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„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy 

felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örö-

mét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit 

csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.” 

(Szent-Györgyi Albert) 

BB EE VV EE ZZ EE TT ÉÉ SS   

A II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde Óvoda Általános Iskola Gimnázium és Szakközép-

iskola Pedagógiai programja a törvényi előírásoknak megfelelően, a NAT alapján, 

a fenntartó, a szülők és a tanulók elvárásaival összhangban, a 2007. július 1. nap-

jától hatályos Pedagógiai program és a hatályos Alapító okirat alapján készült el 

az eddigi hagyományok és elvek figyelembevételével. Az iskola e Pedagógiai 

program alapján szervezi meg oktató-nevelő munkáját.  

Az intézmény bemutatása 

2007. július 1-én jött létre a II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Is-
kola, Gimnázium és Szakközépiskola. Intézményünk több célú közös igazgatá-

sú közoktatási intézmény /összetett iskola/. Két intézményegységből áll: 

Bölcsőde és Óvoda 

Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. 

Az iskolai intézményegység négy telephelyen működik. 

Telephelyek: Nagylóc:                                        1-4 évfolyamos általános iskola 

                      Nógrádszakál:                              1-4 évfolyamos általános iskola 

                      Szécsény (Magyar út 15.)            1-8 évfolyamos általános iskola 

                      Szécsény (Rákóczi út 90.)               8 évfolyamos gimnázium 

                                                                          9-13 évfolyamos szakközépiskola 

                                                                  (informatika szakmacsoport) 

Az összetett intézmény célja az alap- és középfokú oktatási-nevelési feladatokat a 

kistérségben magas szakmai színvonalon lássa el. 
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Helyzetelemzés 

A 2008/2009-es tanévben 252 óvodás és 992 fő tanuló jár az intézménybe. 26 fő 

óvónő 11 dajka, 1 fő óvodatitkár, 85 fő pedagógus, 9 fő technikai, ügyviteli dolgozó 

látja el a közoktatási feladatokat. 

Óvodánk egy nevelési intézményegységként 5 tagóvodával és 1 bölcsődei cso-

porttal működik.  

Tagóvodáink sajátos egyéni arculattal rendelkeznek, alapelveink, nevelésfilozófi-

ánk azonos. Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt, gyermekközpontú, 

szeretetteljes, családias légkört biztosítson a gyermekeknek, az egyéni képessé-

gek figyelembevételével, sokoldalúan fejlessze személyiségüket, megőrizze testi 

épségüket és felkészítse az iskolai életre. 

Óvodáink részben osztott és vegyes életkorú csoporttal működnek, ahol már évek 

óta lehetőséget biztosítunk az üres férőhelyek függvényében a szabad óvoda, 

óvónő és gyermekcsoport megválasztására. Így a gyermekek beszoktatása zök-

kenőmentes, a szülői igényeknek és elvárásoknak a figyelembe vétele biztosított, 

amely nagymértékben hozzájárul a gyermek - óvónő közötti pozitív érzelmi vi-

szony, biztonság és védettségérzet, valamint a szülő - óvónő közötti együttnevelő 

partneri viszony kialakításához. 

Az általános iskola sajátossága, hogy önkormányzati kistérségi társulás kereté-

ben Szécsény, Nógrádszakál és Nagylóc telephellyel, több épületben működik. A 

kistérségben élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzetéhez igazodva 

tanórán és tanórán kívül próbáljuk segíteni a hátránnyal induló tanulók felzárkózta-

tását, de kiemelt figyelmet fordítunk a tehetséges tanulók fejlesztésére is. 

Kiemelt figyelmet fordítunk a sajátos nevelést igénylő tanulókra, s igyekszünk a 

szükséges személyi és tárgyi feltételeket biztosítani.  Törekszünk minden tanuló 

egyéni adottságait, képességeit felfedezni és kibontakoztatni, ezzel biztosítjuk az 

esélyegyenlőséget számukra. 

A középiskola 1994-ben alakult újjá Szécsény városában Kőrösi Csoma Sándor 

Gimnázium néven. Ma a II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, 

Gimnázium és Szakközépiskola összetett közoktatási intézmény része.  
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8 és 4 évfolyamos gimnáziumi képzés, ill. 4 évfolyamos gimnáziumi képzés nyelvi 

előkészítővel, valamint 4 évfolyamos informatika szakmacsoportos szakképzés 

folyik. 

A 13. évfolyamon lehetőség van OKJ-s szakképesítés megszerzésére. A gimnázi-

umi képzésen belül emelt szintű idegen nyelv-tanulásnak (angol, német) teremtet-

tük meg a feltételeket, de lehetőség van második idegen nyelvként francia, olasz 

és orosz nyelv választására is. Nagy hangsúlyt fektettünk az alapkészségek (ma-

tematika, olvasás-szövegértés) fejlesztésére, a természettudományos tantárgyak 

oktatására, valamint a kétszintű érettségire való felkészítésre. Iskolánk tanulói kö-

zül többen tesznek emelt szintű érettségi vizsgát matematikából, magyar nyelv és 

irodalomból, angol nyelvből, történelemből, biológiából, földrajzból, informatikából. 

Az informatika oktatásához jól felszerelt, korszerű géppark áll a tanulók rendelke-

zésére. A társadalom-, és természettudományos tantárgyak, illetve idegen nyelvek 

oktatásához megfelelő szaktantermekkel, nyelvi laborokkal rendelkezünk. 

Diákjaink sikerrel szerepelnek tanulmányi és sportversenyeken. 

Végzett növendékeink egy része felsőfokú oktatási intézményben folytatja tanul-

mányait, mások szakképzést folytató intézményekbe jelentkeznek. 

Az intézmények összevonása megteremtette a lehetőséget, hogy a különböző 

iskolafokokon egységes pedagógiai szemlélet és összehangolt szakmai szellemi-

ség alakuljon ki. 
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KKÜÜLLDDEETTÉÉSSNNYYIILLAATTKKOOZZAATT  

A következő értékeket tartjuk a legfontosabbnak, 

nevelőmunkánk során ezeket képviseljük és közvetítjük: 

 tudásvágy, 

 európai műveltség, 

 minden emberi érték iránti nyitottság, 

 nemes emberi magatartás, 

 más népek, más kultúrák megbecsülése, 

 hagyománytisztelet, hagyományok ápolása, 

 a magyarság szeretete, vállalása. 
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1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka 

pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,  
eszközei, eljárásai 

Pedagógiai alapelveink 

Nevelés 

Vállaljuk, hogy az egyetemes emberi értékekre, a humanizmus, de-

mokrácia, műveltség értékeire irányítjuk a tanulóink figyelmét. 

Alkalmazható tudás, képesség- és személyiségfejlesztés 

A változásokhoz hatékonyan alkalmazkodni tudó, reális önismerettel 

rendelkező, önmegvalósító személyiség kialakítására törekszünk. 

A tudás- és képességfejlesztés helyes arányának megtalálása 

Pedagógiai munkánkat az ismeretbe ágyazott, individualizált képes-

ségfejlesztés jellemzi. 

Differenciált fejlesztés és esélyegyenlőség 

Törekszünk minden tanuló egyéni adottságait, képességeit felfedezni 

és kibontakoztatni. 

Egyformán fontos számunkra a tehetséggondozás, a hátránykom-

penzálás és a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése. 

Elfogadó attitűd erősítésével biztosítjuk, hogy senkit ne érhessen 

hátrányos megkülönböztetés az iskolánkban. 

Új típusú tanári attitűd 

Tanári munkánk során összehangoljuk a pedagógus,  vezető szere-

pét a tanulók személyiségének tiszteletben tartásával. 

Partnerség elve 

Törekszünk a szülő, tanár és tanuló közötti bizalom és megbecsülés 

kialakítására, a kölcsönös tiszteletre. 
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Céljaink, feladataink 

Céljaink Feladataink 

Diákjaink helyes – szélsőségektől 

mentes – értékítélettel, kialakult 

nemzeti identitástudattal rendel-

kezzenek. 

Negatív társadalmi hatások ellensúlyozása, 

nemzeti kultúránk értékeinek megismertetése, 

anyanyelvünk, hagyományaink ápolása. 

Legyenek nyitottak és elfogadóak 

az Európán kívüli kultúrák iránt. 

Az egyetemes emberi civilizáció legjellem-

zőbb, legnagyobb hatású eredményeinek 

megismertetésével a különböző kultúrák, a 

másság iránti elfogadás erősítése. 

Tanúsítsanak elfogadó és segí-

tőkész magatartást a fogyatékos-

sággal élő vagy más etnikai ho-

vatartozású társaik iránt. 

Tanórai és tanórán kívüli nevelési szituációk-

ban tanulóink toleranciájának, empátiájának 

fejlesztése. 

Tanulóink jól kommunikáljanak, 

kulturált módon tudjanak kapcso-

latot teremteni. 

Tantárgyak ismeretanyagán, valamint tanórán 

kívüli tevékenységeken keresztül fejlesztjük 

tanulóink kommunikációs képességeit. 

Magas színvonalú, korszerű tu-

dáshoz juttassuk tanítványainkat, 

amely vonzóvá teszi számukra 

az anyaintézményben történő 

továbbtanulást. 

Kiemelten kezeljük az idegen nyelvek tanítását 

és az informatikai jártasság kialakítását. 

Tehetséges 4. évfolyamos tanulók felkészítése 

a nyolc évfolyamos gimnáziumban való to-

vábbtanulásra. 

Nyolcadik évfolyamos tanulók felkészítése a 

középiskolai továbbtanulásra. 

Középiskolai tanulóink felkészítése a felsőfokú 

tanulmányokra, illetve a szakképzésre. 

Biztosítjuk az átjárhatóságot – feltételek telje-

sülése esetén - az egyes iskolafokok között. 
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Céljaink Feladataink 

Váljanak képessé tanulóink a 

változásokhoz való rugalmas al-

kalmazkodásra az élethosszig 

tartó tanulásra. 

A tanítás-tanulás folyamatában kiemelt figyel-

met fordítunk a kulcskompetenciák megalapo-

zására, megszilárdítására az 1-6. évfolyamon, 

a folyamatos, egyénhez igazodó fejlesztésre, a 

kulcskompetenciák bővítésére az iskolázás 

további szakaszain: 

1. Anyanyelvi kommunikáció 

2. Idegen nyelvi kommunikáció 

3. Matematikai kompetencia 

4. Természettudományos kompetencia 

5. Digitális kompetencia 

6. A hatékony, önálló tanulás 

7. Szociális és állampolgári kompetencia 

8. Kezdeményezőképesség és vállalkozói 

kompetencia 

9. Esztétikai-művészeti tudatosság és kife-

jezőképesség 

Tanulóink személyiségének sok-

oldalú fejlesztése, képességeik 

lehetőség szerint maximális ki-

bontakoztatása 

Legtehetségesebb diákjainkat felkészítjük ta-

nulmányi versenyekre, vetélkedőkre, hogy mé-

lyebb tudást szerezhessenek. 

Az általános iskolában képességkibon-

takoztató felkészítéssel (IPR) a tanulási ku-

darcból, a szociális hátrányból eredő lemara-

dás csökkentése, a tanuló egyéni képességé-

nek, tehetségének kibontakoztatása, tanulási, 

továbbtanulási esélyének növelése. 

A sajátos nevelési igényből adódó különbsé-

gek csökkentése. 
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Céljaink Feladataink 

Ismerjék meg iskolánk életét, 

eredményeit a város lakói, érté-

keljék pedagógiai munkánkat 

Segítjük a városi rendezvények lebonyolítását, 

a hagyományok ápolását. 

Tartalmas kapcsolatot alakítunk ki a város 

többi intézményével. 

A nevelő-oktató munkában alkalmazott eszköz- és eljárásrendszer 

A személyiségfejlesztés legfontosabb színterei a tanítási órák és a tanórán kívüli 

tevékenységek. 

A tanórákon alkalmazott eszközök, eljárások 

Előnyben részesítjük azokat a tanulásszervezési megoldásokat, amelyek elő-

mozdítják a tanulás belső motivációinak kialakítását, fejlesztését. 

A tanulásszervezés meghatározó szempontja a tanulók aktivitásának optimális 

kibontakoztatása. 

Csoportbontás, emelt szintű oktatás az egyéni képességek mind teljesebb ki-

bontakoztatása érdekében. 

Emelt szintű érettségire való felkészülés lehetőségének biztosítása. 

A tanítás-tanulás különböző szervezeti formáiban (osztálymunka, csoportokta- 

tás, páros, részben és teljesen egyéni oktatás) a tanulók tevékenységeinek, 

önállóságának, kezdeményezésének, probléma-megoldásainak, alkotó-

képességének előtérbe állítása. 

A feladathoz illeszkedő tanulásszervezési technikák alkalmazása a hátrányos 

helyzetű tanulók egyéni képességeinek fejlesztése érdekében. 

Fejlesztő, korrekciós, habilitációs, rehabilitációs foglalkozások sajátos nevelési 

igényű tanulók számára. 

A sajátos tanulásszervezési megoldások alkalmazása a különleges bánásmó-

dot igénylő, sajátos nevelési igényű tanulók, a tanulási és egyéb problémák-

kal, magatartási zavarokkal küzdő tanulók nevelése, oktatása során. 
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Az információs és kommunikációs technika (IKT), a számítógép felhasználása 

az oktatás folyamatában. 

A nyelvi labor és a szaktantermek adta lehetőségek kihasználása a tanórákon. 

Pályázati lehetőség függvényében idegen anyanyelvű tanár asszisztensek se-

gítségének bevonása a nyelvtanítás-tanulás folyamatába. 

Részvétel iskolán kívül szervezett tanórákon, foglalkozásokon (könyvtár, mú-

zeum, helyi időszakos kiállítások). 

A tanórákon kívül alkalmazott eszközök, eljárások 

Hagyományőrző tevékenységek: 

Iskolai ünnepek, iskola évkönyv, iskolatörténeti kiállítás, általános iskolai és 

középiskolai napok, jelvényavató, őszi túra, családi sportdélután, jótékonysági 

bál, sulinap, anyák napja, leendő első osztályosok látogatása iskolánkban, 

gyermeknap 

Diákönkormányzat 

A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a szabadidős te-

vékenységének segítésére iskolánkban diákönkormányzat működik. A diákön-

kormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevelő segíti. 

Napközi otthoni ellátás 

A szülők igényeknek megfelelően – a tanítási napokon - az 1-8. évfolyamon 

napközi otthon, az 5-8. évfolyamon napközi illetve tanulószoba működik. 

Diákétkeztetés 

A diákok számára háromszori étkezést vagy ebédet (menzát) biztosítunk. 

Tehetséggondozó és felzárkóztató egyéni foglalkozások 

A heti kötelező tanórai foglalkozásokat a Kt. 52.§ (10) c) alapján megszervez-

zük a tehetségek kibontakoztatása, a hátrányos helyzetű, tanulási kudarcnak 

kitett tanulók felzárkóztatása és korrepetálás céljából. 
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Szakkörök. 

Lehetőség szerint, igény alapján szervezzük egy tanévre. A belépés szaktaná- 

ri javaslatra, illetve tanulói igény alapján önként történik. Megközelítően azo-

nos tudással rendelkező, lehetőleg azonos évfolyamon tanuló diákok számára 

szerveződik. 

Felkészítő foglalkozások a középiskolai továbbtanulásra 

7. és 8. évfolyamon a középiskolai továbbtanulásra felkészítő foglalkozásokat 

tartunk, különös tekintettel a matematika, magyar nyelv és irodalom, valamint 

az idegen nyelv tantárgyakra. 

Felkészítés az emelt szintű érettségire 

Az igényeknek megfelelően megszervezzük az emelt szintű érettségire való 

felkészítést. 

Idegen nyelvi társalgási foglalkozások 

A rendelkezésre álló időkereten belül szervezzük az intézményi egyedi tanter-

vek szerint haladók számára a nyelvvizsgákra történő eredményes felkészítés 

céljából. 

ECDL vizsgalehetőség 

Alapmodulokból vállaljuk a felkészítést az ECDL vizsgákra. 

Iskolai könyvár 

Hátteret biztosít a tanulók eredményes felkészüléséhez, lehetőséget nyújt a 

szélesebb körű információ szerzéséhez. 

Tanulmányi és sportversenyek 

A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, 

művészeti stb.) versenyek. A tanulók felkészítését a különféle versenyekre a 

szaktanárok végzik. 
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Tanulmányi kirándulások, színházlátogatások 

Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb teljesülése, a ne-

velőmunka elősegítése céljából az osztályok számára tanulmányi kirándulást, 

színházlátogatást szerveznek. Az ezeken való részvétel önkéntes, a felmerülő 

költségeket a szülőknek kell fedezniük. 

Tömegsport  

A tömegsport az iskolai sportkör és a tanórai testnevelési órákkal együtt bizto-

sítja a tanulók mindennapi testedzését. 

Iskolai sportkör 

Az iskolai sportkör foglalkozásain a részvétel ingyenes. Intenzív sportolási le-

hetőséget biztosítunk különböző sportágakban. A működést az egyesület ala-

pító okirata szabályozza. 

Úszásoktatás 

Annak érdekében, hogy a tanulók elsajátítsák a vízben való biztonságos köz-

lekedés alapjait, igény szerint az 1-6. évfolyamokon úszásoktatást szerve-

zünk, melyen a részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülők térítik. 

Módszerek 

Új ismeretek tanításának módszerei: közlés, magyarázat, elbeszélés, beszél-

getés, vita, felfedezéses tanulás, szemléltetés, munkáltatás 

Képességek tanításának módszerei: fogalomalkotás, gondolkodásfejlesztés, 

problémafelvetés 

Alkalmazás módszerei: gyakorlás, alkotó alkalmazás 

Rendszerezés és rögzítés módszerei: összefoglalás, ismétlés 

Ellenőrzés és értékelés módszerei 

Kiemelt fejlesztési feladatok 

Énkép, önismeret 

Hon- és népismeret 

Európai azonosságtudat - egyetemes kultúra 
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Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés 

Gazdasági nevelés 

Környezettudatosságra nevelés 

A tanulás tanítása 

Testi és lelki egészség 

Felkészülés a felnőttlét szerepeire 

2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos 

pedagógiai feladatok 

Célunk: Megfelelő lehetőséget, feltételeket biztosítsunk tanulóink számára, hogy 

minél teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket, hogy életmódjuk, szoká-

saik, pozitív értékekkel gazdagodjanak. 

A személyiségfejlesztés során a tanuló 

- megismeri önmagát, szűkebb és tágabb környezetét; 

- a konstruktív életvezetéshez szükséges értékekhez jut, alkalmazkodik, és 

figyelembe veszi a körülötte élőket; 

- a 21. századi kulcskompetenciák birtokába kerül; 

- képes választani az alternatívák közül; 

- belső szükségletből cselekszik; 

- morálisan, szakmailag és motivációi tekintetében is felkészült a felnőtt 

életre. 

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat tanórákon illetve tanórán kívüli 

tevékenység során valósítjuk meg. 

Kognitív személyiségfejlesztési feladatok 

Célunk olyan tudás, gondolkodási struktúra, képességek kialakítása, amelyek az 

önálló információszerzéshez szükségesek, s alkalmassá teszik a tanulókat az 

élethosszig tartó tanulás követelményeinek való megfelelésre, így készítve fel őket 

az életre. 

