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1. BEVEZETŐ 

1.1. Az iskola létrehozásának rövid bemutatása 

A Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Gimnáziumnak helyet adó 

épületben 1935 szeptemberében kezdték meg a tanítást a Szent Keresztről Nevezett Irgalmas Nővérek 

a polgári iskola első és második osztályában, akkor még egy egyszerű falusi házban, 800 négyszögöl 

telken. Ezután évről-évre bővült az iskola épülete több tanteremmel, tanári szobával és 

tornateremmel. Ekkor az iskola igazgatónője Dévényi M. Alfonza volt. 

Sajnos az iskola csak néhány évig működhetett zavartalanul. 1945-ben, a front elvonulása 

után a nővérek a szülők segítségével helyreállították a rendet az iskolában, s még 1945 áprilisában 

megindult a tanítás, de ismét csak néhány évig. Az 1948-as államosítás elvette a rendtől az iskolát, s 

állami általános iskola lett belőle. 

1987-ig használta a Marianum épületét a 2. Sz. Általános Iskola, de a felújításra semmit sem 

fordítottak. Az épület évekig állt gazdátlanul, romos állapotban. 1990-ben Hajdu Ferenc az Újvárosi 

Egyházközség plébánosa létrehozta a Szent Imre Alapítványt és a Katolikus Szülők Érdi Egyesületét 

az iskola újjáépítése és megindítása érdekében. Sikeres tárgyalások után hamarosan visszakapta az 

egyház az épület feletti kezelői jogot és megkezdődött az épület helyreállítása, korszerűsítése, 

bővítése. 

1991. szeptember 16-án újra megnyitotta kapuit a Szent Keresztről Nevezett Irgalmas 

Nővérek Marianum Általános Iskola. 1998. február 1-től a Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskola 

Gyakorlóiskolájaként működött tovább, majd a főiskola Vácra költözése következtében az iskolában 

2004-ben megszűnt a gyakorlati képzés. 

A 2017/2018-as tanév végéig a Marianum nyolc évfolyamos általános iskolaként működött, 

évfolyamonként két, illetve három osztállyal.  

Szülői kezdeményezésre, fenntartói döntéssel – 2018 szeptemberétől - az addigi általános 

iskola gimnáziumi osztályokkal bővül. A gimnáziumi képzéshez szükséges új épületszárny – 4 

tanteremmel, 140 férőhelyes ebédlővel, tornacsarnokkal, sportpályával - a fenntartó Székesfehérvári 

Egyházmegye beruházásaként épült meg. Így közel 5 000 m2-en végezzük oktató-nevelő munkánkat.  
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1.2. Az iskola küldetésnyilatkozata 

A katolikus iskola feladata, hogy szintézist teremtsen egyfelől a műveltség és a hit, másfelől a 

hit és az élet pólusai közt. Ez a szintézis a különböző tudományszakokba rendeződött emberi tudás 

sokféle tartalmának integrációja által valósulhat meg az evangéliumi üzenet fényében, azoknak az 

erényeknek kidolgozásával, amelyek a keresztény embert jellemzik. (Kat. Isk. 18.) 

A Marianum iskola küldetésének középpontjában olyan keresztény fiatalok felnevelése áll, 

akik megértik az emberség fogalmát, és mindinkább közelednek az Isten által leírt emberképhez. A 

kereszténység életmód, ami példát mutat, ami kötelez. Azt szeretnénk elérni, hogy az iskolánkból 

kikerülő fiatalok jó keresztények legyenek, akik kapaszkodót találnak a hitben, akik nem ítélkeznek, 

de jellemben erősek. Ezeket meggyőződéssé szeretnénk emelni. Iskolánk egyik legfontosabb célja a 

keresztény értékek átmentése, továbbadása, a lelkiség, a szellemiség formálása, a pontosság és a 

fegyelmezett magatartás kialakítása, hogy olyan felnőtteket neveljünk, akik sugározzák a szeretetet, 

a hűséget, jóságot és őszinteséget. Fontos és közvetítendő értékeknek tartják a másikra való 

odafigyelést, a tisztességet, a becsületet, a kitartást, a másik fél meghallgatásának képességét.  

Pedagógiánk célja az, hogy elvezessük a fiatalokat a nagykorú kereszténységre, az öntudatos 

hitre és a Jézus mellett elkötelezett döntésre, hogy a felnőtt keresztény közösség tagjává legyenek. 

Ebben az életkorban jutnak el az érett felnőttkor küszöbére, amikor dönteniük kell életük fontos 

kérdéseiben: hivatás, pályaválasztás, párválasztás. Nem mindegy, hogy milyen értékrend alapján és 

hogyan döntenek. El kell jutniuk a megalapozott hívő világnézetre, képesnek kell lenniük a tudatos 

önnevelésre, Jézus-követésre, fel kell ismerniük hivatásukat, feladataikat és helyüket a 

társadalomban, egyházban és családban. 

A tanulóktól elvárjuk, hogy minden életszakaszban - az életszakasz sajátosságainak 

megfelelően - szavakban és cselekedetekben tegyenek tanúságot Krisztus mellett.  

„Az iskola az a műhely, ahol a gyermek a műveltség rendszeres és kritikus elsajátítása közben 

emberré válik.” (A katolikus iskola - A Katolikus Nevelés Kongregációja, Róma 1977) 

Intézményünk küldetése, hogy a keresztény emberképből kiindulva a teljes személyt szólítsa 

meg. Ezért célunk, hogy diákjaink megtalálják a számukra megfelelő kihívást a magas szintű oktatás, 

a személyes hit, a közösség, a művészetek és a sport területein egyaránt. Ennek megfelelően az 

általános iskola és a gimnázium olyan egységet képez, amelyben pedagógusok és diákok együtt 

munkálkodnak azon, hogy a jövő nemzedék felnőtt keresztényként otthonra találjon a teremtett 

világban. Az iskola területi korlátozás nélkül mindazoknak ajánlja programját, akik a fentiekben 

bemutatott elképzelések és követelmények mentén haladva kívánják folytatni tanulmányaikat.  
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1.3. A pedagógiai program törvényi háttere 

Világi törvények 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény. 

A NAT kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI.4.) kormányrendelet. 

Az 5/2020. (I.31.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 

szóló 110/2012. (VI.4.) Korm. rendelet módosításáról.  

A 32/2012. (X.8.) EMMI rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve 

és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról.  

Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 229/2012. (VIII.28.) 

EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról 20/2012. (VIII.31.) 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény. 

A nemzetiségi óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiségi iskolai oktatásának irányelve 

kiadásáról szóló 17/2013. (III.1.) miniszteri rendelet 

A Gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. tv. módosítása a 2002. évi IX. tv.  

 

Egyházi törvények 

Az új Egyházi Törvénykönyv is foglalkozik a katolikus neveléssel és az iskolákkal. Törvényeivel 

kiemeli a nevelés és az iskola jelentőségét azzal, hogy hivatalos rendelkezéseit mindannyiunk 

számára kötelező érvényűvé teszi. 

„Az Egyháznak joga van arra, hogy bármilyen tantárgy oktatására bármilyen típusú és fokozatú 

iskolát alapítson és vezessen." (CIC 800.k. 1. §) 

„Katolikus iskolának azt az iskolát nevezzük, amelyet az illetékes egyházi hatóság, vagy egy hivatalos 

egyházi jogi személy igazgat, vagy amelyet az egyházi hatóság írott okmánnyal ilyennek ismer el. A 

katolikus iskolában az oktatásnak és a nevelésnek meg kell felelnie a katolikus tanítás elveinek; az 

oktatóknak pedig ki kell tűnniük helyes tanításukkal és becsületes életükkel." (CIC 803.k. 1., 2. §) 

„A nevelés eszközei közül a krisztushívőknek különösen nagyra kell értékelniük az iskolákat, melyek 

kiemelkedő segítséget nyújtanak a szülőknek nevelői feladatuk teljesítésében." (CIC 796.k.1. §) 

„A katolikus iskolák igazgatói a helyi ordinárius felügyelete alatt gondoskodjanak arról, hogy az 

oktatás ezekben az iskolákban tudományos szempontból legalább olyan szinten álljon, mint az illető 

vidék többi iskolájában." (CIC 806.k. 2. §)  
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1.4. Az iskola működésének törvényi alapja: az Alapító Okirat 

Az iskola 

Neve:   Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Gimnázium 

Címe:   2030 Érd, Alsó u.21. 

A fenntartó 

Neve:   Székesfehérvári Egyházmegye 

Címe:   8000 Székesfehérvár, Városház tér 5. 

Az alapító 

Neve:   Érd-Újváros Római Katolikus Egyházközség 

Címe:   2030 Érd, Karolina u. 1. 

Az Alapító Okirat kelte:    1991. július 7. 

Az Alapító Okirat módosításának kelte:  2019. november 7. 

 

A működési engedélyt kiállító szerv:  Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala  

A működési engedély kelte:    2019. november 11. 

Nyilvántartásba vétel:   Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala  

PE-06/HAT/04930-4/2019 

 

1.5. Az iskola működési területe 

Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe és vonzáskörzete 

1.6. Az intézmény jogállása 

Az intézmény jogi személy, mely gazdálkodási szempontból önálló egyházi intézmény. 

Az intézmény tizenkét évfolyammal működik. 

Az általános iskolában két, illetve három párhuzamos osztály van. Két párhuzamos osztály esetén az 

egyik, három párhuzamos osztály esetén két német nemzetiségi nyelvoktató osztály.  

A gimnáziumban évfolyamonként egy osztály van. 

Az intézménybe felvehető tanulók maximális létszáma 595 fő. 
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2. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 

2.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei és 

értékei 

A keresztény nevelésnek abban kell segítenie a fiatalokat, hogy megérjenek a szabadság 

felelős megélésére, érzékük legyen a transzcendencia és az igazi értékek iránt. Megismerjék 

önmagukat és az őket körülvevő világot. Felülemelkedjenek a középszerűségen, ne fáradjanak bele a 

folyamatos önképzésbe és önnevelésbe, és egyre jobban elkötelezzék magukat az Egyházon belül 

Isten és az emberek szolgálatára. 

Az iskolának gondoskodnia kell arról, hogy tanulói elsajátítsák az alapvető általános emberi 

és keresztény erkölcsi normákat, kompetenciákat. Az iskola felelőssége annak meghatározása, hogy 

a fenti normák, kompetenciák milyen műveltségi terület részeként és hogyan kerülnek elsajátításra. 

„A katolikus iskola sajátos jellegének biztosítása legnagyobb részben az ott tanítók 

tevékenykedésén és tanúságtételén múlik." (Katolikus Iskola 36.)  

A diák személyisége a pedagógus személyiségének megnyilvánulásai által fejlődik. Ezért 

különleges felelősség hárul mind szakmailag, mind morálisan a pedagógusokra. A Marianumban 

tanító pedagógusok mindennapi nevelő és oktató munkájukban az alább felsorolt pedagógiai 

alapelveket szeretnék érvényre juttatni: 

- tervszerű és következetes nevelő-oktató munkával fejlesztjük a tanulók alapkészségeit, 

tiszteletben tartjuk a tanulók személyiségét, figyelembe vesszük egyéni képességeiket, 

- dákjainkkal előre megismertetjük a velük szemben támasztott követelményeket, így tudhatják, 

mit várunk tőlük, 

- a tanulás megszerettetése érdekében az elismerést, a dicséretet helyezzük előtérbe arra törekedve, 

hogy az valóban mindig indokolt legyen, 

- a nevelésben (különösen a kezdeti periódusokban) fokozott szerepe van a szokás-

automatizmusoknak, ezért a szoktatásnak kitüntetett figyelmet szentelünk, hiszen az erre fordított 

energia sokszorosan megtérül, 

- döntő a követelmények belátáson alapuló belső igénnyé váló betartása, a pontosság, a fegyelem, 

az önfegyelem gyakorlása. Ez a pedagógiai folyamatban résztvevő diákokra és pedagógusokra 

egyaránt vonatkozik, 
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- iskolánkban olyan, - az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a tudományokra vonatkozó – 

ismereteket közlünk, melyek megalapozzák a tanulók széleskörű műveltségét, keresztény 

világszemléletét, elősegítik értelmi és erkölcsi eligazodásukat az őket körülvevő világban, 

- minden tanuló számíthat a pedagógusok segítségére tanulmányi munkájában, és életének egyéb 

problémáiban, 

- diákjainkat arra neveljük, hogy vegyék észre, értékeljék és gyakorolják a jó (erkölcsös) 

cselekedetet, valamint időben ismerjék fel, kerüljék el illetve segítsék megelőzni a rosszat, 

- az iskola életében szeretetteljes, őszinte emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk, 

- tanulóinkat megismertetjük nemzeti és egyházi kultúránk-és történelmünk fontos eseményeivel, 

kiemelkedő személyiségeivel és gazdag hagyományaival, hogy mindezek megbecsülése révén 

tápláljuk a gyermekekben a haza, a szülőföld iránti szeretetet, 

- folyamatosan részt kívánunk venni városunk életében, egyrészt a szülőkkel ápolt kapcsolatokon 

keresztül, másrészt a különféle városi rendezvényekbe való bekapcsolódással, 

- megismertetjük tanulóinkkal az Egyház liturgikus életét, ösztönözzük őket a mindennapos 

egyéni-és közösségi hitéleti tevékenységben való aktív részvételre, városunk valamennyi 

egyházközségével és az Egyházmegyei Hivatallal szoros kapcsolatot tartunk, igényelve ez irányú 

segítségüket. 

2.2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka célja 

A Nemzeti Alaptanterv a magyar kulturális és pedagógiai örökség gyökereiből táplálkozik, 

annak hagyományaira épül. Meghatározza azokat a nevelési-oktatási alapelveket, amelyek biztosítják 

az iskolai nevelés-oktatás tartalmi egységét, az iskolák közötti átjárhatóságot, az elsajátítandó tanulási 

tartalmakat, az alapműveltség kötelezően közvetítendő tartalmait az alap- és középfokú oktatási 

intézmények számára. Kiegészíti a tanulók családban megvalósuló nevelését, erősíti ezzel a hazához 

és a nemzet történelméhez való kötődést, a generációk közötti kapcsolatot, a közös kulturális 

gyökereket, az anyanyelv használatát. 

Intézményünkben a fő hangsúlyt a következő kompetenciák, tudástartalmak fejlesztésre helyezzük:  

1. A tanulás kompetenciái  

2. A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi)  

3. A digitális kompetenciák  

4. A matematikai, gondolkodási kompetenciák  

5. A személyes és társas kapcsolati kompetenciák  
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6. A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái  

7. Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák  

A Nemzeti Alaptantervben megfogalmazott közös értékek, nevelési elvek, célok és feladatok 

iskolánk Pedagógiai Programjában a szakminiszter által kiadott kerettantervek és az intézményi 

(egyházi iskola) együttes alkalmazásával érvényesülnek: 

- A diákokat segítse abban a folyamatban, hogy a keresztény értékekre építve művelt emberré, 

gazdag (szépre, jóra fogékony) személyiséggé, Istent és embertársait szerető polgárrá, 

tisztességes és emberséges, alkotásra és boldogságra képes emberré váljanak. 

- Az iskolahasználók elégedettségére való törekvés, ezen belül: a hitbeli fejlődés, a tudás a 

fegyelem. A továbbtanulásra való felkészítés fontossága. 

- A diákok morális és esztétikai szemléletének alakítása, kognitív és kommunikációs 

képességeinek, az értékes tudás és az értékes alkotások iránti igényének megalapozása. 

- A tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában ismereteket közvetítsen, alapvető 

képességeket és alapkészségeket fejlesszen. 

- Megalapozott, érvényes és személyes értékrendet alakítson ki, illetve azt segítse elő. 

- A kudarc-és sikertűrést fejlessze. 

- Az önálló, felelős állásfoglalást, a cselekvés alapjait és (életkornak, fejlettségi foknak, saját 

személyiségnek megfelelő) készségeit kimunkálja. 

- Magas színvonalú és sokrétű ismeretközléssel és hatékony szakmai munkával fejlessze a tanulók 

önálló problémamegoldó és gondolkodó képességét, készségét és kreativitását. 

- A liturgiába való aktív bekapcsolódásra ösztönözze tanítványainkat. 

- Nagy művészek, tudósok hithez, egyházhoz való viszonya, a gondolkodásra, a szellem fejlődésére 

gyakorolt hatása álljon példaként diákjaink előtt. 

- Magyarságunk gyökereinek megismertetése (nyelv, történelem, magyarságtudat). A hetedik 

évfolyamos tanulóink felkeresik a határon túli, magyarlakta vidékeket. Külhoni magyar diákokat 

vendégül látunk, közös kirándulások alkalmával (Határtalanul! program). 

- Hagyományaink, ünnepeink megismertetése, átörökítése, élővé tétele, jelképeink tisztelet, 

ápolása, megbecsülése (táncház, kézműves foglalkozások, stb.). Egészséges nemzeti önbecsülés 

és hazaszeretet kialakítása. 

- A kulturált szórakozás igényének kialakítása. 

- A gimnáziumban folyó nevelő-oktató munka során diákjaink felkészítése az érettségi vizsgára és 

az azt követő felsőfokú tanulmányok megkezdésére.  
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Általános irányelvünk folyamatosan figyelemmel kísérni tanulóink törekvéseit, céljaik 

megvalósulását, azok ütemét. Amennyiben elmaradás mutatkozik a kívánatos haladástól, egyéni és 

szülői konzultációval segíteni tanítványaink megfelelő fejlődését. 

Olyan diákok nevelését tűzzük ki célul, akik a magas szintű tanulmányi eredményesség 

mellett kialakítják a maguk jól működő osztályközösségét, jól beilleszkednek az iskola közösségébe, 

részt vesznek az iskola hagyományrendszerének ápolásában. Kívánatosnak tartjuk, hogy az 

eredményes tanulás mellett minél több diákunk aktívan sportoljon iskolánk sport foglalkozásain, ez 

úton is elsajátítva a kitartást, a küzdőképességet, a csapatszellemet, a másikért való tenni tudás 

képességét. Ugyanezen okokból fontosnak tartjuk tanítványaink rendszeres és folyamatos 

felkészítését a szaktárgyi versenyekre. 

 Ennek érdekében a helyi tantervben meghatározott követelményrendszer szerint végezzük 

napi oktatómunkánkat, nevelési tevékenységünket e cél elérése érdekében formáljuk.   

A felelős nevelő-oktató munkához elengedhetetlen tanáraink példaadó szakmai 

felkészültsége, a pedagógiai munkára való rátermettsége, saját maguk és tanítványaik iránti 

igényessége. Tekintettel iskolánk katolikus mivoltára, pedagógusaink lényét, magatartását, 

gondolatvilágát Jézus evangéliumi szellemiségének kell áthatnia. Csak így válhat értékessé a krisztusi 

nevelés, tanítás. Ahhoz, hogy a diákok harmonikus, kellő önismerettel, önfegyelemmel rendelkező, 

szépre, jóra fogékony, Istent és embertársait szerető emberekké váljanak, a pedagógusoknak is 

ilyennek kell lenniük.  

A célokat csak személyes példaadással, imával és türelemmel lehet elérni. Mindig tekintettel 

kell lenni a gyermekek életkorára. A magot elhintjük a diákok lelkében, de a növekedés az emberi 

szabad akarat és Isten kegyelmének függvénye. A pedagógus nyitott kell, hogy legyen minden 

értékre, amelyet beépíthet saját életébe és nevelő-oktató munkájába.  

A hívő pedagógus számára nélkülözhetetlen a folyamatos elmélyült imaélet, amely 

segítségével erőt meríthet munkájához, hálát adhat sikereiért, és hordozhatja a rábízottakat.  

A gyerekek nevelése elképzelhetetlen szeretet és empátia nélkül. Meg kell érezni, melyik 

diáknak van éppen szüksége szerető személyes beszélgetésre, és melyiknek határozott szigorra. 

Az iskolai nevelés elsősorban a tanítás és tanulás folyamatában valósul meg, melynek során 

a tanítvány teljes személyiségében gyarapodik, és a nevelő személyisége is teljesebbé válik. A nevelő 

magatartása, erkölcsisége minta a gyermek előtt, ami hangsúlyozza a pedagógus felelősségét. A 

tanulókat arra kell felkészíteni, hogy diplomájuk megszerzése után is képesek legyenek további 

ismeretek megszerzésére, s hogy a közéletben való hozzáértő részvételükre számít a társadalom.  
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Törekedni kell az önálló tanulás készségének kifejlesztésére, s a tanulók nyitottságának, 

tanulási kedvének kibontakoztatására és megőrzésére. A tanítás és tanulás ezért elsősorban az önálló 

és a társas cselekvésekben szerzett közvetlen tapasztalatokra épüljön. Egyéni és kisebb csoportokban 

végzett adat- és információgyűjtést, véleményalkotást, teendők közös megbeszélését, az eredmények 

egyéni és közös értékelését igénylő feladatokkal kell nevelni a fiatalokat önállóságra, nyitottságra. 

Így készülhetnek fel az iskolában tanult ismeretek megszerzésén túl az egész életen át tartó tanulásra, 

művelődésre.   

A nevelés-oktatás tudatosan megtervezett és szervezett tevékenység, melynek során a tanulók 

személyiségének kiművelésére törekszünk, vagyis szükségesnek tartjuk, hogy átéljék emberi 

méltóságukat és szabadságuk következményeként felelősségüket. Döntő jelentőségű ezért a 

motiválás. Ki kell alakítani a kötelességek és jogok harmonikus egyensúlyát. 

2.3. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka feladatai 

2.3.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka általános elvei 

Pedagógiai munkánk során kiemelt jelentőségük van a Nemzeti Alaptanterv által 

megfogalmazott általános fejlesztési feladatoknak, valamint a fenntartó és az iskolát választó szülői 

közösség által elvárt, a keresztény nevelést megvalósító sajátos feladatoknak. 

A katolikus iskolának kötelessége vállalni a tanulók személyiségének keresztény szellemű 

formálását: „Ma különösen, hiszen számot kell vetnünk azzal, hogy a család és a társadalom e téren 

nem teszi meg, ami rajta áll." (Katolikus Iskola 45.)  

 

Ezért iskolánk feladata: 

- A nemzeti műveltség, a hazai nemzetiségek kultúrájának átadása, megőrzése, az egyetemes 

kultúra közvetítése, az erkölcsi érzék és a szellemi-érzelmi fogékonyság elmélyítése. 

- Segítse elő az egyéni életélmények szerzését, az egyéni képességek kibontakozását, a hitélet 

erősítését szolgáló (lelkigyakorlat, zarándoklatok stb.) programokban, az órai munkákban és a 

tanórán kívüli tevékenységekben (napközi, szakkörök, kirándulás, cserkészet stb.). 

- Tehetséggondozó és felzárkóztató programokkal támogassa az egyéni képességek 

kibontakozását. 

- Teremtsen a diákok számára életkoruknak megfelelő döntési helyzeteket.  
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- Segítse elő a személyes meggyőződés, keresztény világszemlélet és világkép kialakítását, annak 

érzelmi, szellemi megerősítését, személyre és közösségekre szabott feladatok alapján. 

- Hozzon létre konstruktív, jellegzetes, tartalmas és felelős szellemi arculattal rendelkező (kis) 

közösségeket, ahol a tanuló a közösségben való élet során fejlessze önismeretét, együttműködési 

készségét, akaratát, segítőkészségét, szolidaritásérzését és empátiáját. 

- Törekedjen azoknak a hátrányoknak a csökkentésére, amelyek a gyermekek eltérő szocio-

kulturális környezetből, vagy eltérő ütemű éréséből fakadnak. 

- A családdal együttműködve cselekvő elkötelezettségre neveljen az igazság és az igazságosság, a 

jó és a szép iránt, fejlessze a harmonikus személyiség kibontakoztatásához szükséges szellemi, 

érzelmi, erkölcsi, társas és testi képességeket. 

2.3.2. A nevelő-oktató munka tartami szakaszaihoz kötődő feladatok a 

bevezető és a kezdő szakaszban (1-4. évfolyam) 

A tanulói énkép és önismeret fejlesztése a megfelelő szociális és állampolgári kompetencia 

kialakításáért. Biztonságérzetet fokozó, a tanulási sikerek gyakori megélésének és elismerésének 

feltételrendszerét megteremtő szeretetteljes nevelői bánásmóddal kell lehetővé tenni, hogy a 

kisiskolások felfedezhessék belső értékeiket, és megtalálják helyüket az iskolai közösségekben. A 

társakkal és a tanítóval való közös munka során kipróbálhatják, hogy mire képesek, 

megtapasztalhatják a feladatokkal való megküzdés élményét így sikertelen próbálkozásaikat sem 

végzetes kudarcként élhetik meg. 

A hazaszeretet, a nemzeti azonosságtudat kialakítását és fejlesztését elősegíti, hogy a 

kisiskolások különösen nyitottak és fogékonyak. A nevelőnek minden lehetőséget (olvasmányok, 

képzőművészeti alkotások, közös éneklés) fel kell használnia ahhoz, hogy a haza fogalmát megtöltse 

tartalommal, gondoskodjon a nemzeti kultúra átörökítéséről és ösztönzést adjon a nemzeti 

hagyományok ápolására. 

