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Bevezetés
A pedagógiai program részét képező helyi tanterveket az iskola tanárai készítették a
Nemzeti alaptanterv és a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet mellékleteként kiadott
kerettantervek alapján.
A pedagógiai programunk legfontosabb célkitűzéseinek azt tartjuk, hogy iskolánk tartsa
meg vonzerejét a városban és országos szinten is. Növelje a jó képességű tanulók számát,
fokozza a felsőoktatási intézetekben továbbtanuló diákok számát, növelje a nyelvvizsgával
rendelkező tanulók számát. Feleljen meg a város és a környék kulturális-oktatási
célkitűzéseinek. Fontosnak tarjuk, hogy iskolánk pedagógiai programját a mindennapos
működéshez szükséges nyitottság, az értékek megőrzése, a szakmaiság jellemezze.
A pedagógiai programmal kapcsolatos jogszabályok: a 2011. évi CXC. törvény A nemzeti
köznevelésről, a 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet A nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet A nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról, a 22/2013 EMMI (III. 23.) EMMI
rendelet Egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról az 51/2012. (XII. 21.)
EMMI rendelet A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, a 2011. évi CLXXXVII.
Törvény, valamint az országos Képzési Jegyezékről és az Országos Képzési Jegyzék
módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. Kormányrendelet, 2011. évi CLXXXVII. Törvény
a szakképzésről, az innovációért és technológiáért felelős miniszter 5/2018. (VII.9.) ITM
rendelete.

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA
1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,
észközei, eljárásai
Iskolánk tevékenységének elsődleges feladata a minőségi nevelő-oktató munka, mellyel
biztosítjuk az érettségi vizsgára, a szakmai képesítő vizsgára, a továbbtanuláshoz szükséges
felkészülést, a szülők elvárásainak, a tanulók képességeinek megfelelően. Arra törekszünk,
hogy diákjaink biztos, és egyben hasznos tudás birtokában legyenek képesek boldogulni a
szűkebb és tágabb környezetükben, az ÉLET-ben. Emelt óraszámú képzéssel az érdeklődő
tanulók számára az elmélyültebb tudás lehetőségét kínáljuk. A humánus légkör, a jó hangulat,
a megértés biztosítja, hogy diákjaink a társadalom számára fontos, egyénileg sikeres
emberekké váljanak.
1. A szakgimnáziumi tanulók esetében a technikus képzésre, felsőfokú tanintézetben való
továbbtanulásra, illetve szakmailag az azonnali munkába állásra készítjük fel diákjainkat.
2. Az iskola az oktatás mellett kiemelt feladatának tekinti a tanulók nevelését,
személyiségének sokoldalú fejlesztését, hozzájárul a reális énkép és önértékelési
mechanizmus kialakulásához és felkészíti a diákokat a felnőtt lét szerepeinek betöltésére.
3. Kiemelt feladatunk tanulóink testi – lelki – szellemi harmóniájának kiépítése.
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4. Nevelő munkánk szerves része a nemzeti identitás tudatosítása, kulturális örökségünk
megismertetése és ápolása.
5. Feladatunknak tartjuk a környezet és az egészség megóvását, felelős magatartás, a
fenntartható fejlődés és fogyasztás egyensúlyát célzó szemlélet kialakítását.
6. Az iskola alapvető feladatának tartja a város tudományos, kulturális és közösségi
életében való részvételt, a szociális kompetenciák fejlesztését.
7. Az Európai Unió-s tagságunk is feladatként rója ránk az idegen nyelvek elsajátításának
kötelezettségét. Éppen ezért, a jobb hatásfok érdekében az idegen nyelveket
csoportbontásban oktatjuk, valamint fejlesztjük az idegen nyelvi kommunikáció iránti
igényt.
8. A hagyományok és a diákok érdekében, valamint a természettudományos és a digitális
kompetencia fejlesztését szem előtt tartva szintén csoportbontásban oktatjuk az
informatikát ott, ahol a keretek erre lehetőséget biztosítanak.
9. A szakgimnáziumi tanulók esetében a szakképző (13.) évfolyam elvégzését
szorgalmazzuk.
10. Segítjük a hátrányos helyzetű, valamint a sajátos nevelési igényű tanulók felzárkózását,
tanulási esélyegyenlőséget biztosítunk.
11. Fejlesztjük a kiemelkedő tanulóinkat, ösztönözzük és támogatjuk a tehetséges tanulók
tanulmányi versenyeken való részvételét.
12. Kialakítjuk és fenntartjuk a kapcsolatokat a határon túli magyar tanítási nyelvű,
mezőgazdasági szakképző iskolákkal.
1.1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai
Cél - és feladatrendszer, kiemelt fejlesztési feladatok
Az iskola cél - és feladatrendszerét a NAT alapelvei határozzák meg. Pedagógiai
tevékenységünk középpontjában az emberközpontú nevelés áll. Megvalósítása során
legfontosabb feladatunk a személyiség sokoldalú fejlesztése. Minden tanulónk számára
biztosítani kell a NAT követelményeinek elsajátítását, melyek a társadalomba való
beilleszkedéshez és a további ismeretszerzéshez, az élethosszig tartó tanuláshoz szükségesek.
Olyan tudást kell kialakítani, amelyet új helyzetekben is lehet alkalmazni. Előtérbe kerül az
innováció, azaz a kreatív gondolkodás fejlesztése. Fő célunk a tanulók érettségi vizsgára és a
továbbtanulásra való sikeres felkészítése.
Értékrendünk szerint mindezeken túl fel kell készíteni tanulóinkat:









az ésszerű változások kezdeményezésére,
a világot kritikusan szemlélő álláspontra,
a javakkal való gazdálkodásra, hogy tudatos fogyasztókká váljanak,
a környezetért felelősséget érző és vállaló polgári létre,
a változó világ problémái iránti nyitottságra,
a döntésképességre és reális pályaorientációra,
az önállóságra, öntevékenységre,
az önművelés igényére,
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a reális önértékelésre,
az együttműködési készségre,
a becsületes emberek kreativitására.

Az iskola tantestülete az alábbi általános értékek ápolását és átadását tartja fontosnak:








humanizmus,
közösségi összetartás,
hazafiság,
egyenlőség,
demokratizmus,
a munka megbecsülése és tisztelete,
szabadság.

Fontosnak tarjuk továbbá az alábbi közösségi értékek megbecsülését:






társadalmi elkötelezettség,
szolidaritás, együttműködés,
az anyagi és szellemi javak gyarapítása,
más kultúrák, szokások értékelése,
más népek megértése.

Az embertársainkhoz való viszony tekintetében a következők védelmét célozzuk:








a személyes méltóság,
az élet és egészség,
személyes tulajdon védelme,
személyes meggyőződések,
nézetek tisztelete,
a hírek, információk megbízhatósága iránti igény,
együttérzés és segítés.

A tanuló személyiségfejlődésében az alábbiak kialakítását tartjuk elengedhetetlenül
fontosnak:






személyes méltóság megtartása,
önállóság, önismeret, önkontroll,
felelősség,
önnevelés, önfejlesztés,
egészségtudatos magatartás.

A kultúrára való fogékonyság kialakítását a következő elvek mentén végezzük:






a kulturális értékek tisztelete,
a kulturális javak iránti érdeklődés,
igény és törekvés a kultúrával való kapcsolatra,
érzékenység és nyitottság a kultúra iránt,
tolerancia.

Az ember és természet kapcsolatának tekintetében a következő értékekre való nevelés
során az alábbi értékek átadására koncentrálunk:
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a természet szeretete, védelme,
az élet tisztelete,
gondoskodás a természeti kincsekről,
törekvés a természettel való harmonikus kapcsolatra, az emberiség előtt álló közös,
globális problémák megismerésére,
ünnepélyek, rendezvények előkészítése, lebonyolítása,
pályamunkák készítése,
a pályaválasztás segítése,
az egészséges életmóddal, ökoiskolával kapcsolatos tevékenységek végzése.

1.1.2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka eszközei, eljárásai
Tantestületünk fő feladata olyan diákok nevelése, akik a napi tanulással tudatosan készülnek az
érettségi vizsgára, a szakmai vizsgára, az előttük álló követelmények minél magasabb szintű
teljesítésére.
A megvalósítás eszközei, eljárásai:













a tehetséggondozás, differenciált oktatás,
a műveltségbeli hátrányok leküzdése, esélyegyenlőség biztosítása,
a társadalmi beilleszkedés segítése, integrált oktatás,
az egészséges életmód igényének kialakítása,
a természet szeretete, tisztelete, fenntarthatóságra törekvés,
a személyiség teljes körű kibontakozásának segítése,
a gyermekvédelem,
középszintű érettségi vizsgára való felkészítés,
az SNI, BTM-N, HH és HHH tanulók integrált oktatása,
a szakképesítő vizsgára való felkészítés,
a szakképesítő vizsga feltételeként összefüggő szakmai gyakorlat,
az érettségi feltételeként közösségi munka teljesítése.

Az értelmi nevelés középpontjában a tanulók önálló ismeretszerzési képességeinek
alakítása áll. Az anyanyelvi nevelés - mint minden egyéb nevelés előfeltétele - alapvető
feladata az értelmes, pontos, kifejező beszéd és az ehhez szükséges képességek fejlesztése. Az
anyanyelvi nevelés feladata ezen kívül: ápolja és hagyományozza az anyanyelvi örökséget,
felkészítsen a kommunikációs helyzetekben való aktív részvételre. Célunk, hogy minden tanuló
ismerje meg népünk kulturális örökségének jellemző sajátosságait, nemzeti kultúránk nagy
múltú értékeit. A tanulókat neveljük nyitottá, alapozzuk meg számukra a nemzettudatot,
mélyítsük el a hazaszeretet érzését, ismerjék meg az egyetemes kultúra legjellemzőbb,
legnagyobb hatású eredményeit, vállaljanak részt a nemzetközi kapcsolatok ápolásában. Az
értelmi nevelés a művelődési anyag aktív, alkotó feldolgozását, az iskolában tanult és az iskolán
kívülről származó ismeretek egységes értelmezését és rendszerezését kívánja meg.
Az erkölcsi nevelés annak a meggyőződésrendszernek és magatartásnak az alakítására
irányul, mely az élet különböző területein művelt, intelligens embert jellemzi. Célunk, hogy
tanulóinkban alakuljon ki a felnőttekétől hangsúlyosan függetlenedő erkölcsi felfogás, képesek
legyenek önálló véleményt alkotni, ellenvetésüket határozottan, de kulturáltan
megfogalmazni. Célunk, hogy a demokrácia gyakorlására neveljük őket.
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Az esztétikai nevelés egyrészt az esztétikum befogadására való igényt, felkészültséget,
érzelmi beállítódást, másrészt az esztétikum megbecsülésének, megóvásának, létrehozásának
képességét kell, hogy szolgálja.
A vizuális nevelés feladata azoknak a képességeknek és készségeknek a fejlesztése,
amelyek a látható világ dolgainak, jelenségeinek befogadásához, használatához, alakításához
szükségesek. Feladatunk, hogy tanulóink élményszerűen tapasztalják, értsék meg az emberi
kommunikáció azon sajátos formáit, melyek a művészetekben, a tárgy- és környezetkultúrában
őrződnek meg és teremtődnek újjá. Alakítsuk ki és fejlesszük a tanulóink kíváncsiságából
fakadó bátor, találékony gondolkodását, új értelmezések megfogalmazását, a nyitott
magatartást, az értékek megbecsülését.
A környezeti nevelés célja elősegíteni a tanulók környezet iránti felelős magatartásának,
életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy képesek legyenek a környezeti válság
elmélyülésének megakadályozására. Váljanak érzékennyé környezetük állapota iránt,
tisztábban lássák a világban elfoglalt helyüket. Fejlődjön ki a tanulók globális környezeti
gondolkodása, ami megköveteli, hogy a jelenségek, folyamatok vizsgálatát általánosítás és az
összefüggések meglátása, valamint ezek értelmezése kövesse. Célunk olyan
természettudományos műveltség kialakítása, mely hozzájárul a természet megszerettetéséhez,
a természet kincseinek megóvásához, a fenntarthatóság elvének tudatosításához.
Az egészséges életmód és egészséges életszemlélet kialakítása kiemelt jelentőségű.
Célunk, hogy választani tudjanak diákjaink az élet kínálta alternatívák, értékek közül, döntésük
a saját testük, lelkük épségét, gyarapodását segítse. Tisztában legyenek a mindennapok
egészségügyi ismereteivel, a káros szokások elkerülésének lehetőségével, a mindennapos
mozgás, sport egészségmegőrző és személyiségformáló szerepével, és az egészséget saját
értékrendjükben kiemelten kezelő személyiséggé váljanak. Nagy hangsúlyt kap ebben a
munkában a család, de ebben a korban még inkább a közösség, a kortárscsoportok összetartó
ereje és ennek fejlesztésére tanórán és azon kívül is speciális programokat kínálunk.
A szociális és életviteli kompetenciák körébe olyan attitűdök, készségek és képességek
tartoznak, amelyek alapját képezik az egyén belső, személyes harmóniájának és társadalmi
beilleszkedésének egyaránt. E terület lényeges attitűdelemei az önbizalom, az öntudatos és a
környezetért is felelős magatartás, a világgal szembeni pozitív beállítódás, a demokrácia
tisztelete, a tolerancia és az őszinte kommunikáció, az értelmes kockázat vállalásának
bátorsága. A kapcsolódó képességcsoport legfontosabb összetevői az egyén szintjén a reális
énkép kialakításának képessége, a frusztráció elviselése, a reális egyéni célok kitűzésének és
követésének képessége, a szabályok és a vágyak összehangolásának képessége, a cselekvési
alternatívák meglátásának képessége, a döntési képesség, a kezdeményezőkészség, az
akaraterő és a kitartás. A társas viselkedés terén pedig az empátia, a kommunikációs és
kooperációs készség, a vitázó- és érvelőképesség, a konfliktustűrő, kezelő, -megoldó képesség,
valamint a vezető és szervezőképesség kap kitüntetett szerepet. Mindezek olyan képességek,
amelyek nagyon hosszú időn át és nagyobbrészt közvetett hatások alatt formálódnak.
Kulcskompetenciák kialakításához kiemelt fejlesztési területek:
Polgár a demokráciában (Civil szerepek)




szabad véleményalkotás
döntési képesség
aktív felelősségtudat
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vitakészség
részvétel a valós folyamatokban
szociális érzékenység
problémamegoldó képesség
konfliktuskezelő képesség

Felnőtt szerepek (Felkészülés a felnőtt élet szerepeire)








tudatosság a kapcsolatokban
barátságra és a szerelemre való képesség
nemi szerepek
szülői, családi szerepek
harmonikus viszony a nemzedékekhez és korosztályokhoz
munkatársi szerepek
átmenetek

Toleranciára nevelés (A másik és én)








önelfogadás
nyitottság
előítéletek csökkentése
szorongás felismerése és csökkentése
kíváncsiság
rugalmasság
mások elfogadása

Életpálya-építési kompetenciák
Az életpálya-építési kompetenciák fejlesztésének célja, hogy a középiskolából kikerülő
gyerekek tisztában legyenek saját képességeikkel, meg tudják fogalmazni a jövőjükkel
kapcsolatos elképzeléseiket, és ezek alapján képesek legyenek megtervezni és felépíteni
majdani életpályájukat. Mindezeket figyelembe véve fő feladatunk tanulóink felkészítése arra,
hogy életpálya-elképzeléseiket a valóságos, egyben változó helyzetekhez tudják igazítani,
képesek legyenek terveiket felülvizsgálni és módosítani, erőforrásaik átcsoportosításával a
krízishelyzeteket elkerülni.
Az életpálya-építési kompetenciák fejlesztési csomópontjai:
1.Helyzetmeghatározás
Alkalmasság a pillanatnyi






körülmények,
lehetőségek,
ismeretek,
képességek,
érdeklődés és vágyak megítélésére.

2.Döntési csomópontok felismerése és döntéshozás


a döntéshozás és a helyzet-meghatározás kongruenciájának megteremtésére.

3.Célkitűzés, tervezés, megvalósítás
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A helyzet-meghatározás alapján alkalmasság






a célok megfogalmazására,
a megvalósítás lépéseinek meghatározására és sorrendezésére,
az idővel való gazdálkodásra,
a kockázatelemzésre és a kockázatok kiküszöbölésének módjára,
az akadályok elhárítására.

Az életpálya-építés fejlesztése többek között az életvitel és gyakorlati ismeretek
műveltségterületen, valamint osztályfőnöki órákon történik. A specifikus életpálya-építési
ismeretek:




a pálya- és szakmaismeret,
a munkaerő-piaci ismeretek,
az álláskereséséi technikák.

Az életpálya-építési kompetenciák fejlesztésének alapelvei
A tanulónak tisztában kell lennie kapott feladatainak céljával, a sikeres teljesítés
kritériumaival, a mérhető, egyértelműen meghatározható követelményekkel.
A tanulónak minden esetben kellő próbálkozási (tévedési) lehetőséget kell adni,
lehetőséget és támogatást kell biztosítani ahhoz, hogy problémáit megfogalmazza, gondjainak
megoldásához segítséget kérjen.
Az alkalmazott módszereknek és tanulásszervezési módoknak lehetővé kell tenniük a
személyes megnyilvánulást, a próbálkozást, kísérletezést, a kérdezést, segítségkérést, a tanulók
közötti együttműködést.
Szokássá kell alakítani a tanulás során a tervezést, a döntések indoklását, a vélemény
indoklását, az önállóságot, a kérdésfeltevést.
Lehetőséget kell teremteni az egyéni megoldásoknak, értékelni kell az eredetiséget, a
kritikus és önkritikus magatartást, valamint mások munkájának támogatását, a szolidaritást.
Az életpálya-építési kompetenciák eredményes fejlesztése érdekében a pedagógusnak
törekednie kell az iskola és a család folyamatos együttműködésének biztosítására is.
A kulcskompetenciák megszerzésével diákjaink alkalmassá válnak a változásokhoz való
rugalmas alkalmazkodásra, a változások befolyásolására, saját sorsuk alakítására.
Az anyanyelvi kommunikáció birtokában különféle kommunikációs helyzetekben, szóban
és írásban tudnak kommunikálni, összegyűjteni és feldolgozni információkat, érveiket a
helyzetnek megfelelő módon meggyőzően megfogalmazni és kifejezni, törekednek a kritikus és
építő jellegű párbeszédre.
Az idegen nyelvi kommunikáció birtokában diákjaink szóbeli és írásos interakciójukon túl a
kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a kultúrák iránti érdeklődést sajátítják el.
A matematikai kompetencia kialakításával felkészítjük diákjainkat a mindennapok
problémáinak megoldására, érvelésre, logikus gondolkodásra.
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A természettudományos kompetencia képessé teszi diákjainkat az emberi tevékenységek
természetre gyakorolt hatásának a megértésére, problémamegoldásra, kritikus és etikus
állásfoglalásra.
A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak használatát, a
főbb számítógépes alkalmazásokat; fejlesztését a kulturális, társadalmi és szakmai
közösségekben, hálózatokban való részvétel támogatásával is segítjük.
A hatékony, önálló tanulás új ismeretek szerzését, feldolgozását és beépülését jelenti,
amelyhez a diáknak fel kell ismernie szükségleteit, meg kell szerveznie önálló tanulását,
útmutatásokat kell keresnie és alkalmaznia.
A szociális és állampolgári kompetencia alapja a hatékony kommunikáció, a különböző
nézőpontok megértése, a stressz kezelés. Birtokában a diákok képesek az együttműködésre, a
kompromisszumokra, harmonikus életvitelre, aktív módon vesznek részt a közügyekben.
A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia segíti diákjainkat a kínálkozó
lehetőségek megragadásában, amelynek érdekében terveket készítenek és hajtanak végre
egyéni és csapatmunkában.
Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség birtokában művészi önkifejezésre,
műalkotás elemzésre, nézőpontok összevetésére képesek diákjaink, gazdagítja önismeretüket,
emberi viszonyaikat, ismereteiket a helyi, nemzeti, európai és egyetemes kultúráról.

