedés állásból teljes magasságig. 
   48 ütemű szabadgyakorlat bemutatása. 
 Atlétika   

 Futások  Egy választott futószám bemutatása 
   60 méteres síkfutás térdelőrajttal. 
   Lányok minimum idő: 9,8 sec. 
   Fiuk minimum idő: 8,8 sec. 
   2000 m síkfutás. 
   Minimum idő: lányok: 10,30 perc, fiúk 9,00 perc. 

 Ugrások  Egy választott ugrószám bemutatása 
   Magasugrás választott technikával. 
   Lányok minimum magasság: 110 cm. 
   Fiúk 125 cm. 
   Távolugrás választott technikával. 
   Lányok minimum 330 cm. 
   Fiúk 410 cm. 

 Dobások  Kislabdahajítás vagy súlylökés választott technikával. 
   Minimum szintek: Lányok: Kislabdahajítás: 20 m, súlylökés: 5,5 m. 
   Szerek súlya: normál kislabda, súlygolyó 4 kg. 
   Fiúk: Minimum szintek: Kislabdahajítás: 30 m, súlylökés 7,5 m. 
   Szerek súlya: normál kislabda, súlygolyó 6,00 kg. 
 Torna   

 Talajtorna  A talaj- és a szekrényugrás bemutatása kötelező, egy szer 
kötelezően választható. 

   Öt különböző gyakorlatelemből összefüggő gyakorlat összeállítása 
és bemutatása, kötelező elemek felhasználásával 

 Szekrényugrás  Egy tanult támaszugrás bemutatása. 



   Lányok 4 részes, széltében állított, fiúk 5 részes, hosszában 
felállított szekrényen. 

 Felemáskorlát  Négy különböző elemből álló összefüggő gyakorlat bemutatása, 
kötelező elemek felhasználásával. 

 Gerenda  Öt különböző elemből álló összefüggő gyakorlat bemutatása, 
kötelező elemek felhasználásával. 

 Ritmikus gimnasztika  Különböző elemekből álló összefüggő szabad gyakorlat bemutatása 
(a gyakorlat ideje 35-45 sec), javasolt elemek felhasználásával. 

   Egy választott kéziszerrel (labda, karika, kötél) 3 elem bemutatása. 
 Gyűrű  Négy különböző elemből álló összefüggő gyakorlat bemutatása, 

kötelező elemek felhasználásával. 
 Nyújtó  Négy különböző elemből álló összefüggő gyakorlat bemutatása, 

kötelező elemek felhasználásával. 
 Korlát  Négy különböző elemből álló összefüggő gyakorlat bemutatása, 

kötelező elemek felhasználásával. 
 Küzdősportok, önvédelem  Grundbirkózás, értékelés a grundbirkózás szabályai szerint. 

   Dzsúdógurulás előre. 
 Úszás  Egy választott úszásnemben 50 m úszás. 

   Egy további úszásnemben 25 méter leúszása. 
 Testnevelés és sportjátékok  Egy sportjáték választása kötelező. 

 Kézilabda  Kapuralövés gyorsindítás után (társtól visszakapott labdával 
labdavezetés, passzív védő mellett beugrásos lövés). 

   Távolbadobás tetszőleges lendületszerzéssel kézilabdával. 
   Lányok: minimum 15 méter, fiúk 21 méter. 
   7 méteres büntető dobás. 

 Kosárlabda  Mindkét oldalra végrehajtott, félpályáról kétkezes mellső átadás a 
büntető-  
vonal magasságában az oldalvonalnál álló társnak, cselezés után 
futás a kosár felé, a visszakapott labdával labda leütés nélkül 
fektetett dobás. 

   Büntetődobás egy vagy két kézzel. 
 Labdarúgás  Labdaemelgetés váltogatott lábbal. 

   Minimum: Lányok: 4, fiúk 8 db. 
   Szlalom-labdavezetésből kapuralövés. (Szlalompálya hossza 10 

méter, 5 kapu egyenlő távolságra, lövés 10 méterről 
kézilabdakapura.) 

   Összetett gyakorlat: falra rálőtt és visszapattanó labda kapura lövése 
 Röplabda  Kosárérintés és alkarérintés fej fölé folyamatosan. 

   Minimum szint: kosárérintésnél 5, alkarérintésnél 4 db érintés. 
   Nyitás választott technikával. 

 



HITTAN 
 
 
 

 Témakörök  Követelmények 
 1. Biblia 
 Ószövetség  Őstörténet, ősatyák, a választott nép történetének főbb szakaszai, 

fontos eseményei. 
   Jézusra vonatkozó próféciák, azok keletkezési körülményei, 

messiási várakozás. 
 Alapvető ószövetségi 
bevezetéstudományi ismeretek 

 Az ószövetségi kánon kialakulása, könyveinek keletkezése és 
felosztása. 

 Újszövetség  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. 
 Kortörténeti ismeretek  Jézus és az apostolok korának történeti háttere. 
 2. Egyháztörténet 
 Krisztus egyházának története  A Szentlélek munkájáról szóló bibliai tanítás. 

   Az egyház történelmének kezdetei, fontos fordulópontjai. 
   Kiemelkedő egyháztörténeti személyiségek - példák Krisztus 

elkötelezett követésére. 
 A saját felekezet története  A saját felekezet kialakulása, annak okai, történetének fontos 

pontjai, kiemelkedő személyiségei. 
 3. Dogmatika 
 Az egyház tanítása  A keresztény/keresztyén egyház tanításának alapvető tételei. 

   A saját felekezet dogmatikai tanítása. 
   Az üdvtörténet alapigazságainak vizsgálata; ökumenikus 

törekvések; Isten mindnyájunkat eggyé tesz Krisztusban. 
 4. Az egyházi esztendő 
 Ünnepek, ünnepi időszakok  Az egyházi esztendő ünnepei, ünnepi időszakai, a saját felekezet 

ünnepei, az ünnepek gyökerei, jelentősége. 
   Az ünnepek liturgiája. 
 5. A keresztény/keresztyén erkölcsi élet - etika 
 A kereszténység/keresztyénség 
erkölcsi tanítása 

 Az ószövetségi és a jézusi etika. 
Az ember feladata a világban, felelősségünk a teremtett világ, az élet 
védelme és embertársaink iránt. 

   A keresztény/keresztyén etika normái a családi élet, munka és 
társadalmi élet területén. 

 6. Világvallások 
 A nagy világvallások alapvető 
gondolatai 

 A történelmi Isten-kinyilatkoztatás vallásai: a zsidó vallás, az 
iszlám, a kereszténység. 

   Az örök világtörvény vallásai: hinduizmus, buddhizmus stb. Mai 
vallási áramlatok. 

 7. Kompetenciák 
 Szövegértelmezés  Bibliai szöveg alapvető mondanivalójának, üzenetének kifejtése. 

   Egyháztörténeti forrás és egyházi dokumentum elemzése. 
   Hitvallási irat részletének értelmezése a dogmatikai ismeretek 

birtokában. 
 Esetelemzés  Etikai kérdések, mai problémák elemzése, állásfoglalás, a vélemény 

indoklása. 
 



MŰVÉSZETTÖRTÉNET 
 

Készségek, képességek  Követelmények  
 Vizuális eszközök fajtáinak 
felismerése és helyes használata 
a képelemzések során 

 A vizuális közlés eszközeinek (pont, vonal, sík, felület, tónus, szín, kompozíció) felismerése és használata az 
elemzés során. 
 Térábrázolási módok felismerése. 
 A vizuális minőségek (tónus/szín; alak/forma; textúra/faktúra /struktúra) ismerete és megkülönböztetése. 
 A látványértelmezésben szerepet játszó tényezők (nézőpont, arányok) ismerete és alkalmazása. 
 A színharmóniák, színkontrasztok (fény- 
árnyék, hideg-meleg, komplementer, szimultán, magában való, mennyiségi, minőségi) felismerése. 
 A vizuális eszközök jelentését meghatározó összefüggések, a kontextus felismerése és értelmezése az elemzés 
során. 

  
  
  
  
  

 Művészeti technikák  A művészetben használt alkotói technikák felismerése. A művészi kifejezésben betöltött szerepének ismerete. 
 A tömegkommunikáció és 
média eszközei 

 A tömegkommunikáció eszközeinek és formáinak ismerete. 
 A fotó és a mozgókép műtípusainak ismerete. 

  
 Tárgy és környezetének 
kapcsolata 

 A különböző művészeti korokból és kultúrákból származó tárgyak, objektumok stílusjegyeinek ismerete, ezek 
alapján történő besorolása, funkció- és formaelemzése. 

 Művészeti ágak, műfajok  A művészeti ágak (képzőművészet, építészet, iparművészet) legfontosabb jellemzőinek ismerete. 
A képzőművészeti műfajok ismerete. 

 Művészettörténeti korszakok, 
stíluskorszakok és 
művészetföldrajzi területek 

    
  

 A legfontosabb jellemzők ismerete. 
 A legfontosabb alkotások és alkotók ismerete, felismerése és stílusmeghatározása. 
 A műelemző módszerek (stílustörténeti, forma-funkció, forma-tartalom, összehasonlító ikonográfia) ismerete 
és használata az elemzés során. 
 A művek tárgyi- és kulturális összefüggéseinek felismerése. 
 A műalkotás létrehozásában szereplő tényezők (kulturális környezet, megrendelői igény, technikai feltételek, 
alkotói beállítottság) ismerete. 

 Őskor művészete  Az őskori ember művészete: építészet, szobrászat, barlangfestészet. 
 Mezopotámia művészete  Az ókori mezopotámia népeinek művészete (sumer, akkád, Babilon, asszír, perzsa). 
 Egyiptom művészete  Az ókori Egyiptom építészete, szobrászata, festészete. 
 Görög művészet  Az ókori görögség építészete, szobrászata, iparművészete. 
 Római művészet  Az ókori Római birodalom építészete, szobrászata, festészete, iparművészete. 

   Pannónia provincia művészetei emlékei. 
 Ókeresztény művészet  Katakombák művészete, kora keresztény építészet. 
 Bizánc és az iszlám világ 
művészete 

 Bizánc építészete, mozaikfestészet. 
 Az iszlám világ építészete és díszítőművészete. 

 Népvándorláskor  Népvándorlás-kori népek művészete. 
   Honfoglaló magyarság művészete. 
 Román kor művészete  Az európai román kor építészete, szobrászata és festészete. 

   Magyar román kor művészeti emlékei. 
   A magyar koronázási jelvények. 
 Gótika művészete  Az európai gótika építészete, szobrászata, festészete és üvegfestészete. 

   A magyarországi gótika művészeti emlékei. 
 Reneszánsz  Az itáliai reneszánsz építészete, szobrászata, festészete. 

   A németalföldi és a német reneszánsz festészet és grafika. 
   A reneszánsz Mátyás király udvarában. 
 Barokk  Az európai barokk építészet, szobrászat és festészet. 

   A magyarországi barokk művészeti emlékei. 
 Klasszicizmus és romantika  Az európai klasszicizmus és romantika irányzatának építészeti, szobrászati és festészeti emlékei. 

   A klasszicizmus és romantika művészeti emlékei Magyarországon. 
 Realizmus  A XIX. században jelentkező realista törekvések a festészetben. 

   Realista tendenciák Magyarország festészetében. 
 Impresszionizmus és 
posztimpresszionizmus 

 Az impresszionizmus, a neoimpresszionizmus és a posztimpresszionizmus festészetének törekvései, jelentős 
képviselőik. 

 Századforduló művészete: 
szimbolizmus, szecesszió 

 Az európai századforduló művészete, a szimbolizmus és a szecesszió festészete, a szecesszió építészete és 
iparművészete. 
 A magyarországi századforduló művészete; szecesszió, szimbolizmus. 

 Avantgárd irányzatok a XX. 
század elején 

 A fauve, expresszionista, kubista, futurista, dadaista irányzatok törekvései jelentősebb művészeik és 
műalkotásaik Európában és Magyarországon. 

 A XX. századi építészet 
irányzatai 

 A Bauhaus, De Stijl, funkcionalista, purista és organikus építészet jellemzői. 

 Művészet a két világháború 
között 

 A szürrealista iskola. A geometrikus és a lírai absztrakció irányzatai Európában, jelentős képviselőik és 
alkotásaik. 

 Művészet a második 
világháború után 

 Neoavantgárd irányzatok: informel (tasizmus, gesztusfestészet, kalligráfia), tudományos, technicista 
irányzatok (Op-art, kinetika, minimal-art, post-painterly abstraction, konceptuális művészet, land art, earth art, 
arte povera). 

   A Pop art és egyéb jelenségek (combine painting, assemblage, environment, Nouveau Realisme, 
hiperrealizmus). 

   Transzavantgarde és posztmodern művészeti irányzatok, kifejezési formák (akcióművészet; happening, 
performance, fluxus, body art, process art, mail art, magánmitológiák, Spurensicherung). 

 

 



NÉPMŰVÉSZET 
 

 

 

Témakör  Középszint 
 A kultúra általános 
fogalmai és történetiségük 

 A civilizációk kialakulásának lehetséges okai. A kultúra fogalma. 

