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Tisztelt Olvasó!  

Tisztelt Szülők, Tanulók! 

Az 1998-ban készített, azóta többször módosított Pedagógiai Programunk 

ismételt felülvizsgálatát, átdolgozását a Társadalmi Megújulás Operatív Program 

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 

3.1.4-08/2-2009-….. pályázat szervezeti, tartalmi vállalási kötelezettségek, valamint 

köznevelési program bevezetéséből adódó változások tették szükségessé. 

Az intézményi pedagógiai hagyományokra építkező program átdolgozása során 

arra törekedtünk, hogy nevelő-oktató munkánk középtávú koncepciója korszerű 

elemekkel egészüljön ki, melyek koherensek a törvényi szabályozással és a NAT 

tartalmi elvárásaival.  

Az intézmény valamennyi alkalmazottja elkötelezett a 2010-2016 közötti 

időszakra kitűzött célok elérésére, hogy elődeihez méltóan részt vállaljon Lőrinci 

Város és térsége polgárainak szellemi, testi, lelki gyarapodásában, az önálló, sikeres 

életkezdés érdekében kellő ismeretekkel, alapokkal szolgáljon. 

Lőrinci, 2013. március 31. 

Oroián Erzsébet 

igazgató 



 

I. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 

I.1. Az intézmény adatai 

I.1.1. Az iskola neve, címe: 

Március 15. Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 

3024 Lőrinci, Kastélykert 

Tel/fax: 37/388-455 

  37/389-338 

admin@lorinci.sulinet.hu 

 www.lorinci.sulinet.hu 

Telephelye: 

3024 Lőrinci, Vörösmajori út 48.  

Az iskola alapításának éve: 1949. 

I.1.2. Az Alapító Okiratban meghatározott alaptevékenységek: 

Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás: Általános műveltséget megalapozó, érettségire, 

továbbtanulásra felkészítő, a nem sajátos nevelési igényű tanulókat 9-12. évfolyamon 

képző intézmény. 

Gimnáziumi felnőttoktatás: A felnőttoktatásban tanuló nappali rendszerű nappali oktatás 

munkarendje valamint esti, levelező vagy más munkarend szerint tanulóknak az érettségi 

vizsgára felkészítő oktatása. 

Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás: Érettségire és szakmai vizsgára 

felkészítő intézmény, amely 9-12. évfolyamon gondoskodik a tanulók oktatásáról, 

szakmai érettségire való felkészítéséről illetve 13.-14. évfolyamon a szakképzéséről.  

Nappali rendszerű szakképesítés megszerzésére felkészítő oktatás: A feladat a szakmai 

vizsgákra való felkészítés. Érettségire épülő szakmai képzés.  

Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás 

mailto:admin@lorinci.sulinet.hu


NEVELÉSI PROGRAM 

II. Az intézmény jövőképe: 
Az intézményben tanulóközpontú, jó színvonalú, szülők és diákok igényeihez rugalmasan 

alkalmazkodó, az oktatás változásaira nyitott, eredményes és hatékony szakmai munka folyik. 

Az iskolai oktató-nevelő munkánk során törekszünk kreatív, kommunikatív állampolgárokká 

fejleszteni tanulóinkat. 

II.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei 

Pedagógiai hitvallásunk: 

Minden gyermek érték, minden gyermek valamiben tehetséges. 

a) Az intézmény pedagógiai filozófiája és értékei az európai és a nemzeti kultúrán, a mai 

társadalom által preferált értékeken nyugszik, emellett alkalmazkodik a változó világhoz 

is. Arra törekszünk, hogy tanulóink ismereteit a tapasztalati tanulásra és a tudományos 

módszerekre alapozva, a tanulás hangsúlyát a logikus gondolkodás gyakorlására, a 

változó környezettel való foglalkozásra helyezzük. Helyi tantervünkben egyaránt 

megjelenik az ismeret- és tantárgyközpontúság, a problémamegoldó képességek 

fejlesztése és a tanulók felkészítése a prognosztizálható változásokra. 

b) Nagy hangsúlyt helyezünk a gondolkodás-, a készség- és képességfejlesztésre, az 

attitűdök, magatartásformák kialakítására, a pragmatikus nevelésre. Fontos feladatunk a 

hagyományos értékek, a kulturális örökség átadása. Előtérbe helyezzük a tevékenykedtető 

tanítási gyakorlatot, melyet változatos munkaformákban valósítunk meg. A módszertani 

megújulás fontos eleme a tanárszerep változásának megértése és elfogadása. A 

pedagógusok önképzése és a horizontális tanulás bevezetése meggyorsítja ezt a 

folyamatot.  

c) Általános alapelv az egyenlő hozzáférés és az esélyegyenlőség szempontjainak 

érvényesítése, a szelektív hatások mérséklése. 

d) Együttneveléssel fejlesztjük azokat a kulcskompetenciákat, amelyekre minden egyénnek 

szüksége van a személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a 

társadalmi beilleszkedéshez és a munkához. 

e) A nevelőtevékenység alapelvei közül kiemeljük még a NAT 2012 által 

meghatározott nevelési területeket (szaknyelven kompetenciákat). Elsőrendű 

fontosságúnak tartjuk az iskola nevelő-oktató munkájában: 

Intellektuális kompetenciák (képességek) 

 Információhasználat, 

 Problémamegoldás, 

 Kritikai gondolkodás, véleménynyilvánítás, alkotás, esztétikai értékítélet. 

 Kreativitás, alkalmazható tudás: a tudás hozzákapcsolása személyes tapasztalatokhoz és 

valóságos élethelyzetekhez, a változások megértésének képessége, a különböző 

tudáselemek összekapcsolása, döntési képesség, tervezés, viselkedés és önkontroll, a 

megszerzett tudás alkalmazása változó helyzetekben. 



Módszertani kompetenciák (jártasságok) 

Módszerek befogadása, intelligens tanulás: a tanult anyag belső összefüggéseinek 

megértése, problémamegoldó képesség, az egyes tudásterületek közötti kapcsolatok 

felismerése. 

IKT: Információs és kommunikációs technikák alkalmazása, eszközjellegű 

kompetenciák: nyelvi, kommunikációs, matematikai, informatikai és médiahasználati 

kompetenciák rugalmas és rutinszerű alkalmazása. 

Személyi és szociális kompetenciák (képességek) 

Identitás, szociális kompetenciák: társadalmi viszonyrendszerek felismerésének 

képessége, felelősség, konfliktuskezelő képesség, kooperativitás, társadalmi 

tapasztalatokra való reflektálás. 

Kommunikációs kompetenciák (jártasságok) 

Megfelelő kommunikáció (kommunikációs módok, normák). 

Interkulturális kompetencia (ismeretek) 

Hon- és népismeret: a terület elnevezését szerencsésebb az európai azonosságtudat 

mintájára szintén azonosságtudat elnevezéssel szerepeltetni a kereszttantervi 

követelmények között. 

Testi és lelki egészség 

Tanulási technikák: tudatos és rutinszerű tanulási gyakorlat, változó helyzetek 

megkövetelte tanulási szükségletek felismerése. 

Értékorientáció, értékközpontúság:  

A cselekvés normavezérelt mintái, társadalmi, demokratikus és egyéni értékek, 

autonóm cselekvés, megbízhatóság, tolerancia, társadalmilag elfogadott viselkedés, 

kulturális bekapcsolódás. 

Kulcskompetenciák fejlesztése 

- Fejlesztjük azokat a kulcskompetenciákat, amelyekre minden egyénnek 

szüksége van a személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári 

léthez, a társadalmi beilleszkedéshez és a munkához.  

- Sajátos, egyéni és hatékony tanulási módszerek kialakítására törekszünk. 

Ráneveljük tanulóinkat a különféle kommunikációs csatornákon nyert 

információk értelmezésére, feldolgozására. Tanulóinkkal megismertetjük 

szülőföldünk, hazánk kultúráját, hagyományait, történelmi emlékeinket, és ezek 

megőrzésére, tiszteletben tartására neveljük őket. 

A tantárgyi ismeret, képesség és attitűdtartalmak, a tanórai és tanórán kívüli 

tevékenységek strukturálódnak az alábbi kulcskompetenciákká: 



 anyanyelvi kommunikáció, 

 idegen nyelvi kommunikáció,  

 matematikai kompetencia,  

 természettudományos kompetencia,  

 digitális kompetencia,  

 a hatékony önálló tanulás, mint kulcskompetencia, 

 szociális és állampolgári kompetencia,  

 kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia,  

 esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség. 

 a hatékony, önálló tanulás 

II.2. A nevelő-oktató munka célja, feladatai 

Az intézmény pedagógiai önmeghatározása, céljainak megfogalmazása során figyelembe vette 

hagyományait, a társadalmi, települési és az intézmény működési viszonyait, az elvárásainak 

összegzéseként határozta meg nevelésfilozófiáját, az elfogadható pedagógiai céltételezést, a 

választott értékeket megjelenítő pedagógiai alapelveket és célokat. 

1) Mindinkább nevelőiskolává kívánunk válni. 

2) Tudatos és intenzív nevelő tevékenységet folytatni azért, hogy a humánum kiteljesedjen 

a tanulókban. E jellemnevelés az embertől kiinduló és emberértékű legyen. 

3) Egyetemes emberi értékek közvetítése.  

a) Az emberi méltóság tisztelete (pl. az elnyomás, háború, diszkrimináció elítélése, 

elvetése). 

b) A tanuló saját érdekeinek érvényesítése mellett, azokat a mások érdekeivel tudja 

összehangolni. 

c) Az erkölcsi értékeken belül, a nemzethez tartozás etikai értékének, a helyes 

magatartástudatnak az elsajátíttatása a tanulókkal. 

d) Egészséges életre való felkészítés (pl. sport, túrázás, játék,stb.). 

e) Az emberiség történelme során kialakult értékek, örök érvényű normák 

megismertetése, tudatosítása, fejlesztése. 

f) A pedagógiai szabadság a gyermekek szeretetét, felelős szabadságot jelentsen a 

nevelőtestület tagjai számára. 

g) Az iskolai nevelés fő célja a tanuló teljes személyiségének fejlesztése, 

elsősorban szilárd jellemének kialakítása. 

4) Célunk, hogy intézményünkben a tanulók olyan alapkészségeket, korszerű tudást 

kapjanak, amely képessé teszi őket arra, hogy egész életük folyamán alkalmazzák azt és 

új ismereteket sajátítsanak el. Az élethosszig tartó tanulás megalapozása érdekében 

különös figyelmet fordítunk az életpálya-építés, a szociális, a kommunikációs 

kompetenciák fejlesztésére, valamint a tanulás tanítására. A tanulók tanulási 

motivációjának fenntartása alapvető pedagógiai cél. 

5) A gimnáziumi, szakközép és szakképző iskolai képzést és kollégiumi ellátást 

színvonalasan biztosítani kívánjuk oly módon, hogy ezek igénybevétele ne jelentsen a 

tanulók számára aránytalan terhet.  

6) A tanulókat segítjük képességük, tehetségük kibontakoztatásában. Nagy hangsúlyt 

fektetünk a problémamegoldó gondolkodás fejlesztésére, és törekszünk az eszköztudás 

kialakítására az egyéni képességek optimális fejlesztésével. 



7) Célunk, hogy az intézményben folyó munka megfeleljen térségünk közoktatási 

céljainak. 

8) Tanulóinkat a képességeinek leginkább megfelelő végzettség megszerzéséhez kívánjuk 

segíteni. 

9) Szakiskolánkban a munkaerőpiac, a szülők és a tanulók igényeihez igazodó, korszerű 

ismereteket oktatunk.  

Célunk, hogy a szakképző iskola:  

- magas szintű, a kor követelményeihez igazodó szakmai elméleti és 

gyakorlati tudást nyújtson, 

- nyitott, széles látókörű szakembereket képezzen, akik a kor követelményei 

szerint képesek váltani, 

- alapozza meg a folyamatos önképzés igényét. 

10) Legfontosabb közös céljaink a tanulás-tanítás eredményessége érdekében: 

a) Kompetencia alapú nevelés- oktatás elterjesztése 

b) A sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az élethosszig tartó 

tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése  

c) Az integrációs nevelés hatékonyságának növelése 

d) A kompetencia alapú oktatás módszertanának adaptálása és alkalmazása 

e) A pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítése 

f) A tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak személyre szabott fejlesztése 

és megerősítése 

g) A képzési rendszerben meglévő szelektív hatások mérséklése, a tanuláshoz való 

egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség biztosítása 

h) Szegregációmentes együttnevelési környezet kialakítása 

i) A digitális írástudás elterjesztése, mindennapi gyakorlattá válásának támogatása 

j) A szakértői bizottság által az integrációra alkalmas SNI tanulók integrált 

nevelése, a testi- lelki egészség biztosítása 

k) A környezeti nevelés, a globális veszélyek iránti érzékenység növelése 

l) A város és a megye hagyományainak megismerése és megismertetése, a 

hagyományok ápolása 

m) A közösségi lét értékeinek közvetítése 

n) A korosztályi közművelődés támogatása 

11)  Célrendszer megfogalmazása az integráció tükrében: 

Legfőbb célkitűzésünk, hogy az eltérő képességű és rossz szociális helyzetben élő 

tanulóink együttnevelését-oktatását maradéktalanul megvalósítsuk. 

Az integrációs oktatásban résztvevő tanulók százalékos aránya a teljes osztálylétszámhoz, 

ill. évfolyam létszámhoz viszonyítva feleljen meg a jogszabályban előírtnak. 

Célunk továbbá: 

- időben felismerni a tanulók hátrányos helyzetét, 

- megnyerni a szülőket az együttnevelésére, 

- elérni, hogy tanulóink eredményesen befejezzék a középiskolát, 

-  tudjanak piacképes szakmát választani. 



Meggyőződésünk, hogy az ismeretek, tények és törvények akkor válnak viselkedés- és 

jellemformálóvá, ha párosulnak a tanulók érdeklődésével, igényével. 

Tanulóktól elvárt követelmények: 

- működjön közre saját környezetének és az alkalmazott eszközök rendben 

tartásában, 

- tartsa be a házirendet és az SZMSZ-ben foglaltakat, 

- óvja saját és társai testi épségét, 

- tartsa tiszteletben az intézmény pedagógusainak, alkalmazottainak, társai és 

azok szüleinek emberi méltóságát és jogait. 

12) Céljaink szakaszonként: 

9-10. évfolyamon: 

Általános műveltséget megalapozó, szakmai ismereteket előkészítő és szakmai alapozó 

oktatással igyekszik felkészíteni a tanulókat a továbbhaladásra és a szakvizsga letételére. 

11-12. évfolyamon: 

A gimnáziumi és szakközépiskolai oktatásban a tanuló rendelkezzen az általános 

műveltség alapjaival és olyan képességekkel, amelyek alkalmassá teszi az önművelésre, 

rendelkezzenek megfelelő gondolkodási és tájékozódási képességgel, legyenek, képesek 

ismereteik rendszerezésére és gyakorlati alkalmazására, legyenek képesek továbbtanulni a 

felsőoktatásban vagy szakképzésben. 

A 12. évfolyam végén a tanulmányokat középszintű vagy emeltszintű érettségi vizsga, 

szakközép esetén szakmai érettségi zárja le.  

A szakképzésben a 9.-11 . évfolyamon: 

A szakképesítés szakmai követelményeit sajátítsa el a tanuló, legyen alkalmas a szakma 

munkaterületének végzésére alkalmazottként vagy vállalkozóként. A tanulmányok 

szakképesítő vizsgával zárulnak. 

13) Az iskolai nevelés részcéljai: 

a) Az oktató-nevelőmunkában érvényesüljön a világnézeti semlegesség. A tanuló képes 

legyen önállóan és felelősen dönteni a világnézeti kérdésekben, tudjon választani a 

különböző alternatívák között. 

b) Tiszteletben tartsa más ember vallási, világnézeti meggyőződését. 

c) A tanuló legyen képes testileg, lelkileg, érzelmileg és erkölcsileg egészséges 

életvitelre, rendelkezzen a társas emberi léthez nélkülözhetetlen szokás- és 

magatartásmódok ismereteivel és gyakorlatával. 

d) A tanuló képes legyen a társadalmi munkamegosztásba való bekapcsolódásra. 

e) Az iskolában olyan nevelést kapjon, amely a művelt szakember formálást szolgálja: 

mint szakember, el tudjon igazodni a vállalkozói világ alapkérdéseiben, emberi 

tulajdonságai tegyék alkalmassá a korszerű termelésben és szolgáltatásban való 

megfelelésre,rendelkezzen korszerű kommunikációs képességgel, alkalmas legyen 

kapcsolatteremtésre, a konfliktusok kezelésére, tudjon teamban dolgozni. 



f) A társadalmilag hagyományos értékek mellett nevelési célkitűzéseink arra irányulnak, 

hogy a megváltozott társadalmi igényeknek és egyéni törekvéseknek egyaránt 

megfeleljenek az iskolánkban végzett szakemberek. 

g) Az iskolában tanulja meg jelenlegi és jövőbeni szerepeit. 

h) Legyen sikeres diák és majd sikeres felnőtt. 

i) Legyen céltudatos, következetes, kitartó. 

j) Munkájában legyen igényes, pontos, kitartó, szorgalmas, kreatív. Képes legyen az 

önálló munkára . Képes legyen egyedül de csoportban is tevékenykedni. 

k) Szokja meg a tervezést, legyenek élettervei. 

l) Jellemezze a sikerorientáltság, a kockázat vállalása, önállóság, döntéshozatali és 

önmenedzselési képesség. 

m) A tanuló legyen képes kihasználni az Európai Uniós csatlakozásból származó 

lehetőségeket, tudjon alkalmazkodni a megváltozott feltételekhez. 

n) Megfeleljen az egy egész életen át tartó tanulás által támasztott igényeknek. 

14)  SIKERKRITÉRIUMOK: 

 Korszerű oktatási módszerek bevezetése, a kompetencia alapú képzés 

elterjesztése. A kompetencia mérések eredményeinek javítása. 

 A szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkező tanulóink 25%-a jelentkezzen 

érettségit adó képzésre. 

 Növeljük az iskolánkban tanulók neveltségi szintjét (elsősorban az egészség 

nevelés, környezeti nevelés és az életvitel területén). 

 Az iskola épületeinek folyamatos felújítása, eszközparkjának fejlesztése. 

II.3. A nevelő- oktató munka feladatai 

II.3.1. A gimnáziumi oktatás (belügyi rendészeti orientáció) céljai, feladatai: 

A gimnáziumban az általános műveltséget kiterjesztő és elmélyítő, a magasabb műveltség 

megszerzését megalapozó nevelő-oktató tevékenység folyik. Alapfeladata az érettségi vizsgára 

és munkába állásra, illetve a felsőfokú tanulmányok megkezdésére való felkészítés. Iskolánkban 

kiegészítő feladata a belügyi rendészeti orientáció. 

A gimnáziumban folyó nevelés-oktatás tantárgyi és tantárgyközi tartalmak és tevékenységek 

révén elsajátítható tudást közvetít, továbbfejleszti a kommunikációs és a tanulási képességeket. 

Folyamatosan nevel az anyanyelv igényes használatára, a természeti és az épített környezet 

védelmére, az egészséges életmód értékeinek elfogadására, valamint a fenntartható fejlődés és 

fogyasztás egyensúlyát célzó szemléletre. Kialakítja tanulóiban a úgynevezett élethosszig tartó 

tanulás igényét, és az erre való készséget, képességet. Fejlesztő célú képzési tartalmakkal és 

problémakezelési módokkal felkészíti tanulóit arra, hogy a tudás – a stabil értékek mellett – 

mindig tartalmaz átalakuló, változó, bővülő elemeket is. 

Feladata a nemzeti és európai identitástudat továbbépítése a tanulókban, intellektuális, érzelmi 

és testi érésük egyensúlyának biztosítása. Együttműködésre és kooperációra nevel, fejleszti a 

konfliktusok kezeléséhez szükséges személyiségjegyeket: az önismeretet, az önbizalmat, az 

alkalmazkodóképességet, a kudarctűrést. Mindezzel előmozdítja a tanulókban a konstruktív 

attitűd kialakulását. 



A gimnáziumi nevelés- és oktatás egyik alapvető célja, hogy a tanulókat összefüggésekben és 

rendszerben való gondolkodásra nevelje. Tegye képessé őket információk szerzésére, szűrésére 

és feldolgozására, az információs korban való eligazodásra. Követelményeivel és 

tevékenységével ösztönözze a tanulókat tudásra épülő önálló vélemény kialakítására, 

alternatívák felismerésére és mérlegelésre, majd az ezeken alapuló felelős döntésekre. 

A személyiségfejlesztésben fontos a felelős társadalmi magatartás kialakítása, az állampolgári 

szerepre, a demokratikus életformára való felkészítés, azaz a jogok és kötelességek 

összetartozásának tudatosítása. 

Az iskola által szervezett tevékenységekben, tanulási és más élethelyzetekben tapasztalja meg a 

tanuló az olyan normák fontosságát és érvényesíthetőségét, mint a másik ember megbecsülése, a 

cselekvő hazaszeretet, a nyitottság más népek kultúrája, hagyományai iránt. Ennek érdekében a 

gimnáziumi előnyben részesíti azokat a tanulási formákat, amelyekben meghatározó a 

kezdeményezőkészség, a másokkal történő hatékony együttműködés, valamint a saját munkáért, 

cselekedetért érzett felelősség. A belügyi rendészeti orientációs képzés keretében speciális 

társadalmi ismereteket, kommunikáció és önvédelmi ismereteket szereznek a tanulók. A 

gimnáziumi tanulók tantórai és tanórán kívüli foglalkozások keretében készülnek fel önkéntes 

alapon a személy és vagyonőri szakmai vizsgákra. A felkészítés ingyenes, a vizsgáztatás díját a 

vizsgázó fizeti.  

II.3.2. A szakközépiskolai (kereskedelmi marketing üzleti adminisztrációs és vendéglátás 

idegenforgalom szakmacsoportok) oktatás feladatai: 

A szakközépiskolai oktatás iskolánkban kereskedelmi marketing, üzleti adminisztrációs és 

vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportban emelt óraszámú nyelvi és informatikai képzési 

formában, illetve szakmunkások középiskolai oktatása keretében folyik. 

A szakközépiskolának szakmai érettségi végzettséget adó érettségire, szakirányú felsőfokú 

iskolai továbbtanulásra, szakirányú munkába állásra felkészítő, valamint általános műveltséget 

megalapozó négy középiskolai évfolyama van, ahol szakmai elméleti és gyakorlati oktatás is 

folyik. A képzés óraterve párhuzamosan biztosítja a felkészülést az érettségi vizsgákra, valamint 

a szakmai ismeretek elsajátítását. A szakközépiskolában az Országos képzési jegyzékről szóló 

kormányrendeletben meghatározott ágazatokban tehető munkakör betöltésére képesítő szakmai 

érettségi vizsga. 

A szakközépiskolákban folyó nevelés-oktatás továbbépíti, kiszélesíti és elmélyíti az általános 

iskolai tantárgyi követelményeket. A szakközépiskolában az általános és a kereskedelmi-

marketing vendéglátás idegenforgalom szakmai műveltséget megalapozó, azt kiterjesztő, 

megerősítő és a további műveltség megszerzését elősegítő nevelő-oktató tevékenység folyik. A 

szakközépiskolai kerettantervekben meghatározott fejlesztési követelmények, tevékenységek és 

tartalmak biztosítják az általános műveltség továbbépítését, valamint a szakmai képzés 

megalapozását, az érettségi vizsgára és a felsőfokú tanulmányokra vagy a munkába állásra való 

felkészülést. 

A szakközépiskola általános célja, hogy érvényesítse a humánus értékeket, közvetítse az 

egyetemes és nemzeti kultúra alapértékeit, testileg és lelkileg egészséges, az emberi 

kapcsolatokban igényes felnőtteket, demokratikus elveket követő állampolgárokat neveljen, 



akik képesek a társadalmi, gazdasági, technikai változások követésére és az ezekhez 

alkalmazkodó cselekvésre. 

A szakközépiskolában folyó nevelés, a képességek fejlesztése, a közismereti oktatás és a 

szakmai képzés szerves egységet alkot. Az adott korosztályok egyre növekvő hányadát 

befogadó szakközépiskola nevelési és oktatási rendszere akkor képes a kulturálisan és 

szociálisan heterogén diákság hatékony képzésére, ha a követelményeiben igazodik a tanulók 

adottságaihoz, fejlettségeihez. A szakközépiskolai oktatás és nevelés rendszerében beépülnek 

azok a fejlesztő célú problémakezelési módok és tartalmak, amelyek a magyar társadalom 

demokratikus létformájából, Magyarország jövendő európai integrációs folyamatából, a közép- 

és felsőfokú iskolázás kiterjedéséből, az egész életen át tartó tanulás igényéből adódnak. Nevelő 

munkában számolnia kell a kultúraváltás jelenségeiből, a globalizációból, az egyenlőtlenségek 

világméretű növekedéséből, az értékrend zavaraiból fakadó feszültségekkel. 

A tanulókban az iskolai tevékenységeik során kialakul az egészség, az emberi környezet és a 

természet megóvására irányuló felelősségérzet, fejlődik az igény a társakkal való együttműködő, 

egyenrangú és szolidáris viszony kialakítására, a közösségi és az egyéni érdekek egyensúlyának 

megteremtésére. Sajátjuknak tekintik a nemzeti és az egyetemes emberi értékeket és követendő 

magatartásmintákat, nyitottá válnak a különböző kultúrák iránt. 