A jól megalapozott nemzeti azonosságtudatra épülhet fel az a nyitottság, mely befogadóvá 

tesz más kultúrák hagyományai és értékei iránt, köztük a hazánkban élő nemzetiségek és 

népcsoportok iránt. Az utóbbi iskolánkban fontos szerepet játszik, mivel a német nemzetiségi 

nyelvoktató program iskolánk életének fontos része. 

A jól megalapozott nemzeti azonosságtudat utat nyithat az európai identitás fejlődéséhez, az 

egyetemes emberi kultúra értékeinek elfogadásához. A fenti célok megvalósítását segíti elő, hogy a 

nemzetiségi nyelv mellet az angol nyelv oktatása is már a bevezető szakaszban elkezdődik. 
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A sokféle közös tanulási és szabadidős iskolai tevékenységben való részvétel –mint a szociális 

és állampolgári kompetenciák gyakorlóterepe- kiváló lehetőséget ad az aktív állampolgárságra, 

demokráciára nevelésre. Fontos fejlesztési feladat a tanulók veszélyhelyzeti magatartáskultúrája is. 

A nevelő fontos feladata, hogy megalapozza a tanulókban a veszélyhelyzetek megelőzéséhez 

szükséges felelősséget, cselekvőkészséget és elkötelezettséget. 

A gyerekek gazdálkodási műveltségét alapozza meg, ha már kisiskolás korukban tisztában 

vannak a munka értékteremtő és létfenntartó szerepével, és koruknak megfelelően bánni tudnak a 

pénzzel valamint ismerniük kell a fizetőeszközöket és azok nagyságrendjét. A gazdasági nevelés 

fontos területe a tudatos fogyasztói szemlélet megalapozása.  

Korán el kell kezdeni a gyerekek környezetkímélő, helyes vásárlási szokásainak alakítását, a 

reklámok szerepének és káros hatásainak tudatosítását, a szükségletek kielégítésében a takarékossági 

szempontok jelentőségének felismerését és gyakoroltatását. 

A kisiskolásoknak a természet értékei iránti tiszteletének, környezetkímélő magatartásának 

fejlesztésében kiemelt szerepe van a személyes tapasztalatoknak, értékeléseknek, valamint a pozitív 

magatartásformák folyamatos gyakorlásának. A környezettudatosságra neveléshez fel kell használni 

a közvetlen környezetben megfigyelhető problémaszituációkat, a jelenségek orvoslására szervezett 

és a gyerekek öntevékenységére, ötleteire építő projekt-jellegű tevékenységeket. 

A hatékony önálló tanulási kompetencia leginkább az érdeklődés, a kíváncsiság és a sikeres 

feladatvégzés által motivált közös és egyéni tanulási tevékenységek keretében problémahelyzetek 

megoldásával, kreativitást igénylő érdekes feladatokkal, a már megszerzett tudás ismételt 

alkalmazásával, új helyzetekben való felhasználásával fejleszthető. A fenti tevékenységek közben 

kell kialakítani a későbbi munkavégzéshez fontos akarati, érzelmi és képességbeli összetevőket: 

tervezés, döntés, önellenőrzés, értékelés, megbízhatóság, sikerek megélése, a kudarcok elviselése, 

újrakezdés és kitartás. A tanulóknak szabadon választható témákban, kötetlen szervezésű és társas 

tanulási helyzetekben is ki kell próbálniuk képességeiket. Meg kell a tanulókkal ismertetni a tanulás 

korszerű eszközeit, iskolán kívüli színtereit és lehetőségeit (könyvtár, múzeum, színház) is. A tanulás 

tanításában a nevelő fontos feladata, hogy az olvasás-szövegértés fejlődésének függvényében az 

alapvető tanulási technikákat megismertesse, valamint időben kezdje meg a helyes tanulási 

szokásrend (tanulási sorrend, időtervezés, önellenőrzés, hibajavítás stb.) kialakítását. 

Az iskola sok - tanórai és tanórán kívüli – lehetőséget teremt a gyerekek mozgásigényének 

kielégítésére, mozgáskultúrájának fejlesztésére. A mozgáskultúra célirányos fejlesztése mellett 

naponta kellő időt biztosítunk kötetlen játékra és a szabadlevegőn szervezett mozgásra.  
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Az egészséges testi fejlődés érdekében nevelő-oktató munkánk kiterjed az egészséges 

életmód, a helyes táplálkozás, az egészséges napirend, a stresszhelyzetek megfelelő kezelése, a 

környezet ápolása iránti érdeklődés és igény felkeltésére, a kapcsolódó szokások alakítására és az 

ismeretek tudatosítására. 

Az alapozás igényével már a kisiskolások nevelésében is megjelenik az állampolgári nevelés. 

Itt elsősorban társadalmi tapasztalatok (foglalkozások, munkakörök megismerése, felnőtt 

szerepekhez kapcsolódó szerepjátékok, magatartásformák elemzése) szerzése a cél. 

A nevelés fontos, új területe a kezdeményezőképesség és a vállalkozói kompetencia 

összetevőinek fejlesztése. Olyan személyiségvonások (érdekérvényesítés, kockázatvállalás, 

kreativitás, megbízhatóság, felelősségvállalás stb.) formálása, amelyek a későbbiekben 

nélkülözhetetlenek a különböző társadalmi tevékenységekben való részvételhez, az egyén 

boldogulásához. 

A lelki egészség fontos összetevője a kortárskapcsolatok szerveződése, a közösségben 

elfoglalt hely, a barátkozás sikeressége vagy kudarca. Olyan pedagógiai eljárások alkalmazása 

szükséges, melyek csökkentik a mellőzést, kirekesztést, a sértő elzárkózást, növelik a 

tanulócsoportokban az együttműködési készséget, egymás elfogadását és segítését, a kölcsönös 

megbecsülést. A tanulók egészséges tanulási környezetének megszervezéséhez szükséges, hogy a 

tanítók figyelemmel kísérjék a gyermekek otthoni neveltetését is. 

Iskolánk fontos feladata, hogy tanulóink számára bemutassa és megismertesse a katolikus-

keresztény emberképet és értékrendet. Ez akkor válhat élő személyes hitté és elkötelezett 

magatartássá, ha a nevelő a bizalom személyiségformáló erejében a saját életvitelével, örömöt és 

szeretetet sugárzó egyéniségével hitelesen közvetíti az evangéliumot, Jézus Krisztus örömhírét. A 

kisiskolás kor érzelmi-értelmi-akarati jellemzőit figyelembe véve ebben a pedagógiai szakaszban 

csupán megalapozzuk vallási ismereteket hagyományos és modern pedagógiai eszközök (rajz, kép, 

film, dramatizálás) segítségével. Építünk a gyermekek közvetlen környezetében (család, rokonok, 

osztály, templomi közösség) szerzett tapasztalataira és elősegítjük a hitélet erősítését szolgáló egyéni 

és közösségi hitélmények megszerzését. 
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2.3.3. A nevelő-oktató munka tartami szakaszaihoz kötődő feladatok az 

alapozó és fejlesztő szakaszban (5-8. évfolyam) 

A személyiség fejlődését az énkép és önismeret területén azzal segíthetjük elő, ha önmaguk 

megismerésére motiváló tanulási környezetet alakítunk ki a tanulók számára. Az erkölcsi normák, a 

nevelési értékek abban az esetben épülnek be a fejlődő személyiségbe, ha a tanulási tartalmak 

elsajátítása során a tanulók maguk is aktív részesévé válnak ezen értékek megszerzésének és 

azonosításának folyamatában. Gondoskodnunk kell arról, hogy egyre kompetensebbnek érezzék 

magukat sorsuk és életpályájuk alakításában. 

A tanulókkal megismertetjük népünk kulturális örökségének jellemző sajátosságait, nemzeti 

kultúránk meghatározó értékeit, a kiemelkedő magyar történelmi személyiségek, a magyar szentek 

és boldogok, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók tevékenységét, munkásságát, 

hazánk földrajzát, irodalmát, történelmét, mindennapi életét. 

El kell sajátítaniuk azokat a közösségi tevékenységeket, amelyek az otthon, a lakóhely, a 

szülőföld, a haza és népei megismeréséhez, megbecsüléséhez, az ezekkel való azonosuláshoz 

vezetnek. Megalapozzuk tanulóinkban a nemzettudatot, elmélyítjük a nemzeti önismeretet. 

Tanulóinkat a hazánkban és szomszédságunkban élő más népek, népcsoportok értékeinek és 

eredményeinek megbecsülésére neveljük. Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk a szomszédos 

országokban élő és a magyar nemzethez tartozó népcsoportok történelme, kultúrája megismerésének 

és ápolásának, valamint a kapcsolattartásnak. Európa a magyarság tágabb hazája, a tanulókat 

megismertetjük az Európai Unió kialakulásának történetével, intézményrendszerével, hogy diáként 

és felnőttként tudjanak élni a kitágult lehetőségekkel és magyarságukat megőrizve váljanak európai 

polgárokká. Fontos, hogy európai identitásuk megőrzése mellett legyenek nyitottak az Európán kívüli 

kultúrák iránt is. A fejlesztés kiemelt területei: a személyiség és az emberi jogok tiszteletére való 

nevelés, a nemzeti identitás és összetartozás, a történelmi és állampolgári tudat erősítése, szociális 

érzékenység valamint a társadalmi problémák iránti nyitottság. 

A felső tagozaton fokozatosan tudatosítjuk a tanulókban a társadalmi együttélés közös 

szabályait. Olyan részképességek fejlesztése kap nagy hangsúlyt, mint a konfliktuskezelés, az 

együttműködés, a közéleti szerep gyakorlása, a felelősségvállalás, az előítéletek elutasítása. 

A környezettudatosságra nevelés átfogó célja, hogy az élő természet és a társadalmak 

fenntartható fejlődését segítse megérteni a nevelésben. Ezt úgy valósítjuk meg, hogy nagy figyelmet 

fordítunk a tanulók természettudományos gondolkodásmódjának fejlesztésére. Így a tanulók 

érzékennyé válnak környezetük állapota iránt.  
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Kiemelt fejlesztési feladatunk a tanulás tanítása, az eredményes tanulás módszereinek, 

technikáinak elsajátíttatása, gyakoroltatása. Felsős tanulóinknál hangsúlyosabbá válik a gondolkodási 

képességek fejlesztése. Minden nevelő feladata, hogy felkeltve az érdeklődést a különböző szaktárgyi 

témák iránt, útbaigazítást adjon annak szerkezetével, megértésével és elsajátításával kapcsolatban. A 

tanulás fontos eszköze iskolánkban az iskola könyvtára és informatikai bázisa, amelyek a 

hagyományos tantermi oktatást az iskola keretein belül is kiegészítik az egyéni tanulás korszerű 

lehetőségeivel. 

Az egészséges életvitellel kapcsolatos nevelőmunkánkkal az alsó tagozaton megkezdett 

munkát folytatjuk. Ennek részeként nemcsak a betegségek megelőzésének módjára tanítjuk a 

gyermekeket, hanem az egészséges állapot örömteli megélésére és a harmonikus élet értékként való 

tiszteletére. Megismertetjük tanulóinkkal a környezetük (háztartás, iskola, közlekedés) leggyakoribb 

egészséget és testi épséget veszélyeztető tényezőit, valamint ezek elkerülésének módjait.  

Nagy figyelmet fordítunk a káros függőségek (dohányzás, alkohol-és drogfogyasztás, egyéb 

függőségek) megelőzésére, a prevenciónál fontos szerepet kap olyan technikák megismertetése, 

amelyek a kudarcok egészséges feldolgozását segítik. A felső tagozat kiemelt feladatai közé tartozik 

a felelős párkapcsolatra és a családi életre való felkészítés is. 

A felnőtt lét szerepeire való felkészülés egyik fontos eleme a pályaorientáció. Alapvető 

célunk, hogy segítsük a tanulókat és szüleiket a további iskola-és pályaválasztásukban. Ennek részei: 

az egyéni adottságok, képességek megismerésén alapuló önismeret fejlesztése, a különböző pályák 

és foglalkozási ágak sokoldalú megismerése. Fontos a vágyak és a realitások összehangolása. A 

különböző tantárgyak, órán és iskolán kívüli területek, tevékenységek összehangolásával, a szociális 

és társadalmi kompetenciák tudatos fejlesztésével segítjük a pályaorientáció eredményes folyamatát. 

A szociális és társadalmi kompetenciák fejlesztésének fontos részér képezik a gazdasággal, az 

öntudatos fogyasztói magatartással, a versenyképesség erősítésével kapcsolatos területek, mint 

például a vállalkozási, a gazdálkodási képességek fejlesztése. 

Iskolánk kiemelt és nehéz feladata a katolikus keresztény értékrend és emberkép hiteles és 

személyesen ható megfogalmazása, átadása. A tanulóinkat és családjaikat körülvevő társadalmi és 

információs (TV, rádiók, Internet stb.) környezet, és gyakran a kortárs csoportok negatív példája is 

alapvetően gyengítik a katolikus-keresztény nevelési célkitűzéseink hatóerejét. Kisközösségek és 

kortársi csoportok (cserkészek, ministránsok, szakkörök) megfelelő kialakítása és szakszerű vezetése 

a hitoktatók, de minden nevelő fontos feladata. 
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A személyiségfejlődés ezen szakaszában –figyelembe véve a közösségi élet felé fordulás, a 

szociális érzés és a tettrekészség tényezőinek megjelenését – a keresztény életgyakorlattal 

kapcsolatos problémák és megoldási lehetőségek ismeretkörét bővítjük és mélyítjük a szentek, 

tanúságtevő emberek követésre méltó életének és tetteinek bemutatásával. Figyelembe vesszük, hogy 

a tanulók már képesek akarati életükben a jó és a rossz differenciáltabb szemléletére és ennek alapján 

életvitelük formálására. 

Gondos felkészülést, leleményességet és áldozatkész személyes nevelői állásfoglalást igényel 

– a kritikai gondolkodás és a serdülőkori önállósodási motívumok megjelenése idején - hogy a hit-

ébresztés és átadás feladatában is a tanulókat értelmük gyakorlására, az összefüggések tisztázására és 

az igazság fölfedezésére késztessük. 

2.3.4. A nevelő-oktató munka tartami szakaszaihoz kötődő feladatok a 

gimnáziumi szakaszban (9-12. évfolyam) 

A gimnáziumban az általános műveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára és 

felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés-oktatás folyik. 

Az életfeltételek kialakítása és a társadalomba való beilleszkedés sokoldalú tájékozódási 

képességet és tájékozottságot kívánó feladatát a gimnázium azzal támogatja, hogy felkészíti tanulóit 

a társadalmi jelenségek, kapcsolatrendszerek megértésére, alakítására, az alkalmazni képes tudás 

megszerzéséhez nélkülözhetetlen munka felvállalására. Mindehhez elengedhetetlen a tanulók 

tudatos, önkéntes, aktív, segítőkész együttműködése az iskolával. 

A középiskola feladata, hogy előmozdítsa a tanulás belső motivációinak, önszabályozó 

mechanizmusainak kialakítását, fejlesztését; a nevelési-oktatási folyamat segítse elő a tanulók 

előzetes ismereteinek, tudásának, nézeteinek feltárását, adjon módot tudásuk átrendezésére, 

továbbépítésére, integrálására. 

A különböző társas kapcsolatok között az erkölcsi nevelés szempontjából legfontosabb a 

család. A családi életre az iskolának is nevelnie kell: fel kell készítenie a felelősségteljes döntés 

képességére, amely a párválasztáshoz, a házassághoz, a szülői feladat vállalásához szükséges. A 

nemek közötti különbség tudatosítása, tisztelete, a férfi és nő egyenjogúságának elfogadása mellett 

fontos nevelési feladat a szülői szerepek és a családi munkamegosztásban betölött szerepek 

tudatosítása. Fontos a vonzó családmodellek bemutatása, egymás segítésének, kölcsönös szeretetének 

pozitív példáknak előtérbe állítása. Tudatosítani kell a tanulókban, hogy a hűség óriási érték, és az 

ezért hozott áldozatvállalásnak értelme van. A téma jelentőségéhez illő komolysággal kell beszélni a 

szerelemről és a párválasztásról, az élet védelmének fontosságáról.  
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Súlyt helyezünk a hazaszeretetre nevelésre, s emellett – az európai gyakorlatnak megfelelően 

– a környező népekkel való megértő együttműködésre. Minden lehetséges eszközt és alkalmat 

felhasználva kell elősegíteni azoknak a közösségi összetartó erőknek a növekedését, amelyek erősítik 

a diákok kötődését a nemzethez. Nemzetünk sorsáért felelősséget érző, tenni akaró és tudó 

állampolgárokat szeretnénk nevelni, akik értik és megbecsülik a velünk együtt élő szomszédos és 

távolabbi népeket és kultúrájukat, és értékelik az alkotó és termékeny kulturális kölcsönhatások 

lehetőségét. A hazaszeretetre nevelés eszköze a magyar nyelv, a magyar történelem, földrajz, 

irodalom, a nemzeti szimbólunok által közvetített tartalmak és a kiváló elődök példájánaak 

megismertetése. 

Tudatosítani kell azt is, hogy történelmi okok miatt határainkon kívül sok magyar él, akik 

magyarnak érzik és vallják magukat, történelmük a magyar történelem része, és hogy sajátos 

felelősségünk van értük. A hazaszeretetre neveléshez hozzátartozik a múlt reális értékelése és 

megbecsülése, tanulságaink és üzeneteink számontartása.  

Tapasztalataink alapján a családok sok olyan problémával szembesülnek, amelyet egyedül 

nem tudnak megoldani. A hagyományos szülői szerepek nagyon megváltoztak. Sokkal kevesebb időt 

tudnak a szülők együtt tölteni a gyermekeikkel. Ennek következtében sok, korábban a családban 

lezajló szocializációs folyamat tanítása az iskolára marad. Ennek részét képezi a családi életre 

nevelés. Iskolánk sajátossága, hogy diákjaink 60%-a nagycsaládból érkezik, ezért ezt a mintát hozzák 

magukkal. 

A családi életre nevelés során a következőket erősítjük a gyerekekben: 

- férfi- és női önazonosság, nemi identitástudat 

- a másik nem elfogadása, az eltérő szerepek megismerése 

- a családot összetartó kapcsolatok: szülők egymás iránti tisztelete, szeretete, hűsége, közös 

családi ünnepek, stb. 

- konfliktusok kezelése a családban 

- felelős szexualitás 

- kamaszkori párkapcsolatok természetének megértése, felelősségteljes kezelése 

A családi életre nevelés legfőképpen a hittanórákon, a biológia órákon és az osztályfőnöki 

órákon kerül előtérbe. 

Az iskola vezetésének és a pedagógusoknak nagy a felelőssége a pályaorientáció tekintetében.  

A gimnáziumba járó diákok az utolsó évfolyamon komoly döntés előtt állnak, pályát kell 

választaniuk. Ebben a folyamatban két fontos tényező segíti a döntést: a helyes önismeret és a 

választható lehetőségek ismerete.   
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A helyes önismeret kialakításban döntő szerepe van a szülőknek és a tanároknak. Segíteni kell 

a diákokat, hogy felismerjék képességeiket, irányultságaikat, és ezeket összhangba hozzák a 

realitással, a munkaerőpiac várható alakulásával. Továbbra is kapjanak segítséget a helyes életmód 

kialakításához, a stresszhelyzetek megfelelő, egészséges kezeléséhez. 

A tanulás mellett diákjaink lehetőséget kapnak arra is, hogy kipróbálhassák magukat más 

területen is. Ennek több lehetősége van az iskolában: aktív részvétel az iskolai programok 

szervezésében, színjátszó szakkör, iskolai újság szerkesztése, házi sportversenyek lebonyolítása, 

kisebb gyerekek korrepetálása). 

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a tanulók minél több szakmát, hivatást megismerjenek. Ebben 

segíthetnek az osztályfőnökök, a szaktanárok, és a továbbtanulási napok alkalmával meghívott volt 

diákjaink. 

Iskolánknak mindig is erőssége volt a tanulás tanítása. Gimnáziumban ez még nagyobb 

hangsúlyt kap. A tanulást is, mint minden emberi tevékenységet tanulni kell. Vannak olyan gyerekek, 

akiknek ez jobban megy, mások nagyobb erőfeszítést igényelnek. A tanulás tanulásának két területe 

van: egyrészt bizonyos lelki területeket kell fejleszteni, másrészt konkrét technikákat kell elsajátítani.   

A sikeres tanuláshoz elengedhetetlen a megfelelő motiváció, érdeklődés, kitartás, 

koncentráció, monotónia tűrés fejlesztése. Ezt folyamatos neveléssel lehet fejleszteni. A szaktanárok 

és az osztályfőnök feladata, hogy az órai munka különböző szervezési formái, módszertani 

lehetőségei kihasználásával minél több lehetőséget mutassanak be és tanítsanak meg a diákoknak. A 

szaktanárnak tanulástechnikai tanácsokat kell adnia a nehezebb tananyagok esetében. Hasonló képen 

a házi feladatok és a számonkérés különböző fajtái is segítik a diákokban a számukra megfelelő 

tanulási technika kialakítását. Problémás esetekben az osztályfőnök osztályfőnöki óra keretében az 

egész közösségnek, egyéni beszélgetés során az egyes diákoknak adhat további segítséget.  

A testi nevelés célja a rendszeres mozgás iránti igény felkeltése, a fizikai, értelmi és akarati 

tulajdonságok fejlesztése. A mozgásélmény öröme ösztönzi a tanulókat képességeik és akaratuk 

fejlesztésére. Az egyéni adottságokhoz mért követelményszintek megállapítása segíti az önismeret 

kialakítását és a másik ember tiszteletét.   

Az akaraterő, az állóképesség, az edzettség kifejlesztése a  jellemépítés, jellemformálás, a 

továbbtanulás és a felnőttkori teljesítőképesség szempontjából rendkívül fontos.  
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Biztosítani kell, hogy a tanulók felszabadultan, de a szabályok betartásával tanuljanak meg 

játszani és versenyezni. Tanulják meg a vereséget elviselni, a győzelem öröme mellett képesek 

legyenek mások sikerét is jó szívvel elismerni és értékelni. az iskola színeiben indulók érezzék 

kötelességüknek a lehető legjobb eredmények elérését. Teljesítményükre figyeljen oda az egész 

iskola. A tanórákon kívüli sportolási lehetőségek biztosításával az iskolának elő kell segítenie, hogy 

a rendszeres mozgás és testedzés a tanulókban elemi igény maradjon tanulmányaik befejezése után 

is. A sportolásra, a szabadidő értelmes eltöltésére kiváló lehetőséget nyújtanak a téli és nyári táborok, 

ahol hegyek között, kerékpáron, kenukban, szánkón, vagy sílécen megélhető és fejleszthető a 

csapatszellem, az egymásra utaltság és a természet szeretete. 

Az esztétikai érzékenység és nyitottság, a szépség iránti fogékonyság kialakítása az emberi 

teljességhez jelentősen hozzájárul.  

A korszerű esztétikai nevelésben a művészi élmények és az irodalmi művek, műalkotások 

elemzése mellett egyre nagyobb súllyal szerepel a hétköznapok esztétikumának tudatosítása a 

természet, a mesterséges környezet, a társas érintkezés és a nyelvhasználat kultúrájának 

felismertetése.  

Az esztétikai fogékonyságra való nevelésben kitüntetett helyet foglal el az irodalom, zene és 

a művészeti tárgyak oktatása.  

Fontos feladatunk, hogy a tanulók valós képet kapjanak a természet és általában a környezet 

megóvásának emberi-, társadalmi- és technikai feltételeiről, így kívánjuk a környezettudatos 

magatartást kialakítani bennük. Tanítani kell az ifjúságot a természetes és épített környezettel való 

tudatos és harmonikus együttélésre, környezetbarát életvitelre. Fontos, hogy megismerjék a legfőbb 

környezeti problémákat és elsajátítsák a problémák megértéséhez és kezeléséhez szükséges 

társadalmi és tudományos ismereteket. 

2.3.5. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka eszközei, eljárásai 

Nevelő-oktató munkánk eljárásainak, eszközeinek igazodniuk kell a tanulók életkori 

sajátosságaihoz, értelmi fejlettségéhez, képességeihez, a pedagógusok személyiségéhez és 

felkészültségéhez. 

Az oktatás folyamatának legfontosabb tervezési eszköze a helyi tantervhez, a választott 

tankönyvhöz és az adott tanulócsoporthoz igazított tanmenet, amely rögzíti a tanulói értékelés formáit 

és időpontjait. 
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A szociális kompetenciák, az egyéni- illetve társas tanulás és a tanulói önállóság fejlesztése 

céljából páros illetve csoport munkát, és kooperatív tanulási módszereket is alkalmazunk. Ezek a 

tanulásszervezési eljárások kiegészítik, illetve a tanítandó tartalomtól függően hatékonyabbá teszik 

hagyományos nevelő-oktató munkánkat. 

