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KÜLDETÉSÜNK 

A Zafféry Károly Szalézi Középiskola az Evangéliumból táplálkozó Bosco Szent János 

lelkiségéből merítve szolgálja azokat a fiatalokat, akik nyitottak a fejlődésre és elfogadják, hogy 

örömet okoz a másokért való élet. 

A szalézi megelőző módszert alkalmazva hisszük, hogy a nevelés a fiatalok teljes fejlődését 

szolgálja a gondolkodásukat-, és cselekvésmódjukat átható Don Boscó-i spiritualitás 

megteremtésével, keresztény szemlélet átadásával, az élet, a kultúra és a hit szintézisének 

elősegítésével. Számunkra a teljes ember nevelése a fiatalok vallásos, erkölcsi, mentális, 

intellektuális, fizikai, érzelmi növekedését, valamint a szép iránti fogékonyságot, az esztétikai 

fejlődést jelenti.  

A Zafféry Károly Szalézi Középiskola a személyes törődés által kívánja fejleszteni tanulóit. A 

barátságos, diákközpontú légkör fenntartása, ápolása mellett fontosnak tartjuk a tanulmányi szint 

egyénre szabott fejlesztését. Célunk, hogy diákjainkba kialakuljon a tanulás iránti elkötelezettség, 

a világra való nyitottság, és felébresszük bennük az egész életen át tartó tanulás vágyát. 

Iskolánkban 4 és 8 évfolyamos középiskolai képzés folyik. 

A jó légkör megőrzése végett minden dolgozónk munkáját át kell, hogy hassa a 

gyermekközpontú, áldozatoktól sem visszariadó szemlélet és a személyes példamutatás azért, 

hogy Don Bosconak, a Szaléziak alapítója elvárásának megfelelően „becsületes polgárokat és jó 

keresztényeket” neveljünk.  

Segítjük fiataljainkat, hogy olyan emberekké váljanak, akik önmagukban és a helyi és nemzeti 

közösségükben harmóniát tudjanak megteremteni, akik a szeretet gyakorolásával jobbá és 

igazságosabbá tudják tenni világunkat. 
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1. Az iskola nevelési programja 

1.1.  A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, 

eszközei, eljárásai 

Minden katolikus iskola nevelésének alapja és középpontja maga Krisztus. A keresztény 

nevelésnek abban kell segítenie a fiatalokat, hogy megérjenek a szabadság felelős megélésére, 

érzékük legyen a transzcendencia és az igazi értékek iránt. Megismerjék önmagukat és az őket 

körülvevő világot. Felülemelkedjenek a középszerűségen, ne fáradjanak bele a folytonos 

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

emberek szolgálatára. 

„Krisztus iránti szeretetünkből természetszerűleg következik egyházának szeretete: ez az Isten 

népe, központja mindazon erők egységének és közösségének, amelyek Isten országáért 

dolgoznak.” (Asz 13) 

Kultúrát csak az teremthet, aki nem rabja a földnek, aki nem pusztán a mának él, aki nem 

hedonista módon viszonyul a világ javaihoz. Ezt az anyagi világ fölé való emelkedést mint 

kultúrateremtő tényezőt kizárólag a vallás biztosítja épp azáltal, hogy az embernek föltárja a 

transzcendencia valóságát. 

1.1.1. A „Megelőző módszer” 

Az úgynevezett „Megelőző módszer” Don Bosco sajátos pedagógiai módszere, amelyet iskolánk 

nevelésében alkalmazni kívánunk.  

 A tanulók ismerjék meg a Biblia és az egyház tanításait, hogy ezek által indíttatást kapjanak a 

keresztény világnézet, a személyes meggyőződés kialakításához.  

 Sajátítsák el egyházuk hagyományait és szokásait, értsék meg és gyakorolják az istentisztelet 

rendjét, szokásrendszerükbe épüljön be az imádkozó élet.  

 Tanítványaink ökumenikus szellemben ismerjék meg más keresztény egyházak életét, 

tiszteljék mások vallásos meggyőződését.  

 Az iskola tanítványait felebarátaik iránti szeretetre neveli, a másként gondolkodókkal való 

együttélésre és megértésre tanítja őket.  

 Tanulóinkban derűs és magabiztos keresztény világszemlélet kialakítására törekszünk, hogy 

legyen erejük és bátorságuk új és meglepő nézeteket, élethelyzeteket helyesen és szeretettel 

kezelni.  

 Célunk, hogy a nevelés során tanítványaink sajátítsák el a Biblia tanításán alapuló keresztény 

etika és értékrend szabályait, azokat építsék be magatartásukba, életvezetésükbe, 
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értékrendjükbe, segítse őket abban, hogy az élet erkölcsi válaszútjain helyes döntéseket 

hozzanak. 

 Célunk, hogy diákjaink nemzeti kultúránkat ismerő, értő és ahhoz keresztény hűséggel 

ragaszkodó felnőttekké váljanak.  

 Lehetőleg a dicséretet helyezzük előtérbe. Arra kell törekednünk, hogy az valóban mindig 

indokolt legyen. A félévi és év végi magatartás és szorgalom jegyek megállapításánál a 

dicséreteket figyelembe vesszük.  

 Döntő a követelmények belátáson alapuló belső igénnyé váló betartása, és a pontosság, a 

fegyelem, az önfegyelem gyakorlása. Ez a pedagógiai folyamatban részt vevő diákokra és 

pedagógusokra egyaránt vonatkozik.  

 Következetesség 

1.2.  A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok és lelki 

életünk 

1.2.1. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

Az iskolának – mint másodlagos szocializációs színtérnek – a személyiségformálásban betöltendő 

feladatköre az utóbbi évtizedekben jelentős változásokon ment át. A pedagógusi tevékenység 

ismeretátadói funkciója mindinkább differenciálódott. Az átadandó ismeret megsokszorozódott.  

Az iskolai személyiségformálásnak váratlanul új feladatai születtek; a társadalmi problémák a 

családi körben is megjelentek és az ebből adódó hiányosságokat gyakorta pótolni, korrigálni kell 

az iskolában. Az iskola a lakosság széles rétegeinek az egészséget megőrző magatartására 

kedvező irányú befolyással bírhat. Ezen belül az iskola legfontosabb feladatterülete az elsődleges 

megelőzés. Ebben az iskola védőnő személyében képzett szakemberekkel rendelkezünk. A 

személyiségfejlesztésben, az önkép kialakításában, a kreativitás, a problémamegoldó képesség 

fejlesztésében, a csoportba való beilleszkedésben az osztálynak, mint közösségnek elsődleges 

szerepe van. A közösség és jellemformálásban, a veszélyeztetett helyzetben lévő tanulók 

védelmében az osztályfőnök és a fent említett szakemberben fontos szerepet kap. Ezen kívül az 

adott szakterületek speciális intézményeivel (Pedagógiai Szakszolgáltató Központ, Gyermekjóléti 

Szolgálat) állandó kapcsolatot tartva a személyiségfejlesztést szem előtt tartva lehetőségeinkhez 

mérten mindent megteszünk a tanulók érdekében. Ennek értelmében pedagógusaink 

tevékenységében központi szerepet kap: 

 a diákcentrikus gondolkodás és magatartás; 

 a pályájukhoz hivatásbeli becsületen, a nevelésben való hiten alapuló felelősségteljes 

viszonyulás;  
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 a kudarctűrő, sikerre vágyó, s ennek érdekében tenni akaró, életvidám, közösségben is 

gondolkodó diák és tanár eszménye; 

 a közjó érdekében való felelősségteljes nyilvános szereplés;  

 a szervezett képzéssel és önképzéssel biztosított tájékozottság és sokoldalúság;  

  személyes pozitív példamutatás mind a munkában, mind a hétköznapi kapcsolatok területén; 

 önálló értékrend, világkép, világnézet kialakítását elősegítő nyitott, személyes kapcsolatokra, 

oktatási, ellenőrzési módszerre törekvő általános tanári magatartás;  

 a diákot saját személyiségéhez (képességeihez) és diáktársai teljesítményéhez egyaránt 

viszonyító tanári minősítés, az értékelés igazságossága, a hatékonyabb munkára való 

ösztönzés; 

 a belülről motivált, önálló tevékenységre (ismeretszerzés, önképzés, önellenőrzés, 

önértékelés) képes tanulói, tanári személyiség érvényesülése; alkotói műhelyek: önképzőkör, 

kulturális produkciók, diákszínjátszás biztosítása. 

Ezek mellett a tanár-diák együttműködés hatékonyságát a következők érvényesülése biztosítja:  

- a közös gondolkodás (megbeszélés); 

- az egyéni munkálkodás irányainak kialakítása, megvitatása (tanulás, ismeretszerzés 

együttes gondolkodással);  

- a kölcsönös, közös megbeszélés, a tapasztalatok értékelése, hasznosítása. 

1.2.2. Lelki életünk 

1.2.2.1. Hitoktatás 

Minden tanulónk heti két órában tanul hittant. A hitoktatást az intézményben jelen lévő szalézi 

szerzetes, illetve hittantanár végzettséggel rendelkező kollégák látják el. A hitoktatás heti két órája 

nem terheli az engedélyezett óraszám-keretet. A katolikus hitoktatás az országosan elfogadott 

tanterv alapján történik, számonkéréssel, de természetesen célja a hitébresztés, a hitépítés is. A 

hittan célkitűzése, hogy a tanulók éljék át annak örömét, hogy Isten nevünkön szólít, szeressék 

meg az élő Isten élő üzenetét: a Bibliát.  

 

Egyéb alkalmak 

Reggeli ima: Minden tanítási napon az első óra rövid fohásszal kezdődik a szaktanár vezetésével.  

„Jó reggelt”: Heti egy alkalommal minden osztály - a szalézi Bouna notte-t helyettesítő - 

napkezdő „Jó reggelt” közös együttlétén vesz részt, melyet a hitoktatók, illetve tanárok 

tartanak.  
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Szentmisék: Az iskolánk diákjai és dolgozói az éves munkatervben meghatározott alkalmakon 

kötelezően részt vesznek.  

Lelki nap: Minden osztály a tanév során kötelezően egy napon vesz részt Péliföldszentkereszten, 

amelyet a szaléziak vezetnek.   

Önismereti nap: Az egész iskola minden tanulója számára a nagyböjt elején az osztályfőnökök 

és helyetteseik vezetésével megrendezett lelki, ill. önismereti nap a helyes 

személyiségfejlődésben kíván segítséget nyújtani. 

Oratórium: A diákjaink és a városi fiatalok számára kiemelt lehetőség az éves munkarendben 

meghatározott hétvégi délutáni/esti alkalmak látogatása.  

Animátorképzés: A szalézi jelleg érvényesítésének érdekében az érdeklődő fiatalok számára 

minősített alkalom. 

Szentségekre való felkészítés: Felszentelt pap tartja.  

1.3. Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

1.3.1. Mi az egészség? 

Az egészség nem a betegség hiánya, hanem a testi, lelki szociális jól-lét állapota. 

1.3.2. Mi az egészségfejlesztés? 

Az egészségfejlesztés az összes nem terápiás egészségjavító módszer gyűjtőfogalma, tehát 

magába foglalja a korszerű egészségnevelés, az elsődleges prevenció, a mentálhigiéné, az 

egészségfejlesztő szervezetfejlesztés, az önsegítés feladatait, módszereit. A WHO (Egészségügyi 

Világszervezet) meghatározása szerint az egészségfejlesztés az a folyamat, amely képessé teszi az 

embereket arra, hogy saját egészségüket felügyeljék és javítsák. 

Az egészségfejlesztés fő feladata egy általánosan érvényes egészségfejlesztő politika kifejlesztése,  

egészségfejlesztő közösségi tevékenység az egyéni képességek fejlesztése, és szemléletváltoztatás  

az egészségügyi szolgáltatásokban. 

 

1.3.3. A prevenció szerepe 

Az elsődleges vagy primer prevenció a betegségeket előidéző tényezők korai felismerésére és 

elkerülésére irányuló tevékenység, amely a veszélyeztetett emberekre irányul. 

A másodlagos vagy harmadlagos megelőzés a már meglévő betegségnek és hatásainak 

feltartóztatását vagy lassítását kívánja elérni korai kórmegállapítás és megfelelő kezelés révén, 
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vagy a betegség visszatérését akadályozza, illetve az idült állapot súlyosságának csökkentését 

célozza, például hatékony rehabilitáció segítségével. 

1.3.4. Az iskola szerepe és lehetősége 

Az egészségfejlesztés egyik legfontosabb színtere az iskola, mert minden korosztály hosszú 

éveken át látogatja különféle típusait.  

Az iskolák tanulói személyiségfejlődésük, az értékek elsajátítása szempontjából még olyan 

fejlődési periódusban vannak, amelynek során érdemi hatást lehet elérni a későbbi életideálok, 

preferenciák kialakításában. 

Az iskolának a gyerekekre gyakorolt hatása többrétegű, komplex kommunikáció. 

Egyrészt létezik egy nyíltan megfogalmazott oktatás-nevelési terv, másrészt ezzel összefüggésben 

vagy ettől függetlenül, illetve ezt gyengítő, vagy erősítő módon ható ún. „rejtett tanterv”, mely az 

iskolai mindennapok hozadéka, amelyben az iskola tárgyi környezete, az emberi viszonyok 

minősége egyaránt tükröződik, ilyen értelemben az iskola az egészségtámogató magatartásmódok 

kialakulásának folyamatában a szocializáció kitüntetett színtere. 

Az iskola más társadalmi intézményekkel és szereplőkkel állandó kölcsönhatásban létezik, hatást 

gyakorol a szűkebb és tágabb környezet viselkedésére. 

Mindezeket figyelembe véve tehát, az iskola és az óvoda a családi környezet mellett a 

szocializációnak azt a színterét jelenti, amelyben mód nyílik az egészségesebb életvitel 

készségeinek, magatartásmintáinak kialakítására és begyakorlására. 

Iskolánkban az egészségnevelési programot összhangban a fentiekkel komplex módon kívánjuk 

kezelni. 
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1.4. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

1.4.1. Az iskolai nevelés-oktatás alapvető céljai / kulcskompetenciák  

1.4.1.1. A kulcskompetenciák fejlesztése  

A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van személyes 

boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív polgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez, a 

munkához.  

A kulcskompetenciák a következők:  

 anyanyelvi kommunikáció;  

 idegen nyelvi kommunikáció;  

 matematikai kompetencia;  

 természettudományos kompetencia;  

 digitális kompetencia;  

 a hatékony, önálló tanulás;  

 szociális és állampolgári kompetencia;  

 kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia;  

 esztétikai – művészeti tudatosság és kifejezőképesség.  

Elfogadva, hogy a kulcskompetenciák alakulása és szintje szoros összefüggésben áll a kognitív 

képességekkel és a tanulók családi-szociális hátterével (iskolán kívüli környezetével) 

feladatunknak tekintjük e képességek tudatos, tervszerű fejlesztését 10-18 éves korig.  

Célunk, hogy a tanulók kognitív képességeik és iskolán kívüli környezetükből adódó lehetőségeik 

szerint elérhető legmagasabb kompetenciaszintet érjék el az életkoruknak megfelelő iskolázottsági 

szintjükön. Ezt a célt nevelő-oktatómunkánkkal, a kompetenciafejlesztés speciális módszereinek 

alkalmazásával valósítjuk meg.  

Elfogadjuk, és nevelő-oktató munkánkban irányadónak tekintjük, hogy a kulcskompetenciák 

fejlesztése nem egyetlen tantárgy feladata. Bár a legtöbb kompetencia megszerzésének feltétele 

(fogalmak és alapösszefüggések ismerete) köthető valamely tantárgy vagy tantárgycsoport 

tananyagához, a kulcskompetenciák fejlesztésének lényege abban áll, hogy azokat tantárgyaktól 

sőt, az iskolai módszerektől és követelményektől elszakadva, az iskolai környezetből kilépve is 

alkalmazni tudják a tanulók.  

A nevelő-oktató munka valamennyi szakaszában, valamennyi kötelező és nem kötelező tanórai 

foglalkozás tantervében, valamint a pedagógiai munka bevezető, kezdő és alapozó szakaszában a 

tanórán kívüli foglalkozási tervekben szerepel a kulcskompetenciák fejlesztésének konkrét terve. 

A 10-14 éves korosztály számára készült tantervekben tananyagrészekhez, illetve foglalkozási 
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témákhoz kötötten, a 14 éven felülieknek készült tantervekben már közvetetten, az addig kialakult 

kompetenciák elmélyítésére, alkalmazására, továbbfejlesztésére épített feladatokon keresztül 

valósul meg a fejlesztés.  

1.4.1.2. Kiemelt fejlesztési feladatok  

A kiemelt fejlesztési feladatok a kulcskompetenciákra épülnek, és nem köthetők egyetlen tantárgy 

anyagához sem. Az iskolai nevelés-oktatás komplex eredményeként alakul ki az a személyiség, 

amely képes a személyes boldogulásra és fejlődésre, az aktív polgári létre, a társadalmi 

beilleszkedésre, a munkára. Adottságait és külső körülményeit meg-és felismerve képes az önálló 

és konstruktív életvezetésre.  

E cél eléréséhez a következő kiemelt fejlesztési feladataink vannak:  

 énkép és önismeret fejlesztés; 

 hon- és népismeret tanítása;  

 aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés;  

 gazdasági nevelés; 

 környezettudatosságra nevelés; teremtésvédelem 

 a tanulás tanítása (szaktanórai keretben); 

 testi és lelki egészség;  

 felkészülés a felnőtt lét szerepeire.  

A felsorolt kiemelt fejlesztési feladatok nem köthetők egyetlen tantárgyhoz, és nem határozható 

meg az az életkor, vagy a nevelő-oktató munkának az a pedagógiai szakasza, amikor ezeket a 

feladatokat el kell végezni. Egész tevékenységünket áthatja e kiemelt területek fejlesztése.  

A 10-14 éves korú gyermekek esetében inkább a közvetett, szemléletformáló tevékenység a 

célravezető, míg a 14 éven felüli diákoknak – tantárgyi keretben és tanórákon kívüli programok 

keretében – meg kell tanítanunk azokat a fogalmakat, tevékenységi formákat és technikákat, 

amelyek segítségével az aktív, belülről motivált egyéni tanulási folyamat a legnagyobb 

hatásfokkal végezhető el.  

1.4.1.3. Helyi tantervünk prioritásai  

Összhangban a kulcskompetenciák fejlesztésének feladatával és a kiemelt területeken való 

fejlesztési feladatunkkal, tanterveink prioritásai a következők:  

 A nevelő-oktató munka bevezető és kezdő szakaszában különösen, de még az alapozó 

szakaszban is, nagy súlyt helyezünk a játékos ismeretszerzési módszerek alkalmazására. A 

tanítás során alkalmazott változatos módszerekkel érjük el, hogy a kisdiákok számára az 

ismeretszerzés, a szellemi alkotómunka, a kreativitás, a csoportmunka belülről fakadó igénye 

az örömszerzés egyik fontos formája legyen.  
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 Intézményünk filozófiájának fontos elemei a tehetségfelismerés és segítés, a személyre 

szabott képességfejlesztés. A tanítási folyamatban kiemelt szerepet kapnak a differenciálás, a 

személyre szabott, egyéni képességekhez igazodó módszerek. Ennek részeként fontosnak 

tartjuk a tanulói terhelés képességekhez igazítását, főként az emelt szintű érettségi vizsgára 

történő felkészítés időszakában. Az oktató-nevelő munka bevezető, kezdő és alapozó 

szakaszában különösen nagy szerepe van a tanórákon kívüli foglalkozásoknak. 

A tehetséggondozás fontos elemét képezi szakköri kínálatunk is, amely a valamely területe iránt 

kiemelkedő érdeklődést mutató tanulók számára biztosítja a tananyagot meghaladó szintű és 

mélységű ismeretek és képességek elsajátítását.  

 A gyengébb képességű, vagy más okból lemaradó tanulók felzárkóztatása a személyre 

szabott módszerek, az egyéni képességfejlesztés programjának részeként valósul meg. 

Kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy valamennyi, hozzánk beiratkozott tanulót 

eredményesen juttassunk el tanulmányai befejezéséig. Ennek érdekében a tanórai 

differenciáláson kívül a csoportos és egyéni korrepetálások rendszere bizonyul hatékony 

módszernek.  

 Szükségesnek és hasznosnak tartjuk az oktatásirányítás által szervezett 

kompetenciaméréseket. Ennek megfelelően nagy gondot fordítunk arra, hogy a tanulók 

átérezzék, megértsék e feladat fontosságát, és tudásuk legjavát adva vegyenek részt a 

méréseken. Az évi rendszeres kompetenciamérések iskolánkra vonatkozó eredményeit 

minden alkalommal feldolgozzuk, a szükséges következtetéseket levonjuk, a felszínre kerülő 

problémák megoldása irányába azonnali hatékony lépéseket teszünk.  

 A törvényi szinten meghatározott kulcskompetenciák és kiemelt fejlesztési területek azt a 

törekvésünket támasztják alá, hogy a diákok minden irányú képességeit egyenlő mértékben 

kell fejleszteni, megteremtve a lehetőségét a valamely speciális területen való nagyobb 

elmélyülésnek, a kötelezőt meghaladó szintű ismeretszerzésnek.  

1.4.2. Az iskola hagyományai a tanév rendjéhez igazodva a következők:  

 ünnepélyes tanévnyitó,  

 gólyatábor Péliföldszentkereszten 

 gólyabál; 

 diáknap 

 Don Bosco ünnep 

 a tánc és dráma oktatás; 

 a hagyományos rendezvények: a nemzeti ünnepekhez, emléknapokhoz kapcsolódó műsorok; 
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 a végzős évfolyam hagyományokon alapuló szalagavató;  

 oratóriumi farsangi bál a diákság számára;  

 szülők-nevelők bálja 

 a költészet napjáról való megemlékezés;  

 a végzősök búcsúja az utolsó napokban (Fáklyás ballagás); 

 hagyományos ünnepi iskolai ballagás;  

 sportnap, sportrendezvények;  

 lelki napok; 

 önismereti nap. 

1.4.3.  Kötelező közösségi szolgálat  

Intézményünk kiemelt feladatának tekinti, hogy tanítványaink körében szemléletváltás 

következzen be a rászorulókhoz és a közjóhoz fűződő viszonyuk tekintetében. Megtapasztaláson 

keresztül zajló tanulás során kívánjuk fejleszteni a diákjaink szociális érzékenységét, a munkához 

való hozzáállásukat. A szociális képességek csak úgy fejleszthetők, ha a gyerekek hétről hétre, 

rendszeresen találkoznak olyan konkrét helyzetekkel, amelyekben nekik kell dönteniük. Ezek 

által egyre érettebbé válnak, életre szóló élményeket szereznek, amely fejlődésükhöz, emberi 

kiteljesedésükhöz is hozzájárul.  

Feladatellátási lehetőségek: 

 idősek otthonában szociális étkeztetésben részesülők ebédhordóinak elmosogatása, kerti 

munka, ápolási szobák takarítása, idősekkel való beszélgetés, a városban egyedül élő idős 

emberek segítése;  

 óvodákban vegyes jellegű munkák ellátása (pl. a kerti munkák, takarítás), illetve a 

gyerekekkel való foglalkozás; 

 iskolánkban: a rongálások helyrehozása, hólapátolás, az udvar rendezése, avarseprés, PET- 

palackok elhelyezése a szelektív kukákban stb.; 

 animátorok munkája az oratóriumban; 

 lakóotthonban élő fogyatékos emberekkel való foglalkozás; 

 iskolánk gyengébb tanulóinak (a tanulmányilag gyengébb osztály- illetve évfolyamtársaknak) 

korrepetálása; 

 az általános iskola alsó tagozatán tanulók korrepetálása (csak a legjobb tanulók számára).  
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1.4.4. Az osztálykirándulások koncepciója a Zafféry Károly Szalézi Középiskolában 

A négy és nyolc évfolyamos diákok részére célul tűzzük ki, hogy az iskolában eltöltött idő alatt 

hazánkat megismerjék a diákok, mivel ez a nevelő és közösségépítő hatása miatt nélkülözhetetlen 

a pedagógiai munkákban. A tanulmányi kirándulások megszervezése iskolánk 

hagyományrendszerének lényeges eleme.  

Általános elveink:  

 a házirend a kirándulás során végig érvényes a diákokra és tanárokra egyaránt; 

 a hatékonyság miatt a rákészülés és a közös tervezés már szeptembertől elkezdődik. 

1.4.5. Egyéb kirándulások  

Mindezek mellett szeretnénk folytatni a Kárpát-medencébe szervezett tanulmányi kirándulásokat, 

célul tűzve ki, hogy a középiskolai tanulmányai során minden osztály legalább egy alkalommal 

eljusson a határon túli magyar területre.  

Lehetőségeinkhez mérten támogatjuk a Don Bosco és a szaléziak még alaposabb megismerést 

célzó torinoi utazást, továbbá az ausztriai kirándulásokat, nyelvi táborokat, igény szerint a 

sítáborok szervezését. 

1.4.6. Múzeumlátogatások 

A tanulási nehézségeket enyhítő tevékenységeink közé tartoznak a múzeumlátogatások és a 

helytörténeti kirándulások.  

A tanulók a tárlatok megtekintésén túl még önálló gyűjtőmunkát, riportkészítést végezhetnek, 

valamint rajzos-írásos beszámolóval, kézműves foglalkozással, történelmi játékokkal fejleszthetik 

egyéni képességeiket. 

1.4.7. Szimbólumok 

Az iskolai közösségalkotást szolgálja iskolazászlónk, amely összetartozásunkat szimbolizálja, 

valamint a jubileumi ünnepi és a testnevelési órákon használt egyenpóló.  
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2. A pedagógusok helyi feladatai és az osztályfőnök feladatai  

2.1. A pedagógusok helyi feladatai 

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

pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg.  

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

elveinek; az oktatóknak pedig ki kell tűnniük helyes tanításukkal és becsületes életükkel.” 

(CIC 803.)  

A diák személyisége a pedagógus személyiségének megnyilvánulásai által fejlődik, ezért 

különleges felelősség hárul mind szakmailag, mind morálisan a pedagógusokra. „A katolikus 

iskola sajátos jellegének biztosítása legnagyobb részben az ott tanítók tevékenykedésén és 

tanúságtételén múlik.”1 

A gyermekek nevelése felelősségteljes, életre szóló feladat. Ahhoz, hogy a diákok harmonikus, 

kellő önismerettel, önfegyelemmel rendelkező, szépre, jóra fogékony, Istent és embertársat 

szerető felnőttekké váljanak, a pedagógusoknak is ilyeneknek kell lenniük.  

A pedagógus legyen nyitott minden értékre, amelyet beépíthet saját életébe és nevelő-oktató 

munkájába, hiszen minden pillanatban értéket közvetít. Élete példázza az általa és az iskola által 

képviselt értékeket, szavai és tettei legyenek összhangban egymással.  

Fontos, hogy minden tanár belső indíttatásból pontos, fegyelmezett, alapos munkát végezzen, a 

diákoknak és kollégáinak tett ígéreteit megtartsa. Konfliktusait szeretettel, emberi módon kezelje, 

törekedjen megoldásra, tudjon megbocsátani. Családi élete legyen rendezett.  

Ezt a feladatot csak magasan kvalifikált, hitükben elkötelezett, gyerekeket szerető és értő 

pedagógusok tudják ellátni. Iskolánkban olyan tanárok dolgozhatnak, akik – felekezetre való 

tekintet nélkül – elfogadják az iskola katolikus sajátosságait, tanulmányozzák a Biblia tanításait, 

valamint célul tűzi ki, hogy minél alaposabban megismerjék a küzdelmes szalézi múltat, 

amelynek iskolájukat köszönhetik. Ez a múlt pedig kötelez minden kollégát arra, hogy alaposan 

ismerjék meg a szalézi pedagógia lényegét, a szalézi irodalmat, a don boscói tanítás rendszerét és 

a jó gazda gondosságával sáfárkodjanak - munkaköri kötelezettségeiken kívül is - a rájuk bízott 

szellemi, erkölcsi javakon.  Tanítványaikkal együtt vegyenek részt az iskola hitéleti 

tevékenységében, az egyházi alkalmakon, rendezvényeken segítsék a hitoktatók munkáját.  