1.2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
A NAT keretében a tanulók személyiségfejlődésének kibontakoztatása kiemelt szerepet kap. Az
iskolánknak a kerettantervre épülő pedagógiai programja ösztönzi ezt a pedagógiai folyamatot.
Az iskolai élet sokoldalúsága, a tanulók együttműködési készségének fejlesztése, értékrendjük
kialakítása és meggyökereztetése vezérelvnek tekintendő. A személyiség alakításának új
feladatai tárulnak elénk az utóbbi időben: a társadalmi problémák megjelennek a családokban,
az ebből adódó gondokat az iskolának kell megoldania, enyhítenie. A személyiségfejlesztésben
a problémamegoldás, a kreativitás fejlesztésére kiemelt figyelmet fordítunk.

1.3. Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
A gyerekeknek, a tanulóknak joga, hogy nevelési-oktatási intézményben biztonságban és
egészséges környezetben neveljék és oktassák, iskolai tanulmányi rendjét pihenőidő,
szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának
és fejlettségének megfelelően alakítsák ki.
Az egészségfejlesztés iskolai feladatai
Helyzetelemzés
Az iskola állapotleírása - a munkához, tanuláshoz szükséges technikai háttér feltérképezése
az egészség, egészségnevelés szempontjából
Iskolánk épülete a Kaposvári Egyetem területén helyezkedik el. A közlekedési forgalom csekély,
a környező zöldövezet megfelelő környezetet teremtenek a tanításhoz. Az épület teljes
felújítása, akadálymentesítése régóta várat magára. Az épület neonvilágítású.
Mellékhelyiségek száma megfelelő. Iskolánknak nem rendelkezik tornateremmel, agy a
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Kaposvári Egyetemmel közösen használjuk az Egyetem létesítményeit, amely nem mindig
problémamentes. A létesítmények helyzete nem felel meg a mai követelményeknek,
elvárásoknak, mint ahogy a mindennapos testnevelés által megkövetelt mennyiségi
követelményeknek sem. Az iskola eszközeinek ellátottsága a következő: TV-k, videók, vetítők,
projektorok, notebookok, interaktív táblák, filmek, plakátok, laboratóriumi eszközök,
műhelyek, szaktantermek a szakközépiskolai képzéshez.
Személyi és szervezeti feltételek
Az egészségnevelésben részt vevő, ehhez felhasználható képesítéssel, végzettséggel
rendelkező pedagógusok és egyéb személyek, munkaközösségek, kapcsolatrendszerek
Az intézmény egészségfejlesztő programjának megvalósításáért felelős az intézmény
intézményvezetője. Az iskolában a program megvalósításában részt vesznek:




az iskolaorvos
a védőnő
az osztályfőnöki munkaközösség vezetője.

A diákok testi, lelki és szociális egészsége
Tanulóink szokásainak, értékrendjének, mentális egészségi állapotának, szabadidős és
sporttevékenységének felmérése:









hátrányos helyzetű, veszélyeztetett, tanulási nehézségekkel küzdő tanulók aránya,
magatartás problémák a tanulók körében,
dohányzással, alkoholfogyasztással, drogfogyasztással kapcsolatos magatartásformák,
társas kapcsolatok jellemzése,
az iskolába járó tanulók egészségi állapota, a testnevelés alól felmentett,
gyógytestnevelésre járó tanulók,
rendszeresen sportoló, sportegyesületekbe járó tanulók,
továbbtanulási mutatók,
a diákok értékrendjére utaló egyéb mutatók

alapján történik.
A felmérést tanév elején végezzük az első osztályfőnöki órák egyikén. A tanév elején a
diákoktól összegyűjtött információk feldolgozása megbízott tanár irányításával történik,
felelősét az intézményvezető jelöli ki. A feldolgozott adatok értékelése az osztályfőnökök, az
iskolaorvos tapasztalatainak összegzésével történik.
Az iskola hosszú-, közép- és rövid távú egészségnevelési céljai
Hosszú távú célok, az iskola hitvallása
Olyan szellem kialakítása, amely tudatos egészségmegőrző és fejlesztő magatartásra ösztönöz.
Célunk, hogy választani tudjanak diákjaink az élet kínálta alternatívák, értékek közül, döntésük
a saját testük, lelkük épségét, gyarapodását segítse.
Középtávú célok
Az iskolában tanító pedagógusok (főként az osztályfőnökök) attitűdjének alakítása,
kompetenciájának erősítése - minden osztályfőnök vegyen részt a témához kapcsolódó
továbbképzésen.
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A szülők minél szélesebb körben történő bevonása a programokba.
A diákok számára korszerű ismeretek, értékek közvetítése, melyek nyomán a tanulók ismerjék
meg az életkorukkal járó biológiai, higiénés, életmódbeli tennivalókat, a társkapcsolatok etikai,
egészségi kérdéseit, az egészségre káros szokásokat és következményeit, a káros szenvedélyek
hatásait és elkerülésük lehetőségét, az egészséges életvitelhez szükséges képességek
fejlesztésének lehetőségeit, a mindennapos mozgás, a sport egészségmegőrző és
személyiségformáló szerepét, a problémamegoldás, stressz kezelés módjait.
Rövid távú célok
Megfogalmazása a helyzetelemzés eredménye alapján az éves program készítésekor történik
minden tanév szeptember 30-áig.
Tevékenységek
A tanárokra irányuló tevékenységek, tantestületi tréning
A tanárok ráhangolása a közös iskolai szemléletmódra; a problémamegoldó-, konfliktuskezelő
módszereik fejlesztése, hatékonyságfejlesztés. Módszerei pedagógus továbbképzésen való
részvétel (egészséges életstílusok, hatékony kommunikáció, erőszakmentes konfliktuskezelés,
tanulás-módszertani ismeretek). A pedagógusok példamutató életvitelének, magatartásának
elérésére törekszünk. A program felelőse az intézményvezető.
A szülőkre irányuló tevékenységek
A diák családi és mikrokörnyezete esetleg egészen más normákat, értékeket, viselkedést vár el
a gyerektől, mint az iskola. A hatékony nevelés feltétele, hogy a szülői ház és az iskola
megközelítően azonos érték- és normarendszerben gondolkodjon, illetve, hogy a szülő ismerje
azokat az értékeket, amelyek alapján az iskola nevelői közössége tevékenységét folytatja.
Szülői értekezlet
A szülők megismerhetik az iskola egészségnevelési programjának alapelveit. Tájékozódhatnak
a megvalósításhoz felhasznált tanórai és tanórán kívüli tevékenységekről. Szabályozása az
SZMSZ-ben történik. Felelőse az intézményvezető-helyettes.
Igény esetén kerekasztal beszélgetés, tapasztalatcsere; közös „játék” szülővel, diákkal.
Felelőse: osztályfőnöki munkaközösség vezetője.
Szülők felkérése
Az iskolai egészségnap és egyéb iskolai rendezvényeken való közreműködésre, munkahely
látogatás megszervezésére, pályaválasztási tájékoztatóra, munkájához (hobbijához) kötődő
előadás megtartására stb. Felelőse: intézményvezető-helyettes
A diákokra irányuló tevékenységek
1. Pedagógiai műhely
Az osztályfőnökök, ifjúságvédelemmel foglalkozó megbízott tanár, iskolaorvos, védőnő,
együttműködése.
Feladata:
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tanulóink szokásainak, értékrendjének, mentális egészségi állapotának, szabadidős és
sporttevékenységének felmérése
a tanulókkal végzett felmérés feldolgozása, értékelése
az éves egészségnevelési programterv elkészítése
az iskola módszertani ötlettárának bővítése
igények, ötletek összegyűjtése
osztályfőnöki tanmenetek felújítása.

Felelőse: osztályfőnöki munkaközösség vezetője.
2. Osztályfőnöki órákon
Évfolyamonként 10 órában a testi-lelki egészség megóvása, káros szokások kialakulásának
megelőzése témaköreivel foglalkozunk. Közreműködők: osztályfőnök, iskolaorvos, védőnő, az
ÁNTSZ munkatársai, a Drogambulancia, a Rendőrség szakemberei, felkért szakemberek stb.
Módszerek: beszélgetések, előadások, szituációs játékok. (Javasolt irodalomjegyzék,
felhasználható játékok, szituációs gyakorlatok jegyzéke az osztályfőnöki segédletben található.)
Témakörök:
Higiéniás egészséges életvitel.
o Az ember fő biológiai, pszichológiai, szociálpszichológiai jellemzői.
o Emberismeret, empátia, alkalmazkodó készség.
o Egyén és közösség.
o Kulturált viselkedés.
Lelki egészség megóvása, krízis prevenció.
o Önismeret.
o Stressz oldó technikák.
o Konfliktus kezelési készségfejlesztés.
o Emberismeret, empátia.
o Egyéni képességek és célok összhangja.
o Devianciák.
Családi életre, szülővé nevelés.
o Barátság, partnerkapcsolatok.
o A család funkciója, jelentősége.
o Érzések – érzelmek – értékek.
o A szülői felelősség – konfliktusfeloldás.
o Családalapítás, családjogi törvény.
o Betegbiztosítás, egészségügyi szolgáltatások, igénybe-vételük módjai.
Szabadidős kultúra fejlesztése.
o Szabadidős szokások, szabadidő felhasználása.
o Tömegkommunikációs eszközök manipulatív szerepe.
o Igényes, igénytelen szórakozás.
Tematika:
9. évfolyamon: szexuálhigiénia táplálkozás barátság, szerelem
14

10. évfolyamon: fogamzásgátlás táplálkozási betegségek káros szenvedélyek (dohányzás,
alkohol)
11. évfolyamon: szexuális úton terjedő betegségek (AIDS) abortusz prevenció daganat
prevenció (mell önvizsgálat, here önvizsgálat)
12. évfolyamon: családtervezés
Felelőse az osztályfőnöki munkaközösség vezetője és a védőnő.
3. Tanórán kívüli programok
Önismereti, konfliktus-kezelő, kommunikációs, tanulást segítő tréningeket, előadásokat,
kortárs segítő képzést szervezünk. Felelőse: osztályfőnöki munkaközösség vezetője
Közreműködők: képzett szakemberek
4. Akciók a diákok szervezésében, részvételével
Iskolai egészségnap, Ne gyújts rá! világnap, AIDS világnap, véradás stb.
5. Az egészség, mint szabadidős tevékenység
Az egészség megőrzésének biztosítása a szabadidős tevékenységnek is jelentős része.
Megvalósulása az iskolai tematikus napok formájában, a világnapokhoz kapcsolódva, ill.
előadások, vetélkedők keretében zajlik, ill. része lehet nagyobb, regionális versenyeknek (pl.
elsősegélynyújtó, Vöröskeresztes, drogellenes, AIDS-elleni). Az iskolai Egészségnapot előadások
és kötetlen beszélgetés formájában, a fiatalokat érintő és érdeklő témákkal szervezzük. A
meghívott előadók mellett a diákok szellemi vetélkedőn vesznek részt. A véradás az embertársi
felelősség tudatát erősíti, a Magyar Vöröskereszt és a Véradó Állomás irányításával zajlik.
Ugyancsak ezt a célt fogalmazza meg a karácsony táján jótékonykodás (pl. szervezett ruha-ill.
élelmiszergyűjtés) is. Az egészség megőrzése elsősorban azonban aktivitás: sportnap,
gyalogtúra, futóverseny, tanár- diák mérkőzés, kirándulás, csoportos tréningek szervezése, ill. a
tanulók sportolási, testedzési szokásainak felmérése. Ugyancsak lényeges a média hatásának,
az igényes kultúra megvalósításának népszerűsítése filmvetítéssel, rajzok készítésével, tárlat,
múzeum, színházlátogatással stb. A intézményvezető-helyettes feladata egyrészt a konkrét
programok tervezése, előkészítése, bonyolítása, másrészt a kapcsolattartás a tanárok, diákok,
külső partnerek között Közreműködők: védőnő, megbízott tanár.
6. Egészségnevelési, vöröskeresztes, elsősegélynyújtó versenyeken való részvétel
A témában jártas, többletismerettel rendelkező diákok önmaguk művelésén túl a közösségre is
pozitív hatással vannak, „kortárs segítőként” követhetik társaik fejlődését az egészséges
életvitel kialakításához vezető úton. Felelőse: természettudományos munkaközösség vezetője.
Közreműködők: védőnő, szaktanár.
7. Iskola egészségügyi tevékenység, szűrések
Felelőse az iskolaorvos. Közreműködők: iskolaorvos, védőnő a városi rendelőintézetek
szakorvosainak bevonásával.
a) Gondozási tevékenység: figyelemmel kísérjük az oktatási intézményben a tanulók testi és
szellemi fejlődését. Az alapszűrések során vizsgáljuk a tanulók testi fejlődését (súly- és
magasságmérés), érzékszerveik működését (látásélesség, színlátás, hallás), mozgásszerveik
állapotát (gerincelváltozások, lúdtalp stb.), pajzsmirigy-működési rendellenességeiket
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vérnyomását. A szakközépiskolai osztályokban alkalmassági vizsgálatokat végzünk.
Nyilvántartásba vesszük az egészségileg és pszicho-szociálisan veszélyeztetett tanulókat,
feltüntetjük a veszélyeztetettség okait, valamint az ellenőrző vizsgálatok eredményeit és az
alkalmazott terápiát. A gondozás kiterjed azokra a tanulókra is, akik nem tartoznak szorosan a
veszélyeztetettek közé, de gondozást igényelnek (szemüveget viselők, gyengén tápláltak).
Testnevelési csoportbesorolást végzünk (egészségügyi problémával küzdő tanulókat a
megfelelő, szükség esetén gyógytestnevelési csoportba irányítjuk), valamint rendszeres
fogászati szűrés történik.
b) Közegészségügyi, járványügyi tevékenység: rendszeres személyi higiénia ellenőrzése, a
szűrések során tisztasági vizsgálatok végzése. Ellenőrizzük az iskolában a tanulók oltásait,
elmaradt oltások pótlásáról gondoskodunk.
8. Mentálhigiénés háló
A segítségadás, szakemberhez irányítás, a kiemelten veszélyeztetett helyzetű tanulók egyéni
foglalkozásainak megszervezése, kapcsolattartás az érintett szülőkkel, az iskola rendszeres
tevékenységei közé tartozik. Közreműködők: az iskola pedagógusai, osztályfőnökök. Felelőse:
az osztályfőnöki munkaközösség vezetője.
1.3.1. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása
Az elsősegélynyújtás célja a segítség adása addig, amíg a szakszerű segítség meg nem érkezik.
A laikus elsősegély nyújtónak nem gyógyítania kell, hanem csökkentenie kell a baleset, vagy
rosszullét következményeit, lehetőleg megelőzni a további állapotromlást, és addig is, amíg az
orvosi segítség megérkezik, megakadályozza a bajba jutott állapotának romlását. Diákjainknak
tudatosan kell készülni arra, ha valamelyik társuk balesetet szenved, vagy rosszul van, hogyan
tudnak segíteni. Iskolánkban a védőnő minden nap az iskolában tartózkodik, az iskolaorvos a
hét két napján található meg az orvosi szobában. Az iskola területén a mentők, tűzoltók,
menekülési útvonal a feltűnő helyen ki van függesztve. Minden tanulónak tisztában kell lennie
az elsősegély-nyújtás alapvető ismereteivel, azokat tudnia kell alkalmazni is. Alapvető emberi
tulajdonság, hogy segíteni szeretnénk azokon, akik bajbajutottak. Sokszor azonban akaratunk
ellenére is árthatunk a bajbajutottnak, ha nem ismerjük az elsősegély-nyújtás elemi szabályait.
A segélynyújtónak néhány általános magatartási szabályt is be kell tartania: Úgy cselekedj,
hogy ne okozz további balesetet! Iskolánkban az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása
tanítási órákon belül történik, ezek:




osztályfőnöki,
biológia,
testnevelés órák.

A minden évben megrendezésre kerülő egészségnap keretében a diákok gyakorlatban is
megismerkednek az elsősegély-nyújtási ismeretekkel.

1.4. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
A közösségi élet fejlesztése az a folyamat, mely az egyén és a társadalom közötti kapcsolat
kialakítását biztosítja.
A diákok mindennapjaik nagy részét több éven keresztül az iskolában, az osztályban töltik,
ezért nem mindegy, hogy milyen az a közeg, és mennyire képes nevelni. A tanulók igénylik a
közösség kialakulását, csoportban jobb teljesítményt nyújtanak, fokozottabb a késztetés és a
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motiváció a cselekvésre. A gyermek számára a legfontosabb közösség, az osztály. Az osztály
közösségfejlesztés iskolai színtere, arculata kialakításában részt vesz az osztályfőnök, központi
szerepet betöltő diákok, szülők, külső szakemberek. A különböző közösségek kialakításában a
legjelentősebb szerep természetesen az osztályfőnökre hárul, akinek munkáját segíti az
osztályfőnök-helyettes és az osztály diákbizottság. Jelentős szerep jut az osztályban tanító
tanároknak is, és nem utolsó sorban az iskola egész diákságát érintő diákönkormányzatnak
(DÖK). Iskolánk hangsúlyt fektet a diákok demokratikus nevelésére, az iskolai fórumok,
diákközgyűlések működésére. Saját hagyományaink is közösségformáló hatásúak. Iskolánkban
különböző korú diákok járnak, gimnazisták és művészeti szakközépiskolába járó tanulók E
csoportok mindegyike bizonyos szempontból különleges bánásmódot igényel.
1.4.1. A tanítási órán megvalósítható közösségfejlesztő feladatok
A tanárok (osztályfőnökök) közösségfejlesztő tevékenysége: Az iskolában a tanárok állnak a
közösségfejlesztés első helyén, azon belül is a legnagyobb feladat az osztályfőnöké. Minden
oktatás egyben nevelőmunka is Az osztályfőnök munkája során igyekszik céltudatosan
összehangolni az iskolai és az iskolán kívüli nevelési tényezőket. A tanulókkal közösen tervezi,
elemzi és alakítja az osztály életét, biztosítja bekapcsolódását az iskola nevelési rendszerébe.
Az osztályfőnöki órán törekedni kell olyan légkör kialakítására, amely feloldja a tanulókban lévő
gátlásokat, segíti őket abban, hogy őszintén nyilatkozzanak meg. A tanulók aktív részvétele
elengedhetetlen mind az óra előkészítésében, mind a nevelési téma feldolgozásában.
Iskolánkban az osztályon belüli beilleszkedés segítése az osztályfőnök irányításával történik
1.4.2. Az egyéb foglalkozások közösségfejlesztő feladatai
Az iskolai közösség formálódását biztosítják a táborok, a szecskaavató, a szalagavató bál, a
karácsonyi ünnepség, a környezetvédelmi jeles napok és az egészséges életmód napok
programjainak közös szervezése és lebonyolítása és a tanév során szerveződő számos egyéb
program. Kiemelten fontosnak tartjuk az iskola tanulóinak bekapcsolódását a városi
rendezvények szervezésébe.
Külföldi tanulmányutak, cserekapcsolatok más népek kultúrájának, szokásainak, vallásainak
megismerése tovább szélesíti tanulóink közösségi kapcsolatait, fokozza nyitottságukat. Külön
figyelmet fordítunk a másság elfogadásának kialakítására, az egymásért érzett felelősség, a
tolerancia fokozására. Arra neveljük tanulóinkat, hogy legyenek segítőkészek, elfogadók beteg,
sérült, fogyatékos embertársak iránt. Tanulóink kommunikációs kultúrájának fejlesztésével az
információk közötti eligazodás módjának gyakoroltatásával olyan fiatalokat kívánunk nevelni,
akik érettségi után önállóan tudnak boldogulni a felnőtt társadalomban is.
1.4.3. A diák-önkormányzati munka közösségfejlesztő szerepe
Iskolánkban a diákönkormányzat egyre nagyobb szerephez jut a diákokat érintő szabályozások,
programok kialakításában, megvalósításában, véleményezésében Az iskolai diákönkormányzat
az iskolai élet egyik szervezője, a tanulók érdekeinek képviselője. Véleményt nyilváníthat,
javaslattal élhet a nevelési–oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi
kérdésben. Egyetértési jogot gyakorol az iskola szervezeti és működési szabályzatának
elfogadásakor és módosításakor a tanulókat érintő kérdésekben, a házirend elfogadásakor,
illetve módosításakor.
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1.4.4. A szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai
A tanórán kívüli foglalkozások jelentős szerepet töltenek be a tanulók és az iskola életében.
Folyamatosan alakultak ki, és szerepük az évek folyamán vált egyre fontosabbá. Feladatuk a
szakközépiskola életének színesebbé tétele, a diákok személyiségének, kreativitásának
fejlesztése mellett, a sokoldalú, nyitott, friss levegővel átjárt iskola működtetése. A tehetséges
diákok képességeinek kibontakoztatására, versenyekre való felkészítésére a tanárok egyéni
konzultáció keretein belül lehetőséget, támogatást nyújtanak. A közösségfejlesztés
legfontosabb részét képezi a hagyományok ápolása. Az iskola közösségeinek állandó feladata,
hogy a kialakult hagyományokat ápolja, őrizze, továbbfejlessze, újabb eseményekkel
gyarapítsa, melyekkel növelik iskolánk hírnevét. Az ünnepélyek rendjét az iskola munkaterve,
az ehhez kapcsolódó ünnepi öltözéket pedig a házirend szabályozza.
Rendezvények:














kilencedikes diákok köszöntése,
szecskaavató,
szalagtűző,
tanulmányi kirándulás,
osztálytalálkozók,
ballagás,
pályaválasztást segítő rendezvények általános iskolásoknak, és diákjainknak
jeles napok: pl.: egészségnap, sportnap, Föld Napja, Víz Világnapja, Költészet Napja,
Magyar Kultúra Napja, Állatok Világnapja, Magyar Nyelv Napja, Magyar Diáksport
Napja, Aradi Vértanúk Napja, A Köztársaság Napja,
Kommunista Diktatúrák
Áldozatainak Emléknapja, Holocaust Áldozatainak Emléknapja, Nemzeti Összetartozás
Napja
ünnepségek, megemlékezések,
karácsonyi ünnepség,
cserekapcsolat,
alkalmankénti osztályközösség-építő rendezvények.