Mindennapi nevelési gyakorlatunkban kiemelkedően fontosnak tartjuk az alábbi 

magatartásformák kialakítását és megerősítését: szellemi, fizikai vagy közösség-szervezői 

munkavégzés, egyéni és közösségi értékóvó magatartás, valamint segítőkészség tanuló vagy felnőtt 

iránt. 

A sokoldalú képzés és fejlesztés, valamint a tanulói érdeklődésre építve a következő 

tevékenységekkel egészítjük ki a tanórai foglalkozásokat: napközi, érdeklődésre alapozott szakkörök, 

háziversenyek, közösségi programok, sport csapatjátékok, természetjárás, kirándulások és 

kerékpártúrák. 

Napjaink pedagógiai gyakorlata, tapasztalata, valamint a nevelés kiemelt szerepe a nevelő-

oktató munka során megkívánja, hogy a módszereket a nevelés folyamatában betöltött szerepük 

alapján csoportosítsuk. Ennek alapján az alábbi csoportosítás végezhető el: 

- a meggyőzés módszerei (oktatás, példaképállítás, önbírálat, beszélgetés, tudatosítás) 

- a tevékenység megszervezésének módszerei (követelés, ellenőrzés, értékelés, játékos 

módszerek, gyakorlás) 

- a magatartásra ható, ösztönző módszerek (ígéret, bíztatás, elismerés, dicséret stb.) 

- a jutalmazás formái (szóbeli dicséret, írásbeli dicséret, oklevél, kitüntetés, jutalomkönyv, 

tárgyi jutalom) 

- a büntetés formái (szóbeli figyelmeztetés, észrevétel, dorgálás, figyelmeztetés, intés, rovás, 

igazgatói figyelmeztetés, intés, rovás, nevelőtestületi intés) 

- a nevelés sikerét veszélyeztető körülmények kizárását célzó módszerek (felügyelet, 

ellenőrzés, figyelmeztetés, elmarasztalás, tilalom) 

Az alkalmazott tankkönyveket, iskolai taneszközöket az alkalmazhatóságuk és 

hatékonyságuk figyelembevételével választjuk ki és rendszeresen felülvizsgáljuk. A tanórákon 

felhasználjuk a korszerű audiovizuális és elektronikus eszközöket. 

A tanulócsoportok hatékony fejlesztését jól felszerelt szaktantermek is szolgálják: fizika-

kémia, számítástechnika, nyelvi terem, rajz-és vizuális kultúra szaktanterem. A fejlesztések lehetővé 

teszik az iskola egészében a korszerű internetes oktatási eszközök alkalmazását. 

Az idegen nyelvek oktatásánál 20 fő feletti osztálylétszám esetében csoportbontást 

alkalmazunk.  
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2.4. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

A személyiségfejlesztés alapja a szeretetparancs: szeretni Istent, szeretni embertársaimat, mint 

saját magamat. Akiben ezek a tulajdonságok megerősödnek, fogékony lesz a szentre, igazra, jóra és 

a szépre. Tanítványaink számára igazi útravaló a küldetéstudat kialakulása: „Ti vagytok a világ 

világossága." (Mt 5,14) 

A legfontosabb általános emberi értékek keresztény hitünkben gyökereznek, és Jézus életében 

mutatkoznak meg a legteljesebben. Ezért a diákok elé példaként Jézust, az őt követő szenteket és a 

ma körülöttünk élő szent életű embereket kell állítanunk. Be kell mutatnunk a nyolc boldogság, a 

szeretethimnusz, a sarkaltos erények hogyan lehetnek életünk részévé és hogyan szólhatnak az ő 

nyelvükön is. 

Az emberi személyiség kialakulása a gyermekkortól kezdve a kamaszkoron át az ifjúkorig 

hosszú folyamat. Minden korszaknak megvan a maga jellemzője mind az érdeklődésben, mind 

emberi példákban, mind olyan értékekben, amelyekre érzékenyek, fogékonyak. A nevelőkhöz való 

viszony is sokat alakul a kezdeti feltétlen elfogadástól a tagadáson, elutasításon át az egyenrangú 

baráti kapcsolatig. A nevelés módszereinek és eszközeinek is a személyiség állapotával, fejlettségével 

kell összhangban lenniük, csak a célok és a bizalom légköre állandó. 

A személyiség érzelmi összetevőjének a fejlesztése csupán azóta nyert igazán 

létjogosultságot, mikor „újra" felfedezték az érzelmi intelligencia fontosságát az emberi kapcsolatok, 

a személy önértékelése és probléma-feldolgozása területén. A különböző érzelmi állapotok helyes 

észlelése és azonosítása, valamint ezek felhasználása ill. szabályozása a pedagógusi munka alapvető 

követelménye, hiszen ezekből lehet következtetni a gyermek önértékelési állapotára ill. ennek 

változására. Az érzelmi intelligencia négyféle képességet tartalmaz: 

Mások és saját érzelmeink észlelése, értékelése és kifejezése verbális vagy nem verbális 

módon. 

Az érzelmek felhasználása a gondolkodás és a cselekvés serkentésére. 

Az érzelmek megértése és elemzése. 

Az érzelmek szabályozása az érzelmi és intellektuális fejlődés elősegítés érdekében. 

A pedagógus saját fejlett érzelmi intelligenciája birtokában eredményesen tudja fejleszteni a 

rábízott gyermekek ezen képességét az egyéni problémakezelés és a szociális kapcsolatok fejlesztése 

érdekében. 

Célkitűzéseink alapján az alábbi konkrét pedagógiai feladatok köré csoportosítjuk a 

személyiségfejlesztéssel kapcsolatos teendőinket: 
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Erkölcsi nevelés 

Feladata: készítsen fel az elkerülhetetlen értékkonfliktusokra, segítsen választ találni a diákok 

erkölcsi és életvezetési problémáira. Az iskolai közösség élete, tanárainak példamutatása támogatja 

a kötelességtudat, a munka megbecsülése, a mértéktartás, az együttérzés, a segítőkészség, a tisztelet 

és tisztesség, a türelem, a megértés és az elfogadás készségek megalapozását és fejlesztését.  

Értelmi nevelés 

Feladata: Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek 

kialakítása, fejlesztése. A világ megismerésére való törekvés igényének kialakítása. 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

Feladata: Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. A társas kapcsolatok 

fontosságának tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása. A kulturált magatartás és 

kommunikáció elsajátítása. A tanuló képessé váljék érzelmeinek hiteles kifejezésére, a mások 

helyzetébe történő beleélés képességének, az empátiának a fejlődésére, valamint a kölcsönös 

elfogadásra.  

Érzelmi nevelés 

Feladata: Az élő-és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és önmagukra 

irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása. 

Akarati nevelés 

Feladata: Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására vonatkozó igény 

felkeltése. A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság és az elkötelezettség kialakítása. 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

Feladata: A szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése. A nemzeti és 

nemzetiségi hagyományok és kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete, ápolása és 

megbecsülése. Tanulmányozzák a jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, 

művészek, írók, költők, sportolók munkásságát. 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

Feladata: A tanulók megismerjék a főbb állampolgári jogokat és kötelezettségeket, és ennek 

keretében honvédelmi nevelésben részesüljenek. 
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A családi életre nevelés 

Feladata: A harmonikus családi minták közvetítése, a családi közösségek megbecsülése. 

Segítséget nyújtani a fiataloknak a felelős párkapcsolatok kialakításában. 

A testi és lelki egészségre nevelés 

Feladata: A családdal együttműködve felkészítse a tanulókat az önállóságra, a betegség-

megelőzésre, a szabályok betartására a közlekedésben, a testi higiénében, a váratlan helyzetek 

kezelésében. 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

Feladata: a hátrányos helyzetű, vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális érzékenység, 

segítő magatartás kialakítása saját élményű tanulás által.  

Fenntarthatóság, környezettudatosság 

Feladata: Váljék meghatározóvá a természet és a környezet ismeretén és szeretetén alapuló 

környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás, az erőforrások 

tudatosan, takarékosan és felelősségteljes használata. 

Pályaorientáció 

Feladata: Biztosítani azokat a tevékenységeket, amelyek révén a diákok kipróbálhatják 

képességeiket, megtalálhatják hivatásukat, kiválaszthatják a nekik megfelelő foglalkozást, pályát. 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 

Feladata: A tanulók ismerjék fel saját felelősségüket az értékteremtő munka, a javakkal való 

ésszerű gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás területén.  

Médiatudatosságra nevelés  

Feladata: A tanulók megismerkednek a média működésével, a média és a társadalom közötti 

kölcsönös kapcsolatokkal, a valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés módjával, 

valamint e különbségek jogi és etikai jelentőségével. 

A tanulás tanítása 

Feladata: Meg kell tanítania, hogyan alkalmazható a megfigyelés és a tervezett kísérlet módszere; 

hogyan használhatók a könyvtári és más információforrások; hogyan mozgósíthatók az előzetes 

ismeretek és tapasztalatok; melyek az egyénre szabott tanulási módszerek; miként működhetnek 

együtt a tanulók csoportban.  
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A helyi tantervet is magába foglaló pedagógiai programunk összeállításánál elsődleges 

szempont a tanuló. A tanulók képességeinek fejlődéséhez szükséges olyan követelmények 

meghatározása, amelyek ösztönzik a személyiségfejlesztő oktatást. Nevelési programunk 

összeállításánál ezért elsődlegesek a következő feladatok: színes, sokoldalú iskolai élet, hitélet, 

tanulás, játék, munka. 

A fenti lehetőségek a tanulók önismeretét, keresztényi gondolkodás képességét, 

együttműködési készségét fejlesztik és edzik akaratukat. 

A személyiség fejlesztésének összetett feladata nevelőmunkánk fontos része. Kiemelt 

jelentőségű ebben a tanórák mellett a színes iskolai élet, a programok változatossága, melyek 

diákjaink szabadidejének egy részét tartalmasan töltik ki. Hasonlóan nagy jelentőségűek a nyári 

táborok, melyeknek körülményei, az egymásrautaltság, a segítségnyújtás, az esti beszélgetések erős 

kötődést eredményeznek a társakhoz és az iskolához egyaránt.  

Kialakítják, illetve növelik a tolerancia-készséget, elismertetik a szabályok betartásának 

szükségességét, így pozitívan hatnak vissza az iskolai életben való viselkedésre is. 

Kialakítandó személyiségjegyek: 

- a helyes önértékelés 

- az értékek felismerése, megbecsülése, a mellettük való kiállás 

- józan, megfontolt ítélőképesség 

- a saját akaratunkról való lemondás mások érdekében 

- a szelídség, az alázat, a türelem 

- az alaposság igényének a kialakítása 

- a mértékletesség 

- a bűnbánatra való készség 

- a belső csendre, elmélyülésre való igény 

- hűség Istenhez és embertársainkhoz 

- felelősség magunk, mások és a teremtett világ iránt 

Tanítványainkkal szemben támasztott elvárások: 

- részvétel a vallásuknak megfelelő egyházi (katolikus, református, evangélikus) programokban 

- tiszteletteljes, szép beszéd tanárral, diáktársakkal egyaránt 

- megjelenése és személyes környezete legyen tiszta, ápolt, gondozott 

- alapos, rendszeres és pontos munka 

- a rájuk bízott feladatok lelkiismeretes elvégzése  
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2.5. Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

2.5.1. Az egészségfejlesztés iskolai feladatai 

Az egészségnevelési program alapelve és célja, hogy segítse a tanulókat testi és lelki egészség 

harmóniájának megteremtésében, az egészséges életmód kialakításában és megtartásában. Fejlessze 

az életvezetési képességeket, a tanulók felelősségérzetét egészségük megőrzésért. Megfelelően 

készítse fel a tanulókat a káros stressz hatások feldolgozására. Segítse a környezeti-és 

egészségtudatosság erősödését. Valósítsa meg a mindennapi testedzést a tanulók számára és terjedjen 

ki a mentálhigiénés nevelésre is. 

Az egészségmegőrzés legfontosabb eszköze a helyes életmód kialakítása, melyet az alábbiak 

szolgálnak: mozgás, rendszeres testedzés és játéklehetőség, helyes táplálkozási szokások kialakítása 

egészségünk érdekében, célszerű életkornak megfelelő öltözködés, higiénia és tisztálkodás, az 

egészségkárosító szenvedélyek (drog, alkohol, cigaretta) megelőzése a tanórai és a tanórán kívüli 

nevelésben. Fontos szerepet játszik az egészségnevelésben az iskolai szűrővizsgálatok rendszere 

(gerinc, szem, fogászat). 

2.5.2. Az egészségvédelem tanórai lehetőségei 

I. Hittan órák keretében 

1. Az ember boldogságra teremtett lény 

2. Az Isten által felkínált boldogság  

3. A test teológiája 

4. Emberi kapcsolatok Isten tervében 

5. Bioetikai kérdések 

6. Az élet védelme 

II. Osztályfőnöki órák keretében 

1. Védőnői előadások: 

- 5. évfolyamon: egészséges életmód: személyi higiénia, táplálkozás, mozgáskultúra 

- 6-7. évfolyamon: a serdülőkor testi-lelki változásai, barátság, szerelem 

- 8-9. évfolyamon: káros szenvedélyek: dohányzás, alkohol, drog, energiaitalok, kávé 

- 10. évfolyamon: szerelem, fiú-lány barátság 

- 11. évfolyamon: emlőszűrés, daganatos betegségek 
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- 12. évfolyamon: szerelem, szexualitás, nemi úton terjedő betegségek megelőzése, természetes 

születésszabályozás 

2. Orvos meghívása (előadás) 

3. Segítő meghívása – drogprevenció (8-12. évfolyam) 

4. Videofilm közös megtekintése és megbeszélése 

5. Rendőr meghívása – drogprevenció 

6. Művészetterápiás módszerek, helyes stresszkezelés megismerése (5-8.évfolyam) 

III. Testnevelés órák keretében 

1. Házi sportbajnokságok szervezése 

2. Délutáni, tanításon kívüli lehetőségek: 

- diáksportkörök (kosárlabda, kézilabda, futball, talajtorna, vívás, stb.) 

- könnyített testnevelés és gyógytestnevelés órák 

- iskolai sportnapok 

IV. Biológia órák keretében: 

1. Az emberi szervezet felépítése és működése 

2. Káros szenvedélyek és hatásaik 

3. Az egészséges életmód alapelvei 

 

V. Kémia órák keretében: 

1. Legális és illegális drogok és hatásaik 

2. Háztartási anyagok, vegyszerek ismerete és az emberi szervezetre gyakorolt hatásuk 

VI. Természetismeret órák keretében: 

- egészséges táplálkozás 

- alapvető higiéniai szabályok 

- testápolás, kozmetikumok 

- elsősegélynyújtás 

- házi patika 

- betegápolás 

VII. Informatika órák keretében: 

- egészséges számítógépes munkakörnyezet kialakítása 
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- túlzott IKT eszközhasználat veszélyei, személyiségkárosító hatása 

Az egyes tantárgyakban az egészségneveléshez kapcsolódó pontos témaköröket a helyi 

tanterv tartalmazza. A teljes körű egészségfejlesztés az iskola minden pedagógusának feladata.  
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2.5.3. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása 

A mindennapok során számos alkalommal találkozhatnak a gyerekek potenciális 

veszélyforrással, mely súlyosan károsíthatja egészségüket. Nem csupán a sérüléssel járó balesetek 

tartoznak ide, hanem a szervezetben hirtelen kialakuló változások, melyek gyors lefolyásukkal 

jelentenek fokozott veszélyt az emberre. Súlyos állapotú beteg esetében rendkívül lényeges az ellátást 

megkezdők gyorsasága és hatékonysága, ezért az első észlelő szerepe kulcsfontosságú.  

2.5.4. Az iskolai elsősegély-nyújtás oktatásának célja 

Az iskolai elsősegély-nyújtás oktatásának célja, hogy már gyermekkorban magától értetődővé 

tegyük a bajbajutottak, a vészhelyzetbe került emberek megsegítését és a számukra nyújtott 

elsősegélyt úgy, hogy a beavatkozással további bajt ne okozzanak, vagy további kárt ne tegyenek se 

a sérültben se önmagukban. Megfelelően készítse fel a tanulókat a veszélyhelyzetek felismerésére és 

ellátására, valamint az elsősegély-nyújtási és baleset-megelőzési ismeretekre. 

2.5.5. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása elsősorban osztályfőnöki, biológia és 

testnevelés órákon valósul meg. Ezen kívül sok lehetőséget kínálnak a sportszakkörök, a kirándulások 

és a cserkészfoglalkozások.   

2.6. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

„Az iskola épp azzal válik katolikussá, hogy –bár más-más fokon- az iskolai közösség minden 

tagja osztozik a keresztény világlátásban, s ezt ki is jelentik. Így ebben az iskolában az evangéliumi 

elvek válnak nevelési eszménnyé, belső ösztönzővé és egyúttal végső céllá." (Katolikus iskola 34.) 

A közösségfejlesztés közös feladat. Az iskola valamennyi dolgozójának figyelembe kell 

vennie mindennapi munkája során, hogy példaként áll a diákok előtt megjelenésével, viselkedésével, 

életvitelével és beszédstílusával. 
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A pedagógiai program szempontjából iskolánk keretén belül közösségi nevelés legfontosabb 

területei: 

Tanórák: hittan, szaktárgyi órák, osztályfőnöki órák 

Tanórán kívüli szabadidős foglalkozások: napközi, szakkörök, lelkigyakorlatok, 

zarándoklatok, kirándulások 

2.6.1. Tanórán megvalósítható közösségfejlesztési feladatok: 

- a tanulás támogatása kölcsönös segítségnyújtással, ellenőrzéssel, a tanulmányi-és munkaerkölcs 

erősítésével. 

- a tanulók kezdeményezéseinek, a közvetlen tapasztalatszerzésnek támogatása. 

- a közösségi cselekvések kialakítása, fejlesztése (példamutatással, helyes cselekvések 

bemutatásával, bírálat, önbírálat segítségével). 

- a tanulók önállóságának, öntevékenységének fejlesztése. 

- különböző változatos munkaformákkal (csoportmunka, egyéni munka, kísérlet, verseny) az 

egymásért való felelősség érzésének erősítése. 

- olyan pedagógus közösség kialakítása, amely összehangolt követeléseivel és nevelési eljárásaival 

az egyes osztályokat vezetni és tevékenységüket koordinálni tudja. 

2.6.2. Tanórán kívüli foglalkozások közösségfejlesztő feladatai 

A rendszeresen megtartott lelkinapok, zarándoklatok mélyítsék el a katolikus vallás és hit 

megélését. A tanév első félévében megtartott egy napos zarándokalton való részvétel kötelező, a 

felmerülő költségek az iskolát terhelik. 

Nevelje a tanulókat az önellenőrzésre, egymás segítésére. 

Átgondolt játéktervvel és a tevékenység pedagógiai irányításával biztosítsák, hogy a 

különböző játékok, tevékenységek megfelelően fejlesszék a közösséget, erősítsék a közösséghez való 

tartozás érzését. 

A sokoldalú és változatos foglalkozások (tánc, kézműves, sport) járuljanak hozzá a közösségi 

magatartás erősítéséhez. 

A séták, a kirándulások mélyítsék el a természetszeretetet és a környezet iránti felelősséget. 

A nevelőmunka elősegítése érdekében évente egyszer az osztályfőnökök az osztályok 

számára osztálykirándulást szerveznek, a kiránduláson való részvétel önkéntes, a felmerülő 

költségeket a szülőknek kell fedezniük.  
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A különböző évfolyamok közötti harmonikus kapcsolat kialakítása a pedagógiai program 

fontos része. Ebben vállalnak kiemelkedő szerepet a 9-12. évfolyam diákjai. A gólyatábor szervezése, 

az alapítványi- és farsangi bál megszervezése, kisebb tanulók mentorálása tartozik a feladataik közé. 

E programoknak kettős pedagógiai jelentősége van: egyrészt a nagyobbak megtanulják az 

együttműködés során elfogadni a kisebbeket, megtapasztalják, hogy a kisebbek is képesek 

kiemelkedő teljesítményekre. Megtanulják egymást tisztelni és egymásra odafigyelni. Másrészt a 

kisebbek megtapasztalják, hogy bízhatnak a nagyobbakban. A nagyobb diákok viselkedésükkel, 

magatartásukkal példaként állhatnak a kisebbek előtt, így fontos, hogy ők milyen értékeket 

képviselnek. 

2.6.3. Közösségi szolgálat 

A közösségi szolgálat keretében az iskola olyan partnerekkel köt megállapodást, akik 

szervezetten és felkészülten várják diákjainkat (pl. LEA otthon, Jézus Szíve Plébánia, Családi 

Napközi, Magyar Földrajzi Múzeum, Szent József Otthon). Ezen kívül az iskola maga is felkínál 

olyan tevékenységi területeket, szolgálati lehetőségeket, amelyekkel a tanuló életkorának megfelelő 

szinten bekapcsolódhat a programba. Szorgalmazzuk, hogy a közösségi szolgálat zömében elesett, 

segítségre szoruló embertársaink megsegítésére irányuljon. Az iskola a közösségi szolgálat 50 órás 

kötelezettségére a partnerintézetekben folytatott segítőtevékenység mellett tanulóink mentorálásával, 

programszervezéssel és lebonyolítással is lehetőséget biztosít. 

2.6.4. A diákönkormányzat közösségfejlesztő feladatai 

- Jelöljön ki olyan közös értékeken és érdekeken alapuló közös és konkrét célokat, amellyel nem 

sérti az egyéni érdekeket. 

- Fejlessze a meglevő közösségépítő tevékenységeket. 

- Törekedjen a közösség iránti felelősségtudat kialakítására, fejlesztésére. 

A pedagógus közösségfejlesztő feladatai a szabadidős tevékenység során: 

- építsen ki jó kapcsolatot az adott korosztállyal, szüleikkel, plébániával, egyházi személyiségekkel 

valamint külső szakemberekkel. 

- fejlessze a csoportokban végzett közös munka során az önismeretet, az önfegyelmet és az 

együttműködést. 

- segítse olyan csoportok kialakítását, amelyek az emberi kapcsolatok hitbeli, pozitív irányú 

elmélyítésével hatnak az egész személyiség fejlesztésére.  
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2.7. A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai 

A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk tartalmazza. A 

pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg: 

• a tanítási órákra való felkészülés, 

• a tanulók dolgozatainak javítása, 

• a tanulók munkájának rendszeres értékelése, 

• a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése, 

• érettségi, különbözeti, felvételi, osztályozó vizsgák lebonyolítása, 

• kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, 

• a tanulmányi versenyek lebonyolítása, 

• tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 

• felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, 

• iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, 

• osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása, 

• az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 

• szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, 

• részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, 

• részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 

• a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor, 

• tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, 

• iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 

• részvétel a munkaközösségi értekezleteken, 

• tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, 

• iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, 

• szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, 

• osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 

Az osztályfőnököt az igazgató bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő rendszer 

elvét figyelembe véve.  
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2.7.1. Az osztályfőnök feladatai és hatásköre 

• Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során 

maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. 

• Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását. 

• Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az osztály szülői 

munkaközösségével.  

• Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét. 

• Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé terjeszti.  

• Szülői értekezletet tart. 

• Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: az osztálynapló vezetése, ellenőrzése, félévi 

és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, továbbtanulással kapcsolatos 

adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása. 

• Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. 

• Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra 

• Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására mozgósít, 

közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 

• Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére.  

• Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok megoldását.  

• Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban. 

2.8. Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 
tevékenység 

2.8.1. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek 

A tehetséges fiatalok gondozása Istentől ránk szabott feladat. Ezért kiemelt fontosságú a 

tehetségek felismerése és fejlesztése. Minden pedagógus, de elsősorban a szaktanár és osztályfőnök 

feladata, hogy felhívja a figyelmet tehetséges tanítványainkra, hogy megfelelően gondoskodhassunk 

fejlesztésükről. E tevékenység kiterjed a tanórai és tanórán kívüli területekre egyaránt és feltételezi a 

családdal és a tehetségek fejlesztésével foglalkozó intézmények és szakemberek szoros 

együttműködését. 
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A tehetségfejlesztés lehetőségei iskolánkban: 

- differenciált tanórai munka 

- tehetséggondozó szakkörök 

- felkészítés versenyekre, pályázatokon való részvételre 

- felkészítés középiskolai tanulmányokra 

- személyes beszélgetések 

- a bíztatás, a jutalmazás megfelelő formáinak megkeresése, alkalmazása 

- kiugró tehetségek szakemberhez való irányítása 

 

A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program 

Tanulóink előképzettségében nemcsak a megszerzett ismeretek, készségek terén mutatkoznak 

különbségek, hanem a szocializáció fokában, viselkedésmódban, az udvariassági szabályok 

ismeretében, személyi higiénia terén, a vallási szertartások és a vallásgyakorlás külső formáinak 

ismeretében is. 