Az iskola vezetőségének meg kell teremtenie azokat a feltételeket, amelyek között a 

nevelőtestület az elvárások szerint dolgozhat. Fáradoznia kell a szeretetteljes, derűs légkör 

                                                           
1        A katolikus iskola (A Katolikus Nevelés Kongregációja, Róma 1977.) 78. oldal 
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kialakításán. Egymás elfogadása, tisztelete, a türelem és empátiakészség területén példát kell 

mutatnia, törődnie kell kollégái szellemi, lelki épségével, gondjaikat, problémáikat kezelnie kell. 

Alkalmat kell teremtenie a lelki épülésre és a szakmai továbbfejlődésre. 

A pedagógusok feladatai: 

 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, valamint a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok;  

 a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken való felügyelet;  

 iskolai kulturális és sportprogramok szervezése; 

 osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása; 

 az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása; 

 szülői értekezletek, fogadóórák megtartása; 

 nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken való részvétel;  

 munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, valamint a folyamatos egyéni 

önfejlődést szakmai megújulást szolgáló képzéseken való részvétel;  

 részvétel a munkáltató által elvárt egyházi rendezvényeken és lelkigyakorlatokon;  

 a tanulók óraközi szünetekben való felügyelete; 

 tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése; 

 iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel; 

 munkaközösségi értekezleteken való részvétel; 

 tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés; 

 iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés; 

 szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása; 

 osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása; 

Az osztályfőnököt az igazgató bízza meg az aktuális tanév júniusában a következő tanévre. 
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2.2. Az osztályfőnök feladatai és hatásköre 

 Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során 

maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. 

 Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását. 

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

szülői munkaközösségével.  

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

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

 Szülői értekezletet tart. 

 Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: digitális napló vezetése, ellenőrzése, 

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

kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása. 

 Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. 

 Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot tart 

az iskola ifjúságvédelmi felelősével. 

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

közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 

 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére.  

 Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban. 

 Felügyeli és elősegíti a diákok pályaorientációs terveinek alakulását. 

 

2.3. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 

tevékenység 

2.3.1. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek  

 Célunk, hogy az érettségi évében tanulóink két idegen nyelven jól értessék meg magukat, 

képesek legyenek a kommunikációra, s legalább az egyikből szerezzenek államilag 

elismert középfokú nyelvvizsgát, a másik nyelvből pedig legalább elérhető közelségbe 

kerüljenek hozzá. 

 A négy évfolyamos általános tantervű gimnáziumba jövő tanulók rendelkezzenek szilárd 

alapműveltséggel, legyenek tájékozottak érdeklődésüknek megfelelő ismeretek 

elsajátításának lehetőségeiről.  



18 

 

 Az emelt óraszámú tantárgyi, valamint a fakultációs csoportok tanulói a választott 

tantárgyból az átlagosnál jobb teljesítményre legyenek képesek, amit a tanulmányi 

versenyeken való eredményes részvételükkel is bizonyítsanak.  

 A tanulmányok befejezésének záró terminusában a tanulók elsajátított ismereteiket 

képesek legyenek integrálni, s ezáltal a természet és társadalom valóságos összefüggéseit 

felismerni. Önművelés révén alakuljon ki bennük a mélyebb, sokrétűbb ismeretek 

megszerzésének igénye, a világ és a magyarság nagy problémáinak érzékelése, az 

értelmiségi életvitelre való beállítódás. A kritikai gondolkodás képességének kialakítása.  

 A fakultációs rendszerű tanulással biztosított specializálódás, azaz az érettségi és a 

továbbtanulás szempontjából fontos tantárgyakból az elsajátított ismeretek mennyisége és 

minősége miatt a tanulók teljes körét a középiskolai tanulmányok sikeres befejezéséhez, 

döntő többségüket pedig - eredményes felvételi vizsga révén - felsőoktatási 

intézményekbe kell juttatni. 

 A szalézi iskola segíti a fiatalokat, hogy kialakíthassák saját élettervüket, segíti őket 

hivatásuk felismerésében. Az értelmi-szakmai képzés mellett az érzelmi érettségre és 

szociális érzékenységre igyekszik vezetni a tanulókat.  

 Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka alapvető célja diákjaink felkészítése az 

érettségi vizsgára és az azt követő felsőfokú tanulmányok megkezdésére. Olyan 

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

kialakítják a maguk jól működő osztályközösségét, jól beilleszkednek az iskola 

közösségébe, részt vesznek az iskola hagyományrendszerének ápolásában. 

 Fontosnak tartjuk tanítványaink rendszeres és folyamatos felkészítését a szaktárgyi 

versenyekre, az elért eredmények elismerését és a diákok további fejlődésének 

biztosítását.  

E feladatok megvalósítása a lehetőségek, az alkalmak, a technikák és eszközök széles skáláját 

igénylik. A tanuló sorsát kezdettől fogva determináló tényezők: az új iskola, az előző iskola, 

az osztály, a tanárok és mindenekelőtt a család. A képességeket ezen összefüggésben is meg 

kell tudnunk keresni, illetve elemezni. A tehetséggondozás tekintetében elvileg valamennyi 

műveltségi területet számításba vesszük. 

A képességfejlesztést és a tehetséggondozást elválaszthatatlannak tartjuk. Az iskola első 

„üzenete” a tanuló számára a tanulási módszerek kijelölése, ajánlása, tanítása. Ez formáiban 

változatos, lényegét tekintve el nem kerülhető feladat minden szaktanár részére. Különösen a 

csoportbontás lehetőségeinek kihasználása hatékony a tanulás tanításánál (nyelvi csoportok, 
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később pedig a fakultációk). A tanulási módszerek ismertetésére első alkalommal a 

gólyatábor keretében nyújtunk lehetőséget.   

A tehetséggondozás és versenyeztetés programja 

 A tehetségek felismerése, kísérése  

o bemeneti méréssel,  tudatos vagy spontán megfigyeléssel 

o a szaktanár (mentor) feladata: 

 a felkészítés (közvetlen/közvetett módon) 

 az osztályfőnök tájékoztatása  

 motiváció: elismerés: dicséret (osztályfőnöki, igazgatói), jeles 

osztályzat stb. 

- megyei 1-5. és országos helyezés 

 a publikálás érdekében:  

- az eredmények megjelenítése (iskolai honlap, az iskola 

közösségi oldala stb.) 

- a helyi Hírmondóban való megjelenítés 

o a tehetséges diákok éves tevékenységeinek (versenyeredmények, nyelvvizsgák 

stb.) és azok eredményességének elemzése, értékelése 

 Versenyeztetés:  

o belső versenyek: a munkaközösségek által meghatározottak szerint (lásd: éves 

munkaterv) 

o külső versenyek: a munkaközösségek által meghatározottak szerint (lásd: éves 

munkaterv)  

o A versenyek nevezési díjának befizetése:  

 egyéni elbírálás alapján (iskola,szülő,alapítvány, pályáztatás segítségével) 

 Belső mérések (pl. próbanyelvvizsga) a munkaközösségek által meghatározottak szerint 

(lásd. éves munkaterv) 

 Fakultáció: közép-és emelt szinten az érettségire való felkészülést és a tehetséggondozást 

támogatja 

o projektmunkák készíttetése – a tudás mélyítése érdekében – a munkaközösségek által 

meghatározottak szerint (lásd. éves munkaterv) 

 Szakkörök biztosítása 
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2.3.2. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program 

 Minden szaktanár feladata a diákok eredményeinek folyamatos figyelemmel kísérése és 

szükség esetén a javítási lehetőség biztosítása. Ehhez a megfelelő módszer kiválasztása és 

annak szükség esetén való adminisztrálása szintén a szaktanár feladata. 

2.3.3. A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők segítése 

A hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása a tanítási órákon történő differenciálásokon túl 

egyéb eszközöket is szükségessé tesz. 

Ezek:  

 az osztályfőnöki munka, szakórák keretében: tanulásmódszertan, a helyes tanulási 

stratégiák kialakítása, a problémák idejében történő felismerése, jelzése a szülők, 

szakemberek és az iskolavezetés felé; 

 rendszeres kapcsolattartás a szülőkkel, rendszeres információcsere, együttműködés a diák 

motiválásában, sikerélményhez juttatásában, az indokolatlan hiányzások elkerülésében; 

 szakemberek bevonása a problémák megoldásába (Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési 

Tanácsadó), az integrált nevelés biztosítása. 

2.3.4. Az ifjúságvédelemi feladatok ellátása 

Ebben a kérdésben alapvető nevelési céljainkon túlmutató pedagógiai és szervezési 

folyamatokról van szó. Ennek kiindulópontja is a családi háttér minél pontosabb ismerete, az 

adott tanuló helyzetének felmérése, természetesen személyiségi jogainak tiszteletben 

tartásával. Jóllehet, tanulóink túlnyomó többsége nem veszélyeztetett környezetből származik, 

a mai fiatal sok sérülést szenved el mind fizikai, szellemi, erkölcsi és lelki szinten. A 

katolikus egyház küldetése hozzájuk szól, hiszen ők azok, akik "betegségekkel" küszködnek 

(vö. Lk 5,31-32). 

Hangsúlyt helyezünk az egészséges életmódra való nevelésre, kiemelve a gyerekek önmaguk 

iránti felelősségét is. Arra törekszünk, hogy a kedvezőtlen családi hátterű fiatalok minél 

hamarabb önállóvá, kevésbé sebezhetővé váljanak, személyiségük pozitív értelemben 

erősödjön. Sokat tudtunk eddig is segíteni megfelelő életcélok kiválasztásának elősegítésével, 

pályaorientációval, lelki támasz nyújtásával, szeretettel. 

A prevenció eszközei: a káros szenvedélyek veszélyeiről (alkohol, drog, dohányzás, 

játékautomaták, TV, internet, okostelefon és egyéb „okos eszközök”) a felelősségteljes emberi 

életvitel kialakításáról, a betegségek és balesetek megelőzéséről és a tisztálkodás, testápolás 

szükséges és egészséges módjáról több fórumon beszélünk a diákokkal. A drogfogyasztás 
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megelőzésére tanáraink továbbképzéseken való részvételét támogatjuk, e témakörben is 

igyekszünk pályázati lehetőséghez jutni. 

A környezetünkből érkező számtalan kihívás közül a számunkra lényegeseket előnyben 

részesítjük, majd az általunk fontosnak tekintett sorrendnek megfelelően válaszolunk rájuk. A 

választásban és a választások sorrendjének kialakításában elsődleges segítség az 

értékrendszerünk, melynek alapján viszonyulunk szűkebb-tágabb tárgyi és személyi 

környezetünkhöz. Éppen ezért az értékek között kitüntetett helyet kell elfoglalniuk az ún. 

alapértékeknek, melyek meghatározzák a rendszerré szerveződés folyamatát. 

Ugyanakkor nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy gyorsan változó és átalakuló 

társadalomban élünk. Ezen változások következtében a siker, a pénz és az én-központúság 

egyre inkább előtérbe helyeződik, s ezzel együtt az általános erkölcsi alapelvek sajnos 

háttérbe kerülnek. Újra- és újra szembe kell néznünk ezekkel a komoly veszélyekkel. 

Oktató-nevelő munkánk fontos része és feladata a tanulók pszichoszociális jellegű közvetlen 

fejlesztése. Ennek főbb feladatai a következők: 

 az önértékelés gyakorlása, 

 intellektuális célok kitűzésének és megvalósításának gyakorlása, 

 a vágyak kielégítésének későbbre halasztása (igazi örömforrás keresése), 

 az önálló döntések végig vitele, 

 a viselkedés felelősségének vállalása, 

 a másoktól történő elszakadás, függetlenedés vállalása, 

 interaktív, kommunikatív kapcsolatok kiépítése, a konfliktusok elviselése és a 

problémamegoldás gyakorlása. 

Az iskola a tananyagon kívül elsősorban az osztályfőnöki órákon, de más fórumokon is 

rendszeresen foglalkozik a gyermekek problémáinak feltárásával.  

A jelentkező jellegzetes tünetek az alábbiak: 

 a szokásos nevelő hatások nem érvényesülnek; 

 figyelemzavar; 

 hiperaktivitás; 

 beilleszkedési zavarok; 

 agresszív vagy szorongó magatartás, 

 tanulási zavarok; 

 a tanár-diák kapcsolat zavara. 

Ezeket igyekszünk mérsékelni a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős irányításával, az 

osztályfőnökök aktív közreműködésével, az egyre tudatosabb életvitel kialakításának 
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segítésével. A tantestület rendszeresen megvitatja az ezzel a témával kapcsolatos aktuális 

tennivalókat, és feladatokat tűz maga elé, szükség esetén szakember közreműködését is 

felhasználva. A felismert probléma esetén az osztályfőnök és a gyermekvédelmi felelős 

tevékenységi rendszere a következő: 

A gyermekvédelmi hálózat igénybevétele 

A nyergesújfalui valamint a tanuló lakóhelye szerinti önkormányzatok szociális ellátással és 

gyámhivatali tevékenységgel foglalkozó egységei igénybevételének esetei: 

 anyagi segély kérése; 

 iskolakötelezettség mulasztása; 

 igazolatlan hiányzás felderítése;  

 valamint adott esetekben  

- a Gyermekjóléti Szolgálattal; iskolapszichológus,  

- a Nevelési Tanácsadóval; 

- az egészségügyi szolgálattal (iskolaorvos, családorvos, védőnő); 

- a szenvedélybetegségeket megelőző és rehabilitációs szervezetekkel és/vagy 

  az illetékes rendőrkapitánysággal vagy rendőrőrssel való kapcsolat felvétele.  

 

Az iskolai munkában kétségtelenül fontos a tanulmányi eredmény. Sikerre azonban minden 

embernek – egy felnövekvő, személyiségében fejlődő, labilis önértékelésű serdülőnek 

különösen – szüksége van. Igyekszünk megteremteni mindennapjainkban azt a gyakorlatot, 

amely jutalmazza a tantárgyi tudáson kívüli ismereteket, készségeket, tehetségeket is. 

A gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység csak komplex, folyamatos és innovatív 

szemlélettel és munkával valósítható meg, ahol fontos szerepet kap: 

 az osztályfőnöki munka 

 a tanórai tevékenység, nevelés (lehetőség szerint a tantárgyak többségében, a tanári 

egyéniség figyelembevételével) 

 a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős koordináló szerepe 

 a szülők aktív bevonása és közreműködése 

 a szakirodalom ismerete, tanulmányozása és gyakorlati hasznosítása 

Tisztában vagyunk azzal, hogy az iskola preventív programja, tevékenysége nem vállalható 

feladat minden egyes veszélyt jelentő területen. De az vállalható, hogy a gyermekek szeretete, 

a jövőbe vetett hit, az iskolavezetés támogatása, a fenntartó segítőkészsége és anyagi 

támogatása erősíteni fogja azt, hogy a helyzet javuljon. 
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2.3.5. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

A nem vagy nemcsak anyagi természetű szociális hátrányok esetében a segítségnyújtáshoz 

igen fontosnak tartjuk a szülőkkel való kapcsolatok ápolását. A kapcsolattartás lehetősége a 

félévenkénti fogadóórák és a szülői értekezletek. Osztályfőnökeink pontos képet igyekeznek 

kialakítani a tanulók szociális, családi helyzetéről. Az alapvető társadalmi normák, értékek, 

megfelelő szociális szokásrendszer elfogadtatását és tudatossá tételét napi feladatnak tekinti a 

tantestület.  

Komoly beilleszkedési, magatartási nehézségekkel ritkán találkozunk, a mégis előadódó 

esetekben az osztályfőnök és a szaktanárok együttes programot alakítanak ki, és bevonják a 

szülőket is az aktuális probléma megoldásába. Szükség esetén felvesszük a kapcsolatot az 

illetékes jegyzővel, a gyermekjóléti szolgálattal vagy a nevelési tanácsadóval. 

A tanulási nehézségek enyhítését elsősorban a szaktanár szakmai feladatának tartjuk. A 

felbomló család vagy más ok miatt hátrányos helyzetű tanulók ügye társadalmi szintű 

probléma. Ezeknél a gyerekeknél nagy szükség van a pozitív gondolkodás kialakítására és a 

támogató jelenlét életükben annyira nélkülözött biztosítására, a szülői szerepkör elemeinek 

vállalására, ezen belül a hatékony pályaorientációra és a következetességre, kifejezetten 

személyre szabott törődésre. 

Különösen fontos helyszíne nevelésüknek az iskola szabadidős programkínálata, amelyet 

folyamatosan fejleszteni kívánunk, hogy a tanulók minél szélesebb, leginkább rászoruló 

rétegeit érhessük el. 

A mindenkori tanulói összetétel szükségessé teszi intézményünk rászorulókat támogató 

tevékenységét. Programunk célja segíteni az érintett tanulók beilleszkedését, egyéni ütemű 

fejlődését. 

Ebben szerepet kap:  

 a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős  

 az egyéb szociális juttatások lehetőségeit ismertető felvilágosító munka; 

 a karitász jellegű csoportokkal (pl. egyházközséggel) való együttműködés  

 a nyergesújfalui Szalézi fenntartásba kerülő Szent Mihály templommal való 

együttműködés 

 a rászorulók kellő tapintattal eljáró segítése; 

 a Szalézi-Irinyi Oktatást Segítő Alapítvány támogató tevékenysége, tanulmányi ösztöndíj 

pályázat; 

 egyéb pályázati lehetőségek (szociális, etnikai, stb.); 

  a szakszolgálatokkal való kapcsolattartás. 
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A jogszabályokban megszabott mindenkori törvényes kötelezettségein kívül a szociális 

hátrányok enyhítését az iskola csak bizonyos területeken tudja vállalni. 

2.4. Tanulói részvétel a döntési folyamatban 

A diákönkormányzat működését a 20/2012 (VIII.30) EMMI rendelet 120.§-a tartalmazza. Ennek 

érvényesítése az iskola mindennapi életében az intézmény fontos célkitűzése. A szervezett 

diákélet fontos kerete annak, hogy a tanulók megismerjék a demokratikus társadalom értékeit, az 

állampolgári jogokat és kötelességeket. Ezek gyakorlásában tapasztalatot szerezzenek, fejlődjön 

kommunikációs és együttműködési készségük. Az iskola számára pedig fontos eszköz ahhoz, 

hogy a diákoknak mint iskolahasználóknak az igényeit és véleményét megismerje, saját 

munkájának elemzésekor ezeket a tapasztalatokat figyelembe vegye, iskolafejlesztő munkájában 

felhasználja. A diákjogokkal összefüggő személyiségi jogok a tanulókat természetesen és magától 

értetődően illetik meg, azokat a pedagógusoknak és a diáktársaknak egyaránt tiszteletben kell 

tartaniuk. A diákönkormányzat működését pedagógus segíti. Működési mechanizmusát tekintve 

az iskolavezetőséggel való kapcsolattartás rendjét az intézmény, illetve a diákönkormányzat 

Szervezeti és Működési szabályzata tartalmazza. 

Az iskolai diákönkormányzat működésének célja, feladata:  

 a köznevelési törvény alapján a tanulói érdekképviselet megvalósítása, a 

diákönkormányzat tevékenysége révén a fiatalok társadalmi beilleszkedésének elősegítése 

a diákönkormányzat munkáján és megbeszélésein, iskolai vagy diákparlament 

lebonyolítása által. 

 A diákönkormányzat működése során a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásának 

biztosítása, összhangban az SZMSZ-ben meghatározott elvek megismerésével és 

megvalósításával, az iskola kulturális életében való részvétel – rendezvények, műsorok, 

ünnepélyek szereplőinek közreműködése révén. 

 A mindennapi érintkezésben a kulturált viselkedési formák kialakítása a fentiekben 

említett tevékenységek gyakorlása során.  

Iskolaparlament vagy diákközgyűlés 

A tanulók szervezett véleménynyilvánításának és tájékoztatásának legfontosabb fóruma az 

iskolaparlament vagy diákközgyűlés, amelyet évenként legalább egy alkalommal össze kell hívni. 

Megtartásának idejét a tanév helyi rendje tartalmazza. Az évi rendes diákközgyűlésen a 

diákönkormányzat és az iskola képviselője beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak 

munkájáról, különösen a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről. 

Az iskolaparlamenten vagy diákközgyűlésen a tanulók az iskola életét érintő ügyekben kérdéseket 

intézhetnek a diákönkormányzat, illetve az iskola vezetéséhez.  
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2.5. Kapcsolattartás belső és külső partnerekkel 

Csak a családokkal és az egyházzal együtt valósíthatjuk meg nevelési céljainkat, melyek 

elérésében a következő módszerek, tevékenységek segítenek:  

 A gyermek megfigyelése tanórákon. 

 Kapcsolattartás a családdal (fogadóóra, szülői értekezlet, szülőfórum, esetenként 

családlátogatás). 

 Anyagi támogatás (étkezési, tankönyv, egyszeri vagy rendszeres támogatás alapítványtól). 

 Pedagógiai eljárások (személyes kapcsolattartás, beszélgetések Don Bosco pedagógiája 

szellemében, speciális, egyéni foglalkozások). 

 Szervezeti lépések az iskolában (áthelyezés másik tanulócsoportba, osztályba, másik iskolába 

irányítás). 

2.5.1. A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák 

Erkölcsi elvárások tanulóinkkal szemben 

Elvárjuk, hogy diákjaink:  

 vegyenek részt az iskolai és a felekezetüknek megfelelő egyházi programokban; 

 tiszteletteljesen, kulturáltan beszéljenek a felnőttekkel és egymással; 

 alapos, rendszeres és pontos munkát végezzenek; 

 a rájuk bízott feladatokat lelkiismeretesen végezzék el; 

 a házirendet felelősen tartsák be; 

 vállalják hitüket, és ez fejeződjön ki tetteikben; 

 képességüknek megfelelő eredményeket érjenek el.  

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 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 cséréjére a következő 

fórumokat működteti az iskola illetve a diákönkormányzat:  

 

Iskolagyűlés  
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A diákokat az intézmény vezetői és tantestülete rendszeresen tájékoztatják az iskolával 

kapcsolatos eseményekről, eredményekről, tervekről. A tájékoztatás elsődleges formája az 

iskolagyűlés. 

Diákközgyűlés vagy iskolaparlament 

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 intézményen belül, akár a jogi szabályozásban sérelmet, feszültséget, 

méltánytalanságot okoz. 

2.5.2. A szülők közösségét érintő együttműködési formák: 

Erkölcsi elvárások tanítványaink szüleivel szemben  

Iskolánk keresztény szellemisége csak akkor születhet meg, ha a szülői ház támogatja nevelési 

elképzeléseinket. Ennek érdekében meg kell ismertetni a szülői közösségekkel az iskola 

szellemiségét, nevelési alapelveit, a szülők jogait és kötelességeit. Alkalmat kell adni arra, hogy a 

szülők megismerjék az iskola munkáját. Foglalkozni kell személyesen a családok gondjaival, 

segíteni kell azok megoldásában. Mindebből következőleg elvárjuk, hogy a szülők elfogadják és 

tiszteljék az iskola katolikus, szalézi értékrendszerét, nevelési elveit, becsüljék meg az iskolában 

dolgozók munkáját, tegyenek meg mindent azért, hogy gyermekeik az iskola biztosította 

lehetőségeket kihasználva a képességeikhez mérten a lehető legjobban tanuljanak. A családban is 

próbálják felelősen, keresztény értékrend szerint nevelni gyermekeiket. Erkölcsileg, szükség 

esetén erejük szerint anyagilag is támogassák az iskolát. A gyermekekkel kapcsolatos 

problémáikat beszéljék meg az érintett pedagógusokkal, és közösen keressenek megnyugtató 

megoldást. 

A szülőkkel való kapcsolattartás fórumai iskolánkban  

A szülők jogait és kötelességeit a Köznevelési törvény tartalmazza. A felvétellel és  

a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos ügyekben az értesítés az iskolai adminisztráció hatáskörébe 

tartozik. A működés rendjének ismertetése, a tanulmányi előmenetelről az értesítés, illetve a 

szülői nyilatkozatok megszerzése az osztályfőnök feladata. Az iskola és a szülők képviselete 

közötti kapcsolattartás szabályait az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. 

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 
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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 igazgatója 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. Az iskola biztosítja, hogy a fogadóórán a szülő négyszemközt 

beszélhessen gyermeke tanárával személyes problémáiról. A fogadóórákat évente legalább 2 

alkalommal, minden pedagógus számára egységes késő délutáni időpontban tartjuk. 

A szülők írásos tájékoztatása  

A szülőket folyamatosan értesítjük tanítványunk előrehaladásáról, hiányzásáról, késéseiről, 

valamint a személyét érintő dicsérő és elmarasztaló intézkedésekről a digitális napló és/vagy az 

ellenőrző révén. A tanuló félévi és év végi eredményeiről a szülő tájékoztatást kap a félévi értesítő 

és az év végi bizonyítvány révén. Az iskola minden jelentős intézkedését írásban közli a szülőkkel 

a digitális napló révén, vagy egyéb szokásos írásos formában.  

A Köznevelési törvény hatályos előírása szerint a szülőket a megelőző tanév végén tájékoztatjuk 

azokról a tankönyvekről, tanulmányi segédletekről, taneszközökről, ruházati és más 

felszerelésekről, amelyekre a következő tanévben a nevelő és oktató munkához szükség lesz. 

Tájékoztatjuk őket továbbá az iskolától kölcsönözhető tankönyvekről, taneszközökről és más 

felszerelésekről, valamint arról is, hogy az iskola milyen segítséget tud nyújtani a szülői kiadások 

csökkentéséhez. 

Nyílt nap  

A nyílt napot az iskolába készülő általános iskolások (elsősorban a 4.és 8. osztályosok) 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. 

 

Szülői Szervezet 

Az iskolában a szülők jogainak érvényesítése, kötelességeinek teljesítése érdekében Szülői 

Szervezet működik. Az osztályokat egy-egy szülő képviseli az iskolai szülői szervezetben, 

amelyet a maguk közül választott tisztségviselők irányítanak. 

A szülői szervezet főbb tevékenységei:  

 szervezi a szülőtársak tájékoztatását az intézmény céljairól, közvetíti a szülők véleményét; 
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 az iskola igazgatójának évente két alkalommal tart értekezletet; 

 aktivizálja a szülőket a nevelő-oktató munka és a diákélet támogatása érdekében;  

 részt vállal az ifjúságvédelmi teendőkben, segíti az iskola, a társadalmi szervezetek, az 

egyesületek között a kapcsolat kiépítését és működését; 

  lehetőségeihez mérten részt vállal a tanulók jutalmazásában, segélyezésében, az iskolai 

eszközállomány fejlesztésében, az iskolai munka körülményeinek javításában. 