Kialakítjuk és fejlesztjük az értelmi képességeket illetve az önálló ismeretszer-

zéshez szükséges képességeket. 
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Kialakítjuk a világ megismerésére való törekvés igényét. 

A magatartási, tanulási nehézséggel küzdő és sajátos nevelési igényű tanulók 

sajátos követelményeik szerint, differenciáltan fejlesztjük. 

Segítjük az egyéni vagy differenciált foglalkozást igénylő tanulókat. 

Segítjük a tehetséges tanulókat, hogy sikeresek legyenek a versenyeken, pá-

lyázatokon. 

Fejlesztjük tanulóink gondolkodását, lényeglátását. 

Segítjük a kreativitásuk kibontakoztatását. 

Erkölcsi nevelési feladatok 

Elismerjük a megbízhatóságot, becsületességet, szavahihetőséget, mint fon-

tos erkölcsi értékeket. 

Elsajátíttatjuk a társadalmilag elfogadott viselkedést az iskolai élet demokrati-

kus gyakorlatán keresztül. 

Szociális és individuális személyiségfejlesztési feladatok 

a) önbizalom, kudarctűrés, kezdeményezőkészség, vállalkozókészség 

b) szociabilitás, aktív állampolgárság, csoportmunkában való részvétel, má-

sokra való odafigyelés. 

Fejlesztjük a tanulók önismeretét, együttműködési készségét. 

Gyakoroltatjuk a konfliktusok kezelését, feloldását a közösségen belül. 

Önálló értékítéletre ösztönözzük diákjainkat. 

Fejlesztjük önállóságukat, önálló véleményalkotásukat minden területen. 

Hozzásegítjük tanulóinkat saját értékeik felismeréséhez, érdekeik megfelelő 

formában történő érvényesítéséhez. 

Fejlesztjük vitakultúrájukat. 

Testi - lelki egészség 

A tanulók cselekvő, tevékeny részvételével alakítjuk az egészséges, harmoni-

kus életvitelt megalapozó szokásaikat. 
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Fokozottan figyelünk a kamaszkorral együtt jelentkező problémákra, pszichés 

változásokra. 

Biztosítjuk a mentálhigiénés és szakszolgálati segítséget a tanulók számára 

az osztályfőnöki órák keretében. 

A tanulókat felkészítjük, hogy helyes döntéseket tudjanak hozni, egészséges 

életvitelt alakítsanak ki, és a konfliktusokat képesek legyenek megoldani. 

Alternatívákat kell nyújtani a szabadidő hasznos eltöltéséhez (drogprevenció, 

bűnmegelőzés, függőségek megelőzésére. 

A sajátos nevelési igényű, tanulásban akadályozott tanulók személyiségfej-
lesztése 

Az életkori sajátosságok fogyatékosság által okozott részleges körű módosulása 

szükségessé teszi a személyiségfejlesztés folyamatában a sajátos fejlesztő, kor-

rekciós, habilitációs, rehabilitációs (terápiás) célú pedagógiai eljárások alkalmazá-

sát. 

A személyiségfejlesztés tekintetében kiemelt területként kezeljük: 

- a szocializáltsági, a neveltségi mutatók erősítését; 

- az egészségmegőrző, -óvó attitűd kialakítását; 

- a természet- és környezettudatos magatartásformákat; 

- a tanulást az egész személyiség fejlődése, fejlesztése érdekében; 

- a kommunikációs nevelést. 

A tanórán kívüli tevékenységek személyiségfejlesztési feladatai: 

- A személyiségfejlesztés fontos színtere a napközi otthon. Igyekszünk ott-

honos, szeretetteljes légkört kialakítani, ahol az egymás iránti segítőkész-

ség, a tolerancia a jellemző, s ahol nyugodt körülmények között valósulhat-

nak meg nevelési céljaink. 

- A tanórák mellett a szakkörök megszervezésével biztosítjuk az érdeklődő 

tanulók számára az elmélyültebb tudás megszervezését, amely magabizto-

sabbá, eredményesebbé teheti őket. 
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- Tudásuk kipróbálására felkészítjük őket tanulmányi versenyekre (minden 

tantárgyból) és művészeti vetélkedőkre (vers- és prózamondás, ének, rajz), 

ezáltal szélesedik a látókörük, gazdagodik az érzelmi – esztétikai világuk. 

- Az egészséges életmód, edzettség, állóképesség kialakításához lehetősé-

get biztosítunk sportköri tevékenységre, egyéb szabadidős tevékenységre. 

- A tanulmányi kirándulások, múzeum- és színházlátogatások segítségével 

fejlesztjük a közösséget, az esztétikai érzéket, a kultúra értékei iránti fogé-

konyságot és az önálló értékítélet kialakításához. 

Az iskolán kívül más intézményekben (a művészeti iskolában és a városi, községi 

sportegyesületekben, civil szervezetekben) biztosítjuk a tanulóink részvételét 

egyéb művészeti és testkulturális tevékenységek területén.  

Feladatunk, hogy felfedezzük a tanulóink érdeklődését, felhívjuk a figyelmüket az 

iskolai és iskolán kívüli lehetőségekre, amelyekkel a személyiségüket gazdagíthat-

ják. 

 

3. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

Célunk: Tanulóink tudjanak a közös értékrend elfogadásával közös célok érdeké-

ben munkálkodni, annak megfelelően viselkedni, a társas együttélés alapvető 

szabályainak eleget téve közösségben élni, a különbözőségeket elfogadni és 

megérteni. 

Céljaink elérése érdekében: 

Segítjük 

- a pozitív gyermek-nevelő kapcsolat kialakulását; 

- a jó, felszabadult csoportlégkör kialakítását; 

- a társas együttélés szabályainak megismerését és alkalmazását; 

- az önismeret- és társismeret fejlesztését; 

- az önállóság, felelősség, önkormányzó képesség gyakorlását; 

- a megfelelő szervezettség, rend, fegyelem, közös és egyéni értékrend fo-

lyamatos fejlesztését; 
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- a nagyobb közösséghez, a városhoz és kistérséghez való tartozás érzését, 

értékeinek megismerését, védelmét. 

Ápoljuk az együvé tartozást erősítő hagyományokat. 

Középfokon testvériskolai kapcsolatot működtetünk a Nagykürtösi Szakközépisko-

lával. 

A közösségfejlődés jellemzői az egyes életkori szakaszokban 

Kisiskolás kor (6–10 év) 

A felnőttekkel szemben naiv tekintélytisztelet jellemzi őket. Fokozatosan a kor-

társaik felé fordulnak. Kialakul az öntudatuk, erkölcsi és értékrendjük. Eleinte 

még igénylik a felnőtt irányítását, de 10–12 éves kortól önálló csoportokra 

vágynak. 

Prepubertás (9–12 év) 

Lassan kialakul önálló kritikai érzékük, de önkritika még nem várható el tőlük.  

Fontos számukra az elismerés. Igazságérzetük erősödik: az igazságos bünte-

tést elviselik, az igazságtalan ellen lázadnak. Csoportokba szerveződnek, de 

ezek a csoportok még könnyen felbomlanak, átalakulnak. 

Pubertás – serdülőkor (13–18 év) 

A szélsőséges érzelmek jellemzik őket. Barátságokat kötnek, kisebb csoporto-

kat alakítanak, amelyekre a tartósság jellemző. A csoportok színterei a külön-

böző szerepek kipróbálásának, segítik a saját identitás kialakulását, a többi-

ekhez való viszonyítást. 

A tanulói közösségek irányításánál alkalmazkodunk az életkorral változó kö-
zösségi magatartáshoz. 

Kisiskoláskorban: 

Közvetítjük, tudatosítjuk iskolánk értékrendjét. 

Kialakítjuk az együttműködés képességét. 

Sokféle közös tevékenységet szervezünk, amelynek során a tanulók elsajátít-

hatják azokat az alapvető magatartási normákat, szabályokat és szokásokat, 

amelyek elősegítik szocializációjukat.  
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Prepubertáskorban: 

Fejlesztjük tanulóink önismeretét, együttműködési készségét, segítőkészsé-

gét, empátiáját. 

Tanórai feladatok kapcsán fejlesztjük a véleményformálás és -nyilvánítás 

készségét, alakítjuk vitakultúrájukat. 

Pubertáskorban: 

Megtanítjuk diákjainkat a gyakoribb konfliktushelyzetek önálló, eredményes 

kezelésére. 

Törekszünk a bizalmon alapuló együttműködés kialakítására. Támogatjuk a 

kéttagú és a kis létszámú csoportokat is, mint az identitás kialakulásának szín-

terét. 

A sajátos nevelési igényű, tanulásban akadályozott tanulók közösségfejlesz-
tése 

Kisiskolás korban fontosnak tartjuk, hogy tapasztalatok szerzése  

- tapasztalatokat szerezzenek az intézmény, a közösségek működéséről, 

- megismerjék és elfogadják az iskolai hagyomány és szokásrendjét, 

- együttműködjenek a társakkal, a pedagógusokkal, 

- kialakuljon szokásrendjük az önellátásban, 

- kialakuljon felelősök rendje, a felelősi munka elvégzése. 

Serdülőkorban célunk, hogy az elsajátított normák, viselkedési szabályok, szoká-

sok belsővé váljanak. Nagyobb figyelmet fordítunk az érzelmi élet gazdagítására, 

a barátságokra, tartós kapcsolatokra, az egymás problémáinak kezelésére, a kö-

zösségi atmoszférára. 

Iskolánkban a közösségfejlesztés színterei: 

1. Osztályközösségek 

2. Tanítási órán kívüli közösségek: 

- napközi otthon 

- diákönkormányzat 

- egyéb tanórán kívüli és szabadidős tevékenységek 
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3. Iskolaközösség 

Osztályközösségek 

Olyan osztályközösség kialakítására kell törekednünk, amelynek értékítéle-

te megfelel iskolánk elvárásainak, s képes a tanulókat pozitív irányba befo-

lyásolni. 

Az osztályfőnöki órák a közösségfejlesztés sajátos területei és lehetőségei. 

Az osztályfőnöki órák helyi tantervei tartalmazzák a közösségfejlesztésre 

vonatkozó célokat és a feladatokat. 

A közösség irányításában meghatározó a szerepe az osztályfőnöknek. Kü-

lönösen fontos a szerepe a problémák felismerésében és kezelésében. 

Napközi otthon 

Az önkormányzó képesség kialakításának, fejlesztésének fontos színtere. 

A napközi keretében lehetőség van arra, hogy a tanulók ellássanak külön-

böző megbízatásokat, a felelősi rendszer keretében tervezzenek, döntse-

nek, szervezzenek, megvalósítsanak, ellenőrizzenek és értékeljenek. 

Diákönkormányzat 

Az 1-12. évfolyam diákönkormányzat tagjai életkoruknak megfelelő szin-

ten és módon vesznek részt a közösségi feladatokban. 

A diákönkormányzati munka során a tanulók tapasztalatot szereznek a 

demokrácia működéséről. 

Megtanulnak véleményt nyilvánítani, tiszteletben tartani mások vélemé-

nyét. Fejlődik vitakészségük.  

Közreműködnek a diáktársak között uralkodó magatartás, hangnem és ér-

tékrend alakításában. 

A kialakított, hagyományon alapuló közösségi tevékenységek fejlesztését 

segítik. 

Saját ügyeik intézésében a felelősségérzet növelésének érdekében ösz-

tönözzük a közösség érdekeit szolgáló, cselekvésre késztető tevékenysé-

gek szervezését (Sulinap, Mikulásbál, Farsang, Gólyabál). 
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Gyakorolják jogaikat, érdekeik érvényesítését, a véleményformálást, a vé-

lemények ütköztetését - Házirenddel kapcsolatos kérdések – a demokra-

tizmus szabályaihoz igazodva. 

Képviselik a tanulói közvéleményt a különböző fórumokon, segítve az is-

kolán belüli többi közösséggel való együttműködést (tantestület, iskolave-

zetés). 

Gazdagítják a tanulói megnyilvánulási lehetőségeket az iskolarádió és az 

iskolai évkönyv adta keretek között. 

Közreműködnek új hagyományok kezdeményezésében, kialakításában. 

Egyéb tanórán kívüli és szabadidős tevékenységek 

Az egyéb tanórán kívüli és szabadidős tevékenységek kötetlenebb tevé-

kenységi formái, a közös élmények erősítik a közösséghez való tartozás 

érzését. 

Alkalmasak arra, hogy a tanulók elsajátítsák, alkalmazzák a társas együtt-

élés alapvető szabályait, a másság elfogadására, toleranciára, egymás 

segítésére való nevelés ideális színtere. 

Iskolai közösség 

Fontosnak tartjuk az összetartozás érzésének kialakítását, erősítését. En-

nek eszközei az iskolai hagyományok ápolása, a közös rendezvények. 

Az iskola hagyományrendszere: 

Az iskolai hagyományok kialakítására és ápolására tudatosan törekszünk.  

A hagyományápolás közösségfejlesztési feladatai: 

- Kötetlenebb jellegével, érzelemmel teli élményt adjon erősítve a kö-

zösséghez való tartozás érzését. 

- A tanulókat egymás segítésére, mások munkájának, eredményeinek 

elismerésére, megbecsülésére neveljük általa. 

- A változatos tevékenységi formák, kulturális rendezvények, a közös 

ünnepek segítségével erősítjük az együvé tartozást, az egymásért va-

ló felelősség érzését. 
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- Jó kapcsolatot alakítsuk ki a tevékenységeket segítő felnőttekkel, 

szülőkkel, más iskolák tanulóival. 

Hagyományaink: 

Első évfolyamosok avatása 

Jelvényavató - középiskola 

5.és 9.évolyamán 

Általános Iskolai és Középisko-

lai Napok a névadó tiszteletére 

Iskolatörténeti kiállítás 

Iskolai évkönyv 

Egészség-nap 

Családi sport délután 

Mikulásnapi sportdélután 

Jótékonysági rendezvények 

/bál, színház/ 

Suli nap 

Anyák Napja /1.-5. évfolyam/ 

Idegen nyelvi karácsony 

Külföldi kirándulás a tanult ide-

gen nyelvek országaiba 

Közös programok a testvéris-

kolával 

Színházlátogatások 

Tanulmányi kirándulások 

Iskolai kitüntetések: 

Tanulók: 

- Kitüntető okirat, könyv- vagy pénzjutalom a végzős diákok számára kiváló 

tanulmányi munkáért, közösségi tevékenységért,sport teljesítményért 

- Arcképcsarnok:”Akikre büszkék vagyunk”- kitüntetettekről, országos verse-

nyek döntőinek helyezettjeiről 

Tanárok, alkalmazottak: 

- Kitüntető Okirat többéves magas színvonalú szakmai munkáért 

/pénzjutalom/ 

Külső személyek: 

- Tiszteletbeli Rákóczis cím, aki iskolánkat jelentősen támogatja 
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4. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel  

összefüggő pedagógiai tevékenység 

Célunk: A beilleszkedési és magatartási nehézségekkel küzdő tanulók időben 

történő felismerése, problémájuk kezelése. 

Iskolánkban a beilleszkedési és magatartási nehézségekkel küzdő tanulók száma 

fokozatosan növekszik. A társadalmi problémák leképeződnek a tanulóközösség-

be. 

A magatartászavaros gyerekek viselkedése jelentősen és tartósan eltér a normális 

viselkedéstől. Ezeknél a tanulóknál az általánosan használt nevelési eljárások 

nem eredményesek, speciális bánásmódot igényelnek. 

Az iskolai munkában jelentkező tünetek: agresszió, szembenállás vagy visszahú-

zódás. 

A magatartási zavarok gyakran tanulási nehézségekkel járnak együtt, ugyanakkor 

a beilleszkedési nehézségek óhatatlanul elmaradást okoznak a tanulásban. 

A problémák okai között vezető helyen a családi környezeti tényezők állnak. 

A problémakezelés stratégiája: 

 

(Jeske, 1981. 83.) 



II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 
Pedagógiai programja 

 

 
 25 

 

 Feladataink: 

1. A beilleszkedési, magatartási nehézség okainak feltárása, szükség esetén 

a Nevelési Tanácsadó segítségével. 

2. Problémakezelés: 

egyéni bánásmód 

pozitív énkép támogatása 

sikerélményhez juttatás 

pozitív kötődések kialakítása 

fejlesztő program 

Beilleszkedési, magatartási nehézségek enyhítését szolgáló tevékenységek: 

Legfontosabb a gyermek személyes megismerése, a család feltérképezése. 

Korrekciós terv készítése, a szülők és az osztályközösség bevonása a prob-

lémakezelésbe. 

Egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése. 

Fejlesztő foglalkozások szervezése a szociokulturális hátrányok csökkentésé-

re. 

Napközi otthoni ellátás biztosítása. 

Bevonásuk tanórán kívüli – elsősorban sport – és szabadidős tevékenységek-

be, hogy olyan elfoglaltságot találjon, amelyben sikeres, és olyan közösséget, 

amelyben jól érzi magát. 

Rendszeres kapcsolattartás a szülőkkel (családlátogatás, fogadó óra, egyéni 

beszélgetések, stb.). 

Integrációs Pedagógiai Program működtetésével segítjük a halmozottan hát-

rányos helyzetű általános iskolai tanulók beilleszkedési, magatartási nehézsé-

geinek kezelését. 

Az osztályfőnök és a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős feladatai: 

A beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő tanulók helyzetének, fejlődé-

sének figyelemmel kísérése. 
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Ha a beilleszkedési, magatartási nehézségek a család anyagi nehézségeiből 

eredeztethetők, tájékoztatás adása az igényelhető támogatási formákról, segít-

ségadás ezek igénybevételéhez. 

Kapcsolattartás az óvodákkal, a Nevelési Tanácsadóval, a fejlesztő-

pedagógusokkal, a logopédussal, súlyos beilleszkedési, magatartási nehézség 

esetén a Gyermekjóléti Szolgálat segítségének igénybevétele. 

 

5. A tehetség, képesség kibontakozását 

segítő tevékenységek 

Célunk: A tehetséges tanulókat és képességeiket minél korábban felismerjük, s 

biztosítsuk számukra azokat a lehetőségeket, amelyek képességeik maximális 

kibontakozásához szükségesek. 

Fenti cél elérését a kötelező és nem kötelező tanítási órákon, illetve tanórán 
kívül az alábbi tanítási módszerek és szervezeti formák segítik: 

Az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése 

Csoportmunka 

Differenciált csoportbontás 

Korszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazása: 

- differenciált tanulásszervezés 

- kooperatív technikák 

- projektmódszer 

- tevékenységközpontú pedagógia 

Az iskolai tanulási folyamat során kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a pedagógu-

sok oktatói munkája a lehetőség szerint a legnagyobb mértékben igazodjon a ta-

nulók egyéni fejlettségéhez, képességeihez és az egyes tantárgyakból nyújtott 

teljesítményhez. 

Tanórákon alkalmazott tehetséggondozó módszereink: 

Differenciált feladatadás 

Kiselőadás 
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Kisiskolásoknál matematika órán szorobán használata 

Emelt szintű képzés bevezetése:  

Általános iskolában informatika-matematika, illetve testnevelés 

Középiskolában idegen nyelvi képzés 

A kötelező anyag elsajátítása mellett egy-egy területen többletlehetőséget biztosí-

tunk: az elmélyülés lehetőségét, az alkotás sikerélményét, a tehetség kibontakoz-

tatását és a személyiségfejlődéshez újabb szervezeti keretet. 