Az esélyegyenlőség megteremtése fontos feladatunk, amely speciális felzárkóztató 

programokkal, személyes törődéssel, beszélgetésekkel történhet. Megkülönböztetett törődésben kell 

részesítenünk az érzelemszegény gyermekeket, akiket csak önmagunk, szeretetünk folyamatos 

ajándékozásával zárkóztathatunk fel. 

A felzárkóztatás egy komplex, nagy körültekintést, lelkiismeretességet és áldozatkészséget 

kívánó pedagógiai tevékenység, ami a lemaradás fokának és okainak feltárását, a tanórán kívüli 

felzárkóztató foglalkozások és a tanórai differenciált foglalkoztatás megszervezését és kivitelezését 

jelenti.  

Arra törekszünk, hogy a tanulócsoport egységesen magasabb tudásszintje, a lemaradó tanulók 

erőfeszítésének példája, valamint a folyamatos kétirányú differenciálásra való törekvés a tanári 

munkában számukra is meghozza a kívánt eredményt. 
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2.8.2. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai 

tevékenység 

A Köznevelési Törvény 47.§ (8) bekezdése alapján: „Ha a gyermek, a tanuló beilleszkedési, 

tanulási, magatartási nehézséggel küzd, fejlesztő foglalkoztatásra jogosult. A fejlesztő foglalkoztatás 

a nevelési tanácsadás, az óvodai nevelés, az iskolai nevelés és oktatás, a kollégiumi nevelés és oktatás 

keretében valósítható meg.” Nagyon fontos a beilleszkedési, magatartási problémákkal küszködő 

tanulók fejlesztése, mert a problematikus tanuló saját fejlődésének és közössége fejlesztésének is 

gátjává válhat. Az iskolai követelményrendszer és a társadalmi normáktól, a többségi kultúrától 

eltérően szocializált gyermekek összetalálkozása egy sor tipikus nehézséget hoz a felszínre. 

Iskolánk feladata: 

- a tanuló személyiségének és környezetének megismerése, a problémák gyökerének feltárása. 

- a fejlesztő módszerek megbeszélése, egyeztetése a családdal. 

- a megfelelő beilleszkedés hatékony segítése. 

- a szülők segítése a családi és a nevelési konfliktusok megoldásában. 

- ennek keretében fejleszteni szükséges a gyermek önismeretét, önbizalmát, együttműködési, 

kapcsolatépítési képességét, szerepelni tudását és konfliktus,- és stresszkezelői képességét. 

- a fejlesztés színterei az iskolai, az osztályközösségi és a hitéleti programok. 

- az elérendő cél, a tanulók felelősségtudatának, önfegyelmének, kezdeményező-készségének, 

csoportmunkára való alkalmasságának kialakítása. 

2.8.3. Ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása 

Életünk kedvezőtlen alakulásában a leginkább kiszolgáltatott helyzetbe a gyermekek kerültek. 

A nevelés három színterén –család, iskola, társadalom- a családok jelentős része nem tudja, vagy nem 

akarja elsődleges szerepét betölteni. Az iskola kénytelen ezzel a helyzettel megküzdeni, de képtelen 

a családi és társadalmi nevelés hiányát teljesen pótolni. A katolikus iskolák különös figyelmet 

szentelnek a gyengébbekre és segítik a nehezebb körülmények között élőket. Nevelésük a keresztény 

értékrend elfogadását, a keresztény életforma kialakítását, mindennapi megélését segíti elő, amely 

remélhetőleg tanítványaink számára maradandó lesz. Megvédi őket az egészségkárosító 

szenvedélyektől (alkohol, dohányzás, kábítószer) valamint az egyéb erkölcsi veszélytől. 

Legnehezebb a segítségadás azokban az esetekben, amelyekben a család nem biztosít a 

gyermek számára megfelelő erkölcsi hátteret, a szülők életvitele pedig negatív példa a gyerekek előtt.  
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Ezekre a hiányosságokra sok esetben későn derül fény, amit csak a tanuló rendhagyó 

magatartása, megnyilatkozásai jeleznek. Az ilyen esetekben vállalnunk kell a fokozott törődést a 

tanulóval. A hátrányos és veszélyeztetett helyzetű tanulók száma folyamatosan emelkedik. Ezért is 

indokolt, hogy a gyermek-és ifjúságvédelem átfogja az iskolai élet egészét, biztosítsa a gyermekeket 

megillető jogok érvényesülését, védő-óvó intézkedéseket tegyen a rászorulók érdekében. Ez a feladat 

az iskola minden nevelőjének fontos feladata, de kiemelten az osztályfőnököknek kell figyelemmel 

kísérniük a rájuk bízott tanulócsoportban lévő gyermekek életének alakulását. 

Gyermekvédelmi tevékenységünk fontosabb feladatai: 

- a gyermek elemi szükségleteinek (élelem, ruházat, tanszer, pihenés) meglétének figyelemmel 

kísérése. 

- az egészséges fejlődéshez szükséges nevelési légkör kialakításának elősegítése a családon belül 

és a családon kívül. 

- a tanulók egészségi állapotának figyelemmel kísérése, rendszeres ellátás biztosítása az 

iskolaorvosi szolgálaton keresztül és az iskolafogászat rendeléseken. 

- a tanulók intézményes ellátása, az iskola valamennyi szolgáltatásának biztosítása igényeik szerint 

(ügyelet, fejlesztő foglalkozás, felzárkóztatás, étkezés) 

- segélykérelmek támogatása, és az ezzel kapcsolatos tanácsadás a család szociális és anyagi 

helyzetétől függően. 

- a tanulók eredményeinek, rendszeres iskolába járásának folyamatos ellenőrzése, szükség esetén 

szabálysértési eljárás kezdeményezése. 

A gyermeket veszélyeztető helyzetben minden pedagógusnak gyors és hatékony intézkedést kell 

tennie. Az alábbiak szerint kell az esetet megvizsgálni: 

- a családi minta, törődés, érzelmi kötődés mennyire szolgálja a tanuló erkölcsi, érzelmi, értelmi 

fejlődését. 

- mennyire ellenőrzött tevékenysége, szabad mozgása? 

- van-e jele egészséget károsító anyagok fogyasztásának? 

- szükséges-e segélyek, támogatások igénybevétele? 

- igényel-e folyamatos ellenőrzést a hátrányos helyzetű és a veszélyeztetett környezetben 

nevelkedő gyermek otthoni életformája, ellátása, pihenése? 

- szükséges-e rendszeres segítségnyújtás tanulmányai befejezéséhez, pályaválasztásához és 

eredményes beiskolázásához? 

Meg kell vizsgálni, hogy tudunk-e olyan érzelmi kötődést biztosítani amelyben a gyermek őszintén 

feltárhatja problémáit.  
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2.8.4. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek 

A Köznevelési Törvény 62.§ (1)a) pontja szerint a pedagógus alapvető feladata, hogy nevelő 

és oktató munkája során gondoskodjék a gyermek személyiségének fejlődéséről, tehetségének 

kibontakoztatásáról, ennek érdekében tegyen meg minden tőle elvárhatót, figyelembe véve a 

gyermek egyéni képességeit, adottságait, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét. 

A szociális hátrányok leküzdését az alábbi tevékenységi formákkal segítjük: 

- tehetséggondozó programok szervezése 

- napközis ellátás biztosítása 

- szülők, családok életvezetési gondjainak segítése 

- hozzájárulás tanulmányi kirándulásokhoz 

- drog-és bűnmegelőzési program alkalmazása 

- felvilágosító munka 

- szociális hátrányok enyhítését segítő pályázatok figyelése 

A tanulók fejlődését veszélyeztető okok megszüntetése érdekében iskolánk együttműködik az érintett 

családdal, a Nevelési Tanácsadóval, a Gyermekjóléti Szolgálattal, a Családsegítő Szolgálattal, a 

gyermekorvossal és a védőnővel. 

2.8.5. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének-oktatásának elvei 

Az Alapító okirat szerint iskolánk alapfeladatai közé tartozik a szakértői bizottság szakértői 

véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes 

előfordulás esetén halmozottan fogyatékos tanulók nevelése-oktatása.  

 A nevelési tanácsadás feladata, hogy a szakértői és rehabilitációs bizottság által készített 

szakvélemény alapján segítse az érintett tanulók iskolai ellátását. 

Tartósan és súlyosan akadályozottak a nevelési folyamatban: tanulási zavar, diszlexia, 

diszgráfia, diszkalkulia, iskolai képességek kevert zavara, kevert specifikus fejlődési zavar, aktivitás 

és figyelem zavara, hiperkinetikus magatartászavar. 
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A sajátos nevelési igényű tanulók esetében a Nemzeti Alaptantervben meghatározott egységes 

fejlesztési feladatokat kell alapul venni, de ennek során a tanulók lehetőségeihez, korlátaihoz és 

speciális igényeihez igazodva kell a munkát megszervezni (hosszabb idősávok, megfelelő tartalmak 

és követelmények, önmagukhoz mért fejlődés értékelése.) 

A fogyatékosság egyes típusaival összefüggő feladatoknál a sajátos nevelési igényű tanulók 

iskolai oktatásának tantervi irányelveit és a vizsgaszabályzatokat vesszük figyelembe. 

2.8.6. A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése és oktatását segítő, a 

fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő program 

Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a gyengébben teljesítők felzárkóztatását az 

egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli felzárkóztató foglalkozások segítik. 

Az általános iskola évfolyamain az egyes tantárgyakból gyenge teljesítményt nyújtó tanulók 

képességeinek fejlesztésére irányuló felzárkóztató, korrepetáló, képességfejlesztő órákat szervezünk. 

A 8. évfolyamon a továbbtanulás, a középiskolai felvétel elősegítésére a gyenge eredményt elérő 

tanulók részére felzárkóztató, képesség fejlesztő órákat tartunk. 

A középiskola 9-10. évfolyamán az adott évfolyamhoz szükséges követelményszint elérésében 

nyújtunk felzárkóztató jellegű segítséget. 

Fejlesztő programunk a játékosságon, a tapasztalatszerzésen, életkori sajátosságokon, pozitív 

érzelmeket keltő tevékenységeken alapul, melynek megvalósítását fejlesztőpedagógus, 

gyógypedagógus és alapozó terápiával foglalkozó szakember látja el.  

 

Tevékenységi területek, lehetőségek: 

- Az alapkészségek mindennapos fejlesztése. 

- Rugalmas, a tanulók szintjéhez igazodó követelményrendszerrel, a tananyag feldolgozásának 

speciális módszereivel, a tananyag szükség szerinti átrendezésével biztosítani a tantervi minimum 

teljesítését. 

- Speciálisan kiscsoportos vagy egyéni felzárkóztató foglalkozások szervezése. 

- Folyamatos korrekció, ellenőrzés, értékelés, önértékelés. 
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Tevékenységi formák: 

Tanórán belül törekszünk  

- az egyéni képességekhez igazodó munkaformák,  

- egyéni fejlesztés, értékelés,  

- csoportos fejlesztés,  

- tanórai differenciálás,  

- kooperatív munkaformák alkalmazására. 

 

A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése során a legfontosabb szempontok:  

- az értelmi, a testi és érzelmi fejlődés folyamatos pozitív változása,  

- a sérült részképességek folyamatos fejlesztése,  

- egyéni szükségletek,  

- társadalmi beillesztés. 

Mindehhez olyan iskolai légkört kell teremteni, amelyben mind a tanuló, mind a felnőtt jól érzi magát, 

ahol az emberi és társas kapcsolatok a kölcsönös tiszteleten alapulnak, ahol minden tanuló teljes 

értékű emberként élheti meg önmagát. 

A követelmények elsajátíttatása a beszéd, nyelvi és egyéb tanulási zavarok kompenzálása és 

megszüntetése érdekében végzett folyamatos korrekciós, és sérülés-specifikus egyéni és kiscsoportos 

terápiás programok segítségével történik.  

Legnagyobb hangsúlyt az anyanyelv és irodalom, a matematika, a testnevelés és sport, a művészetek 

műveltségi területei kapnak. 

 

Ennek érdekében a következő pedagógiai alapelvek megvalósítására törekszünk: 

- a sérült személyiség fejlesztése gyógypedagógiai eszközökkel, 

- a tanulók egyéni képességeinek, eltérő fejlődési ütemének figyelembevétele az oktatás és 

nevelés folyamatában, 

- egységes nevelési elvárásokkal a követelmények biztonságossá tétele,  

- támasz és segítségnyújtás a tanulási folyamatokban, az emberi törekvésekben, 

- a speciális nevelési szükségletek kielégítése a nevelés-oktatás minden területén. 
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Az iskolánkban folyó nevelés-oktatás fő feladatai a sajátos nevelési igényű gyermekek  

szempontjából: 

- az alapdokumentumok által szabályozott ismeretanyag elsajátíttatása az évfolyamok, tantárgyi 

sajátosságok, egyéni különbségek figyelembevételével, 

- a mentális képességek fejlesztése a megismerő funkciók egyénre szabott terápiás jellegű 

korrekciójával, 

- a módszerek és tevékenységi formák optimális megválasztása a mindenkori pedagógiai 

tevékenység kívánalmainak megfelelően, 

- a fejlesztési szakaszoknak megfelelő szűrő és diagnosztikus eljárások kidolgozása. 

Minden tanulónknak szükségleteihez igazodva és a szakértői véleményben előírtaknak megfelelően 

biztosítjuk a fejlesztéshez szükséges időkeretet. A foglalkozások fajtáit és óraszámát – az éves 

órakeret függvényében, a rászoruló tanulók szükségleteinek ismeretében – tanévenként 

munkatervben rögzítjük, a konkrét fejlesztési órarendeket is tanév elején állítjuk össze. 

Intézményünk minden tanév végén jelzi az illetékes Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és 

Rehabilitációs Bizottság felé azoknak a tanulóknak az adatait, akinek a következő tanévben kötelező 

felülvizsgálatuk lesz. A fejlesztő pedagógus a foglalkozásokról munkanaplót vezet, és ezt az egyéni 

fejlődési lapon is dokumentálja.  

 

A tanórai és a tanórán kívüli fejlesztés kiemelt területei 

Az anyanyelvi fejlesztésben különös hangsúlyt kap: 

- a pontos diagnózis, a megfelelő fejlesztési szempontok és módszerek kiválasztása, a vizsgálatok 

szakszerű elvégzése,  

- a testséma biztonságának kialakítása, 

- a tér és idő relációinak kialakítása praktikus és verbális szinten, 

- a balról jobbra való haladási irány rögzítése, 

- a vizuomotoros koordináció gyakorlása,  

- a látás, hallás, mozgás koordinált működtetése,  

- beszéd koordinált működtetése, 

- az olvasás, írás tanítása (szükség esetén újratanítása) hangoztató-elemző vagy dyslexia 

prevenciós módszerrel, 

- az olvasás, írás készségének folyamatos gondozása, fejlesztése a tanuló egész iskolai 

pályafutása alatt, 

- a kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása során, 

- grafomotoros fejlesztés.  



PEDAGÓGIAI PROGRAM 2020 

Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Gimnázium 

 

 

43 

 

A matematika fejlesztésében különös hangsúlyt kap: 

- a testséma kialakítása, 

- a téri relációk biztonsága, 

- a relációk nyelvi megalapozása, a matematikai nyelv tudatosítása, 

- a számfogalmak kialakítása és bővítése,  

- az érzékelés, észlelés, a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a beszéd összehangolt, 

intenzív fejlesztése,  

- segítő, kompenzáló eszközök használatának megengedése,  

- az alapműveletek fogalmi kialakítása, képi, vizuális megerősítése, sokoldalú gyakorlásuk a már 

„birtokolt” számfogalmakkal építkező számkörökben,  

- a matematikai nyelvi relációk tudatosítása, szöveges feladatok megoldása. 

 

A művészetek területen kiemelt szerepet kap: 

- az érzékelés, észlelés, a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a beszéd a téri orientáció,  

- a mozgás-ritmus-beszéd koordináció, 

- a grafomotoros fejlesztés, 

- a szenzomotoros fejlesztés. 

 

A mozgásfejlesztés során kiemelt szerepet kap:  

- csecsemőkori ill. nagymozgások fejlesztése, 

- rugalmasság fejlesztése, 

- statikus, átmeneti és dinamikus egyensúly, 

- testvonal átlépésének fejlesztése, 

- végtagszétválasztás, 

- ellentétes végtagmozgás fejlesztése, 

- testséma, téri orientáció,  

- ritmusfejlesztése, 

- szerialitás, 

- emlékezet,  

- mozgásutánzás, 

- finommotorika fejlesztésének előkészítése. 
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A személyiségfejlesztés során kiemelt szerepet kap: 

- helyes önértékelés, az énkép erősítése, 

- az önbizalom erősítése,  

- a szociális kapcsolatrendszer kommunikációs eszköztárának növelése,  

- a hibás-hiányos helyzetfelismerés kompenzálása,  

- a tudatos önirányítás, önkontroll kifejlesztése,  

- az empátia fokozása, a másság elfogadtatása,  

- a kompenzáló és védekező mechanizmusok csökkentése, illetve megszüntetése. 

 

A magatartás és szorgalom értékelésének és minősítésének rendszere az SNI tanulók  

esetében  

Az értékelésnél figyelembe vesszük az elsődlegesen ill. másodlagosan kialakult magatartási, 

szocializációs problémákat. A gyermekek számára apró lépésekre lebontva teljesíthető szabályokat 

állítunk fel az adott csoport fejlettségi szintjének megfelelően.   

A szorgalom értékelésénél figyelembe vesszük a gyermek önmagához képest nyújtott teljesítményét, 

a tanuláshoz való viszonyát, a foglakozásokon tanúsított aktivitását, önkéntes feladatvállalásait és 

azok teljesítését. 

 

A közösségfejlesztés fontos feladatai a sajátos nevelési igényű gyermekek sikeres integrálása 

szempontjából 

- A kiscsoportok együttműködésének megszervezése, személyiségformáló hatásának 

(önzetlenség, barátság, segítségnyújtás, lelkiismeretesség, áldozatkészség) hasznosítása, 

továbbfejlesztése. 

- Az alkalmazkodás, beilleszkedés, a társakkal történő együttműködés, a közösségben vállalható 

szerep megtalálásának segítése, a kollektivitás fejlesztése. 

- A tanulók társas, rokonszenvi, közösségi kapcsolatainak alakítása, továbbfejlesztése. 

- Az önbizalom, önnevelés igényének felkeltése, a kezdeményezőképesség fejlesztése. 

- A magányos gyermekek bevonása a közös tevékenységekbe, beilleszkedésük segítése. 
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A beilleszkedési, magatartási nehézségek enyhítését szolgáló pedagógiai tevékenységek 

Erősíteni kell a kapcsolatot a kerületi Nevelési Tanácsadóval annak érdekében, hogy a felmerülő 

magatartási és beilleszkedési zavarok szakszerű megállapítása után megfelelő iránymutatást kapjunk 

a tanulók megtámogatásához. 

Rendszeres kapcsolat kialakítása a kerület Gyermekjóléti Szolgálattal annak érdekében, hogy a 

családban generálódó beilleszkedési- és magatartási zavarok csökkentését, megelőzését a szolgálat 

életvezetési tanácsokkal segíthesse. 

Az iskolánkba járó gyermekek tanulási zavarához gyakran társul beilleszkedési és magatartási zavar. 

Ennek lehet elsődlegesen organikus oka, mint például az idegrendszer gátló és serkentő hatásai 

egyensúlyának megbomlása miatt létrejövő hiperaktivitás esetében. Sokszor azonban a magatartási 

és beilleszkedési zavar másodlagosan keletkezik, a részképesség-gyengeségek talaján létrejövő 

tanulási zavarokra épülve. Gyakran tapasztalni, hogy a gyermek problémáinak gyökerét nem ismerik 

fel időben, sorozatos kudarcok érik az iskolában s emiatt gyakran otthon is, s végül valóban nem 

képes sehová sem beilleszkedni, ami súlyos esetben devianciához vezethet. Kiemelkedően fontos a 

szerepe a korai felismerésnek és segítségnyújtásnak, hogy ez az előbb felvázolt rossz kör, ez az 

önbeteljesítő jóslat ne lépjen működésbe. Iskolánk szakemberei ezért a magatartászavaros gyermek 

korai felfedezését és szakemberhez irányítását is fontos feladatuknak tartják. 

2.9. Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvétel 

rendje 

A diákönkormányzat véleményezési és javaslattételi joggal rendelkezik az intézmény működésével 

és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni: 

- az iskolai SzMSz jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt, 

- a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, 

- az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor 

- a Házirend elfogadása előtt 

A diákönkormányzat dönt: 

- - saját működéséről 

- - a diákönkormányzat működéshez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról 

- - hatáskörei gyakorlásáról 

- - egy tanítás nélküli munkanap programjáról  
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2.10. Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel  

Az iskolai nevelés, a gyermeki személyiség harmonikus fejlesztésének elengedhetetlen 

feltétele a szülői ház és a pedagógusközösség együttműködése. Ennek alapja a gyermek iránt érzett 

közös felelősség, amelynek feltétele a kölcsönös bizalom és tájékoztatás, az őszinteség. 

Megvalósulási formái a kölcsönös támogatás és a koordinált pedagógiai tevékenység. Eredménye a 

családi és az iskolai nevelés egysége, és ennek nyomán a gyermeki személyiség kedvező fejlődése. 

A diákok és a pedagógusok között az alábbi együttműködési formák működnek iskolánkban: 

A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az 

iskola igazgatója, az osztályfőnök és a diákönkormányzatot képviselő tanár tájékoztatják. 

Az iskola igazgatója legalább évente egyszer a diákönkormányzat vezetőségének ülésén, az 

osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon, a diákönkormányzatot képviselő tanár a 

diákönkormányzat vezetőségének ülésén tájékoztatják a diákokat. 

A tanulók kéréseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve 

választott képviselők útján közölhetik az iskola igazgatójával, a nevelőkkel, a nevelőtestülettel vagy 

az iskolaszékkel. 

A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról az osztályfőnök és a 

szaktanárok folyamatosan tájékoztatják. 

A szülők és a pedagógusok között az alábbi együttműködési formák működnek iskolánkban: 

évente kétszer az igazgató által tartott összevont szülői értekezlet, havonta szülői értekezlet vagy 

fogadóóra, írásbeli tájékoztató, családlátogatás, előadások szervezése, közös kirándulások, 

pályaválasztási tanácsadás, közös zarándoklatok, plébániával közös programok. 

A szülői közreműködés lehetséges formái: aktív részvétel az iskolai rendezvényeken, őszinte 

véleménynyilvánítás, együttműködő magatartás, nevelési problémák esetén a közös megoldásra való 

törekvés, érdeklődő és segítő hozzáállás, szponzori segítségnyújtás, közös rendezvények (farsang 

stb.) szervezése szülők és pedagógusok részvételével, osztály-család közös program. 

Az iskola hivatalos kapcsolatot tart a fenntartó Egyházmegyei Hivatallal, a helyi plébániával, 

a Katolikus Pedagógiai Intézettel, az Emberi Erőforrás Minisztériumával és az Oktatási 

Államtitkársággal, az Oktatási Hivatallal, egyes feladatok megoldása során a Városi 

Önkormányzattal, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Járási Irodájával, az érdi Német 

Nemzetiségi Önkormányzattal. 
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Intézményünk rendszeres kapcsolatot ápol más egyházi iskolákkal és a város állami 

iskoláival, valamint a Családsegítő Központtal, a Gyermekjóléti Szolgálattal és a Nevelési 

Tanácsadóval, a Pesovár Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel, a Csuka Zoltán Városi 

Könyvtárral, a Magyar Földrajzi Múzeummal, a Szepes Gyula Művelődési Házzal. 

2005 óta működik partnerkapcsolatunk a szatmárnémeti Hám János Római Katolikus 

Teológiai Iskolaközponttal, melynek keretében évente kétszer találkoznak iskoláink tanulói és 

pedagógusai. 

2.11. Az iskola magasabb évfolyamára való lépés feltételei 

Az általános iskolában és a gimnáziumban a tanuló az iskola magasabb évfolyamára akkor 

léphet, ha az előírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette. 

A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók év közbeni tanulmányi munkája, illetve 

érdemjegyei alapján bírálják el. A második-tizenkettedik évfolyamon minden tantárgyból legalább 

az "elégséges" év végi osztályzatot kell megszereznie a tanulónak a továbbhaladáshoz. 

Az iskola igazgatója a szülő kérésére legfeljebb egy alkalommal engedélyezheti az iskola első 

évfolyamának megismétlését, akkor is, ha a tanuló az előírt tanulmányi követelményeket sikeresen 

teljesítette. 

A tanuló az iskola igazgatójának engedélyével az iskola két vagy több évfolyamára megállapított 

tanulmányi követelményeket egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt is teljesítheti. 

A tanév végi elégtelen osztályzat legfeljebb három tantárgyból javítóvizsgán korrigálható. A 

javítóvizsga elégtelen eredménye évfolyamismétlést von maga után.  

Háromnál több elégtelen osztályzat esetén az évfolyamot meg kell ismételni.  