A szakközépiskolában folyó nevelés-oktatás célja, hogy a tanulók alkalmassá váljanak az 

önálló, felelős döntéseken alapuló elsősorban a szakmai területeken folyamatosan fejlődő, 

megújuló alkotómunkára, a termelési, szolgáltatási és más társadalmi értékteremtési folyamatok 

alakítására, a munkaerőpiac elvárásainak teljesítésére, valamint felsőfokú tanulmányok 

megkezdésére. 

Az általános műveltséggel összefüggésben a szakközépiskolai nevelés és oktatás a tanulókat 

logikus összefüggésekben, rendszerben való gondolkodásra neveli, képessé teszi őket arra, hogy 

a különböző információk között eligazodjanak, a gyakorlati életben felmerülő kérdésekre is 

találjanak válaszokat és a különböző élethelyzetekben törekedjenek a tudásra épülő önálló 

vélemény kialakítására, majd az ezen alapuló felelős döntésekre. 

A személyiségfejlesztésben kiemelt szerepet kap az önismeret fejlesztése, a kezdeményező és 

vállalkozó készségek, illetve a felelős társadalmi magatartás kialakítása, egy koherens 

értékrendszerre épülő világkép formálása, valamint az állampolgári szerepre történő felkészítés.   

II.3.3. A szakiskolai oktatás feladatai: 

A szakiskolák a nevelést-oktatást a szakiskolai kerettantervek alapján szervezik meg, 

amelyeknek a szakképzési törvényben meghatározott időkeretet kell biztosítaniuk a Nat 

követelményeinek megvalósítására. A kerettantervek egyrészt a Nat kiemelt fejlesztési 

területeire, nevelési céljaira, a kulcskompetenciákra épülnek, másrészt a szakiskola közismereti 

és szakmai tárgyai együttesét figyelembe véve érvényesítik a műveltségterületek alapelveit, 

céljait és fejlesztési követelményeit. A szakiskolai kerettanterveket a szakképzésért és 

felnőttképzésért felelős miniszter adja ki az oktatásért felelős miniszter egyetértésével. 

A szakiskola 9-11. évfolyamán az általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás és szakmai 

képzés folyik. A szakképzési évfolyamokon – az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott – 

szakképzési követelmények alapján szakmai vizsgára való felkészítés folyik. 



A szakiskolában tanulók egy köre a szakmai vizsga letételével befejezi iskolai rendszerű 

tanulmányait. Ezért a szakiskolának különösen nagy figyelmet kell fordítania a 

személyiségfejlesztésre az anyanyelv igényes használatára, a tanulók érzelmi kultúrájának 

gazdagítására, az erkölcsi tudatosságuk erősítésére.  

A szakiskolai nevelés-oktatás folyamatában a tanulókban fejlődik saját egészségük, az emberi 

környezet és a természet megóvására irányuló felelősségérzet, az igény a munkatársakkal való 

együttműködő, egyenrangú, szolidáris viszony kialakítására, a közösségi és az egyéni érdekek, 

értékek egyensúlyának megteremtésére. 

Társadalmi kötelezettségünk, hogy a tanulók életpályájuk során ne a társadalom leszakadó, 

gyakran gondoskodásra is szoruló rétegéhez tartozzanak, hanem további tanulmányokra is képes 

fiatalokká, a társadalom elfogadott tagjaivá váljanak. Lehetővé tesszük a szakiskolai tanulók 

számára, a korábban kialakult tudásbeli és szociális hátrányok felszámolását, a munkaerőpiacon 

piacképes szakképesítés megszerzését. 

A szakiskolai oktatás alapvető célja tehát, hogy tanulói képesek legyenek sikeres szakmai 

vizsgát tenni, majd szakmájukban elhelyezkedni, tudásuk, képességeik és készségeik 

megfeleljenek a munkába állásuk idején támasztott elvárásoknak, követelményeknek. A 

hatékony és motiváló tanulási módszerek elsajátítása révén növekszik képességük, szakmai és 

más munkatevékenységek érő és alkotó megtanulására, a folyamatos fejlődésre, a szakmán 

belüli továbbtanulásra, továbbképzésre és szükség esetén szakmaváltásra. Lehetőséget kapnak a 

magasabb szintű szakképzettség megszerzésére, a szakmai előmenetelre, az egész életen át tartó 

tanulás képességeinek megszerzésére. 

A szakiskola első differenciált pedagógiai eljárásokat igénylő szakaszában az új ismeretek 

átadása mellett vállalja az általános iskolai ismeretek rendszerezését, a hiányok pótlását, a 

gyengébb képességű tanulók fejlesztését, a továbbtanuláshoz szükséges szintre emelését, 

valamint tudatos motiválásukat. 

Az általános iskola nyolcadik évfolyamának befejezése vagy szakközépiskola esetén érettségi 

után a tanulók szakképzési évfolyamra léphetnek és az átvételre vonatkozó rendelkezéseknek 

megfelelően másik szakiskola, vagy középiskola megfelelő évfolyamán folytathatják 

tanulmányaikat a szakmai előkészítés területeinek megfelelően: 

 kereskedelem ágazatban tanulók –eladó, kereskedő  

 építőipari ágazatban tanulók –festő,mázoló, tapétázó 

 vendéglátóipar ágazatban tanulók – pincér, cukrász és szakács és vendéglátásszervező-

vendéglős  szakképesítést szerezhetnek,  



2011. szeptember 1-2012. augusztus 31. 2012. szeptember 1.-től: 

Szakiskolai képzés kiegészül az előre hozott 

szakképzéssel. 

Előre hozott szakképzés: 

A szakképzésbe bekapcsolódhat a 8. évfolyamot 

sikeresen befejezett tanuló. A 2012/2013 

tanévtől kerül bevezetésre az előrehozott 

szakképzés amely három évfolyamos. A képzés 

közismereti és szakképzési része a központi 

programokban meghatározott órakeretek és 

tartalmak szerint zajlik. 

Oktatott szakmák: 

 pincér 

 szakács 

 festő, mázoló és tapétázó 

 élelmiszer és vegyi áru eladó 
 

II.4. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai eszközei, eljárásai: 

Az intézményi nevelő-oktató munka feladatainak elérése érdekében biztosítjuk az alábbi 

szolgáltatásokat: 

 tehetséggondozás, 

 felzárkóztatás, 

 fejlesztő foglalkozások a beilleszkedési, magatartási, tanulási zavarral 

küzdő tanulóknak, 

 fakultáció választása a 11. és 12. évfolyamon a gimnáziumban, 

 szakköri foglalkozások, 

 egyéni foglalkozások, 

 habilitációs és rehabilitációs foglalkozások a sajátos nevelési igényű 

tanulóknak, 

 képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés. 

Igény és lehetőség szerint, a szülők finanszírozásában: 

- kirándulások, 

- színházlátogatások. 

Céljaink elérése érdekében alkalmazott pedagógiai eszközeink: 

- személyes példamutatás, 

- a meggyőzés, a motiváció, 

- a számonkérés, ellenőrzés, 

- a jutalmazás,  

- a büntetés.  

A nevelő-oktató munka eszközei: 

- a tanítási órák (kötelezők, választhatók), 

- a nevelés oktatás egyéb keretei (szakkör, diákkör, sportkör), 



- az iskola közélete, a kulturális és sporttevékenység, 

- az ellenőrzés és értékelés (tanulásban, viselkedésben), 

- a hatékony és motiváló nevelési-oktatási folyamat eredményeképpen 

tanulóink alkalmassá válnak a folyamatos fejlődésre, továbbtanulásra, 

szükség esetén szakmaváltásra, 

- a verbálison túl a nonverbális készségek fejlesztése. 

A nevelő-oktató munka eljárásai: 

A kerettanterv lehetőséget ad az alábbi eljárások alkalmazására: 

- személyes beszélgetés, megbeszélés, 

- tantárgyak közötti koncentráció,  

- tanítási órákon kívül tanulmányi kirándulás,  

- környezeti nevelés,  

- kulturális és sportrendezvények.  

A pedagógiai alapelvek érvényre juttatását, az értékek közvetítését, céljaink elérését, 

feladataink megvalósítását szolgálják iskolánk pedagógusai által alkalmazott eljárások, 

módszerek. 

Nevelési módszereink két nagy csoportra oszthatók: 

Közvetlen (direkt) módszerek azok, amelyeknek alkalmazása során a nevelő 

közvetlenül, személyes kapcsolat révén hat a tanulóra. 

Közvetett (indirekt) módszerek azok, amelyekben a nevelő hatás áttételesen, a tanulói 

közösségen keresztül érvényesül. 

1. sz. táblázat: Az alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési eljárások 

 Közvetlen módszerek Közvetett módszerek 

Szokások kialakítását 

célzó, beidegző módszerek 

- követelés 

- gyakoroltatás 

- segítségadás 

- ellenőrzés 

- ösztönzés 

- A tanulói közösség 

tevékenységének 

megszervezése 

- Közös (közelebbi vagy 

távolabbi) célok kitűzése, 

elfogadtatása 

- Hagyományok kialakítása 

- Ellenőrzés 

- Ösztönzés 

Magatartási modellek 

bemutatása, közvetítése 

- Elbeszélés 

- Tények és jelenségek 

bemutatása 

- Műalkotások bemutatása 

- A nevelő személyes 

példamutatása 

- A nevelő részvétele a tanulói 

közösség tevékenységében 

- A követendő egyéni és 

csoportos minták kiemelése a 

közösségi életből 

Tudatosítás (meggyőződés 

kialakítása) 

- Magyarázat, beszélgetés 

- A tanuló önálló elemző 

munkája 

- A betartandó magatartási 

normák elvárások, ismertetése 

- Vita, vélemény 



II.4.1. IKT alkalmazása intézményünkben 

A digitális pedagógiai módszertan céljai a kompetenciafejlesztés során: 

 Tantárgyi ismeretek bővítése, rendszerezése 

 IKT eszközök készségszintű alkalmazásának fejlesztése 

 A konstruktív munkaformák alkalmazásával a szociális 

kompetenciák fejlesztése 

II.4.2. Az IKT által támogatott tanulásszervezési módok: 

 csoportmunka 

 pármunka-tanulópár 

 egyénre szabott munka 

 részben egyénre szabott munka 

 önálló munka 

A digitális pedagógiai módszertan többszintű differenciálásra is lehetőséget 

biztosít, amelynek a következők a megvalósulási formái: 

 mennyiségi differenciálás 

 minőségi differenciálás 

 tanulási követelmények differenciálása 

Óratípusok: 

 új ismeretanyag feldolgozása 

 alkalmazás-gyakorlás 

 összefoglalás, ellenőrzés, diagnosztikus mérés 

Alkalmazására szánt feladattípusok: 

 problémamegoldó csoportfeladatok 

 alkotó feladatok 

 felfedező, kutató feladatok 

 érvelésre-vitára alkalmas feladatok 

 ellenőrzés, értékelés 

Digitális tartalmak: 

 az iskola saját honlapja, diákoknak, szülőknek, tanároknak szóló 

információkkal,  

 az intézmény saját belső hálózatán tárolt digitális oktatási anyagok, 

 multimédia tartalmak (pl. képek, mozgóképes állományok, 

animációk, hangállományok), 

 multimédia CD-k, DVD-k, egyéb tömegtároló eszközök. 

II.4.3. IKT-val támogatott mérés-értékelési tevékenységek 

A tanórán alkalmazott diagnosztikus, fejlesztő-formatív és szummatív célú pedagógiai 

ellenőrzési, értékelési, mérési eljárások és feladatok IKT eszközök és szolgáltatások 

alkalmazásával, támogatásával történő megvalósítása, elősegítve ezzel a NAT 



célkitűzéseinek megfelelően az egyénre szabott tanulási követelmények érvényesülését, 

a differenciált tanulásszervezési eljárások elterjedését, valamint a hatékony és önálló 

tanulás kialakulását. 

Az IKT-val támogatott mérési, értékelési módszerek alkalmazása a tanár és tanuló 

számára azonnali, egyénre szabott visszajelzést tesz lehetővé, támogatja a tanulók 

egyéni tanulási stratégiáinak kialakítását, illetve elősegíti a tanulók aktivitásának 

optimális kibontakozását, a digitális kultúra elterjedését. 

Lehetőségek: 

 számítógép segítségével kitöltött tesztek, más, értékelésre alkalmas feladatok 

megoldása (önértékelési, központi kiértékelési lehetőséggel) 

 bemeneti (a tanóra elején) mérés (pl. annak megállapítására, hogy a tanulók 

felkészültsége megfelelő szintű e az új tartalom befogadására, elsajátítására) 

 fejlesztő célú mérés, értékelés (a tanóra során ellenőrző feladatok megoldása a 

továbbhaladás, illetve a megértés, elsajátítás szintjének ellenőrzésére) 

 összegző, szummatív értékelési eljárások alkalmazása a tanulók 

teljesítményének, tudásszintjének mérésére 

 számítógéphez kapcsolható audio-vizuális és/vagy multimédia eszközök 

(projektor, hangosítás, VHS, DVD, kamera, digitális fényképezőgép, stb.) 

igénybevétele a tanórán a mérési-értékelési folyamatban 

 interaktív tábla alkalmazása 

 csoportos feladatmegoldás esetén egyéni teljesítmény értékelését lehetővé tévő 

eszközök, eljárások alkalmazása (szoftverek, hálózati megoldások, stb.) 

 mérési, értékelési eljárásban internet, elektronikus kommunikáció 

igénybevétele (SDT, internetes feladatbankok, házi dolgozat, projektfeladat 

megoldása, távoli elérés, stb.) 

II.5. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

Az iskolai tevékenységrendszernek a személyiség sokoldalú fejlesztésén kell alapulnia. 

A tartalmi tényezők megállapításakor egyrészt figyelembe kell venni a gyermekek 

fejlődés-lélektani jellemzőit, másrészt számolni kell az egyes életkorok sajátosságaival, 

teljesítőképességeivel. 

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok részét képezi a toleranciára 

való nevelés, a sajátos élethelyzet elfogadása, segítés mások gondjainak megoldásában, 

a konfliktusok agressziómentes kezelése. 

A tanórai foglalkozásokon és a délutáni ellátásban egyenlő esélyt biztosítunk minden 

tanulónknak, különösen a sajátos- vagy a hátrányos helyzetűeknek. 

II.5.1. A személyiségfejlesztés kiemelt területei : 

 Széles tevékenység kínálat, változatos pedagógiai módszerek. 

 A pedagógus hatékony modellközvetítő szerepe. 

 A tanulók motivációs bázisának fejlesztése, a folyamatos önképzés igényének 

kialakítása. 



 A tanulók szocializációban mutatkozó hiányainak pótlása (morális magatartás, 

illemszabályok, társas viselkedési normák,  empátiás magatartás kialakítása). 

 Nagyobb hangsúly fektetése a az önismeret fejlesztésre. 

 Jövőkép kialakítása hatékony pályaorientációs munkával . 

 Hazaszeretettre, kulturális értékek megbecsülésére, a természet megvédésére 

nevel. 

 Fejleszti az önkormányzati és a közösségi érzést. 

 A személyiségfejlődésben zavart szenvedő tanulók segítése a gyermekvédelem 

eszközeivel is. 

Általánosságban, minden életkori szakaszra érvényesen célunk egy olyan iskola 

működtetése, amelyben gyermek, pedagógus, szülő jól érzi magát, amelyben a 

személyiségfejlesztés és a teljesítmény-centrikusság harmóniájára törekedve az iskola a 

tehetséggondozásnak és felzárkóztatásnak egyaránt színtere. 

A pedagógiai alapelvek céltételezése életszakaszonként eltérő. 

A személyiségfejlesztés az önfejlődés elősegítése, a belső lehetőségeket kicsalogató és 

azokat társas kapcsolatokban kipróbáló öntapasztalás folyamata, melynek során arra 

építünk, ami a személyiségben lehetőségként adott. 

II.5.2. Kiemelt fejlesztési feladatok 

 Énkép, önismeret 

Feladat: Tanítványainknak énképük és önismeretük gazdagodásához olyan 

tanulási környezetet kell biztosítanunk, amely fokozza az őket 

körülvevő személyek és dolgok egyre tágabb körei iránti 

érzékenységet, illetve kialakítja bennük az alapvető erkölcsi, etikai 

normák iránti fogékonyságot. 

 Hon és népismeret 

Feladat: A tanulók ismerjék meg népünk kulturális örökségének jellemző 

sajátosságait, nemzeti kultúránk nagy múltú értékeit! Mélyedjenek el 

a kiemelkedő magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, 

művészek, írók, költők, sportolók tevékenységének, munkásságának 

tanulmányozásában. Ismerjék meg a magyarok lakta területek 

földrajzát, irodalmát, történelmét, mindennapi életét. 

 Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra 

Feladat: A tanulók szerezzenek ismereteket az Európai Unió kialakulásának 

történetéről, alkotmányáról, intézményrendszeréről, az uniós politika 

szempontrendszeréről. Magyarságtudatukat megőrizve váljanak 

európai polgárokká.  

 Környezeti nevelés 

Feladat: A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek 

megőrzésébe, gyarapításába. Életmódjukban a természet tisztelete, a 

felelősség, a környezeti károk megelőzésére való törekvés váljék 

meghatározóvá. 



 Információs és kommunikációs kultúra 

Feladat: A megismerési képességek fejlesztése, különös tekintettel a 

megfigyelési, kódolási, értelmezési, indoklási, bizonyítási 

képességekre, amelyek az információs és kommunikációs kultúra 

szerves részét képezik. Kommunikációs kultúránk szerves része az 

anyanyelv tudatos és igényes használata, valamint az idegen nyelvű, 

illetve a különböző kultúrák közötti információcsere. 

 Tanulás 

Feladat: Minden nevelő teendője, hogy felkeltse az érdeklődést a különböző 

szaktárgyi témák iránt, útbaigazítást adjon annak szerkezetével, 

hozzáférésével, elsajátításával kapcsolatban, valamint tanítsa a 

gyereket tanulni. 

 Testi és lelki egészség 

Feladat: Az iskolának minden tevékenységével szolgálnia kell a tanulók testi, 

lelki és szociális fejlődését. Ebben a pedagógusok életvitelének 

példaadó, jelentős szerepe van. 

 Felkészülés a felnőtt lét szerepeire 

Feladat:  

a) A felnőtt lét szerepeire való felkészülés egyik fontos eleme a 

pályaorientáció. Általános célja, hogy segítse a tanulók további 

iskola- és pályaválasztását. Az iskolának átfogó képet kell 

nyújtania a munka világáról. 

b) A munka az emberi megélhetés forrása. Az ember azonban több 

mint munkavégző gép! Különösen fontosnak tartjuk a szülői 

szerepre való iskolai felkészítést. 

Intézményünk a személyiség- és közösségfejlesztő munkájában együttműködik a 

szülőkkel, a szülők közösségeivel, a Lőrinci Városi Kulturális, Sport Intézmény és 

Könyvtárral, a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatával és civil szervezetekkel. 

Az iskolában a személyiségfejlesztési célok megvalósulását az alábbi tanórán kívüli 

tevékenységek szolgálják: 

 hagyományőrző tevékenységek, iskolai ünnepségek 

 tehetséggondozó foglalkozások (szaktárgyi szakkörök, színjátszó kör, sportkör) 

 felzárkóztató foglalkozások 

 versenyek, vetélkedők 

 tanulmányi és osztálykirándulások, színházlátogatások, múzeumlátogatások 

 iskolai könyvtár működése 

II.6. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

A személyiség fejlesztésére irányuló nevelő és oktató munka iskolánkban egyrészt a 

nevelők és a tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt 

közvetett módon, a tanulói közösség ráhatásán keresztül érvényesül. 

A tanulóink közösségben, illetve közösség által történő nevelésének megszervezése, 

irányítása iskolánk nevelő-oktató munkájának alapvető feladata. 



A tanulók társas kapcsolatait a szociális kompetenciák (nyitottság, empátia, társas 

érzékenység, felelősségérzet, segítőkészség, odafigyelés, stb.) kiemelt, tudatos 

fejlesztésével javítjuk. 

II.6.1. A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink 

 A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása 

Feladata: Az iskolai élet egyes területeihez (tanórákhoz, tanórán kívüli 

tevékenységekhez) kapcsolódó tanulói közösségek kialakítása, 

valamint ezek életének tudatos, tervszerű nevelői fejlesztése. 

 A tanulók életkori fejlettségének figyelembevétele a tanulóközösségek 

fejlesztésében 

Feladat: A tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek alkalmazkodniuk 

kell az életkorral változó közösségi magatartáshoz: a pubertás korú 

tanulók személyiségének lassú átalakulásától az autonóm – önmagát 

értékelni és irányítani képes – személyiséggé válásig. 

 Az önkormányzás képességének kialakítása 

Feladat: A tanulói közösségek fejlesztése során ki kell alakítani a 

közösségekben, hogy nevelői segítséggel közösen tudjanak maguk 

elé célt kitűzni, a cél eléréséért összehangolt módon 

tevékenykedjenek, illetve az elvégzett munkát értékelni tudják. 

 A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése 

Feladat: A tanulói közösségeket irányító pedagógusok legfontosabb feladata, 

a közösségek tevékenységének tudatos tervezése és folyamatos 

megszervezése, hiszen a tanulói közösség által történő közvetett 

nevelés csak akkor érvényesülhet, ha a tanulók a közösség által 

szervezett tevékenységekbe bekapcsolódnak, azokban aktívan részt 

vesznek, és ott a közösségi együttéléshez szükséges magatartáshoz 

és viselkedési formákhoz tapasztalatot gyűjthetnek.  

 A közösség egyéni arculatának hagyományainak kialakítása 

Feladat: A tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi 

viselkedési normák, formai keretek és tevékenységek rendszeressé 

válásának kialakítása, ápolása. 

II.6.2. A közösségfejlesztés  

A közösségfejlesztés színterei: 

- család  

- osztályközösségek 

- iskolai közösség 

Ezek hatása összeadódik, és hozzájárul:  

- a tanuló közösségi magatartásának kialakításához, 

- véleményalkotó, véleménynyilvánító képességének fejlődéséhez, 

- a közösségi szokások, normák elfogadásához (etikai értékrend), 

- az együtt érző magatartás kialakulásához, 



- a harmonikus embertársi  kapcsolatok fejlesztéséhez. 

A közösséggé szerveződés problémái: 

- Az első időszakban csak térbeli és időbeli azonosság fogja össze az osztályt. A 

pedagógus feladata e szakasz lerövidítése, a pozitív csoportnorma kialakulásának 

elősegítése. 

- A magatartási szabályok, szerepelvárások kidolgozásánál figyelembe kell venni a 

tanulók véleményét, javaslatait, ennek következménye a csoportaktivitás. 

- Fontos a helyes közvélemény-alakítás, a tekintélyt szerzett tanulók megnyerése. 

- Nélkülözhetetlen az együttes élményszerzés, mely intenzív alkotója a 

csoportkohéziónak. 

A közösségfejlesztés sajátos problémái, feladatai iskolánkban: 

- Probléma a nehezen nevelhető tanulók száma, illetve a gyenge képességű tanulók 

aránya. 

- Diákjaink egy részének családi körülményei rendezetlenek, sok a hátrányos, 

veszélyeztetett helyzetű tanuló. 

- Tanulóink életkora szórt, 14 és 23 éve között mozog. 

- Az iskolán belüli osztályközösségeket egységes keretbe foglalja a Diákönkormányzat, 

amelynek alapvető feladata a tanulók jogainak védelme, kötelességeik és 

kötelezettségeik fokozott figyelemmel kísérése. 

- A közösségfejlesztés nemcsak osztályszinten figyelhető meg, hiszen az ilyen típusú 

szerveződés kapcsolja be az egyént a társadalomba. 

- Fontos, hogy minden tanuló megismerje nemzeti kultúránkat, a kiemelkedő 

államférfiak, tudósok, művészek, írók, sportolók tevékenységét. Tájékozottnak kell 

lenniük a haza földrajzában, történelmében, irodalmában, mindennapi életében. 

- Nyitottnak kell lenniük a diákoknak a szomszédságunkban élő népek kultúrája felé. 

Az iskolának és a tanulóknak egyaránt törekedni kell arra, hogy közvetlenül részt 

vegyenek a nemzetközi kapcsolatok ápolásában. 

- A tanulóknak meg kell becsülniük közvetlen környezetük értékeit, be kell 

kapcsolódniuk ezek megóvásába és gyarapításába. 

- Kommunikációs kultúrájuk középpontjában az önálló ismeretszerzés, 

véleményformálás, értelmezés, érvelés kell, hogy álljon. 

- Az iskolának az új információs környezetben eligazodó és azt kritikai módon használó 

fiatalokat kell nevelnie. 



III.Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos 
pedagógiai tevékenység helyi rendje 

III. 1.Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai 

tevékenységek  

Az általános iskolából az középfokú intézménybe való átlépés a 14-16 éves, pubertás 

korú fiatalokat nehéz feladat elé állítja. A „családias jellegű” környezetből egy merőben 

más típusú közegbe kerülnek. Az új tantárgyi szerkezet szaktanári rendszerben végzi az 

oktatást, melynek következménye, az óránként egymást váltó pedagógusok más-más 

vezetési stílusa. A stílusváltozásoknál felszaporodnak a negatív jelenségek, a verekedés, 

rivalizálás, teljesítménycsökkenés. 

A kamasz emberismereti képessége és önismereti érzékenysége ugrásszerűen 

megnövekszik. Már a korszak elején erős az önmegismerés igénye. Meg akarja ismerni 

képességeit, lehetőségeit, cselekvéseinek motívumait, szeretné átlépni ezek határait. 