2.5.3. Külső partnerekkel való együttműködési formák: 

Az eredményes oktató- nevelőmunka és annak támogatása érdekében – a már említettek mellett -  

rendszeres munkakapcsolatot tart az iskola a következő szervezetekkel és intézményekkel: 

 Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI); 

 Szalézi Intézmény Fenntartó; 

 Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal (2536 Nyergesújfalu Kossuth L. u. 104.); 

 Komárom-Esztergom Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs 

Bizottság (2800 Tatabánya, Réti út 83.); 

 Katolikus Pedagógiai Intézet (1071 Bp. Városligeti fasor 45.); 

 az iskolát támogató Szalézi-Irinyi Oktatást Segítő Alapítvány; 

 a Bosco Szent János Ifjúsági, Nevelési és Oktatási Alapítvány; 

 a Nyergesújfalui Szalézi fenntartásban lévő Római Katolikus Plébánia; 

 a Komárom-Esztergom Megyei Pedagógiai Intézet; 

 a város oktatási intézményei; 

 az iskolát támogató cégek; 

 a pedagógiai szakszolgálatok (Nyergesújfalu, Dorog, Esztergom); 

 az önkormányzatok jegyzői; 

 a gyermekjóléti szolgálatok;  

 Szent Mihály Idősek Otthona; 

 Nyergesújfalu Város Önkormányzata; 
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2.6. Vizsgák 

2.6.1. A vizsgaszabályzat célja 

Vizsgaszabályzatunk célja a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 64. §-ban foglalt felhatalmazás 

alapján a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének szabályozása. A fenti 

jogszabályban foglalt szabályozás szerint a tanulmányok alatti vizsga (osztályozó vizsga, 

javítóvizsga, különbözeti vizsga) 

 követelményeit, 

 részeit (írásbeli, szóbeli, gyakorlati)  

 és az értékelés rendjét  

a nevelőtestület a pedagógiai program alapján határozza meg, és a helyben szokásos módon 

nyilvánosságra hozza. A tanulmányok alatti vizsgák lebonyolításakor figyelemmel kell lenni a 

vonatkozó jogszabályokra.  

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.  

2.6.2. A vizsgaszabályzat hatálya 

Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz: 

 osztályozó vizsgákra, 

 különbözeti vizsgákra, 

 javítóvizsgákra 

vonatkozik. 

Hatálya kiterjed az intézmény minden olyan 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 igazgatója 

különbözeti vizsga letételét írja elő.  

A vizsgatárgyak részei és követelményei – lásd: 4.8.5.  
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A belső vizsgákra vonatkozó szabályok - Lásd 4.9. pontot.  

 

3. A felvétel és az átvétel szabályai 

3.1. A felvétel szabályai  

A felvételi vizsgán mind a nyolcosztályos, mind a négyosztályos tagozaton figyelembe vesszük a 

korábbi tanulmányi eredményt.  

Jelenleg a nyolcosztályos tagozatra jelentkezők esetében szóbeli meghallgatást tartunk. Az 

ismerkedő beszélgetés mellett röviden vizsgáljuk a tanuló helyesírási, olvasási és olvasásértési, 

valamint a logikai készségét, vallási tájékozottságát.  

A négyosztályos tagozatra felvételiző diákoknak központi írásbeli vizsgát tartunk. Az írásbeli 

vizsgán a tárgyi tudást vizsgáljuk magyar irodalomból, nyelvtanból és matematikából, illetve 

vizsgáljuk a felvételiző diákok általános tájékozottságát. Előnyben részesítjük a katolikus, illetve 

az egyházukhoz kötődő más felekezetű tanulókat és támogatjuk a nagycsaládból származókat.  

A Köznevelési törvény és a helyi tantervünk alapján felveszünk halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulókat is.  

A felvételi eljárás során azonos pontszámot elért tanulók esetében a vonatkozó jogszabályok 

értelmében előnyben részesítjük a helybeli, hátrányos helyzetű diákot.  

Az iskola profilja és humán erőforrása nem teszi lehetővé SNI-s tanulók felvételét az 

intézménybe.  

3.2. Az átvétel szabályai  

A más intézményekből iskolánkba átjelentkező diákok felvételénél a tanulmányi eredmény, a 

szóbeli meghallgatás, valamint az esetlegesen szükséges különbözeti vizsgák eredménye alapján 

döntünk.  



31 

 

 

4. Az intézmény helyi tanterve 

4.1.  A választott kerettanterv megnevezése 

4 évfolyamos gimnázium  

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú 

EMMI rendelet 3. melléklete. (2023-as tanév végégi kifutó rendszerben) 

 

Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló az 5/2020. (I.31.) 

Korm. rendelet, ( 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosítása) (2020-2021-es tanévtől 

felmenő rendszerben.  

8 évfolyamos gimnázium  

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú 

EMMI rendelet 5. melléklete (2023-as tanév végégi kifutó rendszerben) 

Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló az 5/2020. (I.31.) 

Korm. rendelet, ( 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosítása) (2020-2021-es tanévtől 

felmenő rendszerben az 5. és a 9. évfolyamokon) 

4.2. Középszintű és emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítés 

A tanulókat az érettségi vizsgákra alapvetően a tanórákon készítjük fel, mely a középszintű 

érettségi vizsga követelményeinek felel meg.  

Az emelt szintű érettségi vizsgákra vagy a továbbtanulásra való felkészüléshez emelt szintű 

fakultáció választására van lehetőség. 

Emelt szintű fakultációs lehetőségek:   

 magyar nyelv és irodalom, történelem,  

 idegen nyelvek,  

 matematika, fizika,  

 kémia, biológia, földrajz,  

 informatika  

 testnevelés  
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A fakultáció- választás rendje:  

 min. 1 fakultáció választása kötelező 11-12. évfolyamon. Ez alól felmentést kaphat, aki 

már rendelkezik előrehozott érettségi vizsgával.  

 a jelentkezés feltétele emelt fakultációra az adott tantárgyból a diák minimum jó év végi 

osztályzata és/ vagy szintfelmérőn elért megfelelő eredmény.    

 A fakultációs foglalkozásra való jelentkezés írásban, a tanuló és a szülő aláírásával 

történik 

 a választás egy tanévre szól  

 a fakultáció szeptember 2. hetében indul 

 a fakultációs tantárgyból nyújtott teljesítményt a szaktanár folyamatosan értékeli 

 a fakultációs tantárgy értékelése félévi és év végi osztályzattal jár.  

 

Középszintű fakultációs lehetőségek: 

Idegen nyelvek (angol nyelv, német nyelv), informatika, természettudományos tárgyak: 

földrajz, kémia, fizika biológia 

Ezekből a tantárgyakból 10. évfolyamtól kezdődően előrehozott érettségi vizsga tehető  

(Csoportos igény esetén az alsóbb (10.) évfolyamokon is lehet ezzel a lehetőséggel élni 

annak érdekében, hogy az előrehozott érettségi vizsgára megfelelően felkészülhessen a 

tanuló.) 

 

Minden egyéb, a helyi tantervekben legalább két évig összesen legalább 138 órában kötelezően 

tanított tantárgyból érettségi tehető.  

 

Az ének-zene, rajz és vizuális kultúra tantárgyak tanterve csak abban az esetben készít fel a 

középszintű érettségi vizsgára, ha a diák a választható tantárgyak tanuláskor legalább összesen 

138 órára egészíti ki a tantárgy óraszámát.  
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A középszintű érettségi vizsga témakörei  (2017-től érvényes vizsgaszabályzat alapján) 

 
Magyar nyelv 

 
1. témakör: Kommunikáció 

 

A nyelv mint kommunikáció 

Pragmatika 

Nyelvi és vizuális kommunikáció 

Nyelvi és vizuális kommunikáció 

A kommunikáció működés 

Személyközi kommunikáció 

A tömegkommunikáció 

 

2. témakör: A magyar nyelv 

története 

 
 

A nyelv mint történeti képződmény 

A magyar nyelv rokonsága 

Nyelvtörténeti korszakok 

A magyar nyelv szókészletének alakulása  

Nyelvművelés 

3. témakör: Ember és 

nyelvhasználat 

Ember és nyelv  

A jel, a jelrendszer  

Általános nyelvészet  

Nyelvváltozatok  

Nemzetiségi nyelvhasználat és határon túli magyar nyelvűség  

Nyelv és társadalom  

Nyelv és politika 

4. témakör: A nyelvi szintek 
 

Hangtan  

A helyesírás  

Alaktan és szótan  

A mondat szintagmatikus szerkezete  

Mondattan 

5. témakör: A szöveg 
 

A szöveg és a kommunikáció  

A szöveg szóban és írásban  

A szöveg szerkezete és jelentése  

Szövegértelmezés  

Az intertextualitás  

A szövegtípusok  

Az elektronikus írásbeliség és a világháló hatása a szövegre, 

szövegek a médiában 

6. témakör: A retorika alapjai 
 

A nyilvános beszéd  

Érvelés, megvitatás, vita  

A szövegszerkesztés  

eljárásai 

 

7. témakör: Stílus és jelentés 

 

Szóhasználat és stílus  

A szójelentés  

Stíluseszközök  

Stílusréteg, stílusváltozat 

 

Magyar irodalom 
  

Szerzők, művek 

 

1. témakör: Művek a magyar irodalomból I. Kötelező szerzők 
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Szerzők Középszint 

 Ady Endre  

 Arany János  

 Babits Mihály  

 József Attila  

 Kosztolányi Dezső  

 Petőfi Sándor  

 

 A főbb művek szövegismereten alapuló értelmezése, 

kapcsolatok a művek között (pl. témák, műfajok, 

kifejezésmód, jellemző motívumok), a művek elhelyezése az 

életműben, az adott korszakban.  

 Az életmű néhány jellemzője keretében néhány lírai, illetve 

1-3 epikai, drámai alkotás bemutatása, értelmezése (pl. a 

korstílus, a téma, a műfaj, a kompozíció, a jellemző 

motívumok, jelentésrétegek, világlátás alapján.)  

 Műrészletek értelmezése.  

 Memoriterek szöveghű és kifejező előadása.  

 Művekről szóló olvasatok, vélemények megértése.  

 A művekben felvetett kérdések néhány etikai, történeti, 

lélektani vagy társadalmi vonatkozása.  

 

2. témakör: Művek a magyar irodalomból II. Választható szerzők 

SZERZŐK  

 Balassi Bálint  

 Berzsenyi Dániel  

 Csokonai Vitéz Mihály  

 Illyés Gyula  

 Jókai Mór  

 Karinthy Frigyes  

 Kassák Lajos  

 Kertész Imre  

 Kölcsey Ferenc  

 Krúdy Gyula  

 Márai Sándor  
 Mikszáth Kálmán  

 Móricz Zsigmond  

 Nagy László  

 Nemes Nagy Ágnes  

 Németh László  

 Ottlik Géza  

 Örkény István  

 Pilinszky János  

 Radnóti Miklós  

 Szabó Lőrinc  

 Szilágyi Domokos  

 Vörösmarty Mihály  

 Weöres Sándor  

Zrínyi Miklós  

 

A fenti lista bővíthető 

legfeljebb két, a fentiekhez 

hasonló jelentőségű 

szerzővel, vagy egy 

szerzővel a közelmúlt vagy 

a jelenkor irodalmából.  

 

 Az életmű néhány jellemzője keretében néhány lírai, illetve 

1-3 epikai, drámai alkotás bemutatása, értelmezése (pl. a 

korstílus, a téma, a műfaj, a kompozíció, a jellemző 

motívumok, jelentésrétegek, világlátás alapján).  

 A világlátás és a kifejezésmód sajátosságainak bemutatása 

egy-két mű lényegre törő értelmezésével.  

 Műrészletek értelmezése.  

 Memoriterek szöveghű és kifejező előadása. 

 Művekről szóló olvasatok, vélemények megértése. 

A művekben felvetett kérdések néhány etikai, történeti, 

lélektani vagy társadalmi vonatkozása. 
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3. témakör: Művek a magyar irodalomból III. Kortárs szerzők 

SZERZŐK  

Kortárs műalkotás: a mindenkori 

vizsga előtti utolsó harminc évben 

keletkezett (írt, bemutatott, megjelent) 

irodalmi alkotás.  

 Legalább egy szerző néhány lírai, drámai, illetve epikai 

művének értelmezése az utolsó harminc évből.  

 A világlátás és a kifejezésmód sajátosságainak bemutatása 

egy-két mű lényegre törő értelmezésével.  

 Műrészletek értelmezése.  

 Memoriterek szöveghű és kifejező előadása.  

 Művekről szóló olvasatok, vélemények megértése.  

 A művekben felvetett kérdések néhány etikai, történeti, 

lélektani vagy társadalmi vonatkozása.  
 

4. témakör: Művek a világirodalomból 

SZERZŐK  

Választható korok és művek a 

világirodalomból  

 Az európai irodalom alapvető hagyományai: az antikvitás és 

a Biblia (pl. műfajok, témák, motívumok, hőstípusok).  

 További választható korszakok: a romantika, a realizmus, a 

századfordulós modernség a szimbolizmustól az avantgárdig, 

a 20. század.  

 A korszak jellemzőinek és egy-két kiemelkedő alkotásának 

bemutatása.  

 A világlátás és a kifejezésmód sajátosságainak bemutatása 

egy-két mű lényegre törő értelmezésével.  Műrészletek 

értelmezése.  

 A művekben felvetett kérdések néhány etikai, történeti, 

gondolati, filozófiai vonatkozása.  

5. témakör: Színház és dráma 

SZERZŐK  

 Szophoklész egy műve  

 Shakespeare egy műve  

 Molière egy műve  

 Katona József: Bánk bán  

 Madách Imre: Az ember tragédiája  

 Egy 19. századi dráma: Ibsen, Csehov  

 Örkény István egy drámája  

 Egy 20. századi magyar dráma  

 

 A világlátás és a kifejezésmód sajátosságainak bemutatása a 

dráma lényegre törő értelmezésével.  

 Drámarészletek értelmezése.  

 Színház és dráma az adott mű korában.  

 A művekről szóló olvasatok, vélemények megértése.  

 A művekben felvetett kérdések néhány etikai, történeti, 

lélektani vagy társadalmi vonatkozása.  

.  

 

6. témakör: Az irodalom határterületei 

SZERZŐK / MŰVEK / 

JELENSÉGEK / MŰFAJOK 

 

Egy jelenség vagy szerző vagy műfaj 

vagy műalkotás elemzése vagy 

bemutatása a lehetséges témák 

egyikéből.  

A népköltészet. 
Az irodalom filmen, televízióban, dalszövegben, a virtuális 

valóságban: az adaptáció (pl. irodalom filmen, rajzfilmen, 

rádióban, televízióban, digitális közlésben).  

A gyermek- és ifjúsági irodalom.  

A szórakoztató irodalom vonzereje, hatáskeltő eszközei 

(pl. sematizált hőstípusok, élethelyzetek, értékvilág, 

kalandosság, csattanó, szójáték).  

Egy-két tipikus műfaj jellemzőinek bemutatása (pl. útirajz, 

detektívregény, kalandregény, képregény, tudományos 

fantasztikus irodalom, humoros és erotikus irodalom, 

dalszöveg, sanzon, vicc, reklámvers).  

A virtuális tér műfajai: fanfiction, komment, blog stb.  

Mítosz, mese és kultusz. Film- és könyvsikerek, 
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divatjelenségek korunk kultúrájában (pl. A Gyűrűk Ura, 

Bridget Jones naplója).  

 

 

7. témakör: Regionális kultúra, interkulturális jelenségek és a határon túli irodalom 

SZERZŐK / MŰVEK / 

JELENSÉGEK / JELENSÉGEK / 

INTÉZMÉNYEK 

 

Egy szerző vagy műalkotás vagy 

jelenség vagy intézmény bemutatása 

vagy elemzése a lehetséges témák 

egyikéből.  

Csak középszinten:  

Regionális jelenségek, valamint a határon túli irodalom  
Az adott régió, a tájegység, a település múltbeli és jelenkori 

kulturális, irodalmi hagyományainak bemutatása (pl. 

nemzetiségi, etnikai kisebbségek irodalma, alkotások a 

kisebbségekről; folklór, művelődéstörténeti vonatkozások; 

múzeum, színház, civil társaságok).  

A tájhoz, a régióhoz, a településhez kötődő szerzők; tájak, 

régiók, társadalmi problémák irodalmi alkotásokban való 

megjelenítése. Szerzők, művek a határon túli magyar 

irodalomból. 

 

Értelmezési szintek, megközelítések 

Témák  

Témák, motívumok   Szépirodalmi alkotások gondolati, tematikus, motivikus 

egyezéseinek és különbségeinek összevetése.  

 Az olvasott művekben motívum, téma változatainak 

felismerése, értelmezése (pl. hegy, kert, sziget, alászállás, 

felemelkedés, nemzedékek, család, felnőtté válás, beavatás; 

ember és természet, mikro- és makro-kozmosz, felnőtt-gyermek, 

férfi-nő, bűn és bűnhődés, vándorlás, kaland, falusi és 

nagyvárosi életformák; a háború élménye, a holokauszt, a 

lágerek világa, a diktatúrák, az elidegenedés stb.).  

Műfajok, poétika  A műnemek és műfajok felismerése.  

 Alapvető versformák felismerése.  

 Poétikai fogalmak alkalmazása művek bemutatásában, 

értelmezésében.  

 Azonos műfajú alkotások összehasonlítása.  

 

Korszakok, stílustörténet   A kifejezésmód és világlátás változása a különböző 

korszakokban a középkortól napjainkig. 
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Történelem: 
 

TÉMAKÖRÖK KÖVETELMÉNYEK 

1. Az ókor és kultúrája Vallás és kultúra az ókori Keleten. 

A demokrácia kialakulása Athénban. 

A római köztársaság virágkora és válsága, az egyeduralom 

kialakulása. Az antik hitvilág, művészet, tudomány. 

A kereszténység kialakulása és elterjedése. 

A népvándorlás, az antik civilizáció felbomlása. 

2. A középkor A feudális társadalmi és gazdasági rend jellemzői. A nyugati és a 

keleti kereszténység. 

Az iszlám vallás és az arab világ; a világvallások elterjedése. 

A középkori városok. 

Egyházi és világi kultúra a középkorban. A humanizmus és a 

reneszánsz Itáliában. Az oszmán birodalom terjeszkedése. 

3. A középkori magyar állam 

megteremtése és virágkora 

A magyar nép őstörténete és vándorlása. 

A honfoglalástól az államalapításig. Az Árpád-kor. 

Társadalmi és gazdasági változások Károly Róbert, Nagy Lajos és 

Luxemburgi Zsigmond idején. A Hunyadiak. 

Kultúra és művelődés. 

4. Szellemi, társadalmi és politikai 

változások az újkorban 

A nagy földrajzi fölfedezések és következményei. 

Reformáció és katolikus megújulás. 

A kontinentális abszolutizmus és a parlamentáris monarchia 

megszületése 

Angliában. 

A tudományos világkép átalakulása, a felvilágosodás. 

5.  Magyarország a Habsburg 

Birodalomban 

A mohácsi csata és az ország három részre szakadása. Az Erdélyi 

Fejedelemség virágkora. 

A török kiűzése és a Rákóczi-szabadságharc. Magyarország a XVIII. 

századi Habsburg Birodalomban. Művelődés, egyházak, iskolák. 

6. A polgári átalakulás, a 

nemzetállamok és az imperializmus 

kora 

A francia polgári forradalom politikai irányzatai, az Emberi és Polgári 

Jogok Nyilatkozata. 

A XIX. század eszméi. Az ipari forradalom és következményei. 

Nagyhatalmak és katonai-politikai szövetségek a századfordulón. 

Tudományos, technikai felfedezések, újítások és következményeik. 

7. A polgárosodás kezdetei és 

kibontakozása Magyarországon 

A reformmozgalom kibontakozása, a polgárosodás fő kérdései. A 

reformkori művelődés, kultúra. 

Polgári forradalom. A szabadságharc. 

A kiegyezés előzményei és megszületése. 

Gazdasági eredmények és társadalmi változások a dualizmus korában. 

Az életmód, a tudományos és művészeti élet fejlődése. 
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8. Az első világháborútól a kétpólusú 

világ felbomlásáig 

Az első világháború jellege, jellemzői; a Párizs környéki békék. A 

gazdaság a társadalom és életmód új jelenségei a fejlett világban. Az 

USA és az 1929-33-as gazdasági válság. 

A nemzetiszocializmus hatalomra jutása és működési mechanizmusa. 

A bolsevik ideológia és a sztálini diktatúra az 1920-30-as években. 

A második világháború előzményei és jelentős fordulatai. 

A hidegháború és a kétpólusú világ jellemzői. A szocialista 

rendszerek bukása. 

9. Magyarország története az első 

világháborútól a második 

világháborús összeomlásig 

Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása és következményei. 

A Horthy-rendszer jellege, jellemzői A művelődési viszonyok és az 

életmód. A magyar külpolitika mozgástere, alternatívái. 

Magyarország részvétele a világháborúban. 

A német megszállás, a holokauszt Magyarországon 

10. Magyarország 1945-től a 

rendszerváltozásig 

A szovjet felszabadítás és megszállás. A határon túli magyarság sorsa. 

A kommunista diktatúra kiépítése és működése. 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc. A Kádár-rendszer jellege, 

jellemzői. 

A rendszerváltozás. 

11. A jelenkor A közép-európai régió jellemzői, távlatai, a posztszovjet rendszerek 

problémái. 

Az európai integráció története. A "harmadik világ". 

Fogyasztói társadalom; ökológiai problémák, a fenntartható fejlődés. 

A globális világ kihívásai és ellentmondásai. 

12. A mai magyar társadalom és 

életmód 

Alapvető állampolgári ismeretek. 

Etnikumok és nemzetiségek a magyar társadalomban. A 

magyarországi roma társadalom. 

A parlamenti demokrácia működése és az önkormányzatiság. 

Társadalmi, gazdasági és demográfiai változások. 
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Idegen nyelv: 
 

TÉMAKÖRÖK KÖVETELMÉNYEK 

1. Kommunikatív készségek 

Beszédértés (hallott szöveg értése) Rövidebb, hétköznapi témájú beszélgetések, interjúk lényeges 

információinak, alapvető kommunikációs szándékának megértése. 

Egy hallott szövegből az adott helyzetben szükséges kulcs- és 

részletinformációk) megértése. Az értési célnak megfelelő stratégia 

alkalmazása (globális, szelektív, részletes értés). 

Beszédkészség Kommunikációs szándék megvalósítása megadott egyszerű, 

hétköznapi helyzetekben és szerepekben. 

Egyértelmű, egyszerű és összefüggő megnyilatkozás megadott 

ismerős témákról. 

A szintnek megfelelő kommunikációs stratégiák alkalmazása. 

Szövegértés (olvasott szöveg értése) Köznyelven íródott, a mindennapi élet témáival foglalkozó, gyakori 

szövegfajták lényegének megértése. 

Egy szövegből az adott helyzetben szükséges információ(k) 

megértése, vélemény, érvelés követése. 

Az értési célnak megfelelő olvasási stratégia alkalmazása (globális, 

szelektív, részletes értés). 

Íráskészség Kommunikációs szándék megvalósítása a mindennapi életben 

általánosan és gyakran használt szövegfajtákban. 

Egyértelmű, egyszerű, összefüggő szöveg alkotása megadott, 

hétköznapi témákról. 

Egyéb készségek (stratégiák) A feladatok megtervezéséhez, megoldásához, értékeléséhez szükséges 

készségek és technikák alkalmazása. 

A nyelvi nehézségek áthidalásához szükséges legalapvetőbb 

technikák alkalmazása. 

2. Nyelvi kompetencia 

 A vizsgázó tudásszintjének megfelelő szövegfajtákban előforduló 

alapvető lexikai elemek és nyelvi szerkezetek felismerése és nyelvileg 

elfogadható, azaz a megértést nem akadályozó használata. 

A kommunikációs szándékok megvalósításához szükséges nyelvi 

eszközök alkalmazása szóban és írásban. 

 Az írott és a beszélt nyelv funkcionális használata. 

3. Témák 

Személyes vonatkozások, család a vizsgázó személye, családi élet. 

Ember és társadalom a másik ember külső és belső jellemzése, ünnepek,. 

Környezetünk az otthon, a lakóhely és környéke, időjárás. 

Az iskola a saját iskola bemutatása, nyelvtanulás. 

A munka világa diákmunka, pályaválasztás. 

Életmód napirend, kedvenc ételek, egészség, egészséges életmód, 

gasztronómia, vásárlás 

Szabadidő, művelődés, 

szórakozás 

színház, mozi, sport, zene, hobbi 

Utazás, turizmus közlekedés, utazás 

Tudomány és technika népszerű tudományok, ismeretterjesztés, a technikai eszközök szerepe 

a mindennapi életben. 

Gazdaság üzleti világ, pénzkezelés 
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Matematika: 
 

TÉMAKÖRÖK KÖVETELMÉNYEK 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok 

Halmazelmélet Halmazelméleti alapfogalmak 

Halmazműveletek, műveleti tulajdonságok 

A halmazfogalom és a halmazműveletek használata a 

matematika különböző területein (pl. számhalmazok, 

ponthalmazok) Logika 

Logikai műveletek 

Fogalmak, tételek, Bizonyítások a 

matematikában 

A negáció, konjunkció, diszjunkció, implikáció, ekvivalencia ismerete, 

alkalmazása 

A "minden", "van olyan" logikai kvantorok ismerete, alkalmazása 

Egyszerű matematikai szövegek értelmezése 

A tárgyalt definíciók és tételek pontos megfogalmazása 

Szükséges és elégséges feltételek helyes alkalmazása 

Kombinatorika Egyszerű kombinatorikai feladatok megoldása 

Gráfok A gráf szemléletes fogalma, egyszerű alkalmazásai 

Gráfelméleti alapfogalmak 

2. Számelmélet, algebra 

Számfogalom A valós számkör 

A valós számok különböző alakjai 

Alapműveletek, műveleti tulajdonságok ismerete, alkalmazása a 

valós számkörben 

Az adatok és az eredmény pontossága 

Számrendszerek, a helyi értékes írásmód 

Számelmélet Az osztó, többszörös, prímszám, összetett szám fogalma 

A számelmélet alaptétele, számok prímtényezőkre bontása, 

legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös 

Egyszerű oszthatósági feladatok 

Algebrai kifejezések, műveletek Műveletek egyszerű algebrai kifejezésekkel 

Másod- és harmadfokú nevezetes azonosságok alkalmazása 

Hatvány, gyök, logaritmus Definíciók, műveletek, azonosságok (egész kitevőjű hatványok, 

racionális kitevőjű hatványok) 

A logaritmus fogalma, a logaritmus azonosságainak 

alkalmazása egyszerű esetekben 

Egyenletek, egyenlőtlenségek Első- és másodfokú egyenletek és egyenlőtlenségek megoldása 

 Az egyenletmegoldás alkalmazása szöveges feladatokban 

Egyszerű négyzetgyökös, algebrai törtes, abszolútértékes egyenletek 

A definíciókra és az azonosságok egyszerű alkalmazására épülő 

 exponenciális, logaritmusos és trigonometrikus egyenletek 

Két pozitív szám számtani és mértani közepének viszonya 

 Kétismeretlenes lineáris és másodfokú egyenletrendszerek 

Egyszerű egyenlőtlenség-rendszerek 

3. Függvények, az analízis elemei 

Függvények, grafikonjaik, 

függvénytranszformációk 

A függvény matematikai fogalma, megadásának módjai 

Az alapfüggvények (lineáris, másodfokú, harmadfokú és négyzetgyök- 

függvények, fordított arányosság, exponenciális és 

logaritmusfüggvény, trigonometrikus függvények, abszolútérték-

függvény) és egyszerű transzformáltjaik: f(x) + c, f(x + c), c  f(x), f(c x 

x) 

Függvények jellemzése Zérushely, növekedés, fogyás, szélsőérték, periodicitás, paritás 
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Sorozatok Számtani sorozat, mértani sorozat 

Kamatos kamat számítása 

4. Geometria, koordinátageometria, trigonometria 

Alapfogalmak, ponthalmazok Térelemek távolsága, szöge.  Nevezetes ponthalmazok 

Geometriai transzformációk Egybevágósági transzformációk, egybevágó alakzatok 

Középpontos hasonlóság, hasonlóság 

Hasonló alakzatok tulajdonságai 

Az egybevágóságra és a hasonlóságra vonatkozó ismeretek alkalmazása 

egyszerű feladatokban 

Síkgeometriai alakzatok 

Háromszögek 

Négyszögek 

Sokszögek 

Kör 

Tételek az oldalakra, szögekre, nevezetes pontokra, vonalakra - 

alkalmazásuk bizonyítási és szerkesztési feladatokban Nevezetes 

négyszögek (trapézok, deltoidok) és tulajdonságaik Alaptulajdonságok 

Szabályos sokszögek 

A kör és részei. Kör és egyenes kölcsönös helyzete 

Térbeli alakzatok Henger, kúp, gúla, hasáb, gömb, csonkagúla, csonkakúp 

Kerület-, terület-, felszín- és 

térfogatszámítás 

Egyszerű síkidomok és részeik kerülete, területe 

Testek felszínének és térfogatának számítása 

Hasonló síkidomok és testek különböző mérőszámainak és a 

hasonlóság arányának viszonya 

Vektorok A vektor fogalma. 