Ha a tanuló hiányzása az adott tanévben meghaladja a 250 órát, és emiatt a teljesítménye év 

közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanév végén nem osztályozható. Számára, a tantestület 

osztályozóvizsgát engedélyezhet. a sikertelen osztályozóvizsga vagy a vizsgaengedély meg nem 

adása évfolyamismétlést von maga után.     

Az egyéni munkarend szerinti státuszt a törvényes képviselőnek az Oktatási Hivatalnál 

kérelmezni, a kérést indokolni kell. Az egyéni munkarend szerint tanuló diák minden, az adott 

évfolyamon oktatott kötelező tárgyból vizsgát tesz, az iskola éves tervében meghatározott 

vizsgaidőszakokban. A felkészítésről a szülő gondoskodik.  

Nem léphet tovább az a tanuló, aki valamelyik tantárgy követelményrendszerét nem teljesítette. 
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2.12. A tanulmányok alatti vizsga szabályzata 

2.12.1. A tanulmányok alatti vizsgák típusai 

A tanulmányok alatti vizsgát független vizsgabizottság előtt vagy a nevelési-oktatási 

intézményben lehet tenni, amellyel a tanuló jogviszonyban áll. A szabályosan megtartott 

tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. 

A vizsgák részei: írásbeli, szóbeli és gyakorlati. Az írásbeli vizsga időtartama tantárgyanként 

legfeljebb 60 perc.  

A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó 

szakértői bizottság szakvéleményével megalapozott kérésre, az igazgató engedélye alapján a 

jogszabályban előírt kedvezményekre jogosult. Az írásbeli dolgozatokat elbírálás után, illetve a 

szóbeli vizsga megkezdése előtt be kell mutatni a vizsgabizottság elnökének, a vizsgázót tájékoztatni 

kell az eredményről.   

Egy vizsganapon egy vizsgázó legfeljebb három írásbeli vizsgát tehet. A vizsgák között 

pihenőidőt kell biztosítani.  

A tanulmányok alatti szóbeli vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell letenni. 

Egy vizsgázónak egy napra legfeljebb három tantárgyból szervezhető szóbeli vizsga. Ha a vizsgázó 

a feletet befejezte, a következő tantárgyból történő tételhúzás előtt legalább tizenöt perc pihenőidőt 

kell számára biztosítani, amely alatt a vizsgahelyiséget elhagyhatja.  

Iskolánkban a következő vizsgatípusok fordulnak elő:  

- osztályozóvizsga 

- különbözeti vizsga 

- javítóvizsga 

- pótlóvizsga 

- érettségi vizsga 
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2.12.2. Vizsgaidőszakok 

Javítóvizsga letételére augusztus 15-től augusztus 31-ig terjedő időszakban van lehetőség. Az 

osztályozó-, különbözeti- és pótló vizsgákra két vizsgaidőszakot jelölünk ki, amelyek időpontját az 

iskola éves munkaterve rögzíti. Ezen vizsgák a tanítási év során bármikor szervezhetők. A 

tantárgyakhoz kapcsolódó záróvizsgák időpontjait az adott munkaközösségek az éves munkatervben 

rögzítik. Az iskolában tartott tanulmányok alatti vizsga esetén az igazgató engedélyezheti, hogy a 

vizsgázó az előre meghatározottól eltérő időpontban tegyen vizsgát. Érettségi vizsga a jogszabályban 

meghatározott időpontokban, tavaszi és őszi vizsgaidőszakban tehető.  

2.12.3. Osztályozóvizsga 

Igazgatói engedély alapján egy vagy több tantárgyból tehető iskolai vizsga. A félévi és a tanév 

végi osztályzat megállapításához a tanuló osztályozóvizsgát tehet, ha 

- az igazgató engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy 

tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget 

- előrehozott érettségi vizsgát kíván tenni az adott tantárgyból, és még nem rendelkezik 

osztályzattal 

- a tanuló 250 óránál többet mulasztott, és a nevelőtestület engedélyezte az osztályozóvizsga 

letételét. Ha a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható, és a nevelőtestület nem engedélyezi 

számára az osztályozóvizsgát, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. 

- a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és 

emiatt teljesítménye nem volt érdemjeggyel értékelhető. Ebben az esetben a tanuló félévkor 

osztályozóvizsgát köteles tenni. 

- felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól 

Intézményünkben írásbeli és szóbeli, gyakorlati osztályozóvizsgára van lehetőség. A 

munkaközösségek a helyi tanterv alapján dolgozzák ki az írásbeli, szóbeli, gyakorlati vizsga 

követelményeit, tételsorait és az értékelés rendjét. Meghatározzák a felkészülés és a vizsga során 

szükséges segédeszközöket.  

Osztályozóvizsgára az erre rendszeresített formanyomtatványon kell jelentkezni az 

osztályfőnök és a szülő aláírásával hitelesítve az éves munkatervben megadott határidőkig.  

A tanítási év lezárását szolgáló osztályozóvizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni. 
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2.12.4. Különbözeti vizsga 

Különbözeti vizsgát annak a diáknak kell tennie, aki valamely tantárgyat nem, vagy csak 

kevesebb óraszámban, évfolyamon tanult, mint az osztály, amelybe felvételt nyert, és erre az iskola 

vezetése a felvétel során kötelezte. A különbözeti vizsgáról a diák és szülei a felvételi értesítésben 

szereznek tudomást. A vizsga lebonyolítása megegyezik az osztályozóvizsgáéval, azzal együtt 

szervezhető. Külföldi tanulmányok után / mellett a továbbhaladáshoz szintén különbözeti vizsgát kell 

tenni a tanulónak azokból a tantárgyakból, amit a külföldi tanulmányok alatt nem teljesített: 

elsősorban magyar nyelv és irodalomból, történelemből. A vizsga tantárgyairól az igazgató dönt. 

2.12.5. Javítóvizsga 

Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen 

osztályzatot kapott, vagy az osztályozóvizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból 

elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül távozik. A vizsga lebonyolítása megegyezik 

az osztályozóvizsgáéval, azzal együtt is szervezhető. 

2.12.6. Pótlóvizsga 

Pótlóvizsgát tehet a vizsgázó, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, 

vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel távozik, mielőtt a válaszadást befejezné. A vizsgázónak fel 

nem róható ok minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek 

bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy gondatlan magatartására. Az 

igazgató hozzájárulhat ahhoz, hogy az adott vizsganapon vagy a vizsgázó és az intézmény számára 

megszervezhető legközelebbi időpontban a vizsgázó pótvizsgát tegyen, ha ennek feltételei 

megteremthetők. 

2.12.7. Érettségi vizsga 

A gimnáziumunkba járó diákok a 12. évfolyam elvégzése után rendes érettségi vizsgát 

tehetnek, amelyet az iskola bonyolít le. A vizsga sikeres letételéről hivatalos érettségi bizonyítványt 

állítunk ki. Az érettségi vizsga rendjét, fajtáit, követelményeit, így az érettségi témaköröket is, 

jelentkezési módját a mindenkori érvényes érettségi vizsgaszabályzat határozza meg. 

Ha a tanuló előrehozott érettségi vizsgát tett valamely vizsgatantárgyból, teljesítette a tantárgy 

tanulmányi követelményeit.  
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2.13. Az intézmény felvételi rendje 

2.13.1. Felvételi az általános iskolába 

A beiskolázást az igazgató a fenntartóval egyeztetve végzi. Beiskolázásunkat nem köti 

körzethatár. A tanulók felvételéről az igazgató dönt. A felvétel alapvető szempontja, hogy a szülő és 

a gyermek gyakorolja vallását, elfogadja a katolikus értékrendet, az intézmény pedagógiai programját 

és együttműködjön annak megvalósításában.  

Előnyt élvez az a gyermek, akinek 

- szülője a Marianum iskola, vagy valamilyen más egyházi intézmény alkalmazottja 

- testvére már az intézményünk tanulója 

- a szülei és ő maga is a katolikus egyházhoz tartozik 

- a családja az Érdújváros plébániához tartozik 

- szülője a katolikus egyházban valamilyen tisztséget visel, vagy szolgálatot végez 

- rendelkezik keresztlevéllel, keresztelési emléklappal 

- lakóhelye Érden van 

Az elutasító döntés ellen az iskolafenntartónál lehet fellebbezni. A fellebbezést az iskola 

igazgatójához kell benyújtani - az elutasítás közzététele utáni 8 napon belül.  

A második évfolyamtól  a felvételnél tanulmányi szempontok is érvényesíthetők. Plébánosi (lelkészi) 

ajánlás kérhető.  

A felvétel rendje: 

Az általános követelményeket kiegészítő szempontok az első évfolyamon: a születési 

anyakönyvi kivonat, a motivációs levél, az adatlap és a szülő lakcímkártyájának bemutatása. A 

felvételt az iskola által meghirdetett módon és időpontban kell kérni az iskolában a szülők és a 

gyermek együttes megjelenésével. 

Átvétel más intézményből: 

A tanuló felvételéről az igazgató az ügyben érdekelt osztályfőnök véleményének ismeretében 

dönt. A felvételnél a tanulmányi eredményt, magatartást, hitoktatásban való részvételt, valamint a 

tanuló és családja életkörülményeit, életsorsát mérlegeljük. A tantárgyi rendszerek, tananyagok 

összevetése után az igazgató különbözeti vizsgát írhat elő. A második-nyolcadik évfolyamba történő 

felvételnél be kell mutatni a tanuló anyakönyvi kivonatát, az elvégzett évfolyamokat tanúsító 

bizonyítványt.  
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2.13.2. Felvételi a gimnáziumba 

Általános iskolából a gimnáziumba lépés feltételei: 

Azok a Marianumba járó nyolcadikos tanulók, akik az elmúlt nyolc év során bizonyítottak – 

és az iskola nevelőtestülete azt megszavazza - felvételi eljárás nélkül folytathatják tanulmányaikat a 

gimnáziumban. Az egyenlő bánásmód követelményeit szem előtt tartva, a nevelőstestület a 

tanulmányi eredmény és a magatartás alapján dönt. Azok a 8. évfolyamos tanulók, akik más 

középfokú iskolákba való jelentkezést is meg kívánnak jelölni, részt vesznek a felvételi eljárásban. A 

9. évfolyamra történő jelentkezés feltételeit a mindenkori felvételi tájékoztató tartalmazza. A hozzánk 

beérkezett felvételi kérelmekről a tanulmányi eredmények, a központi írásbeli vizsgák és a szóbeli 

vizsga eredményei alapján döntünk.  

A gimnáziumba való jelentkezéshez az alábbi dokumentumokat kell benyújtani: 

1. Tanulói jelentkezési lap 

2. A tanuló általános iskolai eredményeit igazoló dokumentumként a 7. év végi és a 8. félévi 

értesítőjének másolata. 

3. Motivációs levél 

4. Keresztlevél 

5. „Értékelő lap” másolata 

6. „Marianumos” jelentkezési lap (letölthető az iskola honlapjáról) 

 

A felvételi eljárás tartalma és az értékelés szempontjai 

 

A felvételi eljárás során szerezhető 200 pont az alábbi részpontszámokból adódik össze: 

1. A jelentkező általános iskolai tanulmányi eredményeinek beszámítása (50 pont): matematika, 

magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv és egy választható természettudományos 

tárgy (biológia, földrajz, kémia, fizika). 

2. A központi írásbeli vizsga eredménye (100 pont): az írásbeli magyar nyelv és matematika 

feladatlapok eredményeit egyenlő súllyal számítjuk be. 

3. Szóbeli meghallgatás (50 pont): egy ismerkedő beszélgetés, amelynek során a jelentkezőt 

önmagáról, érdeklődési köréről, családjáról, hitéletéről, tanulmányairól, olvasmányairól 

kérdezzük. Olyan készségek meglétéről szeretnénk meggyőződni, mint a beszédkészség, 

mindennapi kommunikációs helyzetekben való megnyilvánulás.  

  



PEDAGÓGIAI PROGRAM 2020 

Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Gimnázium 

 

 

53 

 

Az átvétel szabályai: 

A szülő kérelmére, érvényes bizonyítvány benyújtásával az iskola igazgatója dönt a felvétel 

feltételeiről. Döntése előtt kikéri az érintett osztályfőnök véleményét. Felvétel az adott osztályban 

rendelkezésre álló szabad férőhely esetén történhet. Szükséges hozzá a korábbi tanulmányok sikeres 

teljesítése. A tanuló átvételére akkor van lehetőség, ha az általa tanult tárgyak többsége megegyezik 

az iskolánkban tanult tantárgyakkal, illetve a különbség, valamint a tananyagban való esetleges 

elmaradás mértéke még pótolható. Az átvételkor figyelembe kell venni az átveendő tanuló 

magatartását, szorgalmát. Nagy tanulmányi lemaradás esetén iskolai javaslatra az igazgató 

évfolyamismétléshez kötheti az átvételt. 
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3. AZ ISKOLA HELYI TANTERVE 

Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkező tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás:  

 

HT 2012: a 2012-es NAT-hoz illeszkedő kerettantervek alapján készült helyi tanterv 

 

HT 2020: a 2020-as NAT-hoz illeszkedő kerettantervek és a nemzetiségi oktatás irányelveinek alapján 

készült helyi tanterv 

 

 

 

 Tanévek 

Évfolyamok 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 

1. HT 2020 HT 2020 HT 2020 HT 2020 

2. HT 2012 HT 2020 HT 2020 HT 2020 

3. HT 2012 HT 2012 HT 2020 HT 2020 

4. HT 2012 HT 2012 HT 2012 HT 2020 

5. HT 2020 HT 2020 HT 2020 HT 2020 

6. HT 2012 HT 2020 HT 2020 HT 2020 

7. HT 2012 HT 2012 HT 2020 HT 2020 

8. HT 2012 HT 2012 HT 2012 HT 2020 

9. HT 2020 HT 2020 HT 2020 HT 2020 

10. HT 2012 HT 2020 HT 2020 HT 2020 

11. HT 2012 HT 2012 HT 2020 HT 2020 

12. HT 2012 HT 2012 HT 2012 HT 2020 
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A 2012-es NAT-hoz illeszkedő kerettantervek alapján készült helyi tanterv: 

1-4.évfolyam óraterve (német) 

Tantárgy 

1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 

Heti 

óraszám 

Éves 

óraszám 

Heti 

óraszám 

Éves 

óraszám 

Heti 

óraszám 

Éves 

óraszám 

Heti 

óraszám 

Éves 

óraszám 

Hittan 2 74 2 74 2 74 2 74 

Magyar nyelv és irodalom 6 222 7 259 7 259 8 296 

Nemzetiségi német nyelv és 

irodalom 
5 185 5 185 5 185 5 185 

Honismeret 1 37 1 37 1 37 1 37 

Matematika 4 148 4 148 4 148 4 148 

Környezetismeret 1 37 1 37 1 37 1 37 

Ének-zene 2 74 1 37 1 37 2 74 

Rajz 1 37 1 37 1 37 1 37 

Technika és életvitel 1 37 1 37 1 37 1 37 

Testnevelés 5 185 5 185 5 185 5 185 

Összesen 28 1036 28 1036 28 1036 30 1110 
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5-8.évfolyam óraterve (német) 

Tantárgy 
5.évfolyam 6.évfolyam 7.évfolyam 8.évfolyam 

Heti 

óraszám 

Éves 

óraszám 

Heti 

óraszám 

Éves 

óraszám 

Heti 

óraszám 

Éves 

óraszám 

Heti 

óraszám 

Éves 

óraszám 

Hittan 2 74 2 74 2 74 2 74 

Magyar nyelv és irodalom 5 185 5 185 4 148 4,5 166,5 

Történelem 2 74 2 74 2 74 2 74 

Nemzetiségi német nyelv és 

irodalom 
5 185 5 185 5 185 5 185 

Honismeret 1 37 1 37 1 37 1 37 

Matematika 4 148 4 148 4 148 4,5 166,5 

Informatika 1 37 1 37 1 37 1 37 

Természetismeret 2 74 2 74     

Fizika     2 74 1,5 55,5 

Biológia     1,5 55,5 1,5 55,5 

Kémia     2 74 1,5 55,5 

Földrajz     1,5 55,5 1,5 55,5 

Ének-zene 1 37 1 37 1 37 1 37 

Rajz 1 37 1 37 1 37 1 37 

Technika 1 37 1 37     

Testnevelés 5 185 5 185 5 185 5 185 

Osztályfőnöki 1 37 1 37 1 37 1 37 

Összesen: 

 

 
 

31 1147 31 1147 34 
 

1258 34 1258 
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1-4.évfolyam óraterve (angol) 

Tantárgy 

1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 

Heti 

óraszám 

Éves 

óraszám 

Heti 

óraszám 

Éves 

óraszám 

Heti 

óraszám 

Éves 

óraszám 

Heti 

óraszám 

Éves 

óraszám 

Hittan 2 74 2 74 2 74 2 74 

Magyar nyelv és irodalom 7 259 7 259 7 259 8 296 

Angol nyelv 2 74 2 74 2 74 3 111 

Matematika 4 148 4 148 4 148 4 148 

Környezetismeret 1 37 1 37 1 37 1 37 

Ének-zene 2 74 2 74 2 74 2 74 

Rajz 2 74 2 74 2 74 2 74 

Technika és életvitel 1 37 1 37 1 37 1 37 

Testnevelés 5 185 5 185 5 185 5 185 

Összesen 26 962 26 962 26 962 28 1036 
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5-8.évfolyam óraterve (angol) 

Tantárgy 

5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 

Heti 

óraszám 

Éves 

óraszám 

Heti 

óraszám 

Éves 

óraszám 

Heti 

óraszám 

Éves 

óraszám 

Heti 

óraszám 

Éves 

óraszám 

Hittan 2 74 2 74 2 74 2 74 

Magyar nyelv és irodalom 5 185 5 185 4 148 4,5 166,5 

Történelem 2 74 2 74 2 74 2 74 

Angol nyelv 3 111 3 111 3 111 3 111 

Matematika 4 148 5 185 4 148 4,5 166,5 

Informatika 1 37 1 37 1 37 1 37 

Természetismeret 2 74 2 74         

Fizika         2 74 2 74 

Biológia         1,5 55,5 1,5 55,5 

Kémia         2 74 2 74 

Földrajz         1,5 55,5 1,5 55,5 

Tánc és dráma / Hon- és népism. 1 37             

Ének-zene 1 37 1 37 1 37 1 37 

Rajz 1 37 1 37 1 37 1 37 

Technika 1 37 1 37 1 37     

Testnevelés 5 185 5 185 5 185 5 185 

Osztályfőnöki 1 37 1 37 1 37 1 37 

Összesen: 29 1073 29 1073 32 1184 32 1184 

  



PEDAGÓGIAI PROGRAM 2020 

Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Gimnázium 

 

59 

 

9-12. évfolyam óraterve 

Tantárgy 

9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 

Heti 

óraszám 

Éves 

óraszám 

Heti 

óraszám 

Éves 

óraszám 

Heti 

óraszám 

Éves 

óraszám 

Heti 

óraszám 

Éves 

óraszám 

Magyar nyelv és irodalom 4 148 4 148 4 148 4 148 

 I. idegen nyelv 5 185 5 185 4 148 4 148 

II. idegen nyelv 4 148 4 148 4 148 4 148 

Matematika 4 148 4 148 4 148 4 148 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek 

2 74 2 74 3 111 3 111 

Hittan 2 74 2 74 2 74 2 74 

Biológia – egészségtan   2 74 2 74 2 74 

Fizika 2 74 2 74 2 74   

Kémia 2 74 2 74     

Földrajz 2 74 2 74     

Ének-zene 1 37 1 37     

Vizuális kultúra 1 37 1 37     

Dráma és tánc 1 37       

Művészetek**     2  2  

Informatika 1 37 1 37     

Technika, életvitel és gyakorlat       1 37 

Testnevelés és sport 5 185 5 185 5 185 5 185 

Osztályfőnöki 1 37 1 37 1 37 1 37 

Szabadon tervezhető órakeret 0 0 0 0 3 111 5 185 

Összesen 37 1369 38 1406 36 1332 37 1369 
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3.1. A választott kerettanterv megnevezése 

Iskolánkban az egyes tagozatokon a következő kerettanterveket alkalmazzuk: 

 

Pedagógiai szakasz, iskolatípus Választott kerettanterv 

Általános iskola 1-4.  Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára 

Általános iskola 5-8. Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára 

Nemzetiségi nevelés-oktatás, általános iskola 1-8. A német nemzetiségi nevelés-oktatás kerettantervei 

Gimnázium 9-12. Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyamára 

 

Az iskola helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak tananyagai és 

követelményei megegyeznek a Kerettantervben meghatározott tananyagokkal és követelményekkel. 

Az iskolánkat választó szülők gyermekei számára a hittan kötelezően választandó tantárgy, melyet 

minden évfolyamon heti 2 órában tanítunk a Magyar Katolikus Püspöki Kar által kiadott hittan-tanterv 

alapján. 

Az általános iskolában (1-8. évfolyamokon) a tanulók idegen nyelvként az angol, vagy a német 

(nemzetiségi nyelvoktató) nyelv tanulását választhatják. 

Az angol nyelvet oktató osztályokban a szabadon tervezhető órákat az alsó tagozaton angol nyelv 

oktatására, illetve a magyar nyelv gyakorlására, míg felső tagozaton a matematika és magyar nyelv 

gyakorlására fordítjuk.  

A gimnáziumban (9-12. évfolyamokon) az angol és a német idegen nyelvek emelt óraszámú 

oktatására van lehetőség.  

A szabadon tervezhető órákat az idegen nyelvek emelt óraszámán túl a matematika ismeretek 

elmélyítésére fordítjuk.  

Intézményünk fontosnak tartja a lemaradó vagy gyengébb képességű tanulók folyamatos 

felzárkóztatását. Az oktatásirányítás kezdeményezésére évente sorra kerülő diagnosztikai mérések 

eredményeit figyelembe vesszük az egyéni fejlesztések során. 
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3.2. Az intézmény tantárgyi rendszere, óraterve 

Az angol nyelvet oktató osztályokban alkalmazott Kerettanterv tantárgyait és kötelező minimális 

óraszámait az alábbi táblázatok tartalmazzák: 

 

Óraterv a kerettantervekhez az 1–4. évfolyamokon 

Tantárgyak 1. évf.  2. évf. 3. évf. 4. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 7 7 5 5 

Első élő idegen nyelv       2 

Matematika 4 4 4 4 

Hit- és erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret   1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 1 

Technika és tervezés 1 1 1 1 

Digitális kultúra   1 1 

Testnevelés  5 5 5 5 

Kötelező alapóraszám 22 22 22 23 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 2 2 

Maximális órakeret 24 24 24 25 
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Óraterv a kerettantervekhez az 5–8. évfolyamokon 

Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 3 3 

Első élő idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 4 4 3 3 

Hit- és erkölcstan 1 1 1 1 

Történelem 2 2 2 2 

Állampolgári ismeretek    1 

Természettudomány** 2 2     

Fizika     1 2 

Kémia     1 2 

Biológia     2 1 

Földrajz     2 1 

Ének-zene 2 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Digitális kultúra 1 1 1 1 

Technika és tervezés 1 1 1   

Hon- és népism./Dráma és színház*     

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Kötelező alapóraszám 27 26 28 28 

Szabadon tervezhető órakeret 1 2 2 2 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 30 30 

 

* A hon- és népismeret tantárgyat heti 1 órában az 5-8. évfolyamok egyikén a szabadon tervezhető órakeret 

terhére kell tanítani. A dráma és színház tantárgyat heti 1 órában az 5-8. évfolyamok egyikén kell tanítani. 

A dráma és színház tantárgy szervezése megvalósulhat projektnapok, témahét vagy tematikus hét 

keretében, továbbá tömbösítve is.  

** A természettudomány tantárgyak a 7-8. évfolyamon diszciplináris bontásban vagy egy integrált 

természettudomány tantárgy moduljaiként is oktathatók. Diszciplináris bontás esetében az egyes tantárgyak 

heti 3-3 órában taníthatók a két évfolyamra vetítve. A fizika, kémia, biológia tantárgyak óraszámait a 

kerettantervek szabályozzák. 
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Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok a gimnázium 9–12. évfolyamain: 

Óraterv a kerettantervekhez 9–12. évfolyamokon, gimnázium 

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

Magyar nyelv és irodalom 3 4 4 4 

I. idegen nyelv 3 3 4 4 

II. idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 3 3 3 3 

Történelem 2 2 3 3 

Állampolgári ismeretek    1 

Hit- és erkölcstan        

Természettudomány*   (2)  

Biológia 3 2   

Fizika 2 3    

Kémia 1 2     

Földrajz 2 1     

Ének-zene 1 1     

Vizuális kultúra 1 1     

Dráma és színház*        

Művészetek***     1  

Digitális kultúra 2 1 2   

Mozgóképkultúra és médiaismeret*       1 

Testnevelés 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Kötött célú órakeret****   4 4 

Kötelező alapóraszám 32 32 30 29 

Szabadon tervezhető órakeret 4 4 6 8 

Maximális órakeret 35 36 35 35 
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*A dráma és színház vagy a mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy a 12. évfolyamon kötelezően 

választandó. 