Kialakul az autonóm, a felnőttekétől hangsúlyosan függetlenedő erkölcsi felfogás. Az 

önálló véleménykialakítás törekvésével függ össze a készen kapott nézetek bírálata, a 

kételkedés, a bizonyítás iránti elvárás. 

Ha nem vesszük figyelembe az életkori sajátosságokat, számolnunk kell a következő 

megnyilvánulásokkal: agresszivitás (dac, gyűlölet), figyelemzavar, összpontosítás 

hiánya, szereplési vágy, szorongás, önkontroll hiánya, alapvető társadalmi normák be 

nem tartása.  

A tanulókat oktató pedagógusnak „embernek” is kell lennie ahhoz, hogy észre merje 

venni azokat a gondokat, problémákat, amelyekkel diákjai küszködnek: 

 Családon belüli törődés hiánya 

 Közösségi szellem hiánya, antiszociális egyének feltérképezése 

 Kommunikációs zavarok 

 Káros élvezeti cikkek fogyasztása (drog, alkohol stb.) 

 Iskolában átélt kudarcok, kényszerérzet 

 Osztályon belüli pozíciók (rokonszenv és ellenszenv) 

 Nyílt és rejtett konfliktusok (diáktársak egymás közt, tanár-diák ellentét) 

 Szociális hátrányok 

A beilleszkedést és a magatartási normák betartását elősegíti: 

- Az iskolai élet monoton jellegének fokozatos megszüntetése, a tevékenységi 

rendszer motiválása, kínálatának szélesítése. 

- A tanulót befolyásoló személyiségi zavarok kezelése (szükség esetén 

pszichológus segítségével). 

- Igazságosság, humánus és partneri bánásmód. 

- A tanuló igényeinek felismerése (pl. a tanulásban lemaradó tanulók 

felzárkózásának segítése). 

- Önismereti önértékelési képességek fejlesztése. 

- A szociális hátrányokból adódó problémák orvoslása, ha lehetséges 

csökkentése. 

- Pedagógus magatartása és felkészültsége is elősegítő tényező. 



A magatartási rendellenességek kiváltó okainak és sajátosságainak feltárása, korrekciója 

csak pedagógus, pszichológus, orvos és szülő szoros együttműködése útján valósítható 

meg. A segítés, a nevelés csak úgy lehet eredményes, ha a szociális környezet, a család 

is bekapcsolódik ebbe a segítő folyamatba. A pedagógus eredményes közreműködéshez 

nem elég a tünetek megszüntetésére törekedni, keresni kell a magatartászavart előidéző 

okokat is. Törekednie kell arra, hogy minél nagyobb mértékben segítse beavatkozásával 

a tanuló magatartászavarának a csökkentését, még abban az esetben is, ha az okokat 

feltárta, de azok közvetlenül nem befolyásolhatók.  

III.1.1. Teendőink, feladataink, módszereink: 

 Csoportos foglalkozás 

 Egyéni foglalkozás (beszélgetés, családlátogatás, stb.) 

 Tanácsadás a szülőknek 

 Szakszolgálatok, szakemberek bevonása (nevelési tanácsadó,/pszichológus/ 

logopédus, Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottság, /dyslexia, 

dysgraphia, dyscalculia, stb. vizsgálatra és fejlesztésre irányítás, 

/ifjúságvédelmi felelős, családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, iskolaorvos 

igénybevétele, stb.) 

 Javaslattétel a jegyzőnek (nevelési támogatásra, állami gondoskodásba vételre, 

stb.) 

 Kollégiumi elhelyezés biztosítása 

Tevékenységformák: 

- differenciált tanulásszervezés 

- kooperatív technikák 

- projekt-módszer 

- tevékenységközpontú pedagógiák 

- individuális tanulás 

A tanulási-tanítási folyamat során az alábbi lehetőségeket mozgósítjuk a fejlesztés 

érdekében: 

- több lehetőséget biztosítunk a személyes kapcsolatok alakulására, különös 

tekintettel a pedagógus-diák és a pedagógus-szülő viszonyra; 

- nagyobb szabadság megteremtésével adunk lehetőséget a diákoknak idejük 

szabadabb beosztására, a feladatok közötti választásra; 

- az önértékelés, valamint az osztályozás mellett az intézményrészekben árnyalt 

értékelést is alkalmazunk; 

- erősítjük az együttműködést;  

- a frontális tanulásszervezést kiegészítjük kooperatív és más tanulásszervezési 

eljárásokkal, módszerekkel; 

- a tananyag problémaközpontú megfogalmazásával és feldolgozásával 

érdekessé tesszük a gyerekek számára a tanulást, lehetőséget adunk 

kreativitásuk fejlesztésére. 



III.2. A tehetség, a képesség kibontakozását segítő tevékenységek 

A tehetség és a képesség a személyiség szerves része, strukturálódó, illetve 

instrukturálódó egység, amelyen belül minden mozzanat valamilyen mozzanattal 

összefügg. E mag körül sűrűsödnek a képesség és tehetség kibontakozásának 

lehetőségei. 

Iskolánkban a tanulói át- és beiratkozások alkalmával fontos feladat a tanulói 

személyiség minél sokoldalúbb megismerése. Munkánk során nem szabad szem elől 

tévesztenünk, hogy sokoldalú és harmonikusan szervezett képesség kibontakoztatás 

elsősorban a sokirányú és folyamatos tevékenységben alakul, változik és fejlődik. 

A tanulók iskolai követelményeket kielégítő fokú megismerése alkalmával a tehetség és 

képesség területén fel kell térképeznünk alapos tájékozottságot kell szereznünk az 

alábbi területekről: 

- megismerési, 

- testi, 

- akarati, 

- érzelmi. 

A megismerés során fel kell mérnünk a tanulók ismereteinek körét, gazdagságát, 

mélységét. Absztrakt, verbális, valamint társadalmi és gyakorlati intelligenciájuk fokát. 

Gondolkodásuk erejét, világnézetüket, felfogásuk gyorsaságát-, illetve lassúságát. 

Jellegzetes, központi, állandósult érdeklődéseik körét, gyakorlati ismereteiket, 

készségeiket, jártasságaikat. 

Ismernünk kell a tanulók testi fejlettségét, erőállapotukat, edzettségüket, sporthoz való 

viszonyukat, betegségeiket. Meg kell ismernünk a tanuláshoz és a munkához való 

szubjektív viszonyukat, szorgalmukat, aktivitásukat, türelmüket, fegyelmezettségüket és 

önuralmukat. Figyelembe kell vennünk erkölcsi, esztétikai és érzelmi gazdagságukat, 

illetve irányultságukat. 

III.2.1. A pedagógusok szerepe a tehetséggondozásban: 

A pedagógus, az osztályfőnök nevelő munkájának alapfeltétele a növendékeinek alapos 

és minél hitelesebb ismerete, a tehetség felismerése és segítése. A későbbiekben az 

összes birtokában lévő információ alapján megszerkeszti, szintetizálja a tanulói 

tehetség-képet, a továbbmutató pedagógiai cél érdekében. További feladat annak 

megállapítása, hogy milyen irányban várható a tehetség kibontakozása. A hozzáértő 

pedagógus itt nem állhat meg. A prognózis felállítása után konkrét beavatkozási, egyedi 

nevelési tervet kell készíteni. Az első félév után az osztályfőnökök rövid, lényeglátó 

nevelési tervet készítenek osztályközösségükről, melynek szerves része a tehetség 

felismerése. A következő lépés ennek a tervnek a végrehajtása és teljesítésének 

folyamatos ellenőrzése, kiértékelése. A tehetség felismerésében megbízhatóak a 

következő természetes alkalmak és módszerek: 

- önképzőkörök, 

- vizsgák, 



- pályázatok, 

- tanulmányi versenyek, 

- Diákönkormányzati rendezvények. 

Ahhoz, hogy a tanár a tehetséges tanulók segítésére tudjon lenni, ismernie kell, milyen 

speciális szükségletei vannak a tehetséges tanulóknak. Az értelmi képességek intenzív 

fejlesztése mellett a tehetséges tanulóknak szükségük van arra, hogy átéljék az örömöt 

és a kudarcot a feladatok elvégzése során. A kiemelkedő tanulók általában magányosak, 

ezért környezetükben a legnagyobb feladat érzelmi biztonságuk megteremtése. 

Bátorításra van szükségük, hogy elfogadják az egyedülállás szerepét. 

Fontos, hogy a tanár partnernek, munkatársnak tekintse tanulóit. Annak a tanárnak, aki 

tehetséges gyerekek nevelésében eredményt kíván elérni, nemcsak kreatívnak, de 

kreatív pedagógusnak is kell lennie. 

III.2.2. A tanórai differenciálás eszközei : 

 egyéni foglalkozások 

 iskolai könyvtár 

 továbbképzés segítése 

 pályaválasztás segítése 

 szabadidős foglalkozások 

 a munkaerő-piaci ismeretek közvetítése 

 viselkedéskultúra fejlesztése 

III.2.3. Tehetséggondozás a gimnáziumban és szakközépiskolában 

A 11. és 12. évfolyamon zajló fakultációs foglalkozások mellett a versenyekre való 

felkészítés, az emelt szintű érettségire való előkészületek színvonalával közel azonos 

munkát igényel, mely hosszú, szisztematikus tanári munka után lehet sikeres.  

A fakultációs vagy szakköri foglalkozásokon kiemelt tehetséggel szereplő diákok 

körének további szűkítésével, megfelelő szintű foglalkoztatásával oldható meg a 

tehetségek megőrzése, továbbfejlesztése. Fontos, hogy diákjaink tovább képezzék 

magukat, az érettségi megszerzése mellett legalább alapfokú nyelvismerettel és 

számítógép felhasználói ismerettel is rendelkezzenek, s így megfeleljenek a XXI. század 

követelményeinek. 

III.2.4. Tehetséggondozás a szakképző iskolában 

A szakmai tehetséggondozás elsősorban a 9. évfolyamon kezdődik és a 11. évfolyamon 

teljesedik be. 

A szakképző évfolyamokon a szakmai tantárgyak keretében a tehetségesebb diákok 

képességüket fejlesztő feladatokat kapnak. A szakmai tantárgyak tanulásakor a diákok 

szakkönyveket, szakfolyóiratokat, számítógépes szakmai programokat 

tanulmányozhatnak érdeklődésüknek megfelelően. 

A tehetséggondozás és felzárkóztatás módszereiben megújuló tanulásszervezési 

eljárások alkalmazásával tesszük hatékonyabbá a fejlesztő munkát pl.: 



- differenciált tanulásszervezés 

- kooperatív technikák 

- projekt-módszer 

- tevékenységközpontú pedagógiák 

Sikeresen alkalmazhatók a differenciált tanulásszervezésnek az alábbi formái: 

 individuális tanulás: 

Valamennyi gyerek számára biztosítja az egyéni haladást, figyelembe véve a tanuló 

sajátosságait. Egyénre szabott elsajátítási, készség- és képességfejlesztési utakat 

biztosít az ennek megfelelő eszközrendszerrel.  

 kooperatív tanulás: 

A tanulási tartalom elsajátítása, és a készség – és képességfejlesztés csoportos 

formában történik. A tanulók aktívan együttműködnek a siker érdekében. A tanulási 

képességek, és a szociális készségek a kooperatív tanulási módszerrel egyszerre 

fejleszthetők. (Leghatékonyabb más tanulásszervezési módokkal vegyesen 

alkalmazva.) Nő az önirányítás szerepe.  

 projekt-módszer: 

Ez az a módszer, amely összefogja mindazt a sok-sok módszert és eszközt, amelyek 

külön-külön is nagyon sokat segítenek a gyerekek sikeres tanulásában. A projekt a 

gyerekek érdeklődésére épít, ami kizárja, hogy csak a tankönyvet tanítsuk, lapozzuk 

és évekig központi vagy irányító tanmenet alapján dolgozzuk fel. A projekt 

komplex fejlesztési lehetőség, amely tartalmazza az önálló tanulást, a kutatást az 

önálló ismeretszerzést és a nagyfokú integrációt. 

Feltételek: 

 Tárgyi feltételek: 

- iskolai könyvtár, 

- fénymásolási lehetőség, 

- számítógép, mint fejlesztőeszköz, 

- videó, zenei anyagok, meghallgatásukhoz, megnézésükhöz szükséges 

eszközök, 

- variálható tanterem-berendezés a csoportfoglalkozásokhoz, 

- megfelelő tankönyvek és szakmai könyvek (egyszerű alapfeladatokkal, 

többszintű nehézségi fokkal, szorgalmi és választható feladatokkal). 

 Személyi feltételek: 

A pedagógus: 

- gyermekközpontú, együttműködő legyen, 

- legyen képes önművelésre, önképzésre, továbbképzésre a differenciált 

tanulásszervezéshez, 

- jó kapcsolatot alakítson ki a családdal, 

- szükség esetén vonja be az ifjúságvédelmi felelőst és a Családsegítő Szolgálat 

munkatársait. 



III.2.5. A kompetenciafejlesztés lehetőségei a tehetséggondozásban: 

 Olyan légkör biztosítása, amely ösztönzi a problémamegoldást, a kreativitás 

fejlődését. 

 A könyvtárhasználat, az információszerzés képességének elsajátíttatása 

(projektfeladatok, gyűjtőmunkák, kutatások, tanulói előadások előkészítése, 

internet stb.). 

 Különösen fontos a szociokulturális hátránnyal rendelkező, tehetséges tanulók 

fokozott egyéni megsegítése, az eredményesség méltó elismerése, jutalmazása. 

Mindezek érdekében felhasználjuk a kompetencia alapú oktatás támogató 

környezetét és eszközrendszerét (differenciált fejlesztés különböző módjait). 

 A tömegsport foglalkozások, a mindennapi sportolás feltételrendszerének 

biztosítása, a testkultúra fejlesztése. 

 Versenyeztetési, szerepeltetési, pályáztatási lehetőségek biztosítása, a tehetséges 

tanulók támogatása. 

III.3. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő 

programok 

A tanulás nem más, mint ismeretek és képességek szerzése és azok ismétlése, 

gyakorlása. Az egyszer már megszerzett ismeretek előbb-utóbb elhalványulnak a 

diákban, ha nem ismétli, gyakorolja azokat rendszeresen, vagy ha a tanult ismereteket 

nem alkalmazza. A tanulónak a középfokú intézménybe lépve jelentős változás megy 

végbe az életében. Az új tantárgyi szerkezetben többféle tanári stílust kell megismernie 

és ahhoz kell alkalmazkodnia. A tanuló nem ismeri hogyan kellene tanulnia az újabb 

tantárgyakat, kudarcok érik, elveszti azt a kevés önbizalmát is, amivel életkorából 

adódóan rendelkezett. Ahhoz, hogy a kudarc minél kevesebb legyen, fel kell tárni – s e 

feladatot a osztályfőnököknek kell megszervezni – az adott tantárgyak tanulási 

technikáit, s a tanuló személyiségéhez illeszkedő javaslatokat, módszereket. Meg kell 

ismerni a tanulók tanulási szokásait, érdeklődési körét és önismereti szintjét. 

A tanulást igen sok tényező befolyásolja, ezért a jó tanulásnak feltételei vannak. Fontos 

feladata az osztályfőnököknek, hogy a szaktanárokkal együttműködve, ki-ki maga 

szakának megfelelően, tudatosítsa a rábízott diákban a tanulás alapvető feltételeinek 

fontosságát. 

A tanulás alapvető feltételei: 

- A tanulás nyugodt körülményeinek megteremtése, vagyis a tanuló körüli rend. 

- A tanuló belső, lelki rendje, azaz ráhangolódás, felkészülés a tanulás folyamatára. 

A tanulásnak három fő fázisa van: bemelegítés, maga a tanulás és a telítődés. 

Ahhoz, hogy segíteni lehessen a tanulásban a diákoknak, fel kell tárni tanulási 

szokásaikat, hiányosságaikat, érdeklődési körüket. A problémafeltárás jó színtere az 

osztályfőnöki óra, ahol kötetlenül történhet a megbeszélés, fejlesztés. A tanulókat meg 

kell győzni arról, hogy tanulni is meg lehet tanulni. A tanulás folyamatát külső és belső 

körülmények egyaránt befolyásolják. 



A tanulást befolyásoló külső tényezők: 

- Rend és fegyelem abban a helyiségben, ahol a tanulás folyik 

- A tanulási segédeszközök használata és felhasználása 

A tanulást befolyásoló belső tényezők: 

- Egészséges életmód 

- Pihent állapot 

- Motiváció 

A középiskolába lépés időszaka egybeesik a serdülőkor kezdetével. A tanulók 

fokozatosan elveszítik korábbi biztonságukat. A felnőttek elvárásaival 

szembefordulnak, új értékrendszert szeretnének kialakítani. Ekkor jelennek meg az első 

tanulási kudarcok. Ebből a helyzetből a magát felmenteni akaró serdülő kudarckerülő 

keresi a kiutat, amely persze újabb problémákat von maga után. Ezért gyakori, hogy 

serdülőkorban a képesség és a teljesítmény között jelentős a különbség.  

A 9. osztályban személyes beszélgetések során meg kell tudnunk a tanulótól, hogy 

vannak-e tanulási szokásaik, technikáik.  

Szokás: időbeosztás, tantárgyak tanulási sorrendje, tanulás helye.  

Technika: hiányzó ismeretnek utána néz-e, készít-e vázlatot, logikusan gondolkodik 

vagy magol. A félévi eredmény alkalmat ad arra, hogy a sikerek és kudarcok mérlegét 

megvizsgáljuk. A kudarc oka legtöbbször az előző ismeretek hiánya. Ezt folyamatos 

korrepetálással lehet megszüntetni (diáktárs segítsége, iskolai korrepetáló csoport, külön 

tanár). A motiváció hiányának kezelése nehezebb, hiszen vagy minden, vagy semmi 

sem érdekli a tanulókat. 

Kudarcot okozhat több személyiség tulajdonság hiánya, a tanárra hárított 

problémakezelés. Tudatosítanunk kell a tanulókban, hogy a képesség és szorgalom 

együtt értelmezhető és változtatható, fejleszthető tulajdonság-együttes. Fontos és a 

tanulókra pozitívan hat, ha jövőképpel rendelkezik, hiszen tudja miért tanul, célja van 

(szak, szakma). Az utolsó tanítási évre a jövőkép egyre jobban kialakul a diákokban, s 

ehhez kell a reális önértékelésre való törekvéssel a pályaalkalmasságot megerősíteni. 

Komoly, őszinte beszélgetések nagyon sokat segítenek ebben a folyamatban. 

A tanulási kudarcot integráló módszerrel, azaz a tanulási kudarcnak ki nem tett 

tanulókkal együtt történő oktatással-neveléssel oldjuk meg. A tanórán differenciált 

foglalkozással, házi feladattal, egyéni megközelítéssel segítjük a gyerekeket. Tanórán 

kívül pedig képességfejlesztő foglalkozásokon (korrepetálásokon) zárkóztatjuk fel a 

tanulási problémával küszködő tanulóinkat.  

Előtérbe helyezzük a heterogén csoportok szervezését a pedagógiai nevelő-oktató 

munka gyakorlatában. A csoporteredményhez minden tanuló hozzáteheti a saját 

erősségein, tehetségén alapuló produktumot a közvetlen elismerés lehetőségével mind a 

csoporttársak, mind a pedagógus részéről.  

A lemaradó tanulók felzárkóztatása az alábbiak szerint történik : 

- felmérés készítés tantárgyanként, témakörönként 



- kifejezőkészség, szókincs nagyságának bővítése 

- munkafegyelem elősegítése 

- helyes tanulási módszerek elsajátítása 

- vázlat készítésének elsajátítása 

- az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése 

- tanulócsoport, felzárkóztató foglalkozások szervezése (iskolában szaktanár 

irányításával) 

- egyéni foglalkozások biztosítása 

- az iskolai könyvtár vagy az iskola egyéb létesítményeinek használata tanári  

irányítással 

- a szakképzésben 9. évfolyamán külön tantárgyként foglalkozunk a tanulás 

tanításával 

III.4. A gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 

A gyermek nevelésének legoptimálisabb közege, a minden szempontból teljes értékű 

család. Iskolánk tanulóinak – eddigi tapasztalataink alapján – 35-40 %-a nélkülözi ezt 

az ideális állapotot. Egy részük csonka családban nevelkedik, mások valami oknál fogva 

a szülői gondoskodás elemi módjaiból sem részesülnek, a harmadik részüket súlyos 

szociális, megélhetési problémák veszélyeztetik. A veszélyeztetettek nagy száma 

indokolja, hogy hatékony ifjúságvédelmi munkával enyhítsük a felmerült problémákat. 

Ezt a tevékenységet pedagógus ifjúságvédelmi felelős koordinálja az osztályfőnökökkel 

és a Gyermek és Ifjúságvédelmi Szakszolgálat munkatársaival. 

Évenként, tanévkezdéskor felmérést kell készíteni a tanulók körében a szociális és 

családi helyzetükről. Ez lesz a kiindulópontja az ifjúságvédelmi munkatervnek és a 

tankönyvsegélyre elkülönített összeg odaítélésének. 

Folyamatosan figyelemmel kell kísérni a hátrányos és veszélyeztetett helyzetű tanulók 

sorsát, érdekükben el kell járni a területileg illetékes önkormányzatoknál, 

gyámhatóságoknál, gyermekvédelmi intézeteknél. Segítenünk kell egy új környezetbe, a 

kollégiumba való bekerülésüket, s ezzel valamelyest csökkenthetjük hátrányos 

helyzetüket, nyugodt körülményeket biztosíthatunk számukra a tanuláshoz, napi 

étkezéshez. 

A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásánál az 1997. évi XXXI. törvény 

figyelembevételével kell eljárnunk. Az ifjúságvédelemmel megbízott pedagógus 

feladatát az iskola Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. 

1) A helyzetfeltárással kapcsolatos feladatok 

A legfontosabb vizsgálati szempontok: 

a) Az iskolába járó gyermekek családi környezete: a szülők elfoglaltsága, a 

családi környezet, a családok életkörülményeinek a meghatározása, a családok 

szerkezete, életmód és lakásviszonyok, értékrend a családon belül, a szülők az 

iskolával szemben támasztott igényei, viszonya, kapcsolata az iskolával. 

b) A tanuló veszélyeztetettségének a felismerése és feltárása. Szoros 

együttműködés az osztályfőnökökkel. A problémás helyzetek megbeszélése, új 

tanulók esetén azokkal elbeszélgetés. 



c) A tanulók gyermekvédelmi helyzetének évenkénti felméréséhez készített 

szempontok: 

- hiányzások (korcsoportonként és osztályonként), okai, 

- tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, 

- magatartási nehézségekkel küszködő tanulók, 

- hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulók száma, 

- védelembe vett tanulók, 

- mely családok kapnak rendszeres gyermekvédelmi támogatást, 

- az iskolán belüli támogatási rendszer kialakítása (tankönyvtámogatás év 

elején). 

2) A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok 

Általános feladatok: 

- Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok a diákokkal való 

elbeszélgetések során. 

- Iskolai ártalmaktól való megóvásra törekvés (iskolai túlterheltség). 

- A gyermekek és a szülők tájékoztatása jogairól, a tanulók jóléte érdekében 

működő szervezetekről, szolgáltatásokról és azok elérhetőségéről, a tanulói 

jogok érvényesítése. 

- Együttműködés az általános gyermekvédelmi feladatok megvalósításában 

közreműködő intézményekkel (Gyermekjóléti Szolgálat, Gyámhatóság). 

- Jelzési kötelezettség a gyermek veszélyeztetettségének a felismerésekor. 

Speciális feladatok: 

- Az iskolai alulteljesítés okainak a keresése: a család gátolja-e a tanulót 

abban, hogy a meglévő képességeit ki tudja fejleszteni (testi, lelki, értelmi, 

érzelmi károsodás érheti). 

- A gyermek- és ifjúságvédelmi problémával küszködő tanulók szüleivel 

speciális bánásmód alkalmazása. A szülők megnyerése, külső segítő 

intézmények, szakemberek szolgáltatásainak, támogatásának 

igénybevételére. (Gyermekjóléti Szolgálat, Megyei Tanulási Képességeket 

Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Nevelési tanácsadó és városi 

gyámhivatal, gyámhatóság.) 

- Speciális szakemberek bevonása, foglalkoztatása a nem pedagógiai 

problémák kiküszöböléséhez (orvos, védőnő, pszichológus). 

- Szakemberek bevonásával felvilágosító programokat szervezni az 

egészséges életmódról, főleg a gimnáziumban és a szakiskolában: a drog és 

az alkohol káros hatásai, terhesség és az AIDS-fertőzés megelőzésére 

felvilágosítás. 

- Felvilágosító munka osztályfőnöki órákon, hogy a tanulók maguk is 

felismerjék társaik veszélyeztetett helyzetét. Tudják, hogy kinek jelezhetik 

ezeket a problémákat. 

3) A feladatellátás körülményei, módja: 

a) Az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi munka személyi, tárgyi feltételei: 



- Az intézményben a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat 1 fő pedagógus 

látja el.  

- Feladatai ellátásához igénybe veheti az intézmény infrastruktúráját (iratok 

gépelése, postázása).  

b) Az iskolai gyermekvédelem szervezeti és munkaformái, az információ-áramlás 

módjai: 

- A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős a munkáját az igazgató utasítása 

alapján végzi. A gyermekvédelemmel kapcsolatos intézkedésekről 

rendszeresen tájékoztatja az igazgatót és a tagintézmény vezetőjét.  