1.5. A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai
A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk
tartalmazza. A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg:











a tanítási órákra való felkészülés,
a tanulók dolgozatainak javítása,
a tanulók munkájának rendszeres értékelése,
a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák
vezetése,
érettségi, különbözeti, felvételi, osztályozó vizsgák lebonyolítása,
kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése,
a tanulmányi versenyek lebonyolítása,
tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok,
felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken,
iskolai méréseken, iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése,
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osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása,
az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása,
szülői értekezletek, fogadóórák megtartása,
részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken,
részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken,
a tanulók felügyelete óraközi szünetekben,
tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése,
iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel,
részvétel a munkaközösségi értekezleteken,
tanítás nélküli munkanapon az intézményvezető által elrendelt szakmai jellegű
munkavégzés,
iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés,
szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása,
osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása.

Az osztályfőnököt – az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva – az
intézményvezető bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő rendszer elvét
figyelembe véve.
Az osztályfőnök feladatai és hatásköre

















Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája
során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire.
Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását.
Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az
osztály szülői közösségével.
Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét.
Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé
terjeszti.
Szülői értekezletet tart.
Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: digitális napló vezetése,
ellenőrzése, félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása,
továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása.
folyamatosan nyomon követi és aktualizálja a digitális naplóban a diákok adatainak
változását, a bejárók, a menzások és a kollégisták adataiban bekövetkező változásokat
Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát.
Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra,
kapcsolatot tart az iskola pszichológusával.
Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására
mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében.
Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére.
Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok
megoldását.
Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban.
Segíti és dokumentálja diákjai részvételét az iskolai közösségi szolgálatban.
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1.6. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenységek
1.6.1. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek
Kiemelt nevelési feladat a tehetséges tanulókkal való foglalkozás, melynek szinterei:




szakkörök
verseny előkészítések
egyéni foglalkozások.

A pedagógiai értékelésnek a tanuló szempontjából motiváló hatása is van. A motiváció egyik
legfontosabb formája a versenyeztetés. Különböző tanulmányi és egyéb versenyeket
szervezünk, melyeken diákjaink sikerélményekhez jutnak: A legtöbben a házi versenyeken
mérik össze tudásukat, a legrangosabbak az országos tanulmányi versenyek, illetve az országos
szervezésű egyéb versenyek. A legjobb teljesítményt elért tanulókat az év végén jutalomban
részesítjük.
Az iskola támogatja a kiemelt sportteljesítményeket elért tanulók külső egyesületekben való
sportolását. Az egyesületüktől hozott igazolással heti két órát beszámítunk számukra a
mindennapos testnevelés óraszámába.
Az iskola lehetőséget biztosít a tehetséges tanulók bemutatkozására:





szalagavatón,
egyéb iskolai rendezvényeken,
kiállításokon,
városi rendezvényeken.

Az iskola elkötelezett a tehetségekkel való foglakozás minden formája iránt. Így többek között
a versenyeztetésnek is. Az iskola folyamatosan jelen van a kisebb, nagyobb helyi, illetve
országos, nemzetközi versenyeken. Fontosnak tartjuk, hogy mindenki megtalálja a neki
leginkább megfelelő megmérettetést, tudását tehetség meg tudja mutatni, s ezáltal
sikerélményhez jusson. Ezért indítjuk diákjainkat különböző versenyeken, az iskola
pedagógusai pedig a felkészítés kezdeti fázisától egészen a versenykíséretig folyamatosan
nyomon követik diákjaik fejlődését.
1.6.2. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő programok
Minden év szeptemberének első napjaiban felmérjük a kilencedik osztályba járó tanulók
tudásszintjét az egyes tantárgyakból. A tanulási kudarc legfőbb oka sok esetben az általános
iskola után a nem célravezető tanulás, vagy a „tanulni tudás” hiánya. A felmerülő problémákról
az osztályfőnök konzultál a szülőkkel. A felmérés során feltárt hiányosságok kiküszöbölésére
évfolyam szinten felzárkóztató foglalkozásokat szervezünk, melyet a tanuló egész évben
igénybe vehet. Az osztályfőnöki óra keretében a tanulás módszereiről kapnak tájékoztatást.
Szükség esetén osztályon belül tanulópárok létrehozásával segítjük a tanulási nehézségekkel
küzdő diákjainkat.
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1.6.3. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel, sajátos nevelési igénnyel
összefüggő pedagógiai tevékenységek
Diákjaink többségében kevésbé jól szocializált társadalmi rétegekből származnak, így az iskola
létszámához viszonyítva sok esetben találkozunk beilleszkedési és magatartási nehézséggel
küzdő tanulókkal. Számuk az elmúlt évekhez képest a társadalmi változások miatt növekvő
tendenciát mutat. A beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségekkel küzdő tanulókra
megkülönböztető figyelmet kell fordítani a szaktanároknak, osztályfőnököknek. Igénybe
vesszük az az iskolaorvos, valamint a védőnő segítségét is. Az osztályfőnök feladata, hogy
felhívja a tanárok figyelmét ezen tanulókra és kérje őket, a megfelelő pedagógia
alkalmazásával a felmerülő problémákat küszöböljék ki.

1.6.4. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok
A társadalmi változások miatt tanulóink egyre több negatív hatásnak vannak kitéve, ezért
nagyon fontos feladatnak tartjuk a hátrányos helyzetű tanulókkal való foglalkozást, a
problémáik megoldásának a kezelését. Ennek érdekében az iskolában a gyermek- és
ifjúságvédelmi feladatokat az osztályfőnöki munkaközösség vezetője az iskolai védőnő
segítségével látja el. Együttműködnek az osztályfőnökökkel, összehangolják az osztályfőnöki és
a szülői közösség gyermekvédelmi tevékenységét.
Feladatok: Minden tanév elején felmérést készítünk az iskola veszélyeztetett és hátrányos
helyzetű tanulóiról, javaslatot dolgozunk ki szociális támogatásukra és pedagógiai
gondozásukra.
A tanulók testi-lelki egészségének megóvása, káros szokásaik kialakulásának megelőzése
érdekében programokat szervezünk, rendezünk:









osztályfőnöki munkatervet készítünk a fenti témakörben;
megszervezzük az osztályfőnökök továbbképzését;
az adott témakörben az osztályfőnöki munkát segítő dokumentumokat szerzünk be,
állítunk össze, az iskolai könyvtárban, az osztályfőnöki mappában hozzáférhetővé téve
azokat;
tájékoztatókat, szülői tréningeket szervezünk a szülői munkaközösség tagjai számára;
az osztályfőnöki órákon és órán kívül programok keretében személyiség-,
hatékonyságfejlesztő, kommunikációs, tanulást segítő előadásokat, tréningeket
szervezünk, bonyolítunk le;
megszervezzük a kiemelten veszélyeztetett helyzetű tanulók egyéni foglalkozásait,
biztosítjuk aktív közreműködésüket, szükség esetén szakemberhez irányítjuk, valamint
rendszeresen tartjuk a kapcsolatot az érintett szülőkkel.

A fenti programjaink rendszeres közreműködői az iskolaorvos és védőnő, szakképzett az ÁNTSZ
munkatársai, a Drogambulancia, valamint a Rendőrség szakemberei. A veszélyeztetett és
hátrányos helyzetű, valamint a magatartászavaros gyerekek fejlődését is kiemelt figyelemmel
kísérjük. Ha a gyermek családban történő nevelése nem biztosított, fejlődését akadályozza a
családi környezete, részükre védő - óvó intézkedéseket kezdeményezünk. Állandó kapcsolatot
tartunk a Somogy Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsággal,
a Gyermekjóléti Szolgálattal, az Önkormányzat Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi
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Irodájával, a Rendőrség Bűnmegelőzési osztályával, az Ifjúsági és Ideggondozó Intézettel, a
Családsegítő Központokkal, a Nagycsaládosok Egyesületével és más civil szervezetekkel.
Az egészséges életmódra nevelés keretében osztályfőnöki órákon a következő készségeket
fejlesztjük:







segítségkérés és nyújtás felismerése,
konfliktuskezelés,
önismeret,
stressz kezelés,
problémamegoldás,
döntéshozás.

Egyre többet kell foglalkoznunk a drogmegelőzési tevékenységünkkel, a különböző szerek
fogyasztásának veszélyeivel, a szülők szerepének fontosságával.

1.6.5. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek
Az iskola oktató-nevelő munkájában kiemelt szerepet játszik a szociális hátrányokkal küzdő
diákok problémáinak minél alaposabb megismerése. Ezeknek a tanulóknak három fő területen
nyújt segítséget az iskola:




a tanulásban,
az életvezetési problémák megoldásában,
a rossz anyagi körülmények között élők támogatásában.

A szociális hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységek:








felzárkóztató foglalkozások, illetve tehetséggondozó programok szervezése,
motiválás arra, hogy a tanuló szükség esetén kollégiumi ellátásban részesüljön,
pályázatok figyelése, részvétel pályázatokon,
felvilágosító munka a szociális juttatások lehetőségeiről szülői értekezleteken,
fogadóórákon,
tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű diákok ajánlása a Rotary klubok, az
önkormányzat támogatására,
alapítványaink anyagi támogatása,
drog- és bűnmegelőzési programok.

1.7. Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi rendje
A tanuló joga különösen, hogy






felzárkóztató foglalkoztatásban részesüljön;
válasszon a választható tantárgyak, foglalkozások közül;
igénybe vegye az iskolában rendelkezésre álló eszközöket, az iskola és létesítményeit
(könyvtár, számítástechnikai terem sport- és szabadidő-létesítmények stb.);
rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön;
hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a jogai
gyakorlásához szükséges eljárásokról;
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részt vegyen a diákkörök munkájában, és kezdeményezze azok létrehozását, tagja
legyen iskolai, művelődési, művészeti, ismeretterjesztő, sport- és más köröknek - ha
törvény másképp nem rendelkezik -, az iskolán kívüli civil szervezeteknek;
az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson minden
kérdésről, az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról, az iskola, kollégium
működéséről, továbbá tájékoztatást kapjon személyét és tanulmányait érintő
kérdésekről, valamint e körben javaslatot tegyen, továbbá kérdést intézzen az iskola
vezetőihez, pedagógusaihoz, az iskolaszékhez, s arra legkésőbb a megkereséstől
számított tizenöt napon belül - az iskolaszéktől, a tizenötödik napot követő első ülésen
- érdemi választ kapjon;
vallási, világnézeti vagy más meggyőződését, nemzeti vagy etnikai önazonosságát
tiszteletben tartsák, és azt kifejezésre juttassa, feltéve, hogy e jogának gyakorlása nem
ütközik jogszabályba, nem sérti másoknak ezt a jogát, és nem korlátozza a társai
tanuláshoz való jogának gyakorlását;
levelezéshez való jogát tiszteletben tartsák, feltéve, hogy e jogának gyakorlása nem
sérti másoknak ezt a jogát, és nem korlátozza társai tanuláshoz való jogának
gyakorlását;
jogszabályban meghatározottak szerint vendégtanulói jogviszonyt létesítsen;
tanulmányai során - a pedagógiai programban és az érettségi vizsgaszabályzatban
meghatározott keretek között - megválassza azokat a tantárgyakat, amelyeket tanulni
kíván, valamint, ha erre lehetőség van, megválassza a tantárgyakat tanító pedagógust.
jogai megsértése esetén - jogszabályban meghatározottak szerint - eljárást indítson,
továbbá igénybe vegye a nyilvánosságot;
személyesen vagy képviselői útján - jogszabályban meghatározottak szerint - részt
vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában, a nevelési-oktatási intézmény
irányításában;
magántanuló legyen, továbbá, hogy kérje a tanórai foglalkozásokon való részvétel alóli
felmentését;
kérelmére - jogszabályban meghatározott eljárás szerint - független vizsgabizottság
előtt adjon számot tudásáról;
kérje az átvételét másik, azonos vagy más típusú nevelési-oktatási intézménybe;
különbözeti vizsga vagy évfolyamismétlés nélkül folytathassa tanulmányait akkor is, ha
az állandó lakóhelyén nem működik olyan iskola, amelyikben a tankötelezettség végéig
biztosított az iskolai nevelés és oktatás;
választó és választható legyen a diákképviseletbe;
a diákönkormányzathoz fordulhasson érdekképviseletért, illetve a törvényben
meghatározottak szerint kérje az őt ért sérelem orvoslását;
kérelmére, indokolt esetben, szociális ösztöndíjban, illetve szociális támogatásban
részesüljön.

(1) A szakközépiskola tanulóját a szakképzési évfolyamokon folyó gyakorlati képzés keretében
az érdekvédelem és a munkavédelem tekintetében megilletik mindazok a jogok, amelyeket a
Munka Törvénykönyve biztosít a munkavállalók részére [Mt. 18. §, 19. §, 21. §, 22. § (1)-(2)
bekezdés, 24. § (1) bekezdés, 26-27. §, 102. § (2) bekezdés és a (3) bekezdésének b)-c) pontja].
A tanuló foglalkoztatására - a szakképzésről szóló törvény eltérő rendelkezésének hiányában alkalmazni kell továbbá a Munka Törvénykönyve 104. §-ának (1)-(4) bekezdését, 124. §-ának
(1) bekezdését, 125. §-ának (1)-(2) bekezdését, 129/A. §-ának (2)-(6) bekezdését, valamint a
munkavédelemre vonatkozó jogszabályokat. A tanuló a gyakorlati képzéssel kapcsolatos
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igényeinek érvényesítése érdekében - a munkaügyi jogvitára vonatkozó rendelkezések szerint
(Mt. 199-202. §) - jogvitát kezdeményezhet. E rendelkezések alkalmazásában munkavállalón a
tanulót, munkáltatón a gyakorlati képzés szervezőjét, munkaviszonyon a tanulói jogviszonyt,
szakszervezeten a tanulói szakszervezetet kell érteni.
(2) A szakképzésben részt vevő tanuló a szakképzésre vonatkozó jogszabályok szerint jogosult
juttatásokra és kedvezményekre. A juttatásokat és kedvezményeket a gyakorlati képzés
szervezője köteles biztosítani.
A tanuló kötelessége, hogy












részt vegyen a kötelező és a választott foglalkozásokon és szakmai gyakorlatokon;
eleget tegyen - rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek
megfelelően - tanulmányi kötelezettségének;
életkorához és fejlettségéhez, továbbá iskolai és kollégiumi elfoglaltságához igazodva,
pedagógus felügyelete, szükség esetén irányítása mellett - a házirendben
meghatározottak szerint - közreműködjön saját környezetének és az általa alkalmazott
eszközöknek a rendben tartásában, a tanítási órák, rendezvények előkészítésében,
lezárásában;
megtartsa az iskolai tanórai és tanórán kívüli foglalkozások, az iskola és a helyiségei és
az iskolához, tartozó területek használati rendjét, a gyakorlati képzés rendjét, az iskola,
szabályzatainak előírásait;
óvja saját és társai testi épségét, egészségét, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és
biztonságát védő ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó
pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola
alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet, illetve balesetet
észlelt, továbbá - amennyiben állapota lehetővé teszi -, ha megsérült;
megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás
során használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit;
az iskola vezetői, tanárai, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát és jogait
tiszteletben tartsa;
megtartsa az iskolai szervezeti és működési szabályzatban, továbbá a házirendben
foglaltakat.