Tanórán kívüli tehetséggondozás színterei: 

Iskolai sportkör 

Szakkörök 

Háziversenyek 

alsó tagozaton: matematika, helyesírás, vers- és prózamondó 

felső tagozaton: matematika, helyesírás, idegen nyelv, házibajnokság 

Felkészítés megyei versenyekre 

Vetélkedők, bemutatók (szaktárgyi, sport, kulturális stb.) 

Tehetséggondozó foglalkozások: 

intézményen belül szervezett művészeti iskolai csoportok, 

emelt szintű érettségire való felkészítés, 

OKTV, egyéb országos versenyekre való felkészítés, 

tehetséggondozó körök. 

Az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek 

egyéni vagy csoportos használata 

Szabadidős foglalkozások egy része (pl. színház- és múzeumlátogatások) 

Hagyományőrző rendezvényekhez kapcsolódóan kutatómunkák és előadások, 

versenyek, belső pályázatok 

Különféle tevékenységkör szervezésével a gyermekek számára hozzáférhetővé 

tesszük a kultúra teljes rendszerét. 
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Az iskolában megtalálható eszközök (számítógépek, könyvtári állomány) hozzá-

férhetőségét minden tanuló számára biztosítjuk. 

 

6. A gyermek és ifjúságvédelemmel 

kapcsolatos feladatok 

Célunk: Megelőzzük, megszüntessük vagy enyhítsük azokat, a tanulókra ható 

negatív hatásokat, amelyek a személyiségfejlődésüket megzavarják vagy gátolják. 

A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős feladata, hogy folyamatos kapcsolatot tartson 

az osztályfőnökökkel, a szaktanárokkal, az iskolaorvossal, a védőnővel, az iskolai 

drogkoordinátorral, a diákönkormányzatot vezető tanárral és segítse az osztályfő-

nököt gyermek- és ifjúságvédelmi munkájában. 

A gyermekvédelmi tevékenység három területre kell, hogy kiterjedjen: a gyermek 

fejlődését veszélyeztető okok megelőzésére, feltárására és megszüntetésére. 

Megelőzést szolgáló tevékenység 

Egyetlen tanuló sem kerülhet hátrányos helyzetbe származása, színe, neme, val-

lása, nemzeti vagy etnikai hovatartozása illetve bármilyen más oknál fogva. 

Minden tanuló számára biztosítjuk: 

a fejlődéséhez szükséges feltételeket, 

családi, vagyoni helyzetéből fakadó hátrányok leküzdését, 

a tanuló képességeinek, tehetségének kibontakoztatását. 

Rendszeres kapcsolatot tartunk a szülőkkel, családokkal. 

Biztosítjuk, hogy a rászorulók megismerjék jogaikat, és véleményt nyilváníthassa-

nak az őket érintő kérdésekben, hogy a nevelés és oktatás biztonságos, egészsé-

ges környezetben folyjon, és a pihenőidő, szabadidő, sportolási, étkezési lehető-

ség az életkornak, fejlettségnek megfelelő legyen. 

A tanuló személyiségi jogait tiszteletben tartjuk. 

A tanuló számára biztosítjuk, hogy családja anyagi helyzetétől függően ingyenes 

vagy kedvezményes étkezésben, tanszerellátásban illetve napközis ellátásban 

részesüljön. 



II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 
Pedagógiai programja 

 

 
 29 

Iskolánk együttműködik a gyermekvédelemmel foglalkozó hatóságokkal, szerveze-

tekkel, személyekkel annak érdekében, hogy elősegítse a gyermek családban tör-

ténő nevelkedését, a veszélyeztetettség megelőzését és megszüntetését. 

Fontos feladatunk a szenvedélybetegségek megelőzésére irányuló tevékenység. 

Feltárás 

A problémák súlyosabbá válásának megelőzése érdekében: 

fel kell ismerni, fel kell tárni a tanulók problémáit, 

meg kell keresni a problémák okait, 

meg kell ismerni a lakókörnyezet általános jellemzőit, a tanuló családi környe-

zetét (családlátogatás), 

segítséget kell nyújtani a problémák megoldásához, 

szükség esetén jelezni kell a problémát a Gyermekjóléti Szolgálatnak. 

Nyomon követjük a tanulók gyermekvédelmi helyzetét, az ehhez szükséges 

szempontok és adatok: 

tanulók száma, eltávozások, érkezések 

hiányzások mértéke, okai 

nagycsaládosok száma, aránya 

hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma 

évismétlések száma 

tanulási nehézségekkel küzdő tanulók száma 

beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók száma 

veszélyeztetett tanulók száma (ebből a Gyermekjóléti Szolgálat gondozásá-

ban nyilvántartott tanulók száma), a veszélyeztetettség okai 

nevelőszülőknél nevelkedő tanulók 

a tanulók anyagi támogatásával kapcsolatos adatok 

iskolán kívüli (rendszeres, rendkívüli gyermekvédelmi támogatások) 

iskolán belüli (tanszer, tankönyvtámogatás, étkezési támogatás, stb.) 
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Fel kell tárnunk a gyermek fejlődését, nevelését veszélyeztető tényezőket: 

a gyermek testi fejlődését, egészségét veszélyeztető okok 

a pszichés károsodás okai (családi struktúra, légkör, nevelés) 

baráti, lakóterületi és szélesebb társadalmi környezetbeli ártalmak 

az iskolai környezet abszolút ártalmai (tanár, diák, szülő viszony), relatív ár-

talmai (zsúfoltság, sikerélmény hiánya, kudarcok), nem megfelelő iskolatípus) 

Megszüntetés 

A hatékony munkához meg kell nyernünk a szülőket, fenn kell tartanunk a szülők 

érdeklődését, kapcsolatát az iskolával. 

A pedagógusok rész vesznek a tanulás fejlődését veszélyeztető okok megszünte-

tésében. 

Együttműködünk a Polgármesteri Hivatallal, a Családsegítő Szolgálattal, Gyer-

mekjóléti Szolgálattal, Nevelési Tanácsadóval, Rendőrséggel, a gyermekvéde-

lemben résztvevő társadalmi szervezetekkel, alapítványokkal, gyermekorvossal, 

védőnővel, pszichológussal. 

Tájékoztatási kötelezettség 

Tájékoztatjuk a tanulókat és a szülőket 

– az ifjúságvédelmi felelős személyéről, elérhetőségéről 

– a gyermekvédelmi feladatokat ellátó fontosabb intézményekről, szerveze-

tekről. 

Az információátadás-kezelés jogi-etikai követelményei: 

A gyermekvédelmi felelős a tudomására jutott, bizalmas információkat megőrzi, 

illetve a bizalmas szülői közléseket és az egyéb, tudomására jutott információkat 

pedagógiailag szükséges mértékben tárja a pedagógusok elé (célhoz kötöttség 

elve). 

A tapintatosság hivatásbeli, etikai követelménye valamennyi pedagógus és intéz-

ményben dolgozó kötelessége. A külső intézmények, szervek felé továbbítható 

adatok esetében is érvényes a célhoz kötöttség elve. 
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7. A tanulási kudarcnak kitett tanulók  

felzárkóztatását segítő program 

Célunk: A tanulási nehézséggel küzdő tanulók kiszűrése, a tanulási nehézségek 

oldása a kudarcok csökkentése érdekében. 

Feladataink: 

DIFER segítségével az egyéni képességek felmérése az 1. osztályban. 

Részképesség-zavarok, testi fejlettségből vagy érzékszervi fogyatékosságból 

eredő tanulási nehézség gyanúja esetén a tanuló szakember segítségének 

igénybevétele. 

A megfelelő előrehaladáshoz nélkülözhetetlen megismerő, munkavégző és al-

kalmazási képességek kialakítása. 

A szociokulturális hátrányok kompenzálása.  

A tanuláshoz szükséges motivációk megteremtése. 

A helyes tanulási módszerek kialakítása. 

A felzárkóztatást segítő tevékenységformák iskolánkban: 

A tanítási órákon: 

- Differenciált, egyéni képességekhez igazodó foglalkozások szervezése. 

- Több tantárgy csoportbontással történő oktatása. 

- Különböző tanulási technikák tanulói elsajátíttatása. 

- Lehetőségek függvényében egyes tananyagrészek projekt módszerrel való 

feldolgozása 

A tanítási órákon kívül: 

- Logopédiai ellátást és a gyógytestnevelés biztosítása a rászoruló tanulók-

nak. 

- Felzárkóztató foglalkozások biztosítása (az iskola anyagi lehetőségeinek 

függvényében). 
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- Könyvtári foglalkozások, amelyek segítenek az érdeklődés felkeltésében, a 

tanuláshoz szükséges motivációk megteremtésében, az ismeretek bővíté-

sében. 

- Egyéni elbeszélgetések, amelyek segítik a tanuló megismerését, a tanulás-

ra, erőfeszítésre való ráhangolását. 

- Napközis ellátás biztosítása. 

- Hatékony együttműködés kialakítása a szülőkkel a tanuló segítése érdeké-

ben. 

Háromhavonta kompetencia alapú értékelés az integrációs felkészítésben 

résztvevő tanulóink segítése érdekében. 

Sajátos igényű tanulók nevelése, oktatása 

Intézményünkben az ép tanulók mellett sajátos nevelési igényű (értelmi-, beszéd-, 

hallás-, látás-, mozgásfogyatékos, valamit a megismerés és viselkedés fejlődésé-

nek rendellenességével küzdő gyermekek integrált nevelésére, oktatására is lehe-

tőség van. 

A sajátos nevelési igény a gyermekek között fennálló különbségek olyan formája, 

amely a szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciálástól eltérő, nagyobb mértékű 

differenciálást, a szokásostól eltérő eljárások alkalmazását és kiegészítő pedagó-

giai szolgáltatások igénybevételét teszi szükségessé. 

A sajátos nevelési igényű tanulók különleges gondozási igénye biológiai, pszicho-

lógiai és szociális tulajdonság-együttes, amely az életkori sajátosságokhoz hason-

lóan a tanuló nevelhetőségének, oktathatóságának, képezhetőségének jellegzetes 

különbségeit fejezi ki. 

A különleges gondozási igény a tanuló életkori sajátosságainak fogyatékosság 

által okozott részleges vagy teljes körű módosulása, az iskolai tanuláshoz szüksé-

ges képességek részleges vagy teljes kiesése, fejletlensége, lassúbb ütemű és 

alacsonyabb szintű fejleszthetősége, az iskolába hozott ismeretek szűkebb köre 

miatt áll elő, ami sajátos fejlesztő, korrekciós, habilitációs, rehabilitációs és terápi-

ás célú pedagógiai eljárások alkalmazását teszi szükségessé. 

Iskolánkban a sajátos igényű tanulók nevelése, oktatása integráltan, a többi tanu-

lóval együtt osztálykeretben, de differenciáltan történik. Fejlesztésük, felzárkózta-
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tásuk egyéni vagy kiscsoportos formában valósul meg (fejlesztő pedagógus, logo-

pédus, gyógypedagógus), illetve az intézményen kívüli segítő hálózat igénybevé-

telével. 

Célunk, hogy ezen  tanulók társadalomba való mind teljesebb beilleszkedését se-

gítsük az által, hogy egyéni sajátosságaikhoz igazodva fejlesszük mindazon 

kulcskompetenciákat, melyek mindnél teljesebb önállóságot biztosítanak számuk-

ra. 

Kiemelt feladataink: 

képesség- és személyiségfejlesztés  

közösségbe való beilleszkedés segítése, eredményes szocializáció 

egyéni sajátosságokhoz igazodó tantervi követelmények alapján történő okta-

tás. 

a szülő segítése, támogatása 

Ennek érdekében (a szakértői véleményben foglaltak és a saját felmérések alap-

ján) – a tanuló egyéni adottságainak megfelelően személyre szabott – fejlesztési 

tervet készítünk, melyben meghatározzuk: 

a képességfejlesztés területeit, módszereit (terápiák), 

az egyes tantárgyak tartalmi és a továbbhaladáshoz szükséges követelmé-

nyeit ( mentességet egyes tantárgyak, tananyagrészek osztályzása, értékelé-

se, tanulása alól), 

az egyéni haladási ütemet (a követelmények teljesítésének ideje, a számonké-

rés, beszámolás ütemezése, annak módszerei), 

az együttműködés formáit, az egyénekre bontott feladatokat (gyerek, szülő, 

pedagógus, gyógypedagógus), 

fejlesztés eredményességének, a fejlődés elemzésének ütemezését, formáit. 

A velük való differenciált foglalkozások órakeretét, módszereit az egyénileg hatá-

rozzuk meg, a tanuló igényei szerint. 

Alkalmazott módszerek: 

beszélgetés szülővel, gyerekkel 

differenciált órai munka, egyéni feladatok tanórán 
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egyéni számonkérés, beszámoltatás 

fejlesztő teamek létrehozása 

logopédiai foglalkozások 

pszichológiai megsegítés 

terápiák: diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, alapozó mozgás terápia 

külső szakemberek keresése, hozzájuk való irányítás 

A helyi tanterv tartalmazza a fogyatékosság típusának megfelelően: 

A tanulók ellátásának részletes feltételeit 

A gyógypedagógiai fejlesztés célját 

A tanulók munkarendjét 

A tanulók értékelését 

A speciális tanterveket. 

8. A szociális hátrányok enyhítését 

segítő tevékenységek 

Célunk: A szociális hátrányok enyhítése, kompenzálása, az esélyegyenlőség 

megteremtése. 

Szociálisan hátrányos helyzetűnek azokat a tanulóinkat tekintjük, akiket különböző 

jellegű szociális tényezők gátolnak adottságaikhoz mért fejlődésükben. Feladatunk 

segíteni minden hátrányos helyzetű tanulót képességeinek kibontakoztatásában, 

adottságaihoz mért fejlődésében. 

A szociális hátrányok enyhítését iskolánkban az alábbi tevékenységi formák 
szolgálják: 

Képesség-kibontakoztató, integrációs pedagógiai rendszert működtetünk az 

általános iskolai halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) tanulók megsegítésé-

re. 

Felzárkóztató és tehetséggondozó programokat szervezünk. 

Pályaorientációs tevékenységgel segítjük a diákok továbbtanulását. 

Napközi otthoni ellátást biztosítunk, amely nyugodt tanulási feltételeket biztosít 

és a szabadidő hasznos eltöltésével élmény gazdag programot nyújt. 
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Diákétkeztetést biztosítunk, az ingyenes étkeztetés igénybevételének lehető-

ségéről tájékoztatjuk a szülőket. 

A Szülői Szervezettel közösen meghatározzuk a tankönyvtámogatás elveit, 

mértékét. 

Tájékoztatjuk a szülőket a szociális juttatások lehetőségeiről (szülői értekezle-

ten, fogadóórákon stb.). 

Mentálhigiéniás, drog és bűnmegelőzési programokat szervezünk. 

 A tehetséges tanulók versenyeken való részvételét lehetőségeink függvényé-

ben anyagi támogatjuk (pl. versenydíjak, útiköltség térítése). 

Hozzájárulunk a tanulmányi kirándulások költségeihez (iskolai alapítvány). 

Segítjük a szülők, a családok nevelési, életvezetési gondjainak megoldását 

(egyéni beszélgetés az osztályfőnökkel, fogadóóra, családlátogatás). 

Felvilágosítást adunk a tanulónak, a családnak a támogatási lehetőségekről. 

Tájékoztatással, pályázatírás segítésével hozzásegítjük a tanulót (szülőt) az 

országos programok szolgáltatásaihoz: 

- Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Program 

- Útravaló Ösztöndíj Program 

- Magyarországi Cigányokért Közalapítvány (MACIKA) cigány tanulók 

ösztöndíjpályázata 

- Czinka Panna ösztöndíj 
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9. A szülő, tanuló és a pedagógus együttműködésének formái, továbbfej-

lesztésének lehetőségei 

Az eredményes oktató-nevelő munka, a gyermeki személyiség harmonikus fej-

lesztésének elengedhetetlen feltétele a szülők és a pedagógusok koordinált, aktív 

együttműködése. 

Az együttműködés alapja a gyermek iránt érzett közös nevelési felelősség; feltéte-

le a kölcsönös bizalom, az őszinteség, a folyamatos kapcsolattartás, tájékoztatás. 

Fontosnak tartjuk, hogy a pedagógusok és a szülők viszonya egyenrangú nevelő-

társak felelős kapcsolata legyen. 

A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervekről, az aktuális feladatokról az 

osztályfőnökök tájékoztatják. 

A tanulókat és a tanuló szüleit a tanuló tanulmányi fejlődéséről a szaktanárok tájé-

koztatják elsősorban a tájékoztató füzeten keresztül az érdemjegyek beírásával.  

A tanulók kéréseiket, véleményüket, javaslataikat a diákönkormányzat tagjaival 

vagy az osztályfőnökökkel közölhetik, akik továbbítják azt az iskolavezetéshez. 

Hagyományos színterei a tanulók tájékoztatásának és véleménynyilvánítási, ja-

vaslattételi lehetőség az iskolagyűlések, a diákközgyűlés. 

A szülőket az iskola életéről, iskolai munkatervekről, az aktuális feladatokról az 

iskola igazgatója és az osztályfőnökök tájékoztatják. 

Intézményünkben a szülő – pedagógus együttműködés számos formája ala-
kult ki: 

- Előre tervezett szülői értekezlet (évente 2-3 alkalommal) 

Tájékoztató, információs jellegű, értékelő, pályaválasztással kapcsolatos. 

- Rendkívüli szülői értekezletek 

- Fogadóórák (telephelyenként meghatározott időpontokban) 

- Háromhavonta értékelő megbeszélés az IPR programban résztvevő HHH 

tanulókkal és szüleikkel 
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- Nyílt napok, nyílt órák saját tanulóink és a leendő elsősök, ötödikesek, ki-

lencedikesek valamint szüleik számára 

- Családlátogatások (szükség szerint) 

- Rendszeres és folyamatos tájékoztatás a tanuló előmeneteléről, magatar-

tásáról (tájékoztató füzet, telefon, személyes elbeszélgetés, levél útján) 

- Közös programok szervezése 

A Szülői Szervezet az iskola és a szülők közti együttműködés szervezett keretét 

biztosítja. A Szülői Szervezet látja el a szülők érdekérvényesítési képviseletét. 

Sajátos kapcsolattartási formák és alkalmak  

- Iskolai rendezvények  

- Osztálykirándulások 

- Iskolai évkönyv 

- Előadások szervezése – egészségügyi szakemberek meghívásával 

- Iskolai alapítványok tevékenysége 

- Tájékoztatás az iskolában kölcsönözhető tankönyvekről, taneszközökről és 

más felszerelésekről, valamint arról, hogy az iskola milyen segítséget tud 

nyújtani a szülői kiadások csökkentéséhez. 

- A szülők tájékoztatása azokról a lehetőségekről, amelyekkel az iskola se-

gítségét tud nyújtani gyermekük eredményes felkészüléséhez (szülői érte-

kezlet, fogadóóra). 

- A szülői ház és az iskola együttműködésének továbbfejlesztési lehetőségei. 