- Rendszeres kapcsolatban áll a nyilvántartott tanulók osztályfőnökeivel.  

- Rendszeres kapcsolatban a Város gyermekjóléti Szolgálatával, felkérésére 

részt vesz esetmegbeszélésen, védelembe vételi tárgyalásokon. 

- Rendszeres kapcsolatot tart a nevelőszülői hálózatok gyermek védelmis 

feladatokkal foglalkozó szakembereivel. 

4) Az iskolai gyermek- és ifjúságvédelem ellenőrzési-értékelési rendje: 

A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős minden félév végén írásban összefoglalót 

készít félévi munkájáról, és ezt ismerteti a nevelőtestülettel. 

Az integrációs fejlesztésbe bevont tanulók esetén fontos szerepe van az 

osztályfőnöknek, aki folyamatos kapcsolatot tart a tanulókkal és a szülőkkel, 

valamint a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat munkatársaival. 

III.5. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

Az oktatási és nevelési módszer megválasztásánál a személyiségfejlesztés 

érdekében az alábbi alapelveket kell szem előtt tartani: 

- A tanulókat az iskolának fel kell készíteni az önálló ismeretszerzésre és 

önművelésre. 

- Az iskolában minden tanulónak esélyt kell kapnia a szocio-kulturális 

hátrányainak enyhítésére. Ehhez hatékony felzárkóztató munkára van 

szükség. 

- Az emberi szuverenitás magában foglalja a tárgyi és személyes világunkban 

való eligazodás képességét. Ehhez fejlett kommunikációs képességekre és 

viselkedéskultúrára van szükség. Ez mind a társadalmi beilleszkedés, mind 

az egyén boldogulásának egyik alapvető feltétele. 

- A harmonikus személyiségfejlődés a testi és lelki egészséget  egyaránt 

magában foglalja. 

A szociális hátrányok enyhítéséhez szükség van a szociális hátrányokkal küzdő 

fiatalok feltérképezésére, problémáik megismerésére. Ez a feladat az 

osztályfőnökökre, a Diákönkormányzatot segítő tanárra, illetve a gyermek- és 

ifjúságvédelmi felelősre hárul. 

A szociális hátrány típusai: 

- egészségügyi 



- gazdasági 

- mentális 

A szociális hátrányok enyhítését szolgáló tevékenyégformák: 

- Egészséges életmódra történő neveléssel kapcsolatos programok szervezése. 

- Drog és bűnmegelőzési program megvalósítása. 

- Pályaorientációs tevékenység fejlesztése. 

- A szülők felvilágosítása a szociális juttatások lehetőségeiről. 

- Kollégiumi elhelyezés, diákétkeztetés, tankönyvtámogatás biztosítása. 

- Felzárkóztató és tehetséggondozó programok szervezése. 

- A Gyermekvédelmi Szakszolgálat segítségének igénybevétele. 

Tevékenységi körünkbe tartozik a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 

integrációs felkészítése, esélykompenzáció a hátrányok leküzdésére. Az 

együttnevelés keretében végzett fejlesztés terv szerint történik, amelynek 

kidolgozása évenként történik. A társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése, a 

szegregációmentes környezet kialakítása, fenntartása alapvető jelentőségű. Az 

egyenlő bánásmód elveinek betartása intézményünk kiemelt prioritása.  

Az egyenlő bánásmód követelményét intézményünkben érvényesíteni kell, 

különösen: 

 az oktatásba történő bekapcsolódás, a felvétel, az emelt szintű, a felzárkóztató 

foglalkozásokba történő bekapcsolódás során, 

 a követelményeinek megállapítása és a követelménytámasztás, 

 a teljesítmények értékelése, 

 a kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele, 

 a pályaválasztási tanácsadáshoz való hozzáférés, valamint 

 a nevelésben-oktatásban való részvétellel összefüggő jogviszony megszüntetése 

során. 

Az egyenlő bánásmód követelményének megsértését jelenti: 

Valamely személy vagy csoport jogellenes elkülönítése, illetve az azon belül létrehozott 

tagozatban, osztályban vagy csoportban. Intézményünkben nem működhetnek olyan 

szakkörök és egyéb tanulói, szülői vagy más szervezetek, amelyek célja más személyek 

vagy csoportok lejáratása, megbélyegzése vagy kirekesztése. 

Figyelünk arra, hogy a tanulók részt vegyenek a tanórai foglalkozásokon. Az 

igazolatlan hiányzásokról értesítjük a tanuló szüleit, tíz óra igazolatlan mulasztás 

megtörténtekor, tanköteles diák esetében, az illetékes jegyzőt is. További harminc óra 

igazolatlan hiányzás esetén az iskola a jegyzőt újraértesíti. 

A tanórákon a szociális hátrányokkal küzdőknél: 

 előtérbe helyezzük a szóbeli feleltetést, amely segíti a szókincs, illetve 

kifejezőképesség fejlődését, illetve kompetencia kialakulását, mely a 

peremhelyzet megszűnését feloldja, 

 osztályfőnöki, illetve magyar órákon kommunikációs, illetve helyzetgyakorlatokat 

építünk be a tanmenetbe, 



 a testnevelés órán szerzett sikerélmény kiváló lehetőség a szociális hátrányok 

tompítására, 

 rajz- és vizuális ismeretek órákon biztosítjuk a különböző önkifejező módokat, 

lehetőségéneket. 

Iskolai könyvtárunkat célzottan a szociális hátrányokkal küzdő tanulók gondjainak 

enyhítésére állítottuk szolgálatba mind a tanórai, mind a tanórán kívüli nevelés 

eszközeként: 

 a könyv-, tankönyv-, lexikon és segédkönyv - állomány célszerű bővítésével, 

 videofilm – vetítéssel, 

 internetes keresés – böngészés lehetőségével, 

 népszerű tudományos és szórakoztató periodikák, folyóiratok megrendelésével, 

 a könyvtárnak a kulturált tanuláshoz méltó légkörével, berendezésével. 

A tanórákon kívül biztosítunk: 

 fejlesztő foglalkozást, 

 személyiséget, kommunikációs készséget fejlesztő szakkört, 

 irodalmi színpadi és énekszereplést, a város közönsége előtt történő 

bemutatkozást. 

Célirányos fejlesztési lehetőségünk: 

A rossz anyagi körülmények enyhítésére, az e körülmények miatt hátrányt szenvedő 

tanulók segítésére elsősorban az önkormányzathoz, a gyermekvédelmi szolgálathoz 

fordulnak a szülők. A támogatások igénylésekor segítjük a szülőket pedagógiai 

javaslattétellel.  

Ilyen támogatás a kiegészítő családi pótlék. Ezt a támogatást vagy étkezésben vagy 

pénzben kapják a családok. Akik nem fizetik rendszeresen, vagy nagyobb elmaradásuk 

van, közvetlen a gyámhatóság rendezi az étkezési térítések befizetését. Anyagi 

segítséget nyújt még az önkormányzat rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

formájában. 

Konkrét feladatunk kapcsolatot tartani a gyermekvédelemmel foglalkozó személyekkel, 

intézményekkel, hatóságokkal, mind a tanuló veszélyeztetettségének mind a 

megelőzése, mind a megszüntetése terén. 

Az osztályfőnökök segítségével tájékoztatjuk a szülőket, tanulókat, hogy az iskolán 

kívül mely gyermekvédelmi problémával, milyen gyermekvédelmi feladatot ellátó 

intézményt kereshetnek fel. 

Természetesen az iskola pedagógusai a családok szociális körülményein segíteni nem tudnak. 

Ám mégis tehetünk, teszünk valamit. A tanár, illetve osztályfőnök különös figyelemmel kíséri 

azokat a tanulókat, akik szociális gondokkal küzdenek. A lehetőségekhez mérten igyekszik 

rendszeres   kapcsolatot fenntartani a gyermek szüleivel, gondviselőjével. A személyes 

kapcsolattartás egyik színtere a fogadó óra. A személyes beszélgetések alkalmával a szülő 

jobban megnyílik, nyíltabban elmondja gondjait és mer segítséget kérni. Ilyen esetben a 

kéréseket, és a beszélgetések során szerzett tapasztalatokat tolmácsoljuk a családsegítő, a 

gyermekjóléti szolgálat vagy az önkormányzat megfelelő csoportnak, ahonnét a tényleges 

segítség várható. 



IV. ISKOLAI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM 
A modern környezet nemcsak pozitív, hanem egyidejűleg negatív, gátló hatásokat is 

gyakorol életünkre. Az oktatás-nevelés struktúrájába be kell építeni az egészség érték 

voltát, megőrzésének szükségességét és lehetőségeit, hogy a tanulók számára az 

egészség személyes értékké váljon. Az egészséges életmódra nevelésnek szolgálnia kell 

a tanulók önismeretének bővítését és az egészség megbecsülését. 

Az egészségfejlesztés feladata egy olyan egészségfejlesztő környezet megteremtése, 

mely képessé teszi a fiatalokat arra, hogy saját egészségüket felügyeljék és javítsák. 

Az egészséges nevelés legfontosabb része a prevenció, ami a betegség 

megakadályozására irányul. Az egészségnevelés az egészségi állapot erősítésére, 

fejlesztésére irányul/egészséges táplálkozás, lelki egyensúly megteremtése, harmonikus 

családi élet kialakítása, fenntartása, egészségkárosító magatartásformák elkerülése, aktív 

szabadidő eltöltés/.    

Az iskola ennek a legfontosabb színtere, hisz a tanulók hosszú éveket töltenek itt. Ebben 

az időszakban érdemi hatást gyakorolni személyiségükre, ami nagyban meghatározza az 

életmódjukban később kialakuló szokásokat, az életideálokat. 

IV.1. Az egészségesebb életmód kialakítására irányuló módszerek 

- Hagyományos egészségnevelés, felvilágosítás 

Az egészségnevelési kampányok szervezése, amelyek a dohányzás veszélyeire, a 

helyes táplálkozási szokásokra hívják fel a figyelmet. 

- Rizikócsoportos megközelítés 

A korai szűrés eredményeként feltárt egészségi problémákkal jellemezhető 

csoportok körében folytatott megelőző tevékenység, mely közvetlenül 

kapcsolódik a betegségmegelőzés gondolatához. 

- Érzelmi intelligenciát, alkalmazkodást fokozó megközelítés 

Lényege, hogy az egészségkárosító magatartásformák hátterében a 

konfliktuskezelés eszköztárának gyengeségei húzódnak meg. Ezért az 

egészségfejlesztési törekvések a társas-érzelmi készségek fejlesztését tűzi ki célul. 

- Kortárshatás 

A korai életszakaszokban jelentkező egészséget veszélyeztető magatartásformák 

jelentős százaléka a kortárs csoport nyomására jelennek meg, a társas tevékenység 

részeként történik meg, az „ifjúsági kultúra”/inkább a szubkultúra/ elemeként. 

A fiatalok számára a felnőttnél hitelesebb a kortárs, aki jelentékenyebb 

véleményformáló hatással bír. 

Ezek felismerése vezetett e kortárshatásokra építő programok bevezetésére, 

melyek elsősorban a középiskolás fiatalok körében hatékonyak. /Iskolánk tanulói 

az AIDS prevenciós és a kábítószer használat megelőzést célzó programban vettek 

részt/. A képzett kortársak segíthetnek a barátoknak, osztálytársaknak, de modell 

szerepet is betölthetnek. 



IV.1.1. Az egészségnevelés feladatai iskolánkban 

Az egészségnevelésnek hozzá kell járulnia ahhoz, hogy a tanulók kellő ösztönzést és 

tudást szerezhessenek a lehetőségeket felismerő és felhasználni tudó egészséges 

életvitelhez. 

Az egészségnevelés területei: 

- önmagunk és egészségi állapotunk ismerete 

- egészséges táplálkozás 

- szenvedélybetegségek 

- testi higiénia 

- szexuális felvilágosítás-nevelés, AIDS prevenció 

- személyi krízishelyzetek felismerése az egészségmegőrzésben 

- természethez való viszony, az egészséges környezet jelentősége 

- személyi biztonság /közlekedés, rizikóvállalás/ 

- testedzés, testmozgás 

IV.1.2. Az egészségnevelés színterei 

Tanórai foglalkozások: 

- Szaktárgyi órák témafeldolgozása. (A legtöbb tantárgynak van konkrét 

csatlakozási pontja az egészségfejlesztéshez!) A tanmenetekben jelöljük meg a 

konkrét feladatokat. 

- Osztályfőnöki órák. (Az osztályfőnöki órák tantervébe beépítve). 

Tanórán kívüli foglalkozások (az iskola éves programjaiban, együttműködő 

szerződésekben jelöljük ki a konkrét tennivalókat): 

- Egészségnap vagy drog-prevenciós nap (Az iskola egészét átfogó, előre 

tervezett programok). 

- Délutáni szabadidős foglalkozások. 

- Együttműködési szerződés a helyi védőnővel, családsegítő szolgálattal, 

rákellenes ligával, iskolaorvossal. (Segítségük igénybe vehető mind a tanórai, 

mind a tanórán kívüli foglalkozások esetén). 

- A Diákönkormányzat és az ifjúsági Vöröskereszt programjába beépített 

klubfoglalkozások szervezése. 

- Pályázatok készítése, melyek színvonalasabbá tehetik az egészséges életmódra 

nevelést. 

- Szakmai tanácskozások, tréningek szervezése, melyek elsősorban a tanárok 

felkészültségét segíti elő. 

- Kortárssegítő képzés. 

Iskolánk tanulóinak 35-40 %-a csonka családban él, mások súlyos szociális 

problémákkal küzdenek. Ezért iskolánk együttműködési szerződést létesített Lőrinci 

város Szociális és Családsegítő Szolgálatával, melynek munkatársai aktívan részt 

vesznek az egészségnevelési munkában. Ennek keretében tájékoztató, felvilágosító, 

teszt- és önismereti segédanyagokkal, CD-kel, DVD-kel színesített foglalkozásokat 

tartanak, az osztályok összetételét, korát, nemét figyelembe véve. 

A foglalkozások témakörei: 

1. A dohányzás káros hatásai 



2. Az alkohol és más drogok, drog-prevenció 

3. Serdülőkori szexualitás 

4. Egészséges táplálkozás, egészséges életmód 

5. Higiéniai problémák a fiataloknál 

6. Önismereti tréning, csoportfoglalkozás 

IV.2.A nevelőmunka konkrét területei 

a) Az alkohol és az emberre gyakorolt hatása 

Az alkohol és egyéb drogok használatában rejlő veszélyek tudatosítása, az alkohol és 

a droghasználat elleni védekezés a nevelés egyik fontos része. 

Az alkoholellenes nevelés feladatai: 

- Olyan élettechnikák kialakítása, amellyel a diákok ellen tudnak állni a 

kortársaknak. 

- A felnőttekkel való kommunikáció. 

- El kell érni, hogy a diákok problémáikkal segítségért folyamodjanak. 

- Segíteni a felelősségtudat kialakítását. 

A diákoknak tudniuk kell, hogy: 

- hová sorolják az alkoholt, 

- az alkoholfogyasztást ebben a korban a jog tiltja, s a fogyasztást szabályozó 

törvények az emberek érdekében születtek 

- hogyan befolyásolja az alkohol a fizikai és szellemi teljesítőképességet 

- hogyan hat az alkohol az emberi szervezetre 

b) A dohányzás káros hatásai az emberi szervezetre 

A dohányzás káros hatásainak tudatosítása az egészségnevelés fontos része. Meg kell 

tanítani a diákokat, hogy hogyan álljanak ellen a rábeszélésnek, meg kell értsék, 

hogy a dohányzás következményei nagyon súlyosak. 

A dohányzás megelőzésével kapcsolatos nevelőmunkánk: 

- A nem dohányzás értékének egyidejű megerősítésével, egyértelmű üzenetet 

kell adni arról, hogy a dohányzás mindenkire káros. 

- Be kell mutatni, milyen károkat okoz a dohányzás és hogy milyen könnyű a 

nikotin rabjává válni. 

Fontos hangsúlyozni, hogy olyan társaik is vannak, akik nem dohányoznak és mégis 

népszerűek. A diákoknak rá kell jönniük, hogy mindannyian felelősek vagyunk saját 

egészségünkért, de egymásra is tekintettel kell lenni, egymás egészségét is védenünk 

kell. 

c) A drogok és ártalmaik 

A drogmegelőzési programunk: 

- Meg kell ismertetni a fiatalokkal a drogokkal való kísérletezés veszélyeit 

- Tudniuk kell a szenvedélyszerű kötődésről és hogy ez hogyan befolyásolja 

életüket 

- A tanulók mellet a felvilágosító munkának ki kell terjednie a szülők illetve a 

nevelőtestület tagjainak felvilágosítására is 

- Tiszta és egyértelmű üzenetet kell adnunk arról, hogy az illegális droghasználat 

rossz és mindenkire veszélyes. 



o jogilag tiltott drogok használata 

o be kell mutatnunk, hogy a gyógyszerek más célokra való használata, 

valamint olyan szerek használata, amelyek belélegzése drogszerű 

hatásokat okoz, milyen veszélyekkel jár. 

- A már nagyon kis mennyiségű szer használata is veszélyezteti a használó 

egészségét és jólétét. 

- Rá kell világítanunk, hogy a diákok magukat és a közösséget is segítik, ha 

drogmentesen élnek. 

Módszerek, eszközök a drogprevencióban : 

 Helyzet felmérés alkalmanként a diákok körében kérdőíves módszerrel. 

Ezek értékelése, feladat meghatározások. 

 Tanagyag összeállítás (osztályfőnöki, biológia, életvezetés órák) 

 Külső drogprevenciós szakemberek foglalkozásai 

 Alternatív szülői értekezletek 

 Filmvetítések, kiállítások szervezése, megtekintése 

 A témához kapcsolódó szórólapok kiadványok terjesztése 

d) Egészséges táplálkozás 

A tanulóknak meg kell ismerniük a táplálkozással kapcsolatos alapvető 

tudnivalókkal, de fontos, hogy megértsék az étkezési szokásaikat befolyásoló 

tényezőket is. 

A helyes táplálkozásra való nevelésnek tartalmaznia kell: 

- A táplálkozás és egészség közti viszonyt 

- A táplálkozással összefüggő megbetegedéseket, azok megelőzési módját 

- A kiegyensúlyozott étrend fontosságát 

- A megfelelő táplálkozás az agy optimális fejlődéséhez, a jó iskolai 

teljesítményhez nélkülözhetetlen 

- Milyen sok tényező befolyásolja evési szokásainkat 

- Táplálkozási tanácsokat. Az eltérő táplálkozási formák okait, elfogadását 

- Információkat arról, hogy hogyan kell egészségünk érdekében helyesen 

megválasztanunk étrendünket. 

e) A szexualitás és az AIDS 

e/1.) Szexualitás 

A szexuális nevelés során lehetőségünk nyílik arra, hogy a diákokkal az 

emberi lét egyik fontos vonatkozásáról beszélgessünk. A hatékony szexuális 

nevelés arra ösztönzi a tanulókat, hogy hogyan lehet az emberi lét összes 

vonatkozását  tekintve teljes emberi lényekké válnunk. A szexualitás a 

szexuális attitűdjeinkből, saját értékeinkbe vetett hitből, más emberekhez való 

viszonyainkból áll, abból, hogy férfinak, vagy nőnek éljük meg magunkat, 

hogy milyen a szexualitással kapcsolatos viselkedésünk. 

A szexuális nevelés feladatai: 

Tudniuk kell a tanulóknak, hogy: 

- A szexualitás minden ember alapvető tulajdonsága. 

- Minden embernek vannak szexuális érzései. A mód, ahogy ezek alapján 

cselekszünk, mindenkire egyénileg jellemző. 



- A szexuális egészség alapvető fontosságú az általános egészség 

szempontjából.  

- A serdülőkor változásai természetes jelenségek. 

- Tisztelni kell más emberek értékrendjét és szexuális orientáltságát. 

- A nem kívánt terhesség és a nemi betegségek elleni védekezési 

módokat. 

e/2) Az AIDS 

 Az AIDS-et okozó HIV fertőzés megelőzésének nincs jobb módja, mint a 

felvilágosítás. Az olyan felvilágosítás, amely világos, őszinte és pontos 

információt ad a vírusról, arról, hogy hogyan lehet megfertőződni, hogyan hat 

az immunrendszerre. Ha a fiatalok tudják, hogy hogyan terjed a vírus és 

hogyan lehet a fertőzést megelőzni, akkor nagyobb esély van arra, hogy a 

fertőzést hordozó viselkedési formákat elkerüljék. 

Az AIDS elleni felvilágosításnak tartalmaznia kell: 

- Pontos információkat az AIDS betegség kialakulásáról, lefolyásáról. 

- Melyek azok a helyzetek, melyekben könnyen HIV fertőzöttekké 

válhatnak. 

- HIV fertőzöttnek lenni nem ugyanaz, mint AIDS-esnek lenni, sok 

ember már fertőzött, de ennek még nincs semmi jele. 

- Az AIDS egész emberiségre gyakorolt társadalmi és gazdasági hatását. 

f) A mindennapos testedzés 

Iskolánkban biztosítjuk a mindennapos testedzést: 

- testnevelés órákon, 

- tanórán kívüli foglalkozásokon. 

- Iskolai sportkör keretében tanár vezetésével évfolyamonként, hetente két órát 

terveztünk. A foglalkozások kézilabda, labdarúgás, kosárlabda, asztalitenisz és 

lövészet sportágakban folynak. 

- Házibajnokság keretében osztályok közötti vetélkedés teremlabdarúgó 

sportágban zajlik, amely a megyei „Grundfoci” része. 

- Sportversenyek szervezése: házi, körzeti, megyei, országos és diákolimpiai 

keretek között zajlik. Nyolc sportágban veszünk részt ezeken a versenyeken. 

- Tanulmányi kirándulásokat az osztályfőnökök évente szervezik saját 

osztályuknak. 

g)  Az elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatossal kapcsolatos iskolai terv: 

- Az  elsősegélynyújtással kapcsolatos ismertek átadását az iskola szakköri keretek 

között szervezi meg 10. és 11. évfolyamon gimnáziumban, szakközépiskolában. A 

szakképzésben résztvevő tanulók számára 9. évfolyamon történik szakköri keretek 

között az elsősegély nyújtási ismeretek átadása. 

- Az ismeretek átadását ez irányú továbbképzésben részt vett szaktanár végzi. 

- Az elsősegélynyújtási alapismeretek oktatása az alábbi célokkal és tartalmakkal folyik: 

 



 

Témakörök 

 

Témakör címe óraszám 

A mentőhívás, tájékozódás a baleseti 

helyszínen 

3 

Vérzés típusok 4 

Sebek csoportosítása, ellátása 3 

A vázrendszer sérülései 5 

Az égés 4 

Mérgezések 4 

Számonkérés 4 

Gyakorlás 8 

Összes 36 

Célok és feladatok: 

A mai világban sok veszély leselkedik ránk. Veszély források lehetnek a technikai 

eszközök, járművek, vegyszerek és a sport tevékenység. A felelőtlen viselkedés szintén 

veszély forrás lehet. Balesetet szenvedhetünk otthonunkban, munkahelyünkön, közúton és 

sporttevékenység közben. A balesetet szenvedetteknél a szakszerű elsősegélynyújtás 

életmentő is lehet, ezért célszerű lenne ha mindenki tisztában lenne az elsősegélynyújtás 

legfontosabb szabályaival. 

Ezek a tények indokolhatják a középiskolában történő elsősegélynyújtás oktatását. A cél, 

hogy a tanulók a mindennapok során keletkezett sérülésektől ne ijedjenek meg, azokat 

magabiztosan tudják ellátni. A sérülések ellátása nagy gyakorlatot igényel, ami a tanítási 

órák keretein belül megvalósíthatók. 

- Témakörök: 

- A mentőhívás, tájékozódás a baleseti helyszínen: A mentő hívás szabályai, a baleseti 

helyszín felmérése, sérültek osztályozása, az elsősegélynyújtás ABC-je. Klinikai halál 

ismérvei, stabil oldalfekvés. 

- Vérzés típusok: Az ütőeres, visszeres és hajszáleres vérzés jellemzői, ellátásuk, 

különleges vérzések ellátása (orrvérzés, tüdővérzés, belső vérzés, vetéléses vérzés) 

- Sebek csoportosítása ellátása: A seb típusok jellemzői, seb ellátás szabályai, kötés 

típusok 

- A vázrendszer sérülései: A rándulás és a ficam közti különbség, ezek ellátása, a nyílt 

és zárt törés jellemzői, elsősegélye, különleges törések és ellátásuk (gerinctörés, 

medence törés, combnyak törés, koponyaalapi törés, orr törés, bordatörés) 

- Az égés: Az égési sérülések osztályozása, azok elsősegélye 

- Mérgezések: Gyógyszer mérgezés, alkohol mérgezés tünetei ellátásuk, a szén-

monoxid mérgezés, marószer okozta mérgezés és ellátása 

- Tovább haladás feltételei: 

- Tudja a mentők telefonszámát, a mentő hívás szabályait. Ismerje fel a klinikai halál 

állapotát. Képes legyen sérültet stabil oldalfekvésbe helyezni. Legyen képes önállóan 

felismerni és ellátni a keletkezett sérüléseket. Az életveszélyre utaló jeleket ismerje 

fel, tudjon sebet bekötözni. 
 



