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PEDAGÓGIAI PROGRAM 

BEVEZETŐ 

 

A gyermek vendég a házban, 

akit szeretni és tisztelni kell -  

sohasem birtokolni,  

hiszen ő Istené. 

(J.D.Salinger) 

Mi is az iskola? 

A családfogalom logikájához hozzátartozik, hogy az már akkor létezik, amikor még gyermekek 

meg sem születnek, és család akkor is, amíg a gyermekek fölcseperednek, és akkor is az marad, 

amikor a gyerekek kirepülve új, más családot alkotnak. Mert a család valójában: a két szülő, és 

azok egymás iránti szeretete. 

Valahogy hasonlóképp csatlakoznak a gyerekek az iskolához. Ők ott növekednek, bölcsebbé 

válnak. De tudnunk kell, és nekik is tudniuk kell, csak négy-hat évre része az életüknek az 

iskola, ez az iskola; majd aztán ők továbbállnak, egy kis darabkát visznek ugyan a diákévekből, 

mely beépül a felnőtt életükbe, de ők itt csak átmenetileg voltak azért, hogy a felnőtt életre 

készüljenek. 

Így az iskola maga a tanári kar. 

Nem kizárva ebből a gyerekeket, hanem éppen otthont teremtve nekik. 

A tanári kar fölkészültsége biztosítja a diákok tudását. A tanári kar közössége az alapja a diákok 

közösségének. A tanári kar hívő közössége alapja diákok hitre nevelésének. Ha a tanárok 

tisztelik és szeretik egymást, úgy a diákok is hasonlóképpen fordulnak egymáshoz. 

És így a tanóra maga a tanár. 

A tanár fölkészültsége biztosítja a diák tudását. A tanár közösségre való nyitottsága segíti a 

diákok közösségének kialakulását. A tanár hívő élete kell, hogy minta legyen a diákok számára. 

Ha a diák szeretheti a tanárt, úgy a tanár a személyisége megteremt mindent, ami kell egy 

órához, és azon keresztül mindent megadhat neki, amire szüksége van a fejlődéséhez. 

 

Mindezzel a felelősséggel kell tudnia bánni a tanároknak, a belőlük alkotott közösségnek, mely 

az iskolát jelenti, ahová szülők és gyermekek bizalommal beléphetnek - társsá válhatnak négy-

hat évre. 

  



7 

 

I) A Szent Margit Gimnázium 

I/1) Az iskola rövid története 

Az iskola alapítója, az épület építtetője és mai fenntartója az Isteni Megváltóról 

Nevezett Nővérek Kongregációjának - Magyar Tartománya. A nővérek rendjének 

alapítója Eppinger Erzsébet 1814. szeptember 9-én született az észak-elszászi 

fürdővároskában, Niederbronnban. 

1848-ban, arra a meggyőződésre jutott, hogy plébánosa segítségével, néhány 

társával szerzetesi közösséget fog alapítani. Az alapítás célja, hogy otthonukban 

ápolják az elhagyatott betegeket, és gondoskodjanak a rászoruló gyermekekről, 

ami abban az időben elsősorban a szegény gyerekek tanítását, illetve vallásos 

nevelésüket jelentette. 

Simor János, győri püspök még a rendalapító Anya, Alfonza nővér életében 

meghívta a nővéreket Magyarországra. Sopronban megalapították az első 

rendházat, ahol 1863-ban német származású nővérek telepedtek le, itt létesült az 

anyaházuk. 1868-ban alapította meg a püspök atya a magyar kongregációt, és 

engedélyezte a novíciák felvételét. A nővérek gyermekekkel, árvákkal, öregekkel 

és betegápolással foglalkoztak. 

A Rend neve az elmúlt másfél évszázad alatt többször megváltozott. Jelenlegi 

nevét - Az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Kongregációja nevet - XII. Pius alatt 

vette fel. 

A magyar tartomány felismerve a kor új szükségleteit, a betegellátás mellett az 

árvaellátáson keresztül fokozatosan vállalta az ifjúság tanítását. 

A Rend Sopronban tanítóképzőt alapított, és ezzel elindította a középiskolai 

oktatás megszervezését. 1920-ban alapították meg a budapesti Szent Margit 

Leánygimnáziumot. 

1912-ben nővéreket küldtek Amerikába, a kivándorolt magyarok testi és lelki 

gondozására, magyarságtudatuk megőrzésére. 

A szerzetes nővérek sokfelé vállaltak feladatot az országban. 1929-ben már 576 

nővér közül 245-en tanítással, 341-en pedig betegápolással foglalkoztak. A Rend 

sikeresen működött az országban. 1950-ben, a szétszóratás évében, már 75 

zárdájuk volt. A nővérek száma ekkor 1129, ebből 81 óvónő, 245 tanítónő, 115 

tanárnő, 417 betegápoló, 225-en más apostoli munkában dolgoztak, és 46-an 

nyugállományban voltak. 

1990-től dolgozhatnak és élhetnek ismét a rendi keretek között, ma négy 

közösségben, hat intézményt fönntartva összesen 35 nővér él. (2016-ban.) 

Steinmayr Maria Stanislaa anya 1920-ban alapította meg a Rend első 

középiskoláját a fővárosban. A gimnázium ideiglenesen a Fehérvári út és Váli utca 

sarkán lévő Fővárosi Polgári Leányiskolában nyílt meg 3 teremmel, amiből egy 
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osztályterem, egy tanári és egy igazgatói szoba volt. Az első osztályba 37 nyilvános 

és 2 magántanulót vettek fel. A nővérek a rendházból jártak az iskolába tanítani. 

Mivel a Rend igyekezett saját épületben elhelyezni a gimnáziumot, 1929-ben 

megindultak a tárgyalások az új épületről. 1931-ben Gombos Gabriella nővérnek 

sikerült a telket megszerezni, és Fábián Gáspár műépítész tervei alapján 

megindulhatott az építkezés. 1932-ben költöztek át az új épületbe, melyben egy 

szerzetesház, a tanítóképző és gimnázium kapott helyet. 

Az iskola Szent Margit néven vált ismertté, akkor talán Európa legszebb és 

legmodernebb felszereltségű tan- és nevelőintézete volt. 

1948-ban államosították a Szent Margit Gimnáziumot, és XI. ker. Szent Margit 

Leánygimnázium lett. 

1950-ben deportálták a nővéreket az épületből. 

1951-ben az Agráregyetem költözött ide. 

Ezután a Martos Flóra Gimnázium, a Szlovák Gimnázium, végül a Kaffka Margit 

Gimnázium működött az épületben. 1960-as évek közepétől az iskola koedukált 

iskolaként működött. 

A Budai Margitosok Baráti Köre 1920-1948 közötti margitos diákokból 

szerveződött 1989-ben. Az öregdiákjainkat magába tömörítő közösség azzal az 

igénnyel lépett fel, hogy a Szent Margit Gimnázium újra működjék. 1994-ben 

elindult az első egyházi osztály. 1996. augusztus elsején kapta vissza a Rend az 

épületet. Ekkor indult újra a Szent Margit Gimnázium, amelyben 2000-ig még 

állami osztályok is működtek. 

Azóta hat és négy (illetve nyelvi előkészítős négy) osztályos gimnáziumként 

működik az iskola. 

I/2) Az iskola mint egy szerzetesi közösség „opus”-a, műve. 

A diákok egy része keresztény szellemű nevelést kap a családban, de a családok 

többsége már az iskolára bízza ennek elmélyítését és a vallásos gyakorlatok 

megszerettetését a fiatalokkal. Sőt, akadnak olyan diákok is, akik távolabb vannak 

ugyan a katolikus, vagy épp keresztény hittől, de nyitottak az értékek 

befogadására. 

„Az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Kongregációja apostoli tevékenységet 

folytató szerzetesközösség. 

Általános célja az, hogy Isten dicsőségét előre mozdítsa, és tagjait Krisztus 

követése által az evangéliumi tanácsok útján a tökéletes keresztény szeretetre 

vezesse. 

Különleges apostoli feladata: közreműködés a világ megváltásában, főleg az 

Egyház által rábízott pasztorális, szociális, és karitatív munka végzésével a 

betegápolás, a szegények és öregek gondozása, a nevelés és tanítás területén. 
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A nevelési és oktatási munkában arra törekszünk, hogy a gyermekeket és az 

ifjúságot az Evangélium szellemében keresztény emberré formáljuk, és segítsük 

őket tehetségük és képességeik kibontakozásában. 

Keresztény szabadságban és szeretetben igyekezzünk a nevelőkkel, tanítókkal, 

szülőkkel, gyermekekkel és az ifjúsággal jó közösséget alapítani. 

Nevelői és tanítói munkánk feleljen meg a keresztény alapelveknek és a kor 

követelményeinek. A neveléssel foglalkozó nővérek legyenek nyitottak a kor 

problémái iránt, de legyenek tudatában annak, hogy minden nevelői és oktatói 

munka csak akkor lesz termékeny, ha saját életük az Evangélium szellemét 

sugározza. 

A harmonikus nevelés érdekében a nővérek tartsanak jó kapcsolatot a szülőkkel és 

működjenek velük együtt. Lehetőséget is adhatnak nekik vallási és pedagógiai 

továbbképzésre. 

A nevelői és oktatói tevékenységhez különleges szellemi és lelki adottságokra, 

gondos előkészületre és állandó megújulási és alkalmazkodási készségre van 

szükség. Ezért a nővérek törekedjenek állandó önképzésre. Így lesz hatásuk tartós 

a rájuk, bízottakra, mert hiszen inkább nevelünk azzal, amik vagyunk, és amit 

teszünk, mint azzal, amit mondunk.” 

(Részlet a Kongregáció Direktóriumából) 

A tantestület egyházi és világi személyekből áll, föladatának megfelelőn 

mindenkinek figyelemmel kell lennie a Rend küldetésére és iskolai nevelésben 

megfogalmazott törekvéseire. 

Az iskola a nevét Árpád-házi Szent Margitról kapta. Tanulhatunk tőle ma is: 

szociális segítségre való készséget, részvétet a szenvedők iránt, tiszteletet 

embertársaink iránt, türelmet, megbocsátást és békességre való törekvést. 

I/3) Küldetésnyilatkozat: 

Iskolánkhoz olyan tanárok, feladatukban őket segítő munkatársak és nem utolsó 

sorban diákok csatlakoznak, akik nyitottak az iskola keresztény, katolikus 

szellemiségére; és álljanak bár a hitélet különböző fokán, abban készek a 

fejlődésre. 

Életükben a hit és tudás - egymást segítve és kiegészítve - alkalmassá teszi őket 

arra, hogy eljussanak a keresztény nagykorúságra, és az Isten teremtette emberi 

élet teljessége felé haladjanak. Együtt és egyenként törekednek arra, hogy a 

körülöttünk élő világ, az európai és legfőképp a magyar kultúra értekeit fölvállalva 

a társadalom olyan hasznos polgáraivá váljanak, akiket azonban mindezek előtt a 

Krisztusi törvények vezetnek. 

A hitben, tudásban, művészetben, sportban és az emberi élet más területén kapott 

talentumaikat úgy bontakoztatják, hogy ki-ki azok mértéke szerint alkalmas legyen 

a keresztény társadalom folyamatos megújulásán munkálkodni. 
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Olyan megtartó közösséget építenek, melyben életre szóló biztonságot adnak és 

kapnak. 

Az iskola jelmondata: „bizalom és felelősségtudat”. Ennek szellemében az Istenbe 

vetett bizalommal felelősen vezetik a saját életüket, és felelősségtudattal 

fordulnak egymáshoz. 

I/4) Pedagógiai Program törvényi háttere 

2011/CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának 

rendjéről. 

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának 

kiadásáról 

40/2002. (V. 24.) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről 

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 

és a köznevelési intézmények névhasználatáról, illetve annak módosítása 

I/5) Az iskola működésének törvényi alapja: Az Alapító Okirat 

Az Alapító Okirat és annak módosításai a Pedagógiai Program mellékleteiben 

találhatók. 

I/6) A Pedagógiai program hatálya 

A pedagógiai program „Felülvizsgálati szabályzattal” rendelkezik. 

A Pedagógiai Program egy példánya a Fenntartónál, a Titkárságon és Könyvtárban 

kinyomtatott formában megtalálható. A honlapon olvasható. 

II) Az ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 

II/1) Az iskolában folyó nevelő és oktató munka pedagógiai elvei 

Katolikus iskola nevelésének középpontja és alapja maga az evangéliumban elénk 

táruló megváltó Jézus Krisztus. 

„A keresztény hit egy közösség ölén születik és növekszik. Az iskola azért tanít, hogy 

neveljen, vagyis hogy belülről alakítsa az embert. Ezért elkerülhetetlen, hogy az 

iskola - burkoltan vagy kifejezetten - valamely határozott világnézetre hivatkozzék. 

Ez beletartozik minden választás belső történésébe. Az iskolának, mint nevelő 

intézménynek kifejezett feladata, hogy feltárja a műveltség erkölcsi és vallási 

dimenzióit. Erkölcsi szabadság csak az abszolút értékekkel kapcsolatban 

lehetséges: ezektől függ az ember életének értelme és értéke.” (AKI 29., 30. és 53. 

pont) 
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A katolikus nevelő a tanulók személyiségfejlesztése folyamán a diákot el kívánja 

vezetni a teljes személyiség kiteljesedéséhez, amely a közösségben megélt hit által 

valósulhat meg. 

„A katolikus iskola olyan intézmény, amely a személyiség javáért tevékenykedik, s 

ezért az emberi személyek iskolája. Az emberi személyiség anyagi és lelki igényével 

központi helyet foglal el Jézus tanításában: ezért annak kibontakoztatása a 

katolikus iskola legfőbb célja." (KN) 

Az önmagával és a világgal egyensúlyban élő ember ezáltal lesz képes a jelen 

kihívásaira is megfelelő választ adni. Keresztény nevelésünk akkor eredményes, ha 

segíti diákjainkat a szabadság felelős megélésében úgy, hogy lelkileg érettek és 

nyitottak legyenek a transzcendencia és az igazi értékek iránt. Fontos, hogy 

törekedjenek önmaguk és a környező világ megismerésére. Ne fogadják el a 

középszerűséget, folytonosan képezzék és neveljék önmagukat, és egyre 

tudatosabban keressék az Egyházon belül Isten és embertársaik szolgálatának 

lehetőségeit. 

„A katolikus iskolában az oktatásnak és nevelésnek meg kell felelnie a katolikus 

tanítás elveinek, az oktatóknak pedig ki kell tűnniük helyes oktatásukkal és 

becsületes életükkel.” (CIC 803.) 

Pedagógiai munkánk főbb jellemzői az iskolában: 

• keresztény értékrendre építjük tevékenységünket; 

• keresztény felnőttségre igyekszünk elvezetni diákjainkat, 

• tanításunkat a keresztény szellemiség hatja át; 

• pedagógiai munkánkban egyaránt fontos a keresztény nevelés és az oktatás; 

• első sorban az Isten Országának „állampolgárait” neveljük úgy, hogy jó és 

hasznos tagjai legyenek a nemzetnek is. 

Pedagógiai tevékenységünkben hangsúlyt kapnak az alábbi alapelvek: 

• nevelésünkben abban igyekszünk támogatni diákjainkat, hogy megtalálják az 

Isten teremtette személyiségükben és talentumaikban a számukra kijelölt 

utat; 

• nevelés során törekszünk a helyes szokások kialakítására a diákokban, ezért 

minden helyes szokás rögzítésére és elmélyítésére oda kell figyelnünk, 

• pedagógiánkban megfelelő jelentőséget tulajdonítunk a kompetenciák 

kialakításának, annak, hogy diákjaink olyan tudásra tegyenek szert, melyre 

biztosan lehet építkezni; mely stabil alapja a „tovább-tanulásnak”; 

• törekszünk arra, hogy a morálra nevelés minden tantárgyon keresztül 

megnyilvánuljon, hogy diákjaink ne csak érvényesülni akarjanak, hanem 

személyiségükben gazdagítsák a társadalmat, 
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• keresztény nevelésünk csak akkor eredményes, ha a diákok belső igényévé 

válik a pontosság, fegyelem és önfegyelem; 

• a keresztény nevelés csak a pedagógusok személyes példája alapján 

lehetséges: „a katolikus iskola sajátos jellegének biztosítása legnagyobb 

részben az ott tanítók tevékenykedésén és tanúságtételén múlik” (KN); 

• az erények gyakorlása nemcsak a diákokra, hanem a pedagógusokra is 

vonatkozik; 

• az egyházi és nemzeti hagyományok megőrzésére és ápolására gondot 

fordítunk. 

Nem szabad azonban figyelmen kívül hagynunk, hogy a nevelés nem egy 

magatehetetlen, önmagáról nem tudó agyag formázása, hanem egy szabad 

akarattal, öröklött és már magára vett adottságokkal felruházott személyiséggel 

történő foglalkozás. 

A kiskamasz, nagykamasz, sőt még a fiatal ifjú személy is egészségesen irtózik a 

direkt neveléstől. Ők - habár megfogalmazni nem tudják, de a - hétköznapi 

csodákat várják el a nevelőtől. Azt, amelyet meg sem fogalmaz a nevelő, amely 

csak a mindennapi rutin, oktatás, mondhatni „verkli” során adódik át csöndben és 

észrevehetetlenül, mégis kristálytisztán és hatékonyan. 

Vagyis a jó pedagógus a személyiségével nevel, és a jó pedagógus „suttyomban”, 

észrevétlenül nevel. Mindenféle „nevelési” tevékenység, még inkább a hitre 

nevelés ügyesen és észrevétlenül beleötvöződik a pedagógus oktatói, szakmai 

munkájába - de leginkább a személyiségébe. 

II/2) Az iskolában folyó oktató- és nevelőmunka célja 

Iskolánkban a pedagógiai munkának fő célja: 

• hogy tanítványaink a nevelés folyamatának eredményeként keresztény 

értékeket valló, művelt, érzelemben gazdag személyiségekké váljanak; 

• Istent és az embereket becsülő és szerető felelős polgárokká, tisztességes, 

jó érzésű, teremtő és alkotó munkára, boldogulásra és boldogságra képes 

személyiségekké váljanak; 

• hogy elősegítsük a személyiségközpontú nevelés jegyében az egyéni 

képességek kibontakozását az órai munkában és a tanórán kívüli 

tevékenységekben. 

• hogy iskolánk tanulói minél jobban haladjanak a hitbéli fejlődés, a tudás, a 

fegyelem, önfegyelem és közösségi emberré válás területén; 

• hogy diákjaink erkölcsi és esztétikai szemlélete és érzékenysége kialakuljon, 

kognitív és kommunikációs képességeik fejlődjenek; 
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• hogy minden iskolánkra bízott tanuló a műveltségi tartalmak feldolgozásával 

olyan ismereteket kapjon, olyan képességeket és készségeket fejlesszen, 

melyekkel határozott értékrendet képes kialakítani; 

• hogy alkalmat teremtsünk arra, hogy tanulóink az iskolai közösségi élet 

során megtanulják az együttműködési készséget; gyakorolják a 

segítőkészséget, az empátiát, a szolidaritás készségét és ezzel fejlesszék 

önismeretüket; 

• hogy hátrányos helyzetű tanítványainkat amennyire lehet, fölzárkóztassuk, 

hiszen diákjaink otthoni környezete nagy szórást mutat; 

• hogy tanulóink egészséges arányérzékkel képesek legyenek kudarcaikat és 

sikereiket elviselni; 

• hogy diákjaink megfelelő formában és felelősséggel tudják elmondani 

(életkornak, fejlettségi foknak, személyiségjegyeiknek megfelelően) 

véleményüket, állásfoglalásukat; 

• hogy magas színvonalú, sokszínű ismeretközléssel és magyarázattal, igényes 

szakmai munkával fejlesszük tanítványaink kreativitását, problémafelvető és 

problémamegoldó képességét és készségét; 

• hogy ösztönözzük tanítványainkat a liturgikus alkalmakon (lelki napok, 

szentmisék, zarándokutak) való aktív részvételre, és segítsük őket, hogy lelki 

érésük eredményeképp ezek az alkalmak életük részévé váljanak, 

• hogy megismertessük nagy művészek, híres tudósok, kiemelkedő 

gondolkodók hithez és egyházhoz való viszonyát, és példájuk ösztönzően 

hasson gondolkodásukra, személyiségük fejlődésére; 

• hogy diákjaink képességeit megfelelőn fejlesszük. Ennek érdekében fokozott 

figyelmet fordítunk a tehetséges diákok felkarolására (szakkörök, ITDK, 

Irodalmi Kávéház, stb.) és a lemaradó tanulók felzárkóztatására 

(korrepetálás, egyéni foglalkozás stb.) is; 

• hogy diákjainkkal megismertessük és megszerettessük gyökereinket, 

kultúránkat, nyelvünk gazdagságát és kincseit, hazánk tájait és nem utolsó 

sorban nagy elődeinket, hogy kialakuljon bennük az egészséges 

nemzettudat; 

• hogy diákjaink megismerjék egyházi és nemzeti ünnepeinket, ezeket méltón 

éljék át, és tovább örökítsék az utánuk következő nemzedékeknek, ápolják a 

nemzeti és az iskolai hagyományokat; 

• hogy iskolánk igényt teremtsen a kulturált szórakozásra és kikapcsolódásra, 

a szabadidő tartalmas eltöltésére. 
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II/3) Az iskolában folyó nevelő - oktató munka feladatai 

Tapasztaljuk, hogy iskolánkba is jár vallás nélkül nevelkedett, vagy csak formálisan 

vallásos családból származó gyerek. Előttük megkülönböztetett figyelemmel és 

odaadással kell képviselni a krisztusi örömhírt, mert csak tapintattal, megértéssel 

és hiteles tanúbizonysággal érhetünk el komoly eredményt. 

A Szent Margit Gimnázium tantestülete kötelességének érzi, hogy a tanulók 

személyiségét keresztény szellemben formálja és alakítsa. 

Ezért iskolánk feladata: 

• Segíteni hitük növekedését az azt szolgáló programokban való aktív 

részvétellel. (Lelki nap, osztálymise, vasárnapi évfolyammise, diákmise, 

jelentős ünnepek, stb.) 

• Fejleszteni tanítványainkban a morális érzékenységet, ezért elsősorban 

osztályfőnöki, hittan-, irodalom- és történelemórákon, de más órákon is 

hangsúlyt fektetünk a tananyaghoz illeszkedő szentek, neves egyházi és 

világi személyiségek életútjának bemutatására, melyeknek ismerete 

követésre méltó példaként áll tanítványaink előtt. 

• Elősegíteni diákjainkban a keresztény világszemlélet, világkép és világnézet 

kialakítását és érzelmi-szellemi életük gazdagítását és megerősítését. 

II/4) Az iskolában folyó nevelő - oktatómunka eszközei, eljárásai 

Nevelő- oktatómunkánk eszköz- és eljárásrendszerének kidolgozásánál az alábbi 

szempontokat kell figyelembe vennünk: 

• A tanulók életkori sajátosságait, képességeit - talentumait - és a tanuláshoz 

való hozzáállásukat. 

• Az eljárások, eszközök megválasztásánál elsősorban a diákok adottságait, 

körülményeit, helyzetükből és képességükből fakadó igényeit kell szem előtt 

tartani. 

• Csak szellemiekben, lelkiekben és egészséges életmódban igényes tanár tud 

hasonló igényességre nevelni. 

• Tudatosítanunk kell, hogy az eljárások és eszközök akkor hatékonyak, ha 

azokat helyesen (ha kell, kombinálva) alkalmazzuk. 

• Iskolánk értékelési rendszerét, a tanulók magatartásának és szorgalmának 

minősítési előírásait a helyi tanterv, illetve a házirend tartalmazza. 

o A módszereket a nevelés folyamatában betöltött szerepük alapján az 

alábbiak szerint csoportosítjuk: 

- a meggyőzés módszerei 

- a szaktárgyak által nyújtott pedagógiai lehetőségek, 

- tanulószoba által nyújtott lehetőségek, 

- példaképek állítása, 
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- személyes vagy csoportos beszélgetések, stb. 

• A követelményeknek egyértelműknek, az ellenőrzésnek és értékelésnek 

folyamatosnak és kiszámíthatónak kell lenniük. Az óravezetésnek a tanulók 

korának megfelelőn változatosnak, differenciáltnak, mozgalmasnak, 

figyelemfönntartónak kell lenniük. 

• Alkalmaznunk kell a magatartásra ható ösztönző módszereket - úgy mint a 

gyengébbek biztatása, az eredmények elismerése, dicséret - alkalomadtán 

pedig az el nem kerülhető következményekkel történő szembesítés. 

• A jutalmazás és büntetés formáiról a „Követelményrendszer alapelvei” 

fejezetben beszélünk. 

II/5) A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

A nevelésünk célja, hogy a diákok személyisége helyes irányban fejlődjék, 

alakuljon. E munka során egyes tulajdonságokat erősíteni kell, míg másokat 

alakítani vagy épp lefaragni. A nevelő előtt mindig ott lebeg egy személyiségideál, 

amit igyekszik mind jobban megközelíttetni diákjával a nevelés során. 

Természetesen 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 tartanunk 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 és Jézus 

életében mutatkoznak meg a legteljesebben. Ezért a diákok elé példaként Jézust, 

az őt követő szenteket, és a ma körülöttünk élő szent életű embereket kell állítani. 

Be kell mutatni, hogy a nyolc boldogság, a szeretethimnusz, a sarkalatos erények 

hogyan lehetnek életük részévé, hogyan szólhatnak az ő nyelvükön is. 

Az emberi személyiség kialakulása a gyermekkortól kezdve a kamaszkoron át az 

ifjúkorig, hosszú folyamat. Ráadásul egy életen keresztül tart. Minden 

korosztálynak megvan a maga jellemzője mind érdeklődésben, mind emberi 

példákban, mind olyan értékekben, amelyre érzékenyek. 

A fejlődés célját fejezi ki a szeretetparancs egysége: szeretni Istent, szeretni 

embertársaimat mint saját magamat. Akiben ezek a tulajdonságok megerősödnek, 

az fogékony lesz a szentre, az igazra, a jóra és a szépre. Így válhat valóvá a diákjaink 

elé állított személyiségideál: „ti vagytok a világ világossága” (Mt 5,14). 

Nevelési céljaink alapján az alábbi feladatokat fogalmazhatjuk meg a 

személyiségfejlesztéssel kapcsolatban: 

• Az értelmi nevelés területén elvégzendő feladatok: 

o az öröklött, a tapasztalati, az értékelő és az értelmező értelmi 

képességek fejlesztése; 
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o az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek kialakítása, 

fejlesztése, a megismerés képességének fejlesztése, 

o az alkalmazás, a változtatás, a továbbfejlesztés igényének és az arra 

való képességnek kialakítása, fejlesztése 

o a helyi tantervben leírt, az egész intézményre érvényes egységes és 

alapvető tartalmak átadása, elsajátíttatása, figyelembe véve a 

differenciálás szükségességét. 

• Az érzelmi nevelés területén elvégzendő feladatok 

o szociális érzékenység kialakítása, erősítése; 

o az önismeret és a céltudatosság kialakítása; 

o kiegyensúlyozott érzelmi intelligencia kialakítása, fejlesztése; 

o kiegyensúlyozott közösségi és személyes kapcsolatok kialakítására, 

fönntartására való képesség nevelése; 

• A lelki nevelés területén elvégzendő feladatok: 

o a Istengyermekség el- és befogadására nyitott személyiség kialakítása; 

o az erkölcsi értékek megismerése, tudatosítása és meggyőződéssé 

alakítása, 

o a tanulói közösségre és önmagukra irányuló aktivitásra és helyes 

cselekvésre késztető érzelmek kialakítása, 

o a felelősséggel vállalt, becsületes munkára való felkészítés, 

o a szociális érzékenység kialakítása és fejlesztése. 

Pedagógiai Programunk - amely a helyi tantervet is magában foglalja - 

megfogalmazásánál elsődleges szempont olyan követelmények meghatározása, 

amelyek a személyiségfejlesztő oktatást helyezik előtérbe. Nevelési programunk 

összeállításánál elsődlegesek az alábbi feladatok: a magas színvonalon megtartott 

tanítási órák; a színes, sokoldalú iskolai élet, melynek színterei a tanulmányi és 

sportversenyek, szakkörök, énekkar, zenekar, néptánc foglalkozások, előadások, 

emeltszintű képzés, korrepetálások, ünnepélyek, túrák, kirándulások. 