**Gimnáziumban a 9-10. évfolyamon diszciplináris bontásban folyik a természettudományi tantárgyak 

tanulása, tanítása. A természettudományi tantárgyak emelt óraszámban 11-12. évfolyamon folytathatók. 

*** A művészetre tervezett heti 1 óra a 11. évfolyamon megvalósulhat a dráma és színház, a vizuális 

kultúra, az ének-zene, valamint a mozgóképkultúra és médiaismeret tantárggyal is.  

****A 11. és 12. évfolyamon legalább 4-4 tanórát bármely érettségi tantárgy oktatására kell felhasználni. 

Ha a tanuló a 11. évfolyamon a természettudomány tantárgyat tanulja, akkor legalább további 2 órát kell 

hetente egyéb érettségi tantárgyból felvennie. 
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3.3. A kötelező alapóraszám feletti órák 

A kerettanterv óraszámait a szabadon tervezhető órakeret terhére a következő évfolyamokon és 

tantárgyakban emeljük meg az alábbi óraszámokkal: 

Általános iskolában: 

Az angol nyelvet oktató osztályokban: 

 

Óraterv a kerettantervekhez 1–4. évfolyam 

Tantárgyak 1.évf.  2.évf. 3.évf. 4.évf. 

Magyar nyelv és irodalom 7 7 5 5+1 sz  

Idegen nyelvek 2 sz 2 sz  2 sz 2+1 sz 

Matematika 4 4 4 4 

Hit- és erkölcstan 1+1ek 1+1ek 1+1ek 1+1ek 

Környezetismeret   1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 1 

Technika és tervezés 1 1 1 1 

Digitális kultúra   1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Szabadon tervezhető órakeret 0 0 0 0 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 26 

 

sz = szabad órakeret terhére 

ek = egyházi iskolákra vonatkozó keretből (110/2012. (VI.4.) Kormányrendelet 9.§ (1)) 
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Óraterv a kerettantervekhez 5–8. évfolyam 

Tantárgyak 5.évf. 6.évf. 7.évf. 8.évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4+1sz 3+1sz 3+1sz 

Angol nyelv 3 3 3 3 

Matematika 4 4 3+1sz 3+1sz 

Hit- és erkölcstan 1+1ek 1+1ek 1+1ek 1+1ek 

Történelem 2 2 2 2 

Állampolgári ismeretek    1 

Természettudomány 2 2     

Fizika     1 2 

Biológia      2 1 

Kémia     1 2 

Földrajz     2 1 

Ének-zene 2 1 1 1 

Hon- és népismeret  1sz     

Dráma és színház 1sz    

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Digitális kultúra 1 1 1 1 

Technika és tervezés 1 1 1   

Testnevelés és egészségfejl. 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 0 0 0 0 

Rendelkezésre álló órakeret 29 29 31 31 

 

sz = szabad órakeret terhére 

ek = egyházi iskolákra vonatkozó keretből (110/2012. (VI.4.) Kormányrendelet 9.§ (1)) 
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A német nemzetiségi nyelvoktató osztályokban: 

 

A nemzetiségi nyelvoktató osztályokban a Német nemzetiségi nevelés-oktatás irányelveit 

alkalmazzuk. A tanuló kötelező és választható tanítási óráinak összege egy tanítási hétre meghatározott 

időkerethez képest az 1-8. évfolyamon legfeljebb három tanítási órával emelkedhet. A biztosított 

óratöbbletek mellett a szabadon tervezhető órakeret egy részét is felhasználjuk a nemzetiségi nyelv és 

irodalom és a nemzetiségi népismeret tantárgyak oktatására. Mivel a készségtárgyakra előírt óraszámokból 

évi 37 óra átcsoportosítható a nemzetiségi nyelv és irodalom vagy a népismeret oktatására, ezért az 1-3. 

évfolyamokon ezt az ének-zene tantárgy terhére tettük.  

 

 

Óraterv a kerettantervekhez 1–4. évfolyam – német nemzetiségi 

Tantárgyak 1.évf.  2.évf. 3.évf. 4.évf. 

Magyar nyelv és irodalom 7 7 5 5+1sz 

Német nyelv 2 sz+3n 2 sz+3n 2 sz+3n 2+3n 

Matematika 4 4 4 4 

Hittan 1+1ek 1+1ek 1+1ek 1+1ek 

Környezetismeret   1 1 

Nemzetiségi honismeret 1 1 1 1 

Ének-zene 1 1 1 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 1 

Technika és tervezés 1 1 1 1 

Digitális kultúra   1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Szabadon tervezhető órakeret 0 0 0 0 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 28 29 

 

sz = szabad órakeret terhére 

ek = egyházi iskolákra vonatkozó keretből (110/2012. (VI.4.) Kormányrendelet 9.§ (1)) 

n = nemzetiségi oktatásra felhasználható órakeretből 
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Óraterv a kerettantervekhez 5–8. évfolyam – német nemzetiségi 

Tantárgyak 5.évf. 6.évf. 7.évf. 8.évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4+1sz 3+1sz 3+1sz 

Német nyelv 3 + 2n 3 + 2n 3 + 2n 3 + 2n 

Matematika 4 4 3+1sz 3+1sz 

Hittan 1+1ek 1+1ek 1+1ek 1+1ek 

Történelem 2 2 2 2 

Állampolgári ismeretek    1 

Természettudomány 2 2     

Fizika     1 2 

Biológia      2 1 

Kémia     1 2 

Földrajz     2 1 

Ének-zene 2 1 1 1 

Nemzetiségi honismeret 1 1 1 1 

Hon- és népismeret  1sz   

Dráma és színház 1sz    

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Digitális kultúra 1 1 1 1 

Technika és tervezés 1 1 1   

Testnevelés és egészségfejl. 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 0 0 0 0 

Rendelkezésre álló órakeret 32 32 34 34 

 

sz = szabad órakeret terhére 

ek = egyházi iskolákra vonatkozó keretből (110/2012. (VI.4.) Kormányrendelet 9.§ (1)) 

n = nemzetiségi oktatásra felhasználható órakeretből 
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Gimnáziumban: 

Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium 

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

Magyar nyelv és irodalom 3 4 4 4 

 I. idegen nyelv 3+1sz 3+1sz 4 4 

II. idegen nyelv 3 3 3+1sz 3+1sz 

Matematika 3+1sz 3+1sz 3+1sz 3+1sz 

Történelem 2 2 3 3 

Állampolgári ismeretek    1 

Hit- és erkölcstan 2ek 2ek 2ek 2ek  

Biológia  3  2   

Fizika 2 3    

Kémia 1 2     

Földrajz 2 1     

Fizika/ kémia/ biológia/ földrajz*   2*  

Ének-zene 1 1     

Vizuális kultúra 1 1     

Dráma és színház / Mozgóképkultúra és 

médiaismeret 
     1  

Művészetek     1  

Digitális kultúra 2 1 2    

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Kötött célú órakeret ** - - 2 2 

Kötelező alapóraszám 34 34 32 31 

Szabadon tervezhető órakeret 0 0 4 5 

Maximális órakeret 36 36 36 36 

sz = szabad órakeret terhére 

ek = egyházi iskolákra vonatkozó keretből (110/2012. (VI.4.) Kormányrendelet 9.§ (1)) 

A 11-12. évfolyamon a 4 illetve 5 szabadon tervezhető óra terhére a tanulók emelt szintű 

foglalkozásokon vesznek részt (110/2012. (VI.4.) Kormányrendelet). 

* Azoknak a tanulóknak, akik a 11. évfolyamon nem tanulnak fakultáción természettudományos tantárgyat, 

a fizika, kémia, biológia, földrajz tantárgyak egyikét kell tanulniuk heti 2 órában (a szabadon tervezhető 4 

órából).  

** A 11-12. évfolyamon 2-2 órát az érettségire történő felkészítésre kell fordítani.    
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1-4.évfolyam óraterve (német) 

 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 

Tantárgy Heti 

óraszám 

Éves 

óraszám 

Heti 

óraszám 

Éves 

óraszám 

Heti 

óraszám 

Éves 

óraszám 

Heti 

óraszám 

Éves 

óraszám 

Hittan 2 74 2 74 2 74 2 74 

Magyar nyelv és irodalom 7 259 7 259 5 185 6 222 

Nemzetiségi német nyelv és 

irodalom 
5 185 5 185 5 185 5 185 

Matematika 4 148 4 148 4 148 4 148 

Környezetismeret     1 37 1 37 

Nemzetiségi népismeret 1 37 1 37 1 37 1 37 

Digitális kultúra     1 37 1 37 

Ének-zene 1 37 1 37 1 37 2 74 

Vizuális kultúra 2 37 2 37 2 37 1 37 

Technika és tervezés 1 37 1 37 1 37 1 37 

Testnevelés 5 185 5 185 5 185 5 185 

Összesen 28 1036 28 1036 28 1036 29 1073 
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5-8.évfolyam óraterve (német) 

 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 

Tantárgy 
Heti 

óraszám 

Éves 

óraszám 

Heti 

óraszám 

Éves 

óraszám 

Heti 

óraszám 

Éves 

óraszám 

Heti 

óraszám 

Éves 

óraszám 

Hittan 2 74 2 74 2 74 2 74 

Magyar nyelv és irodalom 4 148 5 185 4 148 4 148 

Történelem 2 74 2 74 2 74 2 74 

Állampolgári ismeretek       1 37 

Nemzetis. német nyelv és ir. 5 185 5 185 5 185 5 185 

Matematika 4 148 4 148 4 148 4 148 

Digitális kultúra 1 37 1 37 1 37 1 37 

Természettudomány 2 74 2 74     

Fizika     1 37 2 74 

Biológia     2 74 1 37 

Kémia     1 37 2 74 

Földrajz     2 74 1 37 

Nemzetiségi népismeret 1 37 1 37 1 37 1 37 

Hon- és népismeret   1 37     

Dráma és színház 1 37       

Ének-zene 2 74 1 37 1 37 1 37 

Vizuális kultúra 1 37 1 37 1 37 1 37 

Technika és tervezés 1 37 1 37 1 37   

Testnevelés 5 185 5 185 5 185 5 185 

Osztályfőnöki 1 37 1 37 1 37 1 37 

Összesen: 32 1184 32 1184 34 1258 34 1258 
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1-4.évfolyam óraterve (angol) 

 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 

Tantárgy Heti 

óraszám 

Éves 

óraszám 

Heti 

óraszám 

Éves 

óraszám 

Heti 

óraszám 

Éves 

óraszám 

Heti 

óraszám 

Éves 

óraszám 

Hittan 2 74 2 74 2 74 2 74 

Magyar nyelv és irodalom 7 259 7 259 5 185 6 222 

Angol nyelv 2 74 2 74 2 74 3 111 

Matematika 4 148 4 148 4 148 4 148 

Környezetismeret     1 37 1 37 

Digitális kultúra     1 37 1 37 

Ének-zene 2 74 2 74 2 74 2 74 

Vizuális kultúra 2 74 2 74 2 74 1 37 

Technika és tervezés 1 37 1 37 1 37 1 37 

Testnevelés 5 185 5 185 5 185 5 185 

Összesen 25 925 25 925 25 925 26 962 
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5-8.évfolyam óraterve (angol) 
 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 

Tantárgy Heti 

óraszám 

Éves 

óraszám 

Heti 

óraszám 

Éves 

óraszám 

Heti 

óraszám 

Éves 

óraszám 

Heti 

óraszám 

Éves 

óraszám 

Hittan 2 74 2 74 2 74 2 74 

Magyar nyelv és irodalom 4 148 5 185 4 148 4 148 

Történelem 2 74 2 74 2 74 2 74 

Állampolgári ismeretek       1 37 

Angol nyelv 3 111 3 111 3 111 3 111 

Matematika 4 148 4 148 4 148 4 148 

Digitális kultúra 1 37 1 37 1 37 1 37 

Természettudomány 2 74 2 74     

Fizika     1 37 2 74 

Biológia     2 74 1 37 

Kémia     1 37 2 74 

Földrajz     2 74 1 37 

Hon- és népismeret   1 37     

Dráma és színház 1 37       

Ének-zene 2 74 1 37 1 37 1 37 

Vizuális kultúra 1 37 1 37 1 37 1 37 

Technika és tervezés 1 37 1 37 1 37   

Testnevelés 5 185 5 185 5 185 5 185 

Osztályfőnöki 1 37 1 37 1 37 1 37 

Összesen: 29 1073 29 1073 31 1147 31 1147 
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9-12. évfolyam óraterve 

Tantárgy 

9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 

Heti 

óraszám 

Éves 

óraszám 

Heti 

óraszám 

Éves 

óraszám 

Heti 

óraszám 

Éves 

óraszám 

Heti 

óraszám 

Éves 

óraszám 

Magyar nyelv és irodalom 3 111 4 148 4 148 4 148 

I. idegen nyelv 4 148 4 148 4 148 4 148 

II. idegen nyelv 3 111 3 111 4 148 4 148 

Matematika 4 148 4 148 4 148 4 148 

Történelem 2 74 2 74 3 111 3 111 

Állampolgári ismeretek       1 37 

Hittan 2 74 2 74 2 74 2 74 

Biológia 3 111 2 74     

Fizika 2 74 3 111     

Kémia 1 37 2 74     

Földrajz 2 74 1 37     

Fizika/kémia/biológia/földrajz*     2*    

Ének-zene 1 37 1 37     

Vizuális kultúra 1 37 1 37     

Dráma és szín./Mozgóképkult. és médiaism.       1 37 

Művészetek     1 37   

Digitális kultúra 2 74 1 37 2 74   

Testnevelés 5 185 5 185 5 185 5 185 

Osztályfőnöki 1 37 1 37 1 37 1 37 

Kötött célú órakeret 0 0 0 0 2 74 2 74 

Szabadon tervezhető órakeret 0 0 0 0 4 148 5 185 

Összesen 36 1332 36 1332 36 1332 36 1332 
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3.4. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök 

kiválasztásának elvei 

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

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

az oktatásért felelős miniszter hivatalosan tankönyvvé nyilvánított.  

A tankönyvválasztásban döntő, hogy jól használható, minőségileg kifogástalan, megbízható és szép 

tankönyvet adjunk a tanulók kezébe. 

Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói 

taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei határozzák meg az iskola helyi tanterve alapján. 

A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt tájékoztatjuk. 

A taneszközök beszerzése a tanév kezdetéig a szülők kötelessége. 

A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek az alábbi szempontokat veszik 

figyelembe: 

- tanítható-tanulható, tanulásra ösztönző, esztétikus, intézményünk elveinek, céljainak leginkább 

megfelelő szellemiségű tankönyveket választunk. 

- az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben részesíteni, amelyek több 

tanéven keresztül használhatóak. 

- a taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: új taneszköz használatát csak nagyon 

szükséges, az oktatás minőségét pozitív irányba befolyásoló esetben vezetünk be. 

- egy-egy tantárgy tanításához felmenő rendszerben lehetőleg ugyanazt a tankönyv-családot 

használjuk. 

Az iskola arra törekszik, hogy saját költségvetési keretéből, alapítványi, illetve más támogatásokból 

egyre több nyomtatott taneszközt szerezzen be az iskolai könyvtár számára. Ezeket a taneszközöket a 

szociálisan hátrányos helyzetű tanulók ingyenesen használhatják. 
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Eszközjegyzék: 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. EMMI rendelet 161.§. és a 2. számú mellékletben foglaltak szerint iskolánkban biztosítottak a 

kötelező eszközök és felszerelések. 

Az IKT és digitális eszközök (interaktív tábla, projektor, laptop) mennyisége megfelelő. Az 

intézmény egész területén kiépített a Wifi-hálózat. A szakleltárak folyamatosan bővülnek korszerű 

szemléltető és kísérleti eszközökkel.  

A tanulói kísérletekhez szükséges fogyó anyagokat és eszközöket a mindenkori költségvetés 

függvényében és pályázati forrásokból biztosítjuk. 

3.5. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok 

helyi megvalósítása 

A NAT új szemléletet visz az oktatási-nevelési folyamatokba, kiemelt célja, hogy a diákok a tanulási 

folyamatban aktív tanulással tegyenek szert a szükséges ismeretekre, és sajátítsák el a szükséges 

készségeket. Ezt kell segítse az a pedagógiai munka, ami törekszik a tevékenységre épülő 

tanulásszervezési módok alkalmazására. Ezek a módszerek nem kizárólag az ismereteiket bővítik, 

hanem a szükséges kompetenciákat is fejlesztik, továbbá motiváló hatással bírnak. Kiemelt fontosságot 

kell kapjon a tanulói együttműködésen alapuló tanulás, a kutatásalapú, felfedező, tevékeny és jól 

szervezett pár- vagy csoportmunka. Fontos kihasználni a külső helyszínek nyújtotta lehetőséget pl. 

témahetek, projektnapok megszervezésével (pl. Fenntarthatósági témahét, Digitális témahét, Pénz7, 

pályaorientációs témanap, magyarságtudatot erősítő projektnap). Ezek az alkalmak is elősegítik egy-

egy téma multidiszciplináris megközelítését, amikor több tantárgy ismereteinek integrálására kerül sor 

egy-egy program során. Ezek során nélkülözhetetlen a különböző szakos pedagógusok 

együttműködése, közös tanítása (teamtanítása).  

Az oktatási-nevelési folyamatban a tanulók képességeihez mérten meg kell teremteni a személyre-

egyénre szabott tanulási lehetőségeket, így az egyéni haladási ütem biztosítását és egyéni módszerek 

alkalmazását, valamint a differenciált tanulásszervezést. Az eredményes pedagógiai munkához 

elengedhetetlen a megfelelő tanulási környezet. Az osztálytermeink tágasak, jól átrendezhetőek, ezért 

a korszerű tevékenységre épülő tanulásszervezési formák megszervezhetők. A pedagógusok és a diákok 
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részére a termekben biztosított a digitális technológiával támogatott oktatási módszerek alkalmazása, 

hiszen digitális táblák, projektorok és internetkapcsolat áll rendelkezésre.  

3.5.1. Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

A gyermek fokozatos átvezetése az óvoda játékközpontú tevékenységeiből az iskolai tanulás 

szervezeti kereteibe, tevékenységrendszerébe és szokásrendjébe. 

Felhasználva az iskolába kerülő gyermek természetes tanulási motiváltságát, fejleszteni a 

megismerés és a megértés iránti érdeklődését, nyitottságát. 

Tartalmat és időt adni a gyermekeknek játékra, mozgásigényük kielégítésére. 

A tanulók egyéni fejlesztési szükségleteinek feltérképezése. 

A gyerekek közötti különbségek elfogadása és elfogadtatása. 

Kellő idő biztosítása a tanulási feladatok egyéni pszichológiai feltételeinek beéréséhez. 

Személyre szóló fejlesztéssel és értékeléssel esélyt adni a sikeres iskolai pályafutáshoz, az egységes 

műveltségbeli alapok megszerzéséhez. 

3.5.2. A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

Differenciált tervezéssel és tanulásirányítással fokozatosan növelni a tanulói terhelést. 

Hangsúlyosabbá válnak a teljesítményelvárások által meghatározott tanulási feladatok. 

A tanulási tartalmak feldolgozása együttműködésre épülő kooperatív technikákkal. 

A tanulók önismeretét és fejlődését elősegítő értékelések alkalmazása. 

Problémahelyzetekből kiinduló, kreativitást ösztönző feladatokkal fejleszteni a 

kulcskompetenciákat. 

Az ismeretszerzés korszerű forrásainak, eszközeinek használata. 

Az elemi tanulási módszerek és technikák megtanítása és gyakoroltatása. 

A tanulók fokozatosan gyarapodó ismereteinek rendszerbe szervezése. 

Tevékenységek célszerűen kialakított rendszerében fejleszti a gyermekben a felelősségtudatot, a 

kitartást, az önállóságot. 

Gyakorlóterepet ad magatartási normák, szabályok elsajátításához, a konfliktusok kezeléséhez. 

A személyes bizalomra építve a keresztény magatartásminták, szokások megerősítése. 
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A tanulási nehézségekkel küzdő, sajátos nevelési igényű tanulók támogatása, a szokásostól eltérő 

ütemű fejlődésükből adódó hátrányok csökkentése. 

3.5.3. Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

Az alapozó szakasz szervesen folytatja a kulcskompetenciák, az alapkészségek és képességek 

fejlesztését. A fejlesztés alapvetően az érzékelés útján szerzett tapasztalatokra épülő integratív-képi 

gondolkodásra irányul. 

Hangsúlyosabbá válik az anyanyelvi kommunikációhoz szükséges képességek, a kritikus 

gondolkodás és a problémamegoldás alapképességeinek fejlesztése. 

Előtérbe kerül a komplex információk kezelésével kapcsolatos képességfejlesztés. 

A tanulási tevékenységek közben és a tanulói közösségben való élet során a tanulók önismeretének 

fejlesztése. 

A társadalmi környezettel való harmonikus, konstruktív kapcsolathoz szükséges képességek 

továbbfejlesztése (együttműködési készség, segítőkészség, megbízhatóság, becsületesség, szavahihetőség). 

Tudatosítani a tanulókban a közösségek demokratikus működésének értékét és néhány általánosan 

jellemző szabályát. 

A keresztény emberkép, értékrend és világnézet tapasztalatokra épülő bemutatása. 

3.5.4. A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

Hangsúlyossá válik az egyre összetettebb tudástartalmakkal összefüggő kompetenciák fejlesztése, 

bővítése és hatékonyságuk növelése. 

Előtérbe kerül az elvont fogalmi és elemző gondolkodás. 

Tisztázásra kerül az egyéni és közérdek, a többség és kisebbség fogalma és ezek egymáshoz való 

viszonya. 

A demokratikus normarendszer kiterjesztése a természeti és az épített környezet iránti felelősségre, 

a mindennapi magatartásra. 

Felkészülés a jogok és kötelességek törvényes gyakorlására. 

Más népek hagyományainak, kultúrájának, szokásainak, életmódjának megismertetése, az 

Európához tartozás tudatának erősítése, az emberiség közös problémáinak bemutatása. 
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A tanulók felkészítése érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően a 

középiskolai vagy szakiskolai továbbtanulásra. 

A keresztény emberképen alapuló személyes értékrend kialakítása. 

3.5.5. A 9-12. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

Fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő tanulási technikákat és 

tanulásszervezési módokat. 

Fejlesztjük a kreativitást, figyelünk az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára, a tanulók 

egészséges terhelésére, a személyre szóló, fejlesztő értékelésre. 

A biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az alapvető képességek, készségek 

elsajátításával megalapozzuk az önálló tanulást és önművelést. 

Gyakoroltatjuk a keresztény magatartásformákat a személyiség formálódása érdekében. 

Fontos feladatunk az általános iskolában kibontakozott képességek továbbfejlesztése, a készségek 

és tudástartalmak elmélyítése és megszilárdítása. E szakaszban megjelennek a munkavállalói szerephez 

szükséges kompetenciák, a pályaválasztáshoz kapcsolódó készségek, ismeretek. 

Az aktív tanulási alapelvek szerint szerveződő, több tantárgy, tanulási terület ismereteinek 

integrálását igénylő témákat, jelenségeket feldolgozó tanórák, foglalkozások, témanapok, témahetek, 

tematikus hetek és projektek alkalmazása segíti a tanulót a jelenségek megértésében, a problémák komplex 

módon történő vizsgálatában. 

Az általános műveltséget megalapozó szakaszban az oktatás és nevelés tartalmi egységét a Nemzeti 

Alaptanterv és az érettségi vizsga követelményei biztosítják.  

A vizsgakövetelmények megállapítása, kihirdetése, és az értékelési módszer meghatározása az 

állam feladata, a követelményrendszert a helyi tanterv alapján helyi vizsgakövetelményekkel nem bővítjük. 

A középszintű érettségi vizsga témakörei a helyi tantervben a szaktárgyaknál találhatók.  

3.6. Mindennapos testnevelés 

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a köznevelési törvény 27.§.(11) 

bekezdésében meghatározottak szerint szervezzük meg a következő módon: 

Minden évfolyamon biztosítjuk a heti 5 testnevelés órát, amelyből heti két óra kiváltható néptánccal, 

vagy iskolai sportkörben való sportolással.  
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A napi testnevelés és testmozgás biztosításához rendelkezésünkre áll a régi épület tornaterme, ezen 

kívül az új épületszárny kosárlabda pálya méretű (600 m2) tornaterme, ahol egy időben két testnevelés óra 

tartható. Az iskola udvarán lévő játszótér az alsó tagozatos tanulóink számára nyújt mozgáslehetőséget. A 

kinti kézilabda pálya az iskolai sportkörökhöz biztosít lehetőséget.  