1.8. Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel
1.8.1. A diákokkal való kapcsolattartás formái
A diákokkal való kapcsolattartás elsődlegesen a mindennapi érintkezés során történik a tanítási
órákon, az órák közti szünetekben, a tanítás előtt és után. A tanulót a fejlődésről, egyéni
haladásáról a szaktanárok folyamatosan (szóban, illetve írásban – digitális naplón keresztül)
tájékoztatják. A diákok bármely tanárukat megkereshetik javaslataikkal és egyéni gondjaikkal,
személyükről és az osztályközösségről információkat kérhetnek tőlük és az iskola vezetőitől. A
diákok személyét érintő problémákkal elsődlegesen az osztályfőnök és a szaktanárok
foglalkoznak. A diákok többségét, vagy jelentős részét érintő információk közlésére, illetve
cseréjére diákönkormányzat évente 3-4 alkalommal ül össze. Ez a diákönkormányzat
kezdeményezésére évente kötelezően összehívandó fórum, ahol a diákönkormányzat a tanulók
jelentős részét vagy egészét érintő problémákat, panaszokat vethet fel, azokra választ kérhet.
A diákközgyűlés az a legmagasabb fórum, amelyen az intézmény tanulói és diákönkormányzata
minden olyan problémát fölvethetnek, amely a tanulói jogok érvényesülésével akár az
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intézményen belül, akár a jogi szabályozásban sérelmet, feszültséget, méltánytalanságot okoz.
Az iskolai nevelés csak a családdal együtt lehet teljes, ezért iskolánk a szülőkkel maximális
együttműködésre törekszik. Fontos feladatunknak tekintjük, hogy a szülők megismerjék
tantestületünk nevelési elveit, elfogadják ezeket és támogassák törekvéseinket. Ugyanakkor
számítunk a szülők tanácsaira, jótékony kritikáira. Olyan kapcsolat megteremtésére
törekszünk, amely lehetővé teszi a felmerülő gondok, problémák közös együttműködéssel
történő megoldását.
1.8.2. A szülőkkel való kapcsolattartás formái













A diákok szüleinek folyamatos tájékoztatása telefonon és a helyszínen a felvételi
menetéről,
az eredmények gyors közzététele az interneten, az iskolai hirdetőn,
pályaválasztással kapcsolatos kiadványt készítünk,
személyes beszélgetések szülőkkel vagy hatszemközt (szülő–diák–tanár) prevenciós,
illetve problémafeltáró céllal a családi háttér-funkció erősítésére, ill. alakítására,
valamennyi évfolyamon évente két szülői értekezlet tartunk,
pályaválasztási, érettségivel kapcsolatos tájékoztatás a végzős diákok és az érdeklődő
diákok számára,
fogadóórák iskolai szinten,
egyéni fogadóórák a tanárok órarendjében,
szülői közösség értekezletei,
előadások aktuális problémákról szülőknek, pedagógusoknak,
nyílt nap,
folyamatos személyes kapcsolattartás,

Az iskolai nevelés csak a családdal együtt lehet teljes, ezért a szülőkkel maximális
együttműködésre törekszünk. A szülőkkel való együttműködés nem mindig problémamentes,
ám az utóbbi évek bíztató eredményei azt jelzik, hogy elfogadják iskolánk tantestületének
nevelési elveit, támogatják ez irányú törekvéseinket.
Szülői értekezlet
Az iskola éves munkatervébe beütemezett szülői értekezletek feladata, hogy tájékoztassa a
szülőket gyermekük előmeneteléről, az osztály aktuális problémáiról, az osztályban és az
iskolában jelentkező feladatokról. A szülői értekezleten minden alkalommal nevelési kérdések
is előkerülnek, valamint áttekintő képet ad az osztályfőnök osztálya neveltségi szintjének
alakulásáról. Szülői értekezletet évente legalább két alkalommal tartunk. Ha az osztály
helyzete, problémái, a csoport előtt álló feladatok azt indokolják, az iskola intézményvezetője
rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze a szülők tájékoztatására, a problémák közös
megoldási lehetőségének megtalálására.
Fogadóóra
Célja, hogy a szülők egyénileg információt kapjanak gyermekük előmeneteléről,
magatartásáról, a szaktanár róla alkotott véleményéről, valamint a pedagógus tanácsokat
adhasson a tanuló nevelésével kapcsolatosan. A fogadóórákat minden pedagógus az
órarendjében heti egy alkalommal jelöli ki, erről tájékoztatja az osztályfőnök kollégát, aki az
osztályába járó diákok szüleinek kihirdeti. A szülői értekezletek előtt, minden kolléga fogadó
órát tart, ahol a szülők egyénileg érdeklődhetnek a gyermekük tanulmányi helyzetéről.
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A szülők írásos tájékoztatása
Az intézmény vezetői, a szaktanárok és az osztályfőnökök a digitális napló vezetésével tesznek
eleget tájékoztatási kötelezettségüknek. A szülővel való kapcsolatfelvétel telefonon, vagy a
digitális napló révén küldött elektronikus levéllel történhet. Az osztályfőnök a digitális naplóba
tett bejegyzés, a digitális napló üzenetküldő funkciójával vagy elektronikus levél útján értesíti a
szülőket a tanuló gyenge vagy hanyatló tanulmányi eredménye vagy fegyelmi vétsége esetén.
Az osztályfőnök a digitális napló útján tájékoztatja a szülőket a fogadóórák, a szülői
értekezletek időpontjáról és más fontos eseményekről, lehetőleg egy héttel az esemény előtt.
A tanuló félévi és év végi eredményeiről a szülő tájékoztatást kap a félévi értesítő és az év végi
bizonyítvány révén. Tekintettel arra, hogy tanulóink egy része olyan településről jár be, ahol az
internet elérés nem biztosított, illetve szülők nem rendelkeznek internet hozzáféréssel vagy
számítógéppel, az iskola minden jelentős intézkedését hagyományos úton, írásban közli a
szülőkkel.
Nyílt nap
A nyílt napot az iskolába készülő általános iskolások számára szervezi az intézmény
igazgatósága és tantestülete. Célja bepillantást adni az iskola életébe, információt adni az
intézmény által indított osztályokról, a képzés formájáról és tartalmáról, a nyelvoktatásról. A
nyílt napon szülők és pedagógusok is részt vehetnek.
Az iskolaszék
Az iskolaszék a szülő, a pedagógusok és az iskolai diákönkormányzat azonos számú
képviselőkből álló választott szervezete. Az iskolaszék dönt minden olyan kérdésben, amelyben
az intézményvezető, a nevelőtestület vagy a fenntartó döntési jogát átruházza e szervezetre.
Egyetértési jogot gyakorol a szervezeti és működési szabályzat, az adatkezelési szabályzat,
valamint a házirend elfogadásakor. Véleményezési joga van az intézmény működését érintő
összes kérdésben.
A szülői munkaközösség
A szülői munkaközösség célja a legaktívabb szülőkből álló közösség megalkotása, amely átfogja
az iskola működésének egészét. A szülői munkaközösség annak szervezeti és működési
szabályzatában foglaltak szerint épül föl és működik. Vezetőjét a szülői munkaközösség maga
választja az intézménybe járó diákok szülői közül. A munka koordinálását a tantestület
javaslatára az intézményvezető által megbízott intézményvezető-helyettes végzi. A szülői
munkaközösség véleményt nyilváníthat, információt kérhet az intézményt érintő bármely
kérdésben. Feladata az iskola hagyományrendszerében szereplő események lebonyolításában
való közreműködés is. Az együttműködés során kiemelt figyelmet kell fordítani a közös munka
eredményességének értékelésére. Amennyiben akár egyetlen területen a rendellenes
működés, a kapcsolatok lazulásának jelei mutatkoznak, tárgyalásokat kell kezdeményezni az
érintettekkel az együttműködésben mutatkozó gondok feltárására, a szabályozó rendszer
módosítására.
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1.9. A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata
1.9.1. A vizsgaszabályzat célja
Vizsgaszabályzatunk célja, a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének
szabályozása. A szabályozás kiterjed a tanulmányok alatti vizsgára (osztályozó vizsga,
javítóvizsga, különbözeti vizsga).
Meghatározza:




a vizsga követelményeit,
a vizsga részeit (írásbeli, szóbeli, gyakorlati),
az értékelés rendjét.

A nevelőtestület a pedagógiai program alapján határozza meg, és a helyben szokásos módon
nyilvánosságra hozza. A tanulmányok alatti vizsgák célja azon tanulók osztályzatainak
megállapítása, akiknek félévi vagy év végi osztályzatait évközi teljesítményük és érdemjegyeik
alapján a jogszabályok és az intézmény pedagógiai programja szerint nem lehetett
meghatározni. A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető.
1.9.2. A vizsgaszabályzat hatálya
Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz:




osztályozó vizsgákra,
különbözeti vizsgákra,
javítóvizsgákra vonatkozik.

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára:




aki osztályozó vizsgára jelentkezik,
akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít,
akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít.

Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira:


akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek feltételeként az intézmény
intézményvezetője különbözeti vizsga és/vagy osztályozó vizsga letételét írja elő.

1.9.3. A tanulmányok alatt vizsgák fajtái
Osztályozóvizsga: A tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha:






az iskola intézményvezetője felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól;
az iskola intézményvezetője engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a
tanulmányi követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse;
egy tanítási évben 250 óránál, vagy egy adott tantárgy óraszámának 30 %-ánál többet
mulasztott és emiatt nem volt osztályozható és a tantestület az osztályozó vizsga
letételét engedélyezte (kivételt képeznek a művészeti szakképzés szakmai órái,
melyekről történő 20%-os hiányzás évismétlési kötelezettséget von maga után);
magántanuló volt.

Az osztályozóvizsgákra való jelentkezésre, illetve a vizsgák letételére vonatkozó időszakokat az
iskola házirendje szabályozza.
27

Javítóvizsga: A tanulónak javítóvizsgát kell tennie, ha a tanév végén legfeljebb három
tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott. Az javítóvizsgákra való jelentkezésre, illetve a vizsgák
letételére vonatkozó időszakokat az iskola házirendje szabályozza.
Különbözeti vizsga: A szaktanárokkal történt egyeztetéssel, egyéni elbírálás alapján, például
osztály, csoport, vagy fakultáció váltása kapcsán.

28

1.9.4. A vizsgák, valamint a témazáró dolgozatok értékelése tantárgyanként:
Tantárgy

Élő idegen nyelv

Vizsga fajtája
Vizsga típusa és időtartam
osztályozóvizsga, Az írásbeli vizsga:
A vizsgázó számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre
különbözeti
álló maximális idő hatvan perc. Az írásbeli vizsga lehetséges részei: olvasott
vizsga, pótló
szövegértés, nyelvhelyesség, hallott szövegértés, fogalmazás.
vizsga, témazáró
dolgozatok
A szóbeli vizsga:
Idegen nyelvből a szóbeli vizsga előtt felkészülési idő nincs. (Az érettségi vizsga
vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Kormányrendele
35. § (2) be-kezdése a l a p j á n ) A szóbeli feleltetés időtartama maximum
tizenöt perc. A szóbeli vizsga lehetséges részei: önálló témakifejtés kérdések,
képek vagy olvasott szöveg alapján, szituáció. A szóbeli vizsgán a vizsgázó
tételt húz. Az értékelés szempontjai: szókincs, nyelvtan, kiejtés, beszédtempó,
javítóvizsga
logikai felépítés, kommunikációs készség.

70-100% közepes
30-69% elégséges
0-29% elégtelen
Ha a tanuló az írásbeli
vizsgán min. 20%-ot ér
el, szóbeli vizsgát tehet.
85 – 100 % jeles
70 – 84 % jó
55 – 69 % közepes
35 – 54 % elégséges
0 - 34 % elégtelen
85 – 100 % jeles
70 – 84 % jó
55 – 69 % közepes
35 – 54 % elégséges
0 - 34 % elégtelen A
végső osztályzatot az
írásbeli és a szóbeli
osztályzatok átlaga adja.

témazáró dolgozat

Földrajz

Értékelés
86%-100% jeles
71%-85% jó
56%-70% közepes
41%-55% elégséges
0%-40% elégtelen

osztályozóvizsga,
különbözeti
vizsga, pótló
vizsga
írásbeli: 45 perc, szóbeli: 15 perc 25 perc felkészülési idővel
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javítóvizsga

Történelem,
történelem és
társadalomismeret,
társadalmi és
állampolgári
ismeretek, etika,
filozófia -

osztályozóvizsga,
Az írásbeli dolgozat időtartama 45 perc, ezt követi a szóbeli vizsga, amely előtt
különbözeti vizsga,
a felkészülési idő 30 perc, a felelet időtartama 15 percnél hosszabb nem lehet.
valamint témazáró
dolgozatok

57%-tól közepes
56% - 40% elégséges
39% - 0 % elégtelen

javítóvizsga

témazáró dolgozat

Biológia, biológia
– egészségtan,
kémia

osztályozóvizsga,
különbözeti
vizsga, pótló
vizsga

Írásbeli:
80 – 100 % - közepes
50 - 79 % - elégséges
Szóbeli vizsga feltétele:
30% elérése az írásbeli
részből. A végső osztályzatot
az írásbeli és a szóbeli
osztályzatok átlaga adja.
85% -100% - jeles
84% - 72% - jó
71% - 57% - közepes
56% - 40% - elégséges
39% - 0% - elégtelen

írásbeli

Időtartam:
Írásbeli rész: 45 perc
Szóbeli rész: kb: 15 perc (Felkészülési idő: 25 perc)

85 – 100% jeles
70 – 84% jó
55 – 69% közepes
35 – 54% elégséges
0 -- 34% elégtelen
Írásbeli rész:
80 – 100% jeles
60 – 79% jó
40 – 59% közepes
25 – 39% elégséges
0 -- 24% elégtelen
A végső osztályzatot az
írásbeli és a szóbeli
osztályzatok átlaga adja.
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javítóvizsga

Testnevelés és
sport

osztályozóvizsga,
különbözeti
vizsga

Időtartam: írásbeli rész: 45 perc
Szóbeli rész: kb. 15 perc (Felkészülési idő: 25 perc)

A vizsga ideje: 20 perc bemelegítés után, 45 perc vizsga, a gyakorlati
teljesítmény ellenőrzése.

javítóvizsga

Rajz és vizuális
kultúra, Vizuális
kultúra

osztályozóvizsga,
különbözeti
vizsga, valamint
témazáró
dolgozatok

javítóvizsga

Mozgóképkultúra
és médiaismeret

osztályozóvizsga,
különbözeti
vizsga, valamint
témazáró
dolgozatok

Az javítóvizsga írásbeli és gyakorlati részből áll. A két vizsgarész teljesítésével
együttesen 100 pont érhető el. Az írásbeli vizsga a felsorolt témakörökből áll
össze. A gyakorlati vizsga egy meghatározott feladat manuális kivitelezését
takarja. Mindkét vizsgarészen legalább 10%-os eredményt kell elérni,
ellenkező esetben az osztályzat elégtelen írásbeli 45 perc, gyakorlati 45 perc.
Az javítóvizsga írásbeli és gyakorlati részből áll. A két vizsgarész teljesítésével
együttesen 100 pont érhető el. Az írásbeli vizsga a felsorolt témakörökből áll
össze. A gyakorlati vizsga egy meghatározott feladat manuális kivitelezését
takarja.
A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. A két vizsgarész teljesítésével
együttesen 100 pont érhető el. Az írásbeli vizsga a felsorolt témakörökből áll
össze. A szóbeli vizsga egy meghatározott filmesztétikai téma kifejtése.
Mindkét vizsgarészen legalább 10%-os eredményt kell elérni, ellenkező
esetben az osztályzat elégtelen
írásbeli 45 perc, szóbeli 45 perc

Írásbeli rész:
80 – 100 % közepes
40 -- 79 % elégséges
0-39% elégtelen
A végső osztályzatot az
írásbeli és a szóbeli
osztályzatok átlaga adja
Az érettségi vizsga
értékelésének megfelelően.
80 – 100 % közepes
40 - 79 % elégséges
0 - 39 % elégtelen
0-24 pont: elégtelen
25-39 pont: elégséges
40-59 pont: közepes
60-79 pont: jó
80-100 pont: jeles
Maximálisan elérhető pont:
100 pont
Minimális pontszám:
0-29%: elégtelen
30-69%: elégséges
70-100%: közepes
0-24 pont: elégtelen
25-39 pont: elégséges
40-59 pont: közepes
60-79 pont: jó
80-100 pont: jeles
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javítóvizsga

Az javítóvizsga írásbeli és szóbeli részből áll.. A két vizsgarész teljesítésével
együttesen 100 pont érhető el. Az írásbeli vizsga a felsorolt témakörökből áll
össze. A szóbeli vizsga egy meghatározott mozgóképkultúra és médiaismereti
témakör kifejtése.

Magyar nyelv témazáró dolgozat
és irodalom

osztályozóvizsga,
különbözeti
vizsga

javítóvizsga

Maximálisan elérhető pont:
100 pont
Minimális pontszám:
0-29%: elégtelen
30-69%: elégséges
70-100%: közepes
90 – 100 % jeles
75 – 89 % jó
55 – 74 % közepes
40 – 54 % elégséges
0 – 39 % elégtelen

A vizsga írásbeli (50 %) és szóbeli (50 %) részből áll.
Az írásbeli vizsgán a feladatlapok előkészítéséről és a szükséges kötetek,
szöveggyűjtemények rendelkezésre bocsátásáról a vizsgabizottság tagjai
gondoskodnak. A vizsgázó számára az írásbeli feladatok megválaszolásához 60
perc áll rendelkezésre.
A szóbeli vizsgán a vizsgázó kérdéseket kap a szaktanártól a kijelölt
vizsgaanyagból, és megkapja a tétel kifejtéséhez szükséges segédeszközt. A
vizsgázónak a szóbeli felelet előtt kérésére legfeljebb húsz perc felkészülési
időt lehet biztosítani. A feleltetés időtartama tizenöt percnél nem lehet több. Ha
a vizsgázó a kapott tétel anyagában teljes tájékozatlanságot árul el, szaktanára
egy alkalommal póttételt jelöl ki számára. Ez esetben a szóbeli minősítést a
póttételre adott felelet alapján kell kialakítani úgy, hogy az elért pontszámot
meg kell felezni és egész pontra fel kell kerekíteni, majd az osztályzatot ennek
alapján kell kiszámítani.

85 – 100 % jeles
71 – 84 % jó
55 – 70 % közepes
35 – 54 % elégséges
0 – 34 % elégtelen

70 – 100 % közepes
30 – 69 % elégséges
0 – 29 % elégtelen
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Matematika,
fizika,
informatika

osztályozóvizsga,
különbözeti
vizsga, valamint
témazáró
dolgozatok

írásbeli féléves anyagnál: 60 perc, éves anyagnál 2×45 perc

javítóvizsga

Írásbeli, 60 perc

20%-32%
elégtelen
(vizsga esetén szóbeli
felelettel javíthat)
33%-49%
elégséges
50%-66%
közepes
67%-82%
jó
83%-100% jeles
0 - 19 %
elégtelen
20-39 %
elégtelen de
szóbeli felelettel javíthat
40%-79%
elégséges
80% felett
közepes
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Az írásbeli vizsga szabályai
Az írásbeli vizsga alkalmával követendő szabályokat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet ismerteti.
Tájékoztatásként röviden ismertetjük a legfontosabb szabályokat.









A vizsga kezdetekor a vizsgaelnök megállapítja a jelenlévők személyazonosságát, ismerteti az
írásbeli vizsga szabályait, majd kihirdeti az írásbeli tételeket.
A vizsgateremben az ülésrendet a vizsga kezdetekor a vizsgáztató tanár alakítja ki.
Az írásbeli vizsgán csak az iskola hosszú bélyegzőjével ellátott lapokon, feladatlapokon,
tétellapokon lehet dolgozni. A rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát tintával kell
elkészíteni. A feladatlap előírhatja számítógép használatát.
Az íróeszközökről a vizsgázók, a vizsgához szükséges segédeszközökről az iskola gondoskodik.
A vizsgázó az írásbeli válaszok kidolgozásának megkezdése előtt mindegyik feladatlapon
feltünteti nevét, a vizsganap keltét, a tantárgy megnevezését. Vázlatot, jegyzetet csak ezeken
a lapokon készíthet.
A vizsgázóknak a feladat elkészítéséhez útbaigazítás, segítség nem adható.

A vizsgázónak az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló maximális idő
vizsgatantárgyanként negyvenöt perc, (magyar nyelv és irodalom vizsgatantárgy esetén hatvan perc),
illetve az egyes tantárgyak esetén, ahol ettől eltérő, külön jelezzük.
A sajátos nevelési igényű vizsgázó kérésére, az intézményvezető engedélye alapján az írásbeli
feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt legfeljebb harminc perccel meg kell növelni,
lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközt használja,
engedélyezni kell, hogy írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tegyen
Egy vizsganapon egy vizsgázó vonatkozásában legfeljebb három írásbeli vizsgát lehet megtartani. A
vizsgák között pihenőidőt kell a vizsgázók részére biztosítani. A pótló vizsga harmadik vizsgaként –
szükség esetén újabb pihenőidő beiktatásával – is megszervezhető. A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendelet részletesen szabályozza:





az írásbeli vizsgán elkövetett esetleges szabálytalanság kezelését és annak következményeit,
a tanulónak fel nem róható okból a vizsgáról elkéső tanuló ügyének kezelését,
a tanulónak felróható okból a vizsgáról elkéső tanuló ügyének kezelését,
a vizsgát engedély nélkül korábban abbahagyó tanuló ügyének kezelését.

A szóbeli vizsga szabályai
A szóbeli vizsga alkalmával követendő szabályokat a végrehajtási rendelet részletesen ismerteti.
Tájékoztatásként röviden ismertetjük a legfontosabb szabályokat.