 V. KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM 

V.1.A környezeti nevelés színterei: 

a) Tanórán, laboratóriumi gyakorlaton: 

A tanórákon hozzárendeljük az adott témákhoz a megfelelő környezetvédelmi 

vonatkozásokat. Az óra jellege határozza meg, hogy melyik problémát hogyan 

dolgozzuk fel. Kiemelt helyet kap a hétköznapi élettel kapcsolatos környezeti 

nevelés. 

b) Tanórán kívüli program lehetőségei: 

A tehetséges tanulók számára lehetőséget biztosítunk, hogy tanulmányi versenyeken 

indulhassanak (pl. Kitaibel Pál biológiaverseny, Irinyi kémia verseny stb.), ahol a 

környezeti és természetvédelem fontos téma, így elmélyíthetik elméleti tudásukat. 

- Idegen nyelveken fordítási versenyek szervezése, ahol a környezet és 

természetvédelemmel foglalkozó cikkek feldolgozása a feladat. 

- Különböző akciókban való részvétel: 

o gyűjtési akciók (elem, alumínium, papírgyűjtés) 

o rajz- és fotókiállítás szervezése, amely a környezeti neveléshez 

kapcsolódik. 

- Természetvédelmi területek, nemzeti parkok megismerése 

- Természetvédelem és környezetvédelem témához kapcsolódó kiállítások 

megtekintése 

- Gyűjtőmunka: A természetben található értékekből gyűjtemények összeállítása, 

felhasználása, valamint a város és a régió természeti adottságainak feltárása, 

értékeinek gyűjtése. 

- Természet- és környezetvédelmi projektek: hulladékgyűjtés, plakát-, rajz-, 

fotópályázatokon való részvétel 

- Kézműves foglalkozás 

- Színház- és mozi látogatás 

- Vetélkedők 

- Természetvédelmi és környezetvédelmi versenyre való felkészítés 

- Madarak téli etetése 

- Kiállítás (szakkörökön született produktumok) 

A környezeti nevelés hatékonyságának növelése: 

A környezeti nevelésnél alkalmazott módszerek: 

- kooperatív tanulási technikák 

- játékok 

- projekt-módszer 

- modellezés 

- kutató-felfedező módszer 

- vita 

- kreatív tevékenység 

A nem hagyományos módszerek a környezeti nevelés megújulását segítik. A hatékony 

környezeti nevelés megvalósításához speciális eszközök és felszerelés szükségesek 

(biológiai és kémiai víz-, levegő-, talajvizsgálatokhoz szükséges vegyszerek, 



természetvédelmi területek megismeréséhez pl.: szakkönyvtár, multimédiás eszközök 

tanárok és tanulók részére…). 

V.2.Együttműködés a környezeti nevelésben 

V.2.1. Iskolán belüli együttműködés: 

a) Tanárok: Az iskola minden tanárának feladata, hogy környezettudatos magatartásával, 

munkájával példaértékű legyen a tanulók számára. Az iskolai környezeti nevelést, illetve 

oktatást közös szemléletben és célokkal kell megvalósítani. Fejleszteni kell ebben a 

munkaközösségek együttműködését. A munka koordinálását az igazgatóhelyettes látja el. 

b) Diákok: Az iskola minden diákjának feladata, hogy vigyázzon környezetére és 

figyelmeztesse társait a kulturált magatartásra. Ebben kiemelt feladata van az iskolai 

Diákönkormányzatnak, az osztályközösségeknek, valamint a környezet védelme iránt 

érdeklődő tanulócsoportoknak. 

c) Tanárok és diákok: A diákok a környezeti témákkal kapcsolatos ismeretüket a tanáraikkal 

való együttműködésben, a közös munka során tanórai és tanórán kívüli programok 

keretében sajátítják el. Együttműködésük nélkülözhetetlen a környezetbarát iskolai 

környezet létrehozásában és megőrzésében. 

d) Tanárok és 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. 

Fontos, hogy az iskolában elsajátított viselkedési formákat, ismereteket. 

V.2.2. Iskolán kívüli együttműködés: 

a) Környezeti neveléssel is foglalkozó intézményekkel történő együttműködés. A 

tanulmányi kirándulások során múzeumok, nemzeti parkok látogatása. Célunk, 

hogy iskolai tanulmányaik során minden tanuló legalább egy környezeti témájú 

intézménylátogatáson vegyen részt. 

b) Civil szervezetekkel történő kapcsolat: Szükséges, hogy több, az egész tantestületet 

érintő környezeti témájú előadás és foglalkozás legyen a jövőben. 

Hosszútávú cél, hogy környezettudatos állampolgárrá váljanak tanítványaink 

Ki kell alakítani diákjainkban: 

- a környezettudatos magatartást és életvitelt, 

- személyes felelősségen alapuló környezetkímélő, takarékos magatartást és 

életvitelt, 

- a környezet értékei iránti felelős magatartást, 

- természeti és épített környezet szeretete és védelme, 

- az egészséges életmód igénye és annak elsajátítása. 

A célok eléréséhez szükséges készségek kialakítása, fejlesztése: 

- alternatív, problémamegoldó gondolkodás, 

- ökológiai szemlélet, gondolkodásmód, 

- szintetizálás, analizálás, 

- problémaérzékenység, 

- együttműködés, 

- vitakészség, 

- kommunikáció média használat, 

- konfliktuskezelés és megoldás, 



- állampolgári részvétel és cselekvés. 

Konkrét célok, tervek: 

- A tantestület tagjainak megnyerése a környezeti nevelési munkához. 

- A tantestületen belüli továbbképzés szervezése, a környezeti nevelés 

módszereinek bemutatása. 

- Új környezeti nevelési irodalmak feldolgozásán alapuló foglalkozások 

szervezése. 

- Iskolanap szervezése az egész iskolai közösség számára. 

- Évfolyamonkénti takarítási délután megszervezése. 

- Osztályfőnöki órák környezetvédelmi témában. 

- Szakórákon minden lehetőség megragadása a környezeti nevelésre. 

- Hétköznapi környezeti problémák (környezetszennyezés) feltárása. 

- Természetvédelmi versenyekre felkészítés. 

Iskolán belüli kommunikáció 

A környezeti nevelésben – jellegénél, összetettségénél fogva – nélkülözhetetlenek a 

kommunikáció legkülönbözőbb módjai: 

- kiselőadások tartása megfelelő szemléltető eszközökkel, 

- poszterek készítése, 

- iskolarádió felhasználása híradásra, 

- faliújságon közölt információk készítése, 

- szórólapok készítése. 

- Internet 

Iskolán kívüli kommunikáció 

- környezetvédelmi cikkek feldolgozása különböző napilapokból, 

- környezeti problémákról megjelent tudományos cikkek feldolgozása, 

- környezetvédelemről szóló rádió és televíziós hírek feldolgozása, 

- a közvetlen környezet problémáinak felmérése, értékelése. 

V.2.3. Az egyes tantárgyak kiemelt környezeti nevelési lehetőségei: 

a) TESTNEVELÉS 

- A tanulók fedezzék fel, értsék meg, hogy a környezeti hatások jelentős 

mértékben befolyásolják, egészséges testi fejlődésünket. 

- A testnevelés és a sport nélkülözhetetlen az élményszerű emberi 

kapcsolatokban, tolerancia fejlesztésében. 

- A szabadtéri foglalkozásokon keresztül értsék és tapasztalják meg, hogy a 

környezetszennyezés az egészségre veszélyes. 

- Sajátítsanak el régi magyar, mozgást igénylő népi játékokat (pl. gólyalábazás, 

zsákban futás stb.) 

b) MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

- Ismerjék meg az irodalmi művekben megjelenő természeti és környezeti 

értékeket, harmonikus kapcsolatokat. 

- Irodalmi szövegek alapján legyenek képesek probléma-felvetésekre, vitára, 

véleményalkotásra. 

- Tudatosan készüljenek a „nyelvi környezetszennyezés” elkerülésére. 

- Szakképzés területén a tanulók törekedjenek a szakmai nyelv igényes, színes, 

pontos használatára írásban és szóban egyaránt. 

c) TÖRTÉNELEM 



- Értsék és tudják, mikor és milyen tevékenységek révén alakult át a természet. 

- Hogyan hatottak a környezeti változások a gazdálkodásra, az életmódra, 

közösségi normák alakulására. 

- Helyi történelmi értékek feltárása. 

d) IDEGEN NYELV 

- A természet szeretetére jól megválasztott szövegek feldolgozása. 

- A nyelv segítségével ismerjék meg más országok hasonló problémáit és a 

környezetvédelemmel foglalkozó szervezeteit. 

e) MATEMATIKA 

- Alakítsuk ki a tanulókban a környezeti rendszerek megismeréséhez szükséges 

számolási készségeket. 

f) FIZIKA 

- A tanulók váljanak képessé a környezeti változások magyarázatára. 

- Ismerjék meg az élő szervezetre káros fizikai hatásokat (sugárzások, zaj, 

rezgés) 

- Ezek kibocsátásának csökkentési lehetőségeit. 

- Mérjék fel annak fontosságát, hogy a környezeti erőforrásokat felelősséggel 

szabad csak használni. 

- Ismereteik birtokában, tettük következményeit fel tudják mérni. 

g) FÖLDRAJZ 

- A tanulók szerezzenek tapasztalatot, gyűjtsenek élményeket a közvetlen élő és 

élettelen környezetükről. 

- Értékeljék és érzékeljék a környezetben lezajló változások természeti és 

társadalmi hatását. 

- Ismerjék és őrizzék a természeti és az ember alkotta táj szépségeit. 

h) BIOLÓGIA 

- Ismerjék meg a globális környezeti problémákat és azok megelőzési, illetve 

mérséklési lehetőségeit. 

- Szeressék a természeti és az épített környezetet. 

- Ismerjék meg a környezet egészségügyi problémáit. 

- Képesek legyenek az egészségügyi problémák megelőzésére és mérséklésére. 

- Sajátítsák el a testi-lelki egészséget megőrző életviteli technikákat. 

- Alakuljon ki bennük az ökológiai szemléletmód. 

i) KÉMIA 

- A környezetbiztonsághoz szükséges ismeretek elsajátítása.  

- A környezettudatos magatartás kialakítására való törekvés. 

- Környezeti elemek egyszerű vizsgálata az eredmények értelmezése. 

- A különböző technológiák hatása a természeti és épített környezetre. 

j) ÉNEK-ZENE 

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

azonosságát és a természet zenei ábrázolásának módját. 

- A természet megjelenítése a népdalokban. 

- Fedezzék fel a zenei környezetszennyezést a zenében és tudjanak ellene 

védekezni. 

k) ETIKA 

- Az etika fejlődésének történetén keresztül megismerni az ember és természet 

egységének megbomlását. 

- Milyen módon alakult ki az ember természet feletti uralomra jutása. 



- A tanulók értsék meg, hogy csak akkor őrizhetők meg környezetünk 

életfeltételei, ha alázattal közelítünk hozzájuk. 

l) VIZUÁLIS KULTÚRA 

- A tanulók ismerjék fel a természeti, illetve művészeti szépség rokonságát és 

azonosságát. 

- Ismerjék a természetes alapanyagok használatát. 

- Legyenek képesek a műalkotásokat környezeti nevelési szempontoknak 

megfelelően elemezni. 

- Tudjanak példákat mondani a környezetvédelmi szempontok szerinti 

formatervezésre. 

- Kutassanak fel, ismerjenek meg helyi, népi építészeti emlékeket. 

m) SZAKKÉPZÉS területén 

- Ismerjék meg a szakmához kapcsolódó higiéniai követelményeket és tudják a 

gyakorlatban alkalmazni. 

- Legyenek képesek az egészségkárosodás megelőzésére. 

- A szakma környezetterhelő hatásainak ismerete, a védekezés lehetőségei (pl. 

hulladékkezelés stb.) 

- Anyag- és energiatakarékos gazdálkodás. 

- Környezetvédelmi technológiák a gyakorlatban. 

- Munka- és technológiai fegyelem kialakítása. 

- Modern rendszertani szemlélet a szakmai és környezetvédelmi oktatás során. 



VI.TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSAINK 

A tanórán kívüli foglalkozásoknak fontos szerep jut a személyiségfejlesztésben, 

közösségi nevelésben, a felzárkóztatásban illetve a tehetséggondozásban. 

Iskolánkban az alábbi tanórán kívüli tevékenységeket gyakoroljuk: 

 Iskolai tantárgyi tanulmányi versenyek 

 Osztályközösségi rendezvények (klubdélután, Mikulás ünnepség) 

 Osztályok közötti labdarúgó bajnokság 

 Kollégiumi keretek között működő kézműves szakkör 

 A számítógép teremben tanári felügyelettel internet használat 

 Korrepetálások, felzárkóztatások, szakkörök az éves tervben meghatározottak 

szerint. 

 A szakképző osztályok a tantervben meghatározottak szerint 

üzemlátogatásokon, kiállításokon, szakmai napokon vesznek részt 

 Tanulmányi kirándulások, múzeumlátogatások, osztálykirándulások szervezése 

költségtérítés ellenében 

 Könyvtár 

 Szakkörök 



VII. A TÁMOP 3.1.4. PÁLYÁZATI KÖTELEZETTSÉGEKKEL 

ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK 

1.) A kompetencia alapú oktatás alkalmazása 

A NAT szerinti kulcskompetencia-területek fejlesztését, újszerű tanulásszervezési 
eljárások alkalmazását támogató oktatási programok és taneszközök bevezetése, 
alkalmazása. 

 A 2009/2010 tanévben a kilencedik évfolyam meghatározott osztályaiban 

szerzett gyakorlati tapasztalatok felhasználásával, felmenő rendszerben kettő 

tanulócsoportban a „Szövegértés-szövegalkotás” kulcskompetencia területen 

tanévet átfogóan, teljes tanórai lefedettséget biztosító, adaptációval kidolgozott 

kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása.  

 A 2009/2010 tanévben a kilencedik évfolyam meghatározott osztályaiban 

szerzett gyakorlati tapasztalatok felhasználásával, felmenő rendszerben kettő 

tanulócsoportban a „Matematika” kulcskompetencia területen tanévet átfogóan, 

teljes tanórai lefedettséget biztosító, adaptációval kidolgozott kompetencia alapú 

oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása.  

 A 2009/2010 tanévben kilencedik évfolyam meghatározott osztályaiban szerzett 

gyakorlati tapasztalatok felhasználásával, felmenő rendszerben kettő 

tanulócsoportban az „Angol idegen nyelv” kulcskompetencia területen tanévet 

átfogóan, teljes tanórai lefedettséget biztosító, alap szintű, saját innovációban 

kidolgozott kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, 

alkalmazása. 

 A 2009/2010 tanévben kilencedik évfolyam meghatározott osztályában szerzett 

gyakorlati tapasztalatok felhasználásával, felmenő rendszerben tanulócsoportban 

a „Szociális- életviteli- és környezeti” kulcskompetencia területen, egy 

tanulócsoportban tanórai keretek között, helyileg kidolgozott vagy adaptált 

kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása.  

2.) Tantárgytömbösített oktatás 

A tantárgytömbösített oktatás kötelező tanórák figyelembevételével, felmenő 

rendszerben a 2010/2011 tanévben 10 %-ban, a 2011/2012 tanévben 15%-ban 

történő megvalósítása, azt követően 15%-ban történő fenntartása. A 

tantárgytömbösített oktatás a szakközépiskola  induló kilencedik évfolyamán a 

történelem és fizika tantárgy bevonásával valósult meg. Felmenő rendszerben 

minden évben az éves munkatervben határozzuk meg a belépő osztályoknál a bevont 

tantárgyakat. 

3.) Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása 

A 2009/2010 tanévben a tizedik évfolyam meghatározott osztályaiban szerzett 

gyakorlati tapasztalatok felhasználásával, a természetismeret tantárgy keretében, a 

fizika, kémia, biológia és földrajz tantárgyak integrálásával valósult meg. Felmenő 

rendszerben minden évben az éves munkatervben határozzuk meg a belépő 

osztályoknál a műveltségterületet. 



4.) Oktatási programok, újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetése 

Az implementációs tevékenységet segítő, a kulcskompetenciák fejlesztését támogató 

modernpedagógiai módszertan alkalmazása, kooperatív technikák, projekt-módszer, 

témahét, drámapedagógia, múzeum pedagógia stb. az alábbi témakörökből választva: 

- demokráciára nevelés 

- szülőföldem 

- Európa 

- ünnepeink, évfordulóink 

- környezeti nevelés 

- egészségnevelés 

 Tanévenként egy moduláris oktatási programcsomag bevezetése kilencedik 

évfolyamon, az éves munkatervben meghatározott tantárgy keretében, 

óraszámban és témakörben. 

 Tanévenként egy három hetet meghaladó projekt megszervezése, a tanévi 

munkatervben szabályozott módon, meghatározott témában, illetve évfolyamon.  

 Tanévenként legalább egy témahét megszervezése, a tanévi munkatervben 

szabályozott módon, meghatározott témában, illetve évfolyamon. 

5.) IKT eszközök használata, digitális készségek fejlesztése 

 A pályázat keretében beszerzett digitális tartalmak, taneszközök oktatási 

gyakorlatban való használata, digitális készségek fejlesztése.  

 A tevékenységet úgy kell megtervezni, hogy a programba bevont 

tanulócsoportok implementációban érintett tanóráinak 25%-a IKT-eszközzel 

támogatott tanóraként valósuljon meg. 

 A tantermi feltételrendszer megléte esetén, az implementációban nem érintett 

releváns tantárgyi területeken ez az arány érje el a 15%-ot. 

6.) A hátrányos helyzetű és SNI tanulók esélyegyenlőségének javítása 

 A hátrányos helyzetű gyerekek, tanulók és a sajátos nevelési igényű gyerekek, 

integrálását elősegítő programok intézményi alkalmazása, az elsajátítottak 

intézményi adaptációjának megvalósítása,  

 Szegregációmentes együttnevelési környezet kialakítása, 

 A lemorzsolódás és kirekesztődés megelőzését támogató személyközpontú, 

egyéni tanulási utak, komplex végigkísérési folyamatok kialakítása. 

 A pályázat keretében teljes tantestületi szinten megismert, a HHH tanulók 

integrált keretek között megvalósuló – a szociális helyzetből és a képességek 

fejlettségéből eredő hátrányok ellensúlyozását célzó – iskolai nevelésének-

oktatásának megszervezését tartalmazó IPR általános módszertani, továbbá 

differenciálási elemeinek a teljes tantárgyi rendszerben, a nevelés-oktatás átfogó 

szintjén történő megvalósítása. 

7.) Megismert „Jó gyakorlatok” intézményi alkalmazása, átfogó 

intézményfejlesztés megvalósítása 

 A pályázat keretében megismert, továbbá az „IKT-eszközök használata tanítási 

órán.” és a „ Komplex természettudományos oktatás bevezetése 9. osztályban-



kooperatív tanulásszervezéssel, projektmódszerrel, saját élmény megszerzésén 

alapuló módszerekkel” adaptációja, integrálása az intézményi dokumentumokba, 

a napi nevelő-oktató munkába. 

 Intézmények közötti szakmai együttműködések, referencia intézményekkel való 

együttműködés kialakítása. 

 A pedagógusok horizontális együttműködési, tanulási lehetőségeinek 

megteremtése, referenciahelyi szolgáltatások igénybe vétele.  

8.) Saját innováció megvalósítása intézményünkben 

Az intézmény saját innovációinak megvalósítása, továbbvitele, szükség esetén 

korrekciója, a fejlesztések eredményeinek az intézmény mindennapi gyakorlatába való 

beillesztése. 

 Moduláris környezeti nevelési, helyismereti oktatási program 

 Témahét 

 Három hetet meghaladó program 

Saját innovációink: 

 Pl.:Gazdálkodási, pénzügyi és vállalkozói ismeretek 

 Egészséges életmódra nevelés 

 A HHH tanulók felzárkóztatása és beilleszkedésük segítése 

1 táblázat: TÁMOP 3.1.4 pályázati kötelezettségek (2009/2010-es tanév) 

 

Módszerek, szervezési 

módok 

Évfolyam 

Szakközépiskola Szakképző 

 9.B 10.B       9.C 10.C    

A kompetencia alapú 

oktatás megvalósulása 
X X       X X    

Tantárgytömbösítés X         X    

Projektoktatás X X       X X    

Műveltségterület 

tantárgyi bontás nélküli 

tervezése 

 X       X X    

Három hetet meghaladó 

projekt megtervezése 
X X       X X    

Témahét megtervezése X X       X X    

Moduláris oktatási 

programok 

megtervezése 

X        X X    

Önálló intézményi 

innováció 
 X            



2. táblázat: TÁMOP 3.1.4 pályázati kötelezettségek (2010/2011-es tanév) 

Módszerek, szervezési 

módok 

Évfolyam 

Szakközépiskola Szakképző 

 9.B 10.B       9.C 10.C    

A kompetencia alapú 

oktatás megvalósulása 
X X        X 

   

Tantárgytömbösítés X         X    

Projektoktatás X X       X X    

Műveltségterület 

tantárgyi bontás 

nélküli tervezése 

 X       X X 

   

Három hetet 

meghaladó projekt 

megtervezése 

X X       X X 

   

Témahét 

megtervezése 
X X       X X 

   

Moduláris oktatási 

programok 

megtervezése 

X        X X 

   

Önálló intézményi 

innováció 
 X         

   

3. táblázat: TÁMOP 3.1.4 pályázati kötelezettségek (2011/2012-es tanév) 

Módszerek, szervezési 

módok 

Évfolyam 

Szakközépiskola Szakképző 

 9.B 10.B       9.C 10.C    

A kompetencia alapú 

oktatás megvalósulása 
X X        X    

Tantárgytömbösítés X         X    

Projektoktatás X X       X X    

Műveltségterület tantárgyi 

bontás nélküli tervezése 
 X       X X    

Három hetet meghaladó 

projekt megtervezése 
X X       X X    

Témahét megtervezése X X       X X    

Moduláris oktatási 

programok megtervezése 
X        X X    

Önálló intézményi 

innováció 
 X            



4. táblázat: TÁMOP 3.1.4 pályázati kötelezettségek (2012/2013-as tanév) 

Módszerek, szervezési 

módok 

Évfolyam 

Szakközépiskola Szakképző 

 9.B 10.B       9.C 10.C    

A kompetencia alapú 

oktatás megvalósulása 
X X        X    

Tantárgytömbösítés X         X    

Projektoktatás X X       X X    

Műveltségterület 

tantárgyi bontás 

nélküli tervezése 

 X       X X    

Három hetet 

meghaladó projekt 

megtervezése 

X X       X X    

Témahét 

megtervezése 
X X       X X    

Moduláris oktatási 

programok 

megtervezése 

X        X X    

Önálló intézményi 

innováció 
 X            

5. táblázat: TÁMOP 3.1.4 pályázati kötelezettségek (2013/2014-es tanév) 

Módszerek, szervezési 

módok 

Évfolyam 

Szakközépiskola Szakképző 

 9.B 10.B       9.C 10.C    

A kompetencia alapú 

oktatás megvalósulása 
X X        X    

Tantárgytömbösítés X         X    

Projektoktatás X X       X X    

Műveltségterület 

tantárgyi bontás nélküli 

tervezése 

 X       X X    

Három hetet meghaladó 

projekt megtervezése 
X X       X X    

Témahét megtervezése X X       X X    

Moduláris oktatási 

programok megtervezése 
X        X X    

Önálló intézményi 

innováció 
 X            



6. táblázat: TÁMOP 3.1.4 pályázati kötelezettségek (2014/2015-ös tanév) 

Módszerek, szervezési 

módok 

Évfolyam 

Szakközépiskola Szakképző 

 9.B 10.B       9.C 10.C    

A kompetencia alapú 

oktatás megvalósulása 
X X        X 

   

Tantárgytömbösítés X         X    

Projektoktatás X X       X X    

Műveltségterület 

tantárgyi bontás 

nélküli tervezése 

 X       X X 

   

Három hetet 

meghaladó projekt 

megtervezése 

X X       X X 

   

Témahét 

megtervezése 
X X       X X 

   

Moduláris oktatási 

programok 

megtervezése 

X        X X 

   

Önálló intézményi 

innováció 
 X         

   



VIII.KOLLÉGIUMI NEVELÉSI PROGRAM 

VIII.1. Helyzetelemzés 

VIII.1. A kollégium vezetése 

A kollégium közös igazgatás alatt áll, de szakfeladatait és pedagógiai munkáját önállóan 

végzi a kollégium vezetőjének irányításával (a kollégiumvezető távolléte esetén az 

iskolai SZMSZ-ben rögzítettek alapján az ügyeletes nevelőtanár az illetékes személy a 

kollégiumot érintő kérdésekben), a kollégium főállású pedagógusainak és technikai 

dolgozóinak munkája révén. 

A férőhelyek száma és a tanulócsoportok szervezése 

A kollégium a középiskolákban tanuló, vidéken élő, 14-23 éves korosztályba tartozó 

fiúk és lányok számára biztosít kulturált elhelyezést. 

Az intézmény tárgyi és személyi feltételei – az alapító okiratban meghatározottak 

alapján - maximum 50 középiskolás felvételét teszik lehetővé: 

 9-11. szakképző évfolyam 

 9-12. gimnáziumi évfolyam 

 9 – 12. szakközépiskolai évfolyam 

 13-14-15. évfolyamon érettségire épülő szakképző oktatásban résztvevő 

tanulók számára. 

A kollégiumban lakó diákokból a pedagógiai elvek figyelembevételével 

(iskolatípusonként, évfolyamonként, nemenként, stb.) tanulócsoportokat szervezünk. A 

tanulócsoportok száma 2. 