Vektorműveletek (összegvektor, különbségvektor, skalárral 

való szorzás, skaláris szorzat) és tulajdonságaik. 

Vektor koordinátái. Vektorok alkalmazása 

Trigonometria Szögfüggvények fogalma 

Egyszerű összefüggések a szögfüggvények között 

Szinusztétel, koszinusztétel 

Koordináta-geometria Alakzatok (egyenes, kör) egyenlete és kölcsönös helyzetük 

5. Valószínűségszámítás, statisztika 

Leíró statisztika Statisztikai adatok gyűjtése, rendszerezése, különböző 

ábrázolásai (kördiagram, oszlopdiagram). Gyakoriság, relatív 

gyakoriság Átlagok: számtani közép, súlyozott közép, rendezett 

minta közepe 

(medián), leggyakoribb érték (módusz). Szórás Valószínűség-számítás Valószínűség fogalma 

A valószínűség klasszikus kiszámítási módja. Visszatevéses mintavétel 
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Fizika: 
 

TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINT 

1. Mechanika 

1.1. Newton törvényei 

1.1.1. Newton I.törvénye 

Kölcsönhatás;Mozgásállapotváltozás; 

Tehetetlenség, tömeg; Inerciarendszer 

1.1.2. Newton II. törvénye Erőhatás, 

erő, eredő erő támadáspont, hatásvonal 

Lendület, lendületváltozás, 

Lendületmegmaradás Zárt rendszer 

Szabaderő, kényszererő 

1.1.3. Newton III. törvénye 

Ismerje fel és jellemezze a mechanikai kölcsönhatásokat. Ismerje a 

mozgásállapotváltozások létrejöttének feltételeit, tudjon példákat 

említeni különböző típusaikra. Ismerje fel és jellemezze az egy 

kölcsönhatásban fellépő erőket, fogalmazza meg, értelmezze 

Newton törvényeit. 

Értelmezze a tömeg fogalmát Newton 2. törvénye segítségével. 

Ismerje a sztatikai tömegmérés módszerét. Tudja meghatározni a 3. 

pontban felsorolt mozgásfajták létrejöttének dinamikai feltételét. 

Legyen jártas az erővektorok ábrázolásában, összegzésében. Tudja, 

mit értünk egy test lendületén, lendületváltozásán. Konkrét, 

mindennapi példákban ismerje fel a lendületmegmaradás 

törvényének érvényesülését, egy egyenesbe eső változások esetén 

tudjon egyszerű feladatokat megoldani. Konkrét esetekben ismerje 

fel a kényszererőket. 

Legyen jártas az egy testre ható erők és az egy kölcsönhatásban 

fellépő erők felismerésében, ábrázolásában. 

1.2. Pontszerű és merev test 

egyensúlya 

Forgatónyomaték, Erőpár  

Egyszerű gépek: emelő, csiga  

Tömegközéppont 

 

Tudja értelmezni dinamikai szempontból a testek egyensúlyi 

állapotát. Tudjon egyszerű számításos feladatot e témakörben 

megoldani.  

Ismerje a tömegközéppont fogalmát, tudja alkalmazni szabályos 

homogén testek esetén. 

1.3. Mozgásfajták 

 Anyagi pont, merev test 

Vonatkoztatási rendszer Pálya, út, 

elmozdulás 

 

1.3.1. Egyenes vonalú egyenletes 

mozgás. Sebesség, átlagsebesség 

Mozgást befolyásoló tényezők: 

súrlódás, közegellenállás súrlódási erő 

 

Tudja alkalmazni az anyagi pont és a merev test fogalmát a 

probléma jellegének megfelelően.Egyszerű példákon értelmezze a 

hely és a mozgás viszonylagosságát.Tudja alkalmazni a pálya, út, 

elmozdulás fogalmakat. 

 

Legyen jártas konkrét mozgások út-idő, sebesség-idő grafikonjának 

készítésében és elemzésében. Ismerje és alkalmazza a sebesség 

fogalmát. Ismerje a súrlódás és a közegellenállás hatását a 

mozgásoknál, ismerje a súrlódási erő nagyságát befolyásoló 

tényezőket. 

1.3.2. Egyenes vonalú egyenletesen 

változó mozgás 

Egyenletesen változó mozgás 

átlagsebessége, pillanatnyi sebessége; 

Gyorsulás. Négyzetes úttörvény. 

Szabadesés nehézség i gyorsulás 

(→5.1) 

Ismerje fel és jellemezze az egyenes vonalú egyenletesen változó 

mozgásokat. Konkrét példákon keresztül különböztesse meg az 

átlag- és a pillanatnyi sebességet, ismerje ezek kapcsolatát Ismerje 

és alkalmazza a gyorsulás fogalmát Tudjon megoldani egyszerű 

feladatokat Értelmezze a szabadesést mint egyenletesen változó 

mozgást Tudja a nehézségi gyorsulás fogalmát és értékét, 

egyszerűbb feladatokban alkalmazni is 

1.3.3. Összetett mozgások 

Függőleges hajítás 

Értelmezze egyszerű példák segítségével az összetett mozgást. 

1.3.4. Periodikus mozgások Jellemezze a periodikus mozgásokat. 
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1.3.4.1. Az egyenletes körmozgás 

Periódusidő, fordulatszám Kerületi 

sebesség Szögelfordulás, 

szögsebesség Centripetális gyorsulás 

Centripetális erő 

Ismerje fel a centripetális gyorsulást okozó erőt konkrét 

jelenségekben, tudjon egyszerű számításos feladatokat megoldani 

1.3.4.2. Mechanikai rezgések 

Rezgőmozgás Harmonikus 

rezgőmozgás Kitérés amplitúdó, fázis 

Rezgésidő, frekvencia Csillapított és 

csillapítatlan rezgések Rezgő 

rendszer energiája Szabadrezgés 

kényszerrezgés Rezonancia 

Matematikai inga Lengésidő 

Ismerje a rezgőmozgás fogalmát Ismerje a harmonikus rezgőmozgás 

kinematikai jellemzőit, kapcsolatát az egyenletes körmozgással 

kísérleti tapasztalat alapján Ismerje, milyen energiaátalakulások 

mennek. végbe a rezgő rendszerben Ismerje a szabadrezgés, a 

kényszerrezgés jelenségét Ismerje a rezonancia jelenségét, tudja 

mindennapi példákon keresztül megmagyarázni káros, illetve 

hasznos voltát Tudjon periódusidőt mérni 

1.3.4.3. Mechanikai hullámok (→ 

3.6, 3.7) Longitudinális, 

transzverzális hullám Hullámhossz, 

terjedési sebesség, frekvencia 

Visszaverődés, törés jelensége, 

Beesési, visszaverődési, törési szög, 

törésmutató Polarizáció Interferencia 

Elhajlás Állóhullám, Hangforrás, 

hanghullámok Hangerősség 

Hangmagasság Hangszín 

Ismerje a mechanikai hullám fogalmát, fajtáit, tudjon példákat 

mondani a mindennapi életből Ismerje a hullámmozgást leíró fizikai 

mennyiségeket. Tudja leírni a hullámjelenségeket, tudjon példákat 

mondani a mindennapi életből. A hangtani alapfogalmakat tudja 

összekapcsolni a hullámmozgást leíró fizikai mennyiségekkel. 

1.4. Munka, energia  
Munkavégzés, munka ;Gyorsítási 

munka ,Emelési munka ,Súrlódási 

munka;  

Energia, energiaváltozás(→ 4.4);  

Mechanikai energia: Mozgási energia 

Rugalmassági energia Helyzeti energia 

Energiamegmara dás törvénye (→2.5)  

Teljesítmény  

Hatásfok (→ 2.8) 

Definiálja a munkát és a teljesítményt, tudja kiszámítani állandó 

erőhatás esetén. Ismerje a munka ábrázolását F-s diagramon. Tudja 

megkülönböztetni a különféle mechanikai energiafajtákat, tudjon 

azokkal folyamatokat leírni, jellemezni Tudja alkalmazni a 

mechanikai energiamegmaradás törvényét egyszerű feladatokban. 

Ismerje az energiagazdálkodás környezetvédelmi vonatkozásait  

Ismerje és alkalmazza egyszerű feladatokban a teljesítmény és a 

hatásfok fogalmát. 

2. Termikus kölcsönhatások 

2.1. Állapotjelzők, termodinamikai 

egyensúly Egyensúlyi állapot 

Hőmérséklet, nyomás, térfogat Belső 

energia Anyagmennyiség, mól 

Avogadro törvénye(→ 4.1) 

Tudja, mit értünk állapotjelzőn, nevezze meg őket. Legyen 

tájékozott arról, milyen módszerekkel történik a hőmérséklet mérése 

Ismerjen különböző hőmérőfajtákat (mérési tartomány, pontosság). 

Ismerje a Celsius- és Kelvin-skálákat, és feladatokban tudja 

használni Ismerje az Avogadro-törvényt. Értelmezze, hogy mikor 

van egy test környezetével termikus egyensúlyban. 

2.2. Hőtágulás  
Szilárd anyag lineáris, térfogati 

hőtágulása  

Folyadékok hőtágulása 

Ismerje a hőmérséklet-változás hatására végbemenő 

alakváltozásokat, tudja indokolni csoportosításukat. Legyen 

tájékozott gyakorlati szerepükről tudja konkrét példákkal 

alátámasztani. Tudjon az egyes anyagok különböző hőtágulásának 

jelentőségéről, a jelenség szerepéről a természeti és technikai 

folyamatokban, tudja azokat konkrét példákkal alátámasztani. 

Mutassa be a hőtágulást egyszerű kísérletekkel 

2.3. Állapotegyenletek(összefüggés a 

gázok állapotjelzői között) 

Gay-Lussac I. és II. törvénye Boyle-

Mariotte törvénye Egyesített 

gáztörvény Állapotegyenlet Ideális gáz 

Izobár, izochor, izoterm 

állapotváltozás 

Ismerje és alkalmazza egyszerű feladatokban a gáztörvényeket, 

tudja összekapcsolni a megfelelő állapotváltozással. Ismerje az 

állapotegyenletet. Tudjon értelmezni p-V diagramokat 

2.4. Az ideális gáz kinetikus 

modellje(→ 4.1) Hőmozgás 

Ismerje, mit jelent a gáznyomás, a hőmérséklet a kinetikus 

gázelmélet alapján. Ismerjen a hőmozgást bizonyító jelenségeket(pl. 

Brown-mozgás, diffúzió). 

2.5. Energiamegmaradás hőtani 

folyamatokban (→1.4)  

 

2.5.1. Termikus, mechanikai 

kölcsönhatás Hőmennyiség, 

Értelmezze a térfogati munkavégzést és a hőmennyiség fogalmát. 

Ismerje a térfogati munkavégzés grafikus megjelenítését p-V 
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munkavégzés diagramon.  

2.5.2. A termodinamika I. főtétele zárt 

rendszer Belső energia Adiabatikus 

állapotváltozás 

Értelmezze az I. főtételt, alkalmazza speciális- izoterm, izochor, 

izobár, adiabatikus – állapotváltozásokra 

2.6. Kalorimetria Fajhő, hőkapacitás 

Gázok fajhői 

Ismerje a hőkapacitás, fajhő fogalmát, tudja kvalitatív módon 

megmagyarázni a kétféle fajhő különbözőségét gázoknál. Legyen 

képes egyszerű keverési feladatok megoldására 

2.7. Halmazállapotváltozások  

2.7.1. Olvadás, fagyás Olvadáshő, 

olvadáspont 

Ismerje a különböző halmazállapotok tulajdonságait. Értelmezze a 

fogalmakat Tudja, milyen energiaváltozással járnak a halmazállapot-

változások, legyen képes egyszerű számításos feladatok elvégzésére. 

2.7.2. Párolgás, lecsapódás Párolgáshő 

Forrás, forráspont, forráshő 

Szublimáció Telített és telítetlen gőz 

Tudja, mely tényezők befolyásolják a párolgás sebességét. Ismerje a 

forrás jelenségét, a forráspontot befolyásoló tényezőket. 

2.7.3. Jég, víz, gőz A víz különleges 

fizikai tulajdonságai A levegő 

páratartalma Csapadékképződés 

Értse a víz különleges tulajdonságainak jelentőségét, tudjon példákat 

mondani ezek következményeire (pl. az élet kialakulásában, 

fennmaradásában betöltött szerepe). Ismerje a levegő relatív 

páratartalmát befolyásoló tényezőket. Kvalitatív módon ismerje az 

eső, a hó, a jégeső kialakulásának legfontosabb okait. Értse, milyen 

változásokat okoz a felmelegedés, az üvegházhatás, a savas eső stb. 

a Földön. 

2.8. A termodinamika II. főtétele  

2.8.1. Hőfolyamatok iránya 

Reverzibilis, irreverzibilis folyamatok 

Tudjon értelmezni mindennapi jelenségeket a II. főtétel alapján. 

2.8.2. Hőerőgépek(→ 1.5, 4.4) 

Hatásfok 

Legyen tisztában a hőerőgépek hatásfokának fogalmával és 

korlátaival. 

3.1.2. Az elektromos mező jellemzése 

Térerősség Erővonalak, -fluxus 

Feszültség Homogén mező 

Alkalmazza az elektromos mező jellemzésére használt fogalmakat. 

Ismerje a pontszerű elektromos töltés által létrehozott és a homogén 

elektromos mező szerkezetét és tudja jellemezni az erővonalak 

segítségével. Tudja alkalmazni az összefüggéseket homogén 

elektromos mező esetén egyszerű feladatokban. Tudja, hogy az 

elektromos mező által végzett munka független az úttól. 

3.1.3. Töltések mozgása elektromos 

mezőben (→ 1.2) 

 

3.1.4. Töltés, térerősség, vezetőkön 

Töltések elhelyezkedése vezetőkön 

Térerősség a vezetők belsejében és 

felületén Csúcshatás Az elektromos 

mező árnyékolása Földelés 

Ismerje a töltés- és térerősség viszonyokat a vezetőkön, legyen 

tisztában ezek következményeivel a mindennapi életben, tudjon 

példákat mondani gyakorlati alkalmazásukra. 

3.1.5. Kondenzátorok Kapacitás 

Síkkondenzátor Feltöltött kondenzátor 

energiája 

Ismerje a kondenzátor és a kapacitás fogalmát. Tudjon példát 

mondani a kondenzátor gyakorlati alkalmazására. Ismerje a 

kondenzátor energiáját. 

3.2. Egyenáram  

3.2.1. Elektromos áramerősség 

Feszültségforrás, áramforrás 

Áramerősség- és feszültségmérő 

műszerek 

Értse az elektromos áram létrejöttének feltételeit, ismerje az 

áramkör részeit, tudjon egyszerű áramkört összeállítani. Ismerje az 

áramerősség- és feszültségmérő eszközök használatát. 

3.2.2. Ohm törvénye Ellenállás 

Vezetők ellenállása, fajlagos ellenállás 

Változtatható ellenállás fogyasztók 

soros és párhuzamos kapcsolása Az 

eredő ellenállás 

Értse az Ohm-törvényt vezető szakaszra és ennek következményeit, 

tudja alkalmazni egyszerű feladat megoldására, kísérlet, illetve ábra 

elemzésére. Ismerje a soros és a párhuzamos kapcsolásra vonatkozó 

összefüggéseket, és alkalmazza ezeket egyszerű áramkörökre. 

3.2.3. Félvezetők Félvezető eszközök Ismerje a félvezető fogalmát, tulajdonságait. Tudjon megnevezni 

félvezető kristályokat. Tudja megfogalmazni a félvezetők 

3. Elektromos és mágneses kölcsönhatás 

3.1. Elektromos mező  

3.1.1. Elektrosztatikai alapjelenségek 

Kétféle elektromos töltés Vezetők és 

szigetelők Elektroszkóp Elektromos 

megosztás Coulomb-törvény A 

töltésmegmaradás törvénye 

Értse az elektrosztatikai alapjelenségeket, és tudja ezeket elemezni és 

bemutatni egyszerű elektrosztatikai kísérletek, hétköznapi jelenségek 

alapján. 
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alkalmazásának jelentőségét a technika fejlődésében, tudjon 

példákat mondani a félvezetők gyakorlati alkalmazására (pl. dióda, 

tranzisztor, memóriachip). 

3.2.4. Az egyenáram hatásai, munkája 

és teljesítménye Hő-, mágneses, vegyi 

hatás (→ 4.2)  

Galvánelemek, akkumulátor 

Ismerje az elektromos áram hatásait és alkalmazásukat az 

elektromos eszközökben. Ismerje az áram élettani hatásait, a 

baleset- megelőzési és érintésvédelmi szabályokat. Alkalmazza 

egyszerű feladatok megoldására az elektromos eszközök 

teljesítményével és energiafogyasztásával kapcsolatos ismereteit 

Ismerje a galvánelem és az akkumulátor fogalmát, és ezek 

környezetkárosító hatását. 

3.3. Az időben állandó mágneses 

mező 

 

3.3.1. Mágneses alapjelenségek A 

dipólus fogalma Mágnesezhetőség A 

Föld mágneses mezeje Iránytű 

Ismerje az analógiát és a különbséget a magneto- és az 

elektrosztatikai alapjelenségek között Ismerje a Föld mágneses 

mezejét és az iránytű használatát. 

3.3.2. A mágneses mező jellemzése 

Indukcióvektor Indukcióvonalak, 

indukciófluxus 

Ismerje a mágneses mező jellemzésére használt fogalmakat és 

definíciójukat, tudja kvalitatív módon jellemezni a különböző 

mágneses mezőket 

3.3.3. Az áram mágneses mezeje 

egyenes tekercs mágneses mezeje 

Homogén mágneses mező 

Elektromágnes vasmag 

Ismerje az elektromágnes néhány gyakorlati alkalmazását, a vasmag 

szerepét hangszóró, csengő, műszerek, relé stb.). 

3.3.4. Mágneses erőhatások A 

mágneses mező erőhatása áramjárta 

vezetőre  

Lorentz-erő 

Ismerje a mágneses mező erőhatását áramjárta vezetőre nagyság és 

irány szerint speciális esetben Ismerje a Lorentz-erő fogalmát, 

hatását a mozgó töltésre, ismerje ennek néhány következményét. 

3.4. Az időben változó mágneses 

mező 

 

3.4.1. Az indukció alapjelensége 

Mozgási indukció Nyugalmi indukció 

Lenz törvénye (→1.4) Önindukció 

Tekercs mágneses energiája 

Ismerje az indukció alapjelenségét, és tudja, hogy a mágneses mező 

mindennemű megváltozása elektromos mezőt hoz létre. Ismerje Lenz 

törvényét és tudjon kísérleteket és jelenségeket a törvény alapján 

egyszerű értelmezni Ismerje az önindukció szerepét az áram ki- és 

bekapcsolásánál Ismerje a tekercs mágneses energiáját. 

3.4.2. A váltakozó áram A váltakozó 

áram fogalma Generátor, motor 

dinamó Pillanatnyi, maximális és 

effektív feszültség és áramerősség 

Ismerje a váltakozó áram előállításának módját, a váltakozó áram 

tulajdonságait, hatásait, és hasonlítsa össze az egyenáraméval 

Ismerje a generátor, a motor és a dinamó működési elvét Ismerje az 

effektív feszültség és áramerősség jelentését. Ismerje a hálózati áram 

alkalmazásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalókat. Ismerje, hogy a 

tekercs és a kondenzátor eltérő módon viselkedik egyenárammal és 

váltakozó árammal szemben. 

3.4.3. A váltakozó áram teljesítménye 

és munkája Transzformátor 

Fáziseltérés nélküli esetben ismerje az átlagos teljesítmény és a 

munka kiszámítását Ismerje a transzformátor felépítését, működési 

elvét és szerepét az energia szállításában. Tudjon egyszerű 

feladatokat megoldani a transzformátorral kapcsolatban 

3.5. Elektromágneses hullámok  

3.5.1. Az elektromágneses hullám 

fogalma Terjedési sebessége 

vákuumban Az elektromágneses 

hullámok spektruma: rádióhullámok, 

infravörös sugarak, fény, ultraibolya, 

röntgen- és gammasugarak (→2.9) 

Párhuzamos rezgőkör, rezonancia, 

antenna, szabad elektromágneses 

hullámok 

Ismerje a mechanikai és az elektromágneses hullámok azonos és 

eltérő viselkedését. Ismerje az elektromágneses spektrumot, tudja 

az elektromágneses hullámok terjedési tulajdonságait kvalitatív 

módon leírni Ismerje a különböző elektromágneses hullámok 

alkalmazását és biológiai hatásait Tudja, miből áll egy rezgőkör, és 

milyen energiaátalakulás megy végbe benne. 

3.6. A fény mint elektromágneses 

hullám 

 

3.6.1. Terjedési tulajdonságok 

Fényforrás Fénynyaláb fénysugár, 

Fénysebesség 

Tudja, hogy a fény elektromágneses hullám, ismerje ennek 

következményeit. Ismerje a fény terjedési tulajdonságait, tudja 

tapasztalati és kísérleti bizonyítékokkal alátámasztani. Tudja, hogy 

a fénysebesség határsebesség. 

3.6.2. Hullámjelenségek A 

visszaverődés és törés törvényei - 

Tudja alkalmazni a hullámtani törvényeket egyszerűbb feladatokban. 

Ismerje fel a jelenségeket, legyen tisztában létrejöttük feltételeivel, és 
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Snellius-Descartes törvény Prizma 

Abszolút és relatív törésmutató Teljes 

visszaverődés, határszög(száloptika) 

Diszperzió Színképek (→ 4.2) 

Homogén és összetett színek 

Fényinterferencia, Fénypolarizáció, 

polárszűrő Lézerfény 

értse az ezzel kapcsolatos természeti jelenségeket és technikai 

eszközöket. Tudja egyszerű kísérletekkel szemléltetni a jelenségeket 

Ismerje a színszóródás jelenségét prizmán. Legyen ismerete a 

homogén és összetett színekről. Ismerje az interferenciát és a 

polarizációt, és ismerje fel ezeket egyszerű jelenségekben. Értse a 

fény transzverzális jellegét. 

3.6.3. A geometriai fénytani leképezés 

Az optikai kép fogalma (valódi, 

látszólagos) Síktükör Lapos 

gömbtükrök(homorú, domború) 

Vékony lencsék(gyűjtő, szóró) 

Fókusztávolság, dioptria Leképezési 

törvény Nagyítás Egyszerű nagyító 

Fényképezőgép, vetítő, mikroszkóp, 

távcső 

Ismerje a képalkotás fogalmát sík- és gömbtükrök, valamint lencsék 

esetén Alkalmazza egyszerű feladatok megoldására a leképezési 

törvényt, tudjon képszerkesztést végezni tükrökre, lencsékre a 

nevezetes sugármenetek segítségével. Ismerje, hogy a lencse gyűjtő 

és szóró mivolta adott közegben a lencse alakjától függ. Tudjon 

egyszerűbb méréseket elvégezni a leképezési törvénnyel 

kapcsolatban. (Pl. tükör, illetve lencse fókusztávolságának 

meghatározása.) Ismerje a tükrök, lencsék, optikai eszközök 

gyakorlati alkalmazását, az egyszerűbb eszközök működési elvét. 

3.6.4. A szem és a látás Rövidlátás, 

távollátás Szemüveg 

Ismerje a szem fizikai működésével és védelmével kapcsolatos 

tudnivalókat, a rövidlátás és a távollátás lényegét, a szemüveg 

használatát, a dioptria fogalmát. 

4. Atomfizika, magfizika, nukleáris kölcsönhatás 

4.1. Az anyag szerkezete(→ 2.4)  
Atom Molekula Ion Elem Avogadro-

szám(→ 2.1, 2.3) Relatív atomtömeg 

Atomi tömegegység 

Tudja meghatározni az atom, molekula, ion és elem fogalmát. 

Tudjon példákat mondani az ezek létezését bizonyító fizikai-kémiai 

jelenségekre. Ismerje az Avogadro-számot, a relatív atomtömeg és 

az atomi tömegegység fogalmát, ezek kapcsolatát. 

4.2. Az atom szerkezete Elektron 

Elemi töltés Elektronburok 

Rutherford-féle atommodell 

Atommag 

Ismerje az elektron tömegének és töltésének meghatározására 

vonatkozó kísérletek alapelvét. Tudja értelmezni az elektromosság 

atomos természetét az elektrolízis törvényei alapján. Tudja 

ismertetni Rutherford atommodelljét, szórási kísérletének 

eredményeit. Ismerje az atommag és az elektronburok térfogati 

arányának nagyságrendjét. 

4.2.1. A kvantumfizika elemei 

Planck-formula 

Foton(energiakvantum) 

Fényelektromos jelenség Kilépési 

munka Fotocella(fényelem) Vonalas 

színkép(→ 3.6, 5.2) Bohr-féle 

atommodell Energiaszintek Bohr- 

posztulátumok Alapállapot, gerjesztett 

állapot Ionizációs energia 

Ismerje Planck alapvetően új gondolatát az energia kvantáltságáról. 

Ismerje a Planck- formulát. Tudja megfogalmazni az einsteini 

felismerést a fénysugárzás energiájának kvantumosságáról. Ismerje 

a foton jellemzőit. Tudja értelmezni a fotoeffektus jelenségét. 

Tudja ismertetni a fotocella működési elvét, tudjon példát mondani 

gyakorlati alkalmazására. Ismerje a vonalas színkép keletkezését, 

tudja indokolni alkalmazhatóságát az anyagi minőség 

meghatározására Tudja megmagyarázni a Bohr-modell. 

újszerűségét Rutherford modelljéhez képest Ismerje az alap- és a 

gerjesztett állapot, valamint az ionizációs energia fogalmát. 

4.2.2. Részecske- és hullámtermészet 

A fény mint részecske Tömeg-energia 

ekvivalencia(→ 1.5) Az elektron 

hullámtermészete 

Tudja megfogalmazni a fény kettős természetének jelentését. 

Ismerje a tömeg-energia ekvivalenciáját kifejező einsteini 

egyenletet. Ismerje az elektron hullámtermészetét. 

4.2.3. Az elektronburok szerkezete 

Fő- és mellékkvantum- szám Pauli-

féle kizárási elv Elektronhéj 

Ismerje a fő- és mellékkvantumszám fogalmát, tudja, hogy az 

elektron állapotának teljes jellemzéséhez további adatok 

szükségesek Tudja meghatározni az elektronhéj fogalmát. Tudja 

megfogalmazni a Pauli-féle kizárási elvet. 