- További közös rendezvények szervezése szülők, pedagógusok és diákok 

részvételével. 

A szülőkkel, tanulókkal való együttműködés továbbfejlesztésének lehetősé-
gei: 

Új osztályfőnök esetén a tanévnyitó ünnepély után rövid bemutatkozó szülői ér-

tekezlet tartása. 

A középiskola felsőbb évfolyamain közös szülői értekezlet a tanulókkal. 

Iskolai honlap – az információközvetítés lehetőségének kiterjesztése.
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10. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató mun-

kát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke 

A jegyzéket mellékletben található. 

A jegyzék tantárgyakra lebontva tartalmazza az iskolai nevelő– oktató munkát se-

gítő szemléltetést, valamint a tanulók tevékenykedtetését szolgáló eszközöket és 

alapfelszereléseket. 
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11. Egészségnevelési program 

Helyzetelemzés 

S: erősségek 

- 1-13. évfolyamig az egészséges 

életmódra nevelés 

- együttműködés a szaktanárok 

között 

- jó kapcsolat a Szülői Szervezettel 

- jó kapcsolat az iskolaorvossal, 

védőnővel, fogorvossal 

- mentálhigiénés szakemberek 

W: gyengeségek 

- dologi eszközökhöz szükséges 

anyagi erőforrások hiánya 

- kis mértékű a befolyásunk az is-

kolai büfé és a közétkeztetés 

alakítására 

O: lehetőségek 

- kisvárosi környezet 

- jó kapcsolat a külső szakembe-

rekkel 

- családsegítő szolgálat 

- vöröskereszt 

- kistérségi társulás - autóbusz 

- telephelyi egészségügyi ellátások  

T: veszélyek 

- az iskolánkon kívüli kortárscso-

portok negatív hatása 

- a szülők, a család körében nem 

hangsúlyos az egészséges élet-

módra nevelés 

Célunk: Tanulóink egészségvédelme, egészségfejlesztése és az egészséges 

életmódra való felkészítése annak érdekében, hogy tanulóink az egészségük vé-

delméért korszerű ismeretekkel és azok gyakorlásához szükséges készségekkel 

és jártasságokkal rendelkezzenek. 

Kiemelt figyelmet fordítunk: 

- az egészséges táplálkozás érvényesítésére, 

- az aktív testmozgás elterjesztésére, 
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- az alkohol, drog és a dohányzás visszaszorítására, 

- a lelki egészségvédelem megerősítésére 

- az egészséges életmódot támogató környezet biztosítására. 

A célok megvalósulását szolgáló feladatok 

A közegészségügyi előírásoknak való megfelelés. 

Az iskolai helyiségekre vonatkozó előírások betartása. 

Személyes higiénés szokások kialakítása, gondozása (tisztaság, öltözködés). 

Egészséges életmód, napirend, testi és lelki egészség védelme, 

drogprevenció: 

- az egészséges személyiségfejlődés elősegítése, 

- az egészséges táplálkozás  

- mindennapi testmozgás, 

- a dohányzás, alkoholfogyasztás- és kábítószer használat megelőzése, 

- a fogyatékosok és hátrányos helyzetűek integrációja, 

- az iskolán belüli bántalmazás megelőzése,   

- a szexuális nevelés – már a pubertás időszakát, a nemi érés időpont-

ját megelőzően is. 

Az egészséges életmód, életszemlélet, magatartás szempontjából lényeges terü-

leteknek az iskola pedagógiai rendszerébe, összes tevékenységébe kell beépülni. 

Ezek közé tartoznak az alábbiak: 

- önmagunk és egészségi állapotunk ismerete 

- az egészséges testtartás, a mozgás fontossága 

- az értékek ismerete  

- az étkezés, a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe 

- a betegségek kialakulása és gyógyulási folyamat 

- a barátság, a párkapcsolatok, a szexualitás szerepe az egészségmegőr-

zésben 

- a személyes krízishelyzetek felismerése és kezelési stratégiák ismerete 

- a tanulás és a tanulás technikái 
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- az idővel való gazdálkodás szerepe 

- a rizikóvállalás és határai 

- a szenvedélybetegségek elkerülése 

- a tanulási környezet alakítása 

- a természethez való viszony, az egészséges környezet jelentősége. 

Mentálhigiénés nevelés 

A hátrányos helyzetű, veszélyeztetett helyzetben lévő gyermekek segítése. 

Tevékenységek 

Tanórai keretek között: 

Alsó tagozat 

Magyar nyelv és irodalom órákon az ismeretterjesztő olvasmányokon ke-

resztül megismerik az egészséges életmód alapvető szabályait. 

Környezetismeret órákon elsajátítják a tisztálkodási szokásokat, megisme-

rik a helyes táplálkozás fontosságát. 

A rajz és technika órákon elmélyíthetik az egészséges életmóddal kapcso-

latos ismereteiket. 

A testnevelés tantárgyon keresztül megvalósul a mindennapos testmoz-

gás.  

Felső tagozat és középiskola 

A biológia tantárgy keretében a tantárgyak közül a legtöbb lehetőség adó-

dik az egészségnevelésre, egészségfejlesztésre. Megismerik az emberi 

szervezet felépítését és működését, az egészségkárosító szerek (alkohol, 

cigaretta, drog, toxikus vegyületek) hatását az emberi szervezetre. Megis-

merik az emberi szervezetet megbetegítő kórokozókat és az ellenük való 

védekezést.  

Helyi tantervünkben megjelenik az egészségtan, mint tantárgyi modul. 

Tananyag tartalma, céljai és feladatai, követelményei és tevékenységi for 

mái megtalálhatók a helyi tantervben. 

A technika tantárgyon belül a korszerű konyha témaköre az egészséges 

életmódra nevelést előkészíti. 
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A testnevelés órán a tanulók több sportág alapjaival megismerkednek, ez 

lehetővé teszi, hogy az egyéniségüknek legmegfelelőbbet választhassák 

későbbi életükben. A helyes testtartás kialakítása a mozgásszervi, a rend-

szeres testedzés pedig az érrendszeri betegségek megelőzését szolgálja. 

Osztályfőnöki órák keretében megjelennek az egészségnevelési témák. A 

tananyagtartalom kiemelt feladatként kezeli a dohányzás, az alkohol és a 

kábítószer elleni küzdelmet, a prevenciót és a szexuális nevelést. 

Az osztályfőnöki órák keretében az 5-7. évfolyamon a D.A.D.A. (Dohányzás 

– Alkohol - Drog – AIDS) program keretében tanulják meg a gyerekek, hogy 

mindenkor felismerjék a veszélyhelyzeteket, meg tudják különböztetni a po-

zitív és negatív befolyásolásokat. 

Valamennyi tantárgy keretében meg kell ragadni a lehetőséget az egész-

ségfejlesztésre. 

Tanórán kívüli foglalkozások: 

Diákjaink rendszeres iskolaorvosi szűrésen vesznek részt, ahol felmérik ál-

talános egészségi állapotukat. Ez az egészség-nap egyben alkalom (élet-

kortól függően) a felvilágosításra, prevencióra, egészséges életmóddal és 

táplálkozással összefüggő tanácsadásra, mely tevékenységet az iskolai vé-

dőnő végzi. 

Évente egy alkalommal diákjaink fogorvosi szűrésen vesznek részt. 

A napközis foglakozások kiegészítik a tanórai egészségnevelési programo-

kat. 

A mindennapos testmozgás a helyi tantervben meghatározott testnevelési 

órák és a napköziben történő játékos testmozgás keretében valósul meg. 

Délutáni és hétvégi sportprogramok, sportköri foglalkozások. Csatlakoztunk 

a Magyar Gyermek Labdarúgó Szövetség programjához. 

Az elhízás és a tartáshibák korrigálására tanulóinknak lehetősége van heti 

2 óra gyógytestnevelésre. 

Megemlékezés, aktív részvétel az egészségügyi világnapok (AIDS- és do-

hányzásellenes világnap) programjain: vetélkedők, konferenciák. 
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Évente 4-6 diákunk vesz részt a kortársoktatók képzésében, tudásukat osz-

tályfőnöki órák vendégelőadóiként ill. 

A tanév végi prevenciós nap alkalmával adhatják tovább. 

A madarak, fák napja alkalmából, illetve ősszel túrát rendezünk. 

A testi nevelés területei, formái:  

Túrák: - a tanulmányi kirándulások alkalmával 

 - Madarak, fák napján - évente egy alkalommal 

Sportköri foglalkozások: évente változó óraszámmal és tartalommal 

A tanulók fizikai teljesítményének mérése: 

Évente két alkalommal, előre meghatározott számok alapján 

Segítő kapcsolatok 

Az iskola szűkebb és tágabb társadalmi környezetében már kialakultak segítő, 

támogató kapcsolatok. 

Szervezet, intézmény Terület 

Telephelyenkénti szülői munkaközös-

ségek 

Az iskolai egészségnevelési program 

kialakítása, támogatása 

Iskolaorvos Szűrés, egészségi állapot felmérése 

Védőnő 
Szűrés, felvilágosítás, prevenció, men-

tálhigiénés nevelés 

Fogorvos Fogorvosi szűrés, fogápolási tanácsok 

Szécsény Kistérségi Szociális Szolgál-

tató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 

Veszélyeztetett helyzetű tanulók testi és 

lelki állapotának figyelemmel kísérése 

Nevelési Tanácsadó, Balassagyarmat 
Mentálhigiénés problémákkal küszködő 

tanulókkal kapcsolatos tanácsadás 
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Szervezet, intézmény Terület 

ÁNTSZ Nógrád Megyei Intézete 
Egészségfejlesztés, kortársoktató-program, 

egészségügyi világnapok, egészséggel 

kapcsolatos vetélkedők, versenyek 

Szécsényi Rendőrkapitányság 

Bűnmegelőzési programok, jogi, gyer-

mek- és ifjúságvédelmi, rendészeti, köz-

lekedési témájú előadások 

Nógrád Megyei Pedagógiai - Szakmai 

Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet. 

Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői 

és Rehabilitációs Bizottság Salgótarján 

Sajátos nevelést igénylő tanulók vizsgá-

lata 
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12. A környezeti nevelés programja 

Alapelvek, célok 

A környezeti nevelés célja, hogy segítse a tanulókat környezettudatos, megfelelő 

készségekkel, ismeretekkel rendelkező felnőttekké válni, akik készek és képesek 

egyénileg vagy csoportosan a környezet minőségének védelmén, javításán, fenn-

tartásán dolgozni a Föld élőlényeinek érdekében. 

A környezet-és az egészség egymástól el nem választható fogalmak. A természet-

környezet óvása, védelme nélkül nem beszélhetünk egészséges emberi életről 

sem, mivel az ember a természet része. Az általa okozott természeti-környezeti 

szennyeződések károsan hatnak vissza a saját szervezete működésére. Ennek 

szellemében kívánjuk nevelni a ránk bízott gyermekeket, és programjainkkal a 

szülők és a környék lakóinak környezet- és egészségtudatos magatartását is fej-

leszteni kívánjuk. 

Iskolánk feladatának tekinti azt, hogy diákjaink a felnőtt életre megfelelő ismere-

tekkel, készségekkel és szemlélettel rendelkezzenek, hogy ne csak saját pillanat-

nyi érdekeik szerint, hanem a Föld egészének fennmaradása érdekében cseleked-

jenek. Ennek eléréséhez a következő célok megvalósítását tartjuk szem előtt az 

iskolai élet valamennyi színterén, valamennyi tevékenységünket áthatva. 

Általános célok, értékek a környezeti és egészségügyi nevelésben 

Az egyetemes természetnek (a Világegyetem egészének), mint létező érték-

nek tisztelete és megőrzése, beleértve az összes élettelen és élő létezőt, így 

az embert is, annak környezetével, kultúrájával együtt 

A Föld egészséges folyamatainak visszaállítására, harmóniára törekvés 

A bioszféra és a biológiai sokféleség megőrzése 

A testi-lelki egészség megőrzése  

Természet- és embertisztelő szokásrendszer kialakítása,  

A belső késztetések esztétikai, érzelmi, erkölcsi megalapozása,  
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Hosszú távú pedagógiai célok 

- az általános célokra vonatkozó érték- és szokásrendszer érzelmi, értelmi, 

esztétikai és erkölcsi megalapozása 

- az ökológiai gondolkodás kialakítása, fejlesztése 

- rendszerszemléletre nevelés 

- holisztikus és globális szemléletmód kialakítása 

- a szerves kultúra megvalósítása a környezeti nevelésben 

- fenntarthatóságra nevelés, az elveivel való azonosulás elősegítése  

- a környezetetika hatékony fejlesztése 

- érzelmi és értelmi környezeti nevelés 

- tapasztalaton alapuló, kreatív környezeti nevelés 

- tolerancia és segítő életmód kialakítása 

- a környezettudatos magatartás és életvitel kialakulásának segítése 

- az állampolgári – egyéb közösségi – felelősség felébresztése 

- az életminőség fogyasztáson túlra mutató alkotóinak keresése 

- az egészség és a környezet összefüggéseinek felismertetése  

- a helyzetfelismerés, az ok – okozati összefüggések felismerése képessé-

gének kialakítása, fejlesztése  

- problémamegoldó gondolkodás, döntésképesség fejlesztése 

- globális összefüggések megértése iránti igény felkeltése 

A gyermekekben hajlandóságot ébreszteni az aktív részvételre, kialakítani a 

tenni akarást a problémák megoldására, kifejleszteni az eredményes konflik-

tuskezelés cselekvő képességét, aktivitást és jó együttműködést. 

Érzékennyé tenni a gyerekeket a harmonikus környezet szépségének befoga-

dására, élvezetére. 

Megvalósítani a helyes döntések meghozatalához szükséges ismeretek át-

adását, a magatartások, viszonyulások, értékrend, pozitív jövőkép és környe-

zeti etika kialakulásához nélkülözhetetlen élmény-helyzetek biztosítását. 
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Felkészíteni a gyerekeket, hogy ha lehetőségük van választani, dönteni akkor 

a környezetkímélő termékeket, technológiákat részesítsék előnyben. Kialakí-

tani a gyerekekben a károsodásokat megelőző gondolkodás, megismertetni a 

gyerekekkel a takarékos és mértékletes életvitel lehetőségeit. 

Konkrét célok Feladatok 

Természeti, épített, szociális környeze-

tünk ismerete, óvása, fejlesztése 

Hagyományok védelme: család – iskola 

– település – nemzet szinteken 

Azonosságtudat fejlesztése a fenti szin-

teken 

Ökológiai szemlélet erősítése megfelelő 

irányítással történő természetvédelmi 

tevékenységgel. 

A szülőkkel, az iskola környezetében 

élőkkel a kommunikáció fejlesztése 

Helyi értékek és problémák feltérképe-

zése 

Élősarkok, akvárium kezelése  

Zöldesítés az iskola környékén, az isko-

la udvarán és a növények gondozása, 

pótlása 

Esztétikus dekorációk, falitáblák, szem-

léltető-anyagok kialakítása 

A valóságos természeti és humán kör-

nyezet megtapasztalását biztosító prog-

ramok szervezése: témahét, jeles na-

pok megünneplése, terepi foglalkozások 

a természetismeret és a biológia órákon 

Kapcsolódás a különböző természetvé-

delmi szervezetek (pl. Duna-Ipoly Nem-

zeti Park, Magyar Madártani és Termé-

szetvédelmi Egyesület), illetve az ön-

kormányzat programjaihoz. 

Tanulásszervezési és tartalmi keretek 

A tanórai tartalom a tanulók számára a kötelezően elsajátítandó tartalmat jelenti. 

Ennek szervezési formája lehet  

hagyományos, mely alatt a 45 perces tanórákat értjük, illetve  
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nem hagyományos tanóra, ami lényegében a komplex (kereszttantervi, tan-

tárgyközi) foglalkozásokat öleli fel, s mint ilyen kiemelkedő jelentőségű a kör-

nyezeti nevelés szempontjából. 

Hagyományos tanórai foglalkozások 

A szakmai tartalmakat és követelményeket az egyes tantárgyak helyi tanterveibe 

építjük be, és ennek keretében kerülnek mérésre és értékelésre is. 

Nem hagyományos tanórai foglalkozások 

Témanap  

Nem tanteremben tartott óra  

Meghívott szakemberek által vezetett óra 

Tanórán kívüli foglalkozások 

Szakkörök - biológia, elsősegélynyújtó, csecsemőgondozó, verseny előkészítő 

szakköri foglalkozások  

Jeles Napok: Vállaljuk, hogy kiállításokkal, rajzpályázatokkal, kirándulásokkal 

és előadásokkal hívjuk fel a figyelmet egy-egy jeles napra és azok aktualitásá-

ra. 

 

 

Kiállítások (pl. természetfotó kiállítás, településünk természeti értékeit bemu-

tató kiállítás, várostörténeti kiállítás stb.) 

Február 2. Vizes Élőhelyek 

Március 22. Víz Világnapja 

Április 22. Föld Napja 

Május 10. Madarak és Fák Napja 

Május 31. Dohányzásmentes Világnap 

Október 4. Állatok Világnapja 

Október 8. Madárfigyelő Világnap 

Október 21. Földünkért Világnap 

November 17. Füstmentes Nap 

December 1. AIDS elleni világnap 

December 29. Biodiverzitás Védelmének Napja 
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Média: Az iskola természet és környezetvédelmi tevékenységeiről rendszeres 

beszámolót ad a helyi kábeltelevízió. Szoros kapcsolatot tartunk fenn a helyi 

médiával, és gondoskodunk az érdemi események, feltárt problémák, eredmé-

nyek megismertetéséről. 

Tanulmányi kirándulások: Rendszeresen szervezünk egy- vagy többnapos 

tanulmányutakat egy-egy település, terület, táj megismerése céljából. Ellátoga-

tunk osztálykirándulás keretein belül tanösvényekre, nemzeti parkokba, termé-

szetvédelmi területekre, vadasparkokba, botanikus kertekbe, múzeumokba.  

Zöldesítés: Önálló programként, cserjék, fák ültetésével szépítjük iskolánk ud-

varát. 

Vetélkedők, tanulmányi versenyek: Az érdeklődő, ambiciózus tanulókat ösz-

tönözzük arra, hogy vegyenek részt helyi, regionális és országos versenyeken. 

Kapcsolattartás külső segítő partnerekkel: Tanulóink alkalmanként talál-

koznak a helyi és országos környezet- és természetvédő civil szervezetekkel. 

(MME, Ipoly Unió, BNP) 

Rákóczi Napok keretében, a tudományos ülésszakon tanulóink tanáraik felké-

szítő segítségével önálló tudományos kiselőadásokat tartanak. 

Bemutatásra kerülnek a tanulmányi versenyek dolgozatai, önálló kutatómunkái. 

Városismereti vetélkedő során megismerhetik a gyerekek a szűkebb környeze-

tünk jellemző épületeit, tereit és egyéb objektumait, a településünk jeles szülöt-

teit, hagyományainkat. 

Meghívott előadók tartanak előadásokat, akik között szerepelnek természet és 

környezetvédelmi szakemberek is. 

Módszerek 

Játékok 

Modellezés 

Riport módszer 

Projekt módszer 

Aktív, kreatív munka 

Közösségépítés 

Művészi kifejezés 
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A módszerek kiválasztásakor figyelemmel kell lenni az életkori sajátosságokra. 