• ezek a lehetőségek fejlesztik a tanulók önismeretét, elmélyítik keresztény 

gondolkodásukat, együttműködési készségüket; 

• az értékekkel való azonosulás fokozatos kialakításához a helyes életmód, 

szokások meggyökereztetéséhez segítséget nyújtanak az értéképítő 

eljárások, ilyenek a lelki gyakorlatok, előadások, színház- és hangverseny 

látogatások, a pedagógusi példamutatás, a tanulási folyamat. 

a) Kialakítandó személyiségjegyek: 

• megfelelő önismeret, helyes önértékelés; 

• az értékek felismerése, megbecsülése és vállalása; 



17 

 

• józan, megfontolt ítélőképesség; 

• nyitottság és befogadóképesség; 

• a saját akaratunkról való lemondás mások érdekében; 

• az alaposság és a mértékletesség kialakítása; 

• szelídség, alázat és türelem; 

• a bűnbánatra való készség; 

• a belső csendre, elmélyülésre való igény; 

• hűség Istenhez és embertársainkhoz; 

• felelősség mindnyájunk és a teremtett világ iránt; 

• döntőképes, kiegyensúlyozott, önállóan gondolkodó, másokat 

elfogadó, szilárd értékrend. 

b) Elvárásaink diákjainktól a következők: 

• belső igény a szentre, a szépre, a jóra és az igazra 

• az iskola házirendjének elfogadása, készség a keresztény lelkiség 

megismerésére; 

• rendszeres részvétel a vallásának megfelelő (katolikus, protestáns) 

egyházi programokban az éves munkatervnek megfelelően; 

• tiszteletteljes, udvarias és választékos beszéd tanárral és társakkal 

egyaránt 

• egészséges fizikum és rendezett, ízléses külső; 

• mindenki testi, lelki egészségének megóvása, biztosítása; 

• a rábízott feladatok lelkiismeretes elvégzése, a házirend tudatos 

betartása; 

• az iskola épületének, berendezéseinek és szemléltető eszközeinek 

gondos használata és megóvása. 

II/6) Iskolánk egyházi, rendi jellegéből adódó külön feladatai, elvárásai 

a) Területei 

(i) Liturgikus: A tanév rendjében meghatározott alkalmakkor vannak 

szentmisék, igeliturgiák. 

(ii) Lelki: iskolánkban van külön lelki nap, mely alkalmas a lelki 

feltöltődésre, tanítás előtti és utáni ima, melyet tanárukkal közösen 

mondanak. 

(iii) Erkölcsi: Iskolánkban nem csupán a jó ízlés és a társadalmi etika normái 

érvényesek, ezen túl a katolikus erkölcstan is normája a tanárok és 

diákok viselkedésének. 
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b) Elvárásaink tanáraink felé 

(i) Hívő, példamutató élet, a keresztény erkölcs szerinti élet. Csakis 

példamutató, keresztény élettel lehet másokat is ugyanerre nevelni. 

Igen fontos a példamutató, rendezett egyházi házasság, vagy a tisztán 

vállalt élet hiszen példát a társadalom megújulására csakis így lehet 

mutatni. 

(ii) Jelenlét: A Don Bosco-i keresztény pedagógia egyik alappillére a 

„megelőzés mint mentalitás” a keresztény nevelő egyik legfontosabb 

föladata. Ezt csakis egy valós, odafigyelő és megszólítható jelenléttel 

lehet és kell is elérni. 

c) Elvárásaink diákjaink felé 

(i) Tisztelet. Egymás hitét, útkeresését tiszteljék, és tapintattal kezeljék. A 

liturgikus, lelki alkalmakon viselkedésükkel fejezzék ki a másik 

hite/meggyőződése iránti tiszteletüket. 

(ii) Jelenlét. Az iskola által szervezett hitbéli, vallásos, liturgikus 

eseményeken vegyenek részt, hisz a jelenlét nem a meggyőződést, a 

hit és vallásbeli elköteleződés szintjét jelenti, sokkal inkább a 

nyitottságot és a közösséghez tartozást. Hisz maguk ezek az alkalmak 

sem csupán kultikus, még kevésbé térítő alkalmak, hanem a közösség 

együvé tartozásának látható kifejeződései. 

Természetesen a nem katolikus vallásúak számára igyekszik az iskola 

lehetőséget nyújtani a saját hitük és liturgiájuk megélésére; 

mindazonáltal azokra az évfolyammisékre, amelyeken egy diák saját 

osztálya a felelős, illetve félévenként egy-egy reggeli misére elvárjuk 

minden diákot egy-egy osztályból. 

(iii) Nyitottság, tanulásra készség. Legyenek nyitottak a hit különös 

útjainak megtalálására, amely néha, mint búvópatak tűnik el az ember 

szeme elől, legyen az bármely életkorban is. Legyenek képesek 

meglelni a hit újabb és újabb kihívásait, tanulással önmagukat mindig 

többé és bölcsebbé alakítani. 

II/7) A közösségfejlesztéssel kapcsolatos programok, események, lehetőségek 

a) A közösségfejlesztés keresztény alapjai 

Az iskola épp azzal válik katolikussá, hogy - bár más-más fokon - az iskolai 

közösség minden tagja osztozik a keresztény világnézetben, s ezt ki is 

jelentik, föl is vállalják. Így ebben az iskolában az evangéliumi elvek válnak 

nevelési eszménnyé, belső ösztönzővé és egyúttal végső céllá. 
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A közösségfejlesztés az iskola valamennyi dolgozójának föladata, amelyet 

figyelembe kell vennie mindennapi munkája során, hogy példaként álljon a 

diákok előtt megjelenésével, viselkedésével, beszédstílusával. 

A közösségi nevelés a feltétele, hogy az egyén sokszínű fejlődését, a gazdag 

személyiség kialakulását biztosítsa. 

A közösséget viszont az egyes személyiségek akarata, tevékenysége 

működteti, erősíti, így a közösségnek nem alárendeltje az egyén. 

A közösségi nevelés teremti meg a dinamikus kapcsolatot egyén és 

társadalom között. 

Gimnáziumunk közösségei kiemelt értéknek tartják a keresztény 

világnézetet, a kölcsönös bizalmon alapuló emberi kapcsolatokat. 

A keresztény értékeket áthatja a tettekben megmutatkozó szeretet és 

tapintat. 

Személyiségfejlesztő nevelésünk célja, hogy tanítványaink a keresztény 

értékeket, a belőlük fakadó magatartásformákat magukévá tegyék. Célunk 

tehát, hogy azonosak legyenek az értékek elfogadásában, de ugyanakkor 

egyéniségekké váljanak, kialakuljon egyéni értékrendszerük is. 

Figyelembe kell vennünk, hogy ez a szocializáció a serdülőkorral kezdődik, 

amikor a gyermek már nem egyszerűen reagál az őt érő hatásokra, hanem 

aktívan választ közülük. 

b) A közösségfejlesztés fórumai 

(i) Az iskolai könyvtár 

A Szent Margit Gimnázium könyvtára gazdag állománnyal rendelkezik, 

mintegy 40.000 kötettel, tankönyvtárral és különböző sajtótermékkel 

vár minden kedves olvasó kedvű felnőttet és diákot egyaránt. 

A házirendjében megjelölt időpontokban az iskola tanulói közül 

bárkinek rendelkezésére áll. Az internetet - kizárólag tanulási célra és 

az iskola szellemiségéhez méltón - használhatják az érdeklődők 

illetőleg a gépírást is gyakorolhatják, akiknek esetleg erre van 

szükségük. Az arra alkalmas időben lehetőség van filmek, irodalmi 

anyagok, prezentációk bemutatására - természetesen az iskola 

szellemiségének megfelelőn és a házirendben szabályozott módon. 

Gazdag, tartalmas és friss, korszerű a kézikönyvállomány: lexikonok, 

reprezentatív albumok, összefoglaló-összegző munkák egész sora 

fellelhető. Különlegességek található a könyvtár állományában: A Szt. 

Margit Leánygimnázium 1930-1950-ig terjedő évkönyveinek sorozata, 

régi tankönyvek, békebeli szakácskönyv, Kálmáncsai graduál 

hasonmás kiadás, régi térképgyűjtemény stb. 
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A könyvtár állományának gyarapításánál minden esetben figyelembe 

vesszük a gimnáziumi tanulmányokhoz szükséges anyagokat, de 

természetesen a munkaközösségek kérésére, illetve a diákok 

érdeklődésének megfelelően és javaslataik alapján is vásárolunk 

könyveket. Rendszeresen figyelemmel kísérjük az újdonságokat, és 

ezekből is igyekszünk néhány példányt beszerezni. 

(ii) A tanulószoba mint a csöndes tanulási lehetőség biztosítása 

Azoknak a tanulóknak nyújt lehetőséget, ahol a szülők nem tudják a 

délutáni felügyeletet biztosítani a gyermekük számára, vagy akiknek 

tanulmányi eredménye megkívánja ezt a segítséget. 

Szülői igény alapján minden tanuló részére biztosított a tanulószobai 

felvétel. Az a gyermek, aki tanulószobára jár, a szülő által írásban kért 

rendszerességgel kell, hogy járjon; csak betegség, kikérő vagy szülői 

kérés esetén lehet hiányozni. A következő tanévre szóló felvételt a 

szorgalmi időszak utolsó napjáig lehet kérni az igazgatónál. Indokolt 

esetben, egyedi elbírálás alapján évközi felvételről az igazgató dönt. Az 

első évfolyamra felvett tanulók jelentkezése a beiratkozáskor történik. 

A tanulószobán az iskola alapvetőn felügyelet nyújt, biztosítja a 

csendes és rendezett tanulás lehetőségét. Amennyiben a felügyelő 

tanár tud segíteni a tanulószobán résztvevő diáknak, úgy érdemes őt 

arra megkérni. 

Az osztályfőnök javasolhatja a diákjának, hogy tanulószobára járjon; 

illetve a nevelőtestület a tanulókat gyönge, vagy adottságainak nem 

megfelelő tanulmányi eredményük miatt tanulószobára kötelezheti. 

c) Szabadidős tevékenységek 

A diákoknak szervezett egyéb foglalkozások: (pl. tanulmányi kirándulás, 

múzeumlátogatás, színházlátogatás stb.) pedagógus felügyeletével 

szervezhetők, megszervezésük az éves munkatervben rögzítendők; 

időpontjuk időben kijelölendők. 

(i) Szabadidős tevékenységek kötött formái. 

• Az iskolai zenekar 

A zenekarban a tanulók részvétele önkéntes, felvételükről a 

zenekar vezetője dönt. Éves munkaprogramját az igazgató 

hagyja jóvá. 

• Az iskolai énekkar 

Az iskolai énekkarban a tanulók részvétele önkéntes, 

felvételükről az énekkar vezetője dönt. Az énekkari órákat az 
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igazgató engedélyezi, az időtartamuk 60 perc. Az énekkar, a 

zenekar külső szereplését az igazgató írásban engedélyezi. 

• Az iskolai sportkör - tömegsport: Szent Kristóf Diáksportkör 

A sport az egészségre és az egészséges életmódra nevel. Iskolánk 

szellemiségétől idegen bármely olyan sport, amely erőszakra 

nevel, vagy a szokásos emberi tevékenységeken túlmutató 

kockázattal jár; továbbá olyan szerek használata, melyek 

igazságtalan előnyt ígérnek, vagy károsíthatják diákjaink 

egészségét. 

A gimnázium hagyományainak megfelelőn a sportkör keretein 

belül kosárlabda, röplabda, kézilabda, futball, úszás, atlétika, 

sakk és tenisz szakosztály működik. Igény szerint további 

sportágakban is szervezhetők foglalkozások a későbbiek során, 

ez alól kivételt képeznek a küzdősportok. A tanulók a sportkört 

szervező tanárnál jelentkeznek szülői beleegyezéssel. A sportköri 

foglalkozások időtartama heti háromszor negyvenöt percig 

terjedhet, az igazgató engedélyezi. Versenyeken való részvételt 

és külső szereplést az igazgatóval való egyeztetés után 

vállalhatnak a sportkörben résztvevő tanulók. 

• Előzetes igazgatói engedéllyel esetlegesen önköltséges 

tanfolyamok szervezhetők külső szervezet segítségével is, más 

iskola tanulóival közösen is. 

d) Ünnepélyek 

A nemzeti és iskolai ünnepek megünneplése iskolai szinten történik, melyet 

az igazgatóhelyettesek készítenek elő. 

Az iskola minden tanévben hagyományos ünnepélyeket és rendezvényeket 

tart. 

Ünnepélyek: tanévnyitó, tanévzáró, március 15., október 23., Szent Margit- 

nap, ballagás. 

Rendezvények az igazgató engedélyével valósulhatnak meg minden egyes 

évben. 

Az alábbi rendezvényeink vannak: Szalagavató; Karácsonyi ünnepély 

A gimnáziumban az engedélyezett bálok megrendezéséért - az iskolavezetés 

segítsége mellett - a DÖK vezetője felelős. 

Az osztályrendezvényekért az osztályfőnök felelős. 

e) A tanév jeles napjai: 

• Iskolai élethez kötődők 
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o Veni Sancte; Te Deum; Lelki gyakorlatok, lelki napok, 

Szalagavató; Iskolanapok; Ballagás 

• Egyházi ünnepek - melyek nem tanítási szünetben vannak. 

o Szent Margit 

o Hamvazószerda 

• Állami ünnepek: 

o Október 6. (Aradi vértanúk); Október 23. (Az 1956-os forradalom 

és szabadságharc); Február 25. (A kommunista diktatúra 

áldozatainak emléknapja); Március 15. (Az 1848-as forradalom 

és szabadságharc ünnepe); Április 16. (A Holocaust áldozatainak 

emléknapja); Június 3. (A nemzeti összetartozás napja) 

A nevelőtestület döntése alapján intézményszintű és osztályközösségi szintű 

megemlékezéseket tartunk, melyet az éves munkatervben rögzítünk. 

Az ünneplés módjai: 

• megemlékezés tanítási órán, osztályfőnöki órán, iskolai szinten. 

• iskolai ünnepély 

• egyéb lehetőség: pl. hangverseny; színdarab, előadás stb. 

f) A közösség külső megjelenése, a közösséghez tartozás külső jegyei, jelei 

(i) Formaiság 

A tanulók ünnepi viselete: Külön szabályozzuk. 

Intézményünk jelvényei: Külön szabályozzuk. 

Az intézmény hagyományos sportfelszerelése: Külön szabályozzuk. 

(ii) Kiadványaink 

• Diáknaptár 

A tanév - szülőkre és diákokra vonatkozó - rendjét a 

diáknaptárban tesszük közzé. 

• Évkönyv 

A tanévről évkönyvet adunk ki. 

Az évkönyv tartalmazza a tanév történetét, eseményeit. 

Beszámol a beiskolázásokról, érettségi eredményekről, az épület 

felújításáról, vallásos és hazafias eseményekről, az 

alapítványokról, versenyeredményekről. 

Válogatást ad a tanárok és diákok tudományos és irodalmi 

munkáiból, valamint az öregdiákok visszaemlékezéseiből. 

A kiadványt színesítik a jelentős eseményekről készült fényképek 

is. 
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g) A Pedagógiai Program szempontjából iskolánk keretén belül működő 

közösségi nevelés területei: 

(i) Általában 

• hittanórák, osztályfőnöki órák, szaktárgyi órák, közös 

szentmisék, 

• tanórán kívüli szabadidős foglalkozások: lelki gyakorlatok, 

zarándoklatok, iskolai rendezvények, osztálykirándulások, 

külföldi cserekapcsolatok, túrák, kirándulások; 

• diák-önkormányzati munka, sportrendezvények, más 

rendezvények. 

(ii) A tanórán megvalósítható közösségfejlesztési feladataink: 

• a tanulás támogatása, ellenőrzése, kölcsönös segítség nyújtása 

(pl: tanulópárok kialakítása) a tanulmányi és munkaerkölcs 

erősítésével 

• a tanulók ötleteinek, kezdeményezéseinek támogatása 

• a közösségi cselekvések kialakítása, fejlesztése 

(példamutatással, javító szándékú bírálattal) 

• a tanulók önállóságának, öntevékenységének fejlesztése 

(kiselőadások tartása, szaktárgyi poszterek készítése, 

gyűjtőmunka) 

• változatos munkaformákkal (csoportmunka, pármunka, 

differenciált vagy egyéni munka, kísérlet) az együvé tartozás, az 

egymásért való felelősség érzésének erősítése 

• a pedagógus közösség kialakítása és állandó fejlesztése, amely 

összehangolt, egységes követeléseivel és nevelési eljárásaival az 

egyes osztályokat vezetni és tevékenységüket koordinálni tudja. 

(iii) A tanórán kívüli foglalkozások közösségfejlesztő feladatai: 

• a lelki napok, zarándoklatok, a közösen megélt hit megélésének 

segítése; 

• a szakkörök, szabadidős foglalkozások fejlesszék a tanulókban az 

önellenőrzésre és egymás segítésére való készségeket; 

• túrák szervezésével a szabadidő méltó és hasznos eltöltésére 

neveljük diákjainkat, megtanulják az önmagukról és másokról 

való gondoskodást, a mindennapi élet leleményességét, 

önmaguk, szellemük és fizikumuk lehetőségeinek és korlátainak 

megismerését; a környezettudatosságot és nem utolsó sorban 

megismerik hazánk tájait, szépségeit; 
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• jó szervezéssel és pedagógiai irányítással biztosítanunk kell, hogy 

az iskolai rendezvények (Szent Margit Nap stb.) megfelelően 

fejlesszék a közösséget és erősítsék az összetartozás érzését; 

• a különböző sokoldalú és változatos foglalkozások (színjátszó 

kör, rajzszakkör, filmklub stb.) járuljanak hozzá nemcsak a 

hagyományőrzéshez, az esztétikai nevelés gazdagításához, 

hanem a közösségi magatartás erősítéséhez is; 

• új kapcsolatok elősegítése, a szakkörökön, való részvétel során, 

amelyek az azonos érdeklődés alapján szerveződnek; 

• a közös programok és kirándulások feladata egyebek mellett, 

hogy elmélyítsék a természetszeretetet, a környezet iránti 

felelősségtudatot és segítsék a magyarságtudat kialakítását. 

h) Diákönkormányzat 

A Diákönkormányzat (DÖK) a tanulók és/vagy tanulóközösségek és/vagy 

diákkörök által létrehozott, a tanulók érdekeinek képviseletére, jogaik és 

érdekeik érvényesítésére és igény szerint közös tevékenységük szervezésére 

alakított szervezet. A definícióból következik, hogy a DÖK-öt diákok, diákok 

csoportjai alakítják meg és működtetik. A DÖK nem csupán egy csapat diák: 

ideális esetben előre lefektetett célok érdekében dolgozó, feladatukat 

pontosan ismerő diákok szervezete. 

A diákönkormányzat így az iskolai jogérvényesítés egyik formája, de 

érvényesülni kell annak az elvnek, hogy a jogok kötelességekkel is járnak, így 

a diákönkormányzat közösségfejlesztő feladatai a következők: 

• a közös értékeken és érdekeken alapuló érdekképviselet, az érdekek 

érvényesítése, a kulturált véleménynyilvánítás 

• a közösségi munkálatok során a közösségépítő tevékenységeket 

kialakítja és fejleszti 

• a közösség iránti felelősségtudat kialakítására és fejlesztésére való 

törekedés 

A DÖK célokat fogalmaz meg magának, ezeket valamilyen folyamat, 

tevékenység révén eléri, megvalósítja. A DÖK tevékenységeit alapvetően 

négy csoportba sorolhatjuk: 

• érdekérvényesítés, 

• programszervezés, 

• gazdálkodás, 

• kapcsolattartás, marketing. 

A DÖK alapvető feladata a diákok érdekeinek védelme, jogainak 

érvényesítése. Ide tartozik a problémafeltárás, a diákság képviselete, 
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részvétel fegyelmi eljárásokban, részvétel az iskolai élet bizonyos 

szabályainak alakításában. 

A diákönkormányzatok szinte minden esetben szerveznek különböző 

programokat az iskolában. Ezek lehetnek sportversenyek, ünnepi műsorok, 

délutáni rendezvények, diáknapok. A törvényben biztosított egy tanítás 

nélküli munkanap programjának megszervezése a DÖK egyik fontos 

feladata. 

A DÖK mint szervezet gazdálkodik különböző erőforrásaival. Saját 

vagyonának felhasználása, az iskola által rendelkezésre bocsátott eszközök 

hasznosítása, pályázatok írása és az adományszervezés tartozik ide. 

A működéssel kapcsolatos információk terjesztése, a programok 

reklámozása fontos a DÖK sikeres működéséhez. A jó DÖK megfelelő 

kapcsolatot ápol a pedagógusokkal, az iskola vezetésével, a diákokkal, 

diákszervezetekkel, az iskolai élet minden érintettjével. 

A DÖK feladatairól, jogairól, működéséről ezen dokumentum mellékletében 

van szó. 

i) A pedagógusok közösségfejlesztő feladatai 

(i) A pedagógus közösségfejlesztő feladatai a szabadidős tevékenység 

során: 

• jó kapcsolat kiépítése az adott tanulócsoporttal, szüleikkel, 

plébániákkal, vagy egyházi személyiségekkel, valamint külső 

szakemberekkel; 

• a szülőkkel alkalmat teremt a találkozásra nemcsak a fogadóórák 

és szülői értekezletek során, hanem „szülői fehérasztal” 

szervezésével is, vagyis közös délutáni-esti programot szervez 

évente legalább egyet, ajánlottan kettőt; és ha kell, családot 

látogat; 

• fejlesztenie kell a kialakított öntevékeny csoportokban a közös 

munka során az önismeretet, az együttműködést és az 

önfegyelmet; 

• olyan csoportok kialakításának segítése, melyben az emberi 

kapcsolatok hitbeli, pozitív irányú elmélyítésével hatnak az egész 

személyiségre. 

(ii) Az osztályfőnök közösségfejlesztő feladatai: 

• az osztályszintű közösség kialakításának irányítása elsősorban az 

osztályfőnök feladata; 
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• összehangolja az iskolai és iskolán kívüli nevelési tényezőket, 

pedagógiai elképzeléseket - fejleszti az osztályközösség 

tanulóinak önismeretét, önbizalmát, együttműködési és 

kapcsolatépítési képességét, valamint a konfliktuskezelői 

képességét. 

II/8) A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

Intézményünk nagy hangsúlyt fektet a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekre, 

tanulókra. Pedagógusaink törekednek a hátrányok mérséklésére, a 

gyermekvédelem előtérbe helyezésére, a lemaradók felzárkóztatására, a 

tehetségek felkutatására, kibontakoztatására. 

Esélyegyenlőséget alapvetőn egy társadalmi, iskolai igazságosság biztosít. 

Ugyanakkor az ezen túl mutató eljárásokra, intézkedésekre, feladatokra akkor van 

szükség, amikor kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal állunk szemben. 

Ők lehetnek akár valamiben különösen tehetségesek, vagy épp kudarcnak kitett, 

szellemi, lelki, fizikai hátrányból – melyek okai lehetnek társadalmiak, családiak, 

vagy épp adottságbeliek – induló tanulók. Ezen tanulókkal való – 

esélyegyenlőséget biztosító – bánásmóddal, intézkedésekkel a következő fejezet 

foglalkozik. 

III) Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos helyi pedagógiai tevékenység 

III/1) Az ICT jelenléte a ránk bízottak életében. (Információ- és 

kommunikációtechnológia - Information and Communications Technology) 

a) Iskolánk mindenekelőtt fölismeri a XXI. század hozta új kihívást, mely minden 

fiatalt kiszolgáltatottá tesz, így kiemelt figyelemmel kell legyünk 

mindegyikük iránt ezen a téren. 

b) Fő feladataink 

• Mindenekelőtt egészséges, ICT-től független - vagyis nem „függő-

addiktív” életvezetés és példaadás. 

• Az ICT eszközök helyes használatának megmutatása; 

• A ICT eszközöktől való függetlenség gyakorlatának kialakítása. 

• Az ICT eszközök értékeinek és veszélyeinek bemutatása. 

• Az ICT eszközökön keresztül folytatott információ közlés és 

fölhasználás helyes módjai és veszélyei. 

• Az ICT eszközökön keresztül folytatott kommunikáció helyes módjai és 

veszélyei. 

• Lehetséges alternatívák bemutatása. 
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III/2) A sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek helyzete intézményünkben 

Az intézmény alapító okiratában nem szerepel a többi gyermekkel, tanulóval 

együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai 

nevelése-oktatása, ugyanakkor - amennyiben az valós gond - úgy fontosnak a 

sajátos nevelést igénylő diákok esetében felmerülő gondok kezelését. 

Esélyegyenlőségük így lehet csak biztosított. 

Iskolánk feladata: 

• a problémák gyökerének feltárása az iskolapszichológus, az osztályfőnök, a 

hittanár, a gyermek és ifjúságvédelmi felelős összehangolt 

együttműködésével; 

• a probléma feltárásában résztvevők által kidolgozott fejlesztő módszerek 

megbeszélése és a gondviselő tájékoztatása; 

• a beilleszkedés hatékony segítése 

• a szülők szakmai segítése, a családi és nevelési konfliktusok megoldásában. 

• Évente felül kell vizsgálni, hogy a SNI tanuló mennyire nevelhető együtt a 

többi diákkal, a helyzete milyen irányban változott; döntést kell hozni a 

megfelelő szakszolgálatok bevonásával, hogy a sajátos nevelési igény 

fönnáll-e még, vagy megszűnt. 

Azon gyerekekkel kapcsolatban, akiknél az iskolai tanulmányaik során kiderül, 

hogy „sajátos nevelést igényelnek”, az országosan elismert szakvéleményben 

(pedagógiai szakszolgálatok) megfogalmazott ajánlások alapján jár el az 

intézmény. 

Kívánatos, hogy az ilyen nehézségekkel küzdő tanulókkal - amennyiben van az 

iskolában olyan - fejlesztő pedagógus foglalkozzék. 

Ugyanakkor az iskola feladata az is, hogy fölismerje a gyöngeségből adódó 

menekülést a felelős munka alól, és segítse tanítványait a munka fölvállalására - 

megóvva őket attól, hogy később már bepótolhatatlan hátrányokra tegyenek 

szert, hogy önmaguknak akaratlanul is kárt okozzanak. Erre különösen alkalmas a 

szakértői vélemények évenkénti fölülvizsgálata, az iskola nevelőtestülete 

véleményének kikérése. 

III/3) A tehetség kibontakoztatását segítő tevékenységek 

Minden gyermeknek biztosítani kell azt a lehetőséget és segítséget, hogy 

képességének megfelelően teljesítsen. Nem képessége alatt, hiszen akkor nem 

fejlődik, és felelős a talentumaiért; de nem is erőn felül, hisz akkor sem fejlődik, és 

akár szorongóvá is válhat. 

A pedagógus magatartásán, tapintatán múlik az, hogy megtanulja-e a jobb 

képességű gyermek, hogy gyengébb társát is meghallgassa, segítsen neki. A 

szerényebb képességű is érezze, hogy elfogadják és szeretik. Így minden diák 
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megtapasztalja, hogy nem a teljesítményéért fontos Istennek és nekünk, hanem 

saját magáért. Csak ebben a légkörben értik meg, hogy a kudarc is velejárója az 

életnek, s az önismeret szempontjából is fontos. 

A tehetséggondozás feladata, hogy kiemelkedő képességű diákok is megfelelő 

kihívásokat és nekik való terhelést kapjanak, hiszen a tehetséges fiatalok 

gondozása is feladatunk. Ezért kiemelt fontosságú a tehetségek felismerése és 

fejlesztése. 

Minden pedagógus, de elsősorban a szaktanár és az osztályfőnök feladata, hogy 

fölhívja kollégái figyelmét tehetséges tanítványainkra, hogy megfelelőn 

gondolkodhassanak azok fejlesztésén. A figyelemfelkeltés színterei a félévi és év-

végi osztályozó konferenciák, illetve az első illetve harmadik negyedév értékelő 

konferenciái; ez utóbbiak a nevelési kérdések megtárgyalását helyezik a 

középpontba. 

E tevékenység kiterjed a tanórai és tanórán kívüli területekre egyaránt. Itt is 

fontosnak tartjuk a családi házzal való szoros együttműködést. 

III/4) A tehetségfejlesztés lehetőségei iskolánkban: 

• Nyelvi osztályok, nyelv-oktatás 

o 7. osztálytól egy, 9. osztálytól már két nyelvet tanulnak a diákjaink. 

o Két nyelvi előkészítő osztályt indítunk a 9. évfolyamosok számára, így 

ők 5 évfolyamos képzésben részesülnek. Ekkor magas óraszámban 

tanulnak angolul v. németül, ugyanakkor a hittan, a készségtárgyak és 

az osztályfőnöki órák természetesen anyanyelven folynak. 