4.3. Az atommagban lejátszódó 

jelenségek 

 

4.3.1. Az atommag összetétele Proton 

Neutron Nukleon Rendszám 

Tömegszám Izotóp Erős (nukleáris) 

kölcsönhatás Magerő Tömeghiány 

(→1.5) Kötési energia 

Tudja felsorolni az atommagot alkotó részecskéket. Ismerje a 

proton és a neutron tömegének az elektron tömegéhez viszonyított 

nagyságrendjét. Tudja a proton és a neutron legfontosabb 

jellemzőit. Tudja megfogalmazni a neutron felfedezésének 

jelentőségét az atommag felépítésének megismerésében. Ismerje a 

nukleon, a rendszám és a tömegszám fogalmának meghatározását, 

tudja a közöttük fennálló összefüggéseket. Tudja meghatározni az 

izotóp fogalmát, tudjon példát mondani a természetben található 

stabil és instabil izotópokra. Ismerje az erős (nukleáris) 

kölcsönhatás fogalmát, jellemzőit. Tudja megmagyarázni a magerő 

fogalmát, természetét. Tudja értelmezni a tömegdefektus 

keletkezését. Tudja értelmezni az atommag kötési energiáját a 



47 

 

tömegdefektus alapján, ismerje nagyságrendjét. 

4.3.2. Radioaktivitás Radioaktív 

bomlás α-, β-, γ-sugárzás Magreakció 

Felezési idő Bomlási törvény 

Aktivitás Mesterséges radioaktivitás 

Sugárzásmérő detektorok 

Tudja meghatározni a radioaktív bomlás fogalmát. Tudja 

jellemezni az α-, β-, γ-sugárzást. Tudja értelmezni a bomlás során 

átalakuló atommagok rendszám- és tömegszám- változását. Ismerje 

a magreakció, a felezési idő fogalmát, a bomlási törvényt Ismerje 

az aktivitás, a bomlási sor fogalmát,. ábra alapján tudjon megadott 

bomlási sort ismertetni. Ismerje a mesterséges radioaktivitás 

fogalmát. Tudjon példákat mondani a radioaktív izotópok ipari, 

orvosi és tudományos alkalmazására. 

4.3.3. Maghasadás Hasadási reakció 

Hasadási termék Lassítás Láncreakció 

Hasadási energia Szabályozott 

láncreakció Atomreaktor Atomerőmű 

Atomenergia (→2.8, 1.5) 

Szabályozatlan láncreakció 

Atombomba 

Ismerje a maghasadás folyamatát, jellemzőit. Tudjon párhuzamot 

vonni a radioaktív bomlás és a maghasadás között. Ismerje a 

hasadási termék fogalmát. Tudja ismertetni a láncreakció 

folyamatát, megvalósításának feltételeit. Ismerje a maghasadás 

során felszabaduló energia nagyságát és keletkezésének módját. 

Tudja elmagyarázni a szabályozott láncreakció folyamatát, 

megvalósítását az atomreaktorban. Ismerje az atomerőmű és a 

hagyományos erőmű közötti különbség lényegét. Tudja 

megfogalmazni az atomenergia jelentőségét az 

energiatermelésben. Ismerje az atomerőművek előnyeit, tudjon 

reális értékelést adni a veszélyességükről Ismerje a szabályozatlan 

láncreakció folyamatát, az atombomba működési elvét. 

4.3.4. Magfúzió A Nap energiája(→ 

5.2) Hidrogénbomba 

Tudja elmagyarázni a magfúzió folyamatát és értelmezni az 

energiafelszabadulást. Ismerje a Napban lejátszódó 

energiatermelő folyamatot. Ismerje a H-bomba működési elvét. 

4.4. Sugárvédelem  
Sugárterhelés Háttérsugárzás Elnyelt 

sugárdózis Dózisegyenérték 

Ismerje a radioaktív sugárzás környezeti és biológiai Ismerje a 

sugárterhelés fogalmát.hatásait. Tudja megfogalmazni a 

háttérsugárzás eredetét. Tudja ismertetni a sugárzások elleni 

védelem szükségességét és módszereit. Ismerje az embert érő 

átlagos sugárterhelés összetételét. Ismerje az elnyelt sugárdózis 

fogalmát, mértékegységét, valamint a dózisegyenérték fogalmát, 

mértékegységét. 

5. Gravitáció, csillagászat 

5.1. A gravitációs mező  
Az általános tömegvonzás törvénye A 

bolygómozgás Kepler-törvényei(→ 6.2) 

Súly és súlytalanság Nehézségi erő 

Potenciális energia homogén 

gravitációs mezőben (→ 1.5) Kozmikus 

sebességek 

Ismerje a gravitációs kölcsönhatásban a tömegek szerepét, az erő 

távolságfüggését tudja értelmezni ennek általános érvényét. 

Értelmezze a Kepler-törvényeket a bolygómozgásokra és a Föld 

körül keringő műholdak mozgására. Értelmezze a súly és 

súlytalanság fogalmát. Tudjon példát mondani a gravitációs 

gyorsulás mérési eljárásaira. (→ 1.4) Feladatokban tudja alkalmazni 

a homogén gravitációs mezőre vonatkozó összefüggéseket. Tudja 

értelmezni a kozmikus sebességeket. 

5.2. Csillagászat  
Fényév Vizsgálati módszerek, eszközök 

(→ 4.2) Naprendszer Nap (→ 4.4) Hold 

Üstökösök, meteoritok A csillagok 

(→4.4) A Tejútrendszer, galaxisok Az 

Ősrobbanás elmélete A táguló 

Univerzum 

Ismerje a fényév távolságegységet. Legyen ismerete az űrkutatás 

alapvető vizsgálati módszereiről és eszközeiről. Legyen fogalma a 

Naprendszer méretéről, ismerje a bolygókat, a fő típusok 

jellegzetességeit, mozgásukat. Ismerje a Nap szerkezetének főbb 

részeit, anyagi összetételét, legfontosabb adatait. Tudja jellemezni a 

Hold felszínét, anyagát, ismerje legfontosabb adatait. Ismerje a 

holdfázisokat, a nap- és holdfogyatkozásokat. Határozza meg a 

csillag fogalmát, tudjon megnevezni néhány csillagot. Jellemezze a 

csillagok Naphoz viszonyított méretét, tömegét. Ismerje a 

Tejútrendszer szerkezetét, méreteit, tudja, hogy a Tejútrendszer is 

egy galaxis. Ismerje a Tejútrendszeren belül a Naprendszer 

elhelyezkedését. Legyen tájékozott a galaxisok hozzávetőleges 

számát és távolságát illetően, legyen ismerete az Univerzum 

méreteiről. Ismerje az Ősrobbanás-elmélet lényegét, az ebből adódó 

következtetéseket a Világegyetem korára és kiinduló állapotára 

vonatkozóan. 

6. Fizika- és kultúrtörténeti ismeretek 

6.1. A fizikatörténet fontosabb 

személyiségei  
Arkhimédész, Kopernikusz, Kepler, 

Tudja, hogy a felsorolt tudósok mikor (fél évszázad pontossággal) 

és hol éltek, tudja, melyek voltak legfontosabb, a tanultakhoz 

köthető eredményeik. 
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Galilei, Newton, Huygens, Watt, Ohm, 

Joule, Ampere, Faraday, Jedlik Ányos, 

Eötvös Loránd, J. J. Thomson, 

Rutherford, Curie- család, Planck, Bohr, 

Einstein, Szilárd Leó, Teller Ede, 

Wigner Jenő, 

6.2. Felfedezések, találmányok, 

elméletek  
Geo- és heliocentrikus világkép„Égi és 

földi mechanika egyesítése” Távcső, 

mikroszkóp, vetítő A fény 

természetének problémája Gőzgép és 

alkalmazásai Dinamó, generátor, 

elektromotor Az elektromágnesség 

egységes elmélete Belső égésű motorok 

Az elektron felfedezésének története 

Radioaktivitás, az atomenergia 

alkalmazása Röntgensugárzás 

Kvantummechanika Az űrhajózás 

történetének legfontosabb eredményei 

Félvezetők 

Tudja a felsoroltak keletkezésének idejét fél évszázad 

pontossággal, a 20. századtól évtized pontossággal. Tudja a 

felsoroltak hatását, jelentőségét egy-két érvvel alátámasztani, az 

elméletek lényegét néhány mondatban összefoglalni. Tudja a 

felsoroltakat a megfelelő nevekkel összekapcsolni. Legyen 

tisztában a geo- és heliocentrikus világkép szerepével a középkori 

gondolkodásban. Tudja, milyen szerepe volt a kísérlet és a mérés 

mint megismerési módszer megjelenésének az újkori fizika 

kialakulásában. Tudja példákkal alátámasztani a newtoni fizika 

hatását a kor tudományos és filozófiai gondolkodásráa. Ismerje az 

optikai eszközök hatását az egyéb tudományok fejlődésében. 

Tudja érzékeltetni néhány konkrét következmény felsorolásával 

az újabb és újabb energiatermelő, -átalakító technikák hatását az 

adott korgazdasági és társadalmi folyamataira (gőzgépek, az 

elektromos energia és szállíthatósága, atomenergia). Tudja 

felsorolni a klasszikus fizika és a kvantummechanika alapvető 

szemléletmódbeli eltéréseit. Legyen tisztában a nukleáris 

fegyverek jelenlétének hatásával világunkban. Tudja 

alátámasztani a modern híradástechnikai, távközlési, 

számítástechnikai eszközöknek a mindennapi életre is gyakorolt 

hatását. 
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Kémia 
 

TÉMAKÖRÖK KÖVETELMÉNYEK 

1. Általános kémia Atomok és a belőlük származtatható ionok Molekulák és összetett 

ionok Halmazok A kémiai reakciók 

A kémiai reakciók jelölése 

Termokémia Reakció-kinetika Kémiai egyensúly 

Reakciótípusok. Pontátmenettel járó reakciók Elektronátmenettel járó A 

kémiai reakciók és az elektromos energia kölcsönhatása reakciók 

2. Szervetlen kémia Az elemek és vegyületek szerkezete (az atom-, a molekula- és a 

halmaz- szerkezet kapcsolata)  

Az elemek és vegyületek fizikai tulajdonságai és ezek anyagszerkezeti 

értelmezése 

Az elemek és vegyületek kémiai sajátságai Az elemek és vegyületek 

előfordulása  

Az elemek és vegyületek laboratóriumi és ipari előállítása  

Az elemek és szervetlen vegyületek legfontosabb felhasználásai  

Az elemek és vegyületek jelentősége 

3. Szerves kémia A szerves vegyületek szerkezete és csoportosításuk  

A szerves vegyületek fizikai tulajdonságai  

A szerves vegyületek kémiai sajátosságai  

A szerves vegyületek előfordulása  

A szerves vegyületek jelentősége  

A szerves vegyületek laboratóriumi és ipari előállítása 

4. Kémiai számítások Általános követelmények (mértékegységek, periódusos rendszer, 

feladatok értelmezésének képessége) 

Az anyagmennyiség  

Az Avogadro-törvény 

 Oldatok, elegyek (százalékos összetételek, koncentráció, oldhatóság 

stb.) A képlettel és reakcióegyenlettel kapcsolatos számítások  

Termokémia,  

Kémiai egyensúly, pH-számítás,  

Elektrokémia 
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Biológia 
 

TÉMAKÖRÖK KÖVETELMÉNYEK 

1. Bevezetés a biológiába A biológia tudománya Fizikai, kémiai alapismeretek 

2. Egyed alatti szerveződési szint Szervetlen és szerves alkotóelemek: 

Elemek, ionok 

Szervetlen 

molekulák 

Lipidek 

Szénhidrátok 

Fehérjék 

Nukleinsavak, nukleotidok Az anyagcsere folyamatai: 

Felépítés és lebontás kapcsolata 

Felépítő folyamatok 

Lebontó folyamatok Sejtalkotók (az eukarióta sejtben) 

3. Az egyed szerveződési szintje Nem sejtes rendszerek: 

Vírusok 

Önálló sejtek: 

Baktériumok 

Egysejtű 

eukarióták 

Többsejtűség 

Gombák elkülönülése 

Többsejtű növények és állatok főbb csoportjai  

Növényi és állati szövetek, szervrendszerek, testtájak  

Viselkedés 

 

4. Az emberi szervezet Kültakaró 

  A mozgás 

 A táplálkozás 

 A légzés 

 Az anyagszállítás 

 A kiválasztás 

 A szabályozás, az idegrendszer általános jellemzése 

 Az emberi magatartás biológiai- pszichológiai alapjai 

 Hormonrendszer, hormonális működések 

 Immunrendszer, immunitás 

 Szaporodás és egyedfejlődés 

5. Egyed feletti szerveződési 

szintek 
 
Populáció 

 Életközösségek (élőhelytípusok) 

 Bioszféra, globális folyamatok 

 Ökoszisztéma 

 Környezet- és természetvédelem 

6. Öröklődés, változékonyság, 

evolúció 
 

Molekuláris genetika 

 Mendeli genetika 

 Populációgenetika és evolúciós folyamatok 

 A bioszféra evolúciója 
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Földrajz 
 

TÉMAKÖRÖK KÖVETELMÉNYEK 

1. Térképi ismeretek 

 A különböző tartalmú és fajtájú térképeken közölt információk 

leolvasása, az egyszerű összefüggések feltárása és alkalmazása. 

Helymeghatározás a térképen, távolságmérés és -számítás. 

2. Kozmikus környezetünk 

 A Naprendszer felépítése. A Nap. 

A Föld mozgásai és azok következményei. 

A helyi és a zónaidő számításával kapcsolatos gyakorlati 

feladatok megoldása. 

3. A geoszférák földrajza 
A kőzetburok Tájékozódás a földtörténeti időegységekben, főbb 

eseményeikben. Égitestünk gömbhéjas szerkezete. 

A kőzetlemezek és mozgásuk 

következményei. A Föld nagyszerkezeti 

egységei. 

A belső és külső erők felszínformáló szerepe, a 

felszínformák. A leggyakoribb ásványok és kőzetek 

felismerése, gazdasági hasznosíthatóságuk. A levegőburok A légkör szerkezete, anyagi felépítése. 

Az időjárási elemek szerepe a felszínformálódásban. 

Az időjárási elemekkel kapcsolatos számítási feladatok megoldása. 

A légkör szennyeződésének okai és a szennyezettség következményei. 

A vízburok A vízburok tagolódása és a víz 

körforgása. 

Az óceánok és a tengerek földrajzi jellemzői, gazdasági 

jelentőségük. A felszíni és felszín alatti víztípusok, 

hasznosíthatóságuk lehetőségei. A víz és a jég felszínformáló 

tevékenysége. 
A talaj A talaj természeti és gazdasági jelentősége, a 

talajpusztulás és következményei. 

4. A földrajzi övezetesség 

 A szoláris és a valós éghajlati övezetek 

A földrajzi övezetek, övek, területek 

A függőleges és a vízszintes övezetesség kapcsolata 

5. Népesség- és településföldrajz 

 A Föld népességnövekedésének időbeli alakulása, okai, 

környezeti következményei 

Az urbanizáció és a népességmozgások vonásai és következményei 

Az egyes településtípusok jellemzői, kialakulásuk okai 

6. A világ változó társadalmi-gazdasági képe 
A világgazdaság 

 

 
 
 
 
 
 

 

A gazdasági fejlettség mérésére alkalmas legfontosabb mutatók 

A fejlettség területei különbségei 

A nemzetközi munkamegosztás és a világkereskedelem főbb 

irányai, résztvevői 

A globalizáció 

Az integráció legfontosabb lépései az Európai Unió példáján 

A legfontosabb gazdasági ágazatok telepítő tényezői, azok változása 
A gazdasági ágazatok A gazdasági szerkezetváltás folyamata 

 A mezőgazdaság termelés jellemzői 

Az energiagazdaság és az ipar jelentősége, átalakulási tendenciái 

Az infrastruktúra szerepe és kapcsolata az életminőséggel 

7. A világgazdaságban különböző szerepet betöltő régiók, országcsoportok és országok 
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 Földünk országainak csoportosítása társadalmi-gazdasági jellemzőik 

szerint 

A világgazdasági központok és a peremterületek, eltérő és változó 

szerepük a világgazdaságban 

 A különböző egyedi szerepköröket betöltő országcsoportok és 

országok földrajzi jellemzői 

8. Magyarország földrajza 

 Magyarország földrajzi helyzete 

Hazánk természeti adottságai és erőforrásai, a medencejelleg 

érvényesülése 

Népességföldrajzi folyamatok és azok következményei. 

Magyarország gazdaságának jellemző vonásai. Szerkezeti 

átrendeződése, annak okai és társadalmi-gazdasági következményei 

a 1990-es évektől Régiók társadalmi-gazdasági képének bemutatása 9. Európa regionális földrajza 

 Európa természeti és társadalmi-gazdasági képe 

Az egyes kontinensrészek és a tipikus tájak földrajzi jellemzői Az 

Európai Unió kialakulásának társadalmi-gazdasági alapjai, 

működésének jellemző földrajzi vonásai. Egyes területeinek és 

országainak 

hasonlóságai és különbségei 

A környezeti problémák területi jellemzői, a megoldásukra tett 

törekvések 

Európában 
10. Az Európán kívüli földrészek földrajza 

 Az egyes kontinensek általános természetföldrajzi és társadalmi-

gazdasági jellemzői, tipikus tájaik 

Az eltérő társadalmi-gazdasági fejlettségű területek, a 

világgazdaságban kiemelkedő jelentőségű országcsoportok és 

országok 

Példák a társadalom természeti környezetbe való beavatkozására az 

egyes földrészeken 11. A globális válságproblémák földrajzi vonatkozásai 

 A legfőbb globális problémák és azok kialakulásának 

természeti, társadalmi-gazdasági okai 

Példák a globális környezeti gondok megoldási lehetőségeire 
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Testnevelés 
 

TÉMAKÖRÖK KÖVETELMÉNYEK 

1. Elméleti ismeretek 
A magyar sportsikerek A legnevesebb magyar olimpiai bajnokok sportágai és eredményei 

A harmonikus testi fejlődés  
Az egészséges életmód Tájékozottság bizonyítása az egészséges életmód kialakításához 

szükséges 
alapvető ismeretekben Testi képességek A kondicionális alapképességek értelmezése 

 Az erőfejlesztés szabályai 

Gimnasztika A bemelegítés szerepének értelmezése 

Atlétika A tanult atlétikai futó-, ugró- és dobóversenyszámok 

Torna A női és férfi tornaszerek 

Ritmikus gimnasztika Az RG versenyszámai 

Küzdősportok, önvédelem Küzdőjátékok felsorolása különböző életkorú tanulók részére 

Úszás Az úszásnemek fajtái. Versenyszámok 

Testnevelés és sportjátékok Egy választott sportjáték játékszabályainak értelmezése 

Természetben űzhető sportok Egy választott sportág jellegzetességeinek és legfontosabb 

szabályainak 

ismertetése (sí, kerékpár, természetjárás, evezés) 2. Gyakorlati ismeretek 
Gimnasztika kötélmászás 

48 ütemű szabadgyakorlat bemutatása. 

Atlétika 

Futások 

 
Ugrások 

 
Egy választott futószám bemutatása 

60 méteres síkfutás, 2000 méteres síkfutás 

Egy választott ugrószám bemutatása 
 
 

Dobások 

Magasugrás, távolugrás választott technikával 
 

Súlylökés 

Torna 

Talajtorna 
 

 
Szekrényugrás 

Felemáskorlát Gerenda 

Ritmikus gimnasztika 
Gyűrű 

 
Nyújtó 

Korlát 

 
Öt különböző gyakorlatelemből összefüggő gyakorlat 

összeállítása és bemutatása, kötelező elemek felhasználásával 
 

Egy tanult támaszugrás bemutatása 
 
 

Öt különböző elemből álló összefüggő gyakorlat bemutatása, 

kötelező elemek felhasználásával 

Egy választott kéziszerrel (labda, karika, kötél) 3 elem bemutatása 

Négy különböző elemből álló összefüggő gyakorlat bemutatása, 

kötelező elemek felhasználásával 

 
Négy különböző elemből álló összefüggő gyakorlat bemutatása, 

kötelező elemek felhasználásával 
Küzdősportok, önvédelem  
Úszás Egy választott úszásnemben 50 m úszás 

Egy további úszásnemben 25 méter leúszása 

Testnevelés és sportjátékok 

Kézilabda 

 
Kosárlabda 

 
Labdarúgás 

Röplabda 

Egy sportjáték választása kötelező 

Kapura 

lövés 

Távolba 

dobás 

Fektetett 

dobás. 

Büntetődobás egy vagy két kézzel. 

 
Kosárérintés és alkarérintés fej fölé 

folyamatosan. Nyitás választott technikával. 
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Informatika: 

 

TÉMAKÖRÖK KÖVETELMÉNYEK 

1. Információs társadalom 1.1.  Információs rendszerek az iskolában és a gazdaságban 

1.2.  Közhasznú magyar információs adatbázisok 

1.3.  Jogi és etikai ismeretek 

1.4.  Információs és kommunikációs technológiák a 

társadalomban 

2. Informatikai 

alapismeretek – hardver 
2.1.  A számítógépek felépítése, funkcionális egységei, azok 

főbb jellemzői 

2.2.  A számítógép üzembe helyezése 
3. Informatikai 

alapismeretek – hardver 
3.1.  A számítógépek felépítése, funkcionális egységei, azok 

főbb jellemzői 

3.2.  A számítógép üzembe helyezése 

4. Informatikai alapismeretek – 

szoftver 
4.1.  Az operációs rendszer és főbb feladatai 

4.2.  Az adatkezelés szoftver és hardver eszközei 

4.3.  Állományok típusai 

4.4.  Hálózatok működésének alapelvei, felhasználási területei 

5. Szövegszerkesztés 5.1.  Szövegszerkesztő program kezelése 

5.2.  Szövegszerkesztési alapfogalmak 

5.3.  Szövegjavítási funkciók 

5.4.  Táblázatok, grafikák a szövegben 
6. Táblázatkezelés 6.1.  A táblázatkezelő használata. 

6.2.  Táblázatok felépítése 

6.3.  Adatok a táblázatokban 

6.4.  Táblázatformázás 

6.5.  Táblázatok, szövegek, diagramok 

6.6.  Problémamegoldás táblázatkezelővel 
7. Adatbázis-kezelés 7.1.  Az adatbázis-kezelés alapfogalmai 

7.2.  Adatbázis-kezelő program interaktív használata 

7.3.  Alapvető adatbázis-kezelő műveletek 
8. Információs hálózati 

szolgáltatások 
8.1.  Kommunikáció az Interneten 

8.2.  Weblapkészítés 
9. Prezentáció és grafika 9.1.  Prezentáció 

9.2.  Grafika 

10.  Könyvtárhasználat 10.1. Könyvtárak 

10.2. Információkeresés 
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Rajz: 
 

KOMPETENCIÁK/ 

TÉMAKÖRÖK 
KÖVETELMÉNYEK 

1. Alkotás 
Vizuális nyelv A vizuális nyelv elemeinek és eszközeinek (pont, vonal, sík- és 

térforma, tónus, szín) adott célnak megfelelő használata. 

Adott célnak megfelelő kompozíció létrehozása. 

Kontrasztokkal történő kiemelés használata és értelmező 

ábrázolása. Színharmóniák, színkontrasztok használata. 

A vizuális nyelv eszközeinek használata különböző kontextusban. 

Technikák Az adott technika adekvát használata. 

Jártasság a szabadkézi rajzban - ceruzával, tollal. 

 Jártasság a műszaki jellegű rajzban - ceruzával, 

szerkesztőeszközökkel. Jártasság egyes festőtechnikákban - 

akvarellel vagy temperával. Jártasság a kollázstechnikában. 

Jártasság egy kézi sokszorosító eljárásban (pl. papírnyomat). 

Jártasság egy további szabadon választott technika alkalmazásában 

(pl. mintázás, vegyes technikák, fotó, videó, számítógép, kézműves 

technikák). Jártasság a sablonnal történő feliratkészítésben. 

Ábrázolás, látványértelmezés  
Formaértelmezés 

 
 
 

 
Térértelmezés 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Színértelmezés 

Ábrázoló jellegű rajz készítése során a látvány főbb 

arányainak, formájának megfigyelése és helyes 

visszaadása. 

Egyszerű tárgyak formakapcsolatait bemutató rajz készítése (pl. 

szabásrajz, 

szerkezeti vázlat). 
 

Téri helyzetek értelmezhető ábrázolása. 

Látvány alapján, az ábrázolás során a nézőpont következetes 

megtartása. Beállítás alapján a térmélység megjelenítése. 

A választott térábrázolási rendszer következetes alkalmazása 

szabadkézi 

rajzban. 

Látvány vagy ábra alapján a térábrázolási konvenciók (vetületi 

ábrázolás, axonometrikus ábrázolás, két iránypontos perspektivikus 

ábrázolás) következetes alkalmazása szabadkézi rajzban. 
 

Beállítás alapján szín és fényviszonyok helyes visszaadása. 

Megjelenítés, közlés, kifejezés, alkotás 
 

Kompozíció 
 

Érzelmek 
 

Folyamat, mozgás, idő 
 

 
Kép- és szöveg 

 
 

Vizuális információ 
 

 
 
 
 

Tárgyak és környezet 

 
 
 

Kompozíció létrehozása megadott szempontok 

alapján. Érzelmek, lelkiállapotok vizuális 

kifejezése. 

Folyamat, történet bemutatása értelmezhető képsorozatokban (pl. 

folyamatábra, képes forgatókönyv). 
 

Kép- és szövegszerkesztés hagyományos technikával. 

Adott tartalomnak megfelelő betűtípus és kompozíció kiválasztása. 
 

Vizuális jelek, szimbólumok következetes használata. 

Nem vizuális természetű információk értelmező képi 

megjelenítése (pl. grafikonnal, diagrammal). 

Színkódok következetes alkalmazása a magyarázó-közlő 

ábrázolásban. 
 

Egyszerű csomagolás tervezése adott funkcióra. 

Egyszerű terek átalakításának, berendezésének megtervezése. 

2. Befogadás 
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A megjelenítés sajátosságai 
 

Vizuális nyelv 

 
 

A vizuális közlés, kifejezés legfontosabb eszközeinek (pont, vonal, 

sík- és térforma, felület, tónus, szín, szerkezet/kompozíció, képi 

motívumok, kontrasztok, térábrázolási rendszerek, anyagok, 

technikák) szerepének ismerete, használata az elemzés során. 
 

Térábrázolási módok 
 

 
Vizuális minőségek 

 

Látványértelmezés 
 

 
Kontraszt, harmónia 

 

Kontextus 

 

A legjellegzetesebb térábrázolási konvenciók felismerése és 

lényegének 

ismerete. 
 

Vizuális minőségek differenciált megkülönböztetése. 
 

A látványértelmezésben szerepet játszó tényezők ismerete és 

alkalmazása az elemzés során. 
 

Színharmóniák, színkontrasztok felismerése. 
 

A vizuális közlés, kifejezés jelentését meghatározó 

összefüggések - kontextus - felismerése és használata az 

értelmezés, elemzés során. 
Technikák A vizuális közlés, kifejezés legfontosabb technikáinak felismerése. 

Vizuális kommunikáció 
 

Vizuális információ 

 
 

A köznapi és művészi vizuális közlésekben előforduló legfontosabb 

jelek,  
 
 

 
Tömegkommunikáció 

 

 
Fotó, mozgókép 

jelképek, motívumok értelmezése. 

A köznapi közlésekben előforduló vizuális információk értelmezése 

(pl. 

műszaki rajz, folyamatábra). 
 

A tömegkommunikáció legfontosabb eszközeinek, formáinak 

ismerete és megkülönböztetése. 
 

Fotó elemzése. 

A fotó legfontosabb műtípusainak ismerete. 

Álló- és mozgóképi reklámanyag képi hatásának elemzése. Tárgy- és környezetkultúra 
 

Forma és funkció 
 

 
 
 
 

Tervező folyamat 
 

Népművészet 

 
 

A tárgyról leolvasható információk ismerete. 

Különböző korokból és kultúrákból származó tárgyak és objektumok 

(pl. 

épület, építmény) forma- és funkcióelemzése. 

Tárgyak, épületek stílusjegyek alapján történő 

csoportosítása. A tervező, alkotó folyamat lépéseinek 

ismerete. 

A tárgyi néprajz és népművészet fogalmának ismerete. 