A vizsgázónak legalább tíz perccel korábban meg kell jelennie a vizsga helyszínén, mint amely
időpontban az a vizsgacsoport megkezdi a vizsgát, amelybe beosztották.
A vizsgateremben, egy időben legfeljebb hat vizsgázó tartózkodhat.
A vizsgázónak a szóbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló maximális idő vizsga
tantárgyanként tíz percnél több nem lehet, kivéve a két tanítási nyelvű gimnáziumba járó
diákok esetében, ahol tizenöt perc. A fenti időtartamokat pedagógiai célzattal
meghosszabbíthatjuk.
A felkészülésre vizsgatárgyanként legalább húsz perc időt kell biztosítani a vizsgázó számára.
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A szóbeli vizsgán a vizsgázó vizsgatantárgyanként húz tételt vagy kifejtendő feladatot, és
kiválasztja a tétel kifejtéséhez szükséges segédeszközöket.
A tételben szereplő kérdések megoldásának sorrendjét a vizsgázó határozza meg.
A vizsgázó útbaigazítás és támogatás nélkül, önállóan felel, de ha elakad, a vizsgabizottság
tagjaitól vagy a vizsgáztató tanártól kaphat segítséget.
A vizsgabizottság tagjai a tétellel kapcsolatosan a vizsgázónak kérdéseket tehetnek fel, ha
meggyőződtek arról, hogy a vizsgázó a tétel kifejtését befejezte vagy a tétel kifejtésében
elakadt.
A vizsgázót nem szabad félrevezetni, gondolkodásában, a tétel kifejtésében megzavarni. A
vizsgázó a tétel kifejtésében akkor szakítható félbe, ha a rendelkezésére álló idő letelt.
Ha a vizsgázó a húzott tételből teljes tájékozatlanságot árul el, az elnök egy alkalommal
póttételt húzat vele.
Ha a vizsgázó a feleletét befejezte, a következő tantárgyból történő tételhúzás előtt legalább
harminc perc pihenőidőt kell számára biztosítani, amely alatt a vizsgatermet elhagyhatja.

A sajátos nevelési igényű vizsgázó kérésére az intézményvezető engedélye alapján:




a húsz perc gondolkodási időt legfeljebb tíz perccel meg kell növelni,
engedélyezni kell, hogy a szóbeli vizsga helyett írásbeli vizsgát tegyen.
ha a vizsgázónak engedélyezték, hogy az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tegyen, és a
vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészekből áll, két vizsgatételt kell húznia és kifejtenie.

Egy vizsganapon egy vizsgázó számára legfeljebb három szóbeli vizsgát lehet tartani.
A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet részletesen szabályozza:





a szóbeli vizsgán elkövetett esetleges szabálytalanság kezelését és következményeit,
a neki fel nem róható okból a vizsgáról elkéső tanuló ügyének kezelési szabályait,
a neki felróható okból a vizsgáról elkéső tanuló ügyének kezelési szabályait,
a vizsgát engedély nélkül korábban abbahagyó tanuló ügyének kezelési szabályait.

A gyakorlati vizsga szabályai
Gyakorlati vizsgarészt tartalmaznak iskolánkban a következő vizsgatantárgyak:





testnevelés,
informatika,
ének-zene,
rajz és műalkotások elemzése

Tájékoztatásként röviden ismertetjük a legfontosabb szabályokat:





A gyakorlati vizsgafeladatokat a vizsgabizottság elnöke javaslatára az intézményvezető hagyja
jóvá.
A gyakorlati vizsgarészt akkor lehet megkezdeni, ha a vizsgabizottság elnöke meggyőződött a
feltételek meglétéről.
A gyakorlati vizsgarész a vizsgafeladatok elvégzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek
megléte esetén kezdhető meg, illetőleg folytatható.
A gyakorlati vizsgarész megkezdése előtt a vizsgázókat tájékoztatni kell a gyakorlati vizsgarész
rendjéről és a vizsgával kapcsolatos egyéb tudnivalókról.
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A gyakorlati vizsgafeladatok végrehajtásához az adott tantárgynál helyben meghatározott idő
áll a rendelkezésére. Ebbe az időbe a vizsgafeladatok ismertetésének ideje nem számít bele.
A gyakorlati vizsgarész végrehajtásához rendelkezésre álló idő feladatok szerinti megosztása
tekintetében a vizsgafeladatok leírása tartalmazhat rendelkezéseket.
Nem számítható be a vizsgafeladatok végrehajtására rendelkezésre álló időbe a vizsgázónak
fel nem róható okból kieső idő.
A gyakorlati vizsgarészt – a vizsgafeladatok számától függetlenül – egy érdemjeggyel kell
értékelni.

Előrehozott érettségi vizsga
A diáknak joga van előrehozott érettségi vizsgát tenni idegen nyelv és informatika tantárgyból, a
középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőző első vagy második tanév május-júniusi
vizsgaidőszakában. Ennek megtételéhez első lépésként a vizsgára készülő diák vegye fel a kapcsolatot
szaktanárával, aki véleményezési jogával élve támogathatja ebben, vagy kérheti arra, hogy
vizsgaszándékát újból gondolja át. Ennek oka, hogy az érettségi évében kifejezetten célzott, intenzív,
kompetenciák szerinti felkészítés folyik a vizsgára. Tapasztalataink is megerősítenek abban, hogy ha a
diák például a nyelvi órák látogatása alól mentesül, ez nyelvi tudása stagnálását, vagy romlását
eredményezheti. Az utolsó évfolyam(ok) által nyújtott felkészítés hozzájárul ahhoz, hogy a diák minél
magasabb százalékos eredményt érjen el az érettségi vizsgán.
Ha a tanuló valamely tantárgyból előrehozott érettségi vizsgát tett, annak óráit szinten tartás okán
továbbra is látogathatja, illetve szabadon választhatja.
A szakközépiskola szakmai tárgyai esetében témazáró dolgozatok nincsenek, az értékelés az elvégzett
gyakorlati munka szakmai minősítésén alapszik.
Az értékelés rendje
Ha a vizsgatantárgy írásbeli vizsgarészt is tartalmaz, akkor az írásbeli vizsga lezárását követően a
vizsgáztató tanár kijavítja a dolgozatot. Követelmény, hogy a dolgozat javítása pontozásos
rendszerben történjék, az egyes részpontszámokat és az egyes részekre kapható maximális
pontszámot egyaránt meg kell jelölni.
Amennyiben a tanuló a tanulmányok alatti vizsgát több évfolyam anyagából kívánja letenni, akkor a
vizsgákat minden évfolyam anyagából külön vizsgán kell megszereznie. Ha a tanuló egy évfolyam
anyagából március elseje utáni időpontban tesz osztályozó vizsgát, és a tantárgyból tanév közben –
tanára megítélése alapján – elegendő osztályzattal rendelkezik, akkor a vizsga anyaga a tanév végéig
még hátra lévő tananyagra korlátozódik. Ebben az esetben a vizsga értékelésében 20%-os súlyt
képvisel az osztályozó vizsga, 80%-os súlyt pedig a tanévben szerzett osztályzatok számtani közepe.
1.9.5. Az értékelés rendje
Ellenőrzési és értékelési rendszer
A tanuló tanulmányaival kapcsolatos adatok, értékelés rögzítése
Az iskolában a tanulók tanulmányaival kapcsolatos adatokat a naplóban rögzítjük. Az iskolai értékelés
célja, hogy a tanulót magasabb teljesítményre késztesse, ugyanakkor egészséges önkontrollt,
önértékelést alakítson ki.
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Az iskolai értékelés kiterjed




a tanuló tanórai és tanórán kívüli magatartására, szorgalmára, munkához való hozzáállására,
az ismeretek elsajátításának szintjére,
a korábbi ismereteihez mért fejlődésére.

Az értékelés feladata




tárgyilagosan minősítse a tanuló tudását,
ösztönözze a tanulót magasabb teljesítményre,
egyértelműen jelezze a szülőknek, illetve a tanulóknak, hogy milyen a tanuló viszonya az
iskolai követelményekhez és az iskolához.

A tanuló teljesítményének értékelése öt jeggyel történik: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2),
elégtelen (1), melyhez a tanár szóbeli vagy írásbeli magyarázatot is ad.
Jeles (5) osztályzatot az a tanuló kaphat, aki a tantárgy tantervi követelményeinek maximálisan
eleget tett, ismereteit alkotó módon tudja felhasználni.
Jó (4) osztályzatot az a tanuló kaphat, aki ugyan eleget tett a tantárgy tantervi ismereteinek
elsajátításának, de ismereteit nem képes felhasználni új ismeretek szerzéséhez.
Közepes (3) osztályzatot az a tanuló kaphat, aki a tantárgy tantervi ismereteit kevés hiányossággal
sajátította el. Az ellenőrzés során szüksége van a tanár útbaigazító kérdéseire.
Elégséges (2) osztályzatot az a tanuló kaphat, aki a tantárgy tantervi követelményeit minimális
szinten sajátította el.
Elégtelen (1) osztályzatot az a tanuló kaphat, aki a tantárgy tantervi követelményeinek minimális
szinten sem felel meg.
A tanév alatti órai / házi dolgozatok elbírálásakor a dolgozat nehézségi fokához és a tananyag
mennyiségéhez igazodnak a ponthatárok.
A félévi, illetve év végi osztályzatok kialakítása során alapvetően a jegyek súlyozott átlaga alapján
osztályunk, de minden esetben pedagógiai szempontok alapján történik az osztályzás, amely a fenti
átlagtól eltérő értékeket eredményezhet.

1.10. Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai
Nem tanköteles korú tanuló egy évfolyamot tanulmányi eredmény miatt csak egyszer ismételhet. Az
iskola szakközépiskolai/szakiskolai osztályából szakiskolai/szakközépiskolai osztályba való átlépés
feltétele az adott osztálynak megfelelő tantárgyakból különbözeti vizsga letétele és az esetleges
gyakorlatok pótlása. Az átjárhatóság jegyében másik iskolából csak akkor vehető át tanuló, ha nem a
gyenge tanulmányi eredménye, illetve fegyelmi vétség miatt akarja elhagyni régi iskoláját, átvételéről
az intézményvezető dönt. Alkalmasság esetén az adott osztályban tanító tanárközösség dönt arról,
hogy kell-e különbözeti vizsgát tennie az átvételét kérő tanulónak. Az évközi és a nyári gyakorlat
pótlásáról az igazgató és a gyakorlati oktatásvezető dönt.

1.11. A magasabb évfolyamra lépés feltételei
A tanuló magasabb évfolyamra lép, ha az évfolyam követelményeit minden tantárgyból – legalább
elégséges osztályzattal – a szorgalmi időszakban rendesen, osztályozó vizsgán vagy különbözeti
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vizsgán teljesítette. Nem léphet tovább az a tanuló, aki valamelyik tantárgy követelményrendszerét –
neki felróható vagy fel nem róható okokból – nem teljesítette.
Az egyes tanulók év végi osztályzatát a nevelőtestület osztályozó értekezleten áttekinti és a
pedagógus, illetve az osztályfőnök által megállapított osztályzatok alapján dönt a tanuló magasabb
évfolyamba lépéséről. Abban az esetben, ha az adott osztályzat a tanuló hátrányára lényegesen eltér
a tanítási év közben adott érdemjegyek átlagától, a nevelőtestület felhívja az érdekelt pedagógust,
hogy adjon tájékoztatást ennek okáról, és indokolt esetben változtassa meg döntését. Ha a
pedagógus nem változtatja meg döntését, és a nevelőtestület ennek indokaival nem ért egyet, az
osztályzatot az évközi jegyek alapján a tanuló javára módosítja.

1.12. A felvételi eljárás különös szabályai
A szakgimnáziumba, illetve szakközépiskolába az a tanuló vehető fel, aki sikeresen elvégezte az
általános iskola nyolcadik osztályát, a felvétel évében még nem töltötte vagy nem tölti be
tizenhetedik életévét, és a választott szaknak megfelelő felvételi követelményeket teljesíti.
Szakiskolai képzésbe csatlakozó tanulók számára:



Gazda (eü. alkalmassági)
Lovász (eü. alkalmassági)

A felvételi pontszám kiszámításának módját, illetve a rangsor megállapításának módját a
pályaválasztási tájékoztatóban hozzuk nyilvánosságra.
Egy adott képzésre történő beiratkozáskor a tanuló vállalja annak minden elemét.

1.13. Az 50 órás közösségi szolgálat
Az 50 órás közösségi szolgálattal kapcsolatos dokumentumok a Pedagógiai Program
mellékletében találhatók. A közösségi szolgálattal kapcsolatos adatokat az osztályfőnök a
digitális naplóban is rögzíti.
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2. AZ INTÉZMÉNY HELYI TANTERVE
2.1. A választott kerettanterv megnevezése
Szakgimnázium
Kerettanterv megnevezése

Tantárgy
Magyar nyelv és irodalom
Történelem
Etika
Idegen nyelv
Matematika
Mozgóképkultúra és médiaismeret
Testnevelés
Kötelező komplex
természettudományos tantárgy
Biológia
Informatika
Szakmai tárgyak
Pénzügyi és vállalkozói ismeretek
Állattenyésztés I.
Takarmányozástan
Anatómia és élettan I.
Állattenyésztési alapgyakorlatok I.
Állattenyésztési alapgyakorlatok II.
Állattartás
Állattartás gyakorlata
Munkavédelem
Közlekedési ismeretek
Állatok egészségvédelme
Gazdálkodási alapismeretek
Gazdálkodási alapgyakorlatok
Géptan
Géptan gyakorlat

Magyar nyelv és irodalom
Történelem
Etika
Idegen nyelv
Matematika
Művészetek
Testnevelés
Kötelező komplex
természettudományos tantárgy
Biológia
Informatika
Helyi tanterv
Helyi tanterv
Helyi tanterv
Helyi tanterv
Helyi tanterv
Helyi tanterv
Helyi tanterv
Helyi tanterv
Helyi tanterv
Helyi tanterv
Helyi tanterv
Helyi tanterv
Helyi tanterv
Helyi tanterv
Helyi tanterv

Szakközépiskola
Tantárgyak

Kerettantervek megnevezése

Magyar - Kommunikáció

Magyar - Kommunikáció

Idegen nyelv

Idegen nyelv

Matematika

Matematika

Társadalomismeret

Társadalomismeret

Természetismeret

Természetismeret

Testnevelés

Testnevelés

Osztályközösség-építő Program

Osztályközösség-építő Program
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2.2. A választott kerettanterv feletti óraszám
A szabad órakeret óráit (szakközépiskola) ismétlésre, elmélyítésre, rendszerezésre és számonkérésre
fordítjuk.
2.3. Az egyes évfolyamokon, osztályokban tanított tantárgyak és óraszámaik
Szakgimnázium 9-12. évfolyam (2016. szeptemberétől)

Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelv
Matematika
Történelem
Etika
Informatika
Művészetek
Testnevelés és sport
Osztályfőnöki
Kötelező komplex
természettudományos tantárgy

9.
évf.

10.
évf.

11.
évf.

12.
évf.

4
4
3
2

4
4
3
2

4
4
3
3

4
4
3
3
1

2

2

5
1

1
5
1

5
1

3

Ágazathoz kapcsolódó tantárgy:
biológia

2

Pénzügyi és vállalkozói
ismeretek

2

2

206

2

2

134

1

Érettségire épülő (fő)
szakképesítés

8

Érettségi vizsga keretében
megszerezhető szakképesítés

3

556
556
417
345
31
144
36
695
139

13. évf.

13. évf.
óraszám
összesen

4

124

31

961

-

-

35
31
1085

1085

108

Érettségi felkészítésre vagy
idegen nyelvre fordítandó
órakeret

Rendelkezésre álló órakeret
Tanítási hetek száma
Éves összes óraszám

5
1

9-12.
óraszám
összesen

36

8

7

7
1498

35
36
1260

4

3

36
36
1296

35
36
1260

40
40

3
35
31
1085

4901

Szakgimnázium 9-12. évfolyam (2018. szeptemberétől)
9.
évf.

10.
évf.

11.
évf.

12.
évf.

9-12.
óraszám
összesen

Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelv
Matematika
Történelem
Etika
Informatika
Művészetek
Testnevelés
Osztályfőnöki

4
4
3
2
2
1
5
1

4
4
3
2
2
5
1

4
4
3
3
5
1

4
4
3
3
1
5
1

556
556
417
345
31
144
36
695
139

Kötelező komplex
természettudományos tantárgy

3

-

-

-

108

Ágazathoz kapcsolódó
természettudományos
tantárgy: biológia

2

2

2

-

216

Kötelezően választható
tantárgy: kémia

-

-

2

2

134

Pénzügyi és vállalkozói
ismeretek

-

1

-

-

36

Szakmai tárgyak órakerete

8

12

11

12

Szabadon tervezhető órakeret

-

-

-

-

Rendelkezésre álló órakeret
Tanítási hetek száma
Éves összes óraszám

35
36
1260

36
36
1296

41
41

35
36
1260

35
31
1085

13. évf.

13. évf.
óraszám
összesen

4

124

1488

31

961

-

4

-

4901

35
31
1085

1085

Szakközépiskola 911. évfolyam közismereti képzés (2016 szeptemberétől)
A közismereti és szakmai órák aránya
Közismeret

Szakmai
elmélet és
gyakorlat

Területek

9. évfolyam

10. évfolyam

11. évfolyam

Kötött órák

15 óra

9 óra

6 óra

Szabadon felhasználható
órakeret

3 óra

2 óra

3,5 óra

Összesen

18 óra

11 óra

9,5 óra

Kötött órák

14,5 óra

23 óra

23 óra

Szabadon felhasználható
órakeret

2,5 óra

2 óra

2,5 óra

Összesen

17 óra

25 óra

25,5 óra

35 óra

36 óra

35 óra

Heti összes óraszám
A közismereti órák eloszlása
Tantárgyak

9. évfolyam

10. évfolyam

11. évfolyam

Kommunikáció –
magyar nyelv és
irodalom

2 óra

1 óra

-

Idegen nyelv

2 óra

2 óra

2 óra

Matematika

2 óra

1 óra

-

Társadalomismeret

2 óra

1 óra

-

Természetismeret

3 óra

-

-

Testnevelés

5 óra

5 óra

5 óra

Osztályközösség-építő
Program

1 óra

1 óra

1 óra

Szabad órakeret

1 óra

-

1,5 óra

Összesen:

18 óra

11 óra

9,5 óra
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2.4. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei
A pedagógusoknak a tankönyvek kiválasztását az intézményvezető által meghatározott határidőig
meg kell tenniük. Csak olyan tankönyvet, segédeszközt használunk, amelynek alkalmazásával a
szakmai munkaközösség egyetért. A tankönyvfelelős a jogszabályokban meghatározott határidőig
elkészíti a tankönyvrendelést. Csak olyan tankönyveket rendelünk, amelyeket az év során
rendszeresen használunk.
A tankönyvek kiválasztásánál az alábbi szempontokat vesszük figyelembe:
 alapos és modern szókincs,
 felhasználóbarát, egyszerű, praktikus,
 változatosság,
 a tananyagba szervesen illeszkedő vizuális anyag,
 utalások az egymáshoz kapcsolódó anyagrészekre,
 világos, jól áttekinthető szerkezet, tagoltság,
 ismerethordozó,
 a tantervben meghatározott oktatási és nevelési célokat tartalmazza,
 korszerű természettudományos műveltség,
 ismeretszerzés forrása,
 gondolkodtató,
 nyújtson segítséget az egyedüli tanuláshoz,
 legyen figyelemfelkeltő, lényeg kiemelő.
Az iskola lehetőségei függvényében támogatást nyújt a tankönyvvásárláshoz. A tankönyvi segélyezés
alapja a diákok szociális helyzete. A támogatás elveiről minden év elején a tantestület dönt. A szülői
kérelmek elbírálását az intézményvezető végzi.
A tankönyvek és segédeszközök kiválasztásakor minden esetben figyelmet fordítunk az ingyenes
tankönyvellátásra jogosult diákok tankönyveinek biztosítására. A tankönyvrendeléskor fontos
szempont a normatív tankönyvellátás költségeinek tervezhető nagysága. A normatív támogatásra
jogosult diákok számára a könyveket kölcsönzéssel biztosítjuk. Lehetőség szerint állandó
tankönyveket használunk, biztosítva ezzel a tankönyvkölcsönzés megoldását.
2.5. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása
2.5.1. Az 9-10. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
A szakgimnázium kilencedik- tízedik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető feladata – a változó
és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben – a már megalapozott kompetenciák
továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása.
 mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz,
 megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait,
 a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a
hallás fejlesztésével, a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával,
 az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű oktatásával kívánunk
hozzájárulni,
 a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori jellemzők
figyelembevétele,
 az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív útjának bemutatása,
 fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási
technikákat és a tanulásszervezési módokat,
 önkéntes munka.
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2.5.1. A 11-12. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
A tizenegyedik- tizenkettedik évfolyam legfontosabb feladatának az érettségi vizsgára való
felkészülést, a felsőoktatásban való sikeres helytállásra való nevelést tekintjük.
 az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását
 az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének fejlesztésével,
 az együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas kapcsolatokban, a
barátságban, a csoportban;
 a kreativitás fejlesztése;
 az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés;
 a tanulók egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő
értékelésük;
 a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásával;
 helyes magatartásformák megismertetésével és gyakoroltatásával;
 a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az alapvető képességek, készségek
elsajátításával;
 a mentális képességek célirányos fejlesztésével;
 az önálló tanulás és az önművelés alapozásával,
 önkéntes munka.
A NAT követelményeinek az egyes műveltségi területekben/tantárgyakban való megjelenítése teljes
r5észletességeel a CD mellékelten található meg, a helyi tantervekhez kacsoltan.
2.6. Mindennapos testnevelés
A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a köznevelési törvény 27. § (11)
bekezdésében meghatározottak szerint szervezzük meg a következő módon. Diákjainknak a
Kaposvári Egyetem tornatermében, sportcsarnokában és a konditeremben biztosítjuk a mindennapos
testmozgáshoz szükséges órákat. A labdajátékokat a bitumenes kézilabda-pályán és a füves
labdarúgópályán lehet játszani. Jó idő esetén futóedzéseket a pálya körüli salakos futópályán tartunk.
Délutánonként sportköri és tömegsport foglalkozásokat járnak tanulóink. A törvény által
engedélyezett Sportegyesületekbe járó tanulókat heti 2 órában mentesítjük az órák látogatása alól.
2.7. A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai
A középiskolai oktatásban a választott tantárgyra vonatkozó jogszabályi előírásokat a Nemzeti
alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 20/2012 EMMI rendeletben, valamint
Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Kormányrendeletben
találjuk.
A tantárgyválasztás célja, szabályai
A középiskolai képzés utolsó két évfolyamán választható tantárgyak célja és feladata a kétszintű
érettségi vizsga közép, ill. emelt szintjére, és a felsőfokú tanulmányokra való eredményes felkészítés.
A tantárgy választásának lehetőségével minden tanuló élhet. A választás önkéntes. Egy tanuló
legfeljebb három tárgyat választhat. A választott tantárgy heti óraszáma 2.
Emelt szintű felkészítés
Emelt szintű felkészítés esetén az évfolyamban kötelező óraszámban az osztályukkal együtt tanulnak
a tanulók, a választott órán pedig külön csoportban sajátítják el az emelt szintű tananyagot.
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Emelt szintű oktatást az a tanuló választhat, akinek az adott tantárgyból az előző tanév végén 4-es
vagy 5-ös osztályzata volt, vagy a nyelvi érettségije legalább 60%. Ettől eltérni az igazgató írásbeli
engedélyével lehet.
A 11–12. évfolyamon az emelt szintű érettségire történő felkészítéshez az emelt szintű oktatásban
alkalmazott fejlesztési feladatokat és kimeneti követelményeket a 40/2002.(V.24) OM. rendelet
alapján változtatás nélkül alkalmazzuk
A tantárgyválasztás eljárásrendje
A következő tanévre szóló választható tantárgyak körét a szakmai munkaközösségek írásbeli
javaslata alapján állítjuk össze, figyelembe véve a Pedagógiai programban meghatározott érettségi
vizsgatárgyakat.
A szakmai munkaközösségek április 15-ig írásban tájékoztatják a tanulókat a meghirdetésre kerülő
választott órák céljáról, tematikájáról, követelményeiről. A választott órát oktató tanár személyéről
a tanulók a jelentkezéskor tájékoztatást kapnak, de a tantárgyfelosztás csak a tanév elején válik
véglegessé.
A választott órára való jelentkezés írásban, a tanuló és a szülő együttes aláírásával történik,
legkésőbb május 20-ig. (Az alacsony létszám miatt nem induló választott órára jelentkezett tanulók a
szorgalmi időszak végéig módosíthatják jelentkezésüket.)
A választott óra kötelező érettségi vizsgatárgy esetén min. 6, szabadon választott érettségi
vizsgatárgy esetén min. 3 fő részvételével indul. A csoport maximális létszámát a tanár határozza meg
a tantárgy jellege és a hatékony oktató tevékenység érdekében.
A választott órán való részvétel a tanítási év végéig kötelező. A választott tanórai foglalkozást az
értékelés és minősítés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell
tekinteni, mint a kötelező tanítási órát.
A tanuló egy évben egyszer az igazgató engedélyével megváltoztathatja döntését. Ez a megszerzett
osztályzatot nem érinti. Változtatás esetén a tanulónak különbözeti vizsgát kell tenni az újonnan
választott tantárgy előző évi tananyagból.
Egyedi esetben lehetőség nyílhat arra, hogy egy-egy képzési formára vendégtanulóként másik
iskolába járjon a tanuló.
Mellékszakképesítés
A szakgimnázium középiskolai évfolyamai tananyagának keretében a tanuló választása alapján
tanulható és megszerezhető, az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott, az adott
szakgimnáziumi ágazathoz és az érettségit követő szakképzési évfolyamon megszerezhető
szakképesítéshez kapcsolódó szakképesítés vagy részszakképesítés, amelynek tananyagát a
szakképzési kerettanterv tartalmazza.
A 150/2012. (VII.6.) Kormányrendelet 8. melléklete határozza meg a XXXIII. Mezőgazdaság ágazathoz
tartozó mellékszakképesítést. Ez alapján iskolánkban a szakgimnáziumi képzés keretében
elsajátítható mellékszakképesítés az Állattartó szakmunkás (OKJ 34 621 03).
A szakgimnázium tanulóinak, a 10. évfolyamon, április 30-ig kell írásban nyilatkozniuk arról, hogy
választják a mellékszakképesítést vagy sem.
A 2018/2019-es tanévet kezdő tanulók esetén a mellékszakképesítés indításának feltétele, hogy
legalább 12 fő válassza annak tanulását. Ugyanez a feltétele a választható tárgyak oktatásának is.
A szakmai tárgyak órakerete: 1492 óra
A főszakképesítésre – Mezőgazdasági technikus (OKJ 54 621 02) fordítandó órakeret: 1039 óra
A mellékszakképesítésre - Állattartó szakmunkás (OKJ 34 621 03) fordítandó órakeret: 340 óra
Fennmaradó órakeret: 113 óra
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Amennyiben a tanuló a mellékszakképesítés megszerzés mellett dönt, úgy a fennmaradó órakeretben
(113 óra) az alábbi tárgyak tanulása közül választhat, mely tárgyakat 11. évfolyamon heti 2 órában,
12, évfolyamon heti 1 órában tanul:






ágazati szakmai ismeretekhez közvetlenül kapcsolódó, azt alapozó közismereti tárgy vagy
tananyagtartalom, szakmai idegennyelvi, szakmai informatikai ismeretek, digitális íráskészség
erősítése,
ágazati szakmai vagy ahhoz közvetlenül kapcsolódó, azt alapozó közismereti érettségi tárgyra,
vagy emelt szintű érettségire történő felkészítés
a főszakképesítés magasabb színvonalon történő elsajátítását elősegítő, ágazati szakmai
kompetenciákat, készségeket erősítő képzés:
 Szakmai számítások
 Mezőgazdasági kémia
 Személyiségfejlesztés, viselkedéskultúra, szakmai kommunikáció
 Együttműködés, asszertivitás, problémamegoldás, konfliktuskezelési technikák
 Elsősegély-nyújtási ismeretek

Ha a tanuló nem választja a mellékszakképesítés elsajátítását, akkor az alábbi tárgyak tanulása közül
választhat, mely tárgyakat a 11. és a 12. évfolyamon heti 7 órában tanul:










- a tanulóval tanulószerződést kötött gyakorlati képzést folytató szervezet által – az Szt. 42. §
(2) bekezdésére figyelemmel – összeállított és a gazdasági kamara által elfogadott szakmai
program alapján folytatott tanulószerződéses gyakorlati képzés
ágazati szakmai ismeretekhez közvetlenül kapcsolódó, azt alapozó közismereti tárgy vagy
tananyagtartalom, szakmai idegennyelvi, szakmai informatikai ismeretek, digitális íráskészség
erősítése,
etikus vállalkozói ismeretek, jogi, közgazdasági és pénzügyi ismeretek megerősítése
ágazati szakmai vagy ahhoz közvetlenül kapcsolódó, azt alapozó közismereti érettségi tárgyra,
vagy emelt szintű érettségire történő felkészítés
legfeljebb a teljes órakeret húsz százalékában a tanult tantárgyak körében tudásmegerősítés,
gyakorlás
a főszakképesítés magasabb színvonalon történő elsajátítását elősegítő, ágazati szakmai
kompetenciákat, készségeket erősítő képzés:
 Precíziós gazdálkodás
 Szakmai számítások
 Mezőgazdasági kémia
 Genetikai alapismeretek (növénygenetika és szaporodásbiológia), etológiai ismeretek
 Hobbiállatokkal kapcsolatos speciális ismeretek
 Projekttevékenységek, projekttervezés
 Személyiségfejlesztés, viselkedéskultúra, szakmai kommunikáció
 Vezetői készségek, irányítási technikák
 Együttműködés, asszertivitás, problémamegoldás, konfliktuskezelési technikák
 Elsősegély-nyújtási ismeretek

Ebben az esetben ezeket a tárgyakat a mellékszakképesítés plusz a fennmaradó órakeret (340+113
óra) terhére tanulja.
A mellékszakképesítés megszerzésének feltétele, hogy a tanuló a 12. évfolyam februári szakmai
vizsgaidőszakában eredményes OKJ vizsgát tegyen.
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A 2018/2019-es tanév 10. évfolyamos tanulói közül azok, akik nem választják a mellékszakképesítés
megszerzésének lehetőségét, a 11. és a 12. évfolyamon heti 3-3 órában tanulják a választható
tárgyakat.

2.8 Az iskolában alkalmazott sajátos pedagógiai módszerek
A gondolkodás, ítéletalkotás képességeinek fejlesztése érdekében elsősorban a tanulási
folyamatot megkönnyítő alapképességek és -készségek: szövegértési-szövegalkotási, matematikailogikai, info-kommunikációs technológia (IKT) stb. fejlesztését helyezzük előtérbe. Eközben
fokozottan építünk a tanulók együttműködési készségére és akaratára. Középpontba helyezzük a
tanulók tudásának, képességének és személyiségének harmonikus fejlesztését. Egyúttal lehetőség
nyílik a társadalmi különbségekből eredő, tanulási sikerekben megnyilvánuló különbségek
mérséklésére is.
Céljaink megvalósításához a kompetencia alapú oktatásba bekapcsolódó pedagógusaink
olyan modern személyközpontú, interaktív, tapasztalati tanulásra alapozó tanulásszervezési
eljárások, módszerek, pedagógiai kultúra módszerek és eljárások elsajátítására és alkalmazására
törekednek, melyek segítségével hatékonyabban, könnyebben, testre szabottan tudnak a diákokkal
eredményeket elérni. Ezek a módszerek - a kooperatív tanulás, témahetek szervezése,
projektpedagógia, moduláris oktatás, differenciálás, IKT eszközök használata nemcsak
számítástechnika órán, drámapedagógia, élménypedagógia, múzeumpedagógia - a lexikális tudást
preferáló, főként frontális foglalkoztatást feltételező ismeretátadást szorítják háttérbe.
Kooperatív tanulás
A kompetencia alapú oktatás során a tanulás folyamatában a készségek, képességek
nagyobb szerepet kapnak, mint az ismeretek. A cselekvésközpontúság érvényesül.
Az óra sikeressége a hagyományos keretek között a pedagógus felkészültségén múlt, a
kooperatív tanulás során a tanulók tevékenysége megszervezésének sikerességén múlik. A tanulók
magatartása megváltozott. Régebben kisebb energia befektetéssel lehetett a „csendben f i g ye l ő ”
gyerekeket tanítani. Ma nagy energiát kell befektetni, mert már a tanulóknak nem elég az „aktív
figyelés” tevékenysége. A megváltozott viszonyok a pedagógussal szemben új elvárásokat
támasztanak.
A pedagógus nem szervező és irányító, hanem segítő és koordinátor (háttérvezető). Az
elvárások teljesítése érdekében új módszerekre, munkaformákra van szükség. Hatékony munkaforma
lehet a kooperatív csoportmunka. A kompetenciaalapú iskola elvárásai
a tanulótól
- nagyfokú aktivitás
- magas megértési szint
- erős motiváltság
- meggyőződés
a pedagógustól
- intenzív együttműködés
- intenzív innováció
- szakítás az individualizmussal
- szakítás a rutinnal
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A csoportmunka során fejlődik az együttműködési készség, a kommunikációs készség, a
rugalmasság képessége, az alkalmazkodóképesség Mindezek a viselkedésben nyilvánulnak meg, nincs
produktumuk (dolgozat)
Témahét
A tananyag komplex elsajátításának egyik lehetséges formája az ún. témahét, amikor az
adott tárgykört a diákok három-öt tanítási napon, esetleg hosszabb időkeretben iskolai és iskolán
kívüli helyszíneken, rugalmas időkeretek között változatos tevékenységtípusok és sokszínű
módszertani eszközök segítségével dolgozzák fel. Az évfolyam szintű tanulásszervezés a
hagyományostól eltérő csoportalkotási módokat is lehetővé tesz, s így az egyéni fejlesztés
szempontjából hatékonyan épülnek egymásra az alapkövetelményekhez kapcsolódó kötelező
foglalkozások és az egyes részterületekhez kötődő, kutatást és alkotó tevékenységet biztosító
választható programok.
Intézményünk tanévenként egy témahetet szervez.
Projektoktatás, pedagógiai projekt
Valamely összetett, komplex, gyakran a mindennapi életből származó téma; a
témafeldolgozáshoz kapcsolódó célok, feladatok meghatározása, a munkamenet és az eredmények
megtervezése; az eredmények bemutatása. A projektmódszer egy sajátos tanulási egység, amelynek
középpontjában egy probléma áll. A feladat nem egyszerűen a probléma megoldása vagy
megválasztása, hanem a lehető legtöbb vonatkozásnak és összefüggésnek a feltárása, amely a való
világban az adott problémához organikusan kapcsolódik. Minden projekt végtelen és egyedi, hiszen a
problémák nem elvontan jelennek meg, hanem a gazdag valóságukban. Nincs két egyforma projekt,
hiszen más környezetben, más gyerekek, más tanárok dolgoznak rajta. A projektmódszer a tanulói
tevékenységek tudatos tervezését igényli.
A tervezés két fő szinten kell, történjen: Az első az egész folyamatra vonatkozik, amely során
meghatározott ismeretekhez és képességekhez kívánjuk eljuttatni a tanulókat. A másik szint az
egyes projektek megtervezését jelenti, amelyhez a tanári motiváció és segítség tudatos jelenléte
szükséges. Lényeges vonása, hogy megszűnik a verbális képességek fölényhelyzete, az eltérő
képességek egyenértékű szerephez jutnak a közösen választott feladat közös megoldásában.
Kooperativitása a tanári és tanulói szerepek különbözőségének érvényesülése mellett valósul
meg, a tanár irányító szerepe az együttműködésben szinte észrevétlenül működik, a közös
tervezésben, cselekvésben és ellenőrzésben érvényesül. A végrehajtandó feladat sokszínűsége
biztosítja a közös alkotáshoz való hozzájárulás sokféleségét. Minden külön módszertani erőfeszítés
nélkül lehetővé teszi, hogy a résztvevők a korábbi élményeik, tapasztalataik, tehetségük és ambícióik
szerint válasszanak részfeladatot. A projektmódszer átlép a hagyományos oktatáson, az iskola
hagyományos időkeretein, falain, élet közeli problémákból indít, és minden résztvevő mindenféle
tapasztalataira épít.
Iskolánk minden tanévben egy minimum kéthetes projektet valósít meg valamint az éves
munkatervben meghatározottak szerint további projektnapokat szervezünk.

Moduláris oktatás, moduláris taneszköz
A tananyag kisebb, önmagában koherens részei a modulok, melyek az egyes tanórák
anyagánál általában nagyobb, de a tanterv egészénél kisebb egységek. A modulok önmagukban
koherensek, vagyis egy témakört, témát tartalmaznak, azonban a témakörök, a témák
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szerveződésének logikája eltérő modultípusokat hozhat létre. A modulok úgy épülnek fel, hogy
ismeretanyaguk és gyakorlatsoraik teljes egészében lefedik a feldolgozandó tartalmat, vagy
kisebb-nagyobb terjedelmű elemként beépíthetők a hagyományos tanulási- tanítási folyamatokba
is. A választható modulok rendszere azt jelenti, hogy mind a tanár, mind a diák számára váltási
lehetőségeket biztosít: egyes modulok szabadon változtathatók a tanulási-tanítási folyamatok
aktuális és távlatos szükségletei szerint. A modulrendszerű képzés jól felszerelt tanulási
környezetet kíván (iskolai könyvtár, információ források, informatikai eszközök aktív használata stb.).