Kiemelten fontosak az alábbi szempontok: 

vonjanak be minél több tanulót, 

az iskola keretein túl is legyenek hatással, 

a természetbe szervezett tevékenységek száma a lehető legtöbb legyen, 

pozitív szemléletet tükrözzenek,  

a lakóhelyi vagy közeli konkrét példára alapozzanak, kötődjenek a napi élet-

hez, 

nyújtsanak sok élményt a tanulónak, 

az érzelmeken át hassanak, 

a személyes megtapasztaláson alapuljanak, 

együttműködésen alapuljanak (teljes tantestület, egyéb iskolai dolgozók, külső 

szövetségek, szülők stb.), 

legyen bennük sok játékos elem. 

Erőforrások 

Környezeti nevelési munkánk elengedhetetlen feltétele, hogy akik ebben részt 

vesznek, azok egymással, más intézményekkel, szervezetekkel jó munkakapcso-

latot, együttműködést alakítsanak ki, valamint személyes példát mutassanak. 

Belső személyi erőforrások 

Humán erőforrások Feladat, szerepkör 

Iskolavezetés 

Támogatja, és a minőségi munka részeként értékeli 

a környezeti nevelési tevékenységet. Anyagi forrá-

sokat teremt. Aktívan részt vesz a programokban. 

Pedagógus 

Minden pedagógus feladata a környezeti nevelés, 

tanórán és tanórán kívül. Környezettudatos maga-

tartása példamutató. 

Diák 
Minden diák feladata, hogy az éves programban életko-
rának megfelelően részt vegyen, vigyázzon környezetére 
és társait is figyelmeztesse a környezettudatos magatar-
tásra. 
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Adminisztratív és 

technikai dolgozók 

Támogatják a tanári munkát a programok hátteré-

nek biztosításával. Odafigyelnek a példamutató 

magatartásra. 

Iskolaorvos, védőnő 
Előadások tartása az egészséges életmódról, kör-

nyezeti ártalmakról. 

Szülők 

Fontos, hogy a szülők elfogadják és megerősítsék 

gyermekükben azt a környezettudatos magatartást, 

amit az iskola közvetít. Tevékenyen részt vesznek a 

programokban. 

Külső személyi erőforrások 

Humán erőforrások Feladat, szerepkör 

Fenntartó 
Meghatározza az iskola feladatait, költségvetését. 

Támogatja pályázatok készítését. 

Városi és térségi közoktatá-

si és egyéb intézmények, 

hivatalos szervek 

Szakmai együttműködés, versenyek szervezése, 

előadások, tárlatvezetések, rendhagyó órák 

Humán erőforrások Feladat, szerepkör 

Egyesületek, civil szerveze-

tek, erdészet 

Rendhagyó órák, túravezetés, előadások, demonst-

rációs anyagok, pályázati támogatás 

Városi televízió Tájékoztatás 
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AA ZZ   II SS KK OO LL AA   HH EE LL YY II   TT AA NN TT EE RR VV EE   

A helyi tanterv 
 
Helyi tantervünk a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 

szóló 

28/2000 (IX. 21.) és a 4/2001. (I. 26.) OM rendeletek alapján, a kétszintű érettségi 

vizsga követelményrendszerére tekintettel illetve a sajátos nevelési igényű tanulók 

oktatásának tantervi irányelvei figyelembe vételével készült. 

 
Képzési szintek 

 
Általános Iskola 
Intézményegységünkben 8 évfolyamos általános iskola működik, a 2006-os tanév-

től kezdődően Nagylóc és Nógrádszakál településeken 1-4 évfolyamokkal telephe-

lyek működnek. Beiskolázási körzetünk Nagylóc, Nógrádszakál és Szécsény. In-

dokolt esetben a szécsényi kistérség területéről is fogadunk tanulókat.   

A 8 évfolyamos általános iskolai képzés pedagógiai szakaszai: 

 
a) az első évfolyamon kezdődő és a második évfolyam végéig tartó bevezető, 

b) a harmadik évfolyamon kezdődő és a negyedik évfolyam végéig tartó kezdő, 

c) az ötödik évfolyamon kezdődő és a hatodik évfolyam végéig tartó alapozó, 

d) a hetedik évfolyamon kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó fejlesztő. 

szakasz. A bevezető és a kezdő szakaszban, nem szakrendszerű oktatás, az ala-

pozó szakasz 20%-ban nem szakrendszerű, a fennmaradó időkeretében szak-

rendszerű oktatás, a fejlesztő szakasz szakrendszerű oktatásban folyik. 

 
A 2009/10-es tanévtől felmenő rendszerben emelt óraszámú testnevelés és spe-

ciális tantervű informatikai osztályokat indítunk. Az általános iskolai oktatás-

nevelés terén kiemelten kezeljük a sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulá-
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si és magatartási zavarokkal küzdő, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók fej-

lesztését, hangsúlyt fektetünk a tehetséggondozásra, a középiskolai tanulmányok-

ra történő felkészítésre. A 2009-es tanévtől egységesen kezeljük a telephelyek 

tanterveit és követelményrendszerét. Az iskola nevelő-oktató munkájában fokozott 

figyelmet kell fordítani a cigány kultúra műveltségi anyagának, a cigány nép erede-

tének, hagyományainak megismerésére. A cigány és nem cigány tanulókat egy-

más kultúrájának megismerésével, s ennek érdekében folytatott közös tevékeny-

séggel toleranciára, a másik tiszteletére és értékeinek felfedezésére neveljük. Ettől 

a tanévtől felmenő rendszerben külön tanórákat szervezünk az etnikai foglalkozá-

sok megtartására. 

 
Napköziotthonos ellátás 
 
Intézményünk 1-8. évfolyamon tud biztosítani napköziotthonos ellátást.  

A felvételnél figyelembe vesszük tanulóink szociális helyzetét, előnyben részesül-

nek a hátrányos és a halmozottan hátrányos diákok. A napköziotthon a minden-

napi felkészülésen kívül biztosítja számukra a hasznos és kulturált szabadidő el-

töltését. 1-4. évfolyamon évfolyamonként szervezünk napköziotthonos csoportokat 

osztályonként, 5-8. évfolyamon vegyes csoport szervezésére van lehetőség. 

 
 
Sajátos nevelési igényű tanulók 
 
Az értelmileg sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó szabályozások a helyi 

tanterv mellékletét képezik. 

 
 
Nyolc évfolyamos gimnázium 
 
Az intézményegység jogelődjében az 1995/96-os tanévben indult a nyolc évfolya-

mos gimnáziumi képzés. Elsődleges célunk a felsőfokú továbbtanulásra való fel-

készítés, de szeretnénk általánosan művelt, idegen nyelveket jól beszélő (az első 

idegen nyelvet emelt óraszámban tanítjuk), minden értelmiségi pályára alkalmas 

fiatalokat nevelni. A korai szelekció miatt a legkorábban érő tehetséges gyerme-

kek számára nyújt intenzívebb fejlődési lehetőséget. Azoknak a kisdiákoknak a 

jelentkezését várjuk ide, akik szívesen és könnyen tanulnak, érdeklődésük sokol-
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dalú és megtesznek mindent azért, hogy tehetségüket kibontakoztassák. A legfon-

tosabb feladatunknak azt tekintjük, hogy figyelembe véve a biológiai és pszicholó-

giai adottságokat a tanulás folyamatát élményszerűvé tegyük és sikerhez juttassuk 

diákjainkat. Célunk olyan nevelési-oktatási program készítése, amely a nyolc éves 

képzési szakaszt egy egységként kezeli.  

 
Négy évfolyamos gimnázium 
 
A közoktatás távlati fejlesztésének legfontosabb eleme a középiskolai oktatás tö-

megessé válása. A négy évfolyamos gimnáziumi képzésre olyan tanulók jelentke-

zését várjuk, akik befejezték a nyolcadik évfolyamot, és nem tekintik a középisko-

lát végső állomásnak. Legfontosabb feladatunk tanulóink felkészítése a kétszintű 

érettségi vizsgára, felsőfokú tanulmányokra, felsőfokú szakképzésre. A négy évfo-

lyamos gimnáziumi képzés megkezdése előtt lehetőséget biztosítunk nyelvi előké-

szítő évfolyamon az idegen nyelvi és az informatikai készségek elmélyítésére. 

 
Informatika szakközépiskola 
 
A szakképzést azon tanulók számára hirdetjük meg, akik az érettségi megszerzé-

se mellett, a kor követelményeinek megfelelő informatikai jártasságot is szeretné-

nek elsajátítani, felsőfokú tanulmányaikat az informatika valamely szakterületén 

folytatni illetve az informatika szakmacsoport területén tovább tanulni.  

 
A pedagógiai szakaszok kiemelt feladatai 
 
1-4. évfolyam: a bevezető és a kezdő szakasz 
 
• E szakaszok munkájának középpontjában a személyre szóló fejlesztés  

álljon, segítve a szilárd alapkészségek –olvasás, írás, beszédkészség, számolás- 

kialakítását, az átlagtól való eltérés kezelését. 

• A tanórai tevékenység a gyermekek érdeklődésére, természetes kíváncsi-

ságára, mozgásigényére épített legyen. Motivált légkörben fejlődjön felelősségtu-

datuk, a kitartás képessége, érzelemviláguk. 

• A tanulók kapjanak mintákat az ismeretszerzéshez, a feladat- és probléma-

megoldáshoz, segítséget egyéni képességeik kibontakoztatásához. 

• A negyedik évfolyam végére meg kell alapozni tanulási szokásaikat. 
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• Meg kell ismerni a gyermekek azon hátrányainak okait, amelyek szociális – 

kulturális környezetükből fakadnak, törődve ezek csökkentésével. 

• Tudatosítani szükséges a gyermekekben a környezetükben található, meg-

ismerhető értékeket, erősíteni a humánus magatartásmintákat, szokásokat. 

• A bevezető és kezdő szakasz tevékenységrendszerének a tanulók szemé-

lyiségének érését, jellemük formálását kell szolgálnia. 

 
5-6. évfolyam: alapozó szakasz 
 
• Folytatni kell azt a munkát, amely megkezdődött az első négy évfolyamon a 

szilárd alapkészségek kialakítása érdekében. 

Az eszközjellegű kompetenciák közül a nem szakrendszerű oktatás időkeretében 

elsősorban a szövegértési, szövegalkotási és kommunikációs képességeket, illet-

ve a problémaazonosító és megoldó képességeket kell fejleszteni az alapkészsé-

gek megszilárdítása mellett. 

• A tanulási tevékenységek folyamataiban, a tanulói közösségekben helyze-

teket teremtve fejlesszék a nevelők a gyermekek önismeretét, együttműködési 

készségét, empátiáját.  

A tanulás szervezésében a páros és a csoportos munkát igénylő feladatok épülje-

nek be az oktató-nevelő tevékenységbe. A tanulók megbízhatóságuk, becsületes-

ségük, szavahihetőségük igazolására kapjanak olyan lehetőségeket, amelyek az 

érték rangjára emelik ezeket a tulajdonságokat. 

 
7-8. évfolyam: fejlesztő szakasz 
 
Széles körű tantárgyi alapozás keretében kerüljön sor a kulcskompetenciák fej-

lesztésére a csoportbontások által biztosított támogató környezetben (magyar 

nyelv, matematika, idegen nyelvek, informatika). 

• Segítő nevelői magatartással tanítani kell a korosztályt a konfliktusok keze-

lésére, szükség esetén a mentálhigiénés szolgáltatás, a szakszolgálatok segítsé-

gének igénybevételével. 
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9-10. (illetve 9-11.) évfolyam: az általános műveltséget megszilárdító szakasz 
 
• Kapjanak nevelői segítséget a tanulók önmegismerési igényüknek megfele-

lően lehetőségeik, képességeik állapotának feltárásához, bio és pszichoszociális 

fejlődésükhöz. 

Ez az időszak legyen meghatározó a korszerű általános műveltség kialakulása 

szempontjából, kerüljön sor a kulcskompetenciák megerősítésére, további fejlesz-

tésére. 

A 10. évfolyam végén kerüljön sor a fakultációs irány kiválasztására, a választható 

tantárgyak felvételére. 

• Az erkölcsi normák megismerése iránti igényeikre figyelve saját döntéseik 

meghozatalával gyakorolják a helyes –helytelen lényegét, a vitakultúra elsajátítá-

sát, a konszenzusteremtés technikáját. 

A NYEK évfolyam programja szolgálja, segítse az intézményi célrendszer megva-

lósulását az idegen nyelvi és informatikai kompetencia területeken kívül a szociá-

lis, életviteli és életpálya építési kompetenciák vonatkozásában is. 

 
11-12. (illetve 12-13.) évfolyam:az általános műveltséget elmélyítő szakasz 
 
Gondolkodásuk további fejlesztésével formálni kell lényeglátásukat, az új informá-

ciók integrálásának képességét meglévő tudásanyagukban, kreativitásuk kibonta-

koztatásához újalkotási technikák elsajátítását kell biztosítani. (projekt dolgozat, 

prezentáció). 

Az emelt szintű felkészítő foglalkozások tematikája és módszertani változatossága 

biztosítsa az eredményes felkészülést a kétszintű érettségi vizsgára. 
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Óraterv: 1-4. évfolyam általános csoport 

185 tanítási nap, 37 tanítási hét 

Évfolyam 
Tantárgy 

1. 2. 3. 4. 

Magyar nyelv- és 
irodalom 8  8 8 7 

Idegen nyelv (an-
gol, német) 0 0 0 3 

Matematika 4  4 4 3 

Környezet ismeret 1 1 1 2 

Ének – zene 1 1 1 2 

Rajz 2 2 2 1,5 

Technika, életvitel 1 1 1 1 

Testnevelés, sport 3 3 3 3 

Kötelező óraszám 20 20 20 22,5 
Nem kötelező (vá-
lasztható) óraszám 

Etnika 
2 2* 2* 2* 

Tanulói terhelhető-
ség 22 22 22 24,5 

* Felmenő rendszerben a 2009-2010-es tanévtől 
+ jellel jelzett óraszámok a nem kötelező, választható órakeretbe tervezettek 
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Óraterv: 1-4. évfolyam sport csoport 

185 tanítási nap, 37 tanítási hét 

Évfolyam 
Tantárgy 

1. 2. 3. 4. 

Magyar nyelv- és 
irodalom 8  8 8 7 

Idegen nyelv (an-
gol, német) 0 0 0 3 

Matematika 4  4 4 3 

Környezet ismeret 1 1 1 2 

Ének – zene 1 1 1 2 

Rajz 2 2 2 1,5 

Technika, életvitel 1 1 1 1 

Testnevelés, sport 3 3 3 3 

Kötelező óraszám 20 20 20 22,5 
Speciális testneve-

lés 2 2* 2* 2* 

Nem kötelező (vá-
lasztható) óraszám 

Etnika 
2 2* 2* 2* 

Tanulói terhelhető-
ség 24 24 24 26,5 

* Felmenő rendszerben a 2009-2010-es tanévtől 
+ jellel jelzett óraszámok a nem kötelező, választható órakeretbe tervezettek 
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Óraterv: 1-4. évfolyam informatika csoport 
185 tanítási nap, 37 tanítási hét 

Évfolyam 
Tantárgy 

1. 2. 3. 4. 

Magyar nyelv- és 
irodalom 8  8 8 7 

Idegen nyelv (an-
gol, német) 0 0 0 3 

Matematika 4  4 4 3 

Környezet ismeret 1 1 1 2 

Ének – zene 1 1 1 2 

Rajz 2 2 2 1,5 

Technika, életvitel 1 1 1 1 

Testnevelés, sport 3 3 3 3 
Kötelező óraszám 20 20 20 22,5 
Speciális informati-

ka 2 2* 2* 2* 

Nem kötelező (vá-
lasztható) óraszám 

Etnika 
2 2* 2* 2* 

Tanulói terhelhető-
ség 24 24 24 26,5 

* Felmenő rendszerben a 2009-2010-es tanévtől 
+ jellel jelzett óraszámok a nem kötelező, választható órakeretbe tervezettek 
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 Általános iskola 5-8 óraterve                                                
   

Heti óraszámok évfolyamonként Tantárgy / évfolyam 
5. 6. 7. 8. 

Magyar nyelv és irod. 
(drma; műv.) 

3 4 3 4 

Történelem ( hon és né-
pi.;társadalomism.) 

2 2 2 2 

Idegen nyelv 3 3 3 3 
Matematika 3 3 3,5 3,5 
Informatika 1 1 1 1 
Természetismeret (és 
Egészségtan) 

2 2   
Fizika   1,5 1,5 
Biológia   1,5 1,5 
Kémia   1,5 1,5 
Földünk és környeze-
tünk 

  1,5 1,5 
Ének-zene 1 1 1 1 
Rajz és vizuális kultúra 1 1 1 1 
Technika és életvitel 1 1 1 1 
Testnevelés és sport 3 3 3 3 
Osztályfőnöki 1 1 1 1 
Hon és népismeret     
Emberismeret, etika és 
vallástörténet 

    
Mozgókép és médiais-
meret 

    
Tehetséggondozás 
(nem szakr.) 

3# 3#   
Fejlesztés (nem szakr.) 2# 2#   
Egészségtan     
Kötelező tanóra (52.§ 
(3)) 

22,5 22,5 25 25 
Kötelező tanóra (52.§ 
(7)) 

 1 2-1 2-1 
Összes kötelező tan-
óra 

22,5 23,5 25,5 26,5 
Összes tanóra maxi-
muma 

25-26 25-26 29 29 
 
# A tényleges óraszám a óratervi óraszám 0,5-szöröse a tanulócsoport bontása 
következtében 
*   A nem kötelező keret terhére megemelt óraszám 
   Csoportbontás az osztály létszámától függően 
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Nyolcosztályos gimnázium nyelvi csoport tantárgyi rendszere és óratervei 
Bevezetésre kerül 2009/2010-es tanévben nyolc évfolyamos gimnáziumi képzés-
ben 5. 7. 9. 10. 11. 12. évfolyamon, 2010/2011-es tanévben 7. 8. évfolyamon fel-
menő rendszerben. 
A többi évfolyam kifutó óratervét e dokumentum mellékletként tartalmazza. 
 

Heti óraszámok évfolyamonként Tantárgy 

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
Magyar nyelv és irod. (dráma; 
műv.) 

3 4 3 4 4 4 5 5 
Történelem ( hon és né-
pi.;társadalomism.) 

2 2 2 2,5 2 2 3 3 
1. Idegen nyelv 3 3 3 3 3 3 4 4 
2. Idegen nyelv     3 3 3  3 
Matematika 3 3 3,5 3,5 4 3  4 4,5 
Természetismeret(és Egész-
ségtan) 

2 2       
Fizika   1,5 1,5 1,5 2 2  
Biológia (és Egészségtan)   1,5 1,5  1,5  2 2 
Kémia   1,5 1,5 1,5 2   
Földünk és környezetünk   1,5 1,5 2 1,5   
Ének-zene 1 1 1 1 1 1   
Rajz és vizuális kultúra 1 1 1 1 1 1   
Informatika (Mozgókép és mé-
diaismeret) 

1 1 1,5 1 2 2 2 2 
Technika és életvitel 1 1 1 1     
Testnevelés és sport 2 2 2 2 2* 2* 2* 2* 
Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 1 1 1 
Társadalomismeret        1 
Mozgókép és médiaismeret         
Művészetek          
Emberismeret és etika       1  
Tehetséggondozás (nem 
szakr.) 