Egy választott néprajzi tájegység életmódjának, tárgykultúrájának 

ismerete. 

Kifejezés és képzőművészet 
 

Művészeti ágak 
 

 
Műfajok 

 
 
 

Művészettörténeti korszakok, 

irányzatok 
 
 
 

Stílusjegyek 
 

Alkotások és alkotók 
 

 
Műelemző módszerek 

 

 
Mű és környezete 

 
 

A művészeti ágak (képzőművészet, építészet, alkalmazott művészetek) 

legfontosabb jellemzőinek ismerete. 
 

A képzőművészet kétdimenziós (pl. festészet, fotó) és 

háromdimenziós (pl. szobrászat, installáció), valamint időbeli 

kifejezéssel bíró (pl. happening, multimédia) műfajainak ismerete. 
 

A művészeti ágak történetének, nagy korszakainak, irányzatainak 

ismerete (őskor, ókor, középkor, reneszánsz, barokk, klasszicizmus, 

romantika, realizmus, a századforduló és századelő izmusai, a XX. 

század második felének irányzatai és legalább egy Európán kívüli 

kultúra). 

Adott művek besorolása vagy csoportosítása stílusjegyeik 

alapján. A legjelentősebb alkotók ismerete és alkotásaik 

felismerése és 

stílusmeghatározása. 
 

A különböző művészeti ágak kiemelkedő alkotásainak 

elemzése a megfelelő műelemző módszerek alkalmazásával. 
 

A mű létrehozását meghatározó összefüggések ismerete. 
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Művészettörténet 
 
 

TÉMAKÖRÖK KÖVETELMÉNYEK 

1. Vizuális eszközök fajtáinak 

felismerése és helyes használata a 

képelemzések során 

tényezők (nézőpont, arányok) ismerete és alkalmazása. A 

színharmóniák, színkontrasztok(fény-árnyék, hideg-meleg 

komplementer, szimultán, magában való,mennyiségi, minőségi) 

felismerése. A vizuális eszközök jelentését meghatározó 

összefüggések, a kontextus felismerése és értelmezése az elemzés 

során. A technikák leíró jellegű ismerete, az eljárás lépéseinek 

ismerete. 

2. Művészeti technikák  A művészetben használt alkotói technikák felismerése. A technikák 

leíró jellegű ismerete, az eljárás lépéseinek ismerete. 

3. Tárgy és környezetének kapcsolata A különböző művészeti korokból és kultúrákból származó tárgyak, 

objektumok stílusjegyeinek ismerete, ezek alapján történő besorolása, 

funkció- és formaelemzése. 

4. Művészeti ágak, műfajok A művészeti ágak (képzőművészet, építészet, iparművészet) 

legfontosabb jellemzőinek ismerete. forma-funkció, forma-tartalom, 

összehasonlító ikonográfia) ismerete és használata az elemzés során. 

A művek tárgyi és kulturális összefüggéseinek felismerése. 

5. Művészettörténeti korszakok, 

stíluskorszakok és 

művészetföldrajzi területek 

A műalkotás létrehozásában szereplő tényezők (kulturális környezet, 

megrendelői igény, technikai feltételek, alkotói beállítottság) ismerete 

6. Őskor művészete   

7. Mezopotámia művészete   

8. Egyiptom művészete   

9. Görög művészet   

10. Római művészet   

11. Ókeresztény művészet   

12. Bizánc és az iszlám világ 

művészete 

  

13. Népvándorláskor   

14. Románkor művészete   

15. Gótika   

16. Reneszánsz művészet   

17. Barokk művészet   

18. Klasszicizmus és a romantika 

művészete 

  

19. Realizmus   

20. Impresszionizmus és   

  posztimpresszionizmus   

21. Századforduló művészete: 

szimbolizmus, szecesszió 

  

22. Avantgárd irányzatok a XX. 

század elején. 

  

23. A XX. századi építészet irányzatai   

24. Művészet a két világháború között   

25. Művészet a második világháború 

után 

  

26. Kortársművészet   

 
 
 



58 

 

Ének-zene 
 

1. Éneklés és zenetörténet: Népzene Műzene Középkor Reneszánsz Barokk 

Bécsi klasszika Romantika Századforduló 

XX. századi és kortárs zene 

2. Zenefelismerés: Népzene 

Reneszánsz Barokk 

Bécsi klasszika Romantika Századforduló 

XX. századi és kortárs zene 

3. Dallamátírás  
 
 

Katolikus hittan 
 

Témakörök/ Kompetenciák Követelmények 

 
I. Biblia 

 

ÓSZÖVETSÉG 

1. Az Ószövetségi üdvtörténet a 

kezdetektől a próféták aranykoráig 

 

 

 

 

2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták 

aranykorától a hellenista korig 

 

 

 

Alapvető ószövetségi 

bevezetéstudományi ismeretek 

 

 

Kompetenciák 

 

Szövegértelmezés 

 

Esetelemzés 

 

 

 

ÚJSZÖVETSÉG 

 

3. Krisztus misztériuma az evangéliumok 

alapján. 

 

4. Az apostolok kora az Újszövetség 

fényében 

 

 

 

Alapvető újszövetségi 

bevezetéstudományi ismeretek 

 

 

 

 

 

 

Kompetenciák 

 

 

 

 

Őstörténet: a teremtés, Isten elgondolása a teremtett világról és az 

emberről; a bűnbeesés, a bűn következményei; az ősatyák istenélménye, 

meghívása, a nekik adott ígéret, a velük kötött szövetség. 

Mózes és a mózesi szövetség. 

A Dávidnak tett messiási ígéret. 

 

Illés, Amosz és Ozeás próféta. Izajás, a második Izajás, a harmadik 

Izajás. 

Jeremiás próféta.  

Ezékiel próféta. 

Dániel próféta. 

 

Az ószövetségi üdvtörténet fogalma, az ószövetségi kánon, irodalmi 

műfajok az Ószövetségben, az Ószövetség szövegtanúi és fordításai, a 

prófétaság fogalma és a prófétai irodalom jellemzése, a bölcsességi és a 

lírai irodalom, a zsoltárok fogalma és műfaja. 

 

 

 

Ószövetségi szöveg alapvető mondanivalójának, üzenetének értelmezése, 

kifejtése. 

 
A bibliai szövegek mondanivalójának aktualizálása a ma keresztényének 

életére. 

Véleményének indoklása, állásfoglalásának megalapozása. 

 

 
 

A gyermekségtörténetek értelmezése, Jézus tanítása, Jézus tettei 

(csodák), Jézus 

halála és feltámadása, a Szentlélek eljövetele. 

 

Az ősegyház élete, a misszió, az első apostoli zsinat. 

Péter apostol tanítása az Ap.Csel. és a Péter-levelek alapján. Pál apostol 

megtérése 

és missziós útjai. 

János és Jakab apostol tanítása a leveleikben. 

 

Az Újszövetségi üdvtörténet fogalma, az újszövetségi kánon, irodalmi 

műfajok az 

újszövetségi Szentírásban, újszövetségi szövegtanúk és fordítások. Az 
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Szövegértelmezés 

 

Esetelemzés 

 

evangéliumok keletkezéstörténete. 

Az Ap.Csel. keletkezéstörténete és műfajai. 

Péter apostol leveleinek keletkezéstörténete. 

Jakab és János apostol leveleinek keletkezéstörténete. 

 

 

 

 

Újszövetségi szöveg alapvető mondanivalójának, üzenetének 

értelmezése, kifejtése 

 

Az újszövetségi szövegek mondanivalójának aktualizálása a ma 

keresztényének 

életére. Véleményének indoklása, állásfoglalásának megalapozása. 

 
 

 

 

 

Témakörök/ Kompetenciák Követelmények 

 
II. Egyháztörténelem 

 

5. Az egyház ókora és középkora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Az egyház újkora és legújabb 

kora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetenciák 

Szövegértelmezés 

Esetelemzés 

 

 

 

Az egyház történelmének kezdete, a keresztényüldözés kora. 

Egyetemes zsinatok az ókorban. 

A szerzetesség kialakulása a remetéktől Assziszi Szent Ferencig. 

A keleti (ortodox) egyház története. 

Szent István és az Árpád-házi szentek Jézus evangéliumának 

szolgálatában. 

Az egyház történelme mint üdvtörténet. 

Az egyházi állam fogalma. 

Egy egyházatya és/vagy az egyházmegye védőszentje életének és 

művének 

bemutatása. 

Két ó- vagy középkori pápa bemutatása. 

 
A reformáció értékeiben és negatívumaiban rejlő isteni üzenet: 

forradalom helyett 

belső megújulás. 

A Trentói Zsinat a megújulás szolgálatában. 

Jézus örömhírének hiteles hordozói (néhány kiemelkedő jelentőségi 

szent 

életútjának és művének bemutatása). 

Az egyház története a felvilágosodás korától az I. Vatikáni Zsinatig. 

A keleti (görög katolikus) rítus jellemzői. 

Korunk kihívásai és a II. Vatikáni Zsinat. 

A 20. század egy nagy pápájának bemutatása 

Az ökumenizmus törekvései a 20. században az ökumenizmusról szóló 

zsinati 

nyilatkozat alapján. 
 
 

Egyháztörténeti forrás és egyházi dokumentumok elemzése, értelmezése. 

Az egyháztörténeti események értelmezése és összevetése a mai kor 

problémáival. Az egyház mai helyzetének elemzése. 

 

III. Dogmatika 

 

7. Ünnepeink liturgiája és 

dogmatikája (Krisztus megváltó 

tevékenysége, Mariológia) (A 

görög szertartású tanulók saját 

liturgikus hagyományuk alapján 

mutatják be a dogmatikai tanítást.) 

 

 

 

A teremtés, a bűnbeesés és az ígéret dogmatikája - az Advent liturgiája. 

A megtestesülés dogmatikája (Karácsony). 

A megváltás és a halálon túli lét dogmatikája (Húsvéti ünnepkör). 

A Szentlélekről szóló dogmatikai tanítás (Pünkösd). 

Az üdvtörténet, a misztérium, a liturgia és a misztériumokat értelmező 

dogmatika 

fogalma. 
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8. Az Eukarisztia és a szentségek 

(A görög szertartású tanulók saját 

liturgikus hagyományuk alapján 

mutatják be a dogmatikai tanítást.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetenciák 

Esetelemzés 

A Mária-dogmák krisztológiai mondanivalója. 

A Lélek ajándékai - a karizmák. 

 

A szentmise liturgiája mint az üdvtörténet valamennyi misztériumának 

emlékezete és megjelenítője. 

A szentség fogalma. A kegyelem fogalma. 

A keresztség és a bérmálás szentségének liturgiája és dogmatikája. 

A kiengesztelődés és a betegek kenetének liturgiája és dogmatikája. 

A házasság és a papi rend szentségének liturgiája és dogmatikája. 

A legfontosabb liturgikus jelképek. 

A szentek tiszteletének dogmatikája. 

A szentelmények liturgiája és dogmatikája. 

Az imádság dogmatikája. 

A szentmisén kívüli igeliturgia dogmatikája. 

 

 

A keresztény életgyakorlat örömei, nehézségei. 

Állásfoglalás, a vélemény indoklása. 

 

IV. A keresztény erkölcsi élet 

 

9. Az ember erkölcsi lény 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Az erkölcsi halál és az erkölcsi 

feltámadás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetenciák 

Esetelemzés 

 

 

 

Az ószövetségi ember üdvtapasztalata saját erkölcsi mivoltáról. 

Jézus tanítása az ember erkölcsi mivoltáról és feladatáról. 

Az ember erkölcsi mivolta az egyház tanításában. 

A törvény az ószövetségi üdvtörténetben. 

A Jézusban beteljesedett ószövetségi törvény. 

Az üdvtörténeti erkölcstan fogalma. 

A törvény fogalma és fajtái az erkölcsteológiában. 

A teológiai erények. 

 

 

A bűn és következménye az ó- és újszövetségi Szentírás alapján. 

A bűn következménye az egyház teológiai tanításában. 

Az erkölcsi feltámadás reménye az Ószövetségben, ténye és alapja az 

Újszövetségben. 

Az erkölcsi feltámadás az egyház tanításában és gyakorlatában. 

A születéssel kapcsolatos erkölcsi problémák. 

A szexualitással kapcsolatos erkölcsi problémák. 

A házassággal kapcsolatos erkölcsi problémák. 

A halállal kapcsolatos erkölcsi problémák. 

 

 

 

Erkölcsi kérdések, mai erkölcsi problémák elemzése, állásfoglalás, a 

vélemény 

indoklása. 

 

V. Vallás - világvallások 

11. A vallás és a Krisztusesemény 

bizonyossága 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Az egyház és a kinyilatkoztatás 

 

 

 

 

 

 

A vallás fogalma és lehetősége a katolikus egyház önértelmezésében. 

A kereszténység előtti keleti vallások: hinduizmus, buddhizmus. 

A kinyilatkoztatásból merítő vallások: zsidó vallás, iszlám. 

Jézus történetisége pogány és zsidó források alapján. 

Jézus feltámadásának igazolhatósága. 

A vallásfilozófia fogalma. 

Az üdvtörténet apológiájának fogalma. 

Isten létének bölcseleti bizonyítása. 

A vallásszabadságról szóló zsinati nyilatkozat ismertetése. 

A nem keresztény vallásokról szóló zsinati nyilatkozat ismertetése. 

Mai vallási áramlatok. 

 

Az egyház jézusi eredetének ténye és szükséges volta az újszövetségi 

iratok 

alapján. 

Az egyház négy ismertetőjegye (egy, szent, katolikus és apostoli) és 

szükséges 

volta. 
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Kompetenciák 

Esetelemzés 

 

Az egyház fogalma a katolikus egyház önértelmezése alapján. 

Az egyház ószövetségi gyökerei. 

Az egyház és a pápa tévedhetetlenségének fogalma. 

A kinyilatkoztatás és a sugalmazás fogalma. 

A hit és a cselekvés összefüggése. 

A hit mint ésszerű engedelmesség. 

 

 

 

A vallásos élet értékének, az egyházhűségnek bemutatása, értelmezése. 

A missziós tevékenység fontossága. Mások megértésének, tiszteletének, 

elfogadásának alapja a krisztusi szeretet. Állásfoglalás, a vélemény 

indoklása. 
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Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok a 9–12. évfolyamon 

2013/14-es tanévtől   

(2012-es NAT) 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium 

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

Magyar nyelv 2  1(1,5) 1 1 (1,5) 

Magyar irodalom 2(2,5) 3 3 3 

I. Idegen nyelv  3 (5) 3 (5) 3 (5) 3(5) 

II. Idegen nyelv  3 3 3 3  

Matematika  3 (3,5) 3 (3,5) 3  3 (3,5) 

Etika helyett hittan      1   

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek  
2 2 3 3 (4) 

Fizika 2 2 2   

Kémia 2 2     

Biológia – egészségtan   2  2  2  

Földrajz 2 2     

Ének-zene 1 1     

Vizuális kultúra (Rajz) 1 1     

Dráma 1       

Művészetek*  

Vizuális kultúra (Műv.tört.) 

Médiaismeret 

Tánc  

     

1 

1 

 

 

1 

 

1 

Informatika 1 (2) 1(2)     

Életvitel és gyakorlat       1 

Testnevelés – 1-ó: néptánc (9. évf) 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Fakultáció    2+2 2+2 

Hittan 2 2 1 2 

Rendelkezésre álló órakeret 37 38 36 37 
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Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok az 5–12. évfolyamon 

2013/14-es tanévtől 2018/19-es tanévig 

(2012-es NAT) 

Óraterv a kerettantervekhez – 5-12. évfolyam, gimnázium 

Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar nyelv  2 2 1(1,5) 2(2,5) 1,5(2) 1(1,5) 1 1(1,5) 

Magyar irodalom 2 2 2 2 2,5 3 3 3 

I. Idegen nyelvek 3(4) 3(4) 3(5) 3(5) 3(5) 3(5) 2 2 

II. Idegen nyelv         3 3 3(5) 3(5) 

Matematika 4 3(4) 3(3,5) 3(3,5) 3(3,5) 3(3,5) 3 3(3,5) 

Erkölcstan helyett hittan 1 1 1 1        

Etika helyett hittan              1   

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek* 
  2 2 2 2 3 3(4) 

Latin örökségünk 2 2       

Természetismeret 2(3) 2(3)             

Fizika     2 1 2 2 2   

Kémia     1 2 2 2     

Biológia-egészségtan     1,5 1,5   2 2 2 

Földrajz     1,5 1,5 2 2     

Ének-zene 1 1 1 1 1 1     

Dráma és tánc/  

Hon- és népismeret 
1       

        

Dráma és 

tánc/Mozgóképkultúra és 

médiaismeret 

        1       

Vizuális kultúra (Rajz) 1 1 1 1 1 1     

Művészetek*  

Vizuális kultúra (Műv.t.) 

Médiaismeret 

Tánc 

      

  

 

1 

1 

 

1 

 

1 

Informatika   1 1 1 1(2) 1(2)     

Technika, életvitel és 

gyakorlat  
1 1 1         1 

Testnevelés –  

1ó :néptánc (5-8.évf ) 
5 5 5 5 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 1 1 1 

Fakultáció       2+2 2+2 

Hittan 1 1 1 1 2 2 1 2 

Rendelkezésre álló 

órakeret 
29 29 32 32 37 38 35 36 
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Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok az 5–12. évfolyamon 

2018/19-es tanévtől 

(2012-es NAT) 

Óraterv a kerettantervekhez – 5-12. évfolyam, gimnázium 

Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar nyelv  2 2 1(1,5) 2(2,5) 1,5(2) 1(1,5) 1 1(1,5) 

Magyar irodalom 2 2 2 2 2,5 3 3 3 

I. Idegen nyelvek 3(4) 3(4) 3(5) 3(5) 3(5) 3(5) 2 2 

II. Idegen nyelv         3 3 3(5) 3(5) 

Matematika 4 3(4) 3(3,5) 3(3,5) 3(3,5) 3(3,5) 3 3(3,5) 

Erkölcstan helyett hittan 1 1 1 1        

Etika helyett hittan              1   

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek* 
  2 2 2 2 3 3(4) 

Latin örökségünk 2 2       

Természetismeret 2(3) 2(3)             

Fizika     1,5 1,5 2 2 2   

Kémia     1,5 1,5 2 2     

Biológia-egészségtan     1,5 1,5   2 2 2 

Földrajz     1,5 1,5 2 2     

Ének-zene 1 1 1 1 1 1     

Dráma és tánc/  

Hon- és népismeret 
1       

        

Dráma és 

tánc/Mozgóképkultúra és 

médiaismeret 

        1       

Vizuális kultúra (Rajz) 1 1 1 1 1 1     

Művészetek*  

Vizuális kultúra (Műv.t.) 

Médiaismeret 

Tánc 

      

  

 

1 

1 

 

1 

 

1 

Informatika   1 1 1 1(2) 1(2)     

Technika, életvitel és 

gyakorlat  
1 1 1         1 

Testnevelés –  

1ó :néptánc (5-8.évf ) 
5 5 5 5 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 1 1 1 

Fakultáció       2+2 2+2 

Hittan 1 1 1 1 2 2 1 2 

Rendelkezésre álló 

órakeret 
29 29 32 32 37 38 35 36 
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Kötelező tantárgyak, minimális óraszámok az 5-12. évfolyamon 

2017/18-es tanévtől  (2012-es NAT) 

Testnevelés tanulmányi terület 

Óraterv a kerettantervekhez – 5-12. évfolyam, gimnázium 

Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar nyelv  2 2 1 2 1,5 1(1,5) 1 1(1,5) 

Magyar irodalom 2 2 2 2 2,5 3 3 3 

I. Idegen nyelvek 3 3 3(4) 3(4) 3(5) 3(4) 3 3 

II. Idegen nyelv         3 3 3(5) 3(5) 

Matematika 4 3(4) 3 3 3 3(3,5) 3 3(3,5) 

Erkölcstan helyett hittan 1 1 1 1        

Etika helyett hittan              1   

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek* 
  2 2 2 2 3 3(4) 

Latin örökségünk 2 2        

Természetismeret 2 2             

Fizika     2 1 2 2 2   

Kémia     1 2 2 2     

Biológia-egészségtan     1,5 1,5   2 2 2 

Földrajz     1,5 1,5 2 2     

Ének-zene 1 1 1 1 1 1     

Dráma és tánc/  

Hon- és népismeret 
1       

        

Dráma és 

tánc/Mozgóképkultúra és 

médiaismeret 

        1       

Vizuális kultúra (Rajz) 1 1 1 1 1 1     

Művészetek*  

Vizuális kultúra (Műv.t.) 

Médiaismeret 

Tánc 

      

  

 

1 

1 

 

1 

 

1 

Informatika   1 1 1 1 1     

Technika, életvitel és 

gyakorlat  
1 1 1         1 

Testnevelés   

 
5 (7) 5 (7) 5 (7) 5 (7) 5 (7) 5 (7) 5  5  

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 1 1 1 

Fakultáció       2 + 2 2 + 2 

Hittan 1 1 1 1 2 2 1 2 

Rendelkezésre álló 

órakeret 
29 29 32 32 37 38 36 37 
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2020-as NAT – ÓRAHÁLÓ 

4 ÉVFOLYAMOS TAGOZAT  (2020-2021-es tanévtől) 
 

 
A 9 10 11 12 

1 
Tantárgyak műveltségi terület szerinti 

felosztásban 

2  9 10 11 12 

3 Magyar nyelv és irodalom     

 magyar nyelv 1 (1,5) 1 1 1 (2) 

4 magyar nyelv  2 3 3 3 

 Összesen: 3  (3,5) 4 4 4  (5) 

5 Matematika     

6 matematika 3  (3,5) 3 3  (4) 3  (4) 

7 
Történelem és állampolgári ismeretek     

8 történelem 2 2 3 3 

9 állampolgári ismeretek    1 

10 hon- és népismeret*     

11. Etika / hit- és erkölcstan 2 2 2 2 

12 
Természettudomány és 

földrajz 

    

13 környezetismeret     

14 természettudomány**   2  

15 kémia 1  2    

16 fizika 2  3    

17 biológia 3  2    

18 földrajz 2 1  (2)   

19 Idegen nyelv     

20 első élő idegen nyelv 4 4 4 (5)  4 (5) 

21 második idegen nyelv 3 3  3  3  

22 Művészetek*****   1  

23 ének-zene 1 1   

24 vizuális kultúra 1 1   

25 dráma és színház*     

26 
mozgóképkultúra és 

médiaismeret* 

   
1 

27 Technológia     

28 technika és tervezés     

29 digitális kultúra 2   1   2  

30 
Testnevelés és 

egészségfejlesztés 

    

31    testnevelés     (9. évf. 1 óra néptánc) 5 5 5 5 

32 
közösségi nevelés (osztályfőnöki) 

1 1 1 1 

33 kötött célú órakeret*** - - 4 4 

34 Kötelező alapóraszám 32 32 30 29 

 

35 

Szabadon tervezhető órakeret****  

2 

 

2 

 

4 

 

5 

36 Maximális órakeret 34 34 34 34 

 Heti óraszám (Zafféry) 36 36 32 + 4 31 +5 
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2020- as NAT – ÓRAHÁLÓ 

8 ÉVFOLYAMOS TAGOZAT  (2020-2021-es tanévtől 5. és 9. évfolyam) 
 

 
A 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Tantárgyak műveltségi terület 

szerinti felosztásban 

A gimnáziumi képzés nevelési-oktatási szakasza 

2  5 6 7 8 9 10 11 12 

3 Magyar nyelv és irodalom         

4 magyar nyelv és irodalom 4 4 3  (3,5) 3 (3,5) 3 (3,5) 4 4  4 (6) 

 Magyar nyelv 2 2 1 (1,5) 1 (1,5) 1 (1,5) 1 1 2 

 Magyar irodalom 2 2 2 2 2 3 3 4 

5 Matematika         

6 matematika 4 4 3 (3,5) 3 (3,5) 3 (3,5) 3 3 (4) 3 (4) 

7 
Történelem és 

állampolgári ismeretek 

        

8 történelem 2 2 2 2 2 2 3 3 

9 állampolgári ismeretek    1    1 

10 hon- és népismeret* 1        

11 Etika / hit- és erkölcstan 1 (2) 1 (2) 1 (2) 1 (2) 2 2 2 2 

12 
Természettudomány és 

földrajz 

        

13 környezetismeret         

14 természettudomány** 2  2 (3) 4 5   2  

15 kémia   1  2  1  2    

16 fizika   1  2  2  3    

17 biológia   2  1  3  2    

18 földrajz   2  1  2 1  (2)   

19 Idegen nyelv         

20 első élő idegen nyelv 3 3 (4) 3 (4) 3 (4) 3 (4) 3 (4) 4  (5)  4  (2) 

21 második idegen nyelv     3 3 3  3  (5) 

22 Művészetek*****       1  

23 ének-zene 2 1 1 1 1 1   

24 vizuális kultúra 1 1 1 1 1 1 1  

25 dráma és színház*    1     

26 
mozgóképkultúra és 

médiaismeret* 

       
1 

27 Technológia         

28 technika és tervezés 1 1 1      

29 digitális kultúra 1 1 1 1 2   1   2  

30 
Testnevelés és 

egészségfejlesztés 

        

31   testnevelés   

 (5-8 évf. néptánc) 

5 5 5 5 5 5 5 5 

32 
közösségi nevelés 

(osztályfőnöki) 
1 1 1 1 1 1 1 1 

33 kötött célú órakeret*** - - - - - - 4 4 

34 Kötelező alapóraszám 27 26 28 28 32 32 30 29 

 

35 
Szabadon tervezhető 

órakeret**** 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

4 

 

5 

36 Maximális órakeret 28  28 30  30 

(31) 

34 34 34 34 

 Heti óraszám (Zafféry) 29 29 31 32 36 36 36 36 
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4.3. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök 

kiválasztásának elvei 

A pedagógusoknak a tankönyvek kiválasztását az igazgató 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. A tankönyvek kiválasztásánál az alábbi szempontokat vesszük figyelembe.  

Csak olyan tankönyveket rendelünk, amelyeket az év során rendszeresen használunk.  

 Olyan tankönyveket választunk, amelyek a tanulók számára könnyen használhatóak, jól 

tanulhatóak.  

 A szükséges tankönyveket, segédanyagokat, kötelező olvasmányokat a tanulók számára az 

iskolai könyvtárban mindenkor elérhetővé tesszük. 

  Folyamatosan figyelmet fordítunk az iskolai könyvtárban elérhető tartós tankönyvek 

kínálatának és állományának bővítésére. 

4.4. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi 

megvalósítása 

4.4.1. Az előírt tananyag és követelmények  

Gimnáziumunkban négy és nyolc évfolyamos képzés folyik. A nevelés és oktatás az ötödik,illetve a 

kilenced ik évfolyamon kezdődik. A gimnáziumban általános műveltséget megalapozó, valamint 

az érettségi vizsgára és felsőfokú tanulmányok megkezdésére felkészítő oktatás folyik. A tanuló a 

tizenkettedik évfolyam végére befejezi az érettségi vizsgára, továbbtanulásra illetve munkába 

állásra való felkészülést.  

Az általános műveltséget megalapozó szakaszban az oktatás és nevelés tartalmi egységét a 

Nemzeti alaptanterv, az alapműveltségi vizsga és az érettségi vizsga követelményei biztosítják. A 

Nemzeti alaptanterv határozza meg az iskolai oktatás 5-12. évfolyamán folyó oktató-nevelő munka 

követelményeit. Az utolsó két évfolyamon a Nemzeti alaptanterv valamint az érettségi vizsga 

követelményei az irányadóak az oktató-nevelő munkában.  