• Választható tantárgyak mint a tehetségfejlesztés lehetséges útjai és az ahhoz 

tartozó pedagógus választás szabályai 

o Emelt szintű tantárgyak oktatása: a 11-12. évfolyamon minden tanuló 

két tantárgyat választhat emelt szinten. Igyekszünk az órarendben 

biztosítani, hogy az szokásos felvételi szakpárok ne ütközzenek a tanév 

során. 

o A gimnáziumban emelt szinten történő oktatást biztosítunk a magyar 

nyelv és irodalom, történelem, matematika, fizika, kémia, biológia 

tantárgyakból, illetve évenként meghozott igazgatói döntés alapján 

egyéb tárgyakból. Az emelt szintű csoportok megszervezésénél 

figyelembe vesszük a jelentkezők számát és a tanulók által választott 

másik emelt szintű felkészítést. Amennyiben tizenkét főnél kisebb 

létszámmal indulna egy csoport, úgy az igazgató feladata eldönteni, 

hogy indulhat-e az adott képzés. 

o Amennyiben a gazdasági és órarend-szervezési helyzet lehetővé teszi, 

„sávos rendszerben” tanítjuk a matematikát, fizikát és a történelmet. 
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E szerint az emelt szintű képzésre járók a tárgy minden óráján külön 

órán tanulnak az alap szintű képzésre járóktól. 

• A fentieken kívül minden, iskolánkban tanított tantárgy esetén lehetséges a 

tehetségfejlesztés, ha erre tanulói igény van (földrajz, rajz, ének-zene, stb. 

legalább 10 fő esetén) szakköri keretek között, és az iskola órarend-

szervezési és anyagi körülményei lehetővé teszik azt. 

• Preferáljuk a differenciált tanórai munkát. 

• Iskolánk a tanulók esztétikai nevelését, érzelmi világuk gazdagítását 

művészeti (zenei, rajz) versenyek és rendezvények támogatásával segíti elő. 

• Támogatjuk a néptánc oktatást, amennyiben az iskola órarend-szervezési és 

anyagi körülményei lehetővé teszik azt. 

• Tehetséggondozó programokat szervezünk (ITDK, önképzőkör, stb.). 

• Ameddig lehetőségeink engedik, a hatékony egészségnevelés érdekében 

törekszünk arra, hogy minden hozzánk járó diák megtanuljon úszni, illetve 

tanuljon társas- és néptáncot. Mindezekek a mindennapos testnevelés 

keretében megvalósítják a szó szerinti „test-nevelés”-t. 

• A tehetséggondozó szakkörök hangsúlyt helyeznek az önálló munkára, 

kísérletezésre, adatgyűjtésre, és az eredmények korszerű, számítógépes 

feldolgozására, de fejlesztik kommunikatív képességeiket is. (Indukció 

Tudományos Diákkör, Környezetvédelmi szakkör, Önképzőkörök, iskolai 

könyvtár) 

• Fontosnak tartjuk tehetséges diákjaink megmérettetését, ezért 

pedagógusaink ilyen tanítványainkat öntevékenyen készítik fel, elsősorban 

az OKTV és a KPSZTI által meghirdetett tanulmányi versenyekre. Évente 

iskolai házi versenyeket is szervezünk. 

• A küldetésnyilatkozatnak megfelelően alapvető feladatnak tekintjük a 

diákok képességeinek megfelelő továbbtanulásra történő fölkészítést a fenti 

lehetőségekkel élve. 

• Amennyiben a gazdasági helyzet lehetővé teszi, igyekszünk bizonyos 

tárgyakat csoportbontásban tanítani minél több évfolyamban. Ezt mindig az 

aktuális igény alakítja ki, de korlátja lehet nemcsak a gazdasági helyzet, 

hanem az a pedagógiai megfontolás, hogy az osztályok sok órán együtt 

legyenek tanítva, egyébként a közösségi és közösségi emberré nevelés 

kárára válik az atomizálódás. Így a csoportbontásokat az igazgató minden 

évben felülvizsgálja. 

III/5) A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program 

Tanulóink esetében nemcsak a megszerzett ismeretek, készségek terén vannak 

jelentős különbségek, hanem a szocializáció fokában, a viselkedésmódban, a 
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személyi higiénia terén, a katolikus vallás szertartásainak, a vallásgyakorlás külső 

formáinak ismeretében is. 

Az esélyegyenlőtlenség megszüntetése e téren is fontos feladat. Történhet 

speciális felzárkóztató programokkal, de nagyobb szerepe van a személyes 

törődésnek, beszélgetéseknek, melyekkel elősegíthetjük, hogy a diák elfogadja 

önmagát jelenlegi nehézségeivel, aktivizálja erőit a hiányosságok leküzdése 

érdekében, így elkerülhető a magatartási és lelki zavarok kialakulása. 

Különösen megkülönböztetett törődésben kell részesítenünk az érzelemszegény 

gyerekeket, akiket csak szeretetünk folyamatos érzékeltetésével zárkóztathatunk 

fel. 

A felzárkóztatás komplex: körültekintést, lelkiismeretességet, tapintatot kívánó 

pedagógiai tevékenység. Jelenti a lemaradás okainak és fokának feltárását, a 

tanuló önismeretre és küzdőképességre nevelését, a külön foglalkozások 

szervezését és megvalósítását. 

Ügyelnünk kell arra, hogy a tehetséges tanulókkal való törődés ne veszélyeztesse 

a felzárkóztatást. Arra törekszünk, hogy a tanulók egységesen magasabb tudása, a 

korábban lemaradó tehetséges diákok erőfeszítésének példája, valamint a 

differenciálásra való törekvés a tanári munkát is gazdagítsa, új tartalommal töltse 

meg. 

A katolikus nevelő az igazságosság és szeretet parancsa által ösztönözve 

feladatának tekinti, hogy segítse diákjait abban, hogy képességeiket, adottságaikat 

ki tudják bontakoztatni. Ezért komoly erőfeszítéseket teszünk a tanulók 

felzárkóztatása érdekében. 

Ugyanakkor arra is ügyelünk, hogy a felzárkóztatást nem igénylő diákjaink 

oktatásának minősége ne csorbuljon a felzárkóztatás miatt, hisz a lehetőségekhez 

képest mindenkit a adottságainak megfelelőn igyekszünk tanítani, nevelni. 

Az osztályfőnökök és szaktanárok fokozott figyelmet fordítanak a sajátos nevelést 

igénylő és ezért tanulási nehézségekkel küzdő tanulók felismerésére. Sajátos 

Nevelési Igényű tanulók esetében a szülővel való megbeszélés alapján az iskola 

igazgatójával és pszichológusával, illetve velük egyeztetve a Nevelési Tanácsadóval 

is felveszik a kapcsolatot. A serdülő vagy már idősebb diákoknál a problémák 

kiküszöbölése már nagyon nehéz, de a szakszolgálatok véleményét figyelembe 

véve, az közoktatási törvény idevágó paragrafusai szerint jár el az iskola. 

IV) A gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 

IV/1) A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek 

A társadalomban jelenlévő kedvezőtlen hatások alakulása hátráltatja, esetenként 

akadályozza a családok jelentős részénél, hogy teljesíteni tudják a nevelésben 

betöltendő elsődleges szerepüket. Iskolánknak szembe kell nézni ezzel a 
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problémával, de kétségtelen, hogy nem tudjuk, mert nem is tudhatjuk a családi 

nevelés hiányát pótolni. 

Nekünk, keresztényeknek föladatunk, hogy fokozott figyelmet fordítsunk a 

gyöngébbekre és a nehezebb életkörülmények között élőkre. Ezért a katolikus 

nevelés segíti a keresztény életforma kialakítását, értékrendünk mindennapi 

megélését, amely reményeink szerint egész további életükben is megvédi őket az 

alkoholizmus, a kábítószer, más drogok, más, a keresztény erkölcstől való 

eltévelyedés veszélyeitől. Ennek érdekében az osztályfőnöki órákon, a hittan és 

etika tantárgyakban és a természettudományos tantárgyakban (biológia, kémia) 

törekszünk arra, hogy amikor a tananyag lehetőséget biztosít rá, tanítványainkkal 

a természet törvényeit megismertessük, és az ezektől való eltérés a veszélyeire 

felhívjuk figyelmüket. 

Az „egyszülős”, a nem a családdal lakó; és egyéb hátrányos és veszélyeztetett 

tanulók száma országos szinten állandón emelkedik, ezért indokolt és fontos, hogy 

a gyermek- és ifjúságvédelem az iskolai élet egészét átfogja, és az 

iskolapszichológus és a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős koordinálja ezt a 

tevékenységet. Iskolánk ezt a kérdést mindezen túl azért is fontosnak tartja, mert 

fenntartónk kongregációjának alapításakor célul tűzte ki a társadalmilag hátrányos 

helyzetűek fölkarolását. 

Ezért az iskola pszichológusa és az osztályfőnökök feladata, hogy folyamatos 

kapcsolatot tartsanak az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével, aki koordinálja 

ezt a munkát. Tevékenységüket segítik és támogatják a hitoktatók és az atyák. 

A szülők és az iskola közti kapcsolat segíti az iskola gyermek- és ifjúságvédelemmel 

kapcsolatos munkáját. E kapcsolat fórumai lehetnek a rendszeres fogadóórák és 

szülői értekezletek, előadások, „szülői fehérasztal” és szülői lelkigyakorlat. 

IV/2) Gyermekvédelmi tevékenységünk fontosabb feladatai: 

• a gyermekek elemi szükségletei (élelem, ruházat, tanszer) meglétének 

figyelemmel kísérése (pl. nehézsorsú tanulók ebédbefizetésének átvállalása, 

a tanszervásárlásnál segítséget nyújt iskolánk a tankönyv-támogatási 

rendszer alkalmazásával); 

• az osztályfőnökök, a hittanárok, a szerzetesnővérek és az iskolavezetés tagjai 

a tanórákon és a fogadóóráikon törekednek a gyermek fejlődéséhez 

szükséges nevelési légkör kialakítására; 

• a tanulók egészségi állapotának figyelemmel kísérése, rendszeres ellátás 

biztosítása az iskolaorvosi szolgálaton keresztül, melynek tevékenységi körét 

az egészségnevelési program biztosítja; 

• a tanulók intézményes ellátása, az iskola valamennyi szolgáltatásának 

biztosítása (pl. kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatása, a közétkeztetés 
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feltételeinek megteremtése, ebédlő és büfé), segélykérelmek elbírálása és 

aszerinti támogatása és tanácsadás az adott helyzet függvényében; 

• a nehéz helyzetben levő tanulók családját karácsonykor és/vagy esetenként 

igyekszünk segíteni; 

• a tanulók eredményeinek figyelemmel kísérése, rendszeres iskolába 

járásának folyamatos ellenőrzése, szükség esetén szabálysértési eljárás 

kezdeményezése. 

• családfönntartó szülő halála esetén gyűjtést rendezünk az iskolában. 

IV/3) Ezen feladatok tükrében folyamatosan figyelemmel kell kísérnünk, 

• hogy a családok élete mennyire szolgálja a tanuló erkölcsi, érzelmi és értelmi 

fejlődését, 

• mennyire ellenőrzött a tanulók tevékenysége és szabad mozgása, 

• hogy a tanuló használ-e káros szereket és folytat-e fejlődésének ártó 

életmódot, 

• hogy a tanuló szociális helyzete szükségessé teszi-e a támogatásokat (pl. 

tankönyvtámogatás), 

• hogy szükséges-e segítségnyújtás a tanuló középiskolai tanulmányainak 

befejezéséhez és a pályaválasztáshoz, 

• hogy tudunk-e olyan őszinte légkört biztosítani, amelyben a gyermek 

bizalommal feltárhatja problémáit. 

IV/4) A szociális hátrányok leküzdését az alábbi tevékenységi formákkal szolgáljuk: 

• az osztályfőnökök és hittanárok által a szülők, családok életvezetési 

gondjainak figyelemmel kísérése és segítése - amennyiben azt a családok 

igénylik és az iskola részéről lehetőség, adottság van rá; 

• a tankönyvtámogatás elveinek és mértékének meghatározása, mely a 

törvényi előírásoknak megfelelően történik; 

• drog- és bűnmegelőzési program alkalmazása (osztályfőnöki, biológia-, 

kémia- órákon, amikor azt a tananyag lehetővé teszi); 

• a szociális hátrányok enyhítését segítő pályázatok figyelése, részvétel az 

ilyesféle pályázatokon. 

A tanulók fejlődését veszélyeztető okok megszüntetésének érdekében 

iskolánkban iskolapszichológust alkalmazunk, iskolaorvosi és védőnői ellátás 

működik a gimnáziumi rendelőben. Szükség esetén az osztályfőnökkel és az 

érintett családdal egyetértésben igénybe vesszük a Nevelési Tanácsadó, a 

Gyermekjóléti Szolgálat és a Családsegítő Szolgálat segítségét. 
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IV/5) A 21. század kihívása: a fiatalok védelme és tudatossá nevelése az internet 

világában 

a) Az eligazodásra nevelés 

Alapos háttérismeret és bölcs mérlegelési képesség nélkül az internet 

világában elveszik bárki. Így az iskola igyekszik a diákok korának és tudásának 

megfelelőn fölvértezni őket az internet adta lehetőségekkel, illetve elvárni 

tőlük olyan munkákat, melyekhez a világhálón kell eligazodni. 

Először olyan alapos tudásra kell szert tennie a fiataloknak, amely képes az 

interneten található felmérhetetlen és ellenőrizhetetlen információt rostálni 

és rendszerezni. 

Másrészt olyan érzékenységre és bölcsességre kell szert tenni, amely alapján 

képes a diák nemcsak rálelni egy-egy értékes új információra, hanem képes 

felismerni azt is, hogy mi a hamis, mi az, ami félrevisz, mi az, ami nem a javát 

szolgálja - akár a tartalma, akár csak az értékes idő fölemésztése miatt. 

b) Óvatosságra nevelés 

Meg kell tanulnia a fiataloknak, hogy az internet egyrészt arctalan, másrészt 

minden arcot megjegyez, minden világhálón töltött percünk lenyomata 

megtalálható. 

Arctalan, vagyis sohasem lehetünk száz-százalékban biztosak abban, hogy 

kivel is beszélgetünk a neten; vagy épp kik hallják, látják a beszélgetésünket. 

Minden arcot megjegyez, vagyis ami egyszer oda fölkerült, az már „örökre” 

ott is marad, bárhogy próbáljuk is azt letörölni. 

És nem tudhatjuk, hogy amit csak egy személynek, rejtetten küldünk el, az 

nem jelenik-e meg a világhálón azonnal. Nem beszélve arról, hogy nem 

tudhatjuk, hogy amit megteszünk az interneten, azt nem bánjuk-e meg 

később. 

Mindezek átélt ismeretére alapos és hosszantartó tanulási folyamattal 

érkezik el a személy. 

c) Felelősségre nevelés 

A mai világ egy olyan veszélyes területét nyitotta meg a társadalmi 

felelősségnek, amelyről korábban még csak álmodni sem lehetett. 

Az információ felszabadítása, az interneten történő „közzététel” nemcsak 

segítheti, de hatalmas károkat is okozhat személyeknek, közösségeknek. 

A kezünk-ügyében található eszközök egy olyan felelősséget várnak el a 

fiataloktól, mely felelősségtudatra még valószínűleg a legtöbben nem 

jutottak el. 
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Tudnia kell önmagát kontrollálni, lelkiismerettel értékelni, hogy mennyire 

kontrollálja a saját maga és mások viselkedését, nyelvezetét, beszédének 

tartalmát - egy felnőttek által nem ellenőrzött területen. 

Tudnia kell önmagát kontrollálni, lelkiismerettel értékelni, hogy milyen 

tartalmakat látogat, miket hagy befolyásolni önmagát - felnőtt kontroll 

nélkül. 

IV/6) Fiatalok védelme bántalmazás vagy visszaéléssel szemben; különös tekintettel a 

kiskorúak védelmére 

a) Érzékenyen fölfigyelve a jelen társadalmunk által feltárt fiatalokat érintő 

visszaélésekre egyetlen iskola sem teheti meg, hogy ne legyen különös 

tekintettel a fiatalok védelmére. 

Mindezek sokrétűek, és sok oldalról érintik a társadalmat, benne a fiatalokat. 

Megjelenési formái lehetnek mind a felnőttek, mind a korosztály részéről az 

agresszió (bully, cyber bullying), bántalmazás és abúzus. 

b) Kifejezetten ügyelünk arra, hogy a pedagógusok legyenek tisztában a rájuk 

bízott közösségek hálózatával, működésével, és legyen szemük észrevenni a 

negatív jeleket. 

Ennek érdekében oktatjuk a pedagógusokat, továbbképzéseket tartunk a 

témában. 

c) Kijelentjük, hogy, hogy diákjaink egymás között és a felnőttek a diák-felnőtt 

kapcsolatban kötelesek megadni egymásnak azt a tiszteletet, amely 

nemcsak az ember méltóságából fakad, de annak szellemi-testi teremtett 

valójából is. Ez a tisztelet tapintattal és mélységes alázattal fordul a másik 

emberhez, mint Krisztus képmásához, melyet nem birtokol, hanem tisztel. 

V) Egészségnevelési program 

V/1) Alapjai 

A Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogram (1996) 9.5 pontja részletesen 

foglalkozik a környezet-egészségügy oktatásával, nevelésével. Az oktatás, nevelés 

és szakképzés környezet-egészségügyi feladatait két nagy területre osztja: 

Környezet-egészségtani szakismeretekre és módszerekre azoknak a 

szakembereknek van szükségük, akiknek ez munkakörükkel közvetlenül összefügg. 

Számukra ezt a képzés során a képzési követelmények előírják. 

A környezetegészség kultúrája ugyanakkor az életvitel részeként a hétköznapi 

tudás és szokásrendszer egyik fontos eleme, minden embert érintő kulturális 

tényező. E kultúra az emberek életviteli szokásaiban, életmódjukban, 

értékrendjükben tükröződik. Kialakulása a családi szocializációban kezdődik, 
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később az intézményes nevelés, oktatás és az iskolarendszeren kívüli hatások 

együttesen formálják. 

1998-ban, Koppenhágában a WHO Európai Regionális Bizottsága elfogadta az 

Európai Egészség 21. nyilatkozatot, amelynek célkitűzései többek között 

kimondják, hogy 2015-re a lakosságnak a társadalom minden rétegében 

egészségesebb életmódot kell kialakítani, és hogy a régió lakosságának olyan 

biztonságosabb fizikai környezetben kell élnie, ahol az egészségre veszélyes 

szennyező anyagok nem haladhatják meg a nemzetközileg elfogadott 

határértékeket - mely határértékek elérése, bármily hangzatos is a szó, már nem 

az egészségünket szolgálják… 

V/2) Célja 

Az egészségre nevelés és fejlesztés egyik legfontosabb színtere az iskola. 

Biztosítanunk kell tanulóink egészséges testi, lelki, szociális fejlődését, olyan 

személyi és tárgyi környezet kialakításával, amely segíti azoknak a pozitív 

beállítódásoknak, magatartásoknak és szokásoknak a kialakulását, amelyek a 

fiatalok egészségi állapotát jó irányba befolyásolják. Az általános iskolában elért 

eredményeket nekünk kell a középiskolai évek alatt - figyelembe véve az életkori 

sajátosságokat - megerősíteni és fejleszteni ahhoz, hogy azok a felnőtt kor idejére 

is meghatározó, tartós, egészséges életszemléletet eredményezzenek. Egyrészt 

megismertetjük tanulóinkkal a kockázat- rizikómentes életformák előnyeit, 

másrészt a szükséges egyéni képességek és készségek kialakításával 

megkönnyítjük döntéseiket a kritikus helyzetekben. Ebben a pedagógusok 

életvitelének is jelentős, példaértékű szerepe van. Egészségnevelési programunk 

célja tehát, hogy: 

• segítse a tanulókat a testi és a lelki egészség harmóniájának 

megteremtésében, az egészséges életmód kialakításában és megtartásában; 

• fejlessze az életvezetési képességeket; 

• fejlessze a 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 a tanulók számára; 

• terjedjen ki a mentálhigiénés nevelésre is. 

A alábbi mindennapos testneveléssel kapcsolatos intézményi szabályozás 

kivételével az egészségnevelési program egyéb szempontjai e pedagógia program 

mellékletében találhatók. 
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V/3) Mindennapi testnevelés megvalósítása 

a) Általában 

Minden tanulónak órarendbe építve, kötelező jelleggel heti legalább 3 

testnevelés órája van. A helyi tantervnek megfelelőn tanult néptánc vagy 

klasszikus tánc az adott évfolyamokban 1 órával járul a mindennapi 

testneveléshez. 

Azokban az évfolyamokban ahol a testnevelés és tánc órák együttesen nem 

teszik ki az 5 órát, ott a fönnmaradó egy órát a következő módon lehet 

teljesíteni: 

• iskolai sportkörben való sportolással, 

• vagy „5. testnevelés” sportkörrel, 

• vagy versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi 

tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján 

sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye 

és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet 

keretei között szervezett edzéssel 

b) A gyógytestnevelésre utaltak helyzete 

A gyógytestnevelésre utalt tanulók heti egy órában a tornateremben, vagy 

az iskola saját uszodájában mozoghatnak. A normál testnevelés órák 

bizonyos százalékát úszás teszi ki. 

c) A mindennapos testnevelés megvalósulásának egyéb formái 

• délutáni tömegsport lehetőségek (melyek természetesen évről évre 

változhatnak a tanárok, termek beosztása okán): kosárlabda, röplabda, 

úszás, labdarúgás, torna, zenés gimnasztika, asztalitenisz, tenisz, 

tollaslabda; 

• sporttáborok (amennyiben meghirdetésre kerülnek: sí-táborok, vízi 

tábor, kerékpáros tábor, gyalogtúra); 

• sportversenyek lebonyolítása. 

A diáksport révén diákjaink bekapcsolódhatnak a különféle 

versenyekbe: a Diák Sportszövetség által kiírt fővárosi, megyei, 

országos versenyekbe, a diákolimpiába, a KIDS - versenyekbe, a 

különféle kerületi kupa-küzdelmekbe. 

VI) Környezeti nevelési program 

A fönntartható környezet a fönntartható élet alapja. 

A környezetvédelemre, a környezetért való felelősségre történő nevelés minden szülő, 

minden család, minden oktatási intézmény, sőt, az állam és a emberiség föladata. 
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Feladatunk a természeti és épített környezeti értékek megőrzése, annak élhetőn- és 

használhatón-tartásáért küzd. 

Ma már nemcsak az a feladatunk, hogy magunk ne károsítsuk környezetünket, de az is, 

hogy az egészen máig tartó környezetkárosítást enyhítsük, és erre ne csak buzdítsuk 

embertársainkat, hanem tanítsuk és neveljük is. 

A környezeti neveléssel kapcsolatos intézményi szabályozás és megvalósítás 

szempontjai e pedagógia program mellékletében találhatók. 

VII) Elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításához szükséges iskolai terv 

VII/1) Az iskolai elsősegély-nyújtás oktatásának legfőbb célja: 

A mindennapok során számos alkalommal találkozunk potenciális veszélyforrással, 

mely akár súlyosan károsíthatja egészségünket. Nem csupán a sérüléssel járó 

balesetek tartoznak ide, hanem a szervezetünkben hirtelen kialakuló változások, 

melyek gyors lefolyásukkal jelentenek fokozott veszélyt az emberre. Súlyos 

állapotú beteg esetében rendkívül lényeges az ellátást megkezdők gyorsasága és 

hatékonysága. Késlekedés esetén csökken a beteg túlélési esélye, illetve nő a 

maradandó egészségkárosodás valószínűsége. Megoldhatatlan azonban, hogy 

ilyen esetben a szaksegítség azonnal a helyszínen legyen, így az első észlelő 

szerepe kulcsfontosságú. 

VII/2) Az elsősegély-nyújtás oktatásának helye gyermekkorban: 

Az elsősegélynyújtás olyan beavatkozás, melyet hirtelen egészségkárosodás 

esetén annak elhárítása, vagy a további állapotromlás megakadályozása 

érdekében végez az észlelő személy. Legfontosabb szerepe, hogy helyes 

alkalmazásával lehetővé válik az időveszteség minimálisra csökkentése, mely a 

maradandó egészségkárosodás nélküli túlélés alapvető feltétele. A felnőtt 

személyek elsősegélynyújtó motiváltsága magas, de tudásszintje alacsony, 

teljesítőképessége esetleges, továbbképzésre való hajlandóságuk alacsony. Az 

elsősegélynyújtás gyermekkorban történő oktatása a későbbi elfogadható tudás 

alapja lehet. 

Hajlandóság kialakításának egyik eszköze lehet gyermekkorban megkezdett 

oktatás. Az elsősegélynyújtás szerepe a betegség/sérülés kimenetelét tekintve 

kulcsfontosságú. Ennek javítására gyermekkorban elkezdett elsősegélynyújtással 

foglalkozó programok alkalmasak és hatásosak lehetnek. 

A jelenleg érvényes törvényi szabályozás meghatározása szerint: „(mindenkinek) 

kötelessége - a tőle elvárható módon - segítséget nyújtani, és a tudomása szerint 

arra illetékes egészségügyi szolgáltatót értesíteni, amennyiben sürgős szükség, 

vagy veszélyeztető állapot fennállását észleli, illetve arról tudomást szerez.” (1997. 

évi CLIV tv. az egészségügyről 5.§. e.) pont.) 
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A sikeres megvalósuláshoz azonban meghatározott szintű és mélységű elméleti és 

gyakorlati ismeret szükséges. Kívánatos tehát, hogy hirtelen bekövetkezett 

egészségkárosodáskor a helyszínen jelenlévők közül minél többen rendelkezzenek 

megfelelő elméleti és készségszintű gyakorlati ismerettel. A kellő ismeret 

megfelelő előzetes tanulással és ismételt gyakorlással szerezhető meg. 

VII/3) Elsősegélynyújtás: 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása; annak céljai, a hozzá kapcsolódó 

feladatok; illetve az elsajátítását elősegítő tevékenységi formákról e dokumentum 

mellékletében lehet olvasni. 

VIII) A pedagógus helyi feladata 

VIII/1) A nem osztályfőnök pedagógus 

Az iskolában tanító tanárok mind az iskola, mind a szülő megbízásából felelősek a 

diákok tanulmányi, emberi, közösségi és hitbéli fejlődéséért együttműködve a 

szülőkkel, osztályfőnökkel, egymással és az igazgatóval. 

Feladataik és kötelességeik ebből a felelősségből adódnak. 

Feladataikról és hatáskörükről az SZMSZ megfelelő fejezetében leírtak, illetve jelen 

dokumentum mellékletében olvashatók az irányadók. 

VIII/2) Az osztályfőnöki munka tartalma és feladatai 

Az osztályfőnök kapocs az iskola - tehát a tanári kar - és a gyerekek és szülei között. 

Az iskolában minden tanár felelős a rábízottak tanulmányi, emberi, közösségi és 

hitbéli fejlődéséért; ugyanakkor kell valaki, aki mindezt egyszemélyű felelősként 

képviseli a diákok és szüleik felé; ugyanakkor fordítva is igaz: ő a képviselője a 

diákoknak, szüleiknek az iskola felé. 

Feladatairól és hatásköréről az SZMSZ megfelelő fejezetében leírtak, illetve jelen 

dokumentum mellékletében olvashatók az irányadók. 

IX) Vizsgaszabályzatok 

IX/1) A tanulmányok alatti vizsgák 

a) Szabályzatuk: 

(i) A vizsgaszabályzat célja 

A vizsgaszabályzat célja, hogy a tanulmányok alatti vizsgákra a tanuló 

lehetőségeihez és képességeihez mérten a legjobban felkészülhessen, 

tanárától, felkészítőjétől segítséget kérhessen és kapjon, valamint, 

hogy tisztában legyen a továbbhaladás pedagógiai programban 

megfogalmazott elvárásaival. 
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(ii) A vizsgaszabályzat hatálya 

Jelen vizsgaszabályzat kiterjed az intézmény által szervezett 

tanulmányok alatti vizsgákra, azaz: 

• osztályozó vizsgákra, 

• különbözeti vizsgákra, 

• javítóvizsgákra. 

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára: 

• aki osztályozóvizsgára jelentkezik, 

• akit a nevelőtestület határozatával osztályozóvizsgára utasít, 

• akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít. 

Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira: 

• akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek feltételeként az 

intézmény igazgatója különbözeti vizsga letételét írja elő. 

Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a 

vizsgabizottság megbízott tagjaira. 