VIII.2 Feltételrendszer 

Személyi feltételek, elvárások 

A kollégiumban a nevelési feladatokat - a közoktatásról szóló törvényben meghatározott 

végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező - nevelőtanár végzi, aki 

 a nevelőtestület tagjaival és vezetőivel szoros szakmai együttműködésben 

végzi munkáját 

 rendszeres önképzéssel, szervezett továbbképzéssel megújított, korszerű 

szakmai ismeretekkel rendelkezik, 

 képes a nevelési folyamat megszervezésére, irányítására, ellenőrzésére, 

értékelésére; jártas a különböző pedagógiai eljárások alkalmazásában, 

 egyéniségével, megjelenésével, felkészültségével, műveltségével, életmódjával 

követendő példaként szolgálhat a kollégisták előtt, 



 megfelelő empátiával rendelkezik, nevelői eljárásaiban, pedagógiai 

kommunikációjában a tanulók iránti tiszteletet, bizalmat és szeretetet helyezi 

előtérbe, 

 képes a diákok helyzetének, személyiségének megismerésére, megértésére, 

 képes a diákokkal őszinte, bizalmon alapuló viszonyt kialakítani,  

 képes a konfliktusok eredményes kezelésére,  

 folyamatosan együttműködik a tanulók közösségeivel, a nevelésükben részt 

vevő személyekkel, intézményekkel, kisebbségi szervezetekkel, 

önkormányzatokkal, 

A kollégiumban a nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott alkalmazottak munkáját 

is a gyermekközpontúság, a nevelés eredményességének támogatása jellemzi. 

Jelenlétük, megnyilvánulásaik, tevékenységük és annak színvonala is nevelési tényező. 

Tárgyi, környezeti feltételek, elvárások a kollégiumban 

A kollégium személyközpontú környezet kialakítására törekszik. Ennek során a 

kollégium belső és külső környezete biztosítja a nevelési célok megvalósíthatóságát, a 

kollégisták biztonságát, kényelmét, megfelel az otthonosság általános kritériumainak. 

Megteremti - a jogszabályi előírásoknak megfelelően - a nyugodt tanulás, az önálló 

ismeretszerzés, a kulturális-, a sport- és egyéb szabadidős tevékenységek, valamint a 

diákkörök, szakkörök működésének feltételeit.  

A kollégium gondoskodik a tanulók nyugodt pihenéséről, az egyéni visszavonulás 

lehetőségéről.  

A kollégiumi élet megszervezése 

A kollégium - belső életének szabályozása során - biztosítja a gyermekek és ifjak 

optimális testi-lelki fejlődésének feltételeit, beleértve a rendszeres étkezést, a 

tisztálkodást, az előírásoknak megfelelő egészségügyi ellátást. Figyelembe veszi a 

speciális tanulói, szülői és iskolai igényeket, valamint az intézményi hagyományokat, 

szokásokat is. A tanulók napi életének kereteit úgy szervezi, hogy az egyes 

tevékenységek belső arányai - a jogszabályi keretek között - a tanulók egyéni és életkori 

sajátosságaihoz igazodjanak. A kollégiumi élet belső szabályozását a kollégium 

vezetőjének irányításával a nevelőtestület a belső és a külső környezet változásait 

figyelembe véve alakítja.  

A kollégiumi élet megszervezésében jelentős szerepet tölt be a kollégium 

diákönkormányzata. A kollégiumnak biztosítani kell, hogy a diákok választott 

tisztségviselőik révén részt vehessenek a tanulóközösségek mindennapi életével 

kapcsolatos célok kijelölésében, a feladatok végrehajtásában, valamint az elért 

eredmények értékelésében.  

Lehetővé kell tenni, hogy a diákönkormányzat tagjai és vezetői megismerjék és a 

mindennapi gyakorlatban felelősen alkalmazzák a demokratikus érdekérvényesítés, a 

problémamegoldás és a konfliktuskezelés technikáit, módszereit.  

A kollégium a maga sajátos eszközeivel kiépíti, folyamatosan ápolja és megújítja az 

önálló arculatához kapcsolódó hagyományait, erősíti a kollégiumi közösség együvé 

tartozását.  



Objektív feltételek 

A nevelőtestület 

A kollégium pedagógiai feladatait a kollégium vezetőjének (aki az iskola 

igazgatóhelyettese) irányításával 1 főállású nevelő és 1 fő pedagógiai felügyelő végzi 

(a nevelőtanárok létszámát a többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény 

1.számú melléklete határozza meg). 

Nevelőink a közoktatási törvényben előírt iskolai végzettséggel, több éves 

nevelőtanári tapasztalattal rendelkeznek. 

Az éjszakai ügyeletet  óraadó látja el. 

Technikai személyzet 

A kollégiumban 2 fő takarítónő látja el az intézmény helyiségeinek takarítását.  

VIII.2. A kollégiumi nevelés, alapelvei, céljai 

1. Alapelvek: 

A kollégium a közoktatási rendszer szakmailag önálló intézménye. Alapfeladata 

megteremteni a megfelelő lakhatási és nevelési feltételeket azon tanulók számára, 

akiknek lakóhelyén nincs lehetőség a tanuláshoz, a szabad iskolaválasztáshoz való 

joguk érvényesítésére, a kisebbségi oktatásra, illetve akiknek a szülő nem tudja 

biztosítani a tanuláshoz szükséges körülményeket. 

A kollégium a környezet, a helyi társadalom, a beiskolázási körzet sajátosságait, 

partnereinek igényeit, továbbá a társadalmi elvárásokat figyelembe véve végzi 

munkáját.  

A kollégium kiemelt társadalompolitikai szerepe és feladata, hogy segítse a tanulókat 

a hátrányok leküzdésében, hogy esélyeket teremtsen, biztosítsa az integrációt, a 

hozzáférést a jó minőségű tudáshoz és ez által az életminőség javítását, elősegítse a 

társadalmi mobilitást.  

Fontos szerepe van az egész életen áttartó tanulás megalapozásában, a tanuláshoz 

szükséges készségek és képességek, a kulcskompetenciák erősítésében, a tehetség 

fejlesztésében és a felzárkózás segítésében.  

A kollégium a tevékenysége során megteremti a feltételeket az iskolai tanulmányok 

sikeres folytatásához, kiegészíti a családi és iskolai nevelést és oktatást, egyúttal 

szociális ellátást, biztonságot, valamint érzelmi védettséget is nyújt.  

A kollégiumi nevelés főbb alapelvei: 

 a gyermek mindenek felett álló érdeke 

 az Alkotmányban biztosított állampolgári és szabadságjogok, valamint a 

gyermekeket megillető jogok érvényesítése;  

 demokráciára, humanizmusra, nemzeti és európai önazonosságra nevelés  

 felelősség, bizalom, szeretet, segítőkészség és tapintat alkalmazása a 

nevelésben;  



 a tanulói önszerveződő képesség folyamatos fejlesztése és felhasználása;  

  a szülőkkel, a kapcsolódó iskolákkal, az intézmény környezetében levő 

társadalmi és civil szervezetekkel való konstruktív együttműködés;  

 rendszerszemléletű, tudatos, tervszerű fejlesztés  

 elfogadott norma- és követelményrendszer alkalmazása, rendszeresség és a 

következetesség;  

 az integrált nevelés megvalósítása;  

 orientáció, motivácó, tevékenységközpontú, segítő pedagógia módszerek 

alkalmazása; 

  az egyéni és életkori sajátosságok, valamint a sajátos nevelési igényű tanulók 

szükségleteinek figyelembevétele, az egyéni bánásmód alkalmazása;  

 komplexitás  

 vallási-világnézeti semlegesség 

 hátrányos megkülönböztetés tilalma 

2. Célmeghatározás 

Kollégiumunk nevelőmunkájának a célja, hogy biztonságot és segítséget nyújtson 

diákjainknak a tanuláshoz. Képességeik, műveltségük és jellemük fejlődését úgy 

segítse, hogy megtalálják az önfejlesztő aktivitást. Ismerkedjenek meg a 

közösségfejlesztéssel, személyiségüket a társadalom elvárásaival, értékrendjével 

megegyezően fejlesszék. 

Minden fiatalnak tudnia kell, hogy sorsa alakításáért önmaga is felelős. Ehhez 

minden segítséget megkap, de neki is erőfeszítést kell tennie céljai megvalósításáért. 

A szülők alapvető elvárása lehet a kollégiumtól az, hogy teremtsen megfelelően 

nyugodt környezetet a tanulmányok folytatásához, ismertesse meg a tanulókkal a 

társadalom pozitív viselkedési-, értéknorma rendszerét, amely szükséges ahhoz, hogy 

az iskola falainak elhagyása után a tanuló sikeresen alkalmazkodni tudjon a 

munkahelyi feltételekhez, a változó társadalmi környezetben is. A kollégium 

készítsen fel a közösségi élethelyzetekre, az empatikus viselkedésre és a toleranciára. 

A kollégiumi nevelés célja a tanulók szocializációjának, kiegyensúlyozott és 

egészséges fejlődésének, tanulásának, a sikeres életpályára való felkészítésének 

segítése, személyiségének fejlesztése, kibontakoztatása a bentlakásos intézmény 

sajátos eszközeinek és módszereinek felhasználásával. A kollégium - céljai elérése 

érdekében - gyermekközpontú, személyiségközpontú környezetet alakít ki, és 

tanulóközpontú tevékenységrendszert működtet az alábbiak figyelembevételével:  

 biztos szociális háttér teremtése 

 a társadalomba való beilleszkedés segítése (szocializáció) 

 önirányító, önszabályozó képesség kialakítása minden emberi megnyilvánulás 

során 

 magatartási normák tudatos elfogadása, azok megalapozottságának belátása 

 társadalmi hasznosságra törekvés szándékának kialakítása 

 stabil értékrenddel bíró ifjúság nevelése 

 a sikeres, a munkaerőpiacon is keresett felnőttek nevelése 

 kreatív, nyitott gondolkodású, toleráns, harmonikus személyiségű felnőttek 

nevelése 



A kollégiumi nevelés célja a bentlakásos intézmény sajátos eszközeinek és 

módszereinek felhasználásával a tanulók szocializációjának, egészséges 

fejlődésének, tanulásának a sikeres életpályára való felkészítésének segítése, 

személyiségének fejlesztése, kibontakoztatása. 

3. A kollégiumi nevelés feladatai 

- A helyes tanulási módszerek elsajátítása. 

- A felzárkóztatás a tehetségek kiválasztása és gondozása, pályaorientáció. 

- A közösségi értékrend és normarendszer fejlesztése. 

- A családi életre nevelés. 

- Egészséges és kulturált életre nevelés. 

- Környezettudatos magatartásra nevelés. 

A program kiemelt feladatai 

- Önálló, alkotó részvétel a tanulásban, kreativitás a munkában, 

- igény kialakítása a műveltség megszerzésére, továbbtanulásra, folyamatos 

önművelésre, 

- nyitottság az újra, vállalkozói kedv és rugalmasság, 

- reális önelfogadás, önértékelés és mások elfogadása, 

- magyarságtudat kialakítása, fejlesztése, a nemzeti és az identitástudat 

kialakítása, 

- az együttműködési és segítőkészség. 

4. Tevékenységformák 

- Kötelező és szabadon választható foglalkozások. 

- Csoportos és egyéni foglalkozások szervezése. 

- Egyéni elbeszélgetések. 

- Közösségi szabadidős programok, kirándulások, sportfoglalkozások, játékos 

vetélkedők szervezése. 

- Hagyományőrző programok: mikulás-est, fenyőfa-díszítés, adventi díszek 

készítése, farsangi rongyos-bál, ünnepi faliújságok szervezése, kollégiumi 

rádió működtetése. 

- Színházlátogatások. 

- Kiállításokon való részvétel. 

- Szakkörök szervezése. 

- Felzárkóztató, tehetséggondozó foglalkozások. 

VIII.3. Tartalmi megújulás és az új értékrend felvázolása 

A kollégiumi nevelésben alapvetően értékalkotás, értékközvetítés, értékválasztás 

valósuljon meg. Olyan emberi értékek, kultúrelemek, erkölcsi és magatartási normák 

kialakítása, amelyek a személyiségbe épülve teszik lehetővé a stabil egyén kialakulását. 

Ezért a kollégiumnak humanistának, szeretetteljes légkörűnek és gyermekközpontúnak 

kell lennie. Az életkori sajátosságok által meghatározott mértékben segíti a 

demokratikus közélet viszonyaira történő felkészülést. Az emberek világnézeti, erkölcsi 

alapállások különbözőségével szembeni tolerancia gyakorlóterepévé váljanak a 

tanulóközösségeink. Ennek a pedagógiai szellemiségnek az elfogadása lehet biztosítéka, 



hogy a társadalmi elvárásoknak megfeleljünk, valamint szilárd és ez által működőképes 

értékrendszer teremtődjön meg. 

1. A biológiai lét értékei: 

 Az élet tisztelete és védelme, 

 a természeti környezet megóvása, 

 törekvés az optimális testi-lelki állapotra, 

 az egészséges életmód iránti igény, valamint annak megvalósítása a 

mindennapi életben, 

 a test fizikai készenlétének, állóképességének fejlesztése, megőrzése. 

2. Az autonómiájára vonatkozó értékek: 

 Igény az önismeretre, önnevelésre, az egyéniség kialakítására, 

 felelősségvállalás a saját életút megvalósításában, 

 céltudatosság, kitartás, alkalmazkodni tudás, 

 nyitottság az élményekre. 

3. A társas kapcsolatokra vonatkozó értékek: 

 A család tisztelete, tisztelet a szülők iránt, 

 a család által nyújtott védettség, összetartozás érzése, 

 fogékonyság az intim emberi kapcsolatokra, 

 a másik ember elfogadása, autonómiájának tiszteletben tartása, 

 felelősségvállalás másokért, 

 a konfliktusok vállalása, azok kezelése és feloldása, 

 készség az értelmes kompromisszumokra, 

 kulturáltság a mindennapi viselkedésben, kommunikációban, 

 udvariasság, figyelmesség, segítőkészség, 

 a durvaság, agresszivitás és az erőszak elutasítása, 

 törekvés az előítélet-mentességre, 

 mások tulajdonának tiszteletben tartása. 

5. A társadalmi eredményességre vonatkozó értékek: 

 Nyitottság az új ismeret megszerzésére, 

 belső késztetés a világ megismerésére, 

 a tévedéshez való jog elismerése, 

 szuverén értékítélet, jó ízlés, 

 a hasznos, értelmes munka, mint örömforrás, 

 a vállalkozás, a kockázatvállalás, a verseny fogalmainak elismerése. 

6. A humanizált társadalom és világképei: 

 A „szűkebb haza” szeretete, 

 a nemzeti múlt megismerése, 

 a múlt értékeinek tisztelete, 

 egészséges nemzeti önbecsülés, 

 a türelmetlenség, a gyűlölet elutasítása, 

 a kisebbségi vélemények létjogosultságának elismerése. 

7. A pedagógusokkal szembeni elvárás: 

 Az értékrend megvalósítása csak sikermotivált nevelőtestülettel valósítható 

meg, 

 fontos a biztos szakmai ismeret, 

 a státusból szerzett tekintélyt váltsa fel a munkával szerzett elismerés 

tekintélye, 



 állandó példamutatás. 

Kiemelt területek a kollégiumban 

 A pedagógiai munkánk az egyénre irányul, törekszünk arra, hogy 

tanulóinkban egyéni személyiségi jegyek alakuljanak ki, 

 pedagógiai koncepcióink megvalósításán kreatív pedagógus személyiségek 

dolgoznak, 

 kollégiumunk létét szeretnénk megismertetni a várossal, kollégiumi életünket 

kivinni a városba, ugyanezt a szülők felé is, 

 a kollégiumi nevelésben alapvetően értékalkotás, értékközvetítés, 

értékválasztás valósul meg. Olyan emberi értékek, erkölcsi és magatartási 

normák kibontakozása, átadása, amelyek személyiségbe épülése lehetővé 

teszi az egyén stabilitását, 

 az alapvető értékek között szerepel a tanulás és a munka. Az alapértékek 

olyan közös humanista alapot jelentenek, amelyre a pluralitás jegyében 

többféle értékrend, világnézeti tartalom épülhet, 

 ezek a célok olyan kollégiumot feltételeznek, amely: humanista, szeretetteljes 

légkörű és gyermekközpontú, 

 a kollégium deklarált értékeinek megvalósulása mellett széles teret nyit a 

tanulók spontán értékképző, értékválasztó tevékenységének, 

 az életkori sajátosságok által meghatározott mértékben segíti a demokratikus 

közélet viszonyaira történő felkészülést. Ennek a pedagógiai szellemiségnek 

az elfogadása lehet az egyik biztosítéka, hogy a társadalmi elvárásoknak 

megfeleljünk, valamint szilárd értékrendszer teremtődjön meg. 

1. A tanulók életrendjének szervezési elvei 

A tanulók életrendjét a kollégium házi- és napirendje szabályozza. Életrendjük 

kialakításánál igyekszünk, hogy az legyen összhangban a kollégium és az iskolák 

működésével, figyelembe véve annak elsődlegességét, hogy a tanulók kötelezettségei 

a tanulás, pihenés, szórakozás és művelődés mellett személyes életterét is biztosítsuk. 

Az életrend legyen rugalmas, de ne sértse más tanulók szokásait. Az életrend 

kialakításánál figyelembe vesszük a középiskolák kialakult éves munkatervének 

rendjét, a tanulók szokásait és igényeit. A házi és napirend adta keretszabályozáson 

belül arra törekszünk, hogy, a nevelőtanárok éljenek a differenciálás lehetőségével a 

fentiek figyelembe vétele mellett. 

A napirend időbeosztását következetesen be kell tartani! Az adott kedvezmények 

ne sértsék a kollégium rendjét, más tanulókat tevékenységükben ne zavarjanak. 

Az életkori biológiai fejlődés figyelembevételével biztosítjuk a meghatározott idejű 

zavartalan pihenés, alvás feltételeit. 

A tanulás minden kollégista alapvető kötelessége! A zavartalan tanulás helyi és 

technikai feltételeit a kollégium biztosítja.  

A tanulószoba szervezésével a nevelőtanárok figyelembe veszik: 

 Az iskolatípust, 

 a tanulók egyéni tanulási szokásait, 

 a tanulók tanulmányi eredményét. 



A tanulóval szembeni elvárás meghatározásakor hangsúlyt kap a képesség, a 

szorgalom és az eredmény. A tanulószoba szervezésénél megvan a lehetőség a 

zavartalan egyéni tanulásra, akár egyéni, akár nagyobb csoportról van szó. A kötött 

tanulás biztosításán túl lehetőség van az egyéni tanulásra a napirend adta kereteken 

belül (társalgóban, tanulószobában, lakószobákban és a rendezvényteremben). 

A szabadidő eltöltése legyen hasznos és részben tervezett. A tanulók szabadidejük 

egy részét önművelődésre, ismereteik, tudásuk szélesítésére, gyarapítására fordítják. 

A szabadidő biztosítja a tanulók érzelmi és fizikai feltöltődését, a kikapcsolódás 

lehetőségét. 

2. A tanulók fejlődését, tehetséggondozását, felzárkóztatását elősegítő tevékenység 

elvei 

A kollégium kitüntetett figyelmet fordít a pozitív tanulási attitűd kialakítására és 

megerősítésére, a kreativitás fejlesztésére, e téren is feltárja és figyelembe veszi a 

tanulók személyiségének az egyéni sajátosságait. 

Emiatt a tanulók fejlődését, tehetséggondozását, felzárkóztatását elősegítő 

tevékenységeket előtérbe helyezzük. A tanulók fejlődését értelmi és testi értelemben 

is biztosítani kell. A tanulók testi, fizikai és pszichikai fejlődése gyors, teherbírásuk 

nem egyforma. Figyelünk a kimerülés, a lelki problémák jeleire, próbáljuk feltárni 

okait, és lehetőségeinken belül segítünk. Jól szolgálja ezt az egyéni beszélgetés, az 

önismereti körök és a szülővel, iskolával való rendszeres kapcsolat. A testi kondíció 

növelésére és kikapcsolódásra jó lehetőség az udvar, a kondi-terem, és a tornaterem 

használata. Az értelmi fejlődés segítését szolgálják a szakkörök adta lehetőségek. A 

képességek hiányát pótolhatjuk a tanórán kívüli tanulással és korrepetálással. A 

csoportvezető tanárok figyelemmel kísérik a tanuló eredményeit, szükség esetén 

szigorításokat (szorgalom hiánya esetén) alkalmaznak a tanulót szaktanári 

korrepetálásra irányítva. 

A szülőt a nevelők időben tájékoztatják a tanuló fejlődéséről és a felmerült 

problémákról. Nevelőink rendszeresen felkeresik az iskolai szaktanárokat, gyakorlati 

oktatókat, információkat kérve a kollégistákról. A tájékozódás lehetősége a 

szaktanárok és osztályfőnökök részére is adott a kollégiumban, amely lehetőséget 

kínál számukra, hogy az iskola falain kívül is megismerjék tanítványaikat. 

3.A felzárkóztatást három fő formára bontjuk: 

 az alapok pótlása: főleg elsősök esetében jelentős, amikor pótolni kell az 

általános iskola adta tudás és az új iskolatípus induló tudásszintje közötti 

szintkülönbségeket, 

 a hagyományos felzárkóztatás: a tanév során a tananyaggal kapcsolatos 

tudáshiány pótlása. Főleg lemaradás esetén, ill. olyan tanulóknál jelentkezik, 

akik képességeik alapján nem tudják iskolai tanítás-tanulás alapján elsajátítani 

az ismereteket, ettől több vagy részletesebb magyarázatot, gyakorlást 

igényelnek, 



  alkalmi felzárkóztatás: azok esetében, akik csak a baj esetén jelennek meg, pl. 

bukásra áll, dolgozat lesz, vagy csak egy adott témakört nem ért. Rájuk 

jellemző, hogy a probléma megszűnése esetén elmaradnak a korrepetálásról. 

4.Az önálló életkezdés elősegítését biztosító tevékenységek elvei: 

 legyenek képesek a testileg, szellemileg, érzelmileg és erkölcsileg egészséges 

életvitelre, 

 rendelkezzenek a társas emberi léthez nélkülözhetetlen szokások és 

magatartásmódok ismeretével és gyakorlatával, 

 legyenek képesek a társadalmi munkamegosztásba való bekapcsolódásra 

(továbbtanulás és munkavállalás). 

Nevelőink elsődleges feladatnak tekintik a hátrányos helyzetű tanuló beilleszkedését a 

kollégiumi közösségbe. Tanulmányi előmenetelüket is fokozottabban segítjük, mivel 

sok esetben pont ezeknél a tanulóknál tapasztalunk lemaradást, hiányosságokat.  

VIII.4. A kollégiumi foglalkozási terv 

A Kollégiumi nevelés országos alapprogramja (a továbbiakban lásd: alapprogram) - 

összhangban a közoktatási törvénnyel - megalapozza és kijelöli a szakmai fejlesztés irányait, 

valamint meghatározza a közoktatási kollégiumok nevelési alapelveit. 

A kollégiumok az alapprogramra építve készítik el önálló pedagógiai programjaikat. Az 

alapprogramban megfogalmazottak tág teret engednek az intézmények szakmai önállóságának, 

hiszen a kollégiumi nevelés általános kereteit határozzák meg. 

Az alapprogram azokra a hazai és európai nevelési értékekre és haladó hagyományokra épít, 

amelyek megalapozták a jelenlegi magyarországi kollégiumi nevelést, különös tekintettel a 

humanista, nemzeti, közösségi értékekre, továbbá a tehetséges tanulók kiválasztásában és 

gondozásában, a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásában, az esélykülönbségek 

csökkentésében, a kultúraközvetítésben betöltött szerepükre. Felhasználja - többek között - a 

pedagógiai, a pszichológiai, szociológiai tudományok korszerű kutatási eredményeit. 

Figyelembe veszi a Magyar Köztársaság által aláírt nemzetközi szerződésekben, 

egyezményekben vállalt kötelezettségeket, a gyermekek nevelésével, oktatásával és 

védelmével összefüggő törvényeket, jogszabályokat. 

A kollégium - igazodva a közoktatási törvény rendelkezéseihez - a nevelési folyamat során a 

tanulói tevékenységeket - annak céljától, jellegétől függően - csoportos és egyéni 

foglalkozások keretében szervezi. Külön figyelmet fordít a nemzeti és etnikai sajátosságokra 

és a fogyatékos tanulók egyéni szükségleteire. A kollégium a foglalkozások formáját és 

tartalmát úgy határozza meg, hogy azok hozzájáruljanak a tanulók erkölcsi gyarapodásához, 

személyiségének gazdagodásához, kompetenciáik fejlesztéséhez, a közösség fejlődéséhez.  

A kollégium nevelési feladatainak eredményes megoldása érdekében rendszeres kapcsolatot 

tart a szülőkkel, egyéb törvényes képviselőkkel, szülői szervezetekkel (közösségekkel), a 

kapcsolódó iskolákkal, társintézményekkel, szociálisan hátrányos helyzetű tanuló, valamint 

veszélyeztetett gyermek esetében a gyermekjóléti szolgálattal, a település - a tanulók 

nevelésében érintett - intézményeivel, civil szervezeteivel, szakmai közösségeivel, a helyi 

kisebbségi önkormányzatokkal. 



A kapcsolatok kialakításában és fenntartásában a kollégium nyitott és kezdeményező. A 

kollégiumok pedagógiai programjukban rögzítik a szülőkkel és az iskolákkal való 

kapcsolattartás és együttműködés formáit, melyek alkalmazkodnak a kollégium feladataihoz. 