   A népművészet felfedezése, népi kultúra, nemzeti kultúra. 
 Világkép, folklór  Jel és megszemélyesítés. Motívumok és szimbólumok a népművészetben 

(és a népköltészetben). 
   Naptári ünnepek, egyházi ünnepek, népszokások és a népszokások 

költészete. 
   A népköltészet, a népzene és a néptánc műfajai és összefüggéseik. Rítus 

és szórakozás. 
   Az emberi élet fordulói és a hozzá fűződő szokások. 
 Társadalom, gazdaság, 
mesterség 

 Család, rokonság, munkaszervezet, munkarend. 

   A mezőgazdálkodás, a paraszti munkák és munkarend kialakulása, 
történeti változásai; elsődleges (nemek szerinti) munkamegosztás. 

   A családokat összefogó közösségek rendje; a falu, a piac. 
   A falu hierarchiája. A parasztság rétegezettsége. 
   „Ősmesterségek”, halász, vadász, madarász” juhász, gulyás, kanász, 

csikós. Pásztorművészet. 
   Malmok, molnárok; a malom mint fórum. 
   Kovácsok, kovácsműhelyek, a műhely, mint fórum. 
   Ácsok, asztalosok, a tetőszerkezet típusai, bútorok fajtái, ácsszerkezet és 

asztalos szerkezet. 
   Bognárok, kerékgyártók. A híres magyar kocsigyártás. 
   Ruhakészítés. Szabó, gubacsapó és szűrszabó; úri szabó, német-szabó, 

női szabó. 
   Bőrkészítés, bőrfeldolgozás. Tímár, varga, csizmadia, szíjgyártó. 
   Kéreg, vessző, gyékény és faedények. Kosárfonó, gyékényes, teknővájó, 

kádár és pintér. 
   Ezermesterek, barkácsolók. Céhek és kontárok. 
 Otthon, lakótér és tárgyi 
világa 

 Nomadizálók lakóterei, kerek alaprajzú épületek, „gubba, hajma”. 
Használatuk, (férfi-női térfél, kultikus tér, munkatér), bútorzatuk. 

   A kerek és a szögletes alaprajz történeti alapmintái, sátor és veremház. 
Építőanyagok. 

   A ház fejlődése, tüzelőberendezések és alaprajzi típusok. 
   Tüzelőanyagok (rönkfa, nád, szalma, kukoricaszár, trágya) és 

tüzelőberendezések ökológiája. 
   Füstelvezetés, nyitott fedélszék, kürtők, kémények. Rúdra valók és 

bútorok. 
   A bútorok elhelyezésének rendje, diagonális és párhuzamos elrendezés. 
   Településtípusok, város és falu. Telekformák, gazdasági épületek. 
   A falu életének és szerepének, változása az ipari civilizáció korszakában. 

Polgári, kispolgári minták, panel. 
 Népi kerámia  Az agyagművesség története, kialakulásának gazdasági feltételei. 

   Agyaglelőhelyek Magyarországon, fazekasközpontok. 
   A cserépedények típusai, terminológiája. 
   Kereskedelem, cserekereskedelem, piacozás. Kereslet és kínálat. 
 Textilek  A fonás, szövés ősi technikái. 

   A fonás, szövés alapanyagai (növényi és állati) és feldolgozásuk. 
   A szövés termékei, használatuk. 
   A viseletben megjelenő táji, etnikus hovatartozás, nem, kor, családi 

állapot, vagyoni helyzet. 
   A díszítettség történeti korszakai, a gyári áru színre lépése, a kivetkőzés. 
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Témakörök  Követelmények 

 1. A rendészet alapjai 

 1.1. Rendészet, rendészeti 
szervek 

 A rend, a közrend (belső rend) és a határrend. 

   A biztonság, a nemzetbiztonság és a közbiztonság. 
   A rendvédelem, a közrend és a közbiztonság védelme, az államhatár 

rendjének védelme. 
   A katasztrófavédelem és a polgári védelem. 
   A katasztrófák felosztása. 
   A rendészet szervei. 

 1.2. Az Igazságügyi és 
Rendészeti Minisztérium (a 
továbbiakban: IRM) rendészeti 
szervek általános jellemzése 

 Az IRM irányítása alá tartozó rendészeti szervek működését 
meghatározó főbb jogszabályok.  
Az IRM alá tartozó rendészeti szervek rendeltetése jogállása és 
feladatai. 
A rendőrség és a katasztrófavédelem szervezeti felépítése, erői 
(személyi állománya) és eszközei. 

 2. Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium alá tartozó rendészeti szervek szakmai tevékenysége 

 2.1. A szakmai tevékenység 
területei, az egyes szervek 
működése és irányítása 

 A rendészeti szervek szolgálati tagozódása, szakmai 
tevékenységének területei. 
A rendőrség, a katasztrófavédelem működésének általános elvei és 
szabályai. 

   A rendészeti szervek irányítása és vezetése. 

 2.2. Intézkedések és kényszerítő 
eszközök 

 A rendőri intézkedések, alkalmazásuk alapvető szabályai. 
A kényszerítő eszközök és alkalmazásuk legfontosabb szabályai. 

 2.3. A katasztrófák felosztása  A katasztrófa fogalma. 
   A katasztrófák csoportosítása. 

 2.4. Együttműködés, 
kapcsolatok és szolgálati 
tevékenységek 

 Az IRM alá tartozó rendészeti szervek együttműködése, kapcsolata 
a társadalmi szervekkel, szervezetekkel, lakossággal és a civil 
kontroll. 

   A rendészeti szervek filozófiája. 
   A rendőrség által alkalmazott szolgálati tevékenységek jellemzése. 
   A katasztrófavédelmi szolgálati tevékenységek jellemzői. 
   A katasztrófavédelem tevékenysége egyes katasztrófahelyzetekben. 

 3. Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium alá tartozó rendészeti szervek funkcionális tevékenysége 

 3.1. A személyzeti, munkaügyi 
és szociális tevékenység. 

 A személyzeti, munkaügyi és szociális tevékenység célja, feladatai. 
A rendészeti szervek tagjává válásának feltételei. 

   A rendészeti szervek tagjait megillető alapvető pénzügyi és anyagi 
járandóságok, szociális juttatások. 

 3.2. A szolgálattal összefüggő 
jogok és kötelességek 

 A személyi állomány szolgálatellátással összefüggő jogai és 
kötelességei. 
A személyi állománnyal szemben támasztott társadalmi elvárások 
jogi, szakmai és etikai követelmények. 

 3.3. A környezet-, a munka- és 
egészségvédelem 

 A környezet-, a munka- és egészségvédelem célja és feladatai. 
Az elsősegélynyújtás alapelvei, az eszméletvesztés, mérgezés, 
vérzés, törés, égési sérülés elsődleges ellátásának gyakorlati 
feladatai. 

 3.4. A szolgálati érintkezés  Rendfokozatok és állománycsoportok. 
   Fegyelmi és függőségi viszonyok. 
   A szolgálati érintkezés főbb szabályai. 

 3.5. Az alaki magatartás  Az alakiság jelentősége. A főbb alaki elvárások és követelmények. 

 4. Tereptan 

 4.1. A tereptan alapjai  A terep fogalma, fajtái, jellemzői, a világtájak meghatározása. 
   A térkép fogalma, fajtái, méretaránya. 



   A térképi jelek és jelzések. 
   A térkép tájolása. 

 4.2. A terepen történő 
tájékozódás 

 A tájékozódás fogalma, szerepe az ember és a rendészeti szervek 
tevékenységében. 

   Az iránytű, a tájoló és a távcső használata. 
   A közúthálózat számozása, a közúti gépjárművek államjelzései, a 

magyar rendszámtáblák ismertető jegyei. 

 5. A jogellenes cselekményekkel szembeni fellépés 

 5.1. A jogellenes cselekmények  A jogellenes cselekmények értelmezése, felosztása, a velük 
szembeni fellépést szabályozó jogszabályok. 

 5.2. Szabálysértési alapismeretek  A szabálysértés fogalma, elkövetői, a felróhatóság és a felróhatósági 
akadályok, az elkövetőkkel szemben alkalmazható szabálysértési 
szankciók. 

   A szabálysértési ügyekben eljáró hatóságok, az eljárásban résztvevő 
személyek. 

   A szabálysértési eljárás szakaszai, lefolytatásának rendje, főbb 
szabályai. 

   A rendőrség tevékenysége során előforduló főbb szabálysértési 
tényállások köznapi értelmezése, gyakorlati jellemzői. 

 5.3. Bűncselekményi 
alapismeretek 

 A bűncselekmény fogalma, felosztása, elkövetői. 

   A tényállások fajtái, az általános törvényi tényállás szerkezete. 
   A büntethetőségi akadályok. 
   Az elkövetőkkel szemben alkalmazható szankciók. 
   A rendőrség tevékenysége során előforduló főbb bűncselekmények 

köznapi értelmezése, gyakorlati jellemzői. 

 5.4. Nyomozási alapismeretek  A büntetőeljárás elvei. 
   A büntető ügyekben eljáró hatóságok, az eljárásban résztvevő 

személyek. 
   A büntetőeljárás szakaszai. 
   A bűncselekmény nyomozása során alkalmazható krimináltechnikai 

eszközök. 
   A büntetőeljárási cselekmények és az azokkal kapcsolatos 

krimináltaktikai ajánlások és módszerek. 
 
 



EGÉSZSÉGÜGYI ISMERETEK  
(ÁGAZATI SZAKMAI)  

 
 

Témakörök Követelmények 

1. Egészségügyi 

alapismeretek 

Az egészségügyi dolgozókkal szemben támasztott etikai és jogi követelmények. 

Az egészségi állapotot befolyásoló tényezők. 

Adekvát, kongruens és hiteles kommunikáció a beteggel és a hozzátartozókkal. 

2. Alapápolás A csecsemő- és kisgyermekgondozás feladatai. 

A beteg állapotváltozásai. 

Ápolási feladatok. 

A gondozási folyamatok életkor szerinti alkalmazása. 

Ápolási-gondozási eszközismeret. 

3. Klinikumi ismeretek Az egészséges életvitel kialakításának lehetőségei. 

Tünetek, tünetegyüttesek.  

A speciális ellátási igényű ember gondozása és rehabilitációja.  

Az emberi test felépítése és működése. 

Szakszerű elsősegélynyújtás, az elsődleges ellátás. 

Segítségnyújtás betegek vizsgálatánál.  

A gyógyszerelés irányelvei és szabályai. 

A beteg megváltozott szükségletei, a beteg megfigyelése során észlelt tünetek. 

Az életet veszélyeztető tünetek, tünetegyüttesek, a szükséges teendők. 

 



SZOCIÁLIS ISMERETEK  
(ÁGAZATI SZAKMAI)  

 
Témakörök Követelmények 

1. Társadalomismeret 
elmélete és gyakorlata 

A társadalomban és a szűkebb környezetében érvényesülő társadalmi 
szabályok, folyamatok, az előítéletek keletkezésének okai. 
A társadalom struktúrája, működésének, mobilitásának jellemzői. 
Az egyenlőtlenségek, a szegénység kialakulásának területi és társadalmi okai, 
dimenziói, jellemzői és csökkentésük lehetőségei. 
A legjellemzőbb társadalmi problémák, a társadalmi integrációt 
veszélyeztető jelenségek, valamint az egyenlőtlenség által leginkább sújtott 
társadalmi csoportok ismérvei. 
A társadalmi egyenlőtlenség újratermelődésének folyamata, mechanizmusai. 
Az egyén társadalmi meghatározottságának összefüggései, a társadalom ártó-
védő hatásai. 
A család szerepe, funkciója, történelmi változásai, a családi életciklus, életút 
szakaszai, a család szocializációs szerepe, az átörökítés összefüggései. 
A társadalmi helyzet és az egészség összefüggései. 
A szociológiai alapfogalmak, a család és életmód, az értékek és a szocializáció 
fogalmának ismerete. 

2. Szociálpolitikai, jogi, 
etikai ismeretek elmélete és 
gyakorlata 

A szociálpolitika mint önálló diszciplína és a társadalmi integráció 
megteremtésének és megőrzésének fogalmai, és összefüggései. 
A szociálpolitikai intézmények működését meghatározó gyakorlat. 
A szociálpolitika alapjai, érdekei. 
A szociálpolitika céljai, értékei és dilemmái, a problémának definiált 
társadalmi jelenségek és a megoldásukra hivatott állami beavatkozások 
technikái, eszközei, formái, ezek kompenzáló hatásának alkalmazása. 
Az alapvető állam- és jogtudományi fogalmak, összefüggések. 
A szociális szolgáltatások, a gyermekjólét és gyermekvédelem területén 
érvényesülő jogszabályok, az alapvető emberi és állampolgári jogok, a 
közigazgatási eljárás szabályai. 
A szociális segítés etikája, problémák megoldására hivatott állami beavatkozás 
technikái, eszközeit, formái, ezek kompenzáló hatása. 