3# 3#       
Fejlesztés (nem szakr.) 2# 2#       
Kötelező tanóra (52.§ (3)) 22,5 22,5 25 25 27,5 27,5 27,5 27,5 
Kötelező tanóra (52.§ (7))  1  1 1 1,5 1,5  
Kötelezően választott tanóra 
(idegen  nyelv) 

2 2 2 2 2 2   
Kötelezően választott tanóra 
(tömegsport) 

1 1 1 1 1    
Szabadon választható tanóra I.       2 2 
Szabadon választható tanóra II.       2 2 
Összes kötelező tanóra 25,5 26,5 28 29 31 31 33 31,5 
Összes tanóra maximuma 25,5 25,5 29 29 31,5 31,5 33 33 

# A tényleges óraszám az óratervi óraszám 0,5-szöröse a tanulócsoport bontása 
következtében 
  Évfolyamszinten egy további csoport beiktatva 
* Csoport összevonással   
   Csoportbontás az osztály létszámától függően 
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Négyosztályos gimnázium tantárgyi rendszere és óratervei 
 
Bevezetésre kerül 2009/2010-es tanévben, felmenő rendszerben 
A többi évfolyam kifutó óratervét e dokumentum mellékletként tartalmazza. 
 

Heti óraszámok évfolyamonként Tantárgy 

9. 10. 11. 12. 
Magyar nyelv és irod. (dráma; műv.) 4 4 5 5 
Történelem ( hon és népi.;társadalomism.) 2 2 3 3 
1. Idegen nyelv 3 3 4 4 
2. Idegen nyelv 3 3 3  3 
Matematika 4 3  4 4,5 
Természetismeret(és Egészségtan)     
Fizika 1,5 2 2  
Biológia (és Egészségtan)  1,5  2 2 
Kémia 1,5 2   
Földünk és környezetünk 2 1,5   
Ének-zene 1 1   
Rajz és vizuális kultúra 1 1   
Informatika (Mozgókép és médiaismeret) 2 2 2 2 
Technika és életvitel     
Testnevelés és sport 2* 2* 2* 2* 
Osztályfőnöki 1 1 1 1 
Társadalomismeret    1 
Mozgókép és médiaismeret     
Művészetek      
Emberismeret és etika   1  
Kötelező tanóra (52.§ (3)) 27,5 27,5 27,5 27,5 
Kötelező tanóra (52.§ (7)) 1 1,5 1,5  
Kötelezően választott tanóra (idegen  nyelv) 2 2   
Kötelezően választott tanóra (tömegsport) 1    
Szabadon választható tanóra I.   2 2 
Szabadon választható tanóra II.   2 2 
Összes kötelező tanóra 31 31 33 31,5 
Összes tanóra maximuma 31,5 31,5 33 33 
 
  Évfolyamszinten egy további csoport beiktatva 
* Csoport összevonással   
   Csoportbontás az osztály létszámától függően 
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Négyosztályos gimnáziumi képzés nyelvi évfolyammal (NYEK)  
   
Bevezetésre kerül 2009/2010-es tanévben, felmenő rendszerben. 
A többi évfolyam kifutó óratervét e dokumentum mellékletként tartalmazza. 
 

Heti óraszámok évfolyamonként Tantárgy 

9. 10. 11. 12. 13. 
Magyar nyelv és irod. (drá-
ma; műv.) 

4 4 4 5 5 
Történelem ( hon és né-
pi.;társadalomism.) 

 2 2 3 3 
1. Idegen nyelv 10 3 3 4 4 
2. Idegen nyelv  3 3 3  3 
Matematika 4 4 3  4 4,5 
Természetismeret      
Fizika  1,5 2 2  
Biológia (és Egészségtan)   1,5  2 2 
Kémia  1,5 2   
Földünk és környezetünk  2 1,5   
Ének-zene  1 1   
Rajz és vizuális kultúra 1 1 1   
Informatika (Mozgókép és 
médiaismeret) 

4 2 2 2 2 
Technika és életvitel      
Testnevelés és sport 2 2* 2* 2* 2* 
Osztályfőnöki  1 1 1 1 
Társadalomismeret     1 
Tanulásmódszertan, önis-
meret 

1     
Egészséges életmód 1     
Mozgókép és médiaismeret      
Művészetek       
Emberismeret és etika    1  
Kötelező tanóra (52.§ (3)) 27 27,5 27,5 27,5 27,5 
Kötelező tanóra (52.§ (7))  1 1,5 1,5  
Kötelezően választott tanóra 
(tömegsport) 

1 1   
Kötelezően választott tanóra 
(idegen  nyelv) 

 2 2   
Szabadon választható tan-
óra I. 

   2 2 
Szabadon választható tan-
óra II. 

   2 2 
Összes kötelező tanóra 28 31 31 33 31,5 
Összes tanóra maximuma 31,5 31,5 31,5 33 33 
  Évfolyamszinten egy további csoport beiktatva 
* Csoport összevonással   
   Csoportbontás az osztály létszámától függően 
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Informatikai szakközépiskolai osztály tantárgyi rendszere és óratervei 
 
Bevezetésre kerül 2009/2010-es tanévben 9. évfolyamon, felmenő rendszerben. 
A többi évfolyam kifutó óratervét e dokumentum mellékletként tartalmazza. 
 

Heti óraszámok évfolyamon-
ként 

Tantárgy 

9. 10. 11. 12. 
Magyar nyelv és irod. (dráma; műv.) 4 4 4 4 
Történelem ( hon és népi.;társadalomism.) 2 2 3 3 
1. Idegen nyelv 3 3 4 4 
Matematika 4 4  4 4 
Természetismeret     
Fizika 2 2   
Biológia (és Egészségtan)   2 2 
Kémia 1 2   
Földünk és környezetünk 2 1   
Ének-zene 1 1   
Rajz és vizuális kultúra   1 1 
Informatika (Mozgókép és médiaismeret) 1 1 2 2 
Technika és életvitel     
Testnevelés és sport 2* 2* 2* 2* 
Osztályfőnöki 1 1 1 1 
Társadalomismeret és etika   1  
Mozgókép és médiaismeret     
Művészetek      
Szakmai orientáció 4 4   
Szakmacsoportos alapozó oktatás   6 6 
Kötelező tanóra (52.§ (3)) 27 27 27,5 27 
Kötelező tanóra (52.§ (7))   2,5 2,5 
Kötelezően választott tanóra (idegen  nyelv) 2 2   
Kötelezően választott tanóra (tömegsport) 1    
Szabadon választható tanóra I.   2 2 
Összes kötelező tanóra 30 28 32 31 
Összes tanóra maximuma 31,5 31,5 33 33 
  Évfolyamszinten egy további csoport beiktatva 
* Csoport összevonással  
  
   Csoportbontás az osztály létszámától függően 
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Tantervi alapelvek 

 
 A pedagógiai munkánk középpontjában a tanulók tudásának, képességei-

nek, személyiségének a fejlesztése áll, figyelembe véve, hogy az oktatás és 

nevelés színtere nemcsak az iskola, hanem a társadalmi élet és tevékeny-

ség számos egyéb területe is. 

 A kulcskompetenciák hatékony fejlesztésének egyik feltétele a fejlesztési 

céloknak megfelelő tanítási folyamat, tevékenység. 

 A NAT kiemelt fejlesztési feladatai érvényesülnek a helyi tantárgyi tanter-

vekben, s ezáltal erősödnek a tantárgyközi kapcsolatok, a tanítás-tanulás 

szemléleti egységét biztosító tevékenységformák.  

 A helyi tanterv tantárgyi struktúráját, a kötelező óraszámok belső aránya-

it, a választható órák felhasználási módját a tantervi ajánlások és a peda-

gógiai program cél- és feladatrendszerével összhangban alakítottuk ki. 

 Hasznosítjuk a sajátos iskolaszerkezet előnyeit a helyi tantervünkben. 

 Az információs és kommunikációs technika, a számítógép felhasználásá-

nak gyakoribbá tételével segítjük az információs társadalom technológiái 

sokoldalú, magabiztos és kritikus használatának kifejlődését. 

 A gyorsan változó körülmények miatt elengedhetetlen a rugalmas reagá-

lás lehetőségének biztosítása a helyi tantervben. 

 
 
A tantervi alapelvek érvényesítése a tanulás szervezésében 
 

 Az általános iskolai képzési szakaszon un. integráló osztályok működnek. A 

szakértői bizottság által kiszűrt sajátos nevelési igényű ( értelmi-, beszéd-, 

hallás-, látás-, mozgásfogyatékos) valamint a megismerés és viselkedés 

fejlődésének tartós és súlyos rendellenességégével küzdő gyermekekkel 

főállású fejlesztőpedagógusok és gyógypedagógusok foglalkoznak egyéni 

vagy kiscsoportos formában. Az érintett tanulókat időszakosan kiemeljük az 

osztálytanításból. 
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 Csoportbontást alkalmazunk a feltételeink függvényében  

      informatika, matematika, idegen nyelvek tantárgyak oktatásában 

 Differenciálási lehetőséget jelentenek a tanórákon kívül szervezett korrepe-

tálások, felzárkóztató illetve a tehetséggondozó foglalkozások. 

 Az 1-4. évfolyamon nem preferálunk tanítási módszert, tanítási szerkezetet 

(kisfelmenő, nagyfelmenő). A módszer tekintetében a választást a munka-

közösségekre bízzuk, amelyek a szülők véleményének ismeretében dönte-

nek. A tanítási szerkezet vonatkozásában a vezetői döntés - a munkakö-

zösségi vélemények meghallgatását követően- a beiskolázási szemponto-

kat is mérlegelve születik meg. 

 A két utolsó évfolyamon az emelt szintű érettségi vizsgára felkészítő foglal-

kozások tovább tagolják az osztálykereteket.  

 Az alkalmazási képességek sokoldalú fejlesztése céljából bevezetjük a tan-

tárgyak feletti házi dolgozat műfaját. 

 Mind a két tagozaton az igények alapján szervezzük a tanulószobát speciá-

lisan ötvözve a felzárkóztatás, a tehetséggondozás, az egyéni konzultáció 

lehetőségével. 

 
A tantervi alapelvek érvényesülése a tantárgyi rendszerben 
 
 A nem szakrendszerű oktatás időkeretét az 5-6. évfolyamon tehetséggondozó 

valamint fejlesztő foglalkozások elnevezésű órákhoz rendeltük, elkülönítetten 

kezeljük. A képességfejlesztő program elsősorban ezekhez az órákhoz kötő-

dik. 

 A modulok önálló tantárgyként jelennek meg az alábbi esetekben: 

 Emberismeret és etika (11. évfolyam), 

 Társadalomismeret (12. évfolyam). 

Integrálódnak az alábbi módon: a Hon- és népismeret a Történelemmel (5-6. 

évfolyam), Egészségtan a Biológiával (8. évfolyam) és a természetismerettel 

(6. évfolyam); Tánc és dráma a Magyar nyelv és irodalommal (6. és 8. évfo-

lyam); Művészetek a Magyar nyelv és irodalommal (11. és 12. évfolyam); Moz-
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gókép és médiaismeret az Informatikával (7., 11. és 12. évfolyam); Ember és 

Társadalomismeret, etika Történelemmel (8. évfolyam). 

 A Magyar nyelv és irodalmat két tantárgyként tartalmazza a helyi tanterv  

 Az utolsó két évfolyamon az emelt szintű érettségi vizsgára való felkészü-

lést biztosító foglalkozások hozzájárulnak a sikeres érettségi vizsgához, az 

önismereten alapuló továbbtanulási irány megválasztásához, a legjobb egye-

temeken való eredményes tanuláshoz.  

 Az emelt szintű felkészülést biztosító foglalkozások közül legfeljebb kettő sza-

badon választható tanóra intézményen belüli óraszervezéssel:  

 Magyar nyelv és irodalom,  

 Történelem,  

 Matematika,    

 valamint az intézményünkben tanított tantárgyakból legalább öt fő je-

lentkezése esetén. 

 A középszintű érettségi vizsgára történő felkészülést helyi tantervünk a kötele-

ző tanórák keretében biztosítja. A kötelező érettségi tantárgyakból, valamint 

azon tantárgyakból, melyek esetében nem indítunk emelt szintű felkészülést 

biztosító foglalkozást igény szerint biztosítjuk az érettségi felkészítő foglalko-

zást összevont csoportokban, 10-12. évfolyam számára heti 1-1 órában. 

 
Az alkalmazott tankönyvek, taneszközök kiválasztásának elvei 

 
A tanulók által rendszeresen használt taneszközök 
 
A szakmai munkaközösségek - figyelembe véve a tankönyv ingyenes igénybevé-

tele biztosításának kötelezettségét - ajánlást tesznek a tankönyvekre, egyéb - a 

tanulók által rendszeresen használt - taneszközökre az alábbi szempontok figye-

lembevételével…. 

 
A nyomtatott taneszközök: 
• legyen összhangban szellemiségük iskolánk pedagógiai céljaival, feleljen 

meg az iskola helyi tantervének. 
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• egy-egy fejlődési szakaszon belül az azonos rendszerben felépülő tan-

könyvcsaládok kapjanak  elsőbbséget - azonos minőség mellett - az egyedi kiad-

ványokkal szemben, 

• olyan nyomtatott  taneszközöket  (tankönyv, munkafüzet, térkép stb.) hasz-

náljunk a tananyag feldolgozásához, amelyeket az oktatási miniszter tankönyvvé 

nyilvánított. 

• segítsék elő az önálló ismeretszerzés képességének fejlődését, 

• hassanak motiválóként a tanulóra, 

• nyelvezetük, szerkesztésük, az életkori sajátosságokra legyen tekintettel, 

• tartósságuk tegye lehetővé az esetleges újra felhasználást. 

A munkaközösségek által ajánlott tankönyvek jegyzéke, a tankönyvpiaci helyzet 

függvényében (egyéb szabályzókra tekintettel) változhat. 

Az egyéb taneszközök, tanulmányi segédletek, ruházati és más felszerelések 

szükségességét a szaktanár ítéli meg a munkaközösség véleményének meghall-

gatásával tekintettel az alábbiakra: 

• tartósan használható legyen, 

• a szülői munkaközösség támogatólag foglaljon állást a szükségességet ille-

tően, 

• ne jelentsen túlzott költséget a szülő számára. 

 
A tartós tankönyvek kiválasztásának és használatának elvei 
 
Az iskolai tankönyvellátás, tankönyvrendelés és a tanulói tankönyvtámogatás sza-

bályzata tartalmazza. 

 
Az iskola tulajdonába kerülő taneszközök (kísérleti, szemléltető  

 eszközök stb.) beszerzésének elvei 
 
• legyenek összhangban iskolánk célkitűzéseivel, 

• a kötelező taneszköz jegyzékben szereplő eszközök beszerzése elsőbbsé-

get élvez, 

• folyamatos szinten tartást biztosítani kell a könyvtár és a számítástechnikai 

eszköz-rendszer esetében, 
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• a további igényeket a munkaközösség állásfoglalásával kell alátámasztani. 
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A tanulók beszámoltatása, értékelése és minősítése 

 
Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltétele 
 

 Az iskola magasabb évfolyamára léphet az a tanuló, aki a tanév során 

oktatott valamennyi tantárgy esetében elérte a továbbhaladáshoz szük-

séges minimális teljesítmény szintjét: elégséges szint (kivétel: az 1-3. 

évfolyam tanulói). Ennek mértékét és tartalmát az egyes tantárgyak kö-

vetelményrendszere tartalmazza. 

 Az egyes tanulók osztályzatát a tantestület osztályozó értekezleten átte-

kinti és a pedagógus, illetve osztályfőnök által megállapított osztályzatok 

alapján dönt a tanuló magasabb évfolyamba lépéséről. Abban az eset-

ben, ha az év végi osztályzat a tanuló hátrányára lényegesen eltér a 

tanév közben adott érdemjegyek átlagától, a tantestület tájékoztatást kér 

az érintett pedagógustól ennek okáról s indokolt esetben a döntés meg-

változtatását kérheti. Ha a pedagógus nem változtatja meg döntését és 

a nevelőtestület ennek indoklásával nem ért egyet, az osztályzatot az 

érdemjegyek alapján a tanuló javára módosítja. Az osztályzatok megál-

lapítása az évközi tanórán szerzett érdemjegyek alapján történik kivéve, 

ha 

 a tanuló összes hiányzása eléri a Házirendben rögzített mértéket, 

 a tanuló egy tantárgy óráiról való hiányzása meghaladja a 11/1994. 

MKM rendeletben meghatározott arányos részt. 

 Az 5. és 6. évfolyamon a nem szakrendszerű oktatás keretei között a 

tanuló értékelése a fő tárggyal együttesen osztályzatokkal történik. Az 

alkalmazott képességlistából kiemelt képességek tekintetében a tanulók 

szöveges értékelést is kapnak: 

- tanulási önismeret, 
- a tanultak felidézésének pontossága, 
- a tanultak felidézésének gyorsasága, 
- utasítások megértése, 
- kooperáció a társakkal, 
- kooperáció a pedagógussal, 
- a toleranciaszintje a társakkal. 
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 Azok a tanulók, akiknek az elért teljesítménye az 1-3. évfolyamon nem biztosí-

ték arra, hogy a következő év magasabb követelményeit teljesíteni tudják – a 

szülővel egyeztetve, szülői kérésre évfolyamot ismételhetnek. 

 Kérelemre – tantestületi döntés alapján – az igazgató engedélyezheti egy vagy 

több évfolyam megismétlését abban az esetben is, ha egyébként felsőbb évfo-

lyamba léphetne a tanuló. 

 A tanuló igazgatói engedéllyel az iskola két vagy több évfolyamára megállapí-

tott tanulmányi követelményeket egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő 

alatt is teljesítheti. Ebben az esetben osztályzatait évfolyamonként kell megál-

lapítani. 

 Ha a tanuló a tanév végén elégtelen osztályzatot kapott, javítóvizsgát tehet. 

 Ha a tanuló nem teljesíti legalább elégséges minősítéssel az évfolyamra előírt 

tanulmányi követelményeket, tanulmányait az évfolyam megismétlésével foly-

tathatja. Az évfolyam megismétlésével folytathatja tanulmányait az a tanuló is, 

akit fegyelmi büntetésként a tanév folytatásától eltiltották. 

 A magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapí-

tásához a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie akkor, ha 

● az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tan-

tárgyból a tanulmányi követelményeket az előírtnál rövidebb 

idő alatt teljesítse, 

● egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott, 

● magántanuló volt, 

● ha egy adott tantárgyból az évi összes óraszám 30 %-át eléri 

vagy meg- haladja a mulasztás, osztályozóvizsgát tehet. 

● A  250  óránál  többet  mulasztott  tanulók  és  a  magántanu-

lók  esetében  a készségtárgyakból nem kell osztályozó vizs-

gát tenni. 