Differenciálás
Differenciáláson, a tanulók egyéni sajátosságát figyelembe vevő fejlesztést és/vagy a tanulók
egyéni sajátosságához igazított tanulási környezetet értjük. Hiszen a tanulók személyi jellemzői
különbözők, ebből adódóan más a személyiségük. A gyerekek közti különbségeket nagyon sok
dimenzió mentén, a teljes személyiség figyelembevételével igyekszünk figyelembe venni. Nem a
teljesítményszintek szerinti differenciálást tartjuk az egyedül követendőnek, hanem
- a gyerek előzetes tudásának komplex ismérveit
- a gyerek érdeklődési területeit
- vágyaikat, törekvéseiket
- saját helyzetüket, korlátaikat
- kifejezetten fejlett képességeiket stb.
Információs és kommunikációs technológiák alkalmazása
IKT eszközöket nem csak számítástechnika órán használnak tanulóink, hanem más tanórákon
is (pl. történelem, idegen nyelvek, biológia, fizika stb.)
Ilyen eszközök:
Asztali és hordozható számítógépek
Telekommunikációs eszközök: mobiltelefon, GPS
Szavazógép
Tágabb értelemben véve: projektor, interaktív tábla, televízió, videó, DVD, CD stb., valamint ezek
kombinált használata.
Drámapedagógia
A kreatív dráma kísérlet a tudás személyessé tételére.
A különböző szituációs gyakorlatok eltérő mélységben veszik igénybe a tanulók átélő,
beleérző képességét. Pl.: egyszerű empátiagyakorlatok, dilemmák, döntési helyzetek, közös
döntések, ismert történetek dramatizálása, szituációs játékok, disputa stb.
Abban az esetben, ha a tanulók eljátsszák az adott szituációt, személyes tapasztalatokat
szerezhetnek, így lesz mihez kötni az új tantárgyi tartalmat.
Erre felkészült pedagógusaink több tantárgy tanításában is alkalmazzák ezt a módszert.
Élménypedagógia
Az élménypedagógia a cselekvés általi tanulást és fejlődést szolgálja. Alapja a tapasztalat. Az
élménypedagógiai foglalkozásokon elsősorban játékos, szórakoztató tevékenységeket, gyakorlatokat
végeznek a tanulóink. Az ismerkedési játékok, a bizalom- és csapatépítő feladatok, a
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kommunikációs, problémamegoldó és konfliktuskezelési gyakorlatok szinte észrevétlenül hozzák
felszínre a résztvevők rejtett képességeit. Mivel a tanulás akkor a leghatékonyabb, ha multiszenzoros
módon, különböző érzékelésen (hallás, látás, tapintás és mozgás) keresztül történik, nagy
jelentőséggel bír a foglalkozásokon a mozgás és a testi aktivitás, de hasonlóan fontos a művészi, a
zenei, a kulturális és technikai területek bevonása. Az élménypedagógia kerete lehet az
ismeretszerzésnek, a személyiség fejlesztésének. Az élménypedagógia eszköze lehet valamennyi
kompetencia fejlesztésének, ezért szinte valamennyi tantárgy oktatásában szerepelnek
élménypedagógiai elemek.
Múzeumpedagógia
A múzeumpedagógiának az a célja, hogy a múzeumot közelebb hozza az oktatási
intézményekhez. Azt szeretnénk elérni, hogy a múzeum mindennapos tanulási környezetté váljon,
hogy gazdag kínálatával egy másféle tanulási módra is megtanítsuk a fiatalokat. A
múzeumpedagógiai foglalkozások kedveznek a konstruktív pedagógiai szemléleteknek. A
múzeumpedagógiai foglalkozások résztvevői – diákok és pedagógusok egyaránt – a múzeumi tárgyak
között átélik az adott kor, helyszín, régió történetét, mindennapjait. A múltból építkező jelen, a
globális ismeretek szerzése egyaránt lehetőség számukra. A múzeum és az iskola
együttgondolkodása a nevelésben játszik fontos szerepet, a kultúra és a művészet eszközével
irányíthatjuk a fiatalokat
2.9 A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai neveléséhez és oktatásához, az egyéni fejlesztési
tervben meghatározott célok, feladatok, tartalmak, tevékenységek, követelmények
Alapelvek:
 Az alapdokumentumokban megfogalmazott fejlesztési feladatok az SNI tanulókra is
érvényesek.
 Az SNI tanulók mindig az életkori és egyéni sajátosságok figyelembe vételével, vagyis
adekvátan terhelhetőek.
 Az oktatási nevelés folyamatban a komplexitás elve érvényesül.
 Az SNI tanulók oktatása – nevelése az integráció elvét követi.
 Az SNI tanulók oktatása- nevelése során gyógyító, terápiás hatások is érvényesülnek.
A gyógypedagógus pedagógiai módszerek alkalmazásán keresztül törekszik a tanulási zavarok
azonosítására. Megfigyelési szempontrendszert használ fel, mely egyrészről a tanulói
teljesítményelemzés szempontjait (így pl. a tipikus íráshibákból bizonyos funkciózavarokra
következtethet), másrészről a tanulási nehézségekkel gyakran együtt járó jellegzetes viselkedéses
megnyilvánulásokat tartalmazza.
A lemaradás helyének és mértékének megállapítása, a fejlesztési cél meghatározása, a komplexitás
elvén alapuló fejlesztő program kidolgozása tartalmában közeledhet a pedagógiai követelményekhez,
de a fejlesztő tevékenység soha nem lehet rátanítás vagy korrepetálás.
Általános célok:
A habilitációs, rehabilitációs tevékenység gyógypedagógiai kompetencia. A gyógypedagógus terápiás
fejlesztő tevékenységet folytat a tanulóval habilitációs- rehabilitációs foglalkozás keretében egyéni
fejlesztési terv alapján a Köznevelési törvényben és a szakértői véleményben meghatározott
óraszámban.
A gyógypedagógus feladatai:
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A pszichés fejlődési zavarból fakadó hiányzó vagy sérült funkciók kompenzálása vagy helyre
állítása, a meglévő ép funkciók bevonásával.
A különféle funkciók egyensúlyának kialakítása.
Speciális eszközök elfogadtatása és használatuk megtanítása.
Az egyéni sikereket segítő, a társadalmi együttélés szempontjából kívánatos egyéni
tulajdonságok, funkciók fejlesztése.
Az egyes területeken kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók tehetségének kibontakoztatása.
A gyógypedagógiai fejlesztőmunka során a „Varázsbetűs programcsalád” és a
„Beszédmester” beépítése a tananyagba, mivel szinte valamennyi részképesség
eredményesen fejleszthető ezek segítségével.
Segíti a diagnózis értelmezését a pedagógus számára.
Javaslatot tesz a tanuló egyéni igényeihez szükséges környezet kialakítására: elhelyezése az
osztályteremben, eszközök alkalmazása stb.
Javaslatot tesz különböző módszerek alkalmazására.
Segíti a pedagógust az értékelés folyamatában, az önmagához mért fejlődés megítélésében.
Figyelembe veszi a pedagógus tapasztalatait.

Integrált nevelés csak a különböző szakemberek (többségi intézmények pedagógusai,
gyógypedagógusok, egyéb speciális szakemberek) tervezett és tudatos együttműködése keretében
lehetséges. Az integrált nevelésben, oktatásban részt vevő pedagógusok együttműködnek egymással
(team). A pedagógus a gyógypedagógus iránymutatásait beépíti a pedagógiai folyamatba.
Diszlexia
A fejlesztés célja:
 Vizuális, akusztikus emlékezet, megfigyelőképesség fejlesztése
 Analitikus és szintetikus gondolkodás fejlesztése
 Hármas asszociáció kialakítása: a betű alakját (vizuális emlékkép) nemcsak a hozzátartozó
beszédhanggal (akusztikus emlékkép), hanem az annak kiejtése során keletkező
proprioceptív (motoros-kinesztéziás) emlékképpel is kapcsolatba hozzuk.
 A redukációs módszerekben tudatosan minimalizálni, hogy a homogén gátlás a lehető
legkevésbé akadályozza a tanulás eredményességét.
A fejlesztés feladatai, fejlesztendő területek:
Általános részkészségek fejlesztése:
 Logika:
- egész-rész viszonyok felismerése
- nem-faj viszonyok felismerése
- a dolgok tulajdonságainak felismerése
- hasonlóságok, különbségek felismerése
- formák felismerése
- számfogalom
- azonosságtudat
 Figyelem:(szelektív, megosztott)
- egymásutániság követése
- felismerési gyakorlatok
- halk- és hangos megkülönböztetése
- kakukktojás
- mi változott
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- az egyforma és a különböző keresése
- az ugyanilyen építése
- labirintus játék
- pontok, számok összekötése
- nagy képen kis részlet keresése
- megadott betűk, szavak keresése
- felvillantott, képek, információk megfigyelése
- lényeges információ kiemelése szövegből, képekről
- figyelemmegosztás fejlesztése több egyidejű információ megadásával
- taps, koppantás megbeszélt jelre, szóra
- melyik nem illik a sorba – válogatás
Tempó
Ritmus
Emlékezet
- hosszú távú memória
- rövid távú memória
- vizuális memória
- verbális memória
Érzelem, képzelet

Speciális részkészségek:
Beszédfejlesztés:
 Beszédészlelés és a beszédhallás /beszédértés fejlesztése:
- Beszédészlelés fejlesztése:
- Hangsorok, szavak ismétlése
- Szógyűjtés formai, tartalmi jegyek alapján
- Hallási figyelem felkeltése
- Fonémahallás kialakítása
- Beszédmegértés fejlesztése:
- Beszéd
- Szókincs fejlesztése
- Mesemondás









A szókincs, a mondat-és szövegalkotás fejlesztése
A kommunikációs magatartás kialakítása
A jelfunkció tudatosítása
A relációs szókincs fejlesztése
A nyelvi tudatosság fejlesztése:
- Szótagolás
- A mondatok és a szavak felismerése
A fonématudat kialakítása és fejlesztése:
- A hangutánzáson alapuló hangtanítás
- Időtartam gyakorlatok
- Szóbontás és szóépítés
Analizáló – szintetizáló képesség fejlesztésére:
- A mondat saját gondolat alapján való befejezése (jó hatású önismereti játék)
- Mondat összekevert szavainak helyes sorrendbe tétele
- Kifejezés vagy mondat szavakra tagolása
- Összekevert betűkből értelmes szó alkotása
- Képekhez tartozó összekevert szavak szótagokra bontása
- Kiválasztás, összerakás
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Felesleges betűkkel bővített szavakat kijavítani és helyesen leírni
Szavakból hiányzó betű visszaírása vagy mondatból szó hiány visszaírása

Szövegértő olvasás fejlesztése:
- Dekódolás, értelmező szint:
-



















Készségfejlesztés: vizuális észlelés, emlékezet (képek, jelek, ábrák, betűk jellemzői,
sorozatok)
- Akusztikus észlelés: a beszéd tagolásának, ritmusának jelölése, beszédhangok
észlelése, differenciálása
- Nyelvi fejlesztés: szókincs, beszédkészség, beszéd és gondolkodás, mondat,
szövegalkotás, megértés, verbális emlékezet fejlesztés
- Szövegértés, élményszerzés:
- Logikus gondolkodás fejlesztése: kérdések feltevése
- (gondolkodásra és cselekvésre késztet, nyitott végű problémákat tartalmaz, belőle
további kérdések adódnak, okokat és következményeket derít fel)
Az olvasástanítás lassított tempójú, nyújtott ütemű, hangoztató, elemző, szótagoló. A
homogén gátlás elvét figyelembe kell venni analizáló- szintetizáló módszerrel.
Helyes olvasástechnika kialakítása
Kompenzáló technikák alkalmazása a tanulás folyamán.
Szövegtagolási gyakorlatok
Szóelemzés elvének alkalmazása
Időtartam differenciálás
Auditív differenciálás
Vizuális differenciálás
Diszlexia redukáció
Speciális olvasástanítási program alkalmazása
Az olvasási kedv felkeltése, motiváció erősítése.
Testséma kialakítása:
- Önmegfigyelési gyakorlatok
- Iránydifferenciálás
- Testközépvonal keresztezés
- Téri tájékozódás fejlesztése
Percepció fejlesztése:
- Vizuális észlelés fejlesztése
- A szem-kéz koordináció fejlesztése
- Alakállandóság fejlesztése
- Alak-háttér felfogás fejlesztése
- Auditív észlelés fejlesztése
- Taktilis észlelés fejlesztése
- Kinesztetikus észlelés fejlesztés
Mozgáskoordináció fejlesztése
Mozgásfejlesztés:
- Nagymozgások fejlesztése
- Egyensúly gyakorlatok
- Izomtónus fejlesztő gyakorlatok
- Utánzó játékok
- Ritmusérzék fejlesztése
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Finommozgások fejlesztése:
Ujjtorna
Manuális tevékenységek végzése

Testséma kialakítása
Önellenőrzés szokásának kialakítása
Önértékelés, önbizalom növelése, sikerélmények biztosítása

Diszgráfia
A fejlesztés célja:
 A specifikus írászavar javításának feladata, hogy a tanuló mindenkori osztályfokának
megfelelő íráskészséggel rendelkezzen
 Képes legyen azt a kommunikáció egyik formájaként használni ismeretszerzés,
tudásgyarapítás, és a társas kapcsolatok létesítése céljára.
A fejlesztés feladatai:
 Mozgásfejlesztés:
- Nagymozgások fejlesztése
- Egyensúly gyakorlatok
- Izomtónus fejlesztő gyakorlatok
- Utánzó játékok
- Ritmusérzék fejlesztése
- Finommozgások fejlesztése:
- Ujjtorna
- Manuális tevékenységek végzése
 Testséma kialakítása:
- Önmegfigyelési gyakorlatok
- Iránydifferenciálás
- Testközépvonal keresztezés
- Téri tájékozódás fejlesztése
 Percepció fejlesztése:
- Vizuális észlelés fejlesztése
- A szem-kéz koordináció fejlesztése
- Alakállandóság fejlesztése
- Alak-háttér felfogás fejlesztése
- Auditív észlelés fejlesztése
- Taktilis észlelés fejlesztése
- Kinesztetikus észlelés fejlesztése
 Emlékezetfejlesztés
 Figyelem fejlesztése
 Szerialitás: a szavak adott sorrendbe állításával a soralkotási készség fejleszthető.
 Tájékozódási készség: balról jobbra haladva kell a szavakat egymás után helyezni.
 Olvasási készség: a szavak elolvasása által fejlődik.
 Helyesírási készség: a mondat mindig nagybetűvel kezdődik, a végére pedig írásjel kerül.
 Nyelvtani ismeretek bővülnek: harmadik negyedik osztályos kortól már megismerkednek a
gyermekek a szófajokkal. Ki tudják válogatni a szavak közül az igéket, főneveket, stb.
 Íráskészség: lemásolja a gyermek a kirakott mondatokat.
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Emlékezet: elmondja, vagy leírja emlékezetből a kirakott mondatot. Nagyobb gyermek
esetén megvárjuk, míg mindhárom mondatot megoldja, csak aztán kérjük meg, hogy mondja
el, vagy írja le emlékezetből.
Számolási készség: hasonlítsa össze az egyes mondatokat matematikai szempontból! Nézze
meg, melyik a leghosszabb mondat, melyik a legrövidebb! Mennyivel van több szó az első
mondatban, mint a másodikban.
Vizuomotoros koordináció fejlesztése
Írásmozgás alapformáinak gyakorlása
A ritmus, nyomás, sebesség optimális egyensúlyának megteremtése
Grafomotoros készség fejlesztése
Íráskép rendezése
Önellenőrzés szokásának kialakítása
Önértékelés, önbizalom növelése, sikerélmények biztosításával

Diszkalkulia
A fejlesztés célja:
 A tanuló mindenkori osztályfokának megfelelő matematikai készséggel rendelkezzen.
 Képes legyen a matematikai kompetencia megszerzésére.
 Képes legyen a számolási-matematikai műveletek használatára az ismeretszerzés, a
tudásgyarapítás, és a hétköznapi gyakorlatban.
 Érdeklődés felkeltése.
A fejlesztés feladatai:
Diszkalkulia redukáció
 Képességek fejlesztése, jártasságok, készségek kialakítása, pl. érzékelés-észlelés, figyelem,
emlékezet, gondolkodás, beszéd fejlesztése. Segítséget igényelnek saját testen, térben,
síkban, időben való tájékozódásnál. Különleges jelentőségű a terápia során a már eddig
elsajátított ismeretek, jártasságok, készségek állandó gyakorlása, illetve beépítése az új
ismeretekbe.
 Számfogalom és műveleti fogalom kialakítása: fontos számukra a számmal, darabszámmal
kapcsolatos fogalmak kialakítása igen aprólékosan, kis lépésekben haladva 5-ös, 10-es, majd
20-as számkörben, később a számkörök bővülnek az osztályfoknak megfelelően. Az adott
darabszámot látjuk, tapintjuk, rakosgatjuk, számnevét kimondjuk, számmal leírjuk. Ugyanígy
végezzük el a műveleteket, amelyeket cselekedtetéssel értelmezünk. A cselekedtetést addig
végezzük, amíg az a szimbolizálódásra alkalmas lesz.
 Egyik legfontosabb teendő az absztrahálás folyamatának segítése. A különböző matematikai
fogalmak és a velük végzett manipuláció absztrahálási folyamata: saját teste, térben, síkban,
tárgyakkal, modellekkel, cselekedtetés közben, majd rajzban, végül cselekedtetés nélkül
történik.
 Szöveges feladatok: elolvasása, megértése, adatok lejegyzése, műveletté alakítása,
műveletvégzés, szöveges válasz leírása mind-mind gondot okoz egy diszlexiás, diszkalkuliás
gyermek számára.
 A matematikai fogalmak, szimbólum- és jelrendszer, szabályrendszer beépítése a gyermek
fogalmi rendszerébe, gondolkodási műveleteibe.
 Motiváció biztosítása.
 A vizuális-téri képességrendszer fejlesztése.
 Segítő, kompenzáló eszközök használatának megengedése.
 Képi, vizuális megerősítés
 Megjegyzést segítő technikák, eljárások alkalmazása
 Önellenőrzés szokásának kialakítása
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Önértékelés, önbizalom növelése, sikerélmények biztosításával