3. Pszichológiai és 
pedagógiai ismeretek 
elmélete és gyakorlata  

A pszichológia és a pedagógia alapfogalmai, a fogalmak értelmezése. 
Az emberi pszichikum, a személyiség összetettsége. 
A személyiségfejlődés és a társas érintkezés alapvető folyamatai, 
összefüggései. 
A különböző életkori szakaszok testi, lelki, szociális jellemzői. 
A pszichológiai és szociálpszichológiai folyamatok és módszerek. 
A konfliktusok fajtái és a konfliktuskezelés módszerei. 
Az önismeret forrásai, az énvédő technikák, a lelki egészség megőrzésének 
módszerei. 
A kommunikáció csatornái, jellemzői és a segítő beszélgetés jellemzői. 
A gyermekek fejlődésének lelki és szociális szakaszainak bemutatása és 
jellemezése. 

4. Egészségügyi 
alapismeretek  

Az egészség holisztikus értelmezése. 
A betegmegfigyelés szempontjai. 
A betegségek tünetei. 
A tünetek enyhítésének technikái. 
Az emberi test felépítése, szerveződése szintjei, a szervrendszerek felépítése, 
működése.  
A gyermek biológiai fejlődését meghatározó tényezők, életkori szakaszok és 
azok jellemzői, a rendellenes fejlődésre utaló kóros állapotot jelző tünetek. 
A leggyakoribb gyermekbetegségek és azok tünetei. 
A gondozás és a betegellátás laikus módszerei. 
A közvetlen életveszélyes állapot, az elemi elsősegélynyújtás módszerei. 

5. Népegészségügyi 
ismeretek 

Az alapvető népegészségügyi fogalmak, összefüggések. 
A társadalmi helyzet és az egészség összefüggései. 
Az egészségmegőrzés legfontosabb módszerei és technikái. 
A védőoltások jelentősége, a magyarországi oltási rend jellemzői. 
Az egészségtudatos magatartás jelentősége. 

 



INFORMATIKA ISMERETEK  
(ÁGAZATI SZAKMAI)  

 
 

Témakörök Követelmények 

1. Információtechnológia Számítógép elvi felépítése.  

A számítógép felépítés alapjai.  

Szoftverek csoportosítása, telepítése, eltávolítása, hibák javítása.  

Az információtechnológiai biztonság alapjai. 

A számítógép alapegységei, alkatrészei, a számítógép összeszerelése. 

Operációs rendszerek telepítése és karbantartása, a számítógép 

védelme. 

A karbantartás alapvető feladatai. 

2. Adatbázis és szoftverfejlesztés 

elmélete és gyakorlata 

A programkészítés lépései. 

A folyamatábrák és a mondatszerű leírások szerepe, elemei. 

Egy programozási nyelv elemei és alkalmazása, az IDE alapvető 

használata. 

A legfontosabb egyszerű és összetett adattípusok és alkalmazásuk. 

A szekvenciák, elágazások, ciklusok és alapvető programozási tételek 

alkalmazása. 

Szöveges állományok kezelése. 

Az adatbázis-kezelés alapjai. 

Az SQL nyelv legfontosabb utasításai, ezek alkalmazása. 

A WEB oldalak készítése és CSS stílusokkal történő formázása. 

3. Hálózati ismeretek Az otthoni, kis- és közepes vállalati hálózatok jellemzői, felépítése, 

eszközei és azok feladatai. 

A hálózatokban leggyakrabban használt vezetékes és vezeték nélküli 

átviteli közegek. 

Az internetszolgáltatóhoz csatlakozás lehetőségei és az internet 

alapvető szolgáltatásai. 

Hálózati eszközök beállítása, konfigurálása, alapszintű hibák keresése 

és azok elhárítása. 

 



KERESKEDELEM ISMERETEK  
(ÁGAZATI SZAKMAI)  

 
 

Témakörök Követelmények 

1. A marketing 

alapjai 

A marketing jelentősége, gazdasági szerepe, történeti kialakulása a kereskedelmi 

marketing lényege, eszközei.  

A marketing-kommunikáció fogalma, jelentősége, a marketingen belül elfoglalt helye, a 

kommunikáció közvetlen, közvetett eszközeivel kapcsolatos ismeretek.  

Az imázs fogalma, fajtái, szükségessége, a vállalati arculat lényege, kialakításának 

fontossága, tartalmi és formai elemei. 

2. Marketing a 

gyakorlatban 

A piackutatás, kérdőív-készítés, új termék bevezetése.  

A reklám- és PR eszközök alkalmazása. 

3. Az üzleti 

tevékenység 

tervezése, elemzése 

A beszerzés, a készletgazdálkodás és az értékesítés kereskedelmi összefüggésrendszere. 

Az adózás rendszere. 

Elemzés statisztikai és közgazdasági módszerek segítségével. 

A kereskedelmi vállalkozások gazdasági tevékenysége, a bevétel, a költség, a profit 

eredménykimutatásban szereplő kategóriái. 

A pénz- és áruforgalom bizonylatai, valamint a kitöltésükre vonatkozó szabályok. 

Az irodatechnikai eszközök szerepe, használata, az iratkezelés szabályai. 

4. Vezetési 

ismeretek  

A vezetés alapfogalmai, funkciói, a vezetéselméletekből származó vezetési módszerekkel 

kapcsolatos ismeretek. A modellek és a munkahelyről szerzett tapasztalatok 

összehasonlítása. 

Egy kereskedelmi vállalat munkafolyamatainak feltérképezése, és az ehhez kapcsolódó 

hatékony munkaerő gazdálkodás és a munkajog alapvető szabályainak alkalmazása. 

5. Üzleti 

tevékenység a 

gyakorlatban 

Az áruforgalomhoz, pénzkezeléshez, pénzügyi tranzakciókhoz kapcsolódó bizonylatok, 

üzleti levelek. 

Statisztikai mutatószámok a forgalom, a készletek, a beszerzés alakulása, összetétele, 

valamint a vállalkozás tevékenységének eredményessége. 

6. Áruforgalom Az árurendszerek, a minőségbiztosítás és minőségtanúsítás teendői, a csomagolás szerepe.  

Az áruforgalmi folyamat egyes szakaszai, a beszerzés, a készletezés és az értékesítés 

lebonyolításának folyamata, az ezekben ellátandó kereskedői feladatok, a különböző 

értékesítési módok. 

7. Áruforgalom 

gyakorlata 

Az áruforgalmi folyamat egyes szakaszaiban jelentkező gyakorlati feladatok megoldásához 

szükséges eljárások, szabályok ismerete, ezek alkalmazása, az optimális döntés 

meghozatala, az egyes szakaszokhoz kapcsolódó bizonylatok kitöltése, helyességük 

ellenőrzése. 

 



KÖZGAZDASÁG ISMERETEK  
(ÁGAZATI SZAKMAI)  

 
 

Témakörök Követelmények 

1. Gazdasági és jogi 
alapismeretek 

Gazdasági alapfogalmak, a gazdasági élet alapvető folyamatai. 
Piaci alapfogalmak, a piac működése. 
A vállalat környezete és a kínálat meghatározása.  
A termelés költségei, a vállalkozás gazdálkodásának eredménye. 
A gazdasági élet szereplői, az állam feladatai. 
A nemzetgazdaság ágazati rendszere. 
A nemzetgazdaság teljesítménykategóriái és mérésük. 
Vállalkozások alapítása és működtetése, egyéni és társas vállalkozások jellemzése. 
A szerződésekkel kapcsolatos jogi szabályozás.  
A marketing alapjai.  
A marketing szerepe a vállalkozásban. 

2. Általános 
statisztika és 
statisztika gyakorlat 

A legfontosabb statisztikai alapfogalmak. 
Statisztikai mutatók és alapértelmezésük.  
Adatforrásokból egyszerű statisztikai kimutatások készítése (statisztikai sor és tábla, 
grafikus ábrázolás).  
Alapvető statisztikai számítási módszerek (viszonyszám, középérték, érték-, ár-, 
volumenindex). 

3. Pénzügyi 
alapismeretek 

A bankrendszer működése, a jegybank szerepe.  
A pénz funkciói.  
A pénzforgalom általános szabályai.  
A különböző fizetési módok.  
A pénzügyi szolgáltatások köre (a vállalkozás pénzmozgásához illeszkedő 
legalkalmasabb pénzügyi intézmény és szolgáltatások kiválasztása). 
A finanszírozás lehetséges forrásai.  
A pénzügyi piacok jellemzői, megtakarítási lehetőségek, pénzpiaci termékek alapvető 
tulajdonságai.  
Biztosítási alapfogalmak. 

4. Pénzügy 
gyakorlat  

A pénzforgalom lebonyolításának eszközei. 
Értékpapírok értékelése. 
A pénz időértéke. 
A deviza és a valuta árfolyam értékek.  

5. Adózási 
alapismeretek  

Az államháztartás alrendszerei.  
Az adó, adórendszer fogalma.  
Adózási alapfogalmak. 
A legfontosabb adónemek bemutatása. 

6. Adózás gyakorlat  A személyi jövedelemadó, az általános forgalmi adó és a helyi adó megállapításának 
alapvető szabályai és alkalmazásuk. 

7. Számviteli 
alapismeretek 

A vállalkozás vagyonának számbavétele és értelmezése analitikus és főkönyvi szinten.  
Alapvető gazdasági műveletek könyvelése alapbizonylat és megfogalmazott gazdasági 
események alapján a felsorolt ismeretkörökben: tárgyi eszközök elszámolása, anyagok 
készletváltozásai, jövedelem elszámolás, a saját termelésű készletek elszámolása, 
termékértékesítés elszámolása. 
A számviteli törvény alapvető követelményei (beszámoló készítés) alapismeretek.  

8. Számvitel 
gyakorlat 

A (fentebb) felsorolt témakörökben egyszerű gazdasági események bizonylatainak 
elkészítése.  
A bizonylatok tartalmi és formai követelményei, a javítás módja. 

 



RENDÉSZET ISMERETEK  
(ÁGAZATI SZAKMAI) 

 
 

 
Témakörök Követelmények 

1. Intézkedések, fellépések és a 
szolgálatellátás alapjai 

A rendvédelmi szervek rendeltetése, alapvető tevékenysége. 
A rendvédelmi szervek felépítése, alapfeladatai. 
A rendőrségtevékenysége, bűnügyi, közlekedésrendészeti, közrendi és 
határrendészeti alapismeretek. 
Tűzoltó, tűzmegelőzési, polgári védelmi és iparbiztonsági, alapismeretek. 
Büntetés-végrehajtási reintegráció vonatkozó alapismeretek. 
A személy- és vagyonvédelem alapfeladatai. 
Általános szolgálati ismeretek.  
Speciális munka-, baleset- és környezetvédelmi szabályok. 

2. Jogszabályi és egyéb szabályzó 
előírások 

Jogi alapismeretek. 
Az emberi jogok érvényesülése. 
A polgári jog fogalma, alapelvei. 
A büntetőjog általános része és a büntetőjog különös részéhez 
kapcsolódó alapismeretek.  
A rendvédelmi, valamint a személy- és vagyonvédelmi szervekre 
vonatkozó legfontosabb jogszabályok.  
Közigazgatási alapismeretek.  
Az általános vagyonvédelmi és szolgálati ismeretek. 
Személyek és gépjárművek be- és kiléptetésének szabályai, a recepciós 
és bolti szolgálat ellátásának szabályai.  
A szállítmányok kísérésének és a járőrszolgálat ellátásának szabályai. 

3. A rendvédelemben, a személy- és 
vagyonvédelemben alkalmazható 
eszközök 

Kényszerítő- és a támadáselhárító eszközök és az alkalmazásukra 
vonatkozó alapkövetelmények. 
A rendőrségnél rendszeresített eszközök, berendezések. 
A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél rendszeresített eszközök, 
berendezések. 
A büntetés-végrehajtás szervezet rendelkezésére álló eszközök, 
berendezések. 
A rendvédelmi szerveknél, a személy- és vagyonvédelemnél 
rendszeresített informatikai, híradástechnikai és számítástechnikai 
eszközök. 
Fegyvertechnikai és lövészeti alapismeretek. 
A testi kényszer fogalma és alapfogásai.  
A fizikai erő fenntartásának és fejlesztésének módjai. 
A rendvédelmi szervek sajátos személyi- és vagyonvédelmi 
kommunikációja.  
Szociológiai és pszichológiai alapismeretek.  
A szociálpszichológia alapfogalmai. 

4. A rendvédelemhez, a személy- és 
vagyonvédelemhez kapcsolódó egyéb 
ismeretek 

A magyarországi rendvédelmi szervek és a magánbiztonsági szervezetek 
története. 
A rendvédelmi szervek etikai szabályzatai. 

 



SPORT ISMERETEK  
(ÁGAZATI SZAKMAI)  

 

 
 

Témakörök Követelmények 

1. Egészségügy és 

elsősegélynyújtás 

A szervezet fizikai aktivitáshoz szükséges anatómiai és élettani sajátosságai és 

működési mechanizmusai.  

A fizikai aktivitás egészségre gyakorolt hatásrendszerei a különböző életkorú és 

képességű személyek esetében. 

A sportsérülések és az edzésártalmak megelőzésének főbb jellemzői.  

Az elsősegélynyújtás és a teljesítményfokozás különböző módszerei és eszközei.  

2. Edzéselmélet és 

gimnasztika 

A terhelés, teljesítmény és az alkalmazkodás szerepe az edzéstervezésben. 

Motoros képességek és az ízületi mozgékonyság fejlesztési módszerei, eszközei. 