(iii) Megszervezésük 

A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

előírásaiban szereplő szabályok szerint kell megszervezni. 

A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók 

szüleivel osztályozó vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább 

egy hónappal, javítóvizsga esetén a tanév végén 

(bizonyítványosztáskor) közölni kell. 

A tanulmányok alatti vizsgákon abból a tantárgyból kell írásbeli, szóbeli 

és/vagy gyakorlati vizsgarészeket tenniük a tanulóknak, amelyből 

osztályzatuk elégtelen lett, és javító vizsgát tehetnek. 

b) A tanulmányok alatti vizsgák típusai 

(i) Osztályozó vizsga (Ld. még „Vizsgarendek” pont!) 

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi 

osztályzat megállapításához, ha: 

• a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve, 

• igazgatói engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi 

követelményének az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget; (Az 

ilyen típusú osztályozó vizsgára történő bocsátás föltételeit jelen 

dokumentum melléklete tartalmazza) 

• ha a tanuló - igazgatói engedéllyel - olyan tantárgyat szeretne 

tanulni/fölvenni, amelynél az adott csoport - melyhez 



40 

 

csatlakozni szeretne - már legalább fél tanéve tanulja azt a 

tárgyat. Ez vonatkozik „szintváltó” kérelem esetére is (pl.: alap 

matematikáról emelt szintű matematikára történő jelentkezés). 

• ha más (külföldi v. belföldi) iskolában tanult tárgyból jegyet kíván 

szerezni / vagy kell szereznie; de a tanuló nem tanulta a 

tananyagot a tanulmányai során, vagy kevesebb óraszámban 

vagy eltérő tartalommal sajátította el a tananyagot tanulmányai 

során. 

Osztályozó vizsgát tehet a tanuló a tanév végén a tanév végi osztályzat 

megállapításához, ha: 

• ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan 

mulasztása együttesen a kétszázötven tanítási órát meghaladja, 

és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet, 

• ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan 

mulasztása együttesen egy adott tantárgyból a tanítási órák 

harminc százalékát meghaladja, és a nevelőtestület döntése 

alapján osztályozó vizsgát tehet. 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti 

követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét, az 

osztályozó vizsgára jelentkezés módját a házirend tartalmazza. 

Az osztályozó vizsgára történő jelentkezés határidejét, időpontjait az 

iskola aktuális munkaterve tartalmazza. 

(ii) Javítóvizsga 

Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén - legfeljebb három 

tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott. 

(iii) „Próba-érettségi” 

Az iskola - amennyiben adottak mind az anyagi, mind a személyi 

föltételek - „próba-érettségit” szervez az érettségire jelentkezők 

számára. 

Ennek létét, tartalmát, területeit, anyagi vonzatát az iskola vezetése 

évente felülbírálja, aktualizálja. 

c) A tanulmányok alatti vizsgák részletes szabályozása az SzMSz-ben történik. 

d) A tanulmányok alatti vizsgák értékelésének rendje 

Az osztályozó és javítóvizsgák követelményeit az iskola helyi tantervében (a 

kerettantervben) szereplő követelmények alapján a nevelők szakmai 

munkaközösségei, illetve - amelyik tantárgynál nincs munkaközösség - a 

szaktanárok állapítják meg. 
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Az osztályozó és javítóvizsgák követelményeit a kerettantervek ismeretében 

kell részletesen kidolgozni. 

A tanulmányok alatti vizsgák érdemjegyét a vizsgabizottságok javaslata 

alapján a nevelőtestület adja. 

IX/2) Felvételi illetve iskolaváltás. 

a) Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai 

Rendes belépési pont kettő van az iskola oktatási rendszerébe. A 6 

évfolyamos képzésnél a 7., a 4 és 5 évfolyamos képzésnél a 9. évfolyam. 

A felvétel alapvető föltétele, hogy a szülő és gyermeke elfogadják az 

intézmény pedagógiai programját és házirendjét, és azok kötöttségeit 

magukra nézve vállalják. 

A hetedikbe vagy a kilencedik évfolyamba jelentkezőket és a nem rendes 

belépési időben jelentkezőket a továbbiakban együttesen jelentkezőknek 

hívjuk. 

A jelentkezők számára beszélgetést szervezünk a tanulókkal és szüleikkel. A 

jelentkezőktől plébánosi (lelkipásztori, hitoktatói) jellemzést is kérünk - 

amennyiben a jelentkező plébániához - parókiához tartozik. 

Az iskolába beadott felvételi kérelmeket a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről szóló rendeletben meghatározott sorrendben kell teljesíteni. 

A rendes felvételi eljárás esetén, mind átvételi esetén ki kell tölteni az iskola 

által kért papírokat (vagy amennyiben internetes felületen kell, akkor ott). 

b) Középiskolai felvételi vizsga 

A középiskolai felvételi vizsga hivatalos rendjét az iskola köteles minden 

évben közzétenni a megfelelő felületeken, fórumokon. Így a rendes időben 

történő fölvételik alábbi rendje csak tájékoztató jellegű, minden évben 

megújulhat. 

(i) Rendes időben történő felvételi 

• Írásbeli felvétel: 

o a Központi felvételi dolgozatok megírása a 6. és 8. 

évfolyamból jelentkezők részére. 

o Hit és világnézeti írásbeli vizsga 

• Szóbeli felvételi 

Iskolánk az Egyház tanításával összefüggő viselkedési normákat 

és megjelenési szabályokat, kötelességeket ír elő (2011/CXC. tv. 

A nemzeti köznevelésről, 32.§). A mai magyar társadalmi 

normákon túl igényesebb követelményeket támasztunk: az 
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általános emberi együttélés szabályainak megfelelően és a 

keresztény értékrend szellemében alakítsák kapcsolataikat; 

tiszteljék pedagógusaik és diáktársaik emberi méltóságát. Így a 

szóbelin a jelentkező kapcsolatteremtési, együttműködési 

készségeit, viselkedéskultúráját, illetve hitélettel kapcsolatos 

helyzetét is kívánjuk vizsgálni. Ezért a szóbeli beszélgetésen az 

adategyeztetésen túl személyes kérdések tisztázása történik. A 

tanulónak egy hangosan olvasott szöveget értelmeznie kell, 

tovább kérdésekre válaszolva be kell tudni számolnia a 

diákéletéről, élményeiről, hitbeli ismereteiről, vallási 

elkötelezettségéről, szabadidős tevékenységeiről. A szóbeli 

felvételin az iskola igazgatójával, vagy annak megbízottjával 

beszélget. 

• Döntés 

A hittan írásbeli felmérésen és a szóbeli beszélgetésen megfelelt 

tanulók esetén a rangsort általában az alábbiak alapján állítjuk 

föl, de ettől számítástól évről-évre eltérhet az iskola - melyet 

azonban a törvények adta időben nyilvánosságra kell hoznia. 

Összpontszám = Matek + Magyar írásbeli pontszám + Hozott 

pontok + Szóbeli pont 

A sajátos nevelési igényű tanulót, illetve a beilleszkedési, 

tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulót a Nemzeti 

Köznevelési Törvény (2011/CXC. tv.) (5) bekezdésében 

meghatározott módon kezeljük. 

Az iskola minden felvételi időszakban megállapít egy - a központi 

írásbelin elérendő - minimum pontszámot, amely alatt nem 

szóbelizteti a jelentkezőt, vagyis a jelentkezését elutasítja. 

Az iskola nevelőtestületének tagjaiból álló bizottság javaslatára az 

igazgató dönt arról, hogy a jelentkező diák számára tudunk-e helyet 

biztosítani. 

Elutasító döntés ellen az iskolafenntartónál lehet fellebbezni. A 

fellebbezést az elutasítás kézhezvétele után 8 napon belül az iskola 

igazgatójához kell benyújtani. 

A felvettek részére májusban szervezzük meg a nyelvi felmérőt, hogy 

a nyelvi csoportok kialakítása optimális legyen. 

(ii) Átvétel: felvétel nem rendes időben 

A nem a rendes fölvételi időszakban a 7. és 9. évfolyamra jelentkezés, 

vagy más évfolyamba (nem 7. és 9.) vagy évközben bármely 

évfolyamba történő jelentkezés (továbbiakban: átvételi) esetén 
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írásbeli és - amennyiben az írásbelin megfelelt a jelentkező, úgy - 

szóbeli vizsgát szervezünk. A tanulók átvételéről a szülő kérésének, a 

tanuló előző tanulmányi eredményének, magatartás és szorgalom 

érdemjegyeinek, az átvételi vizsga eredményének valamint az adott 

évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az iskola 

igazgatója dönt. 

Átvételi esetén iskola helyi tantervében meghatározott 

követelmények alapján összeállított - különbözeti vizsgát kell tennie 

azokból a tantárgyakból, amelyeket előző iskolájában - a bizonyítvány 

bejegyzése alapján - nem tanult. 

c) Beiratkozás 

A beiratkozásnál be kell mutatni. 

• a beíratandó tanuló azonosító iratát (igazolvány v. útlevél), ennek híján 

az anyakönyvi kivonatát; 

• a gondviselő személyi igazolványát; 

• a gyermek lakcímkártyáját; 

• az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt. 

X) A diákok és szülők részvétele az intézmény döntési folyamataiban 

X/1) A diákok részvétele a döntési folyamatokban 

Iskolánk bizonyos döntési folyamatába a diákok a diákönkormányzaton keresztül 

folyhatnak be. 

Ennek területeit, formáját és hatályait a Diákönkormányzatról szóló részben rögzíti 

ezen dokumentum. 

X/2) Az iskola tájékoztatási feladatai 

• tanulóinkat az éves munkatervről, aktuális feladatokról az osztályfőnökök 

tájékoztatják, rendkívüli esetekben a gimnázium igazgatója vagy a rendi 

igazgatóhelyettes körlevélben v. más - az iskolában használatos - módon 

értesíti a diákokat, az iskolai életet érintő kérdésekről, 

• iskolánk igazgatója vagy megbízottja részt vesz a diákközgyűléseken és 

rendszeresen tart megbeszélést a diákönkormányzat vezetőjével és 

összekötő tanárával, 

• ezeken az alkalmakon a tanulók kérdéseit, javaslatait áttekintik; 

• a tanulót és a tanuló szüleit a gyermek fejlődéséről, haladásáról a 

szaktanárok folyamatosan tájékoztatják az ellenőrzőben, vagy más - az 

iskolában használatos - módon. 
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X/3) A szülők és a pedagógusok együttműködésének, kapcsolattartásának formái: 

• Évente két alkalommal szülői értekezletet tartunk az osztályfőnök 

vezetésével, de a kapcsolattartás fejlesztése érdekében ún. „fehérasztalos” 

találkozókat rendezünk, melyen jelen vannak szülők és az osztályfőnök, 

illetve osztályfőnöki meghívás alapján a pedagógusok és diákok. 

• Évente két alkalommal minden pedagógus fogadóórát tart. A gimnázium 

igazgatója és rendi igazgatóhelyettese tanév során bejelentkezés és 

egyeztetetés során fogadja a szülőket. Szükség estén - ha kell, az igazgatóval, 

vagy helyettesével egyeztetve - minden pedagógus előzetes egyeztetés után 

fogadja a szülőket. 

• A felvételi eljárások elején gimnáziumunk nyílt napot tart, hogy leendő 

diákjaink és szüleik megismerhessék az iskola épületét, eszközellátottságát 

és betekintést nyerjenek a nevelési, oktatási folyamatba. 

• Elsősorban az osztályfőnök, de a szaktanárok is az ellenőrző könyvön 

keresztül, vagy más - az iskolában használatos - módon értesítik a szülőket a 

tanuló elmarasztalása, vagy dicsérete kapcsán. Rendkívüli, az egész iskolát 

érintő kérdésben iskolánk igazgatója a rendi igazgató helyettessel 

együttműködve írásban, vagy más - az iskolában használatos - módon 

tájékoztatja a szülőket. 

• A szülők kérésére fogadóórákon, szülői értekezleteken, vagy egyéni 

beszélgetések során pedagógusaink - tehetségükhöz és kompetenciájukhoz 

mérten - segítséget és tanácsot adnak a pályaválasztásra készülő diákoknak. 

• Amennyiben lehetőségünk van rá, úgy évente két alkalommal, Adventben és 

Nagyböjtben közös lelki napot szervezünk a szülők és pedagógusok számára, 

de más lehetőségük is van az iskolai hitéletbe való bekapcsolódásra (pl. 

diákmise). 

• Farsang idején jótékonysági Margit-bált szervez a Szülői Munkaközösség, 

melyen a szülők, a pedagógusok vesznek részt. Diákjaink részvételét évente 

szabályozza az igazgató. 

• A szülőket biztatjuk, hogy aktívan vegyenek részt az iskolai rendezvényeken, 

pl. lelkinap, Margit bál, Szent Margit-nap. 

• Arra is biztatjuk a szülőket, hogy adjanak ötletet az iskola bármely területét 

illetőn; hogy gyakorolják az őszinte véleménynyilvánítást és együttműködő 

készséget, hogy nevelési problémák esetén törekedjenek a közös 

megoldásra; és hogy lehetőség szerint anyagi (az iskola alapítványa) és 

erkölcsi szponzorálással támogassák az intézményt. 

• A szülői ház és az iskola együttműködésének továbbfejlesztési lehetőségei 

még a közös zarándoklatok, közös kirándulások és a szülők érdeklődését 

felkeltő előadások is. 
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XI) Az iskolában folyó nevelő-oktató munka ellenőrzési, mérési, értékelési rendszere 

XI/1) A minőségfejlesztési tevékenység háttere 

A mérések, minőségfejlesztések a bizalmat kell hogy erősítsék az intézmény 

minden szereplőjében, szülőtől tanárig, diáktól igazgatóig. A mérések és 

ellenőrzések biztonságot nyújtanak mind a szülők, mind a diákok, mind a 

munkaadó számára. Hiszen a szülők gyermekeiket bízzák az iskolára, amely 

munkájáért azonban közvetlenül az igazgató a felelős. 

a) Ellenőrzés 

A hatékony vezetés egyik eszköze, mely az iskola tevékenységének 

minőségjegyeit és célszerűségeit vizsgálja. Az ellenőrzés adatok és tények 

gyűjtése, elemzése, nem elsősorban hibakeresés. Lényeges mozzanata az 

összehasonlítás, a célkitűzés és a tényleges helyzet összevetése. Az 

ellenőrzés célja, hogy az eredményekből következtetéseket vonjunk le, a 

tények okait keressük, a működést segítjük elő, és ezzel módját ejthetjük a 

hiányok pótlásának. Az ellenőrzés akkor teljes körű, ha az iskola 

tevékenységének külső és belső feltételeit is vizsgálja. 

b) Mérés 

Az ellenőrzés egyik módszere, a mérőeszköz kiválasztásánál célszerű bemért 

standardizált mérőeszközöket, teszteket, feladatlapokat használni. 

c) Értékelés 

Az értékelés funkciója, hogy tájékoztasson, visszacsatoljon és mivel 

viszonyítás, igazodási pontokat ad. 

Az iskola tantestülete a pedagógiai programban határozza meg önmagát. 

Ezért az önértékelés feladata, hogy a valóságos folyamatok mennyire 

felelnek meg a pedagógiai program téziseinek. 

Az iskolai önértékelés sokeszközű, irányulhat a tanulói teljesítményekre, 

tanári attitűdökre stb. 

Önértékelésünk egyik alapja, a szülők véleménye, melyből kitűnik melyek 

iskolánk erősségei és gyengéi és hogy milyen fejlesztéseket várnak a fejlődés 

érdekében. 

XI/2) Az ellenőrzések rendszere 

Az intézmény vezetője vagy az általa megbízott igazgatóhelyettes elkészíti a belső 

ellenőrzések ütemezését. Feltünteti az ellenőrzés tárgyát, módját, idejét és az 

ellenőrzött személyek körét. Az ellenőrzési tervet az intézmény vezetője 

nyilvánosságra hozza. Az ellenőrzési tervben nem szereplő eseti ellenőrzések 
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lefolytatásáról az igazgató dönt. Az ellenőrzéseket a MIP elveinek érvényesítésével 

végzik. 

a) Belső ellenőrzésre jogosultak: 

az igazgató, igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetők. 

b) Az ellenőrzés módszerei: 

• tanórák látogatása, 

• tanórán kívüli foglalkozások látogatása, 

• írásos dokumentumok vizsgálata, 

• tanulói munkák, 

• beszámoltatás szóban, vagy írásban; 

• minőségbiztosítási kérdőív; 

A belső ellenőrzések során tapasztalt észrevételeket meg kell beszélni az érintett 

pedagógussal. Az ellenőrzés alkalmával a vezető írásos feljegyzéseket, 

emlékeztetőket készít. Az általánosítható tapasztalatokat, az értekezleten 

összegzi, értékeli. 

XI/3) Tanárok, alkalmazottak ellenőrzésének lehetőségei 

a) Óralátogatás 

A belső ellenőrzések körébe tartozik a tanítási órák ellenőrzése. 

Célszerű, ha kiterjed az új tanárokra, vagy új tantervekre. A tanórai 

ellenőrzés vonatkozhat egy adott osztályra is. 

A tanórai ellenőrzést többnyire az igazgató és helyettesei végzik. Több típusa 

van: előre bejelentett, előre nem bejelentett; vagy épp csak az 

óralátogatások időkerete a bejelentett. Figyelemmel kísérik a tanár 

munkáját, felkészültségét, kommunikatív képességét, és a tanulók 

munkáját. Az ellenőrzés szempontjait szerencsés előre meghatározni. Ezek 

lehetnek például az óra felépítése és tervezés, vagy az órán alkalmazott 

módszerek stb. 

Törekedni kell arra, hogy egy tanév során mindenki munkájának 

ellenőrzésére sor kerüljön. 

Az óralátogatásokat minden alkalommal óramegbeszélés követi. 

Az óralátogatás önmagában passzív ellenőrzési forma. Célja a megfigyelés, a 

tapasztalatszerzés. Az ilyen típusú ellenőrzés nem vezet általános 

következtetések levonására. 

Az óralátogatás kiegészítve megbeszéléssel, értelmezéssel, okok és 

összefüggések keresésével, majd következtetések levonásával már aktív 
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ellenőrzési forma. Ez utóbbiból következik, hogy alkalmas kiaknázatlan 

lehetőségek feltárására és alkalmat teremt a folyamatos fejlődésre is. 

Fontos szempont ez a közösség fejlődésének vizsgálatánál, különös 

tekintettel a tehetséges, vagy gyengébb képességű tanulókra. Vizsgálatot 

folytathatunk a tanári feladatok teljesítésével, a pedagógus személyével 

kapcsolatban akkor is, ha kiemelkedő eredményeket ér el. Ez utóbbi esetben 

az általa alkalmazott módszerek bevezethetőségét is célszerű megvizsgálni. 

Előfordulhat ennek ellentéte is, ilyenkor a gyengébb teljesítés okainak 

keresése, azok megszüntetése és a továbbképzés felajánlása lehet a 

megoldás. 

b) Az adminisztrációs munka ellenőrzése 

A pedagógus adminisztrációs munkája a naplók, bizonyítványok, törzslapok, 

tanmenetek és egyéb iskolai dokumentum vezetése. A belső ellenőrzés e 

dokumentumok vizsgálatából áll: naprakészségük, formaiságuk, külalakjuk, 

minőségük vizsgálatából. A vizsgálatok elvégzése az igazgatóhelyettesek 

feladata. A pedagógusok adminisztratív tevékenységét az elektronikus napló 

segíti. Ennek segítségével az adminisztratív ellenőrzés könnyebbé válik. 

Más munkatársaknak is vannak adminisztrációs feladatai. Így az 

iskolatitkárnak, adminisztrátornak, gazdasági ügyintézőnek stb. Ezen 

feladatok ellátásának ellenőrzése is szerepel a tervben, munkájukat az 

igazgató, igazgatóhelyettes illetve a gazdasági igazgató ellenőrzi. 

c) Minőségbiztosítási kérdőív 

(i) Tanárokra vonatkozó minőségbiztosítási kérdőív 

Négy fő szempontnak kell megfelelnie: 

• Az egyértelműség elve 

Az iskola és annak vezetőinek kötelessége, hogy a szülők által 

rábízott gyermekek méltányos és jó minőségű oktatásban - 

nevelésben részesüljenek. 

Így annak ellenére, hogy a tanári munka szubjektivitása és a 

partnerek (diák, család, kollégák munkája) különbözősége miatt 

nagy körültekintéssel kell felmérést folytatni a tanári munkáról, 

mégis joggal várja el az iskola, hogy a mérhető dolgokról 

visszajelzést kapjon. 

Mi több, tanárral kapcsolatos pozitív, vagy épp elmarasztaló 

döntést hozni bizonytalanabb és kérdésesebb ilyesféle kérdőívek 

visszajelzésének kiértékelése nélkül. 

• A fejlesztő szándék elve 
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Mivel alapvető célja az egyéni és intézményi szintű munka 

minőségének javítása: 

o legyen alkalmas a sikeres teljesítmény és az eredményes 

munka kimutatására; 

o legyen alkalmas a problematikus területek azonosítására 

és a teljesítmény javítására irányuló célok kijelölésére; 

o egyértelműn mutassa ki a különböző területeken elért jó 

és a gyenge teljesítmények közötti különbséget; 

o legyen alkalmas az egyéni teljesítmény változásának 

kimutatására; 

o segítse a tanárok és az iskolavezetés közötti 

információcserét, segítsen az Iskolavezetésnek abban, 

hogy jobban megismerje a tanárok véleményét. 

• A sokoldalúság elve 

Mivel a pedagógus tevékenysége rendkívül összetett, és az 

oktató-nevelő munka minőségének számos különböző 

aspektusa van, ezért a kérdőív összeállítója: 

o tegye egyértelművé, hogy milyen aspektusok vizsgálatával 

és milyen kritériumrendszer alapján méri fel a tanárok 

teljesítményét; 

o vegye figyelembe mind a szaktárgy(ak) tanításával 

összefüggő (nevelési és oktatási), mind pedig az iskolai élet 

szervezésével kapcsolatos tevékenységeket; 

o minden munkaközösség külön vitassa meg, majd a 

speciális tantárgyi követelmények figyelembevételével 

tegyen javaslatot a szempontokra és pontosításra. 

• A méltányosság elve - mivel nagyon kényes kérdésről van szó 

o kezeljen minden egyénre vonatkozó adatot bizalmasan, 

teljes mértékben zárja ki a megszégyenítés / 

megszégyenülés lehetőségét; 

o törekedjen objektivitásra; 

o csak olyan területeket vizsgáljon, amelyekről megfelelő 

adatok állnak rendelkezésre; 

o a lehető legegyszerűbb és egyértelmű legyen; 

o minden részletében átlátható legyen; 

o lehetőség szerint minél jobban vonja be az érintettet az 

értékelési folyamatba; 
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o az érintett számára minden róla felvett adat hozzáférhető 

legyen - tiszteletben tartva a kérdőívet kitöltők 

anonimitását; 

o adjon lehetőséget az értékeltnek, hogy kifejthesse a 

véleményét a róla gyűjtött adatokkal kapcsolatosan; 

o segítsen a fejlődés lehetséges útjainak megtalálásában, de 

az ezzel kapcsolatos egyéni döntések meghozatalát bízza 

az értékelt tanárra; 

o ne keltsen érdekellentétet és ellenségeskedést a 

tantestület tagjai között. 

(ii) Igazgatóra vonatkozó minőségbiztosítási kérdőív 

Ezt a kérdőívet a fönntartó készíti el és tölteti ki a tanárokkal és 

alkalmazottakkal, illetve belátása szerint a diákokkal. 

XI/4) Külső ellenőrzések 

A tanuló vagy a család irányából húzódik a tanár felé az ellenőrzés egy másik 

szintje. A tanár oktat, nevel, közli elvárásait, határidőket, teljesítési módokat. 

Ezután a tanár értékeli a teljesítményt, közli az eredményt. 

A tanulói, szülői értékelés ezekre a folyamatokra terjed ki. A szülő az iskolára bízza 

a gyermekét. Az iskola azonban nem egy hermetikusan zárt és független közeg. Az 

iskolát a tanárok alkotják és a társadalom, a szülők és tanulók tartják fönn. A 

társadalom jogos elvárása, hogy a tanárok felelősen és minőségin végezzék 

munkájukat. Minderről a társadalomnak nemcsak joga, de kötelessége is 

visszajelzést adni. Ennek a visszajelzésnek azonban megvan a megfelelő módja és 

csatornája. 

A tanuló vagy a szülő általi értékelés így arra terjed ki, hogy a tanár a pedagógiai 

program mentén oktatat, nevel, számon kér, teljesít-e. 

A fenntartó is végezhet külső ellenőrzést, vizsgálhatja az intézmény pedagógiai 

munkáját, gazdálkodását, költségvetését, a törvények betartását. Ez utóbbi 

vizsgálatokat a belső ellenőrzés során is el kell végezni. 

XI/5) Az ellenőrzések tapasztalatainak rögzítése és felhasználása 

Az ellenőrzések tapasztalatainak megőrzése és átadása jegyzőkönyvek alapján 

történik. A jegyzőkönyvek készítésekor szem előtt tartjuk, hogy lényegre törők, 

tömörek legyenek; hogy a vizsgálati célnak megfelelő csoportosításokat 

tartalmazzanak; és lehetőség szerint szubjektivitásoktól mentesek legyenek. Egy 

bonyolultabb, összetettebb vizsgálat esetén célszerű a kiértékelést csoportmunka 

keretén belül elvégezni. 
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a) Az ellenőrzéssel szemben támasztott követelmények 

• Legyen kialakított szempontrendszer - akár óralátogatási, akár egy 

kérdőívre vonatokozó. 

• Legyen tervszerű. 

Az ellenőrzési tervet az iskola éves munkatervében is érdemes 

rögzíteni, nem csupán az igazgató feladata. 

Követelmény tervvel szemben az objektivitás. 

• Demokratikus legyen. 

Sok ellenőrzésben, mérésben jelentős szerepe van a 

munkaközösségeknek, melyek munkája hozzájárul a belső ellenőrzés 

hatékonyságához. 

• Legyen dokumentálva. 

A teljes ellenőrzési körre érvényes, a készült feljegyzések az érdekeltek 

számára is ismertté válhatnak, a megjelölt feladatokkal együtt (ki 

ellenőriz, mit ellenőriz, hogyan ellenőriz, mikor ellenőriz, hogyan 

dokumentálja). 

• Legyen aktív, dinamikus tevékenység. Legyen szélesebb körű az 

információkeresésnél, okokat is keressen, minősítő jellegű legyen. 

• Legyen megbízható. 

Hiteles forrásokra támaszkodjék, legyen tisztában az 

összeférhetetlenség és a jogosultság körével. 

• Kövesse az iskolai nevelés-oktatás sajátos menetét, intézmény-

specifikus, függetleníthető a vizsgálatban érintettektől (személyes 

érdekek nem befolyásolhatják). 

• Legyen ciklikus (megismételhető, ezáltal alapot adhat 

összehasonlításra, belső auditként is működhet). 

• Legyen ösztönző (mindenképpen a minőségi továbblépéshez ad 

alapot, vagy megerősítést, lehetőségeket tár fel). 

b) Ellenőrzési viszonyítási szintek 

• a közoktatás ágazati ellenőrzései 

• fenntartói - irányítói ellenőrzések 

• intézményi szintű (belső) ellenőrzések 

• egyéni (önellenőrzési) 

• vezetői (vezetőtársi) 

• külső szakértő által vezetett. 
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Ezek belső aránya a nevelő- oktató munka presztízsének, szakmai 

színvonalának fokmérője. Eredményességét a tanulóban létrehozott 

változások mértéke, a hozzáadott pedagógiai érték határozza meg, 

Lemérhetők az iskola legfontosabb funkciói: 

• Számszerű 

o tanulmányi eredmények, 

o versenyeredmények, 

o vizsgaeredmények, 

o továbbtanulás, stb. 

• Nem számszerű 

o szocializáció 

o tanulók közérzete az iskolában, önszerveződés, diákmozgalom, 

o deviáns viselkedés, 

o szabadidő, stb. eltöltés 

o kultúraközvetítés, 

o tanulás, képzés eredményessége, 

Az intézményt érintő ellenőrzés hatékonyságát az eredményesség eléréséhez 

szükséges ráfordítás mértéke befolyásolja. 

Indikátorai: 

• tanuló, pedagógus arány, 

• átlagos osztálylétszám, 

• tanulóra jutó órák száma, 

• tanulóra jutó képzési költség, 

• emberi erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás, stb. 