2.10. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések
Az intézményi esélyegyenlőségi programnak alapvető célja, hogy biztosítsa az intézményen belül a
szegregációmentességet és az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését. Ezen belül
alapvető, hogy az intézmény biztosítsa, a szolgáltatásaihoz való egyenlő hozzáférést, de helyezzen
hangsúlyt az esélyteremtésre, a hátrányos helyzetű gyerekek hátrányainak kompenzálására.
Célunk az, hogy iskolánkban érvényesüljön a:
 diszkriminációmentesség
 szegregációmentesség
 integráció biztosítása
 halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatási és társadalmi integrációjának támogatása
 minőségi oktatáshoz történő egyenlő hozzáférés biztosítása.
A szakmai-pedagógiai terület célkitűzései
 a módszertani központokkal való együttműködésünk elmélyítése
 az utazó gyógypedagógusi feladatellátás bővítése
 szülő-iskola kapcsolatok ápolása
 az integráció feltételrendszerének bővítése,
 integrációs támogatás igénybe vétele
 a pedagógus továbbképzés fejlesztése, kiterjesztve az újonnan belépő kollégákra
 a pedagógus továbbképzési tervekben az SNI tanulókra koncentráló fejlesztő képzések
támogatása
 a tehetséggondozás érdekében az országos tanulmányi versenyeken való részvétel
elősegítésének kidolgozása.
2.11. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái
Az írásbeli beszámoltatásnak alapvetően két formáját különböztetjük meg:
 röpdolgozat, kisdolgozat
 témazáró dolgozat.
Röpdolgozat:
 írását nem kötelező bejelenteni
 a dolgozat érdemjegye egy szóbeli felelettel egyenértékű
 nem lehet fegyelmezési eszköz
 íratható kisebb egység anyagából is, ami nem minősül témazáró dolgozatnak.
Kisdolgozat:
 írását nem kötelező bejelenteni
 a dolgozat érdemjegye 1,5-szeres súlyú
 nem lehet fegyelmezési eszköz
 íratható kisebb egység anyagából is, ami nem minősül témazáró dolgozatnak.
Témazáró dolgozat:
 írását egy héttel korábban közölni kell a tanulókkal
 egy napon legfeljebb két tárgyból íratható témazáró dolgozat a tanulókkal
 a dolgozatírás időpontja legfeljebb 90 perc
 a dolgozat érdemjegyét piros tollal kell a naplóba beírni
 a félévi, év végi érdemjegy kialakításakor a témazáró dolgozat döntő jelentőségű
 az egységes elbírálás érdekében a hiányzó tanulóval a témazáró írását be kell pótolni.
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Minden dolgozatra fel kell íratni a dátumot. Bármely írásbeli dolgozat javítását 15 tanítási napon
belül el kell végezni, és a dolgozatot a tanulónak meg kell mutatni, az naplóban pedig adminisztrálni.
A tanulókkal közölni kell a dolgozatok értékelésének szempontjait, ponthatárait. Amennyiben 15
tanítási napon túl kerül kiosztásra a dolgozat, akkor a tanuló döntheti el, hogy az érdemjegy beírásra
kerüljön-e a naplóba. A tanuló a hiányzásra hivatkozva csak akkor kérheti felmentését a dolgozatírás
alól, ha a dolgozat bejelentésének időpontjában és attól számítva folyamatosan hiányzott. Hiányzást
követő napon dolgozatírás alól csak rendkívül indokolt esetben adhat felmentést a szaktanár.
Az iskolai dolgozatok további szabályait házirendünk tartalmazza, különös tekintettel:
„Diákjainknak joga van, hogy a témazáró dolgozatok időpontjáról és témájáról egy héttel hamarább
tájékoztatást kapjanak.”
2.12. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása
Az otthoni felkészülésre feladott elméleti és írásbeli feladat célja az órán tanult ismeretek minél jobb
megértését, bevésését kell, hogy szolgálják. Ismeretlen - azaz órán nem tárgyalt – tananyagot, kivéve
az ajánlott olvasmányokat, vagy a meglévő ismereteket jobban megvilágító pl. tudományos cikkeket,
olvasmányokat – kötelezően nem lehet feladni. Az írásbeli házi feladatnak az elméleti ismeretekkel
harmóniában kell lenni, az órán tanult ismeretek gyakorlása legyen a célja. Az írásbeli házi
feladatokat ellenőrizni kell, ha a tanuló nem készítette el, a szaktanár a pedagógiai elvek
figyelembevételével szankcionálhat. Ha a tanulók jelentős része az óra elején jelenti a felkészüléskor
felmerült problémákat, akkor javasolt a feladatok megbeszélése. A szóbeli és írásbeli feladatok
mennyiségét úgy kell meghatározni, hogy a tanuló túlterheltségét elkerüljük. Ha a tanuló betegség
vagy egyéb ok miatt hosszabb ideig hiányzik, akkor a pótlásra a szaktanárnak megfelelő időt kell
biztosítani.
Az otthoni írásbeli házi feladat kiadásának korlátai
 A tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) egyéni választásuk,
kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi feladatot javasolhatunk.
 Az otthoni tanulási idő (írásbeli és szóbeli feladatok elvégzésének együttes ideje) ideális
esetben maximum 20-30 percet vehet igénybe egy tantárgyból, de minden esetben
egyénfüggő. Nagyobb lélegzetvételű számonkérések, nehezebb anyagrészek kapcsán lehet
több, s minden esetben az aktív tanulással, 100%-os koncentrációval végzett munkára
vonatkozik. A megosztott figyelemmel, fegyelmezetlenül végzett munka ennek idejét
többszörösére nyújthatja.
 A napi felkészülés otthoni (kollégiumi szilenciumi) ideje lehetőség szerint ne legyen több 2,53 óránál. Nagyobb lélegzetvételű számonkérések, nehezebb anyagrészek kapcsán lehet több,
s minden esetben az aktív tanulással, 100%-os koncentrációval végzett munkára vonatkozik.
A megosztott figyelemmel, fegyelmezetlenül végzett munka ennek idejét többszörösére
nyújthatja.
 A szakmai előmenetel elősegítése érdekében ösztönözzük a diákok otthoni önálló
alkotótevékenységét.
2.13. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei
A csoportbontás kialakításakor az intézmény infrastrukturális feltételeit, valamint finanszírozási
szempontokat is figyelembe kell vennünk.
A csoportokat több szempont alapján alakítjuk ki a helyzettől függően.
Egyszerű szétválasztás:
a) idegen nyelvek tanításánál homogén csoportok kialakítása, a választott idegen nyelv szerint
vagy előzetes tudásszint szerint,
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b) szakmai oktatásnál a jogszabályoknál meghatározott létszámhatárok és szakmák szerint.
Cserebontás: a bontott tárgyak szempontjai szerint (informatika és valamelyik szakmai gyakorlat),
Váltó bontás: az osztály egyik részének van csak órája (informatika)
A csoportbontást a pedagóguslétszám és a teremhiány korlátozza.
2.14. A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges módszerek
A próbarendszert nevelési eszköznek tekintjük, amelyek lehetővé teszik a tanulók fejlődése során az
alapvető fizikai tulajdonságok mérését. A tesztek nem képezik a tantervek tartalmát, és hogy a mérés
célja megvalósuljon, nem szabad azokat betanítani és gyakoroltatni. A próbarendszert a tudományos
kutatás eszközeinek is tekintjük a tanulók fizikai állapotának vizsgálatához. A próbarendszert két
csoportra bontottuk elsősorban az eszközellátottságot figyelembe véve: kötelező és ajánlott tesztek.
A vizsgálatok megszervezése
 A teszt-vizsgálat értéke és hatékonysága nagymértékben a szigorú gyakorlati végrehajtáson
és a tanulóknak a testnevelő tanártól kapott motiváltságán múlik.
 A vizsgálatot a testnevelő tanár végzi az osztályban, de bárki végezheti, aki a tanulók testi
nevelésével foglalkozik, így más szakos tanárok is.
 A teszteket évente kétszer, a tanév elején és végén kell végeztetni.
 A motiváció növelés miatt rendkívül fontos, hogy a teszt levezetője tisztában legyen, miért
végeztetjük el a teszteket és hogyan értelmezzük az eredményeket.
 Az összehasonlíthatóság érdekében a tesztek végrehajtási körülményeinek hasonlónak kell
lenniük minden diáknál, minden részletben (helyszín, eszköz, hőmérséklet stb.)
 A tesztek eredményeit minden gyermeknek személyre szólóan kell megadni. Az értékelő
lapot 3 példányban kell elkészíteni. Az egyik lap a gyermeké, hogy lássa, hol áll korábbi
teljesítményéhez, az osztályátlaghoz és (amennyiben lehetséges) az országos átlaghoz
képest. A másik példány a szülőké, hogy tisztán lássanak és ösztönözhessék gyermekeiket
fizikai fittségük fejlesztésére, a harmadik példány a központi adatfeldolgozónak kell
megküldeni.
 A referenciatáblázatokat egy speciális testület határozza meg.
A mérések általános szempontjai











A tanulók valamennyi tesztet testnevelési/sportfelszerelésben hajtják végre.
Valamennyi tesztet, ha erre lehetőség van, jól szellőző, nagy teremben, pl. az iskola
tornatermében vagy sportcsarnokban kell elvégeztetni. Csúszásmentes padló és sportcipő
szükséges a futással és ugrással járó tesztekhez. Szabadtéri vizsgálatok esetén a vizsgálati
körülmények túlságosan is különbözőek lehetnek, hogy standard teszteredményeket
kaphassunk.
A tesztek egymás után következése a körkörös rendszerben is szigorú sorrendiségű. Minden
állomásnál fel kell írni a megfelelő sorszámot.
Minden tesztre vonatkozóan külön utasítások vannak, amelyeket gondosan kell
tanulmányozni, minden tanulónak el kell olvasnia, hogy a vizsgálat pontos legyen.
Az ülésben előrenyúlás tesztnél nem lehet bemelegíteni, vagy nyújtási gyakorlatokat végezni!
A tesztek között a tanulók pihenjenek.
A tanulók nem próbálhatják ki a teszteket előre, kivéve, ha a teszt végrehajtási utasításában
nincs erre külön utalás.
A mérések során fontos bátorítani a tanulókat. A mérés vezetője ösztönözze őket a mért
képességnek megfelelő pontos, gyors és egyenletes tesztvégrehajtásra.
Ha a motoros teszteket és a kardio-respiratorikus állóképesség tesztjeit azonos napon
mérjük, akkor először a motoros teszteket végeztessük el.
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A tesztek és végzésük ajánlott sorrendje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Testmagasság mérése
Testtömeg mérése
Testösszetétel mérése
20 méteres állóképességi ingafutás teszt
Ütemezett hasizomteszt
Törzsemelés teszt
Ütemezett fekvőtámasz teszt
Kézi szorítóerő mérése
Helyből távolugrás teszt
Hajlékonysági teszt

2.15. Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei
Az egészséges életmód és egészséges életszemlélet kialakítása kiemelt jelentőségű. Célunk, hogy
választani tudjanak diákjaink az élet kínálta alternatívák, értékek közül, döntésük a saját testük, lelkük
épségét, gyarapodását segítse. Tisztában legyenek a mindennapok egészségügyi ismereteivel, a káros
szokások elkerülésének lehetőségével, a mindennapos mozgás, sport egészségmegőrző és
személyiségformáló szerepével, és az egészséget saját értékrendjükben kiemelten kezelő
személyiséggé váljanak. Nagy hangsúlyt kap ebben a munkában a család, de ebben a korban még
inkább a közösség, a kortárscsoportok összetartó ereje és ennek fejlesztésére tanórán és azon kívül is
speciális programokat kínálunk.
A környezeti nevelés célja elősegíteni a tanulók környezet iránti felelős magatartásának, életvitelének
kialakulását annak érdekében, hogy képesek legyenek a környezeti válság elmélyülésének
megakadályozására. Váljanak érzékennyé környezetük állapota iránt, tisztábban lássák a világban
elfoglalt helyüket. Fejlődjön ki a tanulók globális környezeti gondolkodása, ami megköveteli, hogy a
jelenségek, folyamatok vizsgálatát általánosítás és az összefüggések meglátása, valamint ezek
értelmezése kövesse. Célunk olyan természettudományos műveltség kialakítása, mely hozzájárul a
természet megszerettetéséhez, a természet kincseinek megóvásához, a fenntarthatóság elvének
tudatosításához.
Pedagógiai program megvalósítása az osztályfőnöki munka során
A képességeknek a fejlesztését támogatják a NAT új elemei, amelyek nélkülözhetetlenek a sikeres
elhelyezkedéshez, segítenek a gazdaság világában, illetve a modern társadalomban való
eligazodásban, továbbá olyan ismeretek, amelyek a tudatos állampolgári léttel függnek össze.
Példaként említhetjük az emberi jogok tiszteletben tartását, a nemzeti identitást, a szociális
érzékenységet, a környezetért érzett felelősség erősítését, vagy a demokratikus intézményrendszer
mélyebb ismeretét. A pénzügyi kultúra is nagyobb hangsúlyt kapott, mert az iskolai nevelésnek
alapvető szerepe van abban, hogy a gyermekek később tudatos fogyasztókká váljanak és tudják
mérlegelni a döntéseikkel járó kockázatot. Hangsúlyosabban bekerült a nemzeti alaptantervbe, hogy
az iskola nyújtson támogatást a káros szenvedélyek megelőzésében.
Az osztályfőnöki órák remek lehetőséget jelentenek, hogy a gyerekek önállóan fejthessék ki
véleményüket a közösségben elfoglalt szerepükről, a közösséghez való viszonyulásukról, fejlődhessen
kritikai érzékük, tapasztalatokat gyűjthessenek a rendszeres önértékelésük során egyéni
fejlődésükről. A középiskolás időszakban felerősödik az önállóság iránti vágy, ami a környezetük iránti
néha túlzott kritikai megnyilvánulásban kristályosodik ki. Elengedhetetlenül szükséges tehát, hogy az
iskolánkban is megújuljon a pedagógiai kultúra. Az egészséges életmódra és a környezetkultúrára
irányuló tevékenységek kiemelt szerepet kapnak. Fontos az osztályok, folyosók, az udvar tisztasága és
esztétikus dekorálása. A természet iránti szeretet és védelme iránti igény felkeltése. Testi, szellemi
edzettség, higiéniai kultúra fejlesztése. A családi életre való nevelés, az egészséges táplálkozásra való
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nevelés, és a kábítószerek, illetve káros szenvedélyek (drog, ital, cigaretta, játékszenvedély) elleni
küzdelem kiemelten fontos feladat.
2.16. A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési elvei
Magatartás és szorgalom jegyek minősítésének szempontjai
Magatartás
Példás
Betartja az iskola Működési Szabályzatában és a Házirendben megfogalmazottakat.
Iskolai és iskolán kívüli magatartása (szüleivel, tanáraival, az iskola dolgozóival, idegenekkel, társaival)
kifogástalan.
Vállalt feladatát hiánytalanul teljesíti.
Az iskolai hagyományokat ápolja, megőrzi iskolája jó hírnevét, és erősíti azt.
Felelősséget érez a saját és az iskolai tulajdon védelméért.
Külső megjelenése kulturált, fegyelmi büntetése nincs, igazolatlanul nem hiányzott.
Jó
Az iskolai Működési Szabályzat és a Házirend előírásait megtartja.
Önmagával szemben igényes, értékítélete jó.
Teljesíti a rábízott feladatokat, de nem kezdeményező.
Iskolai és iskolán kívüli viselkedése ellen kifogás nem merül fel.
Külső megjelenése kulturált. Igazolatlan hiányzása maximum 2 óra.
Fegyelmi büntetése maximum egy osztályfőnöki figyelmeztetés.
Változó
A Működési Szabályzatban és a Házirendben rögzített szabályokat nem mindig tartja be.
A közösségi élet szervezésében nem lehet rá számítani, a rábízott feladatokat nem minden esetben
teljesíti.
Iskolai és iskolán kívüli viselkedése, szüleihez, tanáraihoz, társaihoz, idegenekhez nem megfelelő.
Megjelenése, vélemény-nyilvánítása kifogásolható.
Fegyelmi büntetése több osztályfőnöki, illetve igazgatói figyelmeztetése van.
Igazolatlan hiányzása 3 – 7 óra.
Rossz
Az iskolai Működési Szabályzat és a Házirend előírásait többszörösen megsérti.
Felelőtlen, nemtörődöm tetteivel rossz hatást gyakorol társaira, környezetére.
Iskolai közösséget vagy az osztályközösséget bomlasztja.
Társaival szemben durva. Goromba az iskolában és az iskolán kívül is.
Igazgatói intésnél súlyosabb szintű fegyelmi büntetése van.
Igazolatlan hiányzása 7 óránál több.
Megjegyzés: A fegyelmi büntetések magasabb fokú dicsérettel kompenzálhatók. Az elbírálásnál a
tanuló a feltételek többségének kell, hogy eleget tegyen.
Szorgalom
Példás
Tanulmányi munkája a képességei, családi körülményei alapján példamutató minden tárgyból.
Érdeklődésének, továbbtanulási szándékának megfelelően választott tantárgyakból a tananyagon
kívül is gyarapítja tudását.
Munkáját mindig az igényesség, a rendszeresség, a pontosság, megbízhatóság jellemzi.
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Előző eredményein javít.
Kiemelkedően dolgozik egy-két tárgyból, de a többiből sem marad el.
Jó
Tanulmányi eredménye jó, de nem tükrözi képességeinek maximumát.
Órákon nem elég aktívan kapcsolódik be a munkába.
Nem törekszik egyik tárgyból sem tudásának fokozottabb gyarapítására.
Korábbi eredményeit megtartja.
Változó
Munkavégzése hullámzó, eredményei nincsenek arányban képességeivel.
Nem igényes önmagával szemben, nem törekszik kellőképpen eredményei javítására, nem önálló.
Órákon figyelmetlen.
Tanulmányi eredménye önhibájából jelentősen romlott. (Az okokat mérlegelni kell.)
Egy tárgyból bukott.
Hanyag
Tanulmányi eredménye elmarad a képességei alapján elvárhatótól a nemtörődöm, szétszórt,
rendszertelen, megbízhatatlan munkája miatt.
Alapvető kötelezettségeit is elmulasztja.
Munkájával szemben érdektelen.
Két vagy több tárgyból elégtelen osztályzatot kapott.
Az osztályozó értekezlet döntése alapján, indokolt esetben, pedagógiai célok érvényesítése okán, a
fenti értékelési rendszertől eltérő érdemjegyek is születhetnek.
A jutalmazás, fegyelmezés iskolai elveit az iskola házirendje szabályozza.
2.17 A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő nemzetiség kultúrájának
megismerését szolgáló tananyag
A nemzet részét képező nemzetiségi kisebbségek kultúrájának megismerése a korszerű általános
műveltség részét képezi, ezért ennek oktatás útján történő megismertetésével pedagógiai célunk,
hogy tanulóink tájékozottak legyenek arról, hogy a településükön milyen nemzetiségi kisebbségek
élnek, megismerjék azok történelmi gyökereit, általános történelmüket, kultúrájuk főbb jellemzőit,
hagyományaikat, melyeken keresztül erősíteni kívánjuk egymás jobb megértését, elfogadását, az
együttélés esetleges problémáihoz vezető út jobb megértését, a felmerülő problémák
kiküszöbölését.
A színes, sokrétű és folyamatosan megújuló tananyag biztosítása érdekében iskolánk felvette a
kapcsolatot a helyi német és roma önkormányzattal. Ígéretük szerint hozzájárulnak ahhoz, hogy az
általunk kidolgozott tantervi vázlatot az alábbi szempontok alapján aktuális tartalommal feltöltsék.
További területeken való szorosabb együttműködés lehetősége is kirajzolódni látszik a
megkeresésnek köszönhetően.
A tananyag felépítése:
1. A múlttól napjainkig terjedő időszak bemutatása
- Az adott nemzetiség történelmi gyökereinek feltárása, a nemzetiség életében jelentkező
nagy történelmi sorsfordító események és a nemzetiség történelmének meghatározó
személyiségeinek és életművüknek a bemutatása.
- Az adott kisebbség kultúrájának, életvitelének, szokásainak, hagyományainak
bemutatása, a népi kultúra, az adott kisebbségre jellemző mesterségek ismertetése.
2. A jelenlegi helyzet érzékeltetése
- A nemzetiségi identitás ápolásának, megőrzésének színterei, eszközei.
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A multikultúra, és a nemzetiségi hagyományőrzés kettőssége.
Az asszimiláció, és a nemzetiségi „én” tudat és kultúra problematikája.
A nemzetiségi nyelvoktatás, irodalom, és egyéb művészeti formák megjelenési formái,
lehetőségei.
- Az egyes korosztályok szerepe az adott nemzetiség kultúrájának, hagyományainak
megőrzésében, illetve a többségi társadalom tagjaival történő megismertetésében.
3. A jövőt illető várakozások
- A nemzetiségi lét fennmaradásának lehetőségei a „Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi
CLXXIX törvény” biztosította keretek segítségével.
-

2.18. A 11-12. évfolyamon az emelt szintű érettségire történő felkészítéshez az emelt szintű
oktatásban alkalmazott fejlesztési feladatok és követelmények a NAT és az érettségi vizsga
részletes követelményeiről szóló 40/2012. (V.24.) OM rendelet alapján
Az emelt szintű érettségire való felkészítés célja az eredményesebb tanulás a felső oktatási
intézményekben. Az érintett tanulóknak joguk van a meghirdetett, bármely tantárgy emelt szintű
képzésére jelentkezni, és azon részt venni. Az iskola az alábbi tantárgyakból hirdeti meg az emelt
szintű érettségire való felkészítést: magyar nyelv és irodalom, informatika, igény esetén más
tantárgyakból is.
A 10. évfolyamos tanulók és szüleik februárban szóbeli tájékoztatást kapnak az emelt szintű
érettségiről és a választható tantárgyakról. Április végéig írásban is tájékoztatjuk őket a felkészítő
foglalkozásokról, a felkészítést tartó tanár személyéről, a jelentkezés módjáról. Az emelt szintű
érettségi vizsgára történő felkészítés iskolánkban a 11-12. évfolyamon az egyes tantárgyak tantervi
óraszámain felüli heti 2 tanítási órában történik. (Összesen 138 órában tantárgyanként.) Jelentkezni
maximum két tantárgy foglalkozásaira lehet. A tanulók az emelt szintű tantárgyakból félévkor és év
végén osztályzatot kapnak. Az emelt szintű érettségire felkészítő foglalkozáson az értékelés és
minősítés, a mulasztás és a magasabb évfolyamra lépés elbírálása úgy történik, mint a kötelező
tanítási órán. Az emelt szintű felkészítés a 0. vagy 7-9. órákban történik. Az órák pontos időpontja
csak szeptember elején derül ki, mert ez függ a jelentkezők számától, eloszlásától, a kötelező órák
órarendjétől. A jelentkezés egy teljes tanévnyi kötelezettségvállalást jelent, ezért az egyéb
elfoglaltságokat (tanulmányi, sport, egészségügyi stb.) az emelt szintű órákhoz kell a tanulónak
igazítania. Új tantárgy felvételére az év során bármikor, írásban benyújtott kérelem alapján az
igazgató engedélyével van lehetőség, ha az új tantárgy órájának időpontja nem esik egybe az addig
már felvett tantárgy(ak) órarendi időpontjával. Az addig elvégzett anyagból különbözeti vizsgát kell
tenni. A felkészítő csoportok legalább 5 fő jelentkező esetén indíthatóak és működtethetőek. A
jelentkezés határideje május 20. A jelentkezési lapon a szülő vagy gondviselő aláírásának is
szerepelnie kell. Ha a tanuló a következő tanítási évben nem kíván a felkészítő foglalkozásokon részt
venni, úgy szándékát írásban legkésőbb június 15-ig kell az iskola igazgatójához eljuttatnia. A
kérvényt a szülőnek is alá kell írnia.
Az emelt szintű felkészítéshez külön tanmenet készül, amelyet a 40/2002.(V.24.) OM
rendeletben megtalálható emelt szintű érettségi követelmények alapján készítenek el a szaktanárok.
Így a feladatok és fejlesztési követelmények nem helyben kidolgozott követelmények, hanem teljes
egészében átvesszük a központi követelményeket.
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