A gimnasztika mozgásrendszere, gyakorlatai, tervezésének és irányításának főbb 

módszerei. 

 



TURISZTIKA ISMERETEK  
ÁGAZATI SZAKMAI  

 
 
 
 

Témakörök Követelmények 

1. Turizmus alapjai A turisztikai piac alapkategóriái, szereplői és azok sajátosságai.  

A hazai kínálati és keresleti szereplők (szakmai irányítás intézményrendszere, turisztikai 

szolgáltatók, és a kereslet motivációi, viselkedése), a köztük lévő kapcsolatok.  

A hazai turisztikai értékek, adottságok, termékek és ezek bemutatása, ajánlása, 

értékesítése.  

A jelentősebb európai turisztikai vonzerők. Kapcsolatrendszer kiépítése a turisztikai 

szolgáltatókkal (szálláshelyek, vendéglátó egységek, utazásszervezők és -közvetítők, 

programszolgáltatók stb.) és a szakmai szervezetekkel.  

A hazai és nemzetközi turizmus jelentősége. 

2. Kultúr- és 

vallástörténet 

Magyarország kulturális hagyományai és kultúrtörténeti értékei.  

A hagyományőrző és egyéb kulturális rendezvények tartalma.  

A hazánkban jelen lévő jelentősebb vallási felekezetek  

– turisztikai szempontból fontos – sajátosságai. 

3. Vendéglátás és 

szálláshely ismeretek 

Az eltérő vendéglátó profilok és szálláshely típusok jellemzői.  

A magyar gasztronómiai sajátosságai.  

A hungarikumok és azok bemutatása.  

A hazai borvidékek kínálata és ezek turisztikai jelentősége. 

4. Üzleti 

kommunikáció a 

gyakorlatban 

A társalgási protokoll szabályai és ezek alkalmazása a különböző partnerekkel történő 

kapcsolattartás során. Hivatalos levél írása és az infokommunikációs eszközök használata. 

5. Marketing alapjai A vállalkozások marketing tevékenységének célja, feladatai és eszközei.  

A turizmus marketing sajátosságai, jellemző piackutatási módszerei és piacbefolyásolási 

eszközrendszere.  

Az országimázs fontossága, befolyásolásának eszközei. 

6. Ügyviteli 

ismeretek 

Az ügyviteli folyamatok és tevékenységek fajtái, dokumentumai.  

Egyszerűbb adatgyűjtési, adatszolgáltatási és adatellenőrzési feladatok elvégzése.  

A pénzügyi tranzakciók alapfogalmai, fajtái, bizonylatai. 

7. Informatika a 

turizmusban 
Az ügyviteli munkafolyamatokhoz kapcsolódó informatikai programok.  

8. Levelezési 

ismeretek 

A hivatalos levelezés hagyományos és digitális formája.  

A formai és tartalmi elvárások alkalmazása az üzleti levél és egyszerű statisztikai 

kimutatások készítésekor. 

 



VENDÉGLÁTÓIPAR ISMERETEK  
(ÁGAZATI SZAKMAI)  

 
 

Témakörök Követelmények 

1. Vendéglátó gazdálkodás A gazdálkodás elemei, a vendéglátás alapjai.  

A vendéglátó üzletkörök és üzlettípusok, azok tárgyi és személyi feltételei.  

Az adózással kapcsolatos alapvető ismeretek (adók csoportosítása, a 

tevékenységhez kapcsolódó befizetési kötelezettségek).  

2. Szakmai számítások Az alapvető matematikai készségek, alapvető szakmai számítások elvégzése.  

Statisztikai alapismeretek, viszonyszámokkal kapcsolatos feladatok kiszámolása.  

Az árképzéssel, a bevételekkel, a készletgazdálkodással, az elszámoltatással, a 

létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos fogalmak.  

Az árképzéssel, a bevételekkel, a készletekkel, az elszámoltatással, a létszám- és 

bérgazdálkodással kapcsolatos feladatok megoldása. 

3. Marketing és 

kommunikáció a 

gyakorlatban 

A marketing fogalma, a marketingtevékenység részfolyamatai.  

A piac elemzésének módszerei, azok alkalmazása a vendéglátás gyakorlatában.  

A marketing-mix lényege, marketingkommunikáció a vendéglátásban.  

A vendéglátásban szükséges viselkedéskultúra elméletben és gyakorlatban.  

4. Élelmiszerismeret Az állati és növényi eredetű élelmiszerek, azok felhasználási lehetőségei.  

Az édesítőszerek és édesipari termékek, a koffeintartalmú élvezeti áruk.  

A fűszerek, ízesítők, zamatosítók és állományjavítók. Italokkal kapcsolatos 

ismeretek, azok csoportosítása, készítési módjai.  

A higiéniai és fogyasztóvédelmi szabályok ismerete és alkalmazása. 

5. Termelés elmélete A termelés tárgyi feltételei, technológiai folyamatai a beszerzéstől az 

értékesítésig.  

A magyar konyha jellemzői.  

A konyhatechnológiai műveletek.  

A főzelékek, köretek, saláták, öntetek, levesek, levesbetétek, mártások, meleg és 

hideg előételek fajtái, jellemzői, készítésük folyamata.  

6. Értékesítés elmélete Az értékesítés fajtái, jellemzői, tárgyi feltételei, folyamata.  

Az értékesítés etikett és protokoll szabályai.  

A vendégtípusok.  

A hazai étkezési szokások.  

Az értékesítés higiéniája, valamint az üzleti árukezelés szabályai. 

 



ÜGYVITEL ISMERETEK  
(ÁGAZATI SZAKMAI)  

 

 

Témakörök Követelmények 

1. Gépírás és iratkezelés 
gyakorlat 

A tízujjas vakírás szabályos technikája számítógépen. Minimum 150 leütés/perc 
sebességgel különböző forrásanyagból adatbeviteli tevékenység (másolás 
nyomtatott szövegről) végzése.  
Dokumentumkészítés, szövegszerkesztés, táblázatkezelés, alapvető ismereteinek 
alkalmazása. 

2. Levelezési ismeretek és 
gyakorlat 

Az iratok készítésének főbb követelményei (tartalmi, nyelvi, formai).  
A belső iratok és a külső levelek tartalmi, formai követelményei, különbségei.  
Levélsablon alkalmazása.  
Az adatvédelem és a biztonságos adathasználat legfontosabb fogalmai. 
A hivatali, az üzleti és a magánlevelezéssel kapcsolatos szabályok, 
összehasonlításuk.  
Levelezés különböző partnerekkel (hagyományos és digitális formában), az 
írásbeli kapcsolattartáshoz szükséges információk  
– utasítások alapján történő – megkeresése, feldolgozása és továbbítása. 
Egyszerűbb szóróanyagok, ismertetők készítése utasítások alapján. 
Az iratkezelés és -tárolás teendői, dokumentumai. 
Az egészséges és biztonságos munkavégzés szabályainak ismerete és 
alkalmazása, alkalmazkodás az irodai körülményekhez.  

3. Kommunikáció alapjai, az 
üzleti kommunikáció 
gyakorlata 

A kommunikáció elemei, folyamata és különböző formái, az üzleti kommunikáció 
fontossága.  
A protokoll, az etikett és az etika, valamint a nyelvhelyesség és nyelvhasználat 
szabályainak alkalmazása különböző üzleti kommunikációs helyzetekben a 
munkakörhöz kapcsolódóan. 
Az álláskeresés klasszikus és korszerű lehetőségei. 

4. Gazdasági alapismeretek A gazdaság és a piac működésének alapelemei, a nemzetgazdaság ágazati 
szerkezetének főbb jellemzői, a piacgazdaságban betöltött főbb szerepe. 
A pénz fogalma, funkciói, a magyar bankrendszer felépítése, feladatai, szerepe, a 
pénzintézetek alapfunkciói, főbb szolgáltatásai, a pénzforgalom lebonyolításának 
módjai, technikái. 
A gazdasági társaságok, a háztartások, az állam alapvető gazdálkodási 
tevékenysége, a különböző adófajták főbb jellemzői. 

5. Jogi ismeretek Jogi alapfogalmak, jogforrások, a jogágak alapvető jellemzői,  
az EU legfontosabb szervezetei, főbb feladatai. 
A szerződések fajtái, a szerződéskötés és érvényességének szabályai, a 
szerződésszegés jogkövetkezményei, különös tekintettel az adásvételi és 
munkajogi szerződésekre. 

6. Vállalkozási ismeretek A vállalkozások jellemzői, szervezeti formái, a vállalkozás alapításának, 
működésének és megszüntetésének fontosabb dokumentumai. 
A vállalkozások erőforrásai, a működésükkel kapcsolatos teendők és 
dokumentumok. 
A közbeszerzés alapfogalmai. 

 



PEDAGÓGIA ISMERETEK  

(ÁGAZATI SZAKMAI)  
 
 

Témakörök Követelmények 

1. Pedagógia A pedagógia tárgya, célja, feladata, tudományközi kapcsolatai. 
A nevelés fogalmának szakszerű használata. 
A nevelés fogalma. 
A nevelési cél fogalma. 
A nevelés feladat- és eszközrendszere. 
Az érték és norma fogalma a nevelés folyamatában. 
Az egyéni sajátosságok figyelembevételének elve. 
A nevelés társadalmi jellege. 
A család fogalma. 
A család szerkezete, funkciója, típusai. 
A szocializáció és nevelés kapcsolatrendszere. 
A nevelési módszer fogalma és típusai. 
A különböző nevelési intézmények szocializációban betöltött szerepe. 
A kortársak szerepe a szocializációban. 
A nevelés folyamata. 
A pedagógus szerepe a nevelés folyamatában. 
A kommunikáció fogalma, funkcióiverbális kommunikáció fogalma. 
A verbális és nonverbális kommunikáció.  
A konfliktus fogalma, háttere; a konfliktusok fajtái. 
A különleges bánásmód fogalma. 
Az SNI fogalma. 
A HH fogalma. 
A HHH fogalma. 
A didaktika fogalma, tárgya. 
A pedagógiai és didaktika kapcsolata. 
A didaktika alapfogalmai. 
A jártasság, a készség, a képesség fogalma.  
Az oktatás, képzés, nevelés fogalma. 
A Nemzeti alaptanterv fogalma, jellemzői. 
A Kerettantervek fogalma, jellemzői. 
Az Irányelvek fogalma és jellemzői. 
A Pedagógiai Program fogalma és jellemzői. 
A Helyi Tanterv fogalma és jellemzői. 
A tanmenet fogalma és jellemzői. 
A tematikus terv fogalma és jellemzői. 
Az óratervezet fogalma és jellemzői. 
A tanítás-tanulás folyamata. 
A gyermek ismeretszerzésének jellemzői. 
Az oktatási folyamat fogalma. 
Az oktatási folyamat fázisai. 
A tanítás-tanulás folyamatának eszközrendszere. 
A módszer megválasztásának szempontjai. 
A módszerek fajtái.  

2. Pedagógia 
gyakorlat 

A gyermek mozgásfejlődésének sajátosságai. 
A harmonikus mozgásfejlődés feltételei.  
A mozgásfejlődés lépései. 
A tanulók higiénés szokásrendszere. 
A csoportos étkeztetés sajátosságai. 
A beteg gyermek igényei. 
A beteg gyermek felügyelete. 
A tanuló higiénés és önkiszolgálási tevékenységének ellenőrzése. 
A megfigyelés mint módszer. 
A szociometria mint módszer. 
A játék, munka, tanulás megfigyelése. 
Az intézményen kívüli programok. 
A tanulók motiválása, a motiváció felkeltésének módjai. 



A viselkedést kiváltó és fenntartó okok. 
A konfliktusok mögött meghúzódó okok. 
A vélemény nyilvánításának módjai.  

3. Pszichológia A megismerési folyamatok. 
A kommunikáció alapfogalmai. 
Az érzelmek viselkedésre gyakorolt hatása. 
Az érzelmek szerepe a hiteles kommunikációban. 
A motiváció, motivátor, motívum fogalmak. 
A személyiség fogalma. 
A személyiség fejlődését meghatározó tényezők és kölcsönhatásaik. 
Az adottság, rátermettség, hajlam, temperamentum, az érdeklődés, képesség, tehetség, 

kreativitás fogalmak. 
A fejlődéslélektan fogalma, tárgya, módszerei. 
A pszichikus fejlődés feltételei. 
Piaget elméletének alapjai. 
Freud elméletének alapjai. 
A fejlődési szakaszok jellemzői. 
A gyermek és gondozója közötti kapcsolat jelentősége. 
Az anya-gyermek kapcsolata. 
A kötődés fogalma. 
A hospitalizáció fogalma, jellemzői. 
A kisgyermekkor fejlődésének sajátosságai. 
Az óvodáskor fejlődésének sajátosságai. 
A játék fogalma, fajtái. 
Az akarat, az önkontroll és a feladattudat fejlődését meghatározó tényezők. 
Az iskoláskor és a serdülőkor jellemzői. 
A kognitív és biológiai fejlődés. 
A társas kapcsolatok fejlődése. 
Az identitás fogalma. 
A felnőtt- és időskor jellemzői, biológiai és szociális változások. 
A szociálpszichológia fogalma, tárgya, területei. 
A társas hatás fogalma. 
A szociális interakció fogalma, jellemzői. 
A szerep fogalma. 
Az érték fogalma. 
A konfliktusok fajtái. 
A kommunikáció fogalma, fajtái. 
A verbális és nonverbális közlés viszonya. 
A csoport fogalma. 
A csoportok fajtái és szerveződésük alapja. 
A csoportfejlődés szakaszai. 
A sztereotípia és az előítélet. 
A pedagógiai pszichológia fogalma, tárgya. 
A vezetési, nevelési stílusok fogalma és fajtái. 
A tekintélyelvű nevelési és vezetési stílus. 
A megkívánó nevelési és vezetési stílus. 
A ráhagyó nevelési és vezetési stílus. 