Az iskola eredményességét befolyásoló tényezők: 

• szervezeti jellemzők 

• célok, célképzés, információs rendszer, kommunikációs 

problémamegoldás, 

• konfliktuskezelés, szervezeti kultúra, klíma, külső kapcsolatok, a 

vezetés minősége. 

XI/6) Technikai dolgozók ellenőrzése. 

Munkájuk elengedhetetlen az intézmény zavartalan működéséhez. Az 

ellenőrzésük kiterjedhet az eszközgazdálkodásra, a munkaidő kihasználtságára. 

Ellenőrzésüket, az igazgató, gazdasági vezető és gondnok végzi. 
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XII) A követelményrendszer alapelvei 

Minden iskola nevelő-oktató munkája során sokféle követelményrendszert állít fel a 

diákok számára. Az ezeknek történő megfelelés, vagy meg nem felelés alapelveit 

foglaljuk össze az alábbiakban. 

XII/1) A követelményrendszer három nagyobb részre osztható: 

• Tantárgyi követelmények - ezt a helyi tanterv határozza meg. A tantárgyi 

megmérettetésnek fontos részét képezik a tantárgyi versenyek, pályázatok. 

• Magatartási követelmények - ez az alapvető keresztény értékekre, erkölcsre 

épül, és konkrétan az iskola házirendje tartalmazza. 

• Szorgalmi követelmények - ez a diákok tanulásához, munkához való 

viszonyát tükrözi. 

XII/2) Alapelvei 

Elöljáróban érdemes leszögezni, hogy csak az önmagával szemben is igényes 

nevelő tud másokat is igényességre nevelni. 

• Csak az iskola pedagógiai programjában elfogadott tananyagot lehet 

megkövetelni. 

• A követelmények megállapításánál figyelembe kell venni az életkori 

sajátosságokat. 

• Szem előtt lehet tartani a tanulók képességeit - talentumait - és a tanuláshoz 

való hozzáállását; mindezt azonban úgy, hogy se az igazságosság, se az 

igényesség ne csorbuljon, még kevésbé forduljon elő az, hogy a 

követelményrendszer egy hanyatló szorgalmú, hozzáállású világhoz 

idomuljon. 

• Érdemes összhangot teremteni az egyes tantárgyak között, ne legyen egyik 

tárgy sem elhanyagolva a másik tantárgyhoz képest. 

• A követelmény célja nem az elriasztás, hanem az igényesség kialakítása. 

• A tantárgyi és tanórai követelmények legyenek világosak, egyértelműk és 

teljesíthetők. A tanév elején közölt elvárások ne változzanak a tanév során, 

a tanuló érezze a következességet és kiszámíthatóságot. 

• A követelmények mögött érződjék a tanítvány egyediségének és teremtett 

mivoltának tisztelete. 

XII/3) Betartatása 

a) Alapelvek 

A követelményrendszer betartása, betartatása szempontjából alapvetőn 

fontos a fegyelem és a fegyelmezés, a jutalmazás és a büntetés kérdése, ezek 

alapelveinek kidolgozása, amely során a következőket kell figyelembe venni. 
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A fegyelmezett viselkedés a szabályok, előírások betartását, eljárások 

ismeretét, mások jogainak tiszteletben tartását jelenti. A fegyelem 

következménye a (külső és belső) rend, rendezettség, szervezettség, 

egyértelműség, kiszámíthatóság, biztonság. 

A „fegyelmezés” szó két eltérő jelentéstartalommal bír. Egyrészt befolyásol, 

másrészt irányít. A cél, hogy a befolyásoló fegyelmezés kerüljön előtérbe, 

hogy a diák belássa a fegyelem és az önfegyelem meglétének 

szükségességét. 

A fegyelem szónak is két eltérő jelentése van. Létezik belső indíttatású 

önfegyelem. Az ilyen emberek önmagukon belül hordják viselkedésük 

normáit. Illetve létezik kívülről, irányítással előidézett fegyelem, amely 

rendszerint addig tart, ameddig a korlátozó hatalom fennáll. 

Szükség van arra, hogy a gyerek korlátok között nőjön fel, világos és érthető 

irányelvek kellenek, csak az nem mindegy, hogy ezen korlátok kiépítéséhez 

milyen eszközöket alkalmazunk. Az irányító jellegű fegyelmezéshez 

tekintélyre és hatalomra van szükség. A hatalom lehet a tekintély 

következménye, illetve származhat a jutalmazás és büntetés alkalmazásából. 

A tekintély nem egységes fogalom. 

Tudnunk kell, hogy nincs nevelés tisztelet nélkül és nincs tisztelet tekintély 

nélkül. 

Könnyen belátható, hogy a szakértelmen, rangon, megállapodáson, 

bizalmon alapuló tekintélynek engedelmeskedni nem megalázó, 

elfogadható az irányítás jogossága. Ha a fegyelmezés ezek segítségével 

történik, a diák belátja a változás szükségességét, elfogadja a korlátokat, 

hiszen tiszteli azt, akitől kapja a korlátozást, elfogadja az irányított szerepet, 

betartja a vele együtt megkötött megállapodást. Ezekben az esetekben a 

diák részese egy döntési folyamatnak, érdekelt a helyzet alakításában, nem 

fölötte, hanem vele történik mindez, a függőséget maga is alakítja, tehát 

belülről fegyelmezi önmagát. 

A hatalmon, erőfölényen, megfélemlítésen alapuló tekintély rossz hatással 

van a tanár-diák kapcsolatra. Kérdés, hogy az ilyen módon elért 

engedelmesség meddig tart. Ebben az esetben a diák nem érdekelt az 

értékrend elfogadásában. Nincs beleszólása a döntési folyamatba, passzívan 

elfogadja, de nem érti a korlátokat. Nem tehet mást, mint engedelmeskedik, 

mert az irányítás eszközei nem az ő kezében vannak. 

b) A jutalmazás és a büntetés 

(i) Az önfegyelem. 

Az önfegyelem stabil belső értékrend. Az önfegyelemmel rendelkező 

ember: 
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• tisztában van saját értékeivel, ezért vigyáz magára, 

• értékesnek tartja idejét, ezért jól akarja kihasználni, 

• ismeri saját korlátait, ezért nem vállal többet, mint amire képes, 

• tudja, hogy a problémák nem múlnak el maguktól, csak ha 

megoldja őket, 

• nem halogatja a megoldást, 

• el tudja dönteni, miért tartozik felelősséggel, miért nem, 

• nem adja át a döntést saját sorsa felől másnak, 

• ragaszkodik az igazsághoz, 

• nyitott, ezért fejlődőképes, 

• vállalja a változás, az őszinteség kockázatát. 

Az önfegyelem mintája csak szeretettel adható át. A szeretet nem csak 

érzelem, hanem tett, akaratlagos cselekvés, döntés. Aki szeret, azért is 

teszi, mert így döntött. A szeretet nem vágyakozás a szeretet érzése 

után, hanem elköteleződés. A szeretet fegyelmezett és célja a másik 

kiteljesedése. A szeretet attól növekszik, ha mások fejlődését segíti. A 

szeretet önmagunk vállalásával kezdődik, hisz csak az tud szeretni, aki 

önmagát elfogadja: “Szeresd felebarátodat, mint önmagadat”. (Mt 

19,19) Önmagunk vállalása eleve kizárja a színészkedést, a 

szerepjátszást. A tudatosan vállalt emberség pedig a másik 

tiszteletével kezdődik: “Aki első akar lenni legyen mindenkinek 

szolgája”. (Mk 9,35) Aki diákjaiban az embert, a teremtményt tiszteli, 

az hasonló tiszteletre számíthat. 

Ha az a célunk, hogy diákjaink fegyelmezettek legyenek, akkor úgy kell 

őket szeretnünk, hogy szabadnak érezzék magukat tőle, azt érezzék, 

hogy a fejlődőképes embert szeretjük benne, és abban segítünk, hogy 

a saját útjukat megtalálják. 

(ii) A jutalmazás 

A jutalmazás célja minden esetben a helyes magatartás, kiemelkedő 

teljesítmény megerősítése, honorálása. A jutalmazás akkor hatékony, 

ha közvetlenül a kívánatos viselkedés után alkalmazzák. A jutalmazás 

akkor működik, ha a diák erősen vágyik a jutalomra, és az 

megtiszteltetés számára. A jutalmazás rendkívül nagy motiváló erő 

főleg kisgyermekkorban, de később sem lebecsülendő a szerepe. 

Éppen ezért helyes mértékkel és jó időben kell alkalmazni. 

Csődöt mond a jutalmazás, 

• ha a jutalom értékét veszti 

• ha a jutalom időben túl távoli 
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• ha a jutalom nem kívánatos 

• ha el nem fogadható viselkedéssel is megszerezhető 

• ha az elfogadható viselkedés jutalom nélkül marad 

• ha a jutalom elérése túl nehéz. 

A jutalmazás hátránya lehet, hogy a gyerek a jutalomért „hajt”. Arra 

neveljük ezzel, hogy a jó viselkedésért ellenszolgáltatást kell kapnia. A 

jutalomszerzés rabjává váló gyerek számára csak a külső motiváció 

létezik. Nem látja értelmét annak a cselekvésnek, melyet nem 

jutalmaznak. Osztályzatokra törekszik, nem a tudásra, nem a belülről 

jövő megelégedettségért dolgozik, hanem csak a külső elismerésért. A 

jutalmazás e torzulásának veszélye életkoronként és egyénenként 

változó. 

(iii) A büntetés 

A büntetés akkor eredményes, ha szakszerű, ha célja a nem kívánt 

viselkedés belsővé válásának megakadályozása, és a diák helyes 

irányba terelése. 

A büntetés szabályai: 

• A személlyel kapcsolatban. 

o úgy kell büntetni, hogy a vétkest javítsuk vele; 

o olyan büntetést igyekezzünk adni, amely a személy javára 

válik, amely - amennyiben lehetséges - fejleszti őt; 

o a büntetés mögött az érintett személy értő szemmel 

láthassa meg a segítségnyújtást; 

o mindig ott kell, hogy álljon a büntetés mögött a 

megbocsátás, a kiengesztelődés lehetősége. 

• A büntetés logikája: 

o a kimondott büntetési szabályok be nem tartása 

következetlenség; 

o az egyszer már büntetett viselkedést a továbbiakban 

mindig büntetni kell; 

o büntetni közvetlenül a helytelenített viselkedés után 

érdemes; 

o ügyelni kell arra, hogy az egyszer büntetett viselkedés soha 

ne jutalmazódjék. 

• Mértéke 

o nem szabad túl súlyosan vagy túl gyakran büntetni, mert a 

gyerek feladja a megjavulásra irányuló próbálkozásait 
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o az enyhe büntetés nem hatékony, a túl súlyos viszont 

agresszivitást, erőszakot szülhet, károsíthatja a gyermek 

testi, lelki egészségét. 

A büntetés hatásai 

A büntetésnek számos negatív hatása is lehet a gyermek fejlődésében, 

mégis a kisebbik rossz választásának elve alapján bizonyos helyzetben 

élni kell vele. Egyes helyzetek nem oldhatók meg e nélkül. Nincs idő 

kivárni, amíg a tanuló megérti a helyes magatartást és belső igényévé 

válik. Másrészt csak ezzel lehet felállítani a végső viselkedési 

korlátokat, illetve a felállított korlátokat betartani. 

A kizárólag jutalmazásra és büntetésre épülő fegyelmezés egyoldalú és 

személytelenné válhat. Elhidegülhet a kapcsolat a tanár és a diákok 

között, hiszen nem lehet szeretetteljes kapcsolatot kialakítani azzal, 

akitől félnek. Egy ilyen rendszerben egészségtelenül fejlődnek az 

egyének (megjelenik a rivalizálás, törleszkedés, hízelgés; illetve 

védekező mechanizmusokat alakítanak ki a diákok. Lábra kap az 

ellenállás, hazudozás, képmutatás, dac, düh, árulkodás, talpnyalás, 

behódolás, stréberség, versengés, félénkség, gyávaság, menekülés, 

depresszió, stb.). 

Az interperszonális kapcsolatrendszerek csak egymás elfogadásával 

fejlődhetnek, épp ezért a gyerekekkel úgy kell bánni, hogy tudjuk, hogy 

joga van részt venni saját élete alakításában. Azt kell elérni, hogy az 

általunk értéknek tartott mintákat értékesnek, beépítésre 

érdemesnek tartsa, hogy ne mi fegyelmezzük kívülről, hanem ő 

igényelje a belső fegyelmezettséget. 

A személyiség fejlődőképességének hiánya az, ha valaki túlzottan 

igényli az irányítást. Az ilyen gyerekek nem akarnak felnőni, nem 

akarják vállalni a döntésekkel járó felelősséget. Azzal, hogy elfogadják 

az irányítást, kibújnak a döntés felelőssége alól, megmaradva abban a 

gyermeki állapotban, mikor még nem az ő terhük volt eldönteni, mi 

helyes és mi nem. A személyiség fontos lépése, ha valaki vállalni akarja 

saját életének alakítását. 

Ahhoz, hogy a diák fegyelmezett személlyé váljon, azonosulnia kell 

azzal a gondolattal, hogy számára fontos a fegyelmezetté válás. Ezt 

akkor tudja megtenni, ha megpróbál utánozni valakit, aki 

fegyelmezett, önfegyelmében hiteles, tekintélye tudásából, 

bölcsességéből fakad. Az önfegyelem mintája épül be a diákba, és 

ennek elősegítése, kivárása rendkívül nagy türelmet igényel. 
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XII/4) A tanulók jutalmazása és büntetése 

a) Alapelvek 

Az iskola a kiemelkedő tanulmányi munkát szaktárgyi, illetve tantestületi 

dicsérettel jutalmazza. A szaktárgyi dicséretek az osztályozó naplóba (v. az 

elektronikus naplóba), a törzskönyvbe és a bizonyítványba kerülnek 

bevezetésre, a tantestületiek pedig a törzskönyvbe és a bizonyítványba. 

A diákok többletfeladataik sikeres teljesítéséért szaktanári, osztályfőnöki 

vagy igazgatói dicséretben részesíthetők. Ez az ellenőrzőbe és/vagy az 

elektronikus naplóba kerül bejegyzésre, és ennek a magatartás és szorgalom 

érdemjegyben is tükröződnie kell. 

Kiemelkedő, tanórán felüli tanulmányi vagy más jellegű, az iskola hírét 

öregbítő teljesítményért, versenyen elért eredményért a tanulók könyv- 

vagy más tárgyjutalomban részesülhetnek. Erről részletesen a Házirend szól. 

Az alapvető viselkedési szabályok, vagy a házirend ellen vétő diákok 

büntetése a vétek súlyának és a kihágások gyakoriságának 

figyelembevételével a Házirendben meghatározott módon történik. 

b) A jutalmazás és büntetés formái 

• A jutalmazás formái lehetnek: szóbeli, írásbeli dicséret (szaktanári, 

osztályfőnöki, tantestületi, igazgatói), oklevelek, jutalomkönyvek, külföldi 

tanulmányutak támogatása, vagy a legnagyobb iskolai jutalmunk, a Szent 

Margit-díj és Szent Margit-érem. A jutalmazás csak akkor hatékony, ha 

mértékkel és jó időben, lehetőleg osztály- vagy iskolai ünnepély keretén 

belül megerősíti és honorálja a helyes magatartást vagy kiemelkedő 

teljesítményt. 

• A büntetés alkalmazását akkor tartjuk hatékonynak, ha célja a helytelen 

viselkedéssel való azonosulás megakadályozása és a tanuló helyes irányba 

terelése. Ennek formái: a szóbeli figyelmeztetés, a rendre utasítás, 

osztályfőnöki figyelmeztetés, intés, megrovás, igazgatói figyelmeztetés, 

intés, megrovás, nevelőtestületi elmarasztalás, párhuzamos osztályba való 

áthelyezés, stb. Mind a jutalmazásnál, mind a büntetésnél fontosnak tartjuk 

a következetességet és a fokozatosságot - amennyiben ez utóbbi megfelelő 

nevelő hatással bír. 

• A nevelés sikerét hátráltató körülmények kizárását célzó módszerek 

alkalmazása. Itt azokat a módszereket tartjuk célszerűnek, melyeket akkor 

alkalmazunk, amikor nincs időnk kivárni, amíg a tanítvány a helyes 

magatartási formát elfogadja, és az igényévé válik. Ekkor célszerű viselkedési 

korlátokat felállítani, betartani és betartatni. 
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XIII) Számonkérés, beszámoltatás, vizsgáztatás, felsőbb osztályba lépés, iskolába való 

felvétel 

XIII/1) Ellenőrzés, értékelés, osztályozás 

A diákok munkájának fontos mérőeszköze az osztályzási rendszer. A félévi 

osztályzás az első félév munkáját tükrözi, az év végi a teljes tanévben végzett 

munkát. A félévi és év végi jegyeket a szaktanár javaslata alapján az osztályozó 

konferencia dönti el. 

a) Az ellenőrzés - értékelés - osztályzás a pedagógiai tevékenység szerves része, 

melynek jelentős szerepe van a személyiség fejlesztésben: ösztönzést ad, 

fejleszti a felelősségérzetet és az önértékelő képességet, önnevelésre 

késztet. 

b) Az objektív, igazságos értékelés - osztályzás előfeltétele a helyi tantervben 

világosan megfogalmazott és következetesen érvényesített 

követelményrendszer. Az értékelés, osztályzás a tanulókat egyénenként is 

segíti abban, hogy a tőlük elvárható maximumot nyújtsák. Akár elismerő az 

értékelés, akár bíráló, legyen bizalomra építő. 

A tanulót önmaga egyéni képességeihez viszonyítani, fejlődését értékelni a 

szorgalmi osztályzatban kell. 

c) A tanulók tantárgyi teljesítményét a tárgyat tanító pedagógus ellenőrzi, 

értékeli, osztályozza - teljes jogkörrel és felelősséggel. 

d) Az ellenőrzésnek, értékelésnek és osztályozásnak a dolgozatokon, 

feleleteken túl ki kell terjednie a házi feladatra, füzetvezetésre, órai 

munkájára is, illetve a tanuló egyéb feladataira. 

e) Bármely tantárgy ellenőrzési - értékelési rendszerében a folyamatosság 

elengedhetetlen követelmény. Az ellenőrzés formái tantárgytól, 

tananyagtól, az oktatási céltól, a tanulók egyéniségétől és számos más 

tényezőtől függőn rendkívül változatosak lehetnek. Minden tárgyban meg 

kell jelennie a szóbeli illetve a kisebb, rövidebb és a nagyobb lélegzetű 

írásbeli számonkérésnek is. Még a „feladat-megoldásos” tárgyakban sem 

hagyható el a szóbeli ellenőrzés, számonkérés; ugyanakkor a humán 

tárgyaknak is figyelembe kell venniük, hogy az esszék nem helyettesíthetik a 

gyakoribb, rövidebb lélegzetű számonkérést. Az egyes tantárgyak helyi 

tantervében évfolyamonként meg kell határozni a tanév során írandó nagy - 
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vagy témazáró - dolgozatok számát; melyeket az alább meghatározott idővel 

korábban be kell jelenteni a diákok számára. 

f) Osztályzatok mennyisége, típusa, súlya 

Ahhoz, hogy a tanulónak és gondviselőjének a tanuló tantárgyi fejlődéséről 

hiteles képet tudjon nyújtani az iskola, rendszeresen értékelni kell a tanulói 

tudását. Így egy-egy tantárgyból félévente legalább a „heti óraszám 

kétszerese + 1 darab” osztályzatot kell adni minden diáknak. (Ez 

természetesen a diák hiányzása vagy a tanár önhibáján kívüli okok folytán 

ésszerűn változhat.) Mindez természetesen nemcsak egy állandó 

visszajelzés, hanem serkentő és javítási lehetőséget nyújtó eszköz. 

Az értékelés - osztályzás a hagyományos ötös fokozatú rendszerben történik. 

Az egyes fokozatok tartalmát a helyi tantervek követelményei határozzák 

meg. Vagyis maguk az osztályzatok az elégtelentől a jelesig öt értéket 

vehetnek föl. A fél, vagy „aláhúzott” és hasonló típusú jegyek bizonytalanná 

teszik a tanulót, illetve döntéshozatali képességeik kialakítását csorbítják. 

Természetes, hogy egy tárgyban vannak különbségek az osztályzatok 

súlyozása között. Más értékű lehet egy órai munkára, füzetvezetésre adott 

jegy, és más egy feleletre, kisebb, vagy nagyobb dolgozatra, vagy épp 

témazáróra adott osztályzat. Ugyanakkor iskolánkban az egy, kettő és három 

súlyozású jegyek használata lehetséges, az ezen túli megkülönböztetés már 

zavaró és akár elkeserítő is lehet. Természetesen a három súlyozású jegy 

témazáróra adható olyan tárgyak esetében, ahol az érdemjegyek száma 

magas. 

g) A számonkérések előre történő bejelentése, javítási határideje, több tárgy 

„egyidejű” témazárója. 

A szóbeli feleléseket, nem témazáró dolgozatokat a pedagógus nem köteles 

előre bejelenteni. A témazáró dolgozatokat egy héttel megíratásuk előtt 

tudomására kell hozni a diákoknak, és egyben figyelembe kell venni azt az 

elvet, hogy egy tanítási napon egy tanulócsoport (osztály) maximum két 

témazáró dolgozatot írhat. Egy dolgozattípus javítási és kiosztási határideje 

sem lépheti túl a két naptári hetet. A nem témazáró dolgozatok egy héten 

túli javítása és kiosztása minden pedagógiai és pszichológiai elvárást 

nélkülöz, csakis indokolt esetben fordulhat elő, ebből kifolyólag ritkán. 
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h) Szóbeli felelet esetén a tanár az osztály előtt értékeli a feleletet és ad rá 

osztályzatot - ügyelve azonban arra, hogy az értékelés legyen mindenki 

számára hasznos, ugyanakkor semmiképp sem tapintatlan. 

i) A szorgalmi időben kapott osztályzatokat a tanár az iskolában alkalmazott 

rendszer alapján (iNapló v elektronikus napló vagy ellenőrző stb.) közli a 

gyerekkel is és a szülővel is. 

j) A kijavított dolgozatokat az érdemjegy közlésekor kiadja a tanulóknak, 

lehetőséget ad arra, hogy azokat gondviselőjüknek hazavigyék; 

mindeközben tekintettel van az iratkezelési szabályzatra (egy évig 

tárolandók a dolgozatok), és vagy visszakéri azokat a diákoktól, vagy még 

előtte digitális képet készít róluk. 

k) A félévi és év végi minősítés ne legyen mechanikus művelet. A félévzáró 

osztályzat tükrözze a tanuló féléves, az év-végi az egész éves munkáját. 

l) A tanév végén az egyes tantárgyakban elért kiemelkedő teljesítményéért a 

tanuló dicséretet kaphat. 

m) Ha a tanulónak a jeles osztályzata mellett legfeljebb három jó osztályzata 

van és ennél rosszabb érdemjegye nincs, a tantestület általános dicséretét 

érdemelheti ki. A dicséreteket dokumentálni kell. 

n) A magatartás és szorgalom minősítésére félévkor és tanév végén az 

osztályfőnök és a diákbizottság tesz javaslatot az osztályban tanító 

pedagógus közösségének. 

A javaslatot a testület többségi döntéssel véglegesíti. Szavazategyenlőség 

esetén az osztályfőnök véleménye a mérvadó. 

o) A magatartás és szorgalom értékelése 

(i) Magatartás 

• Példás: Az iskola szellemiségéhez hű, annak szabályait megtartja. 

Tanáraival és társaival kialakított kapcsolata kiegyensúlyozott, 

tiszteletre és bizalomra épül. Társait segíti, és közösségében 

építőn van jelen. 

• Jó: Az iskola szellemiségéhez hű, annak szabályait megtartja. 

Tanáraival és társaival kialakított kapcsolata kiegyensúlyozott, 

tiszteletre és bizalomra épül. Adottságaihoz mérten a 

közösségben passzív, visszahúzódó. 

• Változó: Vannak fegyelmi vétségei, de nem túl súlyosak, vagy 

könnyen befolyásolható negatív irányban, vagy a közösséget 
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nem építi viselkedésével, vagy írásbeli fegyelmi büntetése van, 

vagy ötnél több igazolatlan órája. 

• Rossz: Sok fegyelmi összeütközése van az iskola tanáraival, vagy 

társait negatív irányban befolyásolja, súlyos fegyelmi vétsége 

van, vagy tíznél több igazolatlan órája. 

(ii) Szorgalom 

• Példás: Kötelességét képességéhez mérten jól végzi, az órákra 

lelkiismeretesen készül. Bizonyos tárgyakból adottságaihoz 

képest többletmunkát végez. Az órákon aktívan részt vesz. A 

többiek előmenetelét elősegíti. Nem áll bukásra egyetlen 

tárgyból sem. 

• Jó: Kötelességét képességéhez mérten jól végzi, az órákra 

lelkiismeretesen készül. Többletmunkát nem végez. Nem áll 

bukásra egyetlen tárgyból sem. 

• Változó: Teljesítménye képességeihez mérten ingadozó, vagy 

nem törekszik komoly munkára, az órákon passzív, vagy többször 

készületlen, felületes, vagy legalább egy tárgyból bukásra áll. 

• Hanyag: Rendszeresen nem készül az órákra, vagy 

tanulmányaival alig törődik, az órákon passzív, vagy lényegesen 

képességei alatt teljesít, vagy több tantárgyból bukásra áll. 

XIII/2) Vizsgarend 

Az érettségi vizsgára a tanulókat az iskola készíti föl. A többi típusban az iskola 

útmutatást ad a kompetenciájához mérten. Az osztályozó és különbözeti vizsgák 

idejét, rendjét az igazgató határozza meg. 

a) Iskolánkban a következő típusú vizsgák fordulhatnak elő: 

(i) Érettségi vizsga: állami vizsga, melynek rendjét, követelményeit a 

gimnáziumi érettségi vizsgaszabályzat határozza meg. 

(ii) Osztályozó vizsga: szabályzatuk a „Vizsgaszabályzatok” pontban 

olvasható. Az évfolyam teljes anyagából vagy egyes tárgyakból tehető 

iskolai vizsga, melyre a vizsgaszabályzatban megfogalmazottak alapján 

magántanulók, hiányzásuk miatt nem osztályozható tanulók, valamely 

tantárgyból egyéni felkészülést folytató tanulók jelentkezhetnek. Egy 

vagy két év anyagából lehet osztályozó vizsgára jelentkezni. A tanuló 

tanóra alóli rendkívüli felmentését, osztályozó illetve különbözeti 

vizsgára bocsátását az igazgató engedélyezheti. 
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(iii) Javítóvizsga: év végi elégtelen osztályzat esetén a tanuló az adott 

tárgyból javítóvizsgát tehet az évfolyam teljes anyagából - amennyiben 

arra az osztályozókonferencia lehetőséget ad. 

(iv) Különbözeti vizsga: az igazgató írja elő más iskolából, évfolyamról vagy 

iskolaszerkezeti típusból érkezett tanulóknak a tananyagok 

összevetése után. 

b) Az osztályozó és javítóvizsgák (a következő pontig továbbiakban „vizsga”): 

A vizsgára, az erre rendszeresített nyomtatványon, a szaktanár javaslatával 

lehet jelentkezni. 

A vizsgát az igazgató engedélyezheti. 

A vizsga letétele nem mentesít a tanórán való részvétel alól. 

A vizsgát az igazgatóhelyettes szervezi. 

A szóbeli és írásbeli részből áll. A kettő független egymástól. 

A vizsga ideje 45 perc, a feladat megoldásával maximálisan 60 pont 

szerezhető. 

A szóbeli vizsga ideje 20 perc, maximálisan 40 pont szerezhető. 

A jegyet az érettségi pontozás alapján adjuk. 

Az érdemjegyet az anyakönyvbe beírjuk. 

c) Különbözeti vizsga: A vizsgák bizottság előtt zajlanak. A bizottság tagjait az 

igazgató kéri föl, általában 3 főt. 

XIII/3) A tanulók továbbhaladása 

a) A tanuló magasabb évfolyamba akkor léphet, ha a helyi tanterv tantárgyi 

követelményeit minden kötelező és választott tárgyban a tanév végén 

legalább elégséges (2) szinten teljesítette. 

b) Arról, hogy a tanuló hogy áll az adott tárgyból - akár jelesre, akár elégtelenre, 

a szülő folyamatos értesítést kap a beírt jegyek által. 

c) A tanév végi elégtelen minősítés egy, kettő vagy három tantárgyból 

javítóvizsgán javítható. Négy vagy több elégtelen esetén az évfolyamot meg 

kell, illetve meg lehet ismételni. 

d) Ha a tanulónak - az ideiglenes vendégtanulói jogviszony időtartamának 

kivételével - egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása 

együttesen a kétszázötven tanítási órát, vagy egy adott tantárgyból a tanítási 

órák harminc százalékát meghaladja, és emiatt a tanuló teljesítménye 

tanítási év közben nem volt megfelelő mennyiségű érdemjeggyel 
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értékelhető, akkor a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a 

nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen. 

Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a 

meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem 

minősíthető, az igazgató félévkor osztályozóvizsgát rendelhet el számára. 

Ha a tanuló hiányzása az adott évben meghaladja a 250 órát, akkor számára 

a tantestület osztályozó vizsgát engedélyezhet. A sikertelen osztályozó 

vizsga, vagy a vizsgaengedély meg nem adása évfolyamismétlést von maga 

után. 

e) Választott tárgyat leadni a tantestület határozata alapján csak év végén 

lehet. Új választott bármikor fel lehet venni, amennyiben arra az igazgató 

engedélyt ad. Engedély esetén az igazgató a szaktanárok véleményét kikérve 

különbözeti vizsgát írhat elő. 

Emelt szintű képzést leadni a félév végétől számított két héten belül, illetve 

tanév kezdetétől annak második hete végéig lehet. 

f) Tanév végi elégtelen (1) jegy esetén a tanuló csak sikeres javítóvizsgát 

követőn léphet át más iskola magasabb évfolyamára. Ha az adott tantárgy 

az iskola tanrendjében nem szerepel, a tanuló javítóvizsga nélkül léphet az 

iskola magasabb évfolyamára. 

XIII/4) Magántanulók 

A magántanulói státust kérelmezni, a kérést indokolni kell. A magántanuló a tanév 

végén minden, az adott évfolyamon oktatott kötelező tárgyból osztályozó vizsgát 

tesz. Az értékelés-minősítés és továbbhaladás rendje azonos a normál tanulókéval. 

A magántanulók fölkészüléséhez az iskola útmutatást nyújt. Az iskola igazgatója a 

készségtárgyakból kérésre felmentést adhat. 

• Nem SNI tanuló esetében (pl. külföldi tartózkodás stb.) 

o szülő kezdeményezi a magántanulói státuszt 

o iskola igazgató dönt 

- kikérheti a gyermekvédelem véleményét 

o minden tanítással kapcsolatos költséget a szülő áll 

o osztályozó vizsgákat az iskola bonyolítja 

• SNI tanuló esetén: 

o Csak gondviselői kérésre lehetséges a magántanuló státusz. Ha a 

gondviselőnek nem megfelelő a magántanulóság, más nem kezdheti 

az eljárást, mert neki a kérvényt alá kell írnia. 

o Azonban amennyiben az iskola nem tudja iskolába járással tanítani a 

gyereket, akkor azt jeleznie kell a szakbizottság felé, mert vagy az 
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iskola vagy a gyerek nem alkalmas rá. A szakértői bizottságnak és a 

gondviselőnek együtt kell megoldást találni, hogy az 

intézményjegyzékből melyik másik iskola alkalmas a gyereknek. 

o iskola igazgatójának kell beadni a kérelmet; 

- a kérelmet szakbizottságnak is el kell küldeni, mert a szakértői 

javaslatot módosítani kell, hogy az SNI gyerek magántanulóként 

vagy magántanulóként is teljesítheti a tankötelezettségét, itt a 

szakbizottságnak mérlegelnie kell, jó-e a gyereknek 

o osztályozó vizsgákat iskola szervezi, de lehet kérni független 

vizsgáztatási lehetőséget is, 

- iskola ez esetben is kérheti a gyermek-védelmisek véleményét. 

XIII/5) Az intézmény felvételi szabályzata: Lásd még: „Vizsgaszabályzatok” 

A beiskolázást az igazgató a fenntartóval egyeztetve végzi. Beiskolázásunkat nem 

köti körzethatár, de az azonos teljesítményt elért felvételizők közül a XI. 

kerületben lakó diákok előnyt élveznek. Ugyancsak előnyben kell részesíteni 

azonos felvételi teljesítmény esetén azokat a jelentkezőket, akiknek szülei a XI. 

kerületben dolgoznak. Az előbbieket az iskolafenntartó és a XI. kerületi 

Önkormányzat közötti megállapodás rögzíti. A tanulók felvételéről az igazgató 

dönt. Iskolánk nyílt napot tart a tanév első félévében. 

XIV) Iskolai oktatás 

XIV/1) Kompetenciák 

A nevelési program tartalmazza a kompetenciákat, amit megfelelő ismeretek, 

készségek és attitűdök ötvözeteként határozunk meg. A kulcskompetenciák azok 

a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van a személyes 

önmegvalósításhoz és fejlődéshez, az aktív polgársághoz, a társadalmi 

beilleszkedéshez és a foglalkoztatáshoz. 

Az Európai Unió tanácsa a következő kulcskompetenciákat határozza meg: 

• Az anyanyelven folytatott kommunikáció; 

• Az idegen nyelveken folytatott kommunikáció; 

• Matematikai kompetencia és alapvető kompetenciák a természet- és 

műszaki tudományok terén; 

• Digitális kompetencia; 

• A tanulás elsajátítása; 

• Szociális és állampolgári kompetenciák; 

• Kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia, valamint 

• Kulturális tudatosság és kifejezőkészség. 
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Ezen kompetenciák kifejlesztését részben a nevelési elvek már tartalmazzák, 

részletezik, másik részét az általunk használt Katolikus Kerettanterv bontja ki. 

XIV/2) Kerettanterv 

A tantestület a Katolikus Kerettantervet fogadja el, mint helyi tantervét. 

Az egyes tantárgyak követelményrendszerét a helyi tanterv tartalmazza. 

 

A Szent Margit Gimnázium nyelvi előkészítő osztályának képzése 

A nyelvi előkészítő nevelés-oktatásban részt vett és a kilencedik évfolyamot 

megkezdő, továbbá érettségi vizsgabizonyítványt szerzett tanulóknak el kell 

jutniuk a nyelvi előkészítő nevelés-oktatás idegen nyelvéből a KER szerinti B2 

szintű nyelvtudást igazoló érettségi vizsgaeredménnyel vagy államilag elismert 

nyelvvizsgával. 

Érteniük kell fontos információkat, tájékozottnak kell lenniük a célország 

kultúrájában. Folyamatos szöveget kell tudniuk alkotni különböző témakörökben. 

Tudniuk kell véleményt mondani, indokolni álláspontjukat. (Részletes nyelvtani, 

tartalmi, készségekben eligazító követelmények tárgyalására, illetve részletes 

tanterv kidolgozására a későbbiekben kerül majd sor.) 

Elvárásaink a jelentkezőkkel szemben: A nyelvi előkészítő osztályba azoknak a 

diákoknak a jelentkezését várjuk, akik megfelelő alapműveltséggel rendelkeznek, 

jó szorgalmúak és komoly érdeklődést mutatnak a nyelvtanulás iránt. 

Tájékozottságukról, műveltségükről, hitbéli ismereteikről, egy rövid beszélgetés 

során fogunk meggyőződni. 

Tankönyvek meghatározása és tanulás szintje: a felvételi eredmények 

ismeretében történik. 

A nyelvi előkészítő évfolyamot befejezve a tanulók a helyi tanterv szerint folytatják 

tanulmányaikat. 

A 11. évfolyam végén fejezik be a középiskolás anyagot és előrehozott középszintű 

érettségi vizsgát tehetnek idegen nyelvből. 

A 12. évfolyam heti 3 órájában emelt szintű érettségi felkészítésen vesznek részt 

és emelt szintű érettségi vizsgát tehetnek idegen nyelvből. 
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MELLÉKLETEK 

I) Óratervek 

I/1) Szent Margit Gimnázium 5 osztályos óraterve 

Tantárgyrendszer és óraszámok az 9-13. évfolyamokon 

 

Műveltségterület Tantárgy 

Nyelvi előkészítős, 1+4 évf. 

9 

elők 
9 10 11 12 

Magyar nyelv és irodalom magyar nyelv és irodalom 1 4 4 4 4 

Élő idegen nyelv 
élő idegen nyelv 1. 18 5 4 3 3 

élő idegen nyelv 2.  3 3 3 3 

Matematika Matematika 3 4 4 4 4 

Ember és társadalom  történelem és társadalomism.  2 2 3 4 

Ember a természetben 

Fizika  2 2 3  

Kémia  3 2   

Biológia   2 2 2 

Földünk-környezetünk Földrajz  2 2   

Művészetek 

ének-zene 1 1 1 1  

Rajz 1 1 1 1  

művészettörténet      

mozgókép és médiaismeret     1 

Dráma és tánc   1 1  

Informatika Informatika 3 1 1   

Életvitel és gyakorlati ism. Filozófia     1 

Testnevelés és sport   4 3 3 3 4 

Osztályfőnöki   1 1 1 1 1 

Etika    1   

Hittan  2 2 1 2 2 

Szabadon választott     4 6 

Érettségi felkészítés     2 2 

Összesen  33 31 33 31+4 28+6 
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I/2) Szent Margit Gimnázium 6 osztályos óraterve  

Tantárgyrendszer és óraszámok a 7-12. évfolyamokon 

 

  

Műveltségi terület Tantárgy 
Évfolyam 

7 8 9 10 11 12 

Magyar nyelv és irodalom magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 4 4 

Élő idegen nyelv 

 

élő idegen nyelv 1. 4 4 4 4 3 4 

Második idegen nyelv   3 3 3 3 

Matematika Matematika 5 5 4 4 4 4 

Ember és társadalom 
történelem és állampolgári 
ismeretek 

2 2 2 2 3 4 

Ember a természetben 

Fizika 2 2 2 2 3  

Kémia 1 2 3 2   

Biológia 2 2  2 2 2 

Földünk-környezetünk Földrajz 1 2 2 2   

Művészetek 

ének-zene 1 1 1 1 1  

Rajz 1 1 1 1 1  

mozgókép és médiaismeret    1    

dráma és tánc 1 1  1 1  

Informatika Informatika 1 1 1 1   

Életvitel és gyakorlati 
ismeretek Filozófia 

     1 

Testnevelés és sport  4 4 4 3 3 4 

Osztályfőnöki  1 1 1 1 1 1 

Etika     1   

Hittan  2 2 2 1 2 2 

Szabadon választható  0 0 0 0 4 6 

Összesen  32+1 33 31 33 31-35 28-34 
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I/3) Szent Margit Gimnázium 4 osztályos óraterve 

Tantárgyrendszer és óraszámok az 9-12. évfolyamokon  

 

Műveltség terület Tantárgy 
Általános osztály 

9 10 11 12 

Magyar nyelv és irodalom magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 

Élő idegen nyelv 
élő idegen nyelv 1. 4 4 3 4 

élő idegen nyelv 2. 3 3 3 3 

Matematika matematika 4 4 4 4 

Ember és társadalom  történelem és társadalomism. 2 2 3 4 

Ember a természetben 

Fizika 2 2 3  

Kémia 3 2   

Biológia  2 2 2 

Földünk-környezetünk Földrajz 2 2   

Művészetek 

ének-zene 1 1 1  

Rajz 1 1   

művészettörténet   1  

mozgókép és médiaismeret   1  

dráma és tánc  1 1  

Informatika informatika 1 1   

Életvitel és gyakorlati ism. Filozófia    1 

Testnevelés és sport   4 3 3 4 

Osztályfőnöki   1 1 1 1 

Etika   1   

Hittan   2 1 2 2 

Szabadon választható     4 6 

Érettségi felkészítés     2 2 

Összesen   33+1 33 31+4 28+6 
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II) A Szent Margit Gimnáziumban használatos tankönyvek, taneszközök kiválasztásának 

elvei, illetve a térítésmentes kötelezettség 

A tankönyv a tantárgyi program legfontosabb eleme, az iskolában nélkülözhetetlen 

segédeszköz, objektív mérce az ellenőrzéseknél. 

II/1) A tankönyvek kiválasztás elvei 

Legyen akkreditálva és a KELLO által jóváhagyva. Szerepeljen a hivatalos 

tankönyvjegyzékben. 

Tartalmában, témáiban megfeleljen az adott tárgy követelményeinek, időszerű 

információkat közvetítsen, korszerű pedagógiai, módszertani elvekre épüljön a 

szerkezete, megfeleljen a tanulók életkorának (stílus, közérthető magyarázat), a 

szükséges képességek, készségek fejlesztésére alkalmas legyen, tartós, jó 

minőségű kivitel, elérhető ár. 

A tanulócsoport tankönyvcsomagjának megrendelésekor törekszünk arra, hogy 

minél kisebb mértékben térjünk el a mindenkori költségvetési törvényben 

meghatározott összegektől. 

A tartós tankönyvekre tekintettel - amennyiben lehetséges - legalább 5 évig 

használunk egy tankönyvcsaládot, melytől egyedi esetben külön igazgatói 

engedéllyel el lehet térni. 

II/2) A tankönyvek kiválasztásának gyakorlata 

Áttekintése a kínálatnak (jóváhagyott tankönyvek listája, tankönyvkiadók 

katalógusai), vélemények legyűjtése (médiák, kollégák, szaklapok, stb.), 

mintapéldány beszerzése vagy/és tankönyvbemutatókon való részvétel, 

összevetés a kiválasztás elveivel, egyeztetés a munkaközösségen belül (esetleg 

szélesebb körben), döntés után egységes használat. 

II/3) A taneszközök kiválasztásának alapelvei. 

Javítsák az oktatás feltételrendszerét, tegyék eredményesebbé az ismeretek 

elsajátítását, reprezentálják a tudományos és technikai fejlettségi szintet, segítse 

a tananyag megértését, begyakorlásra is adjon lehetőséget, korszerű 

ismeretek átadását tegye lehetővé, illeszkedjen a szak, a tantárgy fejlesztési 

céljaihoz, hordozzon kellő információt, igény szerint reprodukálható legyen, 

legyen esztétikus, működése legyen megbízható, megfeleljen a szabványoknak, 

előírásoknak, gazdaságosan üzemeltethető legyen, legális forgalomból 

származzon, elérhet ára legyen. 

II/4) A taneszközök beszerzésének gyakorlata 

A jogos igény felmerülése (tanár, munkaközösség, igazgató) után a kínálat 

felmérése (katalógusok, stb.), majd kiválasztás optimális kompromisszumra 
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törekvéssel, illetve a beszerzés árajánlatok és szakmai szempontok együttes 

mérlegelésével. 

II/5) A tankönyv térítésmentes igénybevételének biztosítása 

A tartós tankönyveket intézményünk a könyvtárban tartja nyilván. 

A könyvtári állományban szereplő tartós tankönyveket két állomány egységbe 

soroljuk. Tartós és időleges megőrzésű könyvekre. 

A tartós megőrzésre szánt dokumentumokat (lexikonok, szótárak, házi 

olvasmányok) a könyvtár törzsállományába kerülnek. 

Az időleges megőrzésű tartóstankönyvek külön állományrészként kerülnek 

nyilvántartásba. Ezeket a tankönyveket tanév elején kölcsönözhetik ki a diákok, és 

a tanévzáró előtt vissza kell szolgáltatniuk a könyvtárnak azokat. 

Amennyiben egy ilyen tankönyv további használatra nem alkalmas, a selejtezés 

szabályainak megfelelően törölni kell a nyilvántartásból. 

Az ilyen tankönyv elvesztése, megrongálódása eseten a tanuló, illetve a kiskorú 

tanuló szülője köteles a tankönyvet beszerezni és a könyvtárnak átadni. 

Nem kell megtéríteni a rendeltetésszerű használatból származó értékcsökkenést. 

A kölcsönzött tankönyv a tanuló részére értékesíthető 

II/6) A tankönyvek kötelezően ingyenes biztosítását követően az erre irányuló további 

kérelmek elbírálásának rendje 

Az intézmény minden diákja számára biztosítja a 2012. évi CXXV. A tankönyvpiac 

rendjéről szóló törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén az 

ingyenes tankönyvekkel történő ellátást, iskolai könyvtári kölcsönzés útján. A 

további igények kielégítése a szülő/gondviselő írásbeli kérelme alapján történik, 

figyelembe véve a rendelkezésre álló éves kötött felhasználású normatív 

támogatás összegét, illetve az intézmény éves költségvetésébe könyvtári állomány 

bővítése jogcímen betervezett összeget. Az igények elbírálása az iskolai 

könyvtárossal és gazdasági vezetővel történt egyeztetés után az intézményt 

vezetőhatásköre. 

II/7) Az iskola könyvtári állományába vett, a továbbiakban az iskolai könyvtári 

állományban elkülönítetten kezelt, az állam által biztosított ingyenes tankönyvek 

tanulók részére történő rendelkezésére bocsátásának rendje. 

Iskolánk az ingyenes tankönyvellátást az iskolai könyvtár nyilvántartásába felvett 

újonnan vásárolt, illetve visszahozott (használt) tankönyvek kölcsönzésével 

biztosítja a jogosultak számára. 

Ezek az iskola tulajdonát képezik, ezért épségüket meg kell óvniuk. A tankönyveket 

a tanulóknak az iskolai jogviszony megszűnésekor vissza kell adniuk. Az iskola 

részére tankönyvtámogatás céljára juttatott összegnek legalább 25%-át tartós 
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tankönyv, ill. az iskolában alkalmazott kötelező és ajánlott olvasmányok 

vásárlására kell fordítani. A megvásárolt könyv és tankönyv az iskola tulajdonába, 

az iskolai könyvtár állományába kerül. 

Ha egy tanuló tanév közben másik iskolába megy köteles az ingyenesen megkapott 

tankönyvet visszahozni. 

II/8) Az iskolai tankönyvrendelés elkészítésének - jogszabályban nem előírt - 

kérdéseinek szabályozása 

Az iskolai tankönyvellátás zavartalan megszervezése és lebonyolítása az iskola 

feladata. Az iskolai tankönyvellátás zavartalan megszervezéséért akkor is az 

iskola felel, ha a feladatokat vagy azok egy részét a Könyvtárellátó látja el. 

Az iskola értesíti a tanulók szüleit az iskolai tankönyvellátás rendjéről, a 

tankönyvtámogatás elvéről. A tankönyvek kiválasztására a helyi tanterv alapján 

kerül sor. A szakmai munkaközösségek javaslatának figyelembe vételét követően 

az ezzel a feladattal megbízott munkatársak előkészítik a szükséges tankönyvek 

listáját. A listán az Oktatási Hivatal által évente kiadott tankönyvjegyzékben 

található tankönyvek szerepelnek, melyek megfelelnek a Nemzeti Alaptantervben 

megfogalmazott előírásoknak. (Tankönyvnek minősül az a könyv, amelyet a 

jogszabályban meghatározottak szerint annak nyilvánítottak. Ide tartoznak az 

oktatásban nélkülözhetetlen elektronikus dokumentumok, fogalomtárak, 

szótárak, ajánlott és kötelező olvasmányok.) 

A tankönyvrendelés végleges elkészítése előtt az igazgató megismerteti a szülői 

munkaközösséggel az osztályok számára összeállított tankönyvlistát. A 

tankönyvrendelés elkészítésénél a szülői szervezet - különösen a tankönyvek 

grammban kifejezett tömegére tekintettel - véleménynyilvánítási joggal 

rendelkezik. 

A tanítási év közben a tankönyvek listája nem változtatható meg, ha abból a 

szülőre fizetési kötelezettség hárul. 

Az elkészített lista alapján a tanulók és a szülők nyilatkoznak arról, hogy mely 

tankönyvek beszerzését kívánják az iskolai tankönyv-terjesztésben megoldani. 

A tanulóknak kiosztott lista kitöltésével a szülő nyilatkozik arról, hogy gyermeke 

részére az összes tankönyvet meg kívánja-e vásárolni, vagy egyes tankönyvek 

biztosítását más módon, kívánja megoldani. 

A beérkezett igények összesítése a KELLO által rendelkezésre bocsátott internetes 

felületen a megbízott munkatársak feladata. 

A tankönyvrendelésnek biztosítania kell, hogy az iskolai könyvtárban is 

rendelkezésre álljanak a szükséges könyvek. Így biztosítható, hogy a tanulószobai 

foglalkozáson megfelelő számú tankönyv álljon a tanulók rendelkezésére a tanítási 

órára történő felkészüléshez. 
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A tankönyvrendelés elkészítésekor figyelembe kell venni a belépő új osztályok 

becsült létszámát. Az iskolai tankönyvellátás feladatai: a tankönyv igény 

felmérése, megrendelése, beszerzése és a tanulóhoz történő eljuttatása. 

Az iskolai tankönyvellátás zavartalan megszervezése az iskola feladata. Az iskola 

tankönyvellátási szerződést köt a KELLO-val az iskolai tankönyvellátás feladatainak 

végrehajtásában. A tankönyvellátási szerződés tartalmazza a tankönyvellátás 

megszervezéséért felelős személy (személyek) nevét, akit/akiket az igazgató bíz 

meg a feladattal. 

Az iskola a tankönyveket a tankönyvforgalmazótól átveszi, és a tankönyv 

forgalmazó nevében a szülő, diák számára az átvételt igazoló aláírás ellenében 

átadja. A tankönyvek ellenértékét a szülő/diák pénzügyileg közvetlenül a KELLO 

felé rendezi, pénzmozgással az iskolai megbízott nem foglalkozik. 

Az iskolát a tankönyvforgalmazásban való közreműködéséért a tankönyvellátási 

szerződésben meghatározottak szerint díjazás illeti meg. Ebből kell fedezni a 

tankönyvforgalmazásban közreműködő dolgozók díjazását, melynek összegét az 

igazgató állapítja meg. 

A tankönyvellátás megszervezésének és lebonyolításnak megbízottjait az iskola 

igazgatója külön megbízás alapján foglalkoztatja 

 

II/9) Kötelező és ajánlott olvasmányok 

A kötelező és az ajánlott olvasmányok mennyiségét a tanító tanár mindig az adott 

tanuló csoporthoz és az adott helyzethez igazíthatja. 

• 7. évfolyam 

o Kötelező olvasmányok: 

- Jókai Mór: A kőszívű ember fiai 

- Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője 

- Mikszáth Kálmán: A jó palócok (évközi kijelölés alapján) 

- Petőfi Sándor: A helység kalapácsa 

o Ajánlott olvasmányok: 

- Berkes Péter:Az öreg bánya titka 

- Gárdonyi Géza: A láthatatlan ember; Isten rabjai 

- Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa 

- Mikszáth Kálmán: A gavallérok 

- Verne: Grant kapitány gyermekei 

- Erich Kästner: A repülő osztály 

- Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg 

- Henryk Sienkiewicz: Quo vadis? 

• 8. évfolyam 
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o Kötelező olvasmányok: 

- Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig; 

- Szabó Magda: Abigél 

- Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem 

- Tamási Áron: Ábel a rengetegben 

- Shakespeare: Vízkereszt, vagy amit akartok 

o Ajánlott olvasmányok: 

- Gogol: A revizor 

- Hasek, Jaroslav: Svejk 

- Hemingway: Az öreg halász és a tenger 

- Alexandre Dumas: Monte Cristo grófja 

- Sütő András: Anyám könnyű álmot ígér 

- Verne: A rejtelmes sziget 

- Móricz Zsigmond: Árvácska 

- Giovannino Guareschi: Don Camillo kisvilága 

• „0.” évfolyam nyelvi előkészítő 

o Kötelező olvasmányok: 

Angolosok: 

- Shakespeare: Romeó és Júlia 

- Dickens: Twist Oliver 

- Defoe: Robinson Crusoe 

Németesek 

- Goethe- Schiller-versek 

- H. Heine-versek 

- W. Goethe: Ifjú Werther szenvedései 

- Kurzgeschichten 

• 9. évfolyam 

o Kötelező olvasmányok: 

- Történetek a görög mitológiából 

- Homérosz: Odüsszeia (részletek évközi kijelölés alapján) 

- Szophoklész: Antigoné 

- Biblia (részletek évközi kijelölés alapján) 

- Gárdonyi Géza: Az Isten rabjai 

- Shakespeare: Rómeó és Júlia és/ vagy Hamlet 

- Molière: Tartuffe 

o Ajánlott olvasmányok: 

- Homérosz: Íliász 

- Szophoklész: Oidipusz király 

- Vergilius: Aeneis 

- Dante: Isteni színjáték – a Pokol 
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- Bocaccio: Dekameron  

- Germán kelta regék és mondák 

- Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem  

- Cervantes: Don Quijote 

- Victor Hugo: A nevető ember 

- Racine: Phaedra 

- Molière: A fösvény 

- W. Golding: A Legyek Ura 

- Alexandre Dumas: A három testőr 

• 10.évfolyam 

o Kötelező olvasmányok:  

- Voltaire: Candide vagy az optimizmus vagy Defoe: Robinson 

Crusoe 

- E.T.A. Hoffmann: Az arany virágcserép vagy Scudery kisasszony; 

Homokember 

- Victor Hugo: A párizsi Notre-Dame  

- Balzac: Goriot apó vagy Stendhal: Vörös és fekete 

- Puskin: Anyegin 

- Gogol: A köpönyeg 

- Katona József: Bánk bán 

- Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde 

- Petőfi Sándor: Az apostol 

- Arany János: Toldi estéje 

- Jókai Mór egy regénye Az arany ember 

o Ajánlott olvasmányok: 

- J.Swift: Gulliver utazásai 

- W.Goethe: Az ifjú Werther szenvedései 

- J.W.Goethe: Faust I. rész 

- Jean Austen: Büszkeség és balítélet 

- Csokonai V. Mihály: Dorottya 

- Victor Hugo: A nyomorultak 

- Kölcsey Ferenc: Parainesis 

- Petőfi Sándor: A helység kalapácsa  

- Jókai Mór: Egy magyar nábob 

• 11. évfolyam: 

o Kötelező olvasmányok: 

- Arany János: Toldi estéje 

- Madách: Az ember tragédiája 

- Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma vagy A Noszty fiú esete Tót 

Marival 
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- Tolsztoj: Ivan Iljics halála 

- Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés 

- Csehov: Három nővér v. Ványa bácsi v. Sirály 

- Henrik Ibsen:. A vadkacsa. vagy Babaszoba (Nóra néven lett 

ismert) 

- Móricz Zsigmond: Úri muri vagy Rokonok vagy Az Isten háta 

mögött 

- Kosztolányi Dezső: Édes Anna vagy Aranysárkány 

o Ajánlott olvasmányok: 

- Arany János: A nagyidai cigányok 

- Arany: Buda halála 

- Mikszáth Kálmán: A jó palócok 

- Mikszáth Kálmán: Tót atyafiak 

- Flaubert: Bovaryné 

- Emily Bronte: Üvöltő szelek 

- Krúdy: Szindbád-novellák 

- Babits Mihály: A gólyakalifa 

- Kosztolányi: Esti Kornél 

- Kosztolányi Dezső: Néró a véres költő 

- Kosztolányi Dezső: Pacsirta 

- Karinthy Frigyes: Így írtok ti 

- Hemingway: Akikért a harang szól 

• 12. évfolyam: 

o Kötelező olvasmányok: 

- Thomas Mann: Tonio Kröger vagy Thomas Mann: Mario és a 

varázsló 

- Franz Kafka: Az átváltozás 

- Bulgakov: A Mester és Margarita vagy Marquez: Száz év magány 

- Brecht: Kurázsi mama vagy Koldusopera 

- Samuel Beckett: Godot-ra várva / Dürrenmatt: A fizikusok/ Az 

öreg hölgy látogatása 

- Németh László: Iszony vagy Gyász vagy Németh László egy 

drámája 

- Örkény: Tóték  

- Ottlik Géza: Iskola a határon 

o Ajánlott olvasmányok: 

- Franz Kafka: A per 

- Hemingway: Az öreg halász és a tenger 

- A. Camus: Közöny  

- A. Camus: Pestis 
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- J.D. Salinger: Rozsban a fogó 

- J.D. Salinger: Kilenc Történet 

- Tolsztoj: Anna Karenina / Háború és béke  

- Hermann Hesse: Narcis és Goldmund 

- Illyés Gyula: Puszták népe 

- Örkény: Egyperces novellák 

- Kertész Imre: Sorstalanság 

- Szabó Magda: Az ajtó 

- Sütő András drámái 

- Wass Albert: Tizenhárom almafa 

- Márai Sándor: Egy polgár vallomásai 

- Esterházy Péter/ Mészöly Miklós/ Nádas Péter / Bodor Ádám egy 

regénye 

Az irodalom határterületeiből:  

- Rejtő Jenő: Piszkos Fred a kapitány 

- Mary Shelley: Frankenstein 

- Agatha Christie regényei 
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III) A Diákönkormányzat (DÖK) feladatai-jogai, működése 

III/1) A DÖK jogai, feladatai 

a) Döntési jog 

A DÖK a nevelőtestület véleményének kikérésével szabadon dönthet az 

alábbi kérdésekben: 

• saját működéséről (ez a DÖK SZMSZ), 

• tisztségviselőinek megválasztásáról, 

• anyagi eszközeinek felhasználásáról, 

• egy tanítás nélkülimunkanap programjáról (diáknap). 

b) Egyetértési jog 

• az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor 

c) Véleményezési jog: ki kell kérni a véleményét a következőkben 

• az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek 

elfogadása előtt, 

• a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, 

• az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 

• a házirend elfogadása előtt. 

d) Javaslattételi jog 

A DÖK javaslatot tehet a tanulókat érintő valamennyi kérdésben, erre az 

igazgatónak vagy a nevelőtestületnek 30 napon belül érdemben reagálnia 

kell, de nem feltétlenül lesz érdemi következménye. 