1. Kollégiumi foglalkozások keretterve 

TÉMAKÖRÖK  

1. Tanulás  

2. Énkép, önismeret, pályaorientáció  

3. Európai azonosságtudat. Egyetemes kultúra  

4. Környezettudatosság  

5. Testi és lelki egészség  

7. Felkészülés a felnőtt lét szerepeire. Aktív állampolgárságra, demokráciára 

nevelés. 

8. Gazdasági nevelés  

9. Hon- és népismeret  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Az alapprogram végrehajtásához szükséges kötelező foglalkozások éves óraszáma a 

kollégiumokban évi 37 nevelési héttel (12-13-14. évfolyamon 33-mal), minden héten egy 

kötelező csoportfoglalkozással számolunk. Ennek 60%-ára, azaz 22, illetve 20 

csoportfoglalkozásra (órára) kötelezővé teszi a rendelet azt, hogy az itt megjelölt témákkal 

foglalkozzanak a kollégiumokban. A további idő a csoport és a kollégium, valamint a csoport 

tagjainak ügyeivel, szervezéssel, közösségi feladatok 

TÉMAKÖR 
9. 

évfolyam 

10. 

évfolyam 

11. 

évfolyam 

12. 

évfolyam 

13-14. 

évfolyam 

Tanulásmódszertan 4 3 3 1 1 

Énkép, önismeret, pályaorientáció 3 3 4 3 2 

Európai azonosságtudat. 

Egyetemes kultúra 
3 3 2 4 5 

Környezettudatosság 2 2 2 2 3 

Testi és lelki egészség 4 4 4 4 4 

Felkészülés a felnőtt lét szerepeire. 

Aktív állampolgárságra, 

demokráciára nevelés. Gazdasági 

nevelés 

3 3 3 3 2 

Hon- és népismeret 3 4 4 3 3 

*Összesen 22 óra 22 óra 22 óra 20 óra 20 óra 



2. A kerettantervben foglaltak megvalósítása 

a) Tanulásmódszertani foglalkozások 

Célja: az iskolai tanulás hatékonyságának növelése. 

A foglalkozások keretében a kollégisták elsajátítják: 

- a tanulási módszereket, 

- a könyvtárhasználatot, 

- gyakorolják a szövegértő olvasást, a matematikai-logikai gondolkodást. 

b) Önismeret, pályaválasztási foglalkozások 

Célja: a kollégista személyiségének, jellemének megismerése és fejlesztése. 

A foglalkozásokon elsajátítják: 

- az önismereti technikákat, 

- konfliktusok kezelését, feloldását, 

- értékek felismerését, 

- a csoportban betöltött szerepüket, 

- önálló tájékozódást a pályaválasztási lehetőségek között, 

- az életen áttartó tanulás képességeit,  

- választott szakmájukról ismereteket szereznek. 

c) Művészeti és információs kultúra területén jelentkező nevelési feladatok 

Célja: művészeti élmény-nyújtás, esztétikai értékek felismerése. Ízlésformálás. Az 

alkotási kedv felkeltése. 

- A foglalkozásokon a kollégisták műalkotásokkal ismerkednek, nyitottá 

válnak a kulturális és művészeti élmények befogadására. 

- Informatikai és számítástechnikai ismereteiket gyakorolják. 

d) Környezeti nevelés 

Célja: a kollégista felkészítése a fenntartható környezettel harmonikus 

életvezetésre. 

- A foglalkozásokon megismerkednek a környezetet károsító emberi 

tevékenységekkel és ennek hatásával. 

- A környezet tisztelete miért tekinthető a legnagyobb emberi értéknek. 

- Mit tehet az egyén a környezete megváltoztatásáért. 

e) Életmód, életvitel, háztartási ismeretek foglalkozásai 

Célja: a kollégisták felkészítése az egészséges életmódra, életvitel tudatos 

fejlesztésére. 

A foglalkozásokon elsajátítják: 

- milyen veszélyek fenyegetik az egyén egészségét, hogyan kerülhetők el 

ezek a veszélyek, 

- jártasságot szereznek az önálló életvitel megszerzésében, a szabadidő 

tudatos szervezésében, 

- háztartási ismereteket kapnak, 

- elsajátítják szükségleteik tudatos rendszerezését. 

f) Egyén és közösség 

Célja: az egyén megtalálja helyét, szerepét, feladatait a közösségben. 



- E program keretében a kollégisták megismerik a közösségi élet különböző 

színtereit. Az egyén lehetőségeit és korlátait, az alapvető emberi és 

szabadságjogokat. 

- A jog és kötelesség harmóniáját. 

- Vitakészségben szereznek gyakorlatot. 

g) Magyarság, nemzetiségi-lét, európaiság 

Célja: a szülőföld szeretetére való nevelés. Más népek és nemzetiségek 

kultúrájának, másságának tiszteletben tartásának felismerése. Az európai 

állampolgársági lét, mint új érték mit jelent az egyén és a közösség számára. 

- A foglalkozásokon a kollégisták megismerik hazánk szerepét Európában. 

- Bővülnek ismereteik az Európai Unió intézményeiről, azok szerepéről. 

- Megismerik, hogy hazánk uniós tagsága milyen lehetőségeket kínál és 

milyen kötelezettséget ró a közösségre és az egyénre. 

3. A kollégiumi nevelés eredményessége 

A kollégium - a szülővel és az iskolával együttműködve - hozzájárul ahhoz, hogy a 

tanuló eredményesen fejezze be tanulmányait választott iskolájában. A tanuló a 

kollégiumi nevelési folyamat során elsajátítja a társadalomba való beilleszkedéshez és 

a családi életben, a hivatás gyakorlásában, az állampolgári létben az önálló életvitelhez 

szükséges alapvető ismereteket, képességeket, értékeket: 

 Elsajátítja és követi az alapvető erkölcsi normákat, 

 képes az egészséges és kulturált életmód kialakítására, 

 sokoldalú képzettsége, műveltsége párosul az új ismeretek befogadásának, és 

a folyamatos megújulásnak a képességével, 

 kialakul reális társadalomképe, 

 rendelkezik az önszerveződéshez, a demokratikus érdekérvényesítéshez 

szükséges képességekkel, 

 tudása versenyképes, önértékelő képességére, szakmai felkészültségére 

alapozva választ tud adni a szakmai kihívásokra, 

 képes az együttműködésre, az emberi kapcsolatok kialakítására és 

továbbépítésére, 

 másokhoz való viszonyában toleráns, empátiával rendelkezik, társadalmi 

szemléletét a szolidaritás jellemzi, 

 ismeri nemzetünk, nemzeti és etnikai kisebbségeink kulturális, történelmi 

hagyományait. 

A kollégiumi nevelés eredményességének értékelésekor figyelembe veendő, hogy a 

nevelési folyamat milyen kiindulási állapotból, milyen feltételek mellett fejtette ki 

hatását. 

4. Csoportbeosztás 

A kollégium tanulói összetétele heterogénnek tekinthető, ha a tanulóéletkorát, iskolai 

fokozatát, családi hátterét vesszük alapul. Kollégista tanulóink a szakképző 

évfolyamon tanulókból, szakközépiskolásokból, SNI-s tanulókból és gimnazistákból 

tevődnek össze. Ezáltal a 14 évestől (9. évfolyamos) a 23 évesig (15. évfolyam) terjed 

tanulóink életkora. Mindezek mellett koedukált kollégium is vagyunk. 



Ilyen heterogén tanulói állomány mellett a kollégiumi alapprogramban foglalt kötelező 

foglalkozások megtartása csak csoportösszevonásokkal valósítható meg. Ezeket a 

csoportokat a tanév elején a nevelőtanárokkal egyeztetve a kollégiumvezetője 

határozza meg és készíti el az arra a tanévre vonatkozó és hatályos foglalkozási tervet, 

amelyet a KDÖK képviselőivel egyeztetve fogadnak el.  

Ezen kívül a törvény által előírt időkeret csoportonként még heti 10 óra, szabadon 

meghatározott időben: 

 Csoportfoglalkozások keretében elsősorban a tanulócsoport életével 

kapcsolatos feladatok, tevékenységek megbeszélése, értékelése történik; a 

foglalkozásokat felhasználjuk arra, hogy a tanulók elsajátítsák a 

mindennapi élettel kapcsolatos ismereteket, az együttélési normákat, a 

szociális viselkedés alapvető szabályait, 

 a szociális értékrendet, 

 a kollégiumi tanulók életének, egészségének védelme érdekében hangsúlyt 

kap a balesetek, a káros szenvedélyek megelőzése, 

 a személyes, egyéni törődést biztosító foglalkozások keretében lehetőség 

nyílik arra, hogy a kollégisták egyéni problémáikat feltárják, és ezek 

megoldására a pedagógus tanácsot adjon. 

VIII.5. Kollégiumi tagság 

1. A kollégiumi felvételi rendje 

A kollégiumi tagság egy évre érvényes! A tagságot minden tanévben újra meg kell 

igényelni a kollégiumi adatlap kitöltésével. 

- A jelentkezés ideje, módja: az első osztályos tanulók az iskolába történő 

jelentkezéssel egy időben, az iskola útján, vagy személyesen jelentkezhetnek a 

kollégiumba. 

- A felvételben a kollégiumvezető tájékoztatása alapján az intézmény igazgatója 

dönt a kollégiumi nevelőtestület véleményének meghallgatásával. 

Elsős tanulók kollégiumi felvételének szempontjai: 

 Az iskolába felvett állami gondozott tanulóknak férőhelyet kell 

biztosítani, 

 a többi tanulónál túljelentkezés esetén a felvételt elsősorban 

meghatározó tényezők a család szociális helyzete, anyagi körülményei, 

a tanuló tanulmányi eredménye (pl. azonos helyről, hasonló szociális 

háttérrel jelentkező két tanuló esetében a jobb tanulmányi előmenetelűt 

részesítjük előnyben), a bejárási lehetősége, 

 a jelentkezési lap kitöltése még nem jelenti a kollégiumi felvételit, 

hiszen azt augusztus elején megtartott szóbeli elbeszélgetés eredménye 

azt befolyásolja, 

 a döntést követő 3 napon belül, a kollégium írásos határozatban értesíti 

a szülőket a felvételről vagy az elutasításról, 

 Az elutasító határozatot indokolni kell, amely ellen 15 napon belül 

fellebbezésnek van helye. A fellebbezést az intézményhez kell beadni. 



2. A kollégiumi tagság megújítása 

A kollégiumi felvétel egy évre szól, így a kollégista tanulóknak, illetve szüleiknek 

minden tanév májusában a kollégium részéről megadott időpontig írásban újrafelvételi 

kérelmet kell benyújtani kollégiumi tagságuk megújítására vonatkozóan. 

Az újrafelvételi kérelmek elbírálásában a KDÖK, és a nevelőtanárok javaslatát 

meghallgatva a kollégiumvezető és az intézmény igazgatója dönt. 

A felvételi bizottság tagjai: 

 Kollégiumvezető, 

 a kollégiumi nevelőtestület, 

 kollégiumi DÖK tagjai. 

Az elbírálást, döntést megelőzően KDÖK a nevelőtanárral egyénileg értékeli a 

tanulókat, és javaslatot tesz az újrafelvételre vagy elutasításra. 

A kollégiumi tagság meghosszabbításának elvi feltételei: 

 Kiemelt szempont a képességek szerinti, rendszeres tanulás, a 

lehetőségek maximális kihasználása - ennek alapján a képességeknek 

megfelelő tanulmányi eredmény, 

 kitartó munkafegyelem a tanulásban, önkiszolgáló a munkában, 

 képességeknek, egyéniségnek megfelelő kezdeményezés, öntevékeny 

részvétel a közösségi munkába. Rábízott, vagy vállalt feladatok pontos 

teljesítése, 

 házirend, napirend pontos betartása, 

 a társakhoz való közvetlen, segítőkész, humánus közösségi magatartás, 

 a szabadidő tartalmas, tevékeny eltöltése, 

 törekvés a szakmai és általános műveltség gyarapítására, 

 tanárokkal, felnőttekkel szembeni tisztelettudó magatartás, mások 

munkájának megbecsülése, 

 kulturált stílus, hangnem, 

 őszinte véleménynyilvánítás, 

 a csoport és kollégiumi közösség fejlődéséért átérzett felelősség. 

A fenti szempontok folyamatos teljesítését mindig az egyén képességei és egyénisége 

alapján értékeljük. 

Ezek a feltételek minden tanuló számára teljesíthetők. 

Csak a fenti szempontok teljesítése mellett (egyénre szabottan) vesszük figyelembe: 

 A szociális helyzetet, 

 a bejárási nehézségeket. 

A kollégiumi tagságát a fentiek alapján nem hosszabbítjuk meg azoknak a tanulóknak 

akik: 

 Rossz tanulmányi eredményüket hanyagságuk miatt érik el, 

 a segítés lehetőségeit nem veszik igénybe, 

 közösségi munkát nem végeznek, 

 társaikhoz való viszonyuk, stílusuk kifogásolható, 

 magatartásuk közösségromboló, 

 nem teljesítik felelősséggel az önkiszolgáló munkát, az önkormányzati 

feladatokat (napos, ügyeletes, stb.), 

 munkafegyelmük kifogásolható. 



A fenti indokok nem mindegyikének kell fennállni ahhoz, hogy elutasító döntést 

hozzon a bizottság, különösen abban az esetben, ha a tanuló bejárása is megoldható, 

vagy a szülők szociális helyzete alapján a tanuló albérleti elhelyezése is biztosítható. 

Az újrafelvételről vagy elutasításról a felvételi bizottság nevében a kollégiumvezető 

írásos határozatban értesíti a szülőket. Az elutasítást indokolja. Az elutasító határozat 

ellen fellebbezésnek van helye, amelyet az intézmény igazgatójához kell beadni az 

elutasító határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül. 

A kollégiumba való beiratkozás módja: 

A kollégiumba az iskolakezdés előtti napon lehet beköltözni 12 órától. A tanuló 

beiratkozás is ekkor történik. A Kollégiumi Törzskönyvbe való bejegyzésével 

megkezdődik a kollégiumi jogviszonya. 

Az adatlapokat a kollégiumi felvétel megtörténtjéről való postai kiértesítő alkalmával 

a borítékban postázzuk a szülőknek, akik megszabott határidőre a kitöltött adatokat a 

kollégiumba visszajuttatják. 

A nem jelentkezők helyére a „várakozási listánk” következő diákjai kerülnek, akiket 

folyamatosan értesítünk az üresedő helyekről. Mivel, főleg tanév elején többen 

döntenek úgy, hogy kiköltöznek a kollégiumból, mert iskolát változtatnak, vagy nem 

szeretnek itt lenni, nehezen szokják a szülőktől levő távollétet, stb., folyamatosan 

történik be- és kiiratkozás. 

3. A kollégiumi jogviszony megszüntetése 

A tanulmányok befejezése előtt: 

 Ha a szülő személyesen valamilyen okból, írásban kéri, 

 ha a felvételi bizottság a következő tanévre a jelentkezést nem fogadja 

el, 

 ha fegyelmi eljárás határozata alapján a kollégistát kénytelenek vagyunk 

a kollégiumból kizárni. 

A tanulmányok befejezése után: 

 Egyéni kérés alapján, 

 az utolsó vizsga napján. 

A kiköltöző kollégista kijelentkező-leszámoló lapot köteles kitölteni, melyet 

nevelőtanára és a kollégium gondnoka is aláír. 

4. A gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő tevékenységek 

- A nevelők és tanulók személyes kapcsolatainak egyik fő célja a gyermek- és 

ifjúságvédelemmel összefüggő problémák feltárása, megelőzése. Minden 

nevelő közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a 

tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásban, 

megszüntetésében. 

- Fel kell ismerni és fel kell tárni a tanulók problémáit. 

- Meg kell keresni a problémák okait. 

- Segítséget kell nyújtani a problémák megoldásához. 



- Jelezni kell a felmerült problémát az iskolai gyermekvédelmi felelősnek és az 

illetékes gyermekjóléti szolgálat szakembereinek. 

- A kollégium együttműködik Hatvan és Lőrinci város intézményeivel: 

o nevelési tanácsadóval, 

o gyermekjóléti szolgálattal,  

o családsegítő szolgálattal,  

o polgármesteri hivatallal, 

o gyermek- ill. iskolaorvossal, 

o a gyermekvédelemben résztvevő társadalmi szervezetekkel. 

5. Az iskolával, a szülővel való kapcsolattartás és együttműködés formái 

- Egyik legfontosabb feladat a tanulók aktuális iskolai helyzetének figyelemmel 

kísérése. Ez az osztályfőnökkel és a szaktanárokkal kialakított folyamatos, 

naprakész információcsere útján. 

- A kollégisták nevelése, fejlesztése csak a szülői házzal együttműködve 

valósítható meg. 

- A szülőkkel való kapcsolattartás formái: 

o szülői értekezletek, 

o egyéni személyes beszélgetések, 

o levelezés, 

o telefonbeszélgetés, 

o Internet 

6. A kollégiumi nevelőmunkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke: 

- szabadidő hasznos eltöltését szolgáló klubhelyiség, 

- konditerem fejlesztőgépekkel, 

- tornaterem (iskolai), 

- könyvtár (iskolai),  

- számítógépek , 

- televíziók ,  

- kazettás rádiósmagnók , 

- CD lejátszós rádiósmagnók , 

- videomagnó, 

- DVD-lejátszó, 

- hi-fi berendezés, 

- sport- és játékeszközök 



IX. A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka 

tartalma, osztályfőnök feladatai 

a) A pedagógusok általános, mindenkire egyaránt vonatkozó feladatai.  

- Az éves feladattervben elfogadott megbízatását teljesíti 

- Részt vesz a szakmai munkaközösség munkájában 

- Óraközi szünetekben ügyeletet lát el a tanév elején kialakított ügyeleti rendnek 

megfelelően és az ügyeleti szabályzatban megjelöltek szerint  

- Fogadóórában fogadja a szülőket 

- Minden pedagógus feladata, hogy hozzájáruljon az iskola hírnevének és 

elismertségének növeléséhez, arculatának formálásához. 

- Vezetői megbízás alapján részt vesz a pályaválasztó, orientáló munkában, segíti 

az iskola beiskolázási tervének megvalósítását. 

- Az iskola tanárai érdemben közreműködnek az iskola hagyományőrző 

rendezvényeinek megszervezésében, támogatják az e területen jelentkező 

diákkezdeményezéseket. Segítik az évkönyv megjelenését. 

- A többszörösen hátrányos helyzetű tanulók neveléséből, hátrányuk 

csökkentéséből nagy toleranciával, türelemmel veszi ki részét. Az iskolai 

beilleszkedésük elősegítésén fáradozik. 

- Részt vesz a tanórán kívüli nevelőmunkában 

- Az osztályközösséget irányító osztályfőnök munkáját segíti. Közreműködik az 

osztályközösség tevékenységében, oktató-nevelőmunkájának megvalósításában. 

- Oktató-nevelőmunkájához tanmenetet készít. 

b) Az osztályfőnök feladatai 

- Az osztályfőnököt az iskola igazgatója jelöli ki 

- Munkáját az osztályközösség vezetőjeként végzi 

- Együttműködik, összehangolja és segíti az osztályban tanító pedagógusok 

munkáját, látogatja óráikat. Észrevételeit és esetleges problémáit az érintettekkel 

megbeszéli. 

- Alaposan ismernie kell tanítványai személyiségét, szülői hátterét és a pedagógiai 

program elvei szerint neveli az osztályközösség tanulóit. 

- Figyelemmel kíséri a tanulók előmenetelét az osztály fegyelmi helyzetét, 

különösen gondot fordít a hátrányos és veszélyeztetett helyzetű tanulók 

segítésére. 

- Minősíti a tanulók magatartását és szorgalmát az osztályban tanító tanárokkal 

együtt. 

- Tájékoztatja a tanulókat és szülőket az iskola előtt álló feladatokról, az osztály 

tanulmányi eredményéről és általános neveltségi szintjéről. 

- Az osztályközösséget felkészíti és mozgósítja az iskolai rendezvényekre, iskolai 

közösségi munkára. 

- Szülői értekezletet tart szükség szerint, de legalább évente két alkalommal. 

Együttműködik az iskolai és az osztályközösség szülői választmányával. 

- Ellátja az osztállyal kapcsolatos ügyviteli feladatokat: 

 Az osztályban történt létszámváltozást jelenti az iskola igazgatójának, 

közvetlen vezetőjének és az iskolatitkárnak 

 Az osztálynaplót, elektronikus naplót naprakészen vezeti 

 Kijelöli az osztály heteseit, meghatározza feladataikat 

 A tanulókról kiállított törzslapot naprakészen vezeti 

 A bizonyítványok kezelését az iskolai SZMSZ-ben leírtak szerint végzi 



 Az osztályról adatokat szolgáltat az iskolai statisztikához 

 Ellenőrzi a tanulók hiányzásait, a naplóban naprakészen nyilvántartja. 

- Kapcsolatot tart az iskola vezetőivel, az ifjúsági felelőssel, a nevelési 

igazgatóhelyettes - kollégiumvezetővel, a diákönkormányzattal, a szülői 

munkaközösséggel 

- Segíti a tanulók pályaválasztását 

- Oktató-nevelőmunkájához tanmenetet készít, amelynek tartalmát a helyi 

tantervben meghatározottak szabályozzák. 



X. A SZÜLŐ, A TANULÓ, AZ ISKOLA EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK 

FORMÁI 

Az iskolának és a családnak közös érdeke, hogy a gyermekek nevelésében 

együttműködjenek. Ahhoz, hogy a család és az iskola feladatmegosztásán érdemben 

gondolkodjunk, tisztában kell lennünk azzal, hogy milyen is a család, ahonnan a diákok 

az iskolába érkeznek. 

Ezért nagyon fontos az iskola együttműködése, az egységes nevelés alkalmazása. 

Az iskolának meg kell ismernie a tanuló családi körülményeit. A szülőket meg kell 

ismertetnünk az iskola céljaival, törekvéseivel, lehetőségeivel. Ennek érdekében: 

- az iskola nyílt napokat tart minden évfolyamon évenként egy alkalommal, 

- a szülőket meghívjuk az iskola által szervezett rendezvényekre, 

- fogadóórákat 2 havonként szervezünk, 

- szükség szerint az osztályfőnök családlátogatáson vesz részt, 

- osztálykeretekben szülői értekezleteket szervezünk negyedévenként, illetve 

szükség szerint, 

- a 9. évfolyamon kezdő tanulók szüleinek részére összevon iskolai szülői 

értekezletet tartunk, 

- rendszeres tájékoztatást nyújtunk a tanulók előmenetelével kapcsolatos 

problémákról és az iskolát érintő feladatokról, 

- az iskola Szülői Szervezeteinek képviselőit meghívjuk vezetői értekezletekre, 

- az iskola a Szülői Szervezet működését, információval való ellátását biztosítja. 



XI. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK ÉS 

FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE 

Iskolánk rendelkezik a korszerű oktatáshoz szükséges eszközökkel .Rendelkezünk: 

- 16 tanteremmel, 

- 2 idegen nyelvi laborral, 

- 2 számítástechnikai szaktanteremmel, 

- 1 természettudományi szaktanteremmel, 

- 1 kereskedelmi szaktanteremmel, 

- 1 humán szaktanteremmel, 

- könyvtárral, 

- 1 tornateremmel, 

- 1 tornaszobával, 

- tanműhelyekkel (vendéglátó, szobafestő), 

- füves és bitumenes sportpályával, 

- salakos teniszpálya. 

Az oktatás színvonalának emeléséhez rendelkezünk: 

- - multimédiás eszközökkel (interaktív táblákkal, számítógépekkel), szoftverekkel, 

- - 6 tanteremben teljesen új bútorzat, berendezés áll rendelkezésre, 

- - írásvetítőkkel, fali vetítővászonnal, 

- - videomagnóval, 

- - CD lejátszókkal, 

- - fénymásolóval, nyomtatókkal, 

- - a természettudományos tantárgyak oktatását elősegítő eszközökkel, 

vegyszerekkel, 

- - térképekkel , demonstráló táblákkal. 



XII. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

I. A helyi tanterv készítésénél az 51/2012(XII.21.) EMMI rendeletben közzé adott, 

kerettantervet vettük alapul, aminek beépítését alkalmaztuk: 

 Gimnázium: Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyamainak számára 

Tantárgy  Választott változat 

Ének-zene A változat 

Biológia B változat 

Kémia  B változat 

Fizika A változat 

II. A tanulók teljesítménye, ellenőrzésének és értékelésének szabályai 

1. A tanulási  teljesítmény ellenőrzése és értékelése szóban és írásban történik. A 

kettő arányát a  szaktanár dönti el. Mindkét módszernél fontos követelmény az 

objektivitás biztosítása. 

Érdemjegy meghatározása: 

elégtelen (1): A tantervi követelmények minimumát sem tudja, ennek eleget 

tenni tanári útbaigazítással sem képes. Megtagadja a munkát. 

elégséges (2): A tantárgyi követelményekből a továbbhaladáshoz szükséges 

minimális ismeretekkel, jártassággal rendelkezik. Fogalmakat hiányosan 

segítséggel tud meghatározni, önálló feladatvégzésre csak ritkán képes. 

közepes (3): A tantervi követelményeknek gyakran pontatlanul tesz eleget. 

Tanári segítségre többször is rászorul . 

jó (4): A tantervi követelményeket megbízhatóan, kevés és jelentéktelen hibával 

teljesíti.  

jeles (5). A tantervi követelményeket kifogástalanul teljesíti. A tananyagot 

ismeri , érti , tudja , alkalmazza. A tantárgy szaknyelvét pontosan szakszerűen 

használja. Számonkérések, órai munka során kiemelkedően teljesít. 