 



ÉLELMISZERIPAR ISMERETEK  
(ÁGAZATI SZAKMAI)  

 
 
 

Témakörök Követelmények 

1. Élelmiszeripari 

műveletek és gépek 

A közegáramlás törvényei, közegáramlással kapcsolatos műveletek jellemzői.  

Közegáramlás gépei és berendezései. 

A szétválasztó műveletek elméleti háttere, gépei és berendezései. 

A homogenizálás élelmiszeripari műveletének elméleti háttere, a gyakorlati megvalósítás 

gépei és berendezései. 

A szemcsés anyagokkal végezhető élelmiszeripari műveletek. 

A kalorikus műveletek elméleti háttere és gyakorlati végrehajtása.  

Az élelmiszeripari kalorikus műveletek gépei és berendezései. 

Élelmiszeripari anyagátadási műveletek, illetve azok gépei és berendezései. 

2. Műszaki 

alapismeretek 

Géprajzi és műszaki dokumentáció olvasása, értelmezése. 

3. Laboratóriumi 

alapismeretek 

A laboratóriumban használt anyagok, eszközök, számítások, az élelmiszeriparban 

használt alapvető laboratóriumi vizsgálatok.  

4. Élelmiszeripari 

anyagismeret 

Az élelmiszer-előállítás anyagai: alapanyagok, segédanyagok és adalékanyagok, 

alkalmazásuk területei. 

5. Élelmiszeripari 

technológiák 

A malomipar, sütőipar, cukrászipar, tartósítóipar, tejipar, bor- és pezsgőgyártás, 

cukorgyártás, édesipar, erjedésipar, húsipar, baromfiipar technológiáinak alapjai és 

legfőbb jellemzői, valamint az ezekhez kapcsolódó gépek és berendezések. 

 



KATONAI ALAPISMERETEK  
 
 

Témakörök Követelmények 
 1. A Magyar Köztársaság 
biztonságpolitikai 
környezete 

 - A biztonsági kihívás fogalma és a biztonsági kihívások típusai, a biológiai hadviselés 
jellemzői, hatása a biztonságra 
- A globalizáció hatásai a biztonságra 
- Hazánkat fenyegető katonai kockázatok 
- Hazánkat fenyegető nem katonai kockázatok 
- A Magyar Köztársaság Nemzeti Katonai Stratégiájának fontosabb jellemzői 

   - A NATO létrejöttének okai és bővítésének állomásai 
- A NATO fontosabb szervei és feladataik 
- Az Európai Unió létrejöttének körülményei, fejlődésének állomásai 
- Az Európai Unió biztonság- és védelempolitikájának céljai 
- Az ENSZ létrejötte, fontosabb szervezetei 
- Az ENSZ tevékenysége a válságövezetekben 

 2. A Magyar Honvédség felépítése 
és a katonai szervezetek jellemzői 

 - A Magyar Honvédség feladatai 
- A parancsnok feladatai 
- A raj, a szakasz és a század felépítése 
- A harci erők általános feladatai 
- A lövészkötelékek jellemzői 
- A harckocsizó kötelékek jellemzői 
- A harci támogató erők általános jellemzése 
- A felderítő kötelékek jellemzése 
- A tüzérkötelékek jellemzése 
- A harci kiszolgáló-támogató erők általános jellemzői 
- A logisztikai támogatás jellemzői 
- Az egészségügyi kötelékek jellemzői 
- A szerződéses katonák kiképzési rendszerének elemei 

3.  A modern háborúk jellemzői  - A modern háborúk jellemző vonásai 
- A különleges egységek jellemzői és feladatai 
- A modern haditechnikai eszközök jellemzői 

 4. Térkép- és tereptani alapismeretek  - A meghatározó terepelemek jellemzői 
- A terep felosztása 
- A tájtípusok jellemzői 
- A földrajzi fokhálózat jellemzői 
- A védelmi célú térképek vetületei 
- Az UTM hengervetület jellemzői 
- Az UTM vetület koordinátarendszere 
- A földrajzi koordinátarendszer 
- Az MGRS azonosító rendszer 
- A GEOREF azonosító rendszer 
- A térképi jelek csoportosítása és jellemzése 
- A jelkulcs felépítése és tartalma 
- A domborzat ábrázolása a topográfiai térképeken 
- A tájoló felépítése és jellemzői 
- A földrajzi, mágneses és hálózati északi irányok összefüggései 
- A világtájak meghatározása és kitűzése tájolóval 
- A világtájak meghatározása egyéb módszerekkel 
- A térkép tájolása tájolóval 
- A térkép tájolása vonalas tereptárgyak alapján 
- Az álláspont meghatározásának módszerei 
- A GPS gyakorlati alkalmazási lehetőségei 

 5. Az általános katonai ismeretek   
 5.1 A harcászat alapfogalmai  - A harc fogalma és tartalma, a harci lehetőségek összetevői 

- Az összfegyvernemi harc fogalma és jellemzői 
- A védelem és a támadás formái, valamint méretei 
- A katonák általános kötelmei harcban 
- A katonák mozgásmódjai a harcmezőn 

5.2 A béketámogató műveletek  - A béketámogatás fogalma és célja 
- A békeműveletek felosztása és jellemzői - A nem háborús műveletek felosztása és jellemzői 
- A békefenntartó eljárásmódok felosztása és jellemzői 

5.3 A lőelmélet alapjai  - A gyalogsági fegyverek lőszereinek felosztása 
- Az éles lőszer típusai, felépítése és részei 
- A röppálya fogalma és elemei 

 5.4 Túlélési ismeretek  - A túlélésre történő felkészülés feladatai a kiképzés során 
- A menedék helyének kiválasztási szempontjai 
- A tűzrakás módjai 
- A növények fogyaszthatósági tesztjének lépései 
- A személyi álcázás végrehajtása 



 5.5. ABV védelmi alapismeretek  - Az atomrobbanás pusztító hatásai és jellemzésük 
- A vírusok, baktériumok és a gombák jellemzése 
- A mérgező harcanyagok csoportosítása 
- Az idegbénító hatású mérgező harcanyagok jellemzői 
- Az általános hatású mérgező harcanyagok jellemzői 
- A hólyaghúzó hatású mérgező harcanyagok jellemzői 
- A fojtó hatású mérgező harcanyagok jellemzői 
- Az ingerlő hatású mérgező harcanyagok jellemzői 
- A pszichotoxikus mérgező harcanyagok jellemzői 
- A növényzetpusztító mérgező harcanyagok jellemzői 
- A védekezés módjai a biológiai harcanyagok ellen 

5.6  Haditechnikai ismeretek  A Magyar Honvédség jellemző haditechnikai eszközeinek jellemzői 
- A gépkarabély részei, működése és jellemző adatai 
- A pisztoly részei, működése és jellemző adatai 
- A támadó kézigránát részei, működése és jellemző adatai 
- A védő kézigránát részei, működése és jellemző adatai 
- A harckocsi jellemzése és fegyverzete 
- A gyalogsági harcjármű jellemzése és fegyverzete 
- A vadászrepülőgép jellemzői és technikai adatai 
- A harci helikopter jellemzői és technikai adatai 

6. Alaki ismeretek  - Az alakiság alapfogalmai 
- A „Vigyázz!” állás, a „Pihenj!” állás végrehajtása 
- A „Szerelvényt igazíts!”, a „Terpeszállás!”, „Oszolj!” vezényszavak végrehajtása 
- A „Jobbra át!”, „Balra át!” és a „Hátra arc!” vezényszavak végrehajtása 
- A tiszteletadás végrehajtása 
- Menet az elöljáróhoz, jelentés, jelentkezés végrehajtása 
- A katonai rendezvények alaki tartalma 

7. A honvédelem rendszere és a 
honvédelmi kötelezettségek 

 - A minősített időszakok jellemzői 
- A Honvédelmi Tanács fontosabb feladatai 
- A minősített időszakokban elrendelhető rendkívüli intézkedések 
- Az állampolgárok személyes honvédelmi kötelezettségei 
- A Magyar Honvédség tényleges állománya 
- A hivatásos jogviszony jellemzői 
- A szerződéses jogviszony jellemzői 
- Az önkéntes tartalékos jogviszony jellemzői 

8. Hadijogi alapismeretek  - A genfi egyezmények létrejöttének körülményei, fontosabb elemei 
- A hágai egyezmények létrejöttének körülményei, fontosabb elemei 

9. A szerződéses katonák élete a 
Magyar Honvédségben 

 - A katonai rendfokozatok 
- A napirend fő pontjai 
- A Magyar Honvédség ügyeleti szolgálatai 
- A függelmi viszonyok 
- A parancs fogalma, a parancsadás jellemzői 
- A kihallgatás 
- A szolgálati érintkezés szabályai 
- A katonák járandóságai 

 10. Egészségügyi ismeretek  - Teendők a baleseti helyszínen 
- Ellátási sorrend normál balesetekben 
- Ellátási sorrend katasztrófákban és tömeges balesetben 
- Az elsősegélynyújtók feladatai a mentők megérkezéséig 
- A sérült mozgatására alkalmazható módszerek 
- Fektetési módok a sérültek ellátásakor 

   - Az eszméletlenség megállapításának módszerei 
- Az eszméletlen beteg ellátása 
- Az eszméletlen beteg vagy a sérült mozgatása 
- A halál biztos jelei 
- Az újraélesztés végrehajtása 
- A defibrillátor alkalmazása 

   - A vérzések típusai 
- Az artériás vérzés ellátása 
- Az artériás nyomókötés elkészítése 
- A vénás vérzés ellátása 
- A vénás nyomókötés elkészítése 
- A kapilláris vérzés ellátása 
- A fedőkötés elkészítése 

   - Kötözési alapelvek 
- A törések fajtái 
- A törések tünetei 
- A törések ellátása 
- Az ízületi sérülések fajtái 
- Az ízületi sérülések ellátása 
- A harctéren megsérült katonák ellátásának szakaszai 
- A mérgezések ellátásának szabályai 

 



ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK  
(ÁGAZATI SZAKMAI)  

 
 

Témakörök Követelmények 

1. Statika A statikai alapfogalmak, erőrendszerek ismerete. 
Az eredő erő és az egyensúlyozó erők nagyságának meghatározása számítással. 
Határozott tartók, támaszerők nagyságának meghatározása. 
Egyszerű kialakítású rácsos tartók rúderőinek meghatározása. 
Vízszintes tengelyű tartók igénybevételei nagyságának meghatározása és azok 
jellemző ábrákon történő bemutatása. 
Egyszerű kialakítású síkidomok keresztmetszeti jellemzőinek meghatározása. 

2. Építési ismeretek A rajzi ábrázolás alapfogalmainak ismerete. 
Az építészeti alapfogalmak ismerete. 
Az épületszerkezetek rendszerezése. 
A talajok, földmunkák, dúcolások ismerete. 
Alapozási és alépítményi víz- és hőszigetelési megoldások ismerete. 
A függőleges, vízszintes, íves és ferde teherhordó szerkezetek ismerete. 
Hő- és hangszigetelések ismerete. 
A felsorolt szerkezeteket ábrázoló rajzfeladatok, részletrajzok elkészítése. 

3. Építésszervezési 
alapismeretek 

Az építés előkészítés folyamatának, résztvevőinek és kapcsolatuknak ismerete. 
A kivitelezés előkészítésének, és az építés folyamatának lépéseinek, sorrendjének 
ismerete. 

4. Kitűzési ismeretek A geodéziai alapfogalmak ismerete. 
A vízszintes mérések fajtái, az alkalmazott eszközök, a mérések folyamatának 
ismerete. 
A magasságmérések fajtái, az alkalmazott eszközök, a mérések folyamatának 
ismerete. 
Térképek és helyszínrajzok, ábrázolási módszerek ismerete. 

5. Kitűzési gyakorlat A kitűzési ismeretek elméletének alkalmazása. 
Egyszerű kitűzési feladatok elvégzése. 
Vízszintes és magasságmérési feladatok elvégezése. 
Épületek és építmények kitűzése. 

6. Építési gyakorlat Földmunkák, alapozási, alépítményi víz- és hőszigetelései munkák végzése. 
Függőleges, vízszintes, íves és ferde teherhordó-szerkezetek kivitelezése. 

7. Építőanyagok gyakorlat Az építőanyagok különböző gyártástechnológiái. 
A felhasznált alapanyagok és vizsgálati módszerek. 
A késztermékek fajtái és vizsgálati lehetőségei. 