III/2) Hogyan működik a DÖK? 

A diákönkormányzat működésével kapcsolatos kérdésekről maga dönt. A 

működéssel kapcsolatos szabályokat a diákönkormányzat Szervezet és Működési 

Szabályzata tartalmazza. Ebben a dokumentumban célszerű a következő 

kérdéseket szabályozni: 

• a DÖK célkitűzései, 

• a DÖK cél szerinti tevékenysége, 

• a tagok jogai, kötelezettségei, 

• szervezeti felépítés (hogy néz ki a DÖK, tagok, tisztségek), 

• DÖK tagok megválasztásának, visszahívásának módja, 

• elnök és egyéb tisztségviselők megválasztása, visszahívása, feladatai, 

• diákközgyűlés összehívására vonatkozó szabályok, 
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• lehetséges munkacsoportokra, felelősökre vonatkozó előírások, 

• az ülésekre vonatkozó szabályok (ki, mikor, hol szervezi meg, hívja össze), 

• saját gazdálkodása, pénzkezelése, 

• záró rendelkezések, formai követelmények: elfogadás, jóváhagyás napja, 

hitelesítő aláírások, nyilvánosságra vonatkozó rendelkezések. 

A működés egyik alapvető kérdése a tagválasztás. A DÖK-tagokat választhatják 

közvetlenül a diákok vagy a diákok által kijelölt képviselők. 

A megválasztott DÖK tagok közül a szabályozástól függően a diákság vagy a DÖK-

tagok vezetőket választanak. A diákönkormányzat elnökét és helyettesét minden 

esetben ajánlott megválasztani. Természetesen a helyi sajátosságoknak, 

feladatoknak megfelelően lehetnek egyéb tisztségek is (médiafelelős, 

programfelelős stb.) Fontos, hogy legyen egy tisztségviselő, aki a pénzügyekért, a 

gazdálkodásért felel. 

Tevékenysége során a diákönkormányzatnak alapvető céljait kell szem előtt 

tartania. Ezek mentén végzi különböző tevékenységeit. Munkája során fontos, 

hogy számoljon a következőkkel: 

• a diákok igényei, hozzáállása, 

• a DÖK erőforrásai, 

• iskolai hagyományok, 

• az iskola támogatása, 

• a DÖK-tagok munkája. 

IV) Egészségnevelési program melléklete 

IV/1) Területei 

a) Egészségmegőrzés a helyes életmód kialakításával 

• mozgás, rendszeres testedzés, játéklehetőség; 

• helyes táplálkozási szokások kialakítása egészségünk érdekében; 

• egészséges öltözködés; 

• higiénia, tisztálkodás; 

• egészségkárosító szenvedélyek (drog, alkohol, cigaretta) megelőzése a 

tanórai és a tanórán kívüli nevelésben; 

• a szexuális kultúra és a családtervezés módjai (különös tekintettel a 

természetes családtervezésre); 

• a nemi érintkezés útján terjedő betegségek megelőzésének 

lehetőségei; 

• gyógyszerek, drogok használatának megelőzése 
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• serkentő szerek használatának megelőzése 

• ésszerű napirend kialakítása. 

b) Rendszeres szűrővizsgálatok 

Végzi: az intézményt ellátó iskolaorvos és védőnő. Szűrővizsgálatokra 

kétévenként kerül sor, az előírt évfolyamokban (7., 9., 11.). A 8. évfolyamon 

kötelező a védőoltást megelőző vizsgálat is. 

Az orvosi vizsgálatok és szűrővizsgálatok tartalma: 

• a testi fejlődés mérése (testmagasság, testsúly) és értékelése; 

• mozgásszervek vizsgálata (láb ill. gerinctartási rendellenesség és egyéb 

elváltozás); 

• fogbetegségek szűrése (évente iskolafogászat); 

• vérnyomás mérése; 

• visus (látás) vizsgálata; 

• színlátás vizsgálata (7. és 9. évf.); 

• hallás vizsgálata audiométerrel; 

• nemi fejlődés megítélése; 

• golyva szűrés (tapintással); 

• tisztasági szűrés (tetvességi). 

Iskolaorvos és védőnő egyéb feladatai a tanév folyamán: 

• vizsgálatoknál észlelt elváltozás esetén szakorvoshoz irányítás és lelet 

bekérése, 

• diáksport alkalmassági vizsgálat elvégzése, 

• egészségnevelő, egészségvédelmi felvilágosító előadások tartása, 

• személyi és környezeti higiénés vizsgálat,ötelező védőoltás 14 éves 

korban Hepatitis B ellen (8. évfolyamon), 

• testnevelés alól felmentett tanulók nyilvántartása, ellenőrzése, 

gondozása. 

• a gyógytestnevelésben résztvevők ellenőrzése, 

• felmentések megadása. 

IV/2) Az egészségnevelés színterei 

Minden tanulót egyformán érintő elemek: 

Példamutató iskolai hatás: 

• termek, folyosók, vizesblokkok, közös étkező helyiség, udvar, orvosi 

rendelő tisztasága; 

• a pedagógusok, a dolgozók példamutatása; 
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• 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 egészséges segítő élelmiszerek 

árusítása; 

• iskolai médiumok “egészség” rovatai. 

Kötelező tanórai keretben végzett egészségnevelés: 

• tantárgyakba beépített egészségnevelés: testnevelés óra, biológia óra, 

egészségtan modul; 

• osztályfőnöki órák keretében, évente 10 óra egészségnevelési és 5 óra 

életvezetési témát beszélünk meg, a témától függően külső előadó 

bevonásával. 

a) A tanulókat különböző mértékben érintő, tanórán kívüli elemek 

• rendszeres, egészséges környezetben (pl.: hegyekben; folyóvízen) 

végzett évközi, téli és nyári túrák, táborok, kirándulások 

• előadások, kiállítások; 

• a nem szakszerű helyettesítéseket lehet felhasználni egészségnevelési 

témájú filmek megtekintésére; 

• túrák, kirándulások. 

IV/3) Egészségnevelésünket segítő hasznos módszerek 

• serdülőkori készségfejlesztő és önismereti csoportfoglalkozások; 

• a szabadidő hasznos, értelmes eltöltésére irányuló programok szervezése 

(pl. filmklub, táncház, ITDK, énekkar); 

• lelki nap (évente kétszer diákoknak és szülőknek is); 

• tanulók fizikai állapotának mérési módszerei, fizikai állapotfelmérés. Évente 

kétszer, szeptemberben és májusban történik ún. Hungarofit módszerrel, 

amely a legújabb hazai és nemzetközi kutatási eredményekkel összhangban 

az egészség/terhelhetőség szempontjából leglényegesebb faktorokat méri a 

testnevelés és a sport sajátos eszközeivel, 

• szűrővizsgálatok: a betegség megjelenésének felismerése; 

• előadások, elrettentő információk átadása, segélyhívó számok, 

ambulanciák, leszokást segítő rendelések, karitatív szervezetek 

elérhetőségének nyilvánossá tétele az osztályfaliújságokra; 

• sport, kirándulás, egészségnevelési témanap, versenyek szervezése. 
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IV/4) Az egészségnevelés megvalósításában résztvevők 

a) Belső résztvevők: 

A humán erőforrások területén ki kell emelni az elkötelezett iskolavezetést 

és tanárokat, az osztályfőnöki munkaközösséget, az együttműködésre kész 

diákokat és szüleiket, a területért felelős szakembereinket (egészségnevelő 

és ifjúságvédelmi, diákönkormányzatot segítő pedagógus, 

iskolapszichológus, iskolaorvos, védőnő, munkavédelmi felelős). Külön meg 

kell említeni az iskola nem pedagógus alkalmazottait, akik a háttérben 

végzett munkájukkal aktív részesei egészségnevelési programunknak. 

Speciális résztvevők a hitoktatók, akik hittanórákon, lelki napokon és a 

diákmiséken ápolják tanulóink lelki egészségét, lelki életét. 

b) Külső partnerek: 

Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő szervezetek, Nevelési Tanácsadó, 

Sportlétesítmények vezetősége, szakrendelők (orthopéd orvos, szemész, 

fogorvos, bőrgyógyász, nőgyógyász), ÁNTSZ, rendvédelmi szervek. 

IV/5) Elsősegélynyújtás melléklete 

a) Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása nem önálló tantárgyként, 

hanem a tanítási órákon belül (osztályfőnöki, biológia, testnevelés, 

természetismeret, környezetismeret) és a délutáni csoportfoglalkozásokon 

valósul meg. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy 

a tanulók vészhelyzetben a lehető legjobb döntést hozzák. 

b) Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja, hogy a tanulók: 

• ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát, 

• ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb 

alapfogalmakat, 

• ismerjék fel a vészhelyzeteket, 

• tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható 

következményeit, 

• sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat, 

• ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével, 

• sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni. 
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c) Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt 

feladatok: 

• a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges 

készségekkel és jártasságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási 

alapismeretek területén, 

• a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük elsősegély-nyújtás 

alapismereteit, 

• a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten - a tanórai és a tanórán 

kívüli (egyéb) foglalkozások keretében - foglalkoznak az elsősegély-

nyújtással kapcsolatos legfontosabb alapismeretekkel. 

d) Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok 

megvalósításának elősegítése érdekében: 

• tanulóinknak elsősegély-nyújtással kapcsolatos programot szervezünk 

iskolánkban, 

• támogatjuk a pedagógusok részvételét 30 órás, elsősegély-nyújtási 

ismeretekkel foglalkozó továbbképzésen. 

e) Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő 

tevékenységformák szolgálják: 

(i) A helyi tantervben szereplő alábbi tantárgyak tananyagaihoz 

kapcsolódó alábbi ismeretek: 

• biológia: rovarcsípések; légúti akadály; artériás és ütőeres 

vérzés; komplex újraélesztés 

• kémia: mérgezések; vegyszer okozta sérülések; savmarás; égési 

sérülések; forrázás; szénmonoxid mérgezés 

• fizika: égési sérülések; forrázás; áramütés 

• testnevelés: elesések, magasból történő leesések, 

végtagsérülések; agyrázkódás 

(ii) Az hetedik-tizenkettedik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin 

feldolgozott elsősegély-nyújtási ismeretek: teendők közlekedési 

baleset esetén, segítségnyújtás baleseteknél; a mentőszolgálat 

felépítése és működése; a mentők/rendőrség/tűzoltók/katasztrófa 

elhárítás hívásának helyes módja. 

f) Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását szolgáló egyéb (tanórán 

kívüli) foglalkozások: 

Amennyiben lehetséges, úgy évente egy egészségnap alkalommal 

elsősegély-nyújtási bemutatót szervezünk a tanulóknak az Országos 



83 

 

Mentőszolgálat, Magyar Ifjúsági Vöröskereszt vagy az Ifjúsági 

Elsősegélynyújtók Országos Egyesületének bevonásával. 

V) A környezeti nevelés melléklete 

V/1) Az iskolai környezeti nevelés törvényi háttere 

 

Az Alkotmány környezetvédelemmel kapcsolatos paragrafusai: 

• 8. § A Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen és 

elidegeníthetetlen alapvető jogait, ezek tiszteletben tartása és védelme az 

állam elsőrendű kötelessége. 

• 16. § A Magyar Köztársaság különös gondot fordít az ifjúság létbiztonságára, 

oktatására és nevelésére, védelmezi az ifjúság érdekeit. 

• 18. § A Magyar Köztársaság elismeri és érvényesíti mindenki jogát az 

egészséges környezethez. 

• - 70. § A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető 

legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez. 

Környezet- és természetvédelmi jogszabályok 

Környezetvédelmi törvény (1995. évi LIII. Törvény a környezet védelmének 

általános szabályairól). A törvény célként az ember és környezete harmonikus 

kapcsolatának kialakítását, a környezet elemeinek és folyamatainak védelmét és a 

fenntartható fejlődés környezeti feltételeinek biztosítását fogalmazza meg. 

Legfontosabb alapelvei: a megelőzés, az elővigyázatosság, a leghatékonyabb 

megoldás, a helyreállítás, a felelősség, az együttműködés, a tájékozódás és a 

nyilvánosság. A törvény 54. § 1. cikkelye szerint “minden állampolgárnak joga van 

a környezeti ismeretek megszerzésére és ismereteinek fejlesztésére”. A nevelés 

állami és önkormányzati feladat. Legfontosabb dokumentumaként a NAT-ot, a 

Nemzeti Környezetvédelmi Programot (illetve annak részeként a Nemzeti 

Környezet-egészségügyi Akcióprogramot) említi. 

A Természetvédelmi törvény (1996. évi LIII. Törvény) kimondja, hogy a természeti 

értékeink védelme, a természetvédő szemlélet kialakítása elsődleges állami 

feladat. Kiemelt szerepet kell biztosítani a természet értékeinek megóvásában a 

civil szférának, az állampolgároknak, hiszen a nemzeti kincsnek minősülő 

természeti értékeink megőrzése az állampolgárok és önszerveződő csoportjaik 

aktív részvétele nélkül nem lehetséges. 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. Törvény célja, hogy 

elősegítse az állatvilág egyedeinek védelmét, fokozza az emberek 

felelősségtudatát az állatokkal való kíméletes bánásmód érdekében, valamint 
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meghatározza az állatok védelmének alapvető szabályait. A törvény kimondja, 

hogy az oktatás során állatkísérletek elvégzésére a diákokat nem lehet kötelezni. 

Nemzeti Környezetvédelmi Program (a Kormány 2031/1998. határozata) 

helyzetértékelése szerint: “A környezetvédelemben felmerülő problémák jelentős 

része vezethető vissza arra a tényre, hogy Magyarországon még nem megfelelő 

szintű a környezeti tudatosság foka. A lakosság ismeretei a környezetről, a 

környezetvédelemtől, annak megóvásáról hiányosak, és többnyire nem megfelelő 

színvonalúak.”. A társadalmi részvétel és tudatosság erősítésében kiemelkedő 

szerepe van a közoktatási, felsőoktatási és kulturális intézményekben folyó 

tevékenységnek. 

A 2000. évi Hulladékgazdálkodásról szóló XLIII. Törvény 54. §-a kimondja, hogy a 

Kt. 54-55. §-ban foglaltak alapján a hulladékgazdálkodással kapcsolatos 

ismereteket oktatni kell, azok a Nemzeti Alaptanterv részét képezik. Ezeknek az 

ismereteknek az oktatásával és terjesztésével - az állami, önkormányzati 

intézmények és más szervezetek bevonásával, valamint közszolgálati hírközlő 

szervek igénybevételével - elő kell segíteni, hogy a társadalom környezeti kultúrája 

növekedjen. 

 

V/2) A környezeti nevelés színterei iskolánkban 

a) Hagyományos tanórai oktatásszervezésben 

A tanórákon hozzárendeljük az adott témákhoz a megfelelő 

környezetvédelmi vonatkozásokat. Az óra jellege határozza meg, hogy 

melyik problémát hogyan dolgozzuk fel. Kiemelt helyet kapnak a hétköznapi 

élettel kapcsolatos vonatkozások, amelyekhez a diákoknak is köze van. 

Különböző interaktív módszereket használva adjuk át az ismereteket, de 

jelentős szerepet kap az önálló ismeretszerzés is. 

A szemléltetés hagyományos, audiovizuális és informatikai lehetőségeit is 

felhasználjuk, alkalmazzuk (pl. internetes gyűjtőmunkával megoldható házi 

feladat). Fontos, hogy a diákjaink komoly elméleti alapokat szerezzenek, 

hiszen csak így lehet okosan, átgondoltan harcolni a környezet megóvásáért. 

Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink minél több közvetlen tapasztalattal 

rendelkezzenek a természetről (diák kísérletek), saját tapasztalatokat is 

szerezhessenek. 

b) Nem hagyományos tanórai keretben 

A gyerekek olyan versenyeken indulnak, ahol a környezet- és 

természetvédelem fontos téma, így elmélyíthetik elméleti tudásukat (pl. 

Kitaibel Pál Biológiaverseny, Herman Ottó Verseny). 
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Meg kell említeni még a kötelező osztálykirándulásokat, az osztályfőnökök 

által szervezett bakancsos túrákat, a szülői munkaközösség természetes 

anyagokkal megismertető kézműves foglalkozásait is. 

V/3) Humán erőforrások a környezeti nevelésben 

a) Iskolán belüli együttműködés 

• Iskolavezetőség. Támogatja a környezeti nevelési programokat. A 

minőségi munka részeként értékeli az ilyen tevékenységet. Anyagi 

forrásokat teremt, ösztönző rendszert dolgoz ki. 

• Tanárok. Az iskola minden tanárának feladata, hogy környezettudatos 

magatartásával, munkájával példaértékű legyen a tanulók számára. 

Ahhoz, hogy az iskolai környezeti nevelés ill. oktatás közös 

szemléletben és célokkal valósuljon meg, ki kell alakítanunk, illetve 

tovább kell fejlesztenünk a munkaközösségek együttműködését. A 

közös munka áttekintése igazgatóhelyettesi feladat. 

• Diákok. Az iskola minden diákjának feladata, hogy vigyázzon 

környezetére és figyelmeztesse társait a kulturált magatartásra. Ebben 

kiemelkedő feladata van az iskolai diákönkormányzatnak, és az 

osztályközösségeknek. 

• Iskolapszichológus, iskolaorvos, védőnő. Felméréseikkel, és azok 

elemzésével segítik környezeti nevelési munkánkat. Szakmai 

kompetenciája folytán rálátása és ráhatása van a környezeti nevelésre. 

• Szülők. Az iskolai környezeti nevelés területén is nélkülözhetetlen a 

szülői ház és az iskola harmonikus együttműködése. Fontos, hogy a 

szülők megerősítsék gyermekükben azt a környezettudatos 

magatartást, amit iskolánk is közvetíteni kíván. 

• Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak. Az iskolai 

adminisztráció területén fontos feladatunk, hogy csökkentsük a 

felesleges papírfelhasználást folyamatosan gyűjtsük a hulladékpapírt 

és a kifogyott nyomtatópatront. Az iskolai szelektív hulladékgyűjtés 

bevezetéséhez a takarítók aktív, környezettudatos munkájára is 

szükségünk van. 

• Iskola könyvtárosai. Segíteni tudnak az iskolaközösség minden 

tagjának, hogy azok hozzájuthassanak a megfelelő - környezeti 

neveléssel kapcsolatba hozható - irodalomhoz. 

b) VI. 3. 2. Iskolán kívüli együttműködés 

• Fenntartó. Mivel a fenntartó határozza meg az általa fenntartott 

intézmények profilját és költségvetését, ezért a fenntartóval való 

kölcsönös együttműködés - az iskola egész életén belül - a környezeti 
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nevelési programunk megvalósítása szempontjából is fontos. Az iskola 

igazgatójának feladata, hogy a fenntartóval való egyeztetés során a 

lehető legoptimálisabb helyzet megteremtését elérje. 

• Környezeti neveléssel is foglalkozó intézmények. A tanórai és tanórán 

kívüli környezeti programot színesebbé és tartalmasabbá teszi a 

különböző intézmények meglátogatása. Iskolánk számára ilyen 

szempontból kiemelkedően fontosak a múzeumok, a közeli kertészeti 

egyetem botanikus kertje, Sas-hegy tájvédelmi körzet, az állatkertek és 

a nemzeti parkok. Ezeket, a látogatásokat a tanórákon készítjük elő. 

• Civil szervezetek. A civil szervezetek szakmai ismereteikkel és 

programjaikkal segítik környezeti nevelési munkánkat (pl. Öveges 

József Tanáregylet). Tantestületünk több tagja rendszeresen részt vesz 

előadásaikon, továbbképzéseiken. 

• Hivatalos szervek. A hivatalos szervek egyik feladata annak ellenőrzése, 

hogy környezetvédelmi és egészségügyi szempontból megfelelően 

működik-e az iskola. Javaslataikra, véleményükre építeni kívánunk az 

iskolai környezet kialakításában. 

V/4) Anyagi erőforrások 

• Költségvetés. Az iskolai költségvetésből minden évben olyan felújításokat 

kell végezni, amelyek a környezetbarát és kulturált környezet 

megteremtését, továbbá a környezetkímélő működtetést szolgálják. 

• Alapítvány. Az iskolai alapítvány támogatja a tanulók nyári táborokban való 

részvételét. Lehetőség van arra is, hogy a tábori munkához szükséges 

eszközök vásárlását az alapítvány anyagilag segítse. 

• Saját bevétel. Az iskolának van saját bevétele, melynek összege változó. A 

költségvetés elkészülésekor figyelembe vesszük a környezeti nevelés céljait 

is. 

• Pályázat. A pályázat-megjelenések figyelése a pályázati felelős feladata, aki 

tájékoztatja a kollegákat a pályázati lehetőségekről, és segít a pályázatok 

elkészítésében. Az elnyert összeget teljes egészében arra a területre kell 

fordítani, amire a kiírás szólt. 

V/5) Alapelvek, értékek, jövőkép, célok 

a) VI. 5. 1. Alapelvek, értékek 

• a teremtett világnak, mint létező értéknek a tisztelete és megőrzése; 

• az ökológiai gondolkodás kialakítása, fejlesztése; 

• kereszténységünkből fakadóan is vigyázunk környezetünkre 

• a fenntartható fejlődés megteremtése; 
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• a helyi és globális szintek kapcsolatai, összefüggései; 

• alapvető emberi szükségletek; 

• emberi jogok; 

• megelőzés, elővigyázatosság; 

• biológiai és társadalmi sokféleség; 

• az életminőség fogyasztáson túlra mutató alkotóinak keresése; 

• az egészség és a környezet összefüggései; 

• problémamegoldó gondolkodás, döntésképesség. 

b) Az iskola jövőképe 

Célunk hogy környezettudatos szemlélettel rendelkező fiatalokat 

bocsássunk ki a világba, akik nem csak viselkedésükkel és életükkel, de 

tudásukkal is hozzájárulnak Földünk környezetünk megóvásához és erre 

másokat is nevelni képesek. 

Olyan épületet és környezetet igyekszünk kialakítani, amely minden 

szempontból megfelel a modern környezetvédelmi elvárásoknak. 

(i) Távoli célok 

• érzékennyé tenni a tanulókat a környezet állapota iránt; 

• bekapcsolni az intézményt a közvetlen környezet értékeinek 

megőrzésébe, gyarapításába; 

• képessé tenni a tanulókat arra, hogy - személyes tapasztalataik 

alapján együtt tudjanak működni a környezeti konfliktusok közös 

kezelése és megoldása terén; 

• segíteni a bioszféra és a biológiai sokféleség megőrzését; 

• hozzájárulni a Föld egészséges (természetes ökológiai) 

folyamatainak visszaállításához, kialakítani a környezettel való 

harmóniára törekvést; 

• kialakítani a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő, 

takarékos magatartást és életvitelt; 

• tudományosan megalapozni a globális összefüggések 

megértését. 

(ii) Konkrét célok 

Céljaink tervezésében figyelembe vesszük a Helyzetelemzés, 

helyzetkép című részben feltárt hiányosságainkat, illetve azt, hogy a 

hosszabb távú célok megvalósításához milyen lépések vezetnek. 

 

Az iskolai életünkre, a mindennapokra vonatkozóan: 
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• a szelektív hulladékgyűjtés meghonosítása; 

• használtelem begyűjtő láda kérése, működtetése; 

• olcsóbb, egészségesebb élelmiszerek legyenek a büfében; 

• környezeti témájú programok, előadások szervezése a Szent 

Margit Nap alkalmából. 

• minden osztály a saját portáját tegye rendbe, “zöldítse”, a 

faliújságokat tartsa rendben, vigyázzon a falakra, a padokra; 

Az iskolaudvarra vonatkozóan: 

• megoldandó a levágott fű és a lehullott több konténernyi falomb 

komposztálása 

• érdeklődő diákok bevonásával, szaktanári vezetés mellett a fákra 

megfelelő típusú és mennyiségű madárodú kihelyezése. 

Pedagógus továbbképzések terén: 

• nevelési értekezleteken vagy más fórumokon szükséges, hogy 

környezeti témában (pl. energiatakarékosság, víztakarékosság 

stb.) valamilyen civil szervezet meghívott előadója tartson 

előadást, hogy a tantestület tagjait megnyerjük a környezeti 

nevelési munkához; 

• tantestületen belüli továbbképzés szervezése, a környezeti 

nevelés módszereinek bemutatása; 

• a kétszintű érettségi környezeti nevelési vonatkozásainak 

összegyűjtése, és tananyagba építése a helyi tantervben 

történik. 

Szaktárgyi célok: 

• a környezeti nevelés jelenjen meg az oktatás valamennyi 

területén; 

• a szakórákon minden lehetőség megragadása a környezeti 

nevelésre (pl. ember és környezete, kapcsolatok, 

természetismeret, a természet állapotának mérési módszerei); 

• a kétszintű érettségire felkészítés (környezetvédelmi kérdések, 

problémák és megoldási lehetőségeik); 

• a hétköznapi környezeti problémák megjelenítése a szakórákon 

(a környezetszennyezés hatása a természeti-, és az épített 

környezetre, az emberre); 

• interaktív módszerek kipróbálása, alkalmazása (csoportmunka, 

önálló kísérlet, problémamegoldó gondolkodást fejlesztő 

feladatok); 

• természetvédelmi versenyekre felkészítés; 
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• osztályfőnöki órák környezetvédelmi témában. 

V/6) A környezeti nevelés megvalósulása 

a) Hagyományos tanórai foglalkozások 

A környezeti nevelés összetettségét csak komplex módszerek segítségével 

lehet közvetíteni. Ezért fontos a tantárgyak közötti integráció, legalább 

néhány területen. Minden lehetőséget meg kell ragadnunk, hogy 

diákjainkban egységes képet alakítsunk ki az őket körülvevő világról. Az 

egyes tantárgyak kiemelt környezeti nevelési lehetőségei beépítésre 

kerülnek a helyi tantervbe, a környezeti nevelés a tantárgyak speciális 

sajátosságait is felhasználják a hatékony fejlesztés érdekében. 

b) A tantárgyak lehetőségeinek kiegészítése az osztályfőnöki teendőkkel 

A fiatalok osztályközösségi létének keretét általában az osztályfőnök teremti 

meg. Ő a különböző szintű személyes kapcsolatok segítője, fejlesztője is. Az 

átalakuló iskolarendszerben az osztályfőnöki feladatok bővülnek, e 

tennivalók körül is egyre több a bizonytalanság. Az osztályfőnök 

személyisége, és elhivatottsága döntő súllyal alakítja a gyerekekben 

kialakuló, formálódó valóságképet. Munkálkodása nyomán válnak konkrét 

közösségi tevékenységgé a szaktanárok tanórán túlnövő elképzelései, a 

különböző iskolai programkínálatok. A tanulók számos attitűdjének 

alakításán túl a szülők hozzáállását is befolyásolhatja igényességük, 

értékrendjük. A környezeti nevelés szempontjából nem meghatározó az 

osztályfőnök szaktárgyi hovatartozása. Általános tájékozottsága, 

problémafelismerő- és feldolgozó képessége segítheti abban, hogy ezt a 

sokszínű témakört a környezethez való viszony alakítására, egyben 

pedagógiai céljaira használni, alkalmazni tudja. 

A környezet megóvására, szépítésére, otthonossá tételére, igényes gondos 

alakítására való nevelésen túl a mindennapi problémák felismerése, 

életmódminták elemzése, a megoldások keresése is kiváló lehetőséget nyújt 

az együttes tevékenységek során a közösségépítésre, a személyes 

kapcsolatok kialakítására, elmélyítésére. 