• Iskolánk 8. osztályos tanulóinak a 8.osztály félévi eredménye alapján teszünk 

javaslatot a 9. gimnáziumi évfolyamon való továbbhaladásra. Az iskola igazga-

tója dönt a felveendő tanulók felvételéről.  
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Belépés: 
Nyolc évfolyamos gimnázium: 

Az általános iskolák negyedik évfolyamos tanulói jelentkezhetnek a nyolc évfolya-

mos gimnáziumi képzésre, függetlenül a lakóterülettől. A jelentkezés történhet az 

általános iskolán keresztül vagy közvetlenül szülői kérésre a gimnázium igazgató-

jánál. A jelentkezési lap beadási határideje a mindenkori szabályozásnak megfele-

lően. Iskolánk 4. osztályos tanulóinak a 4. osztály félévi eredménye alapján te-

szünk javaslatot gimnáziumi évfolyamon való továbbhaladásra. A felvételről az 

igazgató dönt.  
  
Négy évfolyamos gimnázium és szakközépiskola: 
A nyolcadik évfolyamot végző tanulók jelentkezhetnek, lakóterülettől függetlenül. A 

jelentkezés történhet az általános iskolán keresztül vagy közvetlenül szülői kérésre 

a gimnázium igazgatójánál. A jelentkezési lap beadási határideje a mindenkori 

szabályozásnak megfelelően. általános iskolán keresztül, a hivatalos jelentkezési 

lapon. A felvételről az igazgató dönt.  

 
Átvétel:   
Általános iskolából vagy négyosztályos gimnáziumból, illetve bármely más oktatási 

formából a tanulmányi eredmény alapján mérlegelve az igazgató átvehet tanulót, 

szükség esetén különbözeti vizsgával, egyedi elbírálás alapján. Az átvételről az 

igazgató dönt. 

Megszűnik a tanulói jogviszony: 
a.   ha a tanulót másik iskola átvette, az átvétel napján, 

b.   az utolsó évfolyam elvégzését követő első vizsgaidőszak utolsó napján. 

c.  A tanköteles kivételével annak, aki igazolatlanul harminc tanítási óránál 

többet mulaszt,  

d.   Ha a tanuló súlyos fegyelmi vétséget követett el – a fegyelmi eljárás le-

folytatása után – nevelőtestületi döntésre, igazgatói engedéllyel eltaná-

csolható. 

 
A tanulói teljesítmény értékelésének formái 

A pedagógiai program rögzíti az értékelés céljait, alapelveit, feltételrendszerét, de 

ezen túlmenően az értékelés a szaktanár joga és kötelessége. Az értékelés szak-

mai és pedagógiai kifogástalansága a szaktanár felelőssége.  
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Az értékelés, minősítés rögzítésére az Oktatási  Minisztérium által  rendszeresített  

nyomtatványokat (napló, ellenőrző, bizonyítvány stb.) használjuk. 

A tantárgyi teljesítmények értékeléséről a szülőket rendszeresen, és érdemben 

tájékoztatjuk. A kritikus teljesítményt elérő tanulók szüleit félév, illetve év vége 

előtt, időben, figyelemfelhívó, figyelmeztető céllal külön is tájékoztatjuk. 
 
Az értékelés céljai: 

 folyamatos, rendszeres tanulásra késztetés 

 szembesítés az elvégzett munka mennyiségével, minőségével és értékével 

 a megszerzett tudás elismerése, jutalmazása 

 önismeret, önértékelési képesség kialakítása, a személyiség fejlesztése 

 pályaorientáció 
 
Az értékelés alapelvei: az iskola elvárja a szaktanároktól, hogy az értékelés le-
gyen: 

 kiszámítható, az érintettek által ismert, elfogadott; 

 rendszeres, változatos, igazodjon az életkori sajátosságokhoz. Az értékelés 

az érdemjegy meghatározásán kívül személyre szóló szóbeli elismerést, 

kritikát és tanácsot is tartalmazzon; 

 objektív, tényekre épüljön; 

 nyílt, őszinte, nyilvános, ugyanakkor emberséges, tapintatos; 

 nevelő hatású, adjon ösztönzést a tanulás folytatására, mutassa meg a to-

vábbfejlődés lehető- ségét, módját. Az értékelés nem csupán ítélkezés, mi-

nősítés, hanem a tanár és a diák kölcsönös tiszteleten alapuló, tartalmas 

munkakapcsolatának, a pedagógiai folyamatnak szerves része. 
 
Értékeljük tanulóink: 

 egyéni teljesítményét  

 egy-egy csoportjának vagy osztályának teljesítményét  

 összességének teljesítményét. Értékelést végzünk: 

o szóban és/vagy írásban  

o egy-egy konkrét feladat végrehajtásakor (számonkérés, verseny, 

stb.) 

o egy-egy nagyobb tanítási egység végén (félévkor, év végén…) 
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A tantárgyi tudás minősítése tantárgyak esetében: 
 Féléves tárgyak esetén a félévkor kapott minősítés az év végi jegyként is be-

számítandó. 

 az 1-3. évfolyamon  félévkor és évvégén, továbbá a 4. évfolyamon félévkor 

szöveges  

 a 5 -13. évfolyamokon:  jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen 

(1) Kivétel: 

 Az osztályfőnöki esetében írásbeli minősítés nincs. 

 Tantervi modulok önálló tantárgyként történő tanítása esetén A tanulók telje-

sítménye szövegesen értékelhető „jól megfelelt, megfelelt, nem felelt meg” 

módon A modulok esetében legalább megfelelt minősítés megszerzése szük-

séges az évfolyam sikeres befejezéséhez. Ellenkező esetben a tanuló javító-

vizsgát köteles tenni. (Amennyiben a modul integrálódott egy másik tantárgy-

ba, akkor a tantárgyi tantervben leírtak szerint a fő tantárggyal együtt történik 

az értékelése: jeles, jó, közepes, elégséges, elégtelen.) 

 Nem szakrendszerű oktatás: A tanulók értékelése szöveges formában történik 

félév zárásakor és a tanév zárásakor: megfelelt, jól megfelelt bejegyzéssel.  

 nyelvi előkészítő évfolyam 
 
Az ismeretek számonkérésének formái 
 
A szóbeli számonkérés iskolánkban használatos formái: 

 5-10 perces frontális számonkérés az óra elején. Ezzel ellenőrizhetjük, 

hogy mennyire sajátították el a tanulók az előző órákon feldolgozott is-

meretanyagot.  Itt értékeljük a tanulók hozzászólásait szóban, a nagyon 

aktívakat esetleg érdemjeggyel is. 

 szóbeli felelet – az előző óra, órák anyagából – érdemjeggyel minősítve, 

 a házi feladat számonkérése.  

 kiselőadás 

 beszámoló 

 
 
Az írásbeli számonkérés iskolánkban használatos formái: 

 feladatlap, teszt kitöltése, önálló megoldása 
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 felmérő dolgozat írása – kisebb tanítási egység (néhány óra) anyagából. 

 témazáró dolgozat írása – nagyobb tanítási egység átfogó számonkérése. 

 házi dolgozat – adott téma önálló kidolgozása, 

 év végi felmérő – annak mérése, hogy tanulóink egy tanév vagy egy tanulmá-

nyi időszak kö- vetelményeit hogyan sajátították el – ez lehet szóbeli is (pl. 

próbaérettségi, ahol a mérendő év- folyamokat és tantárgyakat mindig az 

adott év elején választjuk ki). 
 
 A számonkérés egyéb, a tantárgyi sajátosságoktól függő, speciális formái: 

 idegen nyelv: szóbeli felelet párbeszéd formájában, szituációk eljátszása több 

tanuló részvé- telével, 

 magyar nyelv és irodalom: versmondás könyv nélkül, olvasmánynapló készí-

tése  

 gyűjtőmunka végzése 

 gyakorlati feladatok végzése pl. kísérletek, kimutatások, elemzések, szerkesz-

tések stb. 

 testnevelés: a sportági követelmények gyakorlati bemutatása stb. 
 
 
A tanulói teljesítmények értékelése az 1-4. évfolyamokon 
  
A tanulói teljesítmény értékelése szöveges értékeléssel történik 1-3. évfo-

lyam, 4. évfolyam első félévében.  Célja: tájékoztassa a gyermekeket és szülőjét a 

továbbhaladási feltételek aktuális teljesítéséről, a fejlesztés lehetőségeiről. 
 
A szöveges értékelés kialakításának folyamata 
 
A tantárgyi tantervek elemzése 

 tantárgyi cél ismerete 

 tananyagtartalom elemzése 

 módszerek, tanulásszervezési technikák áttekintése 

 fejlesztendő készségek és képességek 

 a továbbhaladás feltételeinek ismerete – minimum és optimum 
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A tanulók képességeinek diagnosztizálása 

 a tanuló személyisége, együttműködési készsége 

 motivációs attitűdje 

 fejlődési üteme 

 lehetőségei a továbblépésre 

 
A szöveges értékelés koncepciójának kialakítása 

 a gyermeknek és a szülőnek szóljon 

 alakítsa a helyes önértékelést, önismeretet 

 ne ítéletet alkosson, nyitott legyen 

 a tanuló aktív részese legyen saját fejlődésének 

 a szülő és a tanító közösen gondolkodhasson a gyermek fejlődéséről 

 
A szöveges értékelés rendszere 
 
A szöveges értékelés elvei 

 legyen összhangban a tantervi fejlesztési feltételekkel 

 fejlesztőközpontúság jellemezze 

 feleljen meg a tanuló életkori sajátosságainak 

 a megerősítés és fejlesztés szándéka jellemezze 

 személyre szóló tárgyszerű legyen 

 következetesség, rendszeresség, folyamatosság jellemezze 

 csak azt értékelje a tanító, aminek megtanításáról meggyőződött 

 legyen összhangban a helyi tanterv tantárgystruktúrájával 

 negyedévenként teljes körűen történjen 

 a felzárkóztatásra szoruló gyermek esetében a szülővel történő megbe-

szélés kötelező 

 kategóriákba sorolható legyen a Ktv. 70.§-a szerint. 

 
 
A szöveges értékelés típusai 

 év eleji diagnosztikus – helyzetfelméréshez 

 formatív – fejlesztés meghatározásához 

 szummatív – eredményesség regisztrálásához 
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A szöveges értékelés műfaja 

Előre meghatározott, nyomtatott skála szerinti értékelés  
 

Kialakításának szabályai 
 fogalmak, kategóriák értelmezése, tisztázása az 1-4. évfolyamon tanítók 

körében 

 egyértelműség, érthetőség 

 a szempontrendszer közös elfogadása 

 az intellektuális teljesítmény és a szociális kompetenciákat egyenrangú-

an értékelő 

 személyre szabott, differenciált, árnyalt 

 az elérendő célhoz konkrétan utat mutató 

 reális, méltányos 

 sokféle tanulói értéket megmutató 

 
A szöveges értékelés módja 

 A tanítói értékelés formáját tekintve lehet metakommunikatív, illetve szóbeli 

vagy írásbeli visszajelzés (ez utóbbiak egy szótól a szövegig terjednek). 

 

 1-4. évfolyamon a tanulókat negyedévenként szövegesen értékeli az iskola 

saját értékelő füzetében. 

 

 Év közben az írásbeli teljesítmények esetében a százalékos értékelést a 

szöveges értékeléssel kombinálva kell alkalmazni. A szóbeli feleletek érté-

kelése  a törvényi kategóriáknak megfelelően történik. 

 

 Félévkor és év végén a tanulók minősítése: kiválóan, jól, megfelelően 

teljesített, illetve felzárkóztatásra szorul. 

 

 Utóbbi esetben a szöveges értékelésben ki kell térni arra, hogy a tanulónál 

melytantárgy mely tantárgyrészében milyen elmaradások tapasztalhatók. 

Az értékelést a szülővel szóban is ismertetni kell, megbeszélve a fejlesztés, 

felzárkózás módját. 
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 Azok a tanulók, akiknek az elért teljesítménye nem biztosíték arra, hogy a 

következő év magasabb követelményeit teljesíteni tudják – a szülővel 

egyeztetve, szülői kérésre évfolyamot ismételhetnek. 

 
A szöveges értékelés dokumentumai 
 

 napló (OM által jóváhagyott nyomtatvány) 

 törzslap (OM által jóváhagyott nyomtatvány) 

 bizonyítvány (OM által jóváhagyott nyomtatvány) 

 tájékoztató füzet – az 1-4. évfolyam munkaközössége által kidolgozott, a 

tanuló  

 tanév közbeni és félévi haladásának értékeléséhez, minősítéséhez. 

 
 A szöveges értékelés rögzített skáláinak felülvizsgálata  
 
A szöveges értékelés tájékoztató füzetben rögzített skáláinak felmenő rendszer-

ben tanév végén történik. A szükséges korrekciók beépítésére is ekkor kerül sor. 

 
Osztályzatok megállapítása a 4. évfolyam végén: 
 
A 4. évfolyam tanév végi osztályzatainak megállapítása megegyezik az 5-13. évfo-

lyam értékelési rendjével, kivéve a készségtárgyak esetében, ahol szöveges érté-

kelés fent leírt szabályai érvényesek. 

 
A konkrét szöveges értékelés  a mellékletben a tantárgyankénti helyi tanterv ré-

szeként találhatók 

  
 

Az érdemjegyek, osztályzatok megállapításának iskolai szabályai az 5-13. 
évfolyamon 
 
A konkrét szaktárgyi értékelések alapelveinek kialakítása a munkaközösségek 

feladata. (pl. mi a követelményrendszere a jeles, jó stb. osztályzat elérésének, 

évente hány témazáró tesztet íratnak, milyen ennek a jegynek a súlya a többihez 

képest, az írásbeli mellett milyen szerepe van a szóbelinek, hogyan számítják be a 

házi feladatok, röpdolgozatok, versenyek eredményeit, a tanulói kiselőadásokat, a 

gyűjtőmunkát stb.). 
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 Az 1-6. évfolyamon az év eleji felmérések csak diagnosztikus jellegűek, az 

elért %-os teljesítmény kerül a naplóba. 

 
 A szaktárgyaknál megtartjuk a elégtelen (1), elégséges (2), közepes (3), jó 

(4) és jeles (5) osztályzatokkal való értékelést. 
 

 Egy-egy tantervi egység lezárása témazáró dolgozatokkal történik. 

 A témazáró dolgozatokat egy évig őrizni kell. 

 A témazáróknak (írásbeli vagy szóbeli) kiemelt szerepe van, az így szerzett 

érdemjegy nagyobb súllyal szerepel. A megkülönböztető színe: piros. 

 A javítás tekintetében a mérlegelés joga a szaktanárt illeti. Az eredeti ér-

demjegy is kétszeres súlyozással érvényes marad. 

A témazáró dolgozat időpontját a tanulókkal egyeztetni kell legalább egy héttel a 

megíratás előtt.  

 A meg nem írt témazárót jelölni kell a naplóban („ – „).  

 Fogadóórákon  a  témazárókat  a  szülők  személyesen  megte-

kinthetik 

 A témazáró pótlásának módjáról és időpontjáról a körülményeket 

mérlegelve a szaktanár dönt. 

Az iskolai szintű tudásszint mérés - a pedagógiai szakaszhatárok végén, illetve 

a tantárgyi programokban megjelölt helyeken diagnosztikus jellegűek.   

A folyamatos szóbeli számonkérés segíti a kifejezőkészség fejlődését, a tantár-

gyi szaknyelv elsajátítását. Kellő gyakorisággal való alkalmazása nélkülözhetetlen. 

Egy-egy anyag vagy rövidebb tematikus egység számonkérése írásban is történ-

het.      

A pluszmunka, szorgalmi illetve önként vállalt feladatok elvégzése érdemjeggyel 
értékelhető. 

 Egy-egy félév során a tanulónak háromnál kevesebb érdemjegye nem lehet 

a két vagy ennél több heti óraszámú tantárgyak esetében. 

 Érdemjegy csak konkrét tanulói teljesítményre adható. 
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 A dolgozatok kijavítása ne vegyen igénybe három munkahétnél több időt, 

 A szaktanár kötelessége minden hónap végéig átírni a jegyeket a naplóba, 

hogy az osztály- főnök és rajta keresztül a szülő folyamatosan nyomon tud-

ja követni a tanuló fejlődését 

 Az év végi osztályzat kialakításánál egész éves teljesítményt kell figyelem-

be venni, különös tekintettel a tendenciára. 

 Az érdemjegy nem lehet a fegyelmezés eszköze. 

 A negyedik évfolyamon idegen nyelv tantárgyból elért teljesítmény miatt a 

tanuló nem utasítható évfolyamismétlésre vagy javítóvizsgára. 

 A nyelvi előkészítő évfolyamon a tantárgyi teljesítmény értékelése idegen 

nyelv, informatika, magyar nyelv és irodalom és matematika tantárgyak 

esetében négyes skálán osztályzatokkal történik: elégséges, közepes, jó, 

jeles. 

Az emelt szintű érettségi vizsgára való felkészítés foglalkozásain született ér-
demjegyek beszámítása. 

Matematika kivételével, félév során szerzett érdemjegyekből a foglalkozást vezető 

pedagógus az emelt szintű foglalkozás naplójában egy zárójegyet alakít ki, s ezt 

átvezeti az osztálynaplóba. Matematikából az alapóra és az emelt szintű foglalko-

zás értékelése egy közös osztályzattal történik. 

 

A tanuló, a szülő tájékoztatása 
 

 Az ellenőrző a tájékoztatás alapvető eszköze.  

 Az érdemjegyeket az ellenőrzőbe be kell írni a megállapított módon. A be-

jegyzéseket az osztályfőnök köteles ellenőrizni. 

 Az elégtelenre álló tanuló szülőjét december első hetében, illetve május el-

ső hetében írásban értesíti az osztályfőnök, ellenőrző útján, a 12. illetve 13. 

évfolyamon március végéig.  

 A tájékoztatás további formái: szülői értekezlet, fogadóóra, konzultáció. 
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Vizsgatípusok intézményünkben 
 
Különbözeti vizsga: 
 
Más iskolából hozzánk jelentkező tanulók esetén szükséges lehet a különbözeti 

vizsga letétele. A vizsga követelményeit, formáit, idejét az igazgató az illetékes 

munkaközösség-vezetők véleményének figyelembevételével határozza meg. A 

vizsga letétele ingyenes.  
 
Javítóvizsga: 
 

 Amennyiben a tanuló, a helyi tantervben előírt minimális követelményeknek 

nem tett eleget javítóvizsgát tehet. Javítóvizsgára vonatkozó szabályok: 

 Ideje: A tanévkezdést megelőző héten. 

 Követelményei: a helyi tantervben az adott tantárgyból, az adott tanévre 

meghatározott követelmények. 

 formája: írásban és/vagy szóban 

 A javítóvizsgára a bizonyítvány leadásával kell - a vizsga várható ideje 

előtt– az osztályfőnöknél jelentkezni.  

 A javítóvizsga pontos idejéről a szülőt (tanulót) hirdetmény útján értesítjük. 

 A feladatokat, a megválaszolandó kérdéseket a tanulót tanító tanár hatá-

rozza meg, és a munka- közösség-vezető ellenőrzi, hogy a tantervi köve-

telményeknek eleget tesz-e. 

 A tanuló teljesítményének értékelését egy 3 tagú bizottság végzi. A bizott-

ság tagjai: 

o az munkaközösség-vezető által megbízott tanár (lehetőleg a tanulót 

tanító tanár) 

o a munkaközösség-vezető(k) 

o az igazgató, vagy megbízott helyettese 

 A javítóvizsgára felkészüléshez iránymutatást adunk tanulóinknak. A javító-

vizsga letétele ingyenes. 
 