8. Építőanyagok Az építési anyagok tulajdonságai. 
A természetes építőanyagok fajtái, tulajdonságai, jellemzői. 
A mesterséges építőanyagok fajtái, tulajdonságai, jellemzői. 

9. Ábrázoló geometria Síkmértani szerkesztések. 
A térmértani alapfogalmak. 
Térelemek, testek ábrázolása, szerkesztési feladatok elvégzése. 
Különböző ábrázolási módok. 

10. Műszaki ábrázolás 
gyakorlat 

Különböző szabadkézi rajzi feladatok elvégzése, kapcsolódó fogalmak. 
Építészeti tervdokumentációk fajtái. 
Különböző léptékű rajzfeladatok megrajzolása, az elkészítésre vonatkozó 
előírások. 

11. CAD alapismeretek 
gyakorlat 

A tervezőprogramok felépítésének és használatának ismerete. 

12. Munka- és 
környezetvédelem 

A munkavédelem fogalomkörei, különböző munkafolyamatok 
biztonságtechnikája, munkavédelmi feladatok. 
A tűzvédelem és a környezetvédelem fogalomkörei. 

 



KÖZLEKEDÉS ISMERETEK  

(ÁGAZATI SZAKMAI)  
 

 

Témakörök Követelmények 

1. Közlekedési alapismeretek A közúti, a városi, a vasúti, a vízi és a légi közlekedés története.  

A közlekedés fogalma, feladata és csoportosítása.  

Járművekkel, pályával, kiszolgáló létesítményekkel és közlekedés-

üzemvitellel kapcsolatos alapfogalmak.  

A közúti, a városi, a vasúti, a vízi, a csővezetékes és a légi közlekedés 

technikai eszközei, valamint üzemviteli jellemzői és folyamatai.  

Az egységrakomány-képzés és a kombinált fuvarozás a közlekedési 

ágazatokban.  

A rakodólapok és konténerek szerepe, fajtái, jellemzői.  

A közút-vasút, a szárazföldi-vízi és a vízi-vízi kombinált árufuvarozás. 

2. Közlekedési földrajz Az általános közlekedési földrajzi ismeretek és az egyes közlekedési ágak 

magyarországi és európai hálózatainak jellemzői. 

3. Közlekedés üzemvitel A díjszabás alapjai, az egyes közlekedési ágak díjszabásai, a közlekedés 

teljesítményei és jellegzetes üzemtani mutatószámai. 

4. Közlekedésgazdasági és jogi 

ismeretek 

Statisztikai, közgazdaságtani és közlekedés-gazdaságtani alapfogalmak, 

módszerek. 

A marketing és a közlekedés-marketing alapjai. 

Magyarország Alaptörvénye.  

Az alapvetés, szabadság és felelősség, az állam.  

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény közlekedésre 

vonatkozó rendelkezései.  

A közúti, a vasúti, a vízi és a légi személy- és áruszállításra vonatkozó 

jogszabályok. 

5. Közlekedési alapismeretek 

gyakorlat 

A közúti járművekre ható menetellenállások, legyőzésükhöz szükséges 

teljesítmények.  

Közúti járművek menetdinamikája. 

6. Közlekedés üzemvitel 

gyakorlat 

A közúti, a vasúti és a vízi személyszállítás menetrendjei és díjszabásai.  

A közúti és a vasúti árufuvarozás díjszabásai. 

7. Közlekedésgazdasági és jogi 

ismeretek gyakorlat 

Statisztikai alapfogalmak.  

Statisztikai adatok, sorok, táblák.  

Viszonyszámokkal és középértékekkel kapcsolatos feladatok megoldása. 

 



MEZŐGAZDASÁG ISMERETEK  
(ÁGAZATI SZAKMAI)  

 
 

Témakörök Követelmények  

1. Állattenyésztés Az állattenyésztési alapfogalmai, értékmérői. 

A gazdasági állatok nemesítése. 

Az állatok elhelyezése és ápolása. 

A ló elnevezései, értékmérői, fajtái, nemesítése. 

A ló szaporítása, felnevelése, takarmányozása, ápolása, elhelyezése. 

A tejgazdaságtan. 

2. Anatómia és élettan A gazdasági állatok testének anatómiai felépítése, a testtájak csontos alapja, az 

emlősök és madarak testtájai. 

A gazdasági állatok emésztőkészülékének felépítése, az emésztés folyamata és az 

anyagforgalom területén. 

A gazdasági állatok hím és női nemi készülékének anatómiai felépítése és 

működése.  

A szaporodás. 

3. Takarmányozástan A takarmányok alkotórészei, a takarmányozási alapismeretek. 

Takarmányismeret. 

A gazdasági állatok táplálóanyag szükséglete, a takarmányozás gyakorlati 

végrehajtása. 

4. Takarmánynövény-

termesztés 

A talajművelés. 

A szaporítás, növényápolás. 

A betakarítás, tartósítás, terménytárolás.  

5. Állatok egészségvédelme Az állat és környezete. 

Az egészség, a csökkent termelő képesség és a betegség. 

A betegségek gyógykezelése és megelőzése, az állatok jóléte és az állatvédelem. 

6. Gazdálkodási 

alapismeretek  

Gazdálkodás alapismeretei. 

A vállalkozási alapismeretek. 

Marketing ismeretek. 

Európai Uniós ismeretek. 

7. Gazdálkodási 

alapgyakorlatok 

Adózás. 

A vállalkozás gyakorlata során felmerülő ismeretek. 

A munkához szükséges kommunikációs és adminisztrációs ismeretek. 

 



KERTÉSZET ÉS PARKÉPÍTÉS ISMERETEK 
(ÁGAZATI SZAKMAI) 

 
 

Témakörök Követelmények 

1. A növények külső, belső felépítése, 
növényrendszertan 

Létfenntartó szervek (gyökér, szár, levél). 
Fajfenntartó szervek (virág, termés). 
Növényi szövetek, sejtek. 
Rendszertani kategóriák. 
Mohák, harasztok, nyitvatermők, zárvatermők törzse. 
Két- és egyszikű növénycsaládok. 

2. A kertészeti termesztés tárgyi feltételei, 
éghajlattan, talajművelés 

Termesztő berendezések, kiegészítő építmények. 
Kertészeti szerszámok.  
Szaporítási módok. 
Meteorológiai, éghajlattani fogalmak. 
Meteorológiai műszerek. 
Talaj fogalma, fontosabb tulajdonságai, osztályozása. 
Kertészeti földnemek, termesztési közegek. 
Egyszerű talajvizsgálatok. 
Talajművelési eljárások.  

3. Trágyázás és öntözés, növényvédelem Trágyázás célja, trágyafélék csoportosítása. 
Szerves trágyák, műtrágyák ismerete, alapvető trágyázási 
eljárások. 
Öntözés célja, öntözővíz tulajdonságai. 
Öntözési módok. 
Legfontosabb, növényeket károsító élő szervezetek, károsításuk 
megjelenési formái. 
Növényvédelem módjai, előrejelzés, megelőzés, védekezés. 
Komplex és integrált növényvédelem. 

4. A termesztés, növényápolás gépei, 
üzemeltetésük 

Talajművelő gépek feladata, típusai, beállítása. 
Istállótrágya-szórók felépítése, működése, szabályozása. 
Műtrágyaszórók felépítése, működése, szabályozása. 
Növényvédő gépek csoportosítása, beállítása, üzemeltetése. 
Szállítás, rakodás gépei. 
Öntözőberendezések fő egységei. 
Esőztető, csepegtető és mikroöntözés. 

5. A gazdálkodás alapismeretei A termelés erőforrásai, eszközrendszere. 
A termelés ráfordításai, költségei, eredményei.  
Beszerzés, termelés, készletezés, minőség-ellenőrzés, értékesítés. 
A termelés pénzügyei. Pénzintézeti rendszer. 

6. A zöldfelületek csoportosítása, a zöldfelületi 
növénycsoportok fenntartása, a városi 
zöldfelületek jelentősége 

A zöldfelület, kert, park, zöldövezet, zöldfelület-gazdálkodás 
fogalma.  
Zöldterületek csoportosítása, kerttípusok. 
Tervezés, építés, fenntartás kapcsolata.  
Zöldfelületek osztályozása.  
Zöldfelületek fenntarthatósága. 
A zöldfelületek növénycsoportjainak fenntartása. 
Zöldfelület-védelem. 

7. Gépek, kézi eszközök üzemeltetése, 
karbantartása, munkavédelem a 
kertfenntartásban 

A kertfenntartás gépeinek, kézi eszközeinek üzemeltetése.  
Főbb karbantartási tevékenységek.  
Gépek, eszközök tisztítása. 
Tűzvédelmi eszközök és használatuk.  
Egyéni védőeszközök és használatuk.  
Közösségi védőeszközök és használatuk. 

8. Növényismeret Kettős nevezéktan.  
Faj feletti rendszertani egységek.  
Faj alatti természetes és mesterséges rendszertani egységek.  
A fajták elnevezésének szabályai.  
Növények származása. 
A gyomnövények jellemzői.  
A dísznövények csoportosítása.  
A növényfajok és -fajták jellemzői. 
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A  TANULÓK  FIZIKAI  ÁLLAPOTÁNAK 

MÉRÉSE 

1. A tanulók fizikai állapotának mérését a testnevelés tantárgyat tanító peda-
gógusok végzik el a testnevelés órákon, tanévenként egy alkalommal május 
hónapban.  

 
2. A mérés eredménye alapján a nevelők a tanulók fizikai állapotát, általános 

teherbíró képességét minősítik, az évente kapott eredményeket össze-
hasonlítják, és ezt az értesítő könyvön keresztül a szülők tudomására hozzák. 

 
3. A tanulók fizikai állapotának mérését szolgáló feladatok, illetve az elért 

eredményekhez tartozó pontszámok: 
 

 
1.  feladat:  AZ ALSÓ VÉGTAG DINAMIKUS EREJÉNEK MÉRÉSE 
                 (Helyből távolugrás, m) 
 

A gyakorlat végrehajtása 
 
Kiinduló helyzet: a vizsgált személy az elugróvonal (elugródeszka) mögött 

oldalterpeszbe áll (a lábfejek párhuzamosak és egymástól kb. 20-40 cm 
távolságra vannak) úgy, hogy a cipőorrával a vonalat nem érinti.  

Feladat: térdhajlítás ( és ezzel egyidejű páros karlendítés hátra, hátsó rézsútos 
mélytartás helyzetéig ), - majd ( páros karlendítéssel előre ) – páros 
lábú elrugaszkodás és elugrás előre. A talajfogás páros lábbal történik.  

Értékelés: az ugróvonalra merőlegesen, az utolsó nyom és az elugróvonal 
közötti legrövidebb távolságot mérjük: 1 cm-es pontossággal.  
A bemelegítő ugrásokat követően, a próba során maximum 3 kísérleti 
lehetőség megadásával, a legnagyobb ugrás eredményét kell 
figyelembe venni a pontértékre történő átszámításkor.  

 
 
2. feladat: A VÁLLÖVI ÉS A KARIZMOK ERŐ-ÁLLÓKÉPESSÉGÉNEK 
                 MÉRÉSE (Fekvőtámaszban karhajlítás és – nyújtás folyamatosan, 

kifáradásig /db/ ). 
 
Maximális időtartam: nők 1,5 perc, férfiak 3 perc. 
 
A gyakorlat végrehajtása 
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Kiinduló helyzet: mellsőfekvőtámaszban a tenyerek vállszélességben vannak 
egymástól, - a kéztámasz előrenéző ujjakkal történik – a törzs egyenes, 
a fej a törzs meghosszabbításában van – a térd nyújtott, a láb zárt, a kar 
az alátámasztási felületre merőleges. 

Feladat: a vizsgált személy mellső fekvőtámaszból indítva karhajlítást- és 
nyújtást végez.  
A törzs (és a fej) feszes, egyenes tartását a karnyújtás- és karhajlítás 
ideje alatt is meg kell követelni.  
A karhajlítás addig történik, amíg a felkar vízszintes helyzetbe nem 
kerül.  

Értékelés: a megadott időhatáron belül, szünet nélküli szabályosan végrehajtott 
ismétlések száma.  
A gyakorlat egyenletes, nem gyors tempóban végzendő.  
Vigyázat! Amint az ágyéki gerincszakasz (a törzs) egyenes feszes 
tartása megszűnik (= a has lesüllyed), a gyakorlatot azonnal abba kell 
hagyatni, mert ekkor az ágyéki gerincet károsító nyíró erők lépnek fel! 

  
3. feladat: A HÁTIZMOK ERŐ-ÁLLÓKÉPESSÉGÉNEK MÉRÉSE 

(Hason-fekvésből törzsemelés és – leengedés folyamatosan, 
kifáradásig /db ). 

 
Maximális időtartam: 4 perc. 
 
A gyakorlat végrehajtása 
 
Kiinduló helyzet: a vizsgált személy torna, vagy egyéb nem puha szőnyegen a 

hasán fekszik úgy, hogy a homlokával és behajlított karjaival megérinti 
a talajt, mindkét tenyere a tarkón van. A hasizom és a farizom egyidejű 
megfeszítésével a medencét középhelyzetben rögzíti, és ezt a gyakorlat 
során végéig megtartja! 
A lábakat nem kell leszorítani! 