Az osztályfőnök összefogja a szaktárgyak idevágó, de a hagyományos tanórai 

kereteket megbontó tevékenységeit, például a fogyasztói társadalom 

problémáinak felismerését, és megoldását segíti az iskolában. Ilyenek a 

táplálkozási szokások, az iskolai büfé kínálata, a szükségtelen túlcsomagolás, 

a szemét kezelése, anyag- és energiatakarékosság. A közös tanulmányi 

kirándulások, vetélkedők, különböző akciókban való közös részvétel is 

kiegészítheti és összefűzheti az egyes szaktárgyakat. 
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Az osztályfőnöki órák témájának kínálata akkor hatékony, ha az legalább egy, 

de inkább négy évre tervezett sokszínű szocializációs programnak felel meg. 

Tervezése az osztályban tanító valamennyi pedagógus együttgondolkozását 

kívánja meg. 

c) Nem hagyományos tanórai és tanórán kívüli foglalkozások 

(i) terepi: 

- terepgyakorlat; 

- tábor; 

- tanulmányi kirándulás;   

- akadályverseny; 

- tanösvény; 

- iskolaudvar 

 

(ii) játékok: 

- érzékelést fejlesztő; 

- szituációs;   

- stimulációs; 

- drámajáték. 

(iii) kézműves foglalkozások 

Főként természetes anyagokkal, építve a népi mesterségek 

hagyományaira. 

(iv) „akciók” 

- vetélkedők; 

- pályázatok; 

- újságkészítés; 

- kiállítás rendezése;   

- iskolarádió működtetése; 

- faültetés; 

- kutatómunka; 

- komposztálás 

 

(v) “látogatás”: 

- múzeum; 
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- állatkert; 

- botanikus kert; 

- szeméttelep; 

- víztározó 

- természetvédelmi terület  

- szennyvíztisztító; 

- nemzeti park; 

- tanya; 

- papírgyár. 

- hulladékégető 

- biogazdaság 

(vi) Egyéb 

versenyek; 

szakkör; 

témanap; 

“jeles napok” 

d) II. 12. 6. 4. Módszerek 

A környezeti nevelésben a hatékonyság növelése érdekében módszertani 

megújulásra van szükség. Olyan módszereket kell választanunk, amelyek 

segítségével a környezeti nevelési céljainkat képesek leszünk megvalósítani. 

Fontos, hogy ezeket mindenki saját maga is kipróbálja, mielőtt a diákokkal 

alkalmazza. A foglalkozások, módszerek így válnak csak hitelessé. Néhány, 

munkánk során alkalmazott módszercsoport: 

(i) Játékok 

• szituációs; 

• memóriafejlesztő; 

• kombinációs; 

• érzékelést fejlesztő; 

• ráhangolást segítő; 

• bizalomerősítő; 

• kapcsolatteremtést segítő. 

(ii) Terepgyakorlati módszerek 

• terepgyakorlatok (Pl. a középszintű biológia érettségire való 

felkészülés során); 
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• egyszerű megfigyelések. 

(iii) Művészi kifejezés 

• vizuális művészet a környezeti nevelésben; (filmklub) 

• irodalmi alkotások; (iskolaújság) 

• zeneművészet; (énekkar, iskolai zenekar) 

• fotóművészet (fotószakkör); 

• táncművészet; (táncház) 

• népművészet; (rajz szakkör) 

• esztétikai érzékenység és élmény fejlesztése; 

• a tanulók önkifejezése a művészetek nyelvén (pl. Ki? Mit? Tud?). 

e) II. 12. 6. 5. Taneszközök 

Az iskola rendelkezik azokkal az alapvető oktatási eszközökkel, 

szakkönyvekkel, amelyek a környezeti nevelési munkához szükségesek. 

Folyamatosan pótolni kell az elhasználódott vegyszereket, eszközöket, 

valamint lépést tartva a fejlődéssel, új eszközöket kell beszerezni, amihez az 

anyagi fedezetet az “Anyagi erőforrások” című alfejezet tartalmazza. 

f) II. 12. 6. 6. Kommunikáció 

(i) Iskolán belüli kommunikáció formái 

• kiselőadások tartása megfelelő szemléltetőeszközökkel; 

• házi dolgozat készítése; 

• poszterek készítése és bemutatása; 

• információs értekezlet (minden hónapban); 

• házi telefon rendszer; 

• elektronikus levelezés: tanárokkal, szülőkkel, diákokkal; 

• faliújság; 

• szórólapok készítése. 

(ii) Iskolán kívüli kommunikáció formái 

• környezetvédelmi cikkek feldolgozása különböző napilapokból; 

• környezeti problémákról megjelent tudományos cikkek 

feldolgozása; 

• környezetvédelemről szóló rádió- és televíziós hírek 

feldolgozása, értékelése; 

• a környezet állapotfelmérésének értékelése, kapcsolatfelvétel az 

illetékesekkel; 
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• iskolánk honlapja mindenkor megtekinthető az érdeklődők 

számára 

• iskolai évkönyveinkből az olvasók megismerhetik a gimnázium 

épületét és a benne élők mindennapjait, vagyis az épített és 

humán környezetet; 

• az iskolánkba jelentkezők a portán kis információs füzetet 

vásárolhatnak, amelyből tájékozódhatnak. 

 

g) II. 12. 6. 7. Fejlesztés 

Az iskolai környezeti nevelési munkájának mérése, értékelése több 

szempontból eltér az iskola életének más területén alkalmazottaktól. Ennek 

oka, hogy a környezeti nevelés a szakmai ismeretek mellett - a többi 

tantárgyhoz képest - markánsabban közvetít egy viselkedési módot és 

értékrendet az embernek a világban elfoglalt helyéről. 

Az iskolapszichológus segítségével környezeti attitűdvizsgálatot végzünk az 

iskolába érkező tanulók között. Az osztályfőnök és a szaktanárok 

megbeszélik a mérés eredményét, majd felhasználják azt további munkájuk 

tervezésében. A szakmai tartalmakat az egyes tantárgyak helyi tantervébe 

építjük be, s ennek keretében kerülnek mérésre is. A szaktárgyi 

munkaközösségeknek egy kereszttantervi követelményrendszert kell 

kidolgozniuk. 

A környezeti nevelési munkacsoport - az iskolai munkaterv részeként - 

minden tanév elején írásos formában elkészíti az iskola éves környezeti 

nevelési munkaprogramját. A félévi és az év végi értékelő nevelőtestületi 

értekezleten az iskolai munkaterv e része is megvitatásra, illetve elfogadásra 

kerül. 

h) II. 12. 6. 8. Pedagógus továbbképzés 

Az élethosszig tartó tanulás egy pedagógus számára nélkülözhetetlen. Ennek 

egyszerre kell tartalmaznia a szakmai és a módszertani ismeretekben való 

fejlődést. Az iskola keretet biztosít, anyagi bázisával segíti a képzést és az 

önképzést, szakkönyvbeszerzést, folyóiratok, napilap elérhetőségét. A 

számítógéppark fejlesztésével minden tanár számára elérhető az Internet. 

Célunk, hogy minél több kollégát motiváljunk környezeti neveléssel 

kapcsolatos témájú tanfolyam elvégzésére. 

i) II. 13. A szülő, a tanuló és a pedagógus együttműködésének formái 

Az iskolai nevelés a gyermeki személyiség harmonikus fejlesztésének 

elengedhetetlen feltétele, a szülői ház és a pedagógus együttműködésének 

feltétele. Ennek alapja a gyermek iránt érzett közös felelősség, amelynek 
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feltétele a kölcsönös bizalom, őszinteség és a körültekintő és rendszeres 

tájékoztatás. Eredménye a családi és az iskolai nevelés egysége és ennek 

részvétele az intézmény döntési folyamataiban 
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VI) Melléklet „A pedagógus helyi feladata” fejezethez. 

a) A nem osztályfőnök pedagógus 

(i) Jelenlétük 

• legalább 10 perccel a munkaidő, ügyeleti idő, illetve tanítási 

órája kezdete előtt köteles a munkahelyén tartózkodni, 

• csöngetéskor az osztályteremben van; kicsöngetés után 

legfeljebb egy perccel befejezi óráját 

• pontosan és aktívan részt vegyen a nevelőtestület értekezletein, 

a fogadóórákon, az iskolai ünnepségeken és az éves munkaterv 

szerinti rendezvényeken, 

• betegség miatti távolmaradás bejelentését legkésőbb 7.15-ig 

kell megtenni: e-mailben az oktatási igazgatóhelyettesnek és a 

titkárságnak; szóban (telefon stb.) az oktatási 

igazgatóhelyettesnek, 

• a betegség utáni munkába állás időpontját az előző nap délelőtt 

közölje a titkárságon, 

• óracsere vagy tanteremcsere csak az általános 

igazgatóhelyettessel előzetes megbeszélés alapján lehetséges, 

• távolmaradás csak előzetes igazgatói engedély esetén 

lehetséges, 

• kötött munkaidőt (heti 32 óra) az igazgató által meghatározott 

és a munkarendben szereplő feladatok ellátásával köteles tölteni 

• neveléssel-oktatással töltött munkaidejét (tanórák és egyéb 

foglalkozások) órarendi beosztás szerint végzi, 

• az iskola hivatalos irataiban (SzMSz; Ped. Pr.; Tanév Rendje) 

meghatározott, felügyeletet kívánó alkalmakon felügyeletet lát 

el az igazgató beosztása alapján; 

(ii) Adminisztráció - átláthatóság 

• a szülőt (törvényes képviselőt) rendszeresen tájékoztassa a 

tanuló iskolai teljesítményéről magatartásáról 

• sokoldalúan, a követelményekhez igazodóan értékelje a tanulók 

munkáját, 

• adminisztratív feladatait maradéktalanul teljesítse, 

• a konferenciát megelőzően meghatározott időre lezárja a 

tanulók osztályzatait, 

• munkáját az iskola pedagógiai programjának és helyi 

tantervének szellemében végezze, 
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• munkaidejének nevelés-oktatással le nem kötött részében 

egyéni időbeosztás szerint tanítási órák előkészítése, tanulók 

teljesítményének értékelése, versenyek előkészítése, 

lebonyolítása 

• javaslatot tesz az iskolai munkaterv szakterületét érintő 

pedagógiai, szervezési, stb. feladataira, 

• részt vesz a tantestület értekezletein, megbeszélésein, a 

konferenciákon, a szakmai munkaközösség megbeszélésein és 

értekezletein az iskolavezetés, illetőleg a munkarend által 

meghatározott időpontban, 

• fogadóórát tart éves munkatervben meghatározott időpontban, 

• a helyi tanterv alapján tanmenetet készít, szaktanári 

tevékenységét ennek alapján szervezi meg, az egy hónapnál 

nagyobb mértékű lemaradást jelzi az igazgatónak, 

• felkérésre leltározási feladatot ellátja. 

(iii) Szakmai, szaktanári feladatok 

• feladata az intézmény és a munkaközösség munkatervében 

rögzített szakmai és pedagógiai feladatok előkészítése és 

végrehajtása, 

• óráira lelkiismeretesen készül; 

• óráit legalább az iskola által elvárt színvonalon tartja meg; 

• az ismereteket tárgyilagosan, sokoldalúan és változatos 

módszerekkel közvetítse, oktatómunkáját éves és tanórai 

szinten, tanulócsoporthoz igazítva, szakszerűen megtervezve 

végzi, irányítja a tanulók tevékenységét; 

• részt vesz a számára előírt pedagógus-továbbképzéseken, 

folyamatosan képezi magát, 

• összeállítja, megíratja és két naptári héten belül kijavítja a 

témazáró dolgozatokat, 

• a témazáró dolgozat időpontjáról az osztályt (csoportot) 

legalább egy héttel a kijelölt időpont előtt tájékoztatja, 

• a nem témazáró dolgozatok összeállítja, megíratja; ezek egy 

héten túli javítása és kiosztása minden pedagógiai és 

pszichológiai elvárást nélkülöz, csakis indokolt esetben fordulhat 

elő, ebből kifolyólag ritkán; 

• a tanulóknak adott osztályzatokat szóbeli értékeléskor azonnal 

közli, 

• a számonkérések tanulságait a tanulókkal megbeszéli, 
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• az osztályzatokat folyamatosan bejegyzi a digitális naplóba 

• tanítványai számára az osztályzatokon kívül visszajelzéseket ad 

előrehaladásuk mértékéről, az eredményesebb tanulás 

érdekében elvégzendő feladatokról, 

• az igazgató beosztása szerint részt vesz az érettségi, felvételi, 

osztályozó és különbözeti vizsgákon, iskolai méréseken, 

• megszervezi a szükséges szemléltető eszközök, tanítási 

segédanyagok órai használatát, 

• helyettesítés esetén szakszerű órát tart, ha legalább egy nappal 

a tanóra megtartása előtt bízták meg a feladattal, 

• egy órát meghaladó hiányzása esetén lehetőség szerint elősegíti, 

hogy a helyettesítők az osztályokban elvégezhessék a 

tananyagot, 

• bombariadó vagy egyéb rendkívüli esemény bekövetkezésekor 

közreműködik az épület kiürítésében, menti az általa használt 

legfontosabb dokumentumokat, 

• felelősséggel tartozik a szakmai munkához szükséges 

szemléltető eszközök, könyvek, stb. rendeltetésszerű 

használatának biztosításáért, 

• előkészíti, lebonyolítja és értékeli az iskolai házi tanulmányi 

versenyeket, 

• folyamatosan végzi a tanítványai felzárkóztatásával, 

korrepetálásával, versenyeztetésével, tehetséggondozásával 

kapcsolatos feladatokat, 

• elkíséri az iskola tanulóit iskolai ünnepségekre, hangversenyre, 

orvosi vizsgálatra, stb. 

• szükség szerint kapcsolatot tart a tanított osztályok 

osztályfőnökeivel, 

• ha a tanuló lezárt érdemjegye jelentősen eltér az osztályzatok 

átlagától a tanuló kárára, akkor erre a tényre a konferencia előtt 

felhívja az osztályfőnök figyelmét, az eltérés okát a konferencián 

megindokolja, 

• beosztása esetén részt vesz a tanulmányi kiránduláson, szükség 

esetén ellátja a tanulók versenyre való kíséretét, 

(iv) Felelősség a diák iránt 

• a Házirendet betartja és ügyel annak a tanulók általi betartására, 

• tudása szerint segíti tanítványai pályaorientációját, aktív szakmai 

életútra történő felkészítésüket folyamatosan irányítja, 
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• nevelő és oktató munkája során gondoskodik a gyermek 

személyiségének fejlődéséről, tehetségének 

kibontakoztatásáról, ennek érdekében megtesz minden tőle 

elvárhatót, figyelembe véve a gyermek egyéni képességeit, 

adottságait, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét, 

• segíti tehetségek felismerését, kiteljesedését, nyilvántartsa a 

tehetséges tanulókat, 

• előmozdítja a gyermek, tanuló erkölcsi fejlődését, a közösségi 

együttműködés magatartási szabályainak elsajátítását, és 

törekszik azok betartatására, 

• egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek 

megismerésére és megbecsülésére neveli a diákokat, 

• együttműködésre, környezettudatosságra, egészséges 

életmódra, hazaszeretetre neveli a tanulókat, 

• a gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása 

érdekében megtesz minden lehetséges erőfeszítést: 

felvilágosítással, a munka- és balesetvédelmi előírások 

betartásával és betartatásával, 

• hivatásához méltó magatartást tanúsít - különös tekintettel a 

keresztény értékekre. 

• a tanítási órára való érkezéskor figyelmet fordít a tanterem 

állapotára, ha tanítás végén az osztály elhagyja az osztálytermet, 

akkor - ellenőrizve az állapotokat - utolsóként távozik, 

• gondot fordít környezete tisztaságára; a tantermekben, 

folyosókon és egyéb helyiségekben pl. a tanulókkal fölszedeti a 

szemetet, 

• a zárt termeket, szaktantermeket az óra elején nyitja, az óra 

végén zárja, 

• tantermekben és egyéb helyiségekben sérülést vagy rongálást 

észlel, haladéktalanul jelenti a titkárságon, 

• tanítási órát követően bejegyzi a digitális naplót (3 napon belül), 

nyilvántartja az óráról hiányzó vagy késő tanulókat, 

• rendszeresen értékeli tanulói tudását, félévente legalább a heti 

óraszám kétszerese + 1 osztályzatot ad minden tanítványának, 

(v) Kapcsolata a tanárokkal, szülőkkel, vezetéssel 

• nevelés-oktatással kapcsolatos egyéb időponthoz rögzített 

feladatokat (értekezlet, eseti helyettesítés, felügyelet, szülőkkel 
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kapcsolattartás) beosztás szerint végzi és a digitális naplóban 

rögzíti, 

• A dolgozatokat a gondviselő számára is elérhetővé teszi a e 

dokumentum „Számonkérés, beszámoltatás, vizsgáztatás, 

felsőbb osztályba lépés, iskolába való felvétel” pontjában 

leírtakat szem előtt tartva. 

(vi) Általános felelőssége 

• a tanulókkal betartatja a házirendet; 

• felelős a tanulói és szülői személyiségjogok maximális 

tiszteletben tartásáért, 

• bizalmasan kezeli a kollégákkal és az osztályokkal kapcsolatos 

információkat, 

• maradéktalanul betartja az adatkezelésre vonatkozó 

szabályokat, 

• bizalmasan kezeli az ellenőrzési tapasztalatokat, 

• a hatáskörét meghaladó problémákat haladéktalanul jelzi az 

igazgatóhelyettesnek vagy az igazgatónak. 

b) Az osztályfőnöki munka tartalma és feladatai 

Felelősségének területei 

(i) Kapcsolatok személyekkel 

• Kapcsolat a diákokkal 

o Személyes törődés a diákokkal 

o nem lehet elveszett gyerek, akiről, senki semmit nem tud 

o figyeli és védi a törékenyebb, kiszolgáltatottabb 

gyerekeket 

o dicséri és ha kell fegyelmezi a diákokat 

o kapcsolatot tart az osztály diák-önkormányzati 

vezetőségével, 

• Kapcsolat a szülőkkel 

o kapcsolatot tart az osztályába járó diákok szüleivel, a szülői 

munkaközösséggel, 

o előkészíti a szülői értekezletek lebonyolítását, 

o évi két alkalommal „szülői fehér asztalt” szervez 

o a tanév utolsó harmadában - akár röviden - tájékoztatja a 

szülőket a diákok alakulásáról, személyiségéről, 

tanulmányairól. 
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• Kapcsolat a tanárokkal 

o részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség 

megbeszélésein és értekezletein, 

o folyamatos kapcsolatot tart az osztályában tanító 

tanárokkal, 

• Közösségi életre nevel 

o osztályprogramok: túrák, kirándulások, sport, 

beszélgetések, lelkigyakorlatok,szakkörök, olvasókör, 

teázás, stb. 

o részt vesz osztálya gólyatáborán, szalagavató, ballagás, 

érettségi, stb. előkészítő és lebonyolító munkálataiban, 

o előkészíti és megszervezi osztálya tanulmányi kirándulását, 

az előírt időben leadja a kirándulási tervet, 

o Kéthavi rendszerességgel kulturális és/vagy sport 

tevékenységet szervez az osztályának 

o biztosítja az osztály képviselőinek a diák-önkormányzati 

megbeszéléseken és az évi rendes diákközgyűlésen való 

részvételét, 

• Segíti a hitbeli fejlődést 

o a reggeli és a vasárnapi szentmiséken részt vesz osztályával 

és előmozdítja ennek sikerét, 

o odafigyel diákjai lelki fejlődésére 

• Segíti a diákok tanulmányi fejlődését 

o Figyelemmel kíséri diákjai tanulmányait. 

o Szükség esetén a diákkal/tanárával/szülővel megbeszélést 

tart a diák előmeneteléről, tanulmányairól 

o tanulószobára javasolja diákját 

o ha kell, lehetőség szerint az osztály keretén belül 

korrepetálást szervez. 

o közreműködik a választható foglalkozások felvételének 

lebonyolításában, segíti osztálya tanulónak a felsőfokú 

tanulmányokra történő jelentkezését 

• Háttérmunkája 

o Jelenléte 

- Reggel ő vagy megbízottja már a diákok kötelező 

érkezése előtt megérkezik az osztályába. 

- Szünetekben többször megjeleni az osztályánál. 
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- Osztálya utolsó órája után igyekszik ott lenni az 

osztályteremben 

o Adminisztráció 

- a helyi tanterv alapján tanmenetet készít, az 

osztályfőnöki tevékenységet ennek alapján szervezi 

meg, 

- minden tanév első hetében ismerteti osztályával az 

iskolai házirendet, vagy az évfolyamnak és a 

szükségleteknek megfelelően felhívja a figyelmet egyes 

előírásaira, 

- segíti a hiányzók szinten-tartását, tananyaggal és 

kapcsolatokkal történő ellátását 

- fegyelmi ügyekben legfőbb információforrás 

- javaslatot tesz az iskolai munkaterv osztályát, 

évfolyamát érintő pedagógiai, szervezési, stb. 

feladataira, 

- kiemelt figyelmet fordít a dokumentumok kitöltésére: 

digitális napló, anyakönyv, bizonyítványok, stb. 

- a konferenciát megelőzően legalább 3 nappal bejegyzi 

javaslatát a tanulók magatartás és szorgalom jegyére, 

- közreműködik az iskola szülőkkel és tanulókkal 

kapcsolatos minőségbiztosítási tevékenységében, 

- közreműködik a tanulói tankönyvtámogatások és más 

segélyek vagy kedvezmények iránti kérelmek 

összegyűjtésében és elbírálásában, 

- minden év szeptemberének 10. napjáig leadja az 

ifjúságvédelmi felelősnek a hátrányos és halmozottan 

hátrányos, a sajátos nevelési igényű és a veszélyeztetett 

diákok névsorát, az ezzel kapcsolatos adatokat bejegyzi 

a digitálisnaplóba 

- folyamatosan nyomon követi és aktualizálja a digitális 

naplóban a diákok adatainak változását, 

- a tanév elején osztálya számára megtartja a tűz-, 

baleset- és munkavédelmi tájékoztatót, az oktatásról 

szóló feljegyzést aláíratja a tanulókkal. 

o Ellenőrzések 

- ellenőrzi a digitális naplót, az osztályzatokat érintő 

hiányosságokat jelzi az igazgatóhelyettesnek, 
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- figyelemmel követi a tanulók igazolt és igazolatlan 

hiányzását, 8 napon belül igazolja a hiányzásokat, elvégzi 

a szükséges értesítéseket, 

- a házirendben leírtak szerint figyelemmel követi a 

tanulók késését és hiányzását, 

- a digitális naplóban írott üzenet útján értesíti a szülőket 

a tanuló gyenge vagy hanyatló tanulmányi eredménye, 

vagy súlyos fegyelmi vétsége esetén 

- az SZMSZ előírásai szerint megfelelő időben 

kezdeményezi az igazgatói intézkedéseket, valamint a 

250 (előtte 125) órát meghaladó éves hiányzás esetén, 

- a konferencia napján ellenőrzi, hogy minden tanulónak 

le van-e zárva az osztályzata, valamint a lezárt érdemjegy 

nem tér-e el jelentősen az osztályzatok átlagától a tanuló 

kárára. 

o Osztályterem állapota 

- tiszta, rendezett közeget segít kialakítani 

- segít abban, hogy az osztályterem otthonos legyen 

- folyamatos figyelmet fordít osztályának dekorációjára, a 

faliújság karbantartására, 

o Saját maga fejlődése 

- felelősséggel tartozik a szakmai munkához szükséges 

eszközök, CD-k, könyvek, stb. rendeltetésszerű 

használatának biztosításáért, 

- hivatásához méltó magatartást tanúsítson - különös 

tekintettel a keresztény értékekre. 

• Általános felelőssége 

o a tanulókkal betartatja a házirendet; 

o felelős a tanulói és szülői személyiségjogok maximális 

tiszteletben tartásáért, 

o bizalmasan kezeli a kollégákkal és az osztályokkal 

kapcsolatos információkat, 

o maradéktalanul betartja az adatkezelésre vonatkozó 

szabályokat, 

o bizalmasan kezeli az ellenőrzési tapasztalatokat, 

o a hatáskörét meghaladó problémákat haladéktalanul jelzi 

az igazgatóhelyettesnek vagy az igazgatónak. 
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VII) Melléklet a „Vizsgaszabályzatok” fejezethez 

VII/1) Az előírtnál rövidebb idő alatti befejezésére irányuló osztályozóvizsgák föltételei. 

a) Ilyen osztályozóvizsgát az igazgató engedélyezhet.  

b) Egy, vagy több tantárgy tanulmányi követelményéből lehet ilyen osztályozó 

vizsgát tenni. 

c) A jelentkezés szükséges föltétele a osztályfőnök támogató javaslata, illetve 

a diák által iskolai keretben tanult tárgy esetén a szaktanáré is. 

d) Ilyen típusú osztályozó vizsgát az Igazgató engedélyezhet. Azonban az 

igazgatónak szem előtt kell tartania a iskola, a osztályok hosszú távú 

érdekeit, mi több, az osztályozó vizsgára jelentkező emberi, lelki épülését, a 

vizsga személyiségére történő hosszú távú hatásait. 

Pozitív döntés csak abban az esetben várható, ha a tanuló az alábbi feltételek 

mindegyikének megfelel: 

o az adott tantárgyból a tanulónak az iskolánkban kapott előző félévi és 

év végi eredménye jeles (5); 

o tanulmányi teljesítménye kiegyensúlyozott, tanulmányi átlaga az előző 

tanév végén illetve félévkor legalább 4,5 volt és nem bukott egy 

tárgyból sem; 

o az adott tantárgyból az aktuális tanévben nincs szaktanári 

figyelmeztetése; az aktuális tanévben nincs osztályfőnöki 

figyelmeztetése (vagy annál magasabb fokú büntetése); 

o nincs igazolatlan órája az adott félévben; 

o az előző félévi magatartása és szorgalma legalább jó. 

e) A fentiek teljesülése esetén - amennyiben az megtörténik - az osztályozó 

vizsga érvényes. 

f) A fentiek alól kivételt képezhet a nyelvi előkészítős osztályok 11. évfolyam 

végére előrehozott érettségi vizsgára történő jelentkezéshez szükséges 

osztályozó vizsga. Ez esetben az osztályozó vizsga akkor érvényes, ha az 

legalább jó érdemjegyű. 

g) Az érvényes osztályozóvizsga eredményét a vizsgabizottsága határozza meg. 

Az érdemjegy ellen fellebbezést nem lehet benyújtani, csakis a vonatkozó 

szabályok megsértése esetén lehet észrevételt tenni. Ez esetben azt három 

munkanapon belül kell benyújtani az igazgatónak. 
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VIII) A Gimnázium rendelkezik a következő szabályzatokkal: 

Szervezeti és Működési szabályzat 

Az intézmény házirendje 

A diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 

Munkavédelmi Szabályzat 

Tűzvédelmi Szabályzat 

Uszoda Működési Szabályzata 

Könyvtár Működési Szabályzata 

Diákétkeztetési Szabályzat 

 

IX) Rövidítések 

AKI: A katolikus iskola (Katolikus Nevelés Kongregációja, 1977) 

KN: A katolikus iskola a harmadik évezred küszöbén 

(A Katolikus Nevelés Kongregációja 1997. december 28.) 

CIC: CODEX IURIS CANONICI, Egyházi Törvénykönyv 1983 

Mt, Mk, Lk, Jn: Szent Máté, Márk, Lukács és János evangéliuma 
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FELÜLVIZSGÁLATI SZABÁLYZAT 

I) A felülvizsgálat szükségessége 

Nemcsak a törvényi előírás, de a józan ész azt diktálja, hogy az életünket szabályozó 

dokumentumok naprakészek legyenek és a józan, ésszerű valóságot írják le úgy, hogy 

közben a közvetítendő értékek csorbát ne essenek. 

II) A felülvizsgálandó iratok, dokumentumok, szabályzatok 

II/1) A pedagógiai programot legalább 5 évente fölülvizsgáljuk 

II/2) Tankönyvek és kötelező olvasmányok 

a) A tankönyvek fölülvizsgálata: évenként, március hónapban. 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankonyv/jegyzek_es_rendeles/tanko

nyvjegyzek 

Ennek a honlapcímnek a felülvizsgálata: évenként, március hónapban. 

b) Kötelező olvasmányok fölülvizsgálata: ötévenként, március hónapban. 

c) Ajánlott olvasmányok fölülvizsgálata: háromévenként, március hónapban. 
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Budapest, 2017. november 9. 

 

 

A pedagógiai programot a tantestület megszavazta. 

 

 

A pedagógiai programot a Diákönkormányzat és a Szülői Munkaközösség 

véleményezte. 

 

 

 

 ……………………………… ……………………………… 

 Vízhányó Zsolt Kuchta M. Margit 

 Igazgató Tartományfőnöknő 

 