 

Fejlesztési feladatok és követelmények az emelt szintű oktatásban 

Iskolánk négy és nyolc évfolyamos képzésén a 11. évfolyamon van lehetőség először a fakultáció 

választására. Erre diákjainkat  pályaorientációs tájékoztatás során tudatosan készítjük fel, hogy a 

legoptimálisabb fakultáció (fakultációk) választására kerülhessen sor a sikeres emelt szintű 

érettségi vizsga és továbbtanulás érdekében. A 9-10. évfolyamon végzett pályaorientációs 

tevékenység eredményeként a 10. évfolyam végén a diákok kellően megfontoltan dönthetnek az 
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emelt szintű fakultációk mellett. Két fakultációt ajánlunk nekik, hiszen a felsőoktatásba való 

bejutáshoz egyre inkább szükséges az egy - vagy akár két -  tárgyból letett emelt szintű érettségi 

vizsga.  

Legalább egy fakultáció választására ösztönözzük azokat a diákokat, akik még nem tudják a 

továbbtanulásuk célját, de egy-egy tárgyból jól teljesítenek, iránta érdeklődést mutatnak, a 

későbbiekben ez segíthet a továbbtanulás irányának meghatározásában. Célul tűzzük ki, hogy az 

emelt szintű érettségire történő jelentkezés esetében a jelentkező tanuló emelt szintű 

eredményével meg tudja szerezni az emelt szintű érettségiért járó többletpontokat, tehát legalább a 

közepes emelt szintű eredményt elérje. A felkészítés során azonban arra törekszünk, hogy 

diákjainkból a lehető legjobbat kihozva, ne csak a plusz pontokat, de a lehető legmagasabb 

százalékos eredményt célozzák meg a felsőoktatásba való bejutás zálogaként. Nemcsak szaktárgyi 

ismereteket, de minden olyan tanulói kompetenciát fejlesztünk, melyek a sikeres emelt szintű 

érettségi vizsga letételéhez és a felsőfokú tanulmányok sikeres folytatásához szükségesek. Mivel a 

kívánt továbbtanulási cél elérése érdekében diákjaink több tárgyból is jelentkezhetnek emelt 

szintű oktatásra, minden esetben különös figyelmet fordítunk arra, hogy tantárgyanként fejlődjék 

a tanulók feladat-megértési szintje, szintetizáló és problémamegoldó képessége, az eredmények 

interpretálásának képessége, mely készségeknek a felsőoktatásban is hasznát veszi majd. 

4.4.2. Mindennapos testnevelés 

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a köznevelési törvény 27. § (11) 

bekezdésében meghatározottak szerint szervezzük meg a következő módon.  

 „A mindennapos testedzést a tanórai és tanórán kívüli lehetőségekkel lehet biztosítani. A 

mindennapi testedzés szolgálatában áll: az órarendi testnevelési óra (lásd óraháló), tömegsport 

óra (lásd óraháló), valamint a délutáni sportkör. A testnevelés és sport együttesen tud megfelelni 

az általános fejlesztési követelményeknek (egészséges fejlődés, mozgásműveltség, motorikus 

képességek fejlesztése, a mozgásigény fenntartása). 

Az iskolai testnevelés részét képezi a könnyített és a gyógytestnevelés. A kategóriákba sorolás az 

szakorvosi, háziorvosi vizsgálat alapján történik. 

A tanórán kívüli foglalkozások a tömegsport órák. A sportfoglalkozások tervszerű 

csoportosításban a tanulók érdeklődésének és életkorának megfelelő beosztásban délutánonként 

folynak.  

Ezen foglalkozások elsősorban a jártasságok, készségek fejlesztését, a mozgás, a játék, a testedzés 

népszerűsítését szolgálják, továbbá a sportági felkészítést és versenyeztetést. 

A kötelező és nem kötelező időkeretbe tartozó testnevelési és sportköri feladatok az iskola 

alaptevékenységébe tartoznak, ezért óratervben, tantárgyfelosztásban kell feltüntetni őket. 
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Az osztályok és a sportcsoportok felelősei szervezik a házibajnokságokat, mozgósítanak a 

sportnapokra, továbbá a versenykiírás programjaira.” 

4.5. A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás 

szabályai 

A tantárgyválasztás szempontjai: 

 Az érdeklődési körnek megfelelően az iskola által heti egy vagy két órás foglalkozások 

(szakkörök) közül a tanulók szeptember 7-ig választhatnak. 

 Az érettségire felkészítő képzés megfelelő számú jelentkező esetén indítható. A 

tantárgyfelosztás adta lehetőségek alapján határozzuk meg a foglalkozásokat tartó tanárok 

körét, akik közül a diákok választhatnak.  

4.6. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének 

követelményei és formái 

4.6.1. Értékelési rendszerünk 

Az értékelés az oktatási-nevelési folyamat része, ezen belül az osztályozás az értékelés egyik 

fontos formája. Értékelési rendszerünknek hatékonyságát az alábbi szempontok biztosítják: 

Kiszámíthatóság 

A tanulók és a szülők is ismerjék a követelményeket, tudják, milyen teljesítmény mennyit ér 

nálunk. Az iskola és a szülők közötti véleményeltérést az éves tananyag és az érettségi 

követelményrendszerének ismertetése hidalja át. Ennek érdekében a szaktanár a tanév elején az 

érdemjegyek megszerzésének szükséges feltételeiről, vizsgakövetelményekről tájékoztatást ad, 

valamint a tanév esedékes vizsgáinak tételeit szeptember 15-ig ismerteti.  

Egyértelműség 

A tanárnak meg kell határozni, a tanulónak meg kell ismernie azt, hogy milyen súlya és 

jelentősége van egy részproblémának vagy egy témát lezáró ismeretnek. 

Tárgyilagosság 

A tudást, a problémamegoldó képességet egyértelműen - szükség esetén érdemjeggyel - kell 

elismerni. A teljesítményt a követelménnyel összhangban kell megítélni. 

Folyamatosság és következetesség 

A tanmenetekben megjelölt módon, tervezetten is jelenjen meg az értékelés a tananyag belső 

struktúrájának megfelelően. A "kiszámíthatatlan" (folyamatos) értékelés mellett, a kiszámítható 

(témazáró) értékelést tudatni kell a tanulókkal a jobb felkészülés érdekében. A témazáró 
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dolgozatok megíratása a tanterv szerkezetének függvényében a szaktanár felelőssége és döntési 

jogköre. 

Az értékelés biztosítsa a tanulói készenlét folyamatosságát és erősítse a belső motiváltságot. 

Legyen sokoldalú, ne csak mérésekre, hanem kommunikációra is épüljön. 

A szaktárgyi osztályozás a megítélés fontos eszközök a tanulók és a szülők részére is. 

Tantestületen belül egységes megítélés szerint kell végezni (1-5-ig). 

Az osztályozás minden tanár számára legyen lelkiismereti kérdés, mert az a tanulók részére 

is.  

Értékelési szempontból jelentős, hogy a tanárnál a témazáró dolgozatok kiértékelésekor a bírálat 

vagy dicséret legyen egyénre szabott, hogy a követelmény, az elvárások és a teljesítmény 

jelentős tanulságokkal járjon, biztosítsa az előrelépést. 

Az osztályfőnök értékelése kiemelten fontos félévkor illetve év végén, egyéni és közösségi 

szempontból is. Milyen a tanuló tényleges teljesítménye, az elvárt teljesítményhez viszonyítva, 

viselkedése, tudása, a többiekhez való viszonya, milyen értékeket és hiányosságokat mutat. 

Milyen a tanuló fegyelmezettsége, munkabírása és a munkaszeretete, kiemelve a feltűnően jó és 

elgondolkodtatóan gyenge teljesítményeket. Mindezekről a szülők is korrekt tájékoztatást kapnak, 

hogy segíthessék gyermekeik oktatását és nevelését. 
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4.6.2. Az osztályozási alapelvek  

A tanulók értékelése a pedagógiai folyamat meghatározó területe. Fontosnak tartjuk az ismeretek 

rendszeres számonkérését. Az érdemjegyeket és osztályzatokat, tehát a megszokott ötfokozatú 

skálát, a Köznevelési Törvény szerint alkalmazzuk. A félévi és az év végi osztályzatot az alábbi 

szempontok alapján kell meghatározni a tanulás komolyan vétele, valamint a teljesíthető érettségi 

érdekében.  

A szorgalmi, felelet stb. egy érdemjegynek számít, azonban a szorgalmi jegyet akkor lehet a félév 

illetve az év végén érvényesíteni, ha a témazáró dolgozatok átlaga eléri az elégségest (2,0).  

A témazáró dolgozatok két osztályzatot érnek, míg a belső vizsga három (matematika)  ill. négy 

érdemjegyet. 

Amennyiben a szorgalmi év végén a tanulmányi átlag nem éri el az elégséges (2,0) szintet, akkor 

a tanár dönthet, hogy a diáknak az érintett tantárgyból javítóvizsgát kell-e tennie.  

A kerekítés szabályai: amennyiben a tanuló a félév, illetve a tanév végén nem éri el kereken a 3,0-

t, 4,0-t vagy a 5,0-t, akkor a tanár dönthet úgy, hogy a gyengébb osztályzattal zárja le a diákot.  

Különös figyelmet fordítunk gyermekeink testi fejlődésére is, ezért szorgalmazzuk a testnevelési 

órán való aktív részvételt. Amennyiben felszerelés hiányában a diák a testnevelési órák 30 

százalékát meghaladó óraszámban nem vesz részt, akkor - mint osztályozhatatlan tanuló – az 

augusztusi osztályozóvizsgára kötelezhető. 

Az osztályzatról a tanulót és a kiskorú szülőjét értesíteni kell. Az érdemjegy megállapítása a 

tanuló teljesítményének, szorgalmának értékelésekor, minősítésekor nem lehet fegyelmezési 

eszköz. 

Az osztályzatok követelményeit az egységes értékelés érdekében szaktárgyanként tanári, 

munkaközösségi egyeztetésre ajánljuk.  

Az osztályozóvizsgákra, különbözeti vizsgákra és javítóvizsgákra vonatkozóan a tantestületnek 

érvényes vizsgaszabályzata van. 

A tanuló a tantárgy heti óraszámától függően:  

 heti 1 órás tantárgy esetén félévente legalább három osztályzatot kell, hogy kapjon;  

 heti 2-3 órás tantárgy esetén legalább átlagban havi egy, a nyelvórák esetében félévente öt 

osztályzat alapján zárható le; 

 ennél magasabb óraszámú tantárgy esetében pedig havi két érdemjegy alapján osztályozható.  

Fontosnak tartjuk, hogy a félévi és az év végi eredmények írásbeli és szóbeli érdemjegyek alapján 

szülessenek, és az év végi osztályzat az évi összteljesítményt értékelje. 

Az osztályzatok bejegyzésére, az értékelés regisztrálására a hivatalos tanügyi nyomtatványokat 

valamint az elektronikus naplót használjuk. 
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4.6.3. A félévi és év végi osztályzatok tartalma 

 Kitűnő (5), ha a tanuló az adott tantárgyból dicséretet is kapott a jeles érdemjegy mellé. 

 Jeles (5), ha a tanuló a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz. Ismeri, érti, 

összefüggéseiben is tudja a tananyagot, mindezt alkalmazni is képes. Pontosan, szabatosan 

fogalmaz. Lényegre mutatóan definiál, rendezett, alapos ismeretekkel rendelkezik. Tud 

szabadon, önállóan számot adni tudásáról, szóban és írásban egyaránt. Legalább 3-5 percig 

összefüggően tud felelni.  

 Jó (4), ha a tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés hibával tesz eleget. 

Definíciói többnyire pontosak. Munkavégzésében kisebb hibáktól eltekintve önálló. 

 Közepes (3), ha a tantervi követelményeknek pontatlanul, több hibával tesz eleget, tanári 

segítségre (javításra, kiegészítésre) többször rászorul. Ismeretei átlagosak, kevésbé tud 

önállóan dolgozni, számot adni tudásáról. Segítséggel képes megoldani feladatát. 

 Elégséges (2), ha a tantervi követelményeknek számottevő hiányosságokkal tesz csak eleget, 

de a továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel, jártassággal rendelkezik. Önálló 

feladatvégzése hiányos, teljesítménye minimális. 

 Elégtelen (1), ha a tantervi követelményeknek nevelői rávezetéssel sem képes eleget tenni, az          

     elvárható minimumot sem tudja. 

 

4.6.4. A számonkérésekkel, beszámoltatásokkal kapcsolatos eljárások rendje 

A számonkérés általános formái: 

 Szóbeli felelet: a nevelési célok között megfogalmazott kommunikációs képességek 

erőteljes fejlesztése érdekében javasolt, hogy a készségtárgyak kivételével minden tanuló 

minden tantárgyból rendelkezzen évente minimum egy-egy szóbeli felelettel. Szóbeli 

feleletet egy-egy tananyag vagy rövid témakör számonkérésekor alkalmazunk. Célszerű a 

számon kért téma rövid összefoglaló tárgyalását kérni a tanulótól, majd néhány kérdéssel az 

adott ismeret alkalmazására is rákérdezni. A szóbeli felelet akkor fogadható el teljes 

értékűnek, ha az adott szakismeret hibátlan tárgyalása mellett a stílusa legalább a minimális 

elvárásoknak megfelel. 

 Írásbeli felelet: hasonlóan alkalmazzuk, mint a szóbeli feleletet, de ugyanaz a téma 

        egyszerre több tanulótól is számon kérhető.  

 Röpdolgozat: az óra elején vagy végén az előző órai tanagyag kikérdezése. 

 Tájékozódó felmérő dolgozat. 
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 Témazáró dolgozat (nagyobb témakörök végén, vagy több témakör együttes 

zárásakor): a témazáró dolgozatra való felkészülést a megelőző órákon összefoglaló, 

eligazítást adó tanári előkészítő munka előzze meg! (Egy héttel korábban tudjon a tanuló az 

ilyen dolgozatírás napjáról). Egy napon ne kerüljön sor kettőnél több témazáró dolgozat 

írására. A témazáró dolgozatokat kijavítva, értékelve át kell adni a diákoknak, a szaktanár a 

tanév végéig megőrzi, a fogadóórákon, szülői értekezleteken, szülői kérésre megmutatja  

 Gyakorlati feladatok értékelése (informatika, testnevelés, rajz, ének, technika és 

tervezés, életvitel, tánc, néptánc, médiaismeret) 

 Osztályozó vizsga: egy adott tantárgy féléves vagy egész éves anyagának 

számonkérésére szolgál olyan tanulók esetében, akik tudásukról jogszabályokban biztosított 

lehetőségük vagy a nevelőtestület, illetve az igazgató engedélye alapján ilyen formában 

adnak számot. Az osztályozó vizsga szóbeli és/vagy írásbeli és szükség esetén gyakorlati 

részből áll. Osztályozó vizsgát háromfős bizottság előtt lehet tenni, ahol a bizottság tagjai a 

gimnázium tanárai lehetnek. Az osztályozó vizsga nem nyilvános, és róla jegyzőkönyvet kell 

vezetni, amelyben fel kell tüntetni a tanulónak feltett kérdéseket, feladatokat, valamint a 

kapott osztályzatot és minden, a vizsga szempontjából lényeges történést. Magántanuló 

illetve hiányzásai miatt osztályozó vizsgára utasított tanuló a készségtárgyakból nem köteles 

osztályozó vizsgát tenni.  

 Javítóvizsga: szóbeli és/vagy írásbeli és szükség esetén gyakorlati részből áll. 

Javítóvizsgát háromfős bizottság előtt lehet tenni, ahol a bizottság tagjai a gimnázium tanárai 

lehetnek. A javítóvizsga nem nyilvános, és róla jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyben fel kell 

tüntetni a tanulónak feltett kérdéseket, feladatokat, valamint a kapott osztályzatot és minden, 

a vizsga szempontjából lényeges történést.  

 Értékelhető még a munkaközösségek által megállapított rend szerint a füzetvezetés, a 

szorgalmi feladatok megoldása, az órai munka, a vetélkedőkön, versenyeken való szereplés. 

Minden szóbeli és írásbeli jegyet be kell íratni az elektronikus naplóba.  

4.6.5. A vizsgaszabályzat hatálya, célja – lásd 2.6.1.2. 

4.6.5.1. Az egyes vizsgatantárgyak részei, követelményei és értékelési rendje 

4.6.5.2.  A vizsgatantárgyak követelményrendszere 

Minden vizsgatantárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának az 

intézmény pedagógiai programjában található követelményrendszerével. 

4.6.5.3.  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 
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pontozásos rendszerben történjék, az egyes részpontszámokat és az egyes részekre kapható 

maximális pontszámot egyaránt meg kell jelölni.  

Ha az írásbeli vizsgarész mellett a vizsgatantárgy szóbeli vizsgarészt is tartalmaz, az írásbeli 

maximális pontszáma a teljes vizsgára kapható pontszám 60%–ával egyezik meg.  

Ha a gyakorlati vizsgarész mellett a vizsgatantárgy szóbeli vizsgarészt is tartalmaz, a 

gyakorlati vizsgarész maximális pontszáma a teljes vizsgára kapható pontszám legalább  

40%–ával egyezik meg. 

A vizsgatárgy akár egy vagy több vizsgarészt tartalmaz, az egyes vizsgarészekben elért 

pontszámok összege alapján az osztályzat a követezőként határozandó meg: 

0-39%: elégtelen 

40-54%: elégséges 

55-69%: közepes 

70-84%: jó 

85-100%: jeles 

Nem egész százalékos eredmények elérése esetén a kerekítés általános szabályait kell 

alkalmazni. 

Amennyiben a tanuló a tanulmányok alatti vizsgát több évfolyam anyagából kívánja 

letenni, akkor a vizsgákat minden évfolyam anyagából külön vizsgán kell megszereznie. 
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4.6.5.4. A vizsgatárgyak részei és követelményei 

Magyar nyelv és irodalom 

Magyar irodalom 

Írásbeli vizsgaforma: A szaktanár a vizsgázóval előre ismertetett, minimum 20 

(stílustörténeti, alkotóval kapcsolatos és irodalomelméleti) tételből állítja össze a feladatalapot 

a tanév anyagából. 

Az írásbeli feladatlap két részből áll: rövid válaszokat igénylő kérdések (1. rész) után, három 

hosszabb, fogalmazási készséget és helyesírást is mérő, kifejtést igénylő feladat következik 

(2. rész). A vizsga időtartama 60 perc.  

Értékelés: Az első rész 20 pontot, a második 30 pontot ér. Így az írásbeli értéke 50 pont. Az 

általános százalékos értékeléssel pontosan kiszámítható az érdemjegy. 

Szóbeli vizsgaforma: amennyiben a vizsgázó az írásbeli részben min. 30%-ot elér, lehetőséget 

kap arra, hogy a vizsgafeladatokat szóban is kifejtse. Amennyiben ezzel együtt teljesíti az 

elégségeshez szükséges 40%-ot, a javítóvizsgán átengedhető.  

Magyar nyelv 

Írásbeli vizsgaforma: A szaktanár, a vizsgázóval előre ismertetett, minimum 15 tételből állítja 

össze a feladatalapot a tanév anyagából. 

A feladatlap elméleti és gyakorlati feladatokat, ill. - a 9. évfolyam kivételével - gyakorlati 

írásbeliséggel kapcsolatos feladatot is tartalmaz. Megoldására 60 perc áll a tanulók 

rendelkezésére. A feladatlap kitöltésénél számít a helyesírás is, (három helyesírási hibaként 1-

1 pont; a helyesírási hibák számítása az általános elvek alapján történik).  

Értékelés: maximálisan 40pont szerezhető, az elkövetett helyesírási hibákért pontlevonás jár. 

Az érdemjegy adása az általános százalékos értékelésnek megfelelően történik. 

Szóbeli vizsgaforma: amennyiben a vizsgázó az írásbeli részben min. 30%-ot elér, lehetőséget 

kap arra, hogy a vizsgafeladatokat szóban is kifejtse. Amennyiben ezzel együtt teljesíti az 

elégségeshez szükséges 40%-ot, a javítóvizsgán átengedhető.  

Történelem 

Írásbeli vizsgaforma: A vizsgaszabályzat történelem vizsgáztatására vonatkozó utasításainak 

szellemében és formájában kéri számon a tanuló ismereteit, az adott tanév tananyagát 

figyelembe véve. 

Az írásbeli két vizsgarész részből áll. Az első rész: rövid választ igénylő kérdések topográfiai, 

kronológiai és fogalomhasználati kérdéseket tartalmaznak.  

A rövid választ igénylő feladatokkal 40 pontot lehet elérni. A kifejtős kérdésekre adott 

válaszokkal az elérhető pontszám 60 pont (15+15+30). Az összes elérhető pontszám 100 pont. 
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Az érdemjegy adása az általános százalékos értékelésnek megfelelően történik. 

Szóbeli vizsgaforma: amennyiben a vizsgázó az írásbeli részben min. 30%-ot elér, lehetőséget 

kap arra, hogy a vizsgafeladatokat szóban is kifejtse.  Amennyiben ezzel együtt teljesíti az 

elégségeshez szükséges 40%-ot, a javítóvizsgán átengedhető.  

Idegen nyelvek 

Az idegen nyelvi vizsga (osztályozó és pótvizsga) írásbeli és szóbeli vizsgarészekből áll. 

Az írásbeli vizsga számon kéri a megfelelő tanév anyagát, az adott tankönyv feladattípusai 

alapján. Az írásbeli vizsga 60 perces. 

A szóbeli vizsga számon kéri a megfelelő tanév témáit kötetlen beszélgetés formájában. A 

témát tételhúzás alapján kapja a vizsgázó. 

Amennyiben a vizsga összesített eredménye nem éri el a 40%-ot, a vizsga egésze elégtelen. 

Az érdemjegy adása az általános százalékos értékelésnek megfelelően történik. 

Amennyiben a tanuló előrehozott érettségi vizsgát tesz, akkor az osztályozó vizsga a 12. 

évfolyamon az érettségi vizsga követelménye és feladattípusai szerint van összeállítva.   

A szóbeli vizsga három részből áll.  

Az érdemjegy adása ez esetben az érettségi százalékos értékelésnek megfelelően történik. 

Matematika 

A matematika vizsga egy 60 perces feladatlap írásbeli megoldásából áll.  

Az írásbeli feladatlap tartalmi jellemzői az alábbiak: legalább hat, de legföljebb hét feladatból 

áll, amelyek tananyaga a félév vagy tanév legfontosabb fejezeteinek legalább 75%–át érinti. A 

feladatok közül két feladat az alapfogalmak, definíciók, egyszerű összefüggések ismeretét 

ellenőrzi, legalább négy (egy vagy több kérdésből álló) feladat pedig a vizsga tárgyát képező 

időszak legfontosabb feladattípusait tartalmazza. Az utóbbi feladatok közül két feladat 

könnyebb (rutinfeladatok), legalább két feladat pedig az összetettebb feladatok közül való. 

Az érdemjegy adása az általános százalékos értékelésnek megfelelően történik. 

Fizika 

A javítóvizsga egy írásbeli részből áll, mely szükség esetén bővíthető szóbeli felelettel. A 

dolgozat 5 feladatot tartalmaz, melyből 3 elméleti kérdés, 2 pedig számítási példa (egy rutin 

és egy összetett feladat). Az elméleti kérdések felépítése: egy 5 kérdést tartalmazó tesztsor, 

egy 5 fogalmat tartalmazó fogalommagyarázat és egy kifejtő kérdés. 

Az érdemjegy adása az általános százalékos értékelésnek megfelelően történik. 

Biológia 
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A vizsga egy  60 perces írásbeli vizsgarészből áll. Az írásbeli vizsga legalább öt feladatból áll, 

amelyek tananyaga a félév vagy tanév fejezeteinek legalább 75 %-át érinti.  

A feladatok között szerepelnie kell az alábbi feladattípusoknak: 

 ábraelemzés 

 rövid válaszos feladatok 

 feleletválasztós (teszt) feladatok. 

Kémia 

A kémia vizsga egy  60 perces írásbeli vizsgarészből áll.  

Az írásbeli vizsga legalább öt feladatból áll, amelyek tananyaga a félév vagy tanév 

fejezeteinek legalább 75 %-át érinti. A feladatok között szerepelnie kell az alábbi 

feladattípusoknak: 

 rövid kiegészítendő típusú feladatok 

 feleletválasztós (teszt) feladatok 

 legalább két számítási feladat. 

Az érdemjegy adása az általános százalékos értékelésnek megfelelően történik. 

Földrajz 

A földrajz vizsga egy 60 perces írásbeli vizsgarészből áll. Az írásbeli vizsga legalább öt 

feladatból áll, amelyek tananyaga a félév vagy tanév legfontosabb fejezeteinek legalább 75%-

át érinti (általában fejezetenként két feladat félévi, egy feladat év végi számonkérés esetén). 

A feladatok között tartalmilag három feladattípusnak feltétlenül szerepelnie kell: 

 alapvető térképi-topográfiai ismereteket ellenőrző, 

 alapfogalmakra, definíciókra vonatkozó, 

 természeti és/vagy társadalmi-gazdasági jelenségekkel, folyamatokkal kapcsolatos 

egyszerű számítási feladat. 

Az érdemjegy adása az általános százalékos értékelésnek megfelelően történik. 

Testnevelés 

A vizsga típusa: gyakorlati vizsga. A vizsga testnevelés tantárgyból teljes mértékben az 

érettségi vizsgakövetelményeknek az adott félévben/tanévben a tananyagban szereplő 

követelményeire épül. A tanulók – az úszás és a küzdősportok kivételével – a gyakorlati 

követelményeket mutatják be sportáganként. A gyakorlati vizsga bemutatásának teljes hossza 

max. 90 perc. A gyakorlati bemutatás a következő sportágakat tartalmazza: atlétika, torna, 

gimnasztika, labdajátékok. A labdajátékok  közül a két magadott sportág követelményeit kell 

bemutatnia a vizsgázónak.  

Az érdemjegy adása az általános százalékos értékelésnek megfelelően történik. 
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Ének–zene 

Az ének-zene vizsga három vizsgarészből áll; írásbeli, szóbeli, és gyakorlati részekből. 

A vizsga ének-zene tantárgyból teljes mértékben az érettségi vizsgakövetelményeknek az 

adott félévben/tanévben a tananyagban szereplő követelményeire épül. 

 Az írásbeli feladatnál egy szolmizációs, vagy ABC-s betűkottával és ritmusjelekkel ellátott 

dallamot kell megadott hangnem szerint, violin kulcsban az ötvonalas rendszerbe helyezni. Az 

írásbeli feladat második részében egy 10 kérdésből álló zeneelméleti kérdés sort kell 

megválaszolni. 

A feladat elvégzéséhez csak ceruza használható!  

 Időtartama maximum 20 perc, a kapható pontszám 20 pont. 

A szóbeli vizsgán tíz tételből kell egyet húznia a vizsgázónak, melyek mindegyike három (a, 

b, c) feladatot tartalmaz: 

a) 5 zenei fogalmat kell megválaszolni. Fogalmak listáját (20 fogalom) a vizsgázó a vizsgára 

jelentkezést követően megismerheti. 

b) Egy tanult zenei korszakokhoz kapcsolódó témakör ismertetését. Témakörök listáját (10 

témakör félévenként) a vizsgázó a vizsgára jelentkezést követően megismerheti. 

c) Egy zenemű ismertetését-elemzését. A művek listáját (10 zenemű) a vizsgázó a vizsgára 

jelentkezést követően megismerheti. 

Felelési idő maximum 10 perc, a kapható pontszám 60 pont. 

A gyakorlati részben a vizsgázónak a tanult dalokból egy maga által összeállított, (legalább 10 

népdalból vagy műdalból álló listából) a vizsgabizottság választása alapján egy éneket, 

valamint saját választása alapján további egy éneket el kell énekelnie.  

Az értékelés szempontjai: stílszerű előadásmód, dallami és ritmusbeli pontosság.  

Hangszeres kíséretre az iskola teremt lehetőséget, ha ezt a vizsgázó 1 héttel a vizsga napja 

előtt írásban kéri. 