Feladat: 
1.ütem: törzs- és tarkóra karemelés (hajlíott karral),  
2. ütem: karleengedéssel könyök érintés az áll alatt,  
3. ütem: könyökben hajlított karok visszaemelése oldalsó középtartásig, 
4. ütem: törzs- és karok leengedésével kiinduló helyzet. 
Hasonfekvés után újabb törzsemelés következik.  
A gyakorlat végrehajtása egyenletes, nem gyors tempóban történik.  

Értékelés: a megadott időhatáron belül, szünet nélküli szabályosan végrehajtott 
ismétlések száma.  
Vigyázat! A farizom és a hasizom egyidejű megfeszítése a gyakorlat 
során végig feltétlenül megtartandó, ellenkező esetben az ágyéki gerin-
cet károsító erők ébrednek és működnek! 
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A gyakorlat során a lábakat azért nem szabad leszorítani, mert a hosszú 
emelőkar miatt az ágyéki gerincszakaszon – izomgyengeség esetén 
pedig feljebb is – a gerincet károsító nyíró erők lépnek fel.  

 

 
4. feladat: A HASIZMOK ERŐ-ÁLLÓKÉPESSÉGNEK MÉRÉSE. 

Hanyattfekvésből felülés és visszaereszkedés, folyamatosan, 
kifáradásig /db/ ) 

 
Maximális időtartam: 4 perc. 
 
A gyakorlat végrehajtása 
 
Kiinduló helyzet: a vizsgált személy torna, vagy egyéb nem puha szőnyegen a 

hátán fekszik és mindkét térdét 90 fokos szögben behajlítja, a lábfejeket 
felteszi a bordásfalra, vagy a tornazsámolyra, vagy a talajra.  
A vizsgált személy mindkét könyöke előre néz, kezeinek ujjai a 
fülkagyló mögött támaszkodnak (A próbázó lábát külső erővel nem kell 
szorítani). 

Faladat: a vizsgált személy a nyaki gerinc indításával, a gerincszakaszokat 
fokozatosan felemelve üljön fel úgy, hogy a combokat azonos oldali ( 
előrenéző ) könyökeivel érintse meg. Ezután a derék indításával a 
gerincszakaszokat fokozatosan leengedve feküdjön vissza. A fentiek 
szerint végrehajtott módon újabb felülés és hanyattfekvés következik 
folyamatosan.  

Értékelés: A megadott időhatáron belül, szünet nélküli szabályosan végrehajtott 
ismétlések száma.  
A gyakorlat végrehajtása egyenletes, nem gyors tempóban történik.  
Vigyázat! Ha a gerincszakaszokat nem lassan, fokozatosan emeljük el 
és engedjük vissza, vagy ha a lábakat külső eső szorítja le ( pl. társ ), 
akkor az ágyéki gerincet károsító erők ébrednek és működnek. 

 
 

Pontérték-táblázat: a mindennapi tevékenység során leginkább igénybe vett izomsorok 
erejének, erőállóképességének méréséhez  

9. évfolyam 

Pontérték 
Helyből 

távolugrás páros 
lábbal /m/ 

Hanyatt-
fekvés felülés 

/db/ 

Karhajlítás és 
nyújtás /db/ 

Hason fekvésből 
törzs-emelés és 
leengedés /db/ 

 Lány Fiú Lány Fiú Lány Fiú Lány Fiú 
1 1,51 1,78 39 43 7 18 33 36 
2 1,54 1,81 44 48 8 20 37 40 
3 1,57 1,84 49 53 9 22 41 44 
4 1,60 1,87 54 58 10 24 45 48 
5 1,63 1,90 59 63 11 26 49 52 
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6 1,66 1,93 64 68 12 28 53 56 
7 1,69 1,96 69 73 13 30 67 60 
8 1,72 1,99 74 78 14 32 61 64 
9 1,74 2,02 79 83 15 34 65 68 

10 1,77 2,05 84 88 16 36 69 72 
11 1,80 2,08 89 93 17 38 73 76 
12 1,83 2,11 94 98 18 40 77 80 
13 1,86 2,14 99 103 19 42 81 84 
14 1,89 2,17 104 108 20 44 85 88 
15 1,92 2,20       
16 1,95 2,23       
17 1,99 2,26       
18 2,03 2,30       
19 2,07 2,34       
20 2,11 2,38       
21 2,15 2,42       

 
A vastaggal jelölt teljesítményszint az egészség megőrzéséhez "szükséges", 
illetve "kell" értéket jelzi! Az általános fizikai teherbíró-képesség fejlettsége,  
(az aerob teljesítőképesség és az izomerő) akkor tekinthető  
kiegyensúlyozottnak/harmónikusnak, ha a próbázó a vizsgálat során elért összes  
pontszámainak legalább a felét az aerob állóképesség mérésére alkalmazott 
próbában szerzi meg. 
 

Pontérték-táblázat: a mindennapi tevékenység során leginkább igénybe vett izomsorok 
erejének, erőállóképességének méréséhez.  

10. évfolyam 

Pontérték 
Helyből 

távolugrás páros 
lábbal /m/ 

Hanyatt-
fekvés felülés 

/db/ 

Karhajlítás és 
nyújtás /db/ 

Hason fekvésből 
törzs-emelés és 
leengedés /db/ 

 Lány Fiú Lány Fiú Lány Fiú Lány Fiú 
1 1,55 1,85 41 45 8 20 34 38 
2 1,58 1,88 46 50 9 22 38 42 
3 1,61 1,91 51 55 10 24 42 46 
4 1,64 1,94 56 60 11 26 46 50 
5 1,67 1,97 61 65 12 28 50 54 
6 1,70 2,00 66 70 13 30 54 58 
7 1,73 2,03 71 75 14 32 58 62 
8 1,76 2,06 76 80 15 34 62 66 
9 1,79 2,09 81 85 16 36 66 70 

10 1,82 2,12 86 90 17 38 70 74 
11 1,85 2,15 91 95 18 40 74 78 
12 1,88 2,18 96 100 19 42 78 82 
13 1,91 2,21 101 105 20 44 82 86 
14 1,94 2,24 106 110 21 46 86 90 
15 1,97 2,27       
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16 2,00 2,30       
17 2,03 2,33       
18 2,07 2,37       
19 2,11 2,41       
20 2,15 2,45       
21 2,19 2,49       

 
A vastaggal jelölt teljesítményszint az egészség megőrzéséhez "szükséges", 
 illetve "kell" értéket jelzi! Az általános fizikai teherbíró-képesség fejlettsége,  
(az aerob teljesítőképesség és az izomerő) akkor tekinthető kiegyensúlyozott-  
nak/harmónikusnak, ha a próbázó a vizsgálat során elért összes pontszámainak 
legalább a felét az aerob állóképesség mérésére alkalmazott próbában szerzi 
meg. 
 

Pontérték-táblázat: a mindennapi tevékenység során leginkább igénybe vett izomsorok 
erejének, erőállóképességének méréséhez.  

11. évfolyam 

Pontérték 
Helyből 

távolugrás páros 
lábbal /m/ 

Hanyatt-
fekvés felülés 

/db/ 

Karhajlítás és 
nyújtás /db/ 

Hason fekvésből 
törzs-emelés és 
leengedés /db/ 

 Lány Fiú Lány Fiú Lány Fiú Lány Fiú 
1 1,56 1,88 43 47 9 22 35 40 
2 1,59 1,91 48 52 10 24 39 44 
3 1,62 1,94 53 57 11 26 43 48 
4 1,65 1,97 58 62 12 28 47 52 
5 1,68 2,00 63 67 13 30 51 56 
6 1,71 2,03 68 72 14 32 55 60 
7 1,74 2,06 73 77 15 34 59 64 
8 1,77 2,09 78 82 16 36 63 68 
9 1,80 2,12 83 87 17 38 67 72 

10 1,83 2,15 88 92 18 40 71 76 
11 1,86 2,18 93 97 19 42 75 80 
12 1,89 2,21 98 102 20 44 79 84 
13 1,92 2,24 103 107 21 46 83 88 
14 1,95 2,27 108 112 22 48 87 92 
15 1,98 2,30       
16 2,01 2,34       
17 2,04 2,37       
18 2,08 2,41       
19 2,12 2,45       
20 2,16 2,49       
21 2,20 2,53       

 
 
A vastaggal jelölt teljesítményszint az egészség megőrzéséhez "szükséges", 
 illetve "kell" értéket jelzi! Az általános fizikai teherbíró-képesség fejlettsége,  
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(az aerob teljesítőképesség és az izomerő) akkor tekinthető kiegyensúlyozott-
nak/harmonikusnak, ha a próbázó a vizsgálat során elért összes pontszámainak 
legalább a felét az aerob állóképesség mérésére alkalmazott próbában szerzi 
meg. 
 

Pontérték-táblázat: a mindennapi tevékenység során leginkább igénybe vett izomsorok 
erejének, erőállóképességének méréséhez. 

12. évfolyam 

Pontérték 
Helyből 

távolugrás páros 
lábbal /m/ 

Hanyatt-
fekvés felülés 

/db/ 

Karhajlítás és 
nyújtás /db/ 

Hason fekvésből 
törzs-emelés és 
leengedés /db/ 

 Lány Fiú Lány Fiú Lány Fiú Lány Fiú 
1 1,58 1,94 45 49 10 24 36 42 
2 1,61 1,97 50 54 11 26 40 46 
3 1,64 2,00 55 59 12 28 44 50 
4 1,67 2,03 60 64 13 30 48 54 
5 1,70 2,06 65 69 14 32 52 58 
6 1,73 2,09 70 74 15 34 56 62 
7 1,76 2,12 75 79 16 36 60 66 
8 1,79 2,15 80 84 17 38 64 70 
9 1,82 2,18 85 89 18 40 68 74 

10 1,85 2,21 90 94 19 42 72 78 
11 1,88 2,24 95 99 20 44 76 82 
12 1,91 2,27 100 104 21 46 80 86 
13 1,94 2,30 105 109 22 48 84 90 
14 1,97 2,33 110 114 23 50 88 94 
15 2,00 2,36       
16 2,03 2,39       
17 2,06 2,42       
18 2,10 2,46       
19 2,14 2,50       
20 2,18 2,54       
21 2,22 2,58       

 
 

Figyelem! A vastaggal jelölt teljesítményszint az egészség megőrzéséhez 
"szükséges",  illetve "kell" értéket jelzi! Az általános fizikai teherbíró-képesség 
fejlettsége, (az aerob teljesítőképesség és az izomerő) akkor tekinthető  
kiegyensúlyozottnak/harmónikusnak, ha a próbázó a vizsgálat során elért összes  
pontszámainak legalább a felét az aerob állóképesség mérésére alkalmazott 
próbában szerzi meg. 
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Pontérték-táblázat: a mindennapi tevékenység során leginkább igénybe vett izomsorok 
erejének, erőállóképességének méréséhez. 

13.-14. évfolyam 

Pontérték 
Helyből távolugrás 

páros lábbal /m/ 
Hanyatt-fekvés 

felülés /db/ 
Karhajlítás és 
nyújtás /db/ 

Hason fekvésből törzs-
emelés és leengedés 

/db/ 
 Lány Fiú Lány Fiú Lány Fiú Lány Fiú 

1 1,60 1,97 47 50 11 26 37 44 
2 1,63 2,00 52 55 12 28 41 48 
3 1,66 2,03 57 60 13 30 45 52 
4 1,69 2,06 62 65 14 32 49 56 
5 1,72 2,09 67 70 15 34 53 60 
6 1,75 2,12 72 75 16 36 57 64 
7 1,78 2,15 77 80 17 38 61 68 
8 1,81 2,18 82 85 18 40 65 72 
9 1,84 2,21 87 90 19 42 69 76 

10 1,87 2,24 92 95 20 44 73 80 
11 1,90 2,27 97 100 21 46 77 84 
12 1,93 2,30 102 105 22 48 81 88 
13 1,96 2,33 107 110 23 50 85 92 
14 1,99 2,36 112 115 24 52 89 96 
15 2,02 2,39       
16 2,05 2,42       
17 2,08 2,45       
18 2,11 2,49       
19 2,15 2,53       
20 2,19 2,57       
21 2,23 2,61       

 
 

Figyelem! A vastaggal jelölt teljesítményszint az egészség megőrzéséhez 
"szükséges",  illetve "kell" értéket jelzi! Az általános fizikai teherbíró-képesség 
fejlettsége, (az aerob teljesítőképesség és az izomerő) akkor tekinthető  
kiegyensúlyozottnak/harmónikusnak, ha a próbázó a vizsgálat során elért összes  
pontszámainak legalább a felét az aerob állóképesség mérésére alkalmazott 
próbában szerzi meg. 
 
 

5. feladat:  2002 M-ES SÍKFUTÁS 
 

2000 m-es síkfutás (perc, mp.) F. Mérey Ildikó 

Lányok pontérték táblázata: 1-77 pontig. 

9.-12.: osztály  (15-19 éves életkorú)   (életkor / év). 