Osztályozóvizsga: 
 

 Az osztályozóvizsga letételét nevelőtestületi értekezlet engedélyezi.   

 követelményei: a felsőbb évfolyamba lépéshez szükséges ismeretek, 

 formája: írásban és/vagy szóban, 
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 az osztályozóvizsga idejének beosztásáról a szülőt (tanulót) időben értesít-

jük.  

 Tantárgyanként a feladatokat, illetve a megválaszolandó kérdéseket a tanu-

ló saját tanára határozza meg, és a munkaközösség-vezető ellenőrzi, hogy 

a tantervi követelményeknek eleget tesz-e.  

 A tanuló teljesítményének értékelését vizsgabizottság végzi. A vizsgabizott-

ság tagjai: 

 elnök: az iskola igazgatója vagy megbízott helyettese 

 tagok: a munkaközösség által megbízott szaktanár (lehetőleg a tanuló saját 

tanára),  

 a munkaközösség-vezetők (tantárgyanként),  

 az osztályfőnök. 

 Az osztályozóvizsgára való felkészüléshez útmutatást adunk tanulóinknak. 

Az osztályozóvizsga letétele ingyenes. 

 Magántanulók évente két alkalommal osztályozó vizsgát kötelesek tenni a 

készségtárgyak kivételével 
 
Az érettségi vizsga:  
állami vizsga, központi vizsgakövetelmények és vizsgaszabályzat alapján zajlik. 
 
 
 
Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbe-
li feladatok meghatározásának elvei és korlátai 

 

A házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kap-

csolódó gyakorlás (készség- és képességfejlesztés), valamint a tananyaghoz kap-

csolódó ismeretek megszilárdítása; 

 

1-6. évfolyam 

Az egyik óráról a másikra, az otthoni felkészüléshez előírt szóbeli és írásbeli fel-

adatok mennyisége olyan legyen, hogy egy átlagos képességű tanuló is tudja azt 

teljesíteni tantárgyanként 20-25 perc alatt.  

Az otthoni tanulás általában az órán már megszerzett ismeretek átismétlése, gya-

korlása legyen. 
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1-4. évfolyamon nincs hétvégére feladandó írásbeli házi feladat Az 5-6. évfolya-

mon a hétvégére feladandó írásbeli házi feladat mennyiségét a szaktanár mérle-

gelje, a hosszú szünetek idejére a házi feladatot mellőzze a tanuló aktív pihené-

sének védelmében. 

 
7-13. évfolyam 

Az egyik óráról a másikra, az otthoni felkészüléshez előírt szóbeli és írásbeli fel-

adatok mennyiségét és nehézségi fokát a szaktanár mérlegelje az órán elvégzett 

feladatok mennyiségi és nehézségi foka alapján. 

 

A tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követel-
ményei, a tanuló teljesítménye, magatartása és szorgalma értékelésének, 
minősítésének formája 

Tanulóink személyiségfejlődésének, neveltségi szintjük értékelésének fontos esz-

köze magatar- tásuk és szorgalmuk értékelése, minősítése. Ennek során megha-

tározók az alábbi tényezők: 

 
A magatartás minősítésekor vizsgáljuk: 

az iskolai előírások (Házirend, SZMSZ ) betartásának következetességét, 

az érzelmi-indulati és társadalmi tényezők érvényesülését a tanulók viselkedésé-

ben, 

 felelősségérzet, 

 megbízhatóság, 

 közreműködés az iskolai életben, 

 a nemzeti és iskolai hagyományok fejlesztésében, 

 helyzete az osztályban, 

 együttműködése a társaival 

 
A szorgalom minősítésekor vizsgáljuk: 

 a tanuló tanulmányi munkához való viszonyát, eredményességét (köteles-

ségtudat, rendszeresség, pontosság; szakmai érdeklődés, tudásvágy); 
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 a tanuló egyéni képességeit, és ennek változtatására irányuló törekvését 

(emlékezőtehetség, felfogóképesség, figyelemkoncentráció); 

 

 A magatartás és szorgalom minősítése legyen nevelő hatású, ösztönző, 

segítse a tanulót a helyes önértékelés, önismeret kialakításában. Az értéke-

léskor figyelembe vesszük a tanuló életkori sajátosságait. 

 

 A magántanuló magatartását és szorgalmát nem kell minősíteni. 

 
 
A magatartás, szorgalom szöveges értékelésének szempontjai az 1-4. évfo-
lyamon 
 
A tanítók a szülőket a tájékoztató füzetben a megfelelő szint bejelölésével ne-

gyedévente értesítik. 

 

Magatartás 
 Társaival való kapcsolata udvarias, segítőkész, passzív, durva. 

 Felnőttekkel való kapcsolata tisztelettudó, udvarias, passzív, tiszteletlen. 

 Viselkedése a tanítási órákon fegyelmezett, kötelességtudó, figyelme köny-

nyen elterelődik, fegyelmezetlen. 

 Közösségben kezdeményező, néha kezdeményező, visszahúzódó. 

 Szabadidőben önálló tevékenységre képes, tanító hatására képes, közös-

ség hatására képes. 

 Munkafegyelme, feladattartása jó, megfelelő, változó. 

 Étkezési szokásokat ismeri és betartja, ismeri, de nem mindig képes annak 

megtartása, nem ismeri. 

 Iskolán kívüli - szervezett iskolai programon való magatartása fegyelmezett, 

megfelelő, fegyelmezetlen. 

 
Szorgalom 
 Feladattudata kiváló, kifogástalan, jó, megfelelő, nincs. 

 Önálló munkavégzése képes, segítséggel képes, csak segítséggel képes, 

egyenlőre még nem képes. 
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 Órai aktivitása kiváló, aktív, jó, visszahúzódó, érdektelen. 

 Felszerelése hiánytalan, időnként hiányos, hiányos. 

 Taneszközei tiszták, rendezettek, rendszertelenek, piszkosak. 

 Házi feladatok elvégzése rendszeres, időnként hiányos, rendszerint hiányos. 

 Felkészülése folyamatos, időszakos, néhány alkalommal elmarad, nem ké-

szül. 

 Képességeihez viszonyított teljesítménye kiváló, nagyon szorgalmas, jó, meg-

felelő, gyenge. 

 Szabálytudata, szabálytartása mindig megtartja, jó, esetleges, ritkán tartja 

meg. 

 
 
A magatartás, szorgalom értékelésének, minősítésének szempontjai az 5-13. 

évfolyamokon 

 
Félévkor és a tanév végén a tanulók magatartási és szorgalmi minősítését az osz-

tályfőnök az osztályban tanító tanárok írásban tett ajánlásával és a házirendben 

szabályozottak figyelembevételével állapítja meg. Ezt követően tesz ajánlatot a 

magatartás és szorgalom minősítésére az osztályozó értekezleten. Amennyiben a 

tantestület ezt nem fogadja el, szavazással döntik el a tanuló minősítését. 

A tanulók magatartásának és szorgalmának minősítésére a hagyományos ötfoko-

zatú skálát alkalmazzuk. A minősítés rögzítésére az Oktatási Minisztérium által 

jóváhagyott nyomtatványokat használjuk. 
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Magatartás 
 
Példás (5):  Aki magatartásával példát mutat. Közösségben tevékeny, kezdemé-

nyező, társaival szemben segítőkész. Kötelességtudó, tiszteli nevelő-

it és társait. A házirend szabályait betartja, igazolatlan órája, bünte-

tése nincs. 

 

Jó (4):  Kötelesség- és tisztelettudó. A házirend szabályai ellen általában 

nem vét, osztályfőnöki vagy szaktanári figyelmeztetésnél súlyosabb 

büntetése nincs, maximum 2 órát mulaszthat igazolatlanul. 

 

Változó (3):  Akinek a magatartása ellen kifogás merült fel, de szándékos rend-

bontás nem jellemzi. Nem megbízható, rendszeretete labilis. A házi-

rend szabályait több alkalommal figyelmen kívül hagyta. Osztályfő-

nöki intése, több szaktanári figyelmeztetése van, maximum 10 órát 

mulasztott igazolatlanul. 

 

Rossz (2):  Akinek a magatartása az eddigi kategóriákba nem sorolható be. 

 
 

Szorgalom 
 

Példás (5):  Akinek kötelességtudata kifogástalan, felszerelésében hiányosság 

nincs.  Feladatát mindig a legjobb tudása, képessége szerint igyek-

szik elvégezni.  Képes önálló munka végzésére, tanítási órákon 

aktív. Füzetei, munkái rendesek, tiszták.  

 
Jó (4):   Aki iskolai és iskolával kapcsolatos otthoni munkáját általában jól 

teljesíti. 

Felkészülése folyamatos, órákon többnyire aktív, felszerelése, mun-

kája rendes.  Eredményei megfelelnek képességeinek. Kötelesség-

tudó. 
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Változó (3):  Akinek az iskolai és iskolával kapcsolatos otthoni munkájában inga-

dozik a szorgalma, feladat-végzésben figyelmetlen, pontatlan, önál-

lótlan. Felszerelése és házi feladata sokszor hiányos. Írásbeli munká-

ja kifogásolható. Eredményei elmaradnak a képességeitől. Köteles-

ségtudata labilis. 

 
Hanyag (2):  Akinek a szorgalma az eddigi kategóriákba nem sorolható be. 

  Aki bukik, csak hanyag minősítést kaphat. 

Késésnek minősül, ha a becsengetést követő 10 percben érkezik a 

tanterembe a tanuló. Ezt meghaladó késés esetén 1 óra hiányzás-

ként kerül bejegyzésre. 

 
 
 
 
A középszintű érettségi vizsga témakörei 
 
A 100/1994-es kormányrendeletben elfogadott középszintű érettségi vizsga téma-

köreit, a pedagógiai program mellékletként tartalmazza. 

 
 
A tanulók fizikai állapotának mérése 

 
A tanulók fizikai képességeit évente két alkalommal (szeptember-október, május-

június) mérjük. 

Az alkalmazott próbák 5-10. évfolyamon: 

 60 m-es síkfutás 

 2000 m-es síkfutás 

 tömöttlabda dobás hátra 

Az alkalmazott próbák 11-12. évfolyamon: 

 60 m-es síkfutás 

 2000 m-es síkfutás 

 tömöttlabda dobás hátra 

 labdapassz 

 4 ütemű gyakorlat 
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SS ZZ AA KK MM AA II   PP RR OO GG RR AA MM   

Célunk a konstruktív életvitelű, pozitív életszemléletű, elméleti és gyakorlati felké-

szültséggel rendelkező, kreatív gondolkodású szakemberek képzése, akik ered-

ményesen vesznek részt a munkaerőpiacon, élni tudnak az egész életen át tartó 

tanulás lehetőségével, fejlett alkalmazkodó- és vállalkozókészségük van. A kép-

zés során nagy hangsúlyt fektetünk a tanulók személyiségformálására, tehetségük 

kibontakoztatásra, a hátrányok kompenzálására. Szécsény városa alapító tagja a 

Térségi Integrált Szakképzési Központnak (TISZK), így szakmai munkánk össz-

hangban van a TISZK tevékenységével.  

 
 
 A szakmai program általános céljai: 

 
- Munkaerőpiaci orientáltságú, keresletvezérelt szakképzés megvalósítása. 

- Mindenki számára biztosítani kívánjuk a lehetőséget képességei kibonta-

koztatására; ha szükséges, differenciált módon. 

- A szakmai ismeretek elmélyült tanulmányozása és alkalmazása révén 

adunk módot diákjainknak arra, hogy alkotóképességük fejlődjék. 

- A megbízható, széles körű alapműveltség megszerzésén túl a középiskolai 

évfolyamokon informatikai szakmai alapozás lehetőségét kívánjuk biztosí-

tani. 

- Új üzleti gondolkodásmód kialakítása, vállalkozási kompetenciák fejleszté-

se. 

- Az érettségi vizsgára történő színvonalas felkészítéssel esélyt adunk a fel-

sőfokú intézményekben való továbbtanulásra; az érettségire épülő, munka-

erő-piaci igényekhez igazodó szakmatanulásra, az életpályán várhatóan 

többször bekövetkező szakmaváltásra; 
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- A diákok olyan munkavállalói és állampolgári kompetenciákra tegyenek 

szert, amely lehetővé teszi azt, hogy hatékony munkatársai és felelős tagjai 

legyenek a társadalomnak és a vállalkozásoknak. 

 
 
A szakmai képzés feladata 

 
A NAT-tal összhangban továbbfejleszteni az alapkészségeket. Olyan kész-

ségek, képességek, kompetenciák kialakítása, fejlesztése tanulóinkban, amelyek 

esélyt adnak arra, hogy a munkaerőpiacon megtalálják helyüket és ott majd helyt-

álljanak. 

 
Ezek a következők: 
 

1. Munkaerő-piaci kompetenciák 

- szociális kompetencia, mint munkaerő-piaci elvárás 

- világos, korrekt kommunikáció szóban és írásban 

- kommunikációs kultúrák tanulásának képessége (idegen nyelv) 

- viselkedés- és mentális kultúra és interkulturális műveltség 

- együttműködés, team-munka, kooperációs modellekben gondolkodás 

- kezdeményezőképesség  

- hatékony, önálló munkavégzés 

 

2. Szakmai kompetenciák 

- általános szakmai cselekvőkészség 

- élethosszig tartó fejlődés igénye 

- célorientált veselkedés 

- problémamegoldó, - kezelő készség 

- kooperáció és konszenzus készség 

- kreatív és kritikai gondolkodás képessége 
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3. Személyes kompetenciák 

- elhivatottság, elkötelezettség 

- fejlődőképesség, önfejlesztés 

- felelősségtudat 

- kitartás 

- kockázatvállalás 

- megbízhatóság 

- önállóság 

- döntésképesség 

- önfegyelem 

- pontosság 

- precizitás 

- rugalmasság 

- szervezőkészség 

- szorgalom, igyekezet 

4. Társas kompetenciák 

- kapcsolatteremtő készség 

- udvariasság 

- közérthetőség 

- konfliktusmegoldó készség 

- empatikus készség 

- motiváló készség 

- kezdeményező készség 

5. Módszertani kompetenciák 

- logikus gondolkodás 

- következtetési készség 

- nyitott hozzáállás 
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- módszeres munkavégzés 

- rendszerező képesség 

- tervezési képesség 

- értékelési képesség 

- figyelemmegosztás 

- figyelemösszpontosítás 

 
A szakmai képzés szakaszai 

 
1. Szakmacsoportos alapozó oktatás: a szakközépiskola 9-12. évfolyamain kö-

telező tanórai foglalkozások keretén belül folyik. 

Célja: 

- olyan elméleti és gyakorlati ismeretek átadása, amelyekre építve a szak-

képzési évfolyamokon eredményesebben, kevesebb erőfeszítéssel tanul-

hatják a választott szakmát, 

- korszerű középfokú általános műveltség elsajátíttatásán túl felkészíteni a 

tanulókat a szakmacsoportnak megfelelő közép- és emeltszintű érettségi 

követelményeinek teljesítésére  

- előkészíteni  a tanulókat a választott szakiránynak megfelelő egyetemi – fő-

iskolai továbbtanulásra  

- felkészíteni a diákokat az ECDL bizonyítvány megszerzésére 

 
2. Szakképzés: a 1/13-2/14. szakképzési évfolyamokon, kötelező tanórai keret-

ben elméleti órákon és gyakorlati foglalkozásokon folyik. A szakközépiskolai szak-

képzési évfolyamokon a tanulmányi idő beszámítása miatt kieső tananyagrészeket 

a más iskolából beiratkozók irányított önálló felkészüléssel, ill rendszeres konzul-

tációval pótolni kötelesek. 
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Célja:  

Informatika szakmacsoportban érettségire épülő informatikai alkalmazásfejlesztő – 

internetes alkalmazásfejlesztő OKJ 54 481 02 0010 54 03 szakmai vizsgára törté-

nő felkészítés 

 

A képzés során oktatott modulok: 

1142-06 Számítógép kezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés 

1143-06 Projektmenedzsment 

1144-06 Rendszer/alkalmazás -tervezés, -fejlesztés és -programozás 

1147-06 Internetes alkalmazásfejlesztés 

 

 

Jelenleg nem rendelkezünk szakmai vizsgáztatás lehetőségével, így ennek szabá-

lyozására sem kerül most sor. 

Iskolánk iskolarendszeren kívüli szakmai képzést nem folytat.  

 

A pedagógiai program érvényességével, módosításával, nyilvánosságával 
kapcsolatos egyéb intézkedések 

Alkalmazott jogszabályok 

A pedagógiai program készítésénél és módosításánál alkalmazott legfontosabb 

hatályos jogszabályok: 

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról  

1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről  

243/2003. (XII. 26.) Korm. Rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, beve-

zetéséről és alkalmazásáról  

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

kiadásáról 

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 



II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 
Pedagógiai programja 

 

 
 

94 

28/2000. (IX. 21.) OM rendelet a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról 

1/2006. (II. 17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Orszá-

gos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről 

A pedagógiai program érvényességi ideje 

Az iskola 2009. szeptember 1. napjától szervezi meg nevelő és oktató munkáját e 

pedagógiai program alapján. 

A nevelőtestületnek a pedagógiai program felülvizsgálatát, értékelését kétévente 

el kell végeznie, és szükség esetén a módosításokat meg kell tennie. 

A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata 

A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a 

nevelőtestület folyamatosan vizsgálja. A pedagógusok szakmai munkaközösségei 

minden tanév végén írásban értékelik a pedagógiai programban megfogalmazott 

általános célok és a helyi tantervben megfogalmazott tantárgyi célok és követel-

mények megvalósulását 

 

A pedagógiai program módosítása 

A pedagógiai program módosítására javaslatot tehet: 

az iskola igazgatója 

a nevelőtestület bármely tagja 

a pedagógusok szakmai munkaközösségei 

az iskola fenntartója  

A szülők és a tanulók a pedagógiai program módosítását közvetlenül a szülői, il-

letve diák-önkormányzati képviselői útján javasolhatják. 

A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és az a fenntartó 

jóváhagyásával válik érvényessé. 

A módosított pedagógiai programot a jóváhagyást követő tanév szeptember 1. 

napjától kell bevezetni. 
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A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala 

Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára megtekint-

hető. 

A pedagógiai program egy–egy példánya a következő személyeknél, illetve intéz-

ményeknél tekinthető meg: 

a fenntartónál (nyomtatott forma) 

az iskola igazgatójánál (nyomtatott és elektronikus forma) 

az igazgatóhelyetteseknél (elektronikus forma) 

az iskola nevelői szobájában (elektronikus forma) 

az iskola könyvtárában (nyomtatott forma) 

az iskola honlapján 
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Mellékletek 

1. A pedagógiai program megvalósításához szükséges taneszközök és felsze-

relések jegyzéke 

2. Nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyve 

3. A Szülői Szervezet írásos véleménye a nevelési programmal és a helyi tan-

tervvel kapcsolatosan  

4. A DÖK írásos véleménye a nevelési programmal és a helyi tantervvel kap-

csolatosan  

5. Fenntartó mellékletei (Szakértői véleményezés, képviselőtestületi határozat) 