A mindennapi testedzés megvalósítása 

Az iskola sportköre bekapcsolódik a Katolikus Iskolák Diák Sportszövetségének, a KIDS- nek a 

munkájába. A diáksport révén tanulóink különféle versenyeken vesznek részt: a Diák Sportszövetség által 

kiírt városi, megyei és országos versenyeken, a diákolimpia városi és területi versenyein, a KIDS 

versenyeken, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság által szervezett  sportversenyeken valamint a 

különböző iskolai kupaküzdelmeken.   

A mindennapi testnevelés legfontosabb lehetősége a testnevelés óra, valamint napközis 

foglalkozások, a sportköri foglalkozások, edzések (kosárlabda, kézilabda, foci, vívás). 

A könnyített- és a gyógytestnevelés megvalósítása 

Tanulóink számára biztosítjuk a könnyített- és a gyógytestnevelést.  

Ha egészségi állapota indokolja, az iskolaorvosi, szakorvosi szűrővizsgálat alapján könnyített 

testnevelés vagy gyógytestnevelés órára osztjuk be. A könnyített testnevelést a többi tanulóval együtt, 

azonos csoportban szervezzük.  

Amennyiben a tanuló szakorvosi javaslat alapján a testnevelés órán is részt vehet, akkor számára is 

biztosítjuk a mindennapos testnevelésben való részvételt. Ebben az esetben a gyógytestnevelés és a 

testnevelés órákon való részvételnek együttesen kell elérnie a heti öt órát, ezek arányára az iskolaorvos, a 

szakorvos tesz javaslatot.  
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3.7. A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás 

szabályai 

Az iskola helyi tanterve a tanulók számára biztosítja első évfolyamon a német ill. angol nyelv 

tantárgy választását. 

Az iskola igazgatója minden év április 15-ig az osztályfőnökök közreműködésével szülői 

értekezleteken, illetve osztályfőnöki órákon értesíti a szülőket és a tanulókat a következő tanévben 

választható tantárgyakról, az azt tanító nevelőkről. 

Az iskolába újonnan beiratkozó tanuló esetében a szülő, illetve a szülő és a tanuló a beiratkozáskor 

írásban adhatja le a tantárgyválasztással kapcsolatos kérését az iskola igazgatójának.  

Az alsó tagozaton az osztálytanítók nagyfelmenő rendszerben 1-4. osztályig viszik az osztályokat. 

Iskolánk programjában jelentős szerepe van a szakköröknek, tanórán kívüli foglalkozásoknak, a 

felzárkóztatásnak és tehetséggondozásnak, valamint az emelt szintű érettségi előkészítőknek (fakultáció). 

Ezeket az iskola a tanév elején szervezi meg, és az egész tanév során működteti. A választott szakkör, 

sportkör, fakultáció a jelentkezés után, a foglalkozás elindítását követően a tanulóknak tanév végéig 

kötelező a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. Választásukat a tanulók és a szülők aláírásukkal 

megerősítik és tudomásul veszik, hogy a foglalkozást az értékelés, a mulasztás, továbbá a magasabb 

évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mintha kötelező tanórai foglalkozás lenne.   

 

3.8. Érettségire való felkészítés 

Iskolánkban az érettségire való közép- és emelt szintű felkészítés megszervezése a következő 

módon történik:  

• a középszintű érettségire való felkészítés minden tantárgyból órarendi keretek között, 

• az emelt szintű felkészítés plusz tanórák (fakultáció) keretében biztosított legalább 3 fő jelentkezése 

esetén. 

A tantárgyak többségénél a tanulók alapóraszámban az osztállyal együtt tanulnak, és a plusz órákat 

külön csoportban teljesítik. A matematika és a nyelvi (angol, német) tantárgyak esetében a tanulók a 

tantárgy valamennyi óráját külön csoportban tanulják.  
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A következő tanévre vonatkozó érettségi előkészítő csoport választása a 10. (illetve 11.) osztály 

második félévében történik.  

Az iskola igazgatója minden év április 20-ig elkészíti és közzéteszi a tájékoztatót azokról a 

tantárgyakról és a felkészítés szintjéről, amelyeket a tanulók választhatnak. 

A tanulók a közzétételtől számított két héten belül a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával 

kapcsolatos döntésüket írásban adhatják le. A tanuló által választott tanítási óra a következő tanévben a 

tanuló számára kötelezővé válik. Választott tantárgyat leadni és felvenni csak a lezárt tanév után lehet. Ezen 

döntésen változtatni csak a következő tanév végén van lehetőség. Ilyen tantárgyat utólag felvenni csak a 

sikeres különbözeti vizsga letétele után lehet. A választás véglegesítésekor a szülőnek és a tanulónak 

írásban kell nyilatkoznia a fentiek elfogadásáról.  

Amennyiben a tanuló az általa fakultáció keretében tanult tárgyból előrehozott érettségit kíván tenni 

(11. évfolyamon), akkor a második félév anyagából osztályozóvizsgát köteles tenni.  

A középszintű érettségi témaköreit a 40/2002. (V.24.) OM rendeletnek megfelelően az egyes 

tantárgyak helyi tantervei tartalmazzák. 

A hittan érettségi témaköreit évente elkészítjük, majd azt április 15-ig felterjesztjük a fenntartónak 

jóváhagyásra. 

A tanuló abból a tantárgyból tehet érettségi vizsgát, amelynek a helyi tantervben meghatározott 

követelményeit teljesítette, tudását osztályzattal értékelték, és ezt bizonyítvánnyal igazolni tudja (100/1997. 

(VI.13.) Kormányrendelet: Az érettségi vizsga szabályzatáról). 

Az emelt szintű érettségire felkészítő foglalkozások  

Iskolánk a következő tárgyakból vállalja a diákok emelt szintű érettségire való felkészítését:  

- Magyar nyelv és irodalom  

- Matematika  

- Történelem  

- Angol  

- Német   

- Fizika  

- Kémia  

- Biológia  

- Földrajz  

- Informatika (Digitális kultúra felmenő rendszerben)   
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Az emelt szintű érettségire az emelt szintű érettségi előkészítő foglalkozás készít fel, amelyet a diákok 11-

12. évfolyamon szabadon választanak. Az előkészítők anyaga az emelt szintű érettségi 

követelményrendszeréhez igazodik.  

Emelt szintű érettségi vizsga abból a vizsgatárgyból tehető, amely − mint a felsőoktatási felvételi eljárás 

során figyelembe vehető érettségi vizsgatárgy – szerepel a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. 

(XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében, és létezik belőle emelt szintű érettségi vizsga.  

Katolikus hittan tantárgyból az Oktatási Hivatal jelenleg emelt szintű vizsgát nem szervez, így 

intézményünk e vizsgatárgyból középszintű érettségi vizsgára felkészítő foglalkozást szervez. 

3.9. Tanórán kívüli foglalkozások 

Iskolánk tanulói számos tanítási időn túli foglalkozás közül választhatnak. A különböző szakköröket 

minden tanév szeptember 15-ig a foglalkozást vezető pedagógusok – a tervezett és az igazgató által 

előzetesen jóváhagyott tematika alapján – meghirdetik. A foglalkozás legalább 5 fő jelentkezése esetén 

indulhat el heti 1 vagy 2 órában. A megtartott foglalkozásokat és a tanulók részvételét az elektronikus 

naplóban az adott pedagógus adminisztrálja. 

Állandó szakkörök: 

• cserkészet 

• ministráns foglalkozás 

• drámajáték 

• rajz és ikonfestő 

• kézműves 

• énekkar 

• furulya 

• gitár 

• sváb néptánc 

• sakk 

• kosárlabda 

• kézilabda  

• teremfoci 

• tantárgyi tehetséggondozás 

• természetjárás 
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3.10. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének 

követelményei és formái 

Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók tanulmányi 

munkájának folyamatos ellenőrzését és értékelését. 

Az értékelési folyamatokat megalapozó tervező munka figyelembe veszi a tanuló előzetes tudását, 

aktuális fejlettségi szintjét, egyéni fejlődési lehetőségeit, életkori sajátosságait, az értékelés 

személyiségfejlődésére gyakorolt hatását és a pedagógiai célokat. 

Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek 

megfelelően a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége alapján ellenőrzik, 

értékelik. Az ellenőrzés és értékelés kiterjedhet a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó 

követelményekre is. 

Írásbeli beszámoltatási formák: 

Házi dolgozat, kisdolgozat, (témaközi) tesztek, totók, tudáspróbák, témazáró dolgozatok, otthoni 

gyűjtőmunka, szorgalmi feladatok, év eleji felmérők (szeptember), félévi felmérők (január), év végi 

felmérők (május).  A témazáró dolgozatok időpontja rögzítve van a tanmenetekben. A munkaközösségek a 

felmérők tartalmát egyeztetik. 

A következő elméleti jellegű tantárgyak: hittan, magyar nyelv és irodalom, nemzetiségi nyelv, 

idegen nyelv (a 2-12. évfolyamon), matematika, környezetismeret, természetismeret, történelem, fizika, 

kémia biológia, földrajz ellenőrzésénél: 

- a nevelők a tanulók munkáját egy-egy témakörön belül szóban és írásban is ellenőrizhetik; 

- az egyes témakörök végén a tanulók az egész téma tananyagából és fő követelményeiből átfogó 

témazáró dolgozatot írnak. 

A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a nevelők többször ellenőrzik a 

követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában. Ennek érdekében egy-egy tantárgy esetében egy 

témakörön belül - a témazáró dolgozaton kívül többször is lehet írásbeli számonkérés - szóbeli számonkérés 

lehetőség szerint több alkalommal is legyen: az ének-zene, a rajz, az informatika, a technika tantárgyból 

félévente, valamilyen gyakorlati tevékenységgel összekapcsolva, a többi tantárgy esetében pedig egy-egy 

témakörön belül. 

A testnevelés követelményeinek elsajátítását csak gyakorlati tevékenység révén ellenőrizzük. 
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A nevelők a tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, minősítését 

elsősorban az alapján végzik, hogy a tanulói teljesítmény hogyan viszonyul az iskola helyi tantervében 

előírt követelményekhez; emellett azonban figyelembe veszik azt is, hogy a tanulói teljesítmény hogyan 

változott – fejlődött-e vagy hanyatlott – az előző értékeléshez képest. 

A tanulók munkájának értékelése történhet: 

- érdemjeggyel, pontozással és kifejezhetjük százalékban is; 

- a tanulók tanórán kívüli munkáját (szakkör, versenyek) is értékelheti a nevelő érdemjeggyel, dicsérettel.  

A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a különböző tantárgyak 

esetében a következők szerint történik: 

- az első évfolyamon és a második évfolyam első félévében minden tantárgy esetében csak szöveges 

értékelést alkalmazunk;  

- a tanulók szöveges értékelése kötött formájú, előre meghatározott szempontok alapján, tantárgyanként 

történik, nyelvi megformáltságában differenciált, személyre szabott; 

- a második-tizenkettedik évfolyamon a tanulók teljesítményét, előmenetelét év közben minden 

tantárgyból érdemjegyekkel minősítjük; 

A szöveges értékelés lehetőséget biztosít arra, hogy a tanuló és a szülő részére a tantárgyi 

előrehaladásról és a kompetenciák fejlődéséről a pedagógus a tapasztalatain és a követő méréseken alapuló, 

részletes tájékoztatást nyújtson. 

A második év végétől, minden félévkor és év végén a tanulók teljesítményét, előmenetelét 

osztályzattal minősítjük, amelyet az adott tanév során szerzett érdemjegyek és a tanuló évközi tanulmányi 

munkája alapján kell meghatározni. 

Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők: 

jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1). 

A tanulók munkájának, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében minden tantárgyból egy-

egy témakörön belül minden tanulónak legalább egy érdemjegyet kell szereznie. Ha a témakör tanítása 

hosszabb időt vesz igénybe, minden tanuló munkáját havonta legalább egy érdemjeggyel kell értékelni. 

A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt az adott tantárgyat tanító nevelő értesíti az 

elektronikus naplón keresztül.  

A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanulók 

írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért teljesítmény (pontszám) 

érdemjegyekre történő átváltását a következő arányok alapján végzik el a szaktárgyat tanító nevelők:  
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Teljesítmény Érdemjegy 

0-40 % elégtelen (1) 

41-54 % elégséges (2) 

55-77 % közepes (3) 

78-90 % jó (4) 

91-100 % jeles (5) 

 

A félévi és év végi érdemjegyek kialakításában az átlag kiszámításánál 0,6-től kerekítünk, ezt a kerekítést 

alkalmazza az elektronikus napló is. 

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

A központilag végzett kompetenciamérések eredményét nem számítjuk be a tanulók értékelésénél. 

A tanulók eredményes felkészülésének érdekében egy tanítási napon belül egy-egy osztály legfeljebb egy 

szummatív jellegű (témazáró vagy év végi felmérő) dolgozatot írhat. Az ilyen dolgozatok tervezett idejét a 

naplóba 3 tanítási órával korábban be kell jegyezni, és a tanulókkal is közölni kell. 

Az írásos beszámoltatások tartalma - kellően differenciáló jellegűnek kell lenniük - csak a helyi tantervben 

megfogalmazott ismeretanyag, készség felmérése lehet. Lehetőséget kell adniuk a minimális követelményt 

elsajátító tanulók számára az elégséges érdemjegy elérésére.  

Az otthoni írásbeli házi feladat kiadásának korlátai: 

A tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) egyéni választásuk, kérésük alapján 

szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi feladatot javasolhatunk. 

3.11 Az otthoni, napközis, tanulószobai felkészüléshez előírt írásbeli és 

szóbeli feladatok meghatározása  

A tanítási órákon rendszeresen otthoni írásbeli, szóbeli feladatot (házi feladatot) határozunk meg, amelyet 

a tanítási órát tartó pedagógusaink egyértelműen közölnek.  

Az otthoni feladatokat a következő tanítási órákon szóbeli, esetenként írásbeli számonkérési formában, 

illetőleg frontális számonkéréssel ellenőrizzük. A szóbeli feladatok mellett a legtöbb tantárgyból 

rendszeresen írásbeli házi feladatokat határozunk meg, amelyet tanulóinknak általában a következő tanítási 

órára kell elkészíteniük.  
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Az írásbeli feladatok speciális csoportját alkotják egyes tantárgyak olyan feladatai, amelyek hosszabb 

előkészületeket igényelhetnek, pl. olvasónapló írása, fél oldalt meghaladó idegen nyelvi fordítási feladat, 

alkotómunkát igénylő művészeti alkotás elkészítése. Ezekre a tevékenységi formákra általában több időt 

biztosítunk.  

A hétvégi időszakra is jelölünk ki írásbeli és szóbeli házi feladatot, de ennek mértéke, terjedelme nem 

haladhatja meg a hétköznapokon is szokásos mértéket.  

A szóbeli és írásbeli házi feladatok meghatározásakor a következő elveket követjük:  

- egy-egy tantárgyból jellemzően annyi szóbeli és írásbeli házi feladatot jelölünk ki, amennyi – átlagos 

diákjaink képességét és munkabírását, koncentráló képességét figyelembe véve – nem haladja meg a 

30 perces munkaidőigényt  

- a hosszabb időráfordítást igénylő írásbeli házi feladatokat (olvasónapló, házi dolgozat stb.) legalább 

egy héttel a megadott határidő előtt kijelöljük  

- a tanítási szünetek időtartamára (nyári, őszi, téli és tavaszi szünet, többnapos ünnepek) nem adunk az 

átlagos mennyiséget meghaladó írásbeli és szóbeli házi feladatot  

- minden pedagógus köteles figyelembe venni, hogy a tanulónak egy-egy tanítási napra több tantárgyból 

is készülnie kell.  

Elsőrendűen fontosnak tartjuk, hogy diákjaink szellemi terhelése az optimálishoz közelítsen. Ennek 

érdekében nem elegendő az iskolai tanítási órákon való aktív vagy passzív részvétel. Szükségesnek tartjuk, 

hogy tanulóink számára rendszeresen önálló otthoni felkészülésre alkalmas írásbeli és szóbeli feladatokat 

határozzunk meg.  

Azok a tanulók, akik tanítási órák után napköziben / tanulószobában maradnak, pedagógus felügyelete 

mellett készítik el a házi feladatot, és készülnek fel a következő nap tanóráira. 

A tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) egyéni választásuk, kérésük alapján 

szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi feladatot javasolhatunk.  

 

3.12 A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

A társadalmi tendenciák azt mutatják, hogy tanulóink egyre több negatív hatásnak, veszélynek vannak 

kitéve. Ezért iskolánk kiemelt feladatának tartja a szociálisan hátrányos körülmények között élő tanulók 

problémáinak kezelését, a tanulók veszélyeztetettségének megelőzését, illetve megszüntetését.  
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Céljaink: 

- az esélyt teremtő támogató lépések megtétele a nevelőoktató munka minden területén, 

- az egyenlő bánásmód elvének érvényesítése,  

- a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók nevelési-oktatási hiányainak kompenzálása, 

- a lemorzsolódás csökkentése illetve megelőzése, 

- az oktatás hatékonyságának növelése érdekében kompetencia alapú oktatás megvalósítása, 

- megfelelő pályaorientációval a sikeres pályaválasztás elősegítése, 

- az intézményben tanuló hátrányos helyzetű tanulók bevonása az iskolán kívüli programokba, 

- együttműködés a szülői házzal.  

A helyzetfelmérésekben az intézmény gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse, a fejlesztő/gyógypedagógus és 

az osztályfőnökök vesznek részt. A fenti feladatok összefogását az igazgató által megbízott gyermek-és 

ifjúságvédelmi felelős végzi, aki folyamatosan kapcsolatot tart a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

szakembereivel, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó más személyekkel, 

intézményekkel és hatóságokkal.  

A kiemelt figyelmet igénylő tanulók problémáinak kompenzálását és az esélyegyenlőség előmozdítását az 

iskola minden tevékenysége során figyelembe veszi és alkalmazza:  

- beiratkozásnál,  

- tanításban, ismeretközvetítésben, 

- a gyerekek egyéni fejlesztésében,  

- az értékelés gyakorlatában,  

- tanulói előmenetelben,  

- dicséret, elismerés gyakorlatában,  

- a fegyelmezés, büntetés gyakorlatában, 

- a tananyag kiválasztásában, alkalmazásában és fejlesztésében, 

- a továbbtanulásban, pályaorientációban,  

- a humánerőforrás-fejlesztésben, pedagógusok szakmai továbbképzésében,  

- a partnerség-építésben és kapcsolattartásban a szülőkkel, segítőkkel, a szakmai és társadalmi 

környezettel.  
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3.13 A tanuló magatartása és szorgalma értékelésének és 

minősítésének követelményei 

3.13.1   Magatartás  

A tanulók magatartásának értékelésénél és minősítésénél minden évfolyamon az alábbi 

érdemjegyeket, illetve osztályzatokat használjuk: 

példás (5), jó (4), változó (3), rossz (2) 

- A tanulók magatartását az első évfolyamon a félév és a tanítási év végén az osztályfőnök osztályzattal 

minősíti, ezt az elektronikus naplóba, illetve a bizonyítványba bejegyzi. 

- A második-tizenkettedik évfolyamon a tanuló magatartását az osztályfőnök minden hónap végén 

érdemjeggyel értékeli. A magatartás félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök az érdemjegyek és a 

nevelőtestület véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetben az osztályban tanító nevelők többségi 

véleménye dönt az osztályzatról. A félévi és az év végi osztályzatot az elektronikus naplóba és a 

bizonyítványba be kell jegyezni. 

- Iskolánkban a magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a következők: 

 

Példás (5) az a tanuló, aki: 

 a házirendet betartja; 

 a tanórán és a tanórán kívül példamutatóan, rendesen viselkedik; 

 hitéleti kötelezettségeinek eleget tesz; 

 kötelességtudó, feladatait teljesíti; 

 önként vállal feladatokat és azokat teljesíti; 

 tisztelettudó; 

 társaival, nevelőivel, a felnőttekkel szemben udvariasan, előzékenyen, segítőkészen 

 viselkedik; 

 az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz; 

 óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet; 

 nincs írásbeli fegyelmező fokozata. 
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  Jó (4) az a tanuló, aki: 

 a házirendet betartja; 

 tanórán vagy a tanórán kívüli foglalkozásokon rendesen viselkedik; 

 hitéleti kötelezettségeinek eleget tesz; 

 feladatait a tőle elvárható módon teljesíti; 

 feladatokat önként nem, vagy ritkán vállal, de a rábízottakat teljesíti; 

 az osztály- vagy az iskolaközösség munkájában csak felkérésre, biztatásra vesz részt; 

  általában udvariasan, tisztelettudóan viselkedik társaival és nevelőivel szemben 

 nincs osztályfőnöki és igazgatói fegyelmező fokozata.  

   

Változó (3) az a tanuló, aki. 

 az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be; 

 a tanórán vagy tanórán kívül többször fegyelmezetlenül viselkedik; 

 hitéleti kötelezettségeinek nem minden esetben tesz eleget; 

 feladatait nem minden esetben teljesíti; 

 előfordul, hogy társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlan, durva; 

 a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik; 

 igazolatlanul mulasztott; 

 nincs igazgatói fegyelmező fokozata. 

   

Rossz (2) az a tanuló, aki: 

 a házirend előírásait sorozatosan megsérti; 

 feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti; 

 hitéleti kötelezettségeinek nem tesz eleget; 

 magatartása fegyelmezetlen, rendetlen; 

 társaival, a felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlanul, durván viselkedik; 

 viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza; 

 több alkalommal igazolatlanul mulaszt; 

 iskolai vagy iskolán kívüli viselkedéséért igazgatói fegyelmező fokozatban részesült. 
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3.13.2   Szorgalom 

A tanulók szorgalmának értékelésénél és minősítésénél minden évfolyamon az alábbi 

érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk: 

példás (5), jó (4), változó (3), hanyag (2) 

- A tanulók szorgalmát az első évfolyamon a félév és a tanítási év végén az osztályfőnök osztályzattal 

minősíti, és azt az elektronikus naplóba, illetve a bizonyítványba bejegyzi. A második-tizenkettedik 

évfolyamon a tanuló szorgalmát az osztályfőnök az érdemjegyek és a nevelőtestület véleménye alapján 

állapítja meg. Vitás esetben az osztályban tanító nevelők többségi véleménye dönt az osztályzatról. A 

félévi és az év végi osztályzatot a bizonyítványba be kell jegyezni. 

- Az iskolában a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a következők: 

 

Példás (5) az a tanuló, aki: 

 képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt; 

 tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi; 

 a tanórákon aktív, szívesen vállal többlet feladatokat is, és azokat elvégzi; 

 munkavégzése pontos, megbízható; 

 a tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként részt vesz; 

 taneszközei tiszták, rendesek, és ezeket a tanítási órákra mindig elhozza. 

 

Jó (4) az a tanuló, aki: 

 képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt; 

 rendszeresen, megbízhatóan dolgozik; 

 a tanórákon többnyire aktív; 

többlet feladatot, tanórán kívüli foglalkozáson vagy versenyeken való részvételt ritkán vagy 

egyáltalán nem vállal; 

 taneszközei tiszták, rendezettek. 

 

Változó (3) az a tanuló, akinek: 

 tanulmányi eredménye elmarad képességeitől; 

 tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait nem mindig  teljesíti; 

 felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik; 
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 érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is lerontja; 

önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre, felügyelettel dolgozik.  
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Hanyag (2) az a tanuló, aki: 

 képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében; 

 az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg; 

 tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen; 

 feladatait többnyire nem végzi el; 

 felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek; 

 a tanuláshoz nyújtott nevelői vagy tanulói segítséget nem fogadja el, annak ellenszegül; 

 félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen. 

3.14 A jutalmazás és fegyelmezés iskolai elvei 

3.14.1   A tanulók jutalmazása 

A jutalmazás célja minden esetben a helyes magatartás, a kiemelkedő teljesítmény elismerése, 

megerősítése. Akkor hatékony, ha közvetlenül a kívánatos viselkedés után alkalmazzuk, ha a diák erősen 

vágyik rá, és ez megtiszteltetés számára. Rendkívül nagy motiváló erő, különösen kisgyermekkorban, ám 

szerepe később sem lebecsülendő. Éppen ezért jó időben és helyes mértékkel kell alkalmazni.  

Azt a tanulót, aki képességeihez mérten 

- példamutató magatartást tanúsít,  

- vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, 

- vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, 

- vagy az iskolai, illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, vetélkedőkön, 

vagy előadásokon vesz részt, 

- vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez az iskola 

jutalomban részesíti. 

 Az iskolában – a tanév közben – elismerésként a következő dicséretek adhatók: 

- szaktanári dicséret, 

- napközis nevelői dicséret 

- osztályfőnöki dicséret, 

- igazgatói dicséret, 

- nevelőtestületi dicséret. 

 A dicséreteket minden esetben írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.   
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Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő tanulmányi és közösségi 

munkát végzett tanulók a tanév végén: 

- szaktárgyi teljesítményért, 

- példamutató magatartásért, 

- kiemelkedő szorgalomért, 

- példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesíthetők.  

A dicséretet a tanuló bizonyítványába be kell jegyezni. 