Pontérték 15 éves 16 éves 17 éves 18 éves 19 éves Pontérték 15 éves 16 éves 17 éves 18 éves 19 éves 
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1 17'47 17'39 17'31 17'23 17'16 41 10'52 10'49 10'46 10'43 10'40 

2 17'31 17'23 17'16 17'01 16'54 42 10'46 10'43 10'40 10'37 10'34 

3 17'16 17'01 16'54 16'47 16'40 43 10'40 10'37 10'34 10'32 10'29 

4 16'54 16'47 16'40 16'33 16'26 44 10'34 10'32 10'29 10'26 10'23 

5 16'40 16'33 16'26 16'20 16'13 45 10'29 10'26 10'23 10'21 10'18 

6 16'26 16'20 16'13 16'06 16'00 46 10'23 10'21 10'18 10'15 10'13 

7 16'13 16'06 16'00 15'54 15'47 47 10'18 10'15 10'13 10'10 10'08 

8 16'00 15'54 15'47 15'41 15'35 48 10'13 10'10 10'08 10'05 10'00 

9 15'47 15'41 15'35 15'23 15'17 49 10'08 10'05 10'00 9'58 9'55 

10 15'35 15'23 15'17 15'11 15'06 50 10'00 9'58 9'55 9'53 9'50 

11 15'17 15'11 15'06 15'00 14'54 51 9'55 9'53 9'50 9'48 9'45 

12 15'06 15'00 14'54 14'49 14'43 52 9'50 9'48 9'45 9'43 9'41 

13 14'54 14'49 14'43 14'38 14'33 53 9'45 9'43 9'41 9'38 9'36 

14 14'43 14'38 14'33 14'27 14'22 54 9'41 9'38 9'36 9'34 9'31 

15 14'33 14'27 14'22 14'17 14'12 55 9'36 9'34 9'31 9'27 9'25 

16 14'22 14'17 14'12 14'07 14'02 56 9'29 9'27 9'25 9'22 9'20 

17 14'12 14'07 14'02 13'57 13'52 57 9'25 9'22 9'20 9'18 9'16 

18 14'02 13'57 13'52 13'48 13'43 58 9'20 9'18 9'16 9'14 9'12 

19 13'52 13'48 13'43 13'38 13'34 59 9'16 9'14 9'12 9'10 9'08 

20 13'43 13'38 13'34 13'29 13'24 60 9'12 9'10 9'08 9'05 9'03 

21 13'29 13'24 13'20 13'16 13'11 61 9'08 9'05 9'03 9'01 8'59 

22 13'20 13'16 13'11 13'07 13'03 62 9'03 9'01 8'59 8'57 8'53 

23 13'11 13'07 13'03 12'58 12'54 63 8'57 8'55 8'53 8'51 8'49 

24 13'03 12'58 12'54 12'50 12'46 64 8'53 8'51 8'49 8'47 8'46 

25 12'54 12'50 12'46 12'38 12'34 65 8'49 8'47 8'46 8'44 8'42 

26 12'46 12'38 12'34 12'30 12'26 66 8'46 8'44 8'42 8'40 8'38 

27 12'34 12'30 12'26 12'22 12'18 67 8'42 8'40 8'38 8'36 8'34 

28 12'26 12'22 12'18 12'11 12'07 68 8'38 8'36 8'34 8'32 8'31 

29 12'18 12'11 12'07 12'04 12'00 69 8'34 8'32 8'31 8'29 8'25 

30 12'07 12'04 12'00 11'56 11'53 70 8'29 8'27 8'25 8'23 8'22 

31 12'04 11'56 11'53 11'49 11'46 71 8'25 8'23 8'22 8'20 8'18 

32 11'56 11'53 11'49 11'46 11'39 72 8'22 8'20 8'18 8'17 8'15 

33 11'49 11'46 11'42 11'36 11'32 73 8'18 8'17 8'15 8'13 8'11 

34 11'39 11'36 11'32 11'29 11'26 74 8'15 8'13 8'11 8'10 8'08 

35 11'32 11'29 11'26 11'19 11'16 75 8'11 8'10 8'08 8'06 8'05 

36 11'26 11'19 11'16 11'13 11'10 76 8'08 8'06 8'05 8'03 8'00 

37 11'16 11'13 11'10 11'07 11'04 77 8'03 8'02 8'00 7'58 7'57 
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38 11'10 11'07 11'04 11'01 10'58       

39 11'04 11'01 10'58 10'55 10'52       

40 10'58 10'55 10'52 10'49 10'46       
 

 
A vastaggal jelölt teljesítményszint az egészség megőrzéséhez "szükséges", 
illetve "kell" értéket jelzi! Az általános fizikai teherbíró-képesség fejlettsége, 
(az aerob teljesítőképesség és az izomerő) akkor tekinthető kiegyensúlyozott- 
nak/harmónikusnak, ha a próbázó a vizsgálat során elért összes pontszámainak 
legalább a felét az aerob állóképesség mérésére alkalmazott próbában szerzi 
meg. 
 
A 13. és 14. évfolyam követelményei megegyeznek a 19 éves tanulók 
pontszámítási rendszerével. 

 
2000 m-es síkfutás (perc, mp.) F. Mérey Ildikó 

Fiúk pontérték táblázata: 1-77 pontig. 

9.-12.: osztály  (15-19 éves életkorú)   (életkor / év). 

Pontérték 15 éves 16 éves 17 éves 18 éves 19 éves Pontérték 15 éves 16 éves 17 éves 18 éves 19 éves 

1 13'42 13'07 12'54 12'42 12'38 41 9'05 8'57 8'51 8'46 8'44 

2 13'16 12'58 12'46 12'34 12'30 42 9'01 8'53 8'47 8'42 8'40 

3 13'07 12'50 12'38 12'26 12'22 43 8'57 8'49 8'42 8'36 8'34 

4 12'58 12'42 12'30 12'18 12'15 44 8'53 8'46 8'38 8'32 8'31 

5 12'50 12'34 12'18 12'07 12'04 45 8'49 8'42 8'34 8'29 8'27 

6 12'38 12'22 12'11 12'00 11'56 46 8'46 8'38 8'31 8'25 8'23 

7 12'30 12'15 12'04 11'53 11'49 47 8'42 8'34 8'27 8'22 8'20 

8 12'22 12'07 11'56 11'46 11'42 48 8'36 8'29 8'23 8'18 8'17 

9 12'15 12'00 11'49 11'39 11'36 49 8'32 8'25 8'20 8'15 8'13 

10 12'07 11'53 11'42 11'32 11'29 50 8'29 8'22 8'17 8'11 8'10 

11 12'00 11'46 11'36 11'26 11'22 51 8'25 8'18 8'11 8'06 8'05 

12 11'53 11'39 11'29 11'19 11'16 52 8'22 8'15 8'08 8'03 8'02 

13 11'46 11'32 11'19 11'10 11'07 53 8'18 8'11 8'05 8'00 7'58 

14 11'36 11'22 11'13 11'04 11'01 54 8'15 8'08 8'02 7'57 7'55 

15 11'29 11'16 11'07 10'58 10'55 55 8'11 8'05 7'58 7'54 7'52 

16 11'22 11'10 11'01 10'52 10'49 56 8'06 8'00 7'55 7'51 7'49 

17 11'16 11'04 10'55 10'46 10'43 57 8'03 7'57 7'52 7'48 7'46 

18 11'10 10'58 10'49 10'40 10'37 58 8'00 7'54 7'48 7'43 7'42 

19 11'04 10'52 10'43 10'34 10'32 59 7'57 7'51 7'45 7'40 7'39 
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20 10'58 10'46 10'34 10'26 10'23 60 7'54 7'48 7'42 7'37 7'36 

21 10'52 10'40 10'29 10'21 10'18 61 7'51 7'45 7'39 7'34 7'33 

22 10'46 10'34 10'23 10'15 10'13 62 7'48 7'42 7'36 7'31 7'30 

23 10'37 10'26 10'18 10'10 10'08 63 7'45 7'39 7'33 7'29 7'27 

24 10'32 10'21 10'13 10'05 10'03 64 7'42 7'36 7'30 7'26 7'24 

25 10'26 10'15 10'08 10'00 9'58 65 7'37 7'31 7'27 7'23 7'22 

26 10'21 10'10 10'03 9'55 9'53 66 7'34 7'29 7'23 7'19 7'18 

27 10'15 10'05 9'58 9'50 9'48 67 7'31 7'26 7'20 7'16 7'15 

28 10'10 10'00 9'50 9'43 9'41 68 7'29 7'23 7'18 7'14 7'12 

29 10'05 9'55 9'45 9'38 9'36 69 7'26 7'20 7'15 7'11 7'10 

30 10'00 9'50 9'41 9'34 9'31 70 7'23 7'18 7'12 7'09 7'07 

31 9'53 9'43 9'36 9'29 9'27 71 7'20 7'15 7'10 7'06 7'05 

32 9'48 9'38 9'31 9'25 9'22 72 7'18 7'12 7'07 7'04 7'02 

33 9'43 9'34 9'27 9'20 9'18 73 7'14 7'09 7'05 7'01 7'00 

34 9'38 9'29 9'22 9'16 9'14 74 7'11 7'06 7'01 6'57 6'56 

35 9'34 9'25 9'18 9'12 9'10 75 7'09 7'04 6'59 6'55 6'54 

36 9'29 9'20 9'12 9'05 9'03 76 7'06 7'01 6'56 6'53 6'51 

37 9'25 9'16 9'08 9'01 8'59 77 7'04 6'59 6'54 6'50 6'49 

38 9'20 9'12 9'03 8'57 8'55       

39 9'14 9'05 8'59 8'53 8'51       

40 9'10 9'01 8'55 8'49 8'47       
 

 
A vastaggal jelölt teljesítményszint az egészség megőrzéséhez "szükséges", 
illetve "kell" értéket jelzi! Az általános fizikai teherbíró-képesség fejlettsége, 
(az aerob teljesítőképesség és az izomerő) akkor tekinthető 
kiegyensúlyozottnak/harmónikusnak, ha a próbázó a vizsgálat során elért 
összes pontszámainak legalább a felét az aerob állóképesség mérésére 
alkalmazott próbában szerzi meg. 
 
A 13. és 14. évfolyam követelményei megegyeznek a 19 éves tanulók 
pontszámítási rendszerével. 
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AZ ÁLTALÁNOS FIZIKAI TEHERBÍRÓ KÉPESSÉG MINŐSÍTÉSE 

IGEN GYENGE 
0-20. 5 pont 

Gyenge fizikai állapota miatt, a mindennapi tevékenységének maradéktalan 
elvégzése, legtöbb esetben olyan fizikai-szellemi megterhelést jelent, hogy 
rendszeresen fáradtnak, kimerültnek érzi magát. Figyelem terjedelmének, 
tartósságának növeléséhez, közérzetének - átmeneti - javításához igen 
gyakran különféle élénkítő szerek, esetenként gyógyszerek fogyasztására van 
szükség. Hajlamos a gyakori megbetegedésre. Immunrendszerét a kisebb 
fertőzések, könnyebb megbetegedések leküzdése is már igen gyakran komoly 
feladat elé állítják. 

GYENGE 
21-40. 5 pont 

Az egésznapi tevékenységétől még gyakran fárad el annyira, hogy nem tudja 
kipihenni magát egyik napról a másikra, ezért estére sokszor fáradtnak, 
levertnek, kimerültnek, rosszkedvűnek érzi magát. 

KIFOGÁSOLHATÓ 
41-60. 5 pont 

A rendszeres mindennapi tevékenységétől ugyan már ritkán fárad el, de a 
váratlan többletmunka még erősen igénybe veszi. 

KÖZEPES 
61-80. 5 pont 

Elérte azt a szintet, amely elegendő ahhoz, hogy az egészséges létezése stabil 
maradjon, azaz tartósan kiegyensúlyozottan, jó közérzettel élhessen. 
Rendszeres, heti 2-3 óra testedzéssel a továbbiakban törekedjen arra, hogy a 
későbbi élete folyamán is egészsége megőrzése érdekében, legalább ezt a 
szintet megtartsa. 

JÓ 
81-100. 5 pont 

Ezt a szintet általában azoknak sikerül elérni, akik valamilyen sportágban 
alacsonyabb szintű szakosztályban, ill. amatőr szinten rendszeresen edzenek, 
versenyeznek. Ha valaki arra az elhatározásra jut, hogy élsportoló szeretne 
lenni, legjobb, ha minél előbb hozzákezd az alapvető kondicionális 
képességeinek magasabb szintre fejlesztéséhez. 

KIVÁLÓ 
10-120. 5 pont 

Aki ezt a szintet eléri, már joggal reménykedhet abban, hogy speciálisan is 
olyan jól terhelhető fizikailag, hogy néhány sportágban már akár élsportoló is 
lehet. 

EXTRA 
121-140 pont 

Ha valaki ezt a szintet eléri és megtartja, akkor az általános fizikai teherbíró 
képessége területén elérte azt a szintet, hogy fizikailag kiválóan terhelhető. 
Az eddigi vizsgálataink szerint, ez egyben azt is jelenti, hogy alkalmassá vált 
szinte valamennyi sportágban, olyan rendszeres, magas szintű sportági 
specifikus edzés elvégzésére, hogy - nagyobb formaingadozás nélkül - 
nemzetközi szinten is csúcsteljesítményt érjen el. 

 