2. A tanuló teljesítményét rendszeresen ellenőrizni kell. az ellenőrzések számát a 

heti óraszám alapján határozzuk meg. Minimum félévente   a heti óra szám 

duplája kell hogy legyen a tanulók érdemjegyeinek száma. Ez biztosítja 

érdemben a félévi tájékoztatás és az év végi eredmény meghatározását. 

3. A számonkérés, beszámoltatás formái: 

Szóbeli számonkérés: 

A szaktanár által  meghatározott témakörben a tanuló  segítség nélkül kifejti a 

feladott témakört. A szóbeli  felelet értékelése a szaktanár feladata. 



A tanár köteles indokolni a teljesítmény értékelését. 

A szóbeli felelet a tananyag egy-két témakörére terjedhet ki. 

Írásbeli beszámoltatások: 

Alkalmazott formák: 

a) Egy-két tananyagot magába foglaló  írásbeli dolgozat (röpdolgozat) a 

szaktanár alkalmazhatja a tanulók egy csoportjára, vagy az egész 

osztályközösségre. Ez esetben a szaktanár nem  köteles előre bejelenteni a 

dolgozatírás időpontját. 

b) Három vagy több témakört lezáró írásbeli dolgozat. A tanár legalább egy 

héttel előre közli az írásbeli dolgozat idejét, témaköreit, a követelményeket, 

az értékelés szempontjait. 

- Az osztályban tanító tanárok kötelesek egyeztetni a dolgozatok írásának 

időpontját, hogy egy tanítási napon két témazáró dolgozatnál többet  ne 

kelljen írni a tanulónak, 

- az írásbeli dolgozatokat a megírástól számított két héten belül ki kell 

javítani, értékelni kell és annak eredményét közölni kell a tanulóval.  

Kérés esetén a tanuló a dolgozat másolatát hazaviheti az értékelt 

dolgozatot, hogy a szülővel láttamozni tudja. 

c) Kis érettségi: Kis érettségi: 10. évfolyamon a kötelező és választott  érettségi 

tantárgyakból lehet tartani az érettségi követelményeinek megfelelő felmérő 

dolgozatot. A kis érettségi időpontját az intézmény munkatervében rögzíti, a 

szaktanár erről legkésőbb minden tanév szeptember 15-ig köteles írásban 

értesíteni az érintett tanulókat .  Az írásbeli felmérő a 9.-10. évfolyam 

tananyagából történik az érettségi követelmények alapján. A felmérő dolgozat 

témaköreit, követelményeit, az értékelés szempontjait legalább három 

hónapra előre, írásban meg kell adni a tanuló számára. Egy tanítás napon csak 

egy felmérő (kis érettségi) dolgozatot lehet íratni. A dolgozat megírásának 

pontos időpontjáról legalább két héttel előre kell tájékoztatni a tanulót. 

Felmérő dolgozat érdemjegye súlyozottan (két érdemjegy értékében) kerül 

beszámításra az osztályzáskor. Kérés esetén a tanuló hazaviheti az értékelt 

dolgozatot, hogy a szülővel láttamozni tudja. Az írásbeli kis érettségi 

dolgozathoz szóbeli számonkérés is kapcsolódhat. 

d) Az írásbeli számonkérésnél alkalmazandó értékelési szabályok: 

Gimnáziumi és szakközépiskolai 9-12. évfolyamokon, illetve szakiskola  

9-10. évfolyamán 

Az értékelés alapja a kimeneti vizsga. Ezt alkalmazzuk az általános műveltséget 

megalapozó szakaszban, valamint a szakiskola 9-10. évében az átjárhatóság és 

beszámíthatóság érdekében. 

A kulcskompetenciák fejlesztése és a kimeneti vizsga súlyponti tananyagrészének 

mélyebb elsajátítása érdekében a szaktanár az egyes témakörök tekintetében a 

vizsga követelmény szintjétől eltérhet. 

A szakképzési évfolyamokon a központi szakmai vizsgakövetelményben rögzített 

pontszámítás az értékelés kiindulási alapja. 

A pontszámítás és értékelés során figyelembe kell venni a szakmai záróvizsga 

moduláris összetételét és a különböző modulrészek %-os súlyozását. 



A szakmai záróvizsgán egyes modulrészek alacsonyabb, míg más modulrészek 

magasabb %-os súllyal számítanak bele az eredménybe. Ennek megfelelően a tanév 

közbeni számonkérés értékelése eltérhet a vizsgakövetelményben rögzítettektől. 

Egyes modulon belül az elméleti és gyakorlati számonkérés súlyozott beszámítását 

is figyelembe lehet venni a tanévközi számonkéréskor. 

Az alkalmazott pontszámítás és értékelés biztosítsa tanulóinknak -a folyamatosan 

növekvő tananyag mennyisége mellett- a szakmai záróvizsga követelmények 

sikeres teljesítését. 

4. A helyi tanulmányi versenyeken való eredményes részvételnek a tanuló 

értékelésébe történő beszámítása: 

A tanulmányi versenyeken az első három helyezett az adott tantárgyból egy-egy 

jeles érdemjegyben részesül, amely érdemjegyet be kell a félévi vagy a tanév végi 

osztályzatba beszámítani. 

5. A félévi, tanév végi osztályzatok megállapításának szabályai: 

Az osztályzat összefoglaló képet ad a tanuló adott tantárgyban nyújtott 

teljesítményéről, neveltségi szintjéről. Egyben tájékoztatja a tanulót , szülőt, tanárt 

arról milyen szinten sikerült elsajátítani a tanulónak az adott időszak 

ismeretanyagát. 

A tanuló osztályzatait az évközi teljesítménye és érdemjegyei alapján vagy az 

osztályozóvizsga, különbözeti vizsga , javítóvizsga, beszámoltató vizsga 

eredményei alapján kell megállapítani a köznevelési törvényben foglaltak szerint. 

A félévi osztályzatok megállapítása, jellemzői: 

 A tanulót az első félévben nyújtott teljesítménye és  érdemjegyei alapján kell 

értékelni. Az osztályzatok az mutatják ,hogy a tanuló milyen mértékben tett 

eleget az egyes tantárgyak tanulmányi követelményeinek és miként 

értékelhető a magatartása szorgalma. 

 A félévi osztályzatok tájékoztató jellegűek. 

A tanév végi osztályzatok megállapítása , jellemzői: 

 A tanuló tanév végi osztályzatait az egész évben nyújtott teljesítménye 

alapján kell megállapítani. 

 A tanév végi osztályzatok megmutatják, hogy a tanuló milyen mértékben 

teljesítette az adott évfolyam tantárgyi követelményeit és ez elegendő-e a 

magasabb évfolyamra lépésre. 

A félévi és a tanévvégi osztályzatokat a nevelőtestület az osztályozó értekezleten 

áttekinti és a szaktanár illetve az osztályfőnök által megállapított osztályzatok 

alapján dönt a tanuló továbbhaladásáról. 

Vizsgán kapott osztályzatot a tantestület nem módosíthat! 

Az osztályzatokról a tanulót és szüleit, gondviselőjét a félévi értesítőben illetve a 

bizonyítványban értesíti az iskola, amelyet a tanuló köteles bemutatni szüleinek és 

gondviselőjének. 

6. A tanulók kollégiumi munkájának értékelése 

A kollégiumi munka értékelésének szempontjai: 

 Csoportfoglalkozásokon való aktív részvétel 

 Tanulmányi munka minősége, színvonala 

 A tanuló szorgalma 

 A tanuló magatartása, fegyelme 



 A tanuló rendszeretete, mennyire törekszik környezetének tisztántartására 

 A kollégiumi és iskolai szabályok betartása 

 Közösségi tevékenység 

 Tanulmányi versenyeken való részvétel 

Az értékelés a szempontok alapján írásban történik és a tanuló magatartás illetve 

szorgalmi érdemjegyeinek megállapításánál figyelembe veszik. Az értékelések 

negyedévi gyakorisággal történnek, amelyeket a kollégiumi naplóban is rögzíteni 

kell. Az értékelésről írásban értesíteni kell a szülőket. 

7. A tanulók magatartási és szorgalmi érdemjegyeinek minősítése 

példás (5): Ha a munkájával, jó kezdeményezéseivel tesz a közösségért. 

Magatartásával, kulturált viselkedésével példát mutat. Felszerelését mindig elhozza 

az iskolába. A házirend előírásait betartja. 

jó (4): Ha a rábízott feladatot kifogástalanul látja el. Ő maga azonban felkérés 

nélkül nem vállal feladatokat. Iskolai viselkedése általában kifogástalan. A 

házirendben leírtakat betartja. Felszerelése hiánytalan. 

változó (3): Ha gyakran hiányos a felszerelése. A házirendben foglaltakat nem 

mindig veszi tudomásul. Magatartásával zavarja a tanórákat, ha  szaktanári, illetve 

osztályfőnöki figyelmeztetést kap. 

rossz (2): Ha  fegyelmezetlenségével rossz példát mutat társainak. Többször kapott 

osztályfőnöki és igazgatói elmarasztalást. Fegyelmi büntetésben részesült. 
A tanulók szorgalmának minősítése: 

példás (5): Ha a tanítási órákra való felkészülése képességéhez mérten 

kifogástalan, tanórákon aktív. A tanulmányi eredménye a képességének megfelelő. 

jó (4): Ha írásbeli munkáját teljesíti, vállalt feladatait elvégzi. 

változó (3): Ha munkájában  csak időként  tanúsít törekvést. Kötelességét csak 

figyelmeztetés útján teljesíti. 

hanyag (2): Ha képességéhez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében, 

kötelességét gyakran elmulasztja, munkájában  megbízhatatlan, valamilyen 

tantárgyból elégtelen , félévkor vagy év végén  elégtelen minősítést kapott. 

- Magatartási és szorgalmi jegyének megállapítása az osztályban tanító 

tanárok közösségének a feladata. 

- A tanulók teljesítménye alapján a félévi és év végi érdemjegyek 

megállapítása és lezárása a szaktanár javaslata szerint félévi, illetve év 

végi osztályozó tantestületi értekezleten történik.  

8. Otthoni felkészüléshez előírt írásbeli feladatok adásának elvei és formái: 

Az otthonra feladott feladat (házi feladat) a tananyag elmélyítését szolgálja. 

Figyelembe kell venni a tanuló képességét, leterhelését és figyelni kell arra, hogy a 

tanulónak legyen ideje a pihenésre és regenerálódásra. 

Kötelező házi feladat csak nagyon indokolt estben adható. Erre akkor kerüljön sor, 

ha a tananyag elmélyítése azt feltétlen indokolttá teszi. 

Szorgalmi feladatokat egyéni jelentkezés alapján a tanár kijelölhet. 

Időbeli korlátozások: 

Tanulmányi szünet időszakára nem adható kötelező írásbeli feladat. 

A házi feladat beszámíthatósága a tanuló teljesítményének értékelésébe, a szaktanár 

kompetenciája, amit a feladat kiadásakor közöl a tanulóval. 

 Ha a tanuló több mint egy hétig hiányzik az iskolából, számára lehetővé kell 

tenni, hogy az elmaradt tananyagot pótolja. 



9. Tanulmányok alatti vizsgák, modulzáró vizsgák, szintvizsgák és 

záróvizsgák szabályai: 

A) A tanulmányok alatti vizsgák az alábbiak lehetnek: 

 Osztályozó vizsga (amennyiben a tanuló hiányzásai elérték a 

jogszabályokban meghatározott mértéket) 

 Különbözeti vizsga (iskola vagy képzési típus váltásakor) 

 Javítóvizsga (ha a tanuló tanév végén elégtelen osztályzatot kapott) 

 Beszámoltató vizsga (ha a tanuló egy adott témakör teljes feldolgozásánál 

hiányzott) 

 Pótló vizsga (ha a tanuló a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol 

marad, illetve a megkezdett vizsgáról eltávozik ) 

A tanulmányok alatti vizsgára az iskola a 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet 

alapján belső vizsgaszabályzatot készített, amely a pedagógiai program mellékletét 

képezi. 

 A szintvizsgákra a Magyar Kereskedelmi és Ipar Kamara által kiadott 

szabályzat szerint kerül sor. 

A záróvizsgákon alkalmazott teljesítmény-mérések: 

Az érettségi és szakvizsga szabályzatokban meghatározottak szerint kell eljárni.  
B) Magántanulói státus létesítésének szabályai, a magántanulók értékelése 

- A magántanulói státus létesítését az igazgató engedélyezheti a szülő és 

tanuló kérésére, a jogszabályok figyelembevételével. 

- A magántanulónak félévente legalább egy alkalommal be kell számolnia 

az adott időszak tananyagából és érdemjegyet kell szereznie. 

- Amennyiben a tanuló nem teljesítette a fenti feltételeket illetve a 

tanulmányi követelményeket, osztályozó illetve javítóvizsgát köteles tenni. 

- A magántanuló értékelését a szaktanár által adott érdemjegyek alapján a 

nevelőtestület fogadja el. 

10. A tankönyv és taneszközök kiválasztásának elvei: 

 A tankönyv és taneszköz kiválasztás a szaktanár feladata 

 Elfogadásának kritériumai: 

o A szaktanár által kiválasztott tankönyvet és taneszközt a 

munkaközösség minősíti és elfogadja 

 A tankönyvellátás rendjét az iskola erre vonatkozó szabályzata részletesen 

tartalmazza.  

 Tartóstankönyv térítésmentesen kölcsönözhető az iskola könyvtárából. 



11. A tanuló fizikai állapota mérésének módszerei: 

Az iskola két módszert alkalmaz, a mellékelt táblázatok szerint. 

1. Általános képzésben résztvevők részére   1. sz. táblázat szerint 

2. Belügyi rendészeti képzésben résztvevő tanulók számára a 2. sz. táblázat alapján.  

1. sz. melléklet 

A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSHEZ AZ ÁLTALÁNOS  KÉPZÉSBEN 

RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA 

Pont Cooper teszt 

2000 m 

futás 

perc/mp 

100 m 

síkfutás 

Helyből 

távolugrás 

cm 

Súlypont 

emelkedés 

Fekvőtá-

masz 30” 

alatt /db) 

Hanyagfekv

ésből felülés 

térdérintés-

sel 1’ 

Kétkezes 

dobás fej 

fölött hátra 

férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő 

25 7/00 8/35 12,8 14,5 250 220 70 60 37 37 57 45 19,0 15,0 

24 7/10 8/40 12,9 14,6 248 218 68 58 36 36 56 44 18,5 14,5 

23 7/20 8/45 13,0 14,7 246 216 66 56 35 35 55 43 18,0 14,0 

22 7/30 8/50 13,0 14,8 244 214 64 54 34 34 54 42 17,5 13,5 

21 7/40 8/55 13,1 14,9 242 212 62 52 33 33 53 43 17,0 13,0 

20 7/50 9/00 13,1 14,5 238 208 60 50 32 32 52 42 16,5 12,5 

19 8/00 9/05 13,2 15,0 237 207 58 48 31 31 51 41 16,0 12,0 

18 8/10 9/10 13,2 15,0 234 198 56 46 30 30 50 40 15,5 11,5 

17 8/20 9/20 13,3 15,1 233 194 54 44 29 29 49 39 15,0 11,0 

16 8/30 9/30 13,4 15,2 232 192 52 42 28 28 48 38 14,5 10,5 

15 8/40 9/40 13,4 15,2 230 190 50 40 27 27 47 37 14,0 10,0 

14 8/50 9/50 13,5 15,3 228 188 48 38 26 26 46 36 13,5 9,5 

13 9/00 10/00 13,6 15,4 226 186 46 36 25 25 45 35 13,0 9,0 

12 9/10 10/10 13,7 15,5 224 184 44 34 24 24 44 34 12,5 8,5 

11 9/20 10/20 13,8 15,6 222 182 42 32 23 23 43 33 12,0 8,0 



10 9/30 10/30 13,9 15,7 220 180 40 30 22 22 42 32 11,5 7,5 

9 9/40 10/40 13,9 15,8 218 179 38 28 21 21 41 31 11,0 7,0 

8 9/50 10/50 14,0 15,9 216 178 36 26 20 20 40 30 10,5 6,5 

7 10/00 11/00 14,1 16,0 214 177 34 24 19 19 39 29 10,0 6,0 

6 10/10 11/10 14,2 16,1 214 176 32 22 18 18 38 28 9,5 5,5 

5 10/20 11/20 14,3 16,2 210 175 30 20 17 17 37 27 9,0 5,0 

4 10/30 11/30 14,4 16,3 209 174 28 18 16 16 36 26 8,5 4,5 

3 10/40 11/40 14,5 16,4 208 173 26 16 15 15 35 25 8,0 4,0 

2 10/50 11/50 14,6 16,5 207 172 24 14 14 14 34 24 7,5 3,5 

1 11/00 12/00 14,7 16,6 206 171 22 12 13 13 33 23 7,0 3,0 

 



2. sz. melléklet 

A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSÉHEZ A BELÜGYI RENDÉSZETI 

KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA 

Pont 2000 m-es 

futás 

(Perc/mp) 

Felülés 1’ alatt 

(db) 

Fekvőtámasz 

30” alatt (db) 

Hajlított karú 

függés időre 

(mp) 

4 x 10 m-es 

ingafutás (mp) 

Helyből 

távolugrás  

(cm) 

férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő 

25 7/00 8/35 57 45 37 37 75 53 8/8 9/4 250 220 

24 7/10 8/40 56 44 36 36 73 50 8/9 9/5 248 218 

23 7/20 8/45 55 43 35 35 70 47 9/0 9/6 246 216 

22 7/30 8/50 54 42 34 34 67 46 9/1 9/7 244 214 

21 7/40 8/55 53 43 33 33 65 45 9/2 9/8 242 212 

20 7/50 9/00 52 42 32 32 63 44 9/3 9/9 240 208 

19 8/00 9/05 51 41 31 31 61 43 9/4 10/0 238 207 

18 8/10 9/10 50 40 30 30 59 42 9/5 10/1 236 198 

17 8/20 9/20 49 39 29 29 57 41 9/6 10/2 234 194 

16 8/30 9/30 48 38 28 28 54 40 9/7 10/3 232 192 

15 8/40 9/40 47 37 27 27 51 39 9/8 10/4 230 190 

14 8/50 9/50 46 36 26 26 48 38 9/9 10/5 228 188 

13 9/00 10/00 45 35 25 25 46 37 10/0 10/6 226 186 

12 9/10 10/10 44 34 24 24 44 36 10/1 10/7 224 184 

11 9/20 10/20 43 33 23 23 41 35 10/2 10/8 222 182 

10 9/30 10/30 42 32 22 22 40 34 10/3 10/9 220 180 

9 9/40 10/40 41 31 21 21 39 33 10/4 11/0 218 179 

8 9/50 10/50 40 30 20 20 38 32 10/5 11/1 216 178 

7 10/00 11/00 39 29 19 19 37 31 10/6 11/2 214 177 

6 10/10 11/10 38 28 18 18 36 30 10/7 11/3 212 176 

5 10/20 11/20 37 27 17 17 35 28 10/8 11/4 210 175 

4 10/30 11/30 36 26 16 16 34 26 10/9 11/5 208 174 

3 10/40 11/40 35 25 15 15 33 24 11/0 11/6 216 173 

2 10/50 11/50 34 24 14 14 32 22 11/1 11/7 214 172 

1 11/00 12/00 33 23 13 13 31 21 11/2 11/8 212 171 

A méréseket tanévenként két alkalommal végezzük el; első félév végén és tanév végén.  



12. A szabadon választott  tantárgyak választásának  rendje 

Az igazgató minden év április 15-ig  közzé teszi a szabadon válaszható tantárgyak, 

szakkörök indulásával kapcsolatos tájékoztatót. A tájékoztató érettségi felkészítésre 

vonatkozóan  megjelöli a felkészítés szintjét is. A tájékoztató tartalmazza, hogy 

várhatóan melyik pedagógus tartja a foglalkozást. Az osztályfőnök értesíti a tanulókat és 

a szülőket a választható tantárgyakról, annak óraszámairól és írásos visszajelzést kér,  

amit a tanuló és a szülő ír alá. Ennek leadási határideje minden év május 20. A tanuló a 

választását az igazgató engedélyével módosíthatja, az adott tanév szeptember 15-ig. Az 

erre irányuló kérelmet az osztályfőnökének adja le amelyet az a  véleményével ellátva 

továbbít az igazgatónak. 

A választást követően a szabadon választott tantárgyra is csak azok a követelmények 

érvényesek, mint a kötelező tantárgyakra. A szakkörök, érettségi felkészítő csoportok 

indításának feltétele a köznevelési törvényben meghatározott minimális 

csoportlétszámok megléte. 

Az iskola a pedagógiai programban szereplő érettségi vizsgatárgyakból középszinten 

vállalja a felkészítést, emelt szint esetén a kötelező vizsgatárgyakból, valamint a 

biológia, fizika, földrajz tantárgyakból. 

13.  Az iskola  biztosítja a mindennapos testedzés feltételeit. Órakeretét az 

óraelosztási terv tartalmazza: 

- kötelező órák megállapításával 

- az iskolai sportköri munkára biztosított heti 2 óra megállapításával. 

14. A csoportbontások és egyéb foglalkozások szervezésének elvei: 

Iskolánkban csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelvet, az informatikát, matematikát, 

információkezelés  és szakmai tantárgyakat. Célunk ezzel, hogy az ismereteket 

elmélyítsük, több idő jusson a kommunikációs készségek fejlesztésére és tanulók 

tudásának megalapozására. A csoportok kialakítása a törvényi szabályozás figyelembe 

vételével történik. 

15. A tanuló felvételére, átvételi kérelmére, ezek sorrendjére vonatkozó helyi 

szabályok: 

A 9. évfolyamra történő felvétel során  az iskolába jelentkező tanulókat az 5., 6., 7. 

tanév végi eredményei 8.fél évi eredmények alapján rangsoroljuk. A pontszámítás 

alapja a fenti tanévekben matematikából, magyar nyelv és irodalomból, történelemből, 

idegen nyelvből elért érdemjegyek.A pontszámok alapján kialakult rangsor alapján 

jelezzük vissza, hogy mely tanulókat tudjuk felvenni az adott képzési szakra. 

A más iskolából történő átvétel esetén a tanuló és a szülő írásbeli kérvény alapján 

kérheti az iskolába történő felvételét. Az átvételi kérelemhez csatolni kell az iskolai 

bizonyítvány illetve félévi értesítő másolatát, ha van szakértői véleményt. 

Az átvétel engedélyezéséről az iskola vezetése dönt, megvizsgálva a tanuló 

magatartására, szorgalmára vonatkozó értékelését, érdemjegyeit, a tanult tantárgyakat- 

különös tekintettel a szakmai és érettségi tantárgyakra- , az osztály illetve 

szakmacsoport létszámát. 

Átvétel esetén, ha szükséges a tanuló számára különbözeti vizsga letételét írhatják elő.  



XIII. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 

1. A pedagógiai program módosítására: 

- az iskola igazgatója 

- a nevelőtestület bármely tagja 

- a nevelők szakmai munkaközösségei tehetnek javaslatot 

- a főhatóság, illetve az iskola fenntartója rendelheti el. 

A szülők és a tanulók a pedagógiai program módosítását közvetlenül illetve a 

diákönkormányzat és a szülői választmány képviselői útján javasolhatják az 

igazgatónak. 

Jelen pedagógiai program módosítása csak a nevelőtestület elfogadásával és a 

fenntartó jóváhagyásával lehetséges. 

2. Az intézmény valamennyi tagintézményében 2013. szeptember 1. napjától szervezi 

meg nevelő és oktató munkáját e pedagógiai program alapján. A pedagógiai 

program elfogadása után 2013. szeptember 1-től érvényes a 9. évfolyam tanulóira, s 

ezt követően felmenő rendszerben folyamatosan lép életbe. 

3. A pedagógiai program felülvizsgálata, módosítása 

A pedagógiai programot szükség szerint , de legalább kétévente felül kell vizsgálni. 

A felülvizsgálat eredményeként ha szükséges módosítani kell a törvényességi 

szabályok szerint. A módosítási javaslatokat minden tanítási év végén 

nevelőtestületi értekezleten kell elfogadni. A módosított pedagógiai program a 

következő tanév szeptember elsejétől lép érvénybe felmenő rendszerben. 

4. Nyilvánosságra hozatal 

Iskolánk pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára 

megtekinthető egy-egy példányban a következő helyeken:  

a) iskola  

- igazgatói iroda 

- nevelői szobák 

- iskolatitkár 

- iskolai könyvtár 

A pedagógiai program teljes terjedelemben olvasható az intézmény honlapján is. 

(www.lorinci.sulinet.hu). 

 A módosított pedagógiai programot az intézmény vezetőjének előterjesztése 

alapján a nevelőtestület 2013. március 29-én elfogadta. 

Lőrinci, 2013. március 29. 

Oroián Erzsébet 

igazgató 

http://www.lorinci.sulinet.hu/


A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉLEMÉNYEZÉSE, ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA 

 

 

A pedagógiai programot a Március 15. Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium nevelőtestülete 

a 2013. március 29-én tartott nevelőtestületi értekezletén elfogadta. 

Lőrinci,  2013. március  29.  

 

A nevelőtestület  képviselői:  

 

………………………………..     ……………………………………  

pedagógus        pedagógus  

       

 

A pedagógiai  programot ……. év …….. hó … napján, …………….sz.  

határozatommal jóváhagytam. 

Lőrinci,  2013. március 31.   

…….………………..……….  

 Igazgató 
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