Az a negyedik/nyolcadik osztályos tanuló, aki négy/nyolc éven át jeles tanulmányi eredményt ért el 

oklevelet és az iskola ezüst jelvényét kapja, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt vehet 

át. 

Az a negyedik/nyolcadik osztályos tanuló, aki négy/nyolc éven át kitűnő tanulmányi eredményt ért 

el oklevelet és az iskola arany jelvényét kapja, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt 

vehet át. 

Azokat a tanulókat, akik valamely sportegyesület igazolt sportolóiként kimagasló sporteredményt, 

és iskolai tanulmányaik során jó tanulmányi eredményt érnek el, a nevelőtestület javaslatára a tanévzáró 

ünnepély nyilvánossága előtt „Jó tanuló, jó sportoló” éremmel jutalmazzuk. 

Az a tanuló, aki nyolc éven át kiemelkedett a közösségi munkában, a nevelőtestület javaslatára 

jutalomban részesül.  

 

3.14.2  A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések  

- Azt a tanulót, aki 

- tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti,  

- vagy a tanulói házirend előírásait megszegi,  

- vagy igazolatlanul mulaszt büntetésben lehet részesíteni. 

Az iskolai büntetések formái 

- szaktanári figyelmeztetés, 

- napközis nevelői figyelmeztetés, 

- szóbeli osztályfőnöki figyelmeztetés 

- osztályfőnöki figyelmeztetés,  
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- osztályfőnöki intés, 

- osztályfőnöki megrovás, 

- igazgatói figyelmeztetés, 

- igazgatói intés, 

- igazgatói megrovás, 

- tantestületi figyelmeztetés, 

- tantestületi intés, 

- tantestületi megrovás.  

Három szaktanári figyelmeztetést osztályfőnöki fokozat követ, az ettől való eltérést az osztályfőnök 

javaslatára az igazgató engedélyezheti. 

Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben a 

vétség súlyától függően el lehet térni. 

A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell tekinteni, s a 

tanulót azonnal legalább az „osztályfőnöki megrovás” büntetésben kell részesíteni. Súlyos 

kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek: 

- az agresszió, bántalmazás, a másik tanuló megalázása, egészségének veszélyeztetése; 

- az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog) iskolába hozatala, fogyasztása; 

- a szándékos károkozás; 

- az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése; 

- ezeken túl mindazon cselekmények, melyek a hatályos jogszabályok alapján bűncselekménynek 

vagy szabálysértésnek minősülnek. 

A büntetést minden esetben írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.  

A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a magasabb 

jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés pontos mértékét a 

körülmények mérlegelése után – az iskolai diákönkormányzat véleményének figyelembe vételével – az 

iskola igazgatója határozza meg. 

Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, ellene a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény rendelkezései alapján fegyelmi eljárás indítható. A tanuló a fegyelmi eljárás alapján, 

írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető.  
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3.15 A csoportbontások és az egyéb foglalkozások 

szervezési elvei 

Az általános iskolánkban, amennyiben a pedagógiai célok elérése indokolja, 20 fő feletti 

osztálylétszám esetében csoportbontásban tanítjuk a német nyelvet és az angol nyelvet. A felső tagozaton 

nívócsoportokat hozunk létre. Célunk ezzel, hogy az ismereteket elmélyítsük, több idő jusson a 

kommunikációs készségek fejlesztésére és a tanulók tudásának megalapozására. 

A gimnáziumban a nyelvi csoportokat az adott idegen nyelv ismereti szintje határozza meg. 

Az egyéb foglalkozások indításának elvei, feltételei: 

- tartalma, követelménye legyen összefüggésben a pedagógiai program cél- és feladatrendszerével, 

- biztosított legyen a személyi, tárgyi és eszközrendszer a képzés idejére, 

- a tanév során a tanítás és tanulás megszervezésében meghatározó tényező a gyermekek érdeke, valamint 

az alaptevékenység hatékonysága. 

3.16 Országos mérések lebonyolítása 

3.16.1   Országos kompetenciamérés (OKM) 

 A mérés, értékelés keretében meg kell vizsgálni a szövegértési és matematikai eszköztudás 

fejlődését a hatodik, nyolcadik és tizedik évfolyamokon valamennyi tanulóra kiterjedően. A 

mérőeszközöket és a méréshez szükséges szakmai anyagokat az Oktatási Hivatal juttatja el a nevelési-

oktatási intézménybe. A mérés eredményéről a következő tanév során kap tájékoztatást az intézmény. 

3.16.2   Idegen nyelvi mérés 

 Az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként 

tanulók körében le kell folytatni az Oktatási Hivatal által szervezett írásbeli idegen nyelvi mérést.  

A tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló mérőeszközöket a Hivatal készíti el, a 

vizsgálatot az iskola pedagógusai végzik el az OH által az iskolához eljuttatott mérőeszközök 

alkalmazásával.   
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3.16.3   A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez 

szükséges módszerek 

(1) A tanulók fizikai állapotának mérését a testnevelés tantárgyat tanító nevelők végzik el a 

testnevelés órákon, a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján: 

„A tanulók fizikai állapotának és edzettségének (fizikai fittségének) mérése 81.§ (1): 

Az iskola testnevelés tantárgyat tanító pedagógusa – azadott tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben 

meghatározott mérési időszakban – az (5) bekezdésben meghatározott országosan egységes mérési módszer 

és az annak alkalmazásához kifejlesztett eszközök alkalmazásával a  nappali rendszerű iskolai oktatás 

rendje szerinti tanulók részvételével ellátja a tanulók fizikai állapotának és edzettségének (a továbbiakban 

együtt: fizikai fittség) mérésével kapcsolatos feladatokat. A tanulók fizikai fittségi mérésének célja a 

tanulók egészsége megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása, és a tanulók egészségi 

állapotának nyomon követése a tanulók fizikai fittségi szintjének feltárásával.  

(2) Az (1) bekezdés szerint lefolytatott fizikai fittségi mérés eredményeit a mérést végző pedagógus 

– a mérésben érintett tanulónként – rögzíti és feltölti az (5) bekezdés szerinti informatikai rendszerbe. 

(3) A fizikai fittségi mérések egyes tanulókra vonatkozó, adott tanévben rögzített adatait az iskola 

testnevelés tantárgyat tanító és az iskola igazgatója által kijelölt egyéb pedagógusai tanévenként elemzik, 

és meghatározzák az adott tanuló fizikai fittségi szintjének további fejlesztése szempontjából – elsősorban 

az iskolai testnevelésórák keretei között – szükséges intézkedéseket. 

(4) A fizikai fittségi mérések iskolai adatai alapján az iskola testnevelés tantárgyat tanító 

pedagógusai tanévenként javaslatot tehetnek a nevelőtestület részére a pedagógiai program részét képező 

iskolai egészségfejlesztési program módosítására. 

(5) A Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt (a továbbiakban: NETFIT) a tanulók fizikai fittségi 

mérésének adatait rögzítő, a 4. mellékletben meghatározott tartalmi keret szerinti informatikai alapú 

diagnosztikus értékelő rendszer. A NETFIT rendszerbe azonosításra alkalmatlan módon feltöltött tanulói 

eredményeket a NETFIT-et támogató informatikai alapú diagnosztikus értékelő rendszer automatikusan 

kiértékeli. 

(6) A fizikai fittségi mérés eredményeit a mindenkori tanév rendjéről szóló jogszabályban 

meghatározott mérési időszak utolsó napjáig az iskolának a tanuló mérési azonosítójának alkalmazásával 

fel kell tölteni a NETFIT rendszerbe. A fizikai fittségi mérés tanulót érintő eredményeiről a tanuló és a 

szülő a tanuló mérési azonosítójának felhasználásával a NETFIT rendszeren keresztül kap tájékoztatást.   

http://www.magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/ad6843fc3bc800a8e7aa6d4f663eab355c950f75/dokumentumok/c69b7adc905965e8bf7c1bc16273b82ec31db9a6/letoltes
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(7) A tanulók fizikai fittségi mérésének részletes szabályait az oktatásért felelős miniszter az általa 

vezetett minisztérium honlapján teszi közzé, amely nevesíti a NETFIT-et, mint a tanulók fizikai fittségi 

mérésének rendszerét, valamint szabályozza annak tartalmi kereteit. Ennek köszönhetően most már minden 

érintett iskolában a NETFIT® rendszer segítségével mérik fel a testnevelők a diákok fittségi állapotát a 

január 5. és május 27. közé eső mérési időszakban. 

A NETFIT 4 fittségi profilban 9 mérés segítségével jellemzi a tanulók állóképességét, erejét, 

hajlékonyságát és testösszetételét. A mérések eredményei teszttől függően két illetve három zónába 

kerülhetnek. Egészségzónába, fejlesztési zónába, fokozott fejlesztési zónába. 

A NETFIT® fittségmérési rendszer négy különböző fittségi profilt különböztet meg, amely 

profilokhoz különböző fittségi tesztek tartoznak. 

Testösszetétel és tápláltsági profil: 

Testtömeg mérése – testtömeg-index (BMI) 

Testmagasság mérése 

Testzsírszázalék-mérése – testzsírszázalék 

Aerob fittségi (állóképességi) profil: 

Állóképességi ingafutás teszt (20 méter vagy 15 méter) – aerob kapacitás 

Vázizomzat fittségi profil: 

Ütemezett hasizom teszt – hasizomzat ereje és erő-állóképessége 

Törzsemelés teszt – törzsfeszítő izmok ereje és nyújthatósága 

Ütemezett fekvőtámasz teszt – felsőtest izomereje 

Kézi szorítóerő mérése – kéz maximális szorító ereje 

Helyből távolugrás teszt – alsó végtag robbanékony ereje 

Hajlékonysági profil: 

Hajlékonysági teszt – térdhajlítóizmok nyújthatósága, csípőízületi mozgásterjedelem 
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3.17 Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei 

3.17.1   Az iskola egészségnevelési elvei 

Az egészségnevelési program alapelve és célja 

Az egészségnevelési program alapelve és célja, hogy segítse a tanulókat testi és lelki egészség 

harmóniájának megteremtésében, az egészséges életmód kialakításában és megtartásában. Fejlessze az 

életvezetési képességeket, a tanulók felelősségérzetét egészségük megőrzésért. Megfelelően készítse fel a 

tanulókat a káros stressz hatások feldolgozására. Segítse a környezeti-és egészségtudatosság erősödését. 

Valósítsa meg a mindennapi testedzést a tanulók számára és terjedjen ki a mentálhigiénés nevelésre is.  

Az egészségnevelési program területei 

Az egészségmegőrzés legfontosabb eszköze a helyes életmód kialakítása, melyet az alábbiak 

szolgálnak: mozgás, rendszeres testedzés és játéklehetőség, helyes táplálkozási szokások kialakítása, helyes 

stresszkezelési módszerek megismerése egészségünk érdekében, célszerű életkornak megfelelő öltözködés, 

higiénia és tisztálkodás, az egészségkárosító szenvedélyek  (drog, alkohol, cigaretta, egyéb függőségek) 

megelőzése a tanórai és a tanórán kívüli nevelésben. Fontos szerepet játszik az egészségnevelésben az 

iskolai szűrővizsgálatok rendszere (gerinc, szem, fogászat). 

Az egészségnevelési program színterei 

A tanulók mindegyikét egyformán érintő elemek közül kiemelkedik a pozitív iskolai hatás, a 

tantermek, folyosók, az udvar az orvosi rendelő. Kiemelten fontos az iskola nevelőinek, minden 

dolgozójának személyes példaadása. Fontos az ösztönzés az egészséges életmód napi gyakorlattá (otthoni 

torna, évszaknak megfelelő öltözködés) tételében. Az iskola odafigyel az általa biztosított étkeztetés 

étrendjére és annak összeállítására. 

Tanórai keretben testnevelés óra, biológia, egészségtan tantárgyakba kerül beépítésre az 

egészségnevelés, valamint az osztályfőnöki órák is sok alkalmat és lehetőséget kínálnak. A fentieken kívül 

sok  lehetőséget kínálnak a sportszakkörök, túrák és a kirándulások. 

Az egészségnevelés legfontosabb résztvevői az iskola alkalmazottai (pedagógusok, hitoktatók, 

osztályfőnökök) és iskolában dolgozó iskolaorvos és védőnő. 

Az egészségnevelés külső partnerei: a Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő szervezetek, Nevelési 

Tanácsadó, sportlétesítmények vezetői és a szakrendelők.  
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3.17.2   Az iskola környezeti nevelési elvei 

A környezeti nevelési program legfontosabb alapelve a teremtett világnak, mint létező értéknek a 

tisztelete és megőrzése. Kiemelt célja: a teremtményi mivoltból fakadó környezettudatos magatartás és a 

környezetért felelősséget vállaló életvitel formálása, tanítványaink környezeti erkölcsének, társadalmi-

természeti felelősségének megalapozása. Tanítványaink alakuló értéktudata, együttműködési képessége, 

életviteli szokásai épüljenek a hagyományok védelmére és továbbadására.  

A környezeti nevelési program területei 

Az alábbi területek szolgálják leginkább környezeti nevelésünk gyakorlati megvalósítását: 

Környezetkultúra: művészetek, kézművesség, mikrokörnyezet (iskola, tanterem, iskolaudvar), 

szakrális tér megfelelő korszerű és kulturált kialakítása. 

Környezetvédelem: hulladékgyűjtés, növények és állatok védelme, tájvédelem, 

energiatakarékosság az intézményben és otthonokban, környezetbarát közlekedés. 

A környezeti nevelési program színterei 

Minden tanulót egyformán érintő elemek: példamutató iskolai környezet, tantermek, folyosók 

állapota, udvaron élő sarok kialakítása, szelektív hulladékgyűjtés, anyag és energiatakarékos valamint 

környezetbarát iskolaműködtetés. Kiemelten fontos a pedagógusok és minden alkalmazott személyes 

példaadása. Fontos a különböző tantárgyakban a teremtett világ szépségének felfedezése valamint az 

osztályfőnöki órákba beépített környezeti nevelés. 

A tanulókat különböző mértékben érintő tanórán kívüli foglalkozások: szakkörök, 

környezetvédelmi akciók, előadások, kiállítások, természetjáró túrák, látogatások múzeumba, botanikus 

kertbe, nemzeti parkba, szennyvíztisztítóba, vízműbe. 

A környezeti nevelésünket szolgáló módszerek 

A környezeti nevelés szempontjából is nagy jelentősége van az élmény-és tevékenységalapú 

módszerek minél sokoldalúbb alkalmazásának. A leginkább használható módszerek az alábbiak: szituációs-

és drámajátékok, projektek, terepgyakorlatok (térképkészítés, mérések, célzott megfigyelések), 

természetvédelmi munkák, szelektív hulladékgyűjtés, rend-és tisztasági versenyek, pályázatok, liturgia, 

művészetek (vizuális művészetek a környezeti nevelésben, népművészet, esztétikai érzékenység 

fejlesztése).  
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3.18 Az iskola magasabb évfolyamára való lépés feltételei 

Az általános iskolában és a gimnáziumban a tanuló az iskola magasabb évfolyamára akkor léphet, 

ha az előírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette. 

A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók év közbeni tanulmányi munkája, illetve 

érdemjegyei alapján bírálják el. A második-tizenkettedik évfolyamon minden tantárgyból legalább az 

"elégséges" év végi osztályzatot kell megszereznie a tanulónak a továbbhaladáshoz. 

Az iskola igazgatója a szülő kérésére legfeljebb egy alkalommal engedélyezheti az iskola első 

évfolyamának megismétlését, akkor is, ha a tanuló az előírt tanulmányi követelményeket sikeresen 

teljesítette. 

A tanuló az iskola igazgatójának engedélyével az iskola két vagy több évfolyamára megállapított 

tanulmányi követelményeket egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt is teljesítheti. 

A tanév végi elégtelen osztályzat legfeljebb három tantárgyból javítóvizsgán korrigálható. A 

javítóvizsga elégtelen eredménye évfolyamismétlést von maga után.  

Háromnál több elégtelen osztályzat esetén az évfolyamot meg kell ismételni.  

Ha a tanuló hiányzása az adott tanévben meghaladja a 250 órát, és emiatt a teljesítménye év közben 

nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanév végén nem osztályozható. Számára, a tantestület 

osztályozóvizsgát engedélyezhet. a sikertelen osztályozóvizsga vagy a vizsgaengedély meg nem adása 

évfolyamismétlést von maga után.     

Az egyéni munkarend szerinti státuszt a törvényes képviselőnek az Oktatási Hivatalnál kérelmezni, 

a kérést indokolni kell. Az egyéni munkarend szerint tanuló diák minden, az adott évfolyamon oktatott 

kötelező tárgyból vizsgát tesz, az iskola éves tervében meghatározott vizsgaidőszakokban. A felkészítésről 

a szülő gondoskodik.  

Nem léphet tovább az a tanuló, aki valamelyik tantárgy követelményrendszerét nem teljesítette. 
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3.19 Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai 

A tanuló felvételéről az igazgató az ügyben érdekelt osztályfőnök véleményének ismeretében dönt. 

A felvételnél a tanulmányi eredményt, magatartást, szorgalmat, hitoktatásban való részvételt, valamint a 

tanuló és családja életkörülményeit, életsorsát mérlegeljük. A tantárgyi rendszerek, tananyagok összevetése 

után az igazgató különbözeti vizsgát írhat elő. A második-tizenkettedik évfolyamba történő felvételnél be 

kell mutatni a tanuló anyakönyvi kivonatát, az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt. 

Felvétel az adott osztályban rendelkezésre álló szabad férőhely esetén történhet. A tanuló átvételére akkor 

van lehetőség, ha az általa tanult tárgyak többsége megegyezik az iskolánkban tanult tantárgyakkal, illetve 

a különbség, valamint a tananyagban való esetleges elmaradás mértéke még pótolható. Nagy tanulmányi 

lemaradás esetén iskolai javaslatra az igazgató évfolyamismétléshez kötheti az átvételt. 

3.20 Nemzetiségi oktatás 

Iskolánkban fontos szerepe van az egyetemes magyar nemzeti hagyománynak, a nemzeti öntudat 

fejlesztésének, beleértve a magyarországi nemzetiségekhez tartozók öntudatának ápolását. Kiemelt 

jelentőségűnek tartjuk az ország és tágabb környezete, a Kárpát-medence, különösen a környező 

országokban élő magyarság életének megismerését, ugyanakkor fontosnak tartjuk azokat a tartalmakat, 

amelyek Európához tartozásunkat erősítik. 

3.20.1   Nemzetiségi háttér 

A német nemzetiségű népcsoport a többségi rác lakosság után érkezett Érdre  - a Mária Terézia és 

II. József által betelepített családok utódaiként. Először a Budai hegyekbe érkeztek németek a XVII. század 

végén, ahol még ma is sok településen élnek nem elhanyagolható számban. Az érdiek letelepülésével még 

nem foglalkoztak kutatók. Múltjuk feledésbe merülne, ha az itt élők között nem lennének hagyományőrzők, 

akik még emlékeznek őseik szokásaira, életkörülményeire. Az első sváb családok a szomszéd németek által 

lakott helységekből (pl. Torbágy, Etyek, Zsámbék) telepedtek át, alkották Érden a németek magvát. A 

második réteg 1906-ban érkezett Bácskából. Az 1920-as évekig a lakosság körülbelül 30-35%-a német volt. 

Az összetétel az 1920-as éveket követő nagyarányú betelepülések nyomán megváltozott. A második 

világháború utáni, a szovjet munkatáborokba való elhurcolás, majd az azt követő kitelepítés bénító hatást 

gyakorolt az itt maradt közösség kulturális életére.  
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3.20.2   A nemzetiségi oktatás anyaga 

A nemzetiségi nevelés-oktatás - a nemzetiségek jogairól szóló törvényben foglaltaknak megfelelően 

- a magyar köznevelés része. Általános célja és feladata megegyezik a többségi oktatáséval, sajátossága, 

hogy intézményi keretek között biztosítja a nemzetiségi nyelv tanulását, a nemzetiségi történelem és kultúra 

megismerését, a hagyományőrzést és hagyományteremtést. 

A nemzetiségi pedagógiai program kialakításának és megvalósításának nem lehet akadálya a 

tanulók családból hozott nyelvtudásának hiánya, vagy hiányossága. A NAT biztosítja, hogy a nemzetiségi 

iskoláztatás ne szakadjon ki az oktatási rendszerből, az itt tanulók tudása megfeleljen a mindenki számára 

közös és kötelező követelményeknek.  

A nemzetiségi nyelv minden tanulóra közös és kötelező követelményeinek minimumszintjét a NAT 

által rögzített idegen nyelvi követelmények és a sajátos nemzetiségi tartalmak együtt alkotják.  

A nemzetiségi nevelésnek, oktatásnak, mint műveltségi területnek tartalmaznia kell: 

• a nemzetiségi népismeret oktatását, 

• a nemzetiség nyelvének oktatását, 

• tárgyi és szellemi kultúráját, 

• a nemzetiség történelemalakító és kultúraformáló szerepét, 

• a vallással való kapcsolatát, 

• imádságok, a liturgia megismerését, 

• nemzetiségi és állampolgári jogokat. 

Iskolánk az 1-8. évfolyamokon a nemzetiségi nevelési, oktatási programot alkalmazza.  

A nemzetiségi nyelvet oktató program célja, hogy a nyelv tanításával és a nemzetiségi népismeret 

témaköreinek feldolgozásával hozzájáruljon a nemzetiségi oktatás céljainak megvalósításához. A 

nemzetiségi nyelvoktató programban a tanítás nyelve a magyar nyelv, a nemzetiségi nyelv első évfolyamtól 

a hatályos jogszabályok értelmében heti öt óra, amely kiegészül a nemzetiségi honismeret tantárggyal heti 

1 órában. Az oktatás hatékonyságának növelése érdekében célunk a csoportbontás megvalósítása minden 

évfolyamon.  

Minden évfolyamon heti 1 órában nemzetiségi honismeret tantárgy keretében ismerkednek a 

tanulók a nemzetiségi nyelvi, történelmi, földrajzi, kultúra- és népismereti tananyaggal.  
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3.20.3   Nemzetiségi hagyományok  

A nemzetiségi oktatás- és nevelés fontos eszközei iskolánk életében: 

• Szent Márton napi lampionos felvonulás és előadás 

• Adventben és Nagyböjtben német nyelvű szentmisén való részvétel 

• A környező településeken lévő tájházak látogatása 

• Helyi és környékbeli építészeti emlékek megtekintése 

• A nemzetiségi iskolák részére kiírt versenyeken való részvétel 

• Nemzetiségi irodalom megismerése 

3.20.4   Nemzetiségi kapcsolatok 

Iskolánk a helyi Német Nemzetiségi Önkormányzattal jó kapcsolatot tart fenn. A nemzetiségi 

önkormányzat rendezvényein iskolánk tanulói rendszeresen fellépnek (tánc, énekkar). A nemzetiségi 

önkormányzat erejéhez mérten támogatja iskolánkat anyagiakkal is. 

Céljaink között szerepel partnerkapcsolat kiépítése német nyelvterületen lévő iskolával.  

3.20.5   A nemzetiségi nyelvoktatással összefüggő feladatok 

Az iskola helyi tantervében szereplő tantárgyak tartalmazzák mindazokat az ismereteket, melyek a 

nemzetiségi oktatásban résztvevők számára biztosítják a magyar nyelv és kultúra alapos megismerését.  

A fentiekhez hasonlóan, a helyi tanterv tantárgyi füzetei tartalmazzák a nemzetiséghez nem tartozók 

részére, a településen élő nemzetiségek kultúrájának megismerését szolgáló tananyagot. 

3.21 A pedagógiai program érvényessége, módosítása, 

nyilvánossága 

A pedagógiai program érvényességi ideje: 

Az iskola 2020. szeptember 1. napjától szervezi meg nevelő és oktató munkáját e pedagógiai 

program alapján. 

A pedagógiai programban található helyi tanterv 2020. szeptember 1. napjától kerül bevezetésre.  
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A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata: 

A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a nevelőtestület 

folyamatosan vizsgálja. A nevelőtestület a tanév végén értékeli a pedagógiai programban megfogalmazott 

célok és követelmények megvalósulását. 

A pedagógiai program módosítása: 

 A pedagógiai program módosítására javaslatot tehet: a nevelőtestület bármely tagja, az iskolaszék, 

az iskola fenntartója. A tanulók a pedagógiai program módosítását a diák-önkormányzati tisztségviselők 

útján az iskola igazgatójának javasolhatják. 

A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és az a fenntartó jóváhagyásával 

válik érvényessé. A módosított pedagógiai programot a jóváhagyást követő tanév szeptemberének első 

napjától kell bevezetni.  

A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala: 

Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára megtekinthető az iskola 

honlapján. A pedagógiai program egy-egy példánya az alábbi személyeknél, illetve intézményeknél 

tekinthető meg: az iskola fenntartójánál, a tanári szobában, az igazgatónál és az igazgatóhelyetteseknél. 

 

Érd, 2020. április 20. 
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