A gyakorlati vizsgán hangvilla használható. 

A maximálisan elérhető pontszám 20 pont. 

Az összes elérhető pontszám. 100.   

Az érdemjegy adása az általános százalékos értékelésnek megfelelően történik. 

Informatika 

A informatika vizsga egy feladatlapon szereplő feladatok gyakorlati megoldásából áll. 

Időtartama 60 perc. 

A gyakorlati feladatlap tartalmi jellemzői az alábbiak: 

Legalább két, de legföljebb három (egyenként esetleg több részből álló) feladatból áll, 

amelyek tananyaga a félév vagy tanév legfontosabb fejezeteinek legalább 75%-át érinti. A 
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feladatok közül egy feladat egy összetett problémamegoldást ellenőriz. A másik (vagy másik 

két) feladat pedig a vizsga tárgyát képező időszak legfontosabb feladattípusaiból könnyebb 

feladat megoldását várja el (rutinfeladatok). 

A következő segédeszközöket lehet használni a gyakorlati vizsgán: számítógép, vonalzó. 

Az érdemjegy adása az általános százalékos értékelésnek megfelelően történik. 

Rajz és vizuális kultúra 

A gyakorlati vizsgán egy tanulmány rajzot kell elkészíteni, közvetlen megfigyelés alapján, 

teljes tónus-, vagy színértékben kidolgozva. A vizsgához szükséges felszerelésekről a 

vizsgázó köteles gondoskodni, a modellről pedig a szaktanár. 

Felszerelés: A4-es rajzlap, grafit ceruza, toll, valamin színes technika. 

Ideje: 60 perc 

A vizsga részét képezi, egy 5 db-ból álló portfólió a vizsgázó féléves, vagy éves munkáiból. 

.Ezek: 1. Tanulmányrajz, 

           2. Tematikus munka (pl: illusztráció) 

           3. Betűgrafika 

           4. Dekoratív tervezés 

           5. Fotómontázs  

Értékelés: az elérhető pontszám 60%-át a gyakorlati vizsga, 40%-át a portfólió teszi ki. 

Az érdemjegy adása az általános százalékos értékelésnek megfelelően történik. 

Művészetek 

Az írásbeli vizsga feladatlapból áll, amely a félév, vagy a tanév legfontosabb 

művészettörténeti ismereteit öleli fel. A feladatok művészettörténeti ismeretek, alapfogalmak, 

egyszerű összefüggések ismertét ellenőrzi. Építészeti, szobrászai, festészeti és iparművészeti 

alkotásokon keresztül. Kitér a színtani ismeretekre is. Ideje:60 perc. 

A szóbeli vizsgán 5 tétel közül kell 1-et húznia a vizsgázónak. A kihúzott kép alapján kell 

elemeznie az adott korstílust, a művet és alkotóját. 

Ideje: 30' 

Elérhető pontszám: 100. Értékelés: az elérhető pontszám 60%-át az írásbeli, 40%-át a szóbeli 

vizsga teszi ki. 

Az érdemjegy adása az általános százalékos értékelésnek megfelelően történik. 

Hittan 

A hittan vizsga csak szóbeli vizsgarészből áll.  

A szóbeli vizsgára adható felkészülési idő: 30 perc.  

A vizsgázó felelési ideje: 10-15 perc. 

A szóbeli vizsgán egy A és egy B tételt fejt ki a vizsgázó.  
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A tételsor legalább  nyolc A és nyolc B tételből áll. A tételsor összeállításáért a szaktanár a 

felelős. 

Mindegyik A tétel alapja szövegmagyarázat (bibliai, liturgikus, zsinati vagy egyházi 

dokumentum, szentek írásai stb.). A bibliai helyet, illetőleg az elemzendő szöveget a vizsgázó 

tudomására kell hozni és a szóbeli feleletre való felkészülés során a vizsgázó rendelkezésére, 

kell bocsátani. Értékelés: tartalmi minőség: tárgyi tudás, szövegértelmezés, teológiai 

fogalmak pontos használata, értelmezés, aktualizálás alapján. 

Az érdemjegy adása az általános százalékos értékelésnek megfelelően történik. 

4.6.6. A magasabb évfolyamba lépés feltételei. A tanulók felkészüléshez előírt írásbeli és 

szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai. 

A tanuló magasabb évfolyamba lép, ha az évfolyam követelményeit minden tantárgyból – 

legalább elégséges osztályzattal – a szorgalmi időszakban rendesen, osztályozó vizsgán vagy 

különbözeti vizsgán teljesítette. Nem léphet tovább az a tanuló, aki valamelyik tantárgy 

követelményrendszerét – neki felróható vagy fel nem róható okokból – nem teljesítette. Alapvető 

feltétel az év végi bukásmentesség, és a hiányzás törvényes mértékének meg nem haladása.  

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. 

A 9-12. évfolyamokon az osztályok közötti átjárhatóságra az adott évfolyamon belül lehetőséget 

adunk. A átmenet feltétele a tanuló és a szülő együttes kérését követően a tantestület jóváhagyása.   

Az iskola átjárhatóságának biztosítására a más iskolából érkező diákot felvételekor 

tudásszintjének felmérésével fogadjuk, ami az esetleges hiányok megállapítását jelenti. Az átvett 

diák a hiányos ismereteit egy meghatározott időszakon belül pótolja. 

Magasabb évfolyamba léphet az, aki az évfolyam tantervi követelményeit teljesítette. A 

követelményeket tantárgyanként tartalmazza az iskola helyi tanterve. A nyolcosztályos  

képzésben részt vevő gyerekek osztálya a 9. évfolyamtól is együtt marad.  

A 8 évfolyamos tagozaton tanulók esetében - 8. évfolyamon - a továbbhaladási feltétel a 3,5-ös 

tanulmányi szint elérése, valamint a fenti tantárgyakból a minimum 3-as szint teljesítése. Egyedi 

esetekben, ha a diáknak 4,0 feletti az éves közismereti átlaga, de egy érettségi tantárgyból 

elégséges az eredménye, akkor egyéni elbírálás alapján kivételt tehet a tantestület. 
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4.6.7. Előrehozott érettségi vizsgát tett tanulók kötelezettsége 

Az adott idegen nyelvből előrehozott érettségit tett tanuló abban az esetben mentesülhet 

a nyelvi alapórák látogatása alól, ha az érettségi eredménye mellett, bármely, az iskolában 

oktatott nyelvből legalább középfokú, C típusú nyelvvizsgával rendelkezik, valamint szülője 

az órákról való távolmaradáshoz írásban hozzájárul. A fenti feltételeknek egyszerre kell 

teljesülniük. Fentiektől való eltérésről egyéni elbírálás alapján a nevelőtestület dönthet. 

4.6.8. Az évismétlésre kötelezett diák kötelessége 

Az évismétlésre kötelezett diák az adott évfolyam minden tanóráját köteles látogatni, és az adott 

követelményeket teljesítenie kell.  

4.7. Belső vizsgák rendje 

4.7.1. Belső vizsgák időpontjai 

Tételek, témakörök megadása a diákok számára az adott tanév munkatervében megjelenő 

időpontig történjék meg.  

 6. évfolyam:  Május:    Idegennyelvi mérés - írásbeli 

Május:    Idegen nyelvből – szóbeli  

  

8. évfolyam:  Május:    Idegennyelvi mérés - írásbeli   

Május:    Idegen nyelv – szóbeli  

 

10. évfolyam: Május:   Magyar nyelvtan vizsga – szóbeli 

                                                                   Történelem vizsga  - szóbeli 

December-január: 10. A - Idegen nyelv (írásbeli, szóbeli)  

  11.évfolyam:         November :                  Hittan vizsga-írásbeli     

           December-január: Idegen nyelv (írásbeli, szóbeli) – 

 Március  Matematika – belső vizsga  

   Április:   Magyar irodalom vizsga – szóbeli 

12. évfolyam:  

December-január Nyelvi vizsga (írásbeli, szóbeli) 

Február  Történelem - kis érettségi (írásbeli) 

  

4.7.2. Tantárgyi éves vizsgák 

Szükség és igény szerint lehetőség van bármely tantárgyból, az éves anyagból vizsgát  

szervezni, amelynek tartalma a következő tanév, az adott tananyag elvárt tudásszintje.  
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4.8. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok 

meghatározása 

4.8.1. A házi feladatok kitűzésének elvei és gyakorlata  

A házi feladat céljai:  

 újra feldolgozni, elmélyíteni, rögzíteni az órán tanultakat;  

 készségszintig gyakorolni a tanult algoritmusokat;  

 önálló kutatómunkát végezni valamely témában;  

 alkotómunkát végezni valamely témában.  

4.8.2. Elvek:  

 A házi feladat mennyiségének meghatározásánál mindenkor figyelembe kell venni, hogy a 

tanulónak naponta 5-7 órája van, és minden órán tűznek ki a számára kötelezően megoldandó 

feladatot.  

 Csak olyan feladat adható kötelező jelleggel, amelynek megoldására valamennyi tanuló 

képes. (Ha ez a csoport heterogén tudásszintje miatt nem lehetséges, akkor a házi feladatnak 

mindig legyen olyan része, amelynek elvégzésére/elkészítésére/ megtanulására mindenki 

képes.)  

 A házi feladatot mindig részben vagy teljesen (minden diákra, illetve feladatra vonatkozóan) 

ellenőrizni kell.  

 Az el nem készített, illetve hibás, hiányos házi feladat értékelésekor különbséget kell tenni a 

mulasztás okai szerint: nem büntetjük a tanulót, ha a mulasztás, hiány, hiba a feladat vagy 

annak alapjául szolgáló anyag nem értéséből fakad, valamint meg kell adni a tanulónak a házi 

feladat pótlásának lehetőségét, ha önhibáján kívül (pl. igazolt betegség miatt) mulasztotta azt 

el. 

 Az önálló kutatómunkát, a kötelező tananyagon kívüli ismereteket kívánó feladatok 

elvégzését – a befektetett munka arányában – jutalmazni kell.  

 Tanítási szünet idejére legfeljebb annyi kötelező házi feladat adható, amennyi egyik óráról a 

másikra szokásos. 

 A nagyobb elmélyülést, több időt igénylő feladatok kitűzésekor (könyvtári vagy internetes 

kutatómunka, modellkészítés, képzőművészeti alkotás, technikai eszköz készítése, 

forráselemzés) az elkészítés határidejét különös gonddal, a tanulók egyéb kötelezettségeire 

tekintettel kell megállapítani. 
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4.9. A magatartás és szorgalom minősítése és értékelése 

4.9.1. A magatartás értékelésének elvei 

Elvárjuk a kulturált, a felnőttek, a tanárok, az iskolai alkalmazottak, a diáktársak jogait és emberi 

méltóságát tiszteletben tartó viselkedést, az iskola rendjének megismerését és annak betartását. 

Pozitívan értékeljük mások segítését, a becsületességet, a felelősségvállalást. A diákok 

magatartásának semmi esetre sem szabad akár maguk, akár mások egészségének, testi épségének 

veszélyeztetésére irányulnia. 

A magatartási osztályzat az életkori sajátosságokhoz igazodva értékeli a felelősségérzetet, az 

önállóságot, a közösség érdekében végzett tevékenységet, a viselkedést. 

A magatartást a házirendben írtakat betartva és azt a közösségben betartatva együttesen 

értékeljük. Az általánosan helyesnek tartott egyéni és közösségi magatartás 

követelményrendszerét a tanév elején ismertetnünk kell a tanulókkal. 

Az osztályfőnök folyamatosan ellenőrzi a tanulók magatartását. Indokolt esetben (igazolatlan 

mulasztások, súlyosabb magatartászavar stb.) értesíti a szülőket, megbeszéli a problémákat. 

Súlyosabb esetben az igazgatóhoz fordul. 

A tanuló magatartásának és szorgalmának értékelését és minősítését az osztályfőnök - az 

osztályban tanító pedagógusok véleményének kikérésével - végzi. A minősítésben a fegyelmező 

intézkedések és a dicséret fokozatainak tükröződnie kell. A minősítést félévkor az ellenőrző 

könyvbe számmal, a tanév végén az anyakönyv, valamint a bizonyítvány megfelelő rovatába 

betűkkel kell bejegyezni. 

A magatartás minősítésének fokozatai: 

 példás (5) 

 jó (4) 

 változó (3) 

 rossz (2) 

Magatartási minősítést a 12. évfolyammal bezárólag alkalmazunk. 

A magatartási minősítések tartalma: 

Példás (5) 

A házirendet betartja, társait is erre ösztönzi. A közösség alakítását, fejlődését munkájával, pozitív 

kezdeményezéseivel, példás viselkedésével elősegíti. Büntetése nincs. Nevelőivel, társaival 

szemben tisztelettudó, udvarias, viselkedése példamutató. Fegyelmezett, megbízható, pontos 

segítőkész, megnyilvánulásaiban őszinte. Igazolatlan órája maximum kettő. 

Jó (4) 

Neveltségi szintjében apróbb hiányosságok tapasztalhatóak, de törekszik kijavításukra. A 

házirendet betartja. Részt vesz a közösségi életben, a rábízott feladatokat elvégzi. Nevelőivel, 
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társaival szemben tisztelettudó, udvarias, viselkedése nem kifogásolható,  komoly büntetése nincs. 

Általában megbízható, pontos, a figyelmeztetést megfogadja. Legfeljebb 5 igazolatlan órája van. 

Változó (3) 

A házirendet és egyéb szabályokat csak ismételt figyelmeztetésre tartja be. A közösségi 

munkában csak vonakodva vesz részt, viselkedésével szemben kifogások merülnek fel. Tudatosan 

nem árt a közösségnek, de nem lehet rá számítani. Nevelőivel, társaival szemben nem mindig 

tisztelettudó. Igazolatlan óráinak száma legfeljebb 9 óra 

Rossz (2) 

A házirendet nem tartja be ismételt és állandó figyelmeztetés ellenére sem. A közösség munkáját 

gátolja, szemben áll az iskolai követelményekkel, közösségi célokkal, bomlasztja a fegyelmet. 

Fegyelmezetlensége miatt igazgatói intésben, megrovásban részesült. Nevelőivel, társaival 

szemben tiszteletlen, udvariatlan, durva. Rongálja az iskola vagyonát. Igazolatlanul mulaszt több 

mint 9 órát. 

Az értékelés elveitől való eltérésről egyéni elbírálás alapján a nevelőtestület dönthet. 

4.9.2. A szorgalom értékelésének elvei 

A szorgalom minősítésénél nemcsak a tanulásban mutatkozó igyekezet, hanem az élet más 

területein nyújtott teljesítményre való törekvés is számít. Tekintettel kell lennünk az adott 

eredmény eléréséhez szükséges energiaráfordítás nagyságára is, mert ez tanulónként 

nyilvánvalóan igen különböző. 

Iskolai alapítványunk anyagilag is jutalmazza azokat a gyerekeket, akik szorgalmuknak 

köszönhetően az év során több tárgyból több jegyet javítottak. Ez a módszer felpezsdíti a 

tanulásban eddig nem túl sikeres tanulók teljesítményigényét is; hiszen ilyen jutalomban a 

gyengébben tanuló is részesülhet. 

A szorgalom jegy a tanuló egyéni képességeihez mérten a tanulmányi munkához való viszonyát, 

munkavégzését és kötelességtudatát értékeli. 

A szorgalom minősítésének fokozatai: 

 Példás (5) 

 Jó (4) 

 Változó (3) 

 Hanyag (2) 

A szorgalomból adott minősítések tartalma: 

Példás (5) 

Rendszeresen tanul, kötelességteljesítése kifogástalan, feladatait rendszeresen elkészíti. 

Szorgalma kitartó, a tőle telhető legjobb eredményre törekszik. Munkavégzése pontos, 

megbízható, órákon figyel, aktívan dolgozik. Önként vállal feladatokat és segít társainak is. 
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Érdeklődése sokirányú, az egyes tantárgyakból a tananyagon felül is produkál. Kötelességtudata 

magas fokú. 

Jó (4) 

Munkavégzése általában pontos és megbízható. Órákon figyel, de aktivitása változó. Külön 

feladatot csak tanári megbízásra vállal. Tanulmányi eredményét képességeinek megfelelően 

szinten tartja. Munkához való viszonya a tőle elvárható szintű. Érdeklődése megmarad az iskolai 

tananyag keretein belül. 

Változó (3) 

Tanulmányi eredménye képességeihez mérten alacsonyabb, vagy ingadozó. Munkavégzése 

pontatlan, kifogásolható. Figyelme szétszórt, a tanítási órákon mással is foglalkozik. Feladatot 

nem vállal, a rábízottakat elmulasztja, elhanyagolja. Önállótlan, csak utasításra kezd munkához, 

nem ellenőrzi magát. 

Hanyag (2) 

Kötelességeit elmulasztja. Nem tanul rendszeresen, feladatait elhanyagolja, eredménye képességi 

szintje alatt van. Órákon nem figyel, nem vesz részt a tanórai munkában, érdektelenség, 

közömbösség jellemzi. Munkafegyelme rossz, érdektelenül viselkedik. 

A szorgalom minősítését a 12. évfolyammal bezárólag alkalmazzuk. 

A magatartás és szorgalom elbírálásánál az osztályközösség véleményét fontosnak tartjuk, hiszen 

ez a véleményalkotás nevelő hatású, elősegíti a helyes értékrend kialakítását a tanulókban. 

Az értékelés elveitől való eltérésről egyéni elbírálás alapján a nevelőtestület dönthet. 
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A tanulók jutalmazása  

A jutalmazás okai 

Jutalmazzuk a kiemelkedő tanulmányi eredményt, mely lehet: kimagasló tantárgyi teljesítmény 

vagy több éves kitartó tanulmányi munka. Jutalmazzuk továbbá a kiemelkedő közösségi munkát,a 

kiemelkedő animátori tevékenységet, a versenyeken való részvételt és az azon elért eredményt. 

A jutalmazás elvei 

Az osztályfőnökök, a munkaközösség-vezetés és az iskolavezetés javaslata alapján jutalmazzuk a 

diákokat. 

A jutalmazás fokozatai  

Az osztályfőnöki, szaktanári elismerés, az igazgatói dicséret és a nevelőtestületi dicséret. 

A jutalmazás módjai 

A szóbeli dicséret, az írásbeli dicséret és a tárgyjutalom (oklevél, könyv). 

4.9.3. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei  

Iskolánkban csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelvet, az informatikát, valamint az osztályok 

létszáma alapján lehetőség és szükség szerint az egyes érettségi tárgyakat. Célunk ezzel, hogy az 

ismereteket elmélyítsük, több idő jusson a kommunikációs készségek fejlesztésére és tanulók 

tudásának megalapozására. 

A választásukat a tanulók és a szülők aláírásukkal megerősítik, és tudomásul veszik, hogy az 

értékelés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, 

kötelező tanórai foglalkozás lenne. 

4.9.4. A településen élő nemzetiség kultúrájának megismerése 

Fontos feladatunknak tartjuk, hogy megismertessük diákjainkkal Nyergesújfalu helytörténetét, 

hajdani népszokásait, akár tanórai kereteken kívül is.  

Tanórákon a következő tárgyak esetében nyílik erre lehetőség: 

 magyar nyelv és irodalom;  

 hon és népismeret;  

 történelem; 

 földrajz; 

 németóra; 

 osztályfőnöki óra;  

 művészetek; 
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 hittan; 

 néptánc (a testnevelés óra keretében) 

Háziversenyként minden évben megtartjuk a Landeskunde versenyt.  

Megemlékezés formájában a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából szervezett iskolai 

rendezvényen a diákok bemutatják az év során tanult nemzetiségi táncokat.  

4.9.5. A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges módszerek 

A tanulók fizikai állapotának mérése iskolánkban kétféle módon történik:  

 az iskolaorvosi vizsgálatok jogszabályokban meghatározott módszereivel  

 a testnevelési órákon az alábbiakban ismertetett módon.  

A mérés ideje: minden tanév januártól májusig tartó időszaka. 

A testnevelés helyi tanterveiben szerepeltetjük a tanulók fizikai állapotának évente legalább 

egyszer történő mérésének kötelezettségét. A mérést évi gyakorisággal végezzük el a testnevelési 

órákon a NETFIT® rendszer alkalmazásával.  

4.9.6. Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei 

4.9.6.1. Az iskola egészségnevelési elvei 

4.9.6.1.1. Iskolánk egészségnevelési programjának céljai 

Rövid távú céljaink között a legfontosabb, hogy az elsődleges megelőzés érvényesüljön tanulóink 

felfogásában. Ezért az egészségnevelés az oktatás és nevelés valamennyi területén meg kell, hogy 

jelenjen. Erősíteni szeretnénk a tantárgyközi kapcsolatokat, hogy tanulóink egységben lássák az 

egy témához tartozó ismereteket. A pedagógusok, a felnőtt dolgozók és a szülők személyes 

példájukkal legyenek az egészséges életvitel hiteles terjesztői. 

Középtávú célunk, hogy tanulóink mindennapjaiban tudatosuljanak az egészséges táplálkozás, 

sportolás, testmozgás, helyes testtartás fogalmai. 

Iskolai egészségnevelésünk hosszú távú célja, hogy tanulóink kellő ösztönzést és tudást 

szerezhessenek egy személyes és környezeti értelemben egyaránt ésszerű, a lehetőségeket 

felismerő és felhasználni tudó, egészséges életvitelhez. Ehhez arra van szükség, hogy az 

egészséggel összefüggő kérdések fontosságát értsék, az ezzel kapcsolatos beállítódások szilárdak 

legyenek, s konkrét tevékenységekben alapozódhassanak meg. 

Az egészségnevelés lehetőségei a tanórákon  

Az egészségnevelés minden tanórai foglalkozás feladata, a testnevelés, biológia, életvitel, 

környezetvédelem tantárgyakon belül pedig egyrészt kiemelten kezeljük az egészségneveléshez 

kapcsolódó ismeretanyagot, másrészt meghatároztuk azokat a témaköröket, melyeket az etika 
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tantárgy, illetve osztályfőnöki tevékenység keretében kívánunk feldolgozni. Az osztályfőnöki 

munkát segítik a külső előadók, az iskolaorvos, a védőnő és más szakemberek előadásai.  

Az egészségnevelés lehetőségei tanórán kívüli foglalkozásokon 

Szakkörön nyílik alkalom az elsősegély-nyújtási alapismeretek elmélyítésére. Az elsősegély-

nyújtási alapismeretek elsajátítása tanítási órákon belül (osztályfőnöki, biológia és testnevelés 

óra) valósul meg.. 

 

Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb céljai: 

 az alapismeretek elsajátítása, úgymint: 

- törés és végtagbiztosítás; 

- vérzéscsillapítás; 

- műfogások és kötözések; 

- sérülések ellátása;  

- újraélesztés; 

- a sérült stabil állapotban tartása. 

A szakkör célja ezen túlmenően a versenyre való felkészítés és a Vöröskereszt történetének 

megismerése. 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái: 

 az elmélet ismeretek megszerzése; 

 a gyakorlati ismeretek megszerzése (szituációs játék). 

Egészségnevelés tömegsporttal  

A mindennapi testedzés lehetőségének és az egészségfejlesztő testmozgásnak a biztosítása minden 

évfolyamon iskolai sportköri foglalkozásokon és tömegsport foglalkozások keretén belül valósul 

meg. 

A mindennapi testedzés lehetőségének biztosítása a testnevelési órák mellett az egészségfejlesztő 

testmozgás minden évfolyamon iskolai sportköri foglalkozások, tömegsport foglalkozások keretén 

belül. 

Gyógytestnevelés 

A szűrővizsgálat által diagnosztizált tanulók számára a Pedagógiai Szakszolgálat  

gyógytestnevelést biztosít.  

4.9.6.1.2. Iskolánk egészségnevelési tevékenységének feladatai: 

Az egészségnevelés az iskola minden pedagógusának, illetve a tanórai és tanórán kívüli 

foglalkozásoknak is feladata. A tudnivalókat az alábbiakban határozzuk meg: 

 a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és 

jártasságokkal rendelkezzenek egészségük megőrzése és védelme érdekében; 
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 tanulóinknak bemutatjuk, és gyakoroltatjuk velük az egészséges életmódhoz tartozó 

tevékenységi formákat, az egészségbarát viselkedésformákat; 

 a tanulók életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanóránk kívüli foglalkozások 

keretében – foglalkoznak az egészség megőrzésének szempontjából legfontosabb 

ismeretekkel, úgymint: 

 önmaguk és egészségi állapotuk ismerete; 

 az egészséges testtartás, a mozgás fontossága; 

  az egészséges életmóddal kapcsolatos értékek ismerete; 

 az étkezés, a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe; 

 a betegségek kialakulása és gyógyulási folyamatai; 

 a barátság, a párkapcsolatok, a szexualitás szerepe az egészségmegőrzésben; 

 a szenvedélybetegségek (alkohol- és kábítószer fogyasztás, dohányzás, internet függőség, 

stb.) elkerülése; 

 a megfelelő tanulási környezet kialakítása; 

 a természethez való viszony, az egészséges környezet jelentősége; 

 a környezet védelme; 

 a családi és kortárs-kapcsolatok hatása; 

 a személyes higiénia területe. 

4.9.6.1.3.  Az egészségnevelés színterei iskolánkban 

Az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségét vesszük igénybe a tanulók 

egészségügyi és higiéniai szűrővizsgálatának megszervezéséhez. Fogászati szűrővizsgálatokat 5-

8. évfolyamban szervezünk. 

Tájékoztató fórumok: 

A tájékoztató és figyelmeztető előadások, fórumok osztályonkénti, évfolyamonkénti vagy 

iskolaszintű előadások. Ezek felelősei az osztályfőnökök, valamint a gyermek-és ifjúságvédelmi 

felelős. Felelős osztályfőnökök, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős. 

4.9.6.1.4. Módszerek 

 kooperatív (együttműködő) tanulási technikák; 

 játékok; 

 riportmódszer; 

 kreatív tevékenység; 

 közösségépítés; 

 kérdőíves felmérés; 
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 rend- és tisztasági verseny. 

4.9.6.1.5. Segítő kapcsolatok 

Iskolán belüli: 

 a tanárok; 

 a diákok; 

 a szülők; 

 a nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak; 

 a szülői munkaközösség; 

 az iskolaorvos és a védőnő. 

Iskolán kívüli: 

 a Szalézi Intézmény Fenntartó; 

 a gyermekjóléti szolgálatok, nevelési tanácsadók, családsegítők; 

 az Népegészségügy megyei intézeteinek egészségfejlesztési szakemberei; 

 a rendvédelmi szervek. 

4.9.6.1.6. Mérési rendszerünk 

A NETFIT® rendszert alkalmazzuk, amelynek konkrétumai megtekinthetők a testnevelés 

tantárgy tantervében. 

 

4.9.6.2.  Az iskola környezeti nevelési elvei 

4.9.6.2.1.  Az iskola környezeti nevelési szemlélete 

Napjainkban a világ figyelme a fenntartható fejlődés megteremtése felé irányul. Ez az élet minden 

színterén tapasztalható. A fenntarthatóság ideológiai és tartalmi kialakítását az oktatásban kell 

elkezdenünk, így diákjainkat a szakmai képzésen kívül erkölcsös és környezettudatos életmódra is 

tanítanunk kell. A fenti célok csak úgy valósíthatók meg, ha hatékony tanulási, tanítási 

stratégiákat tudunk kialakítani. Munkánk az iskolai élet sok területére kiterjed. Szemléletet csak 

úgy lehet formálni, ha minden tantárgyban és minden iskolán kívüli programon törekszünk arra, 

hogy diákjaink ne elszigetelt ismerteket szerezzenek, hanem egységes egészként lássák a 

természetet és benne az embert. Munkánk során arra törekszünk, hogy megtanítsuk tanulóinkat 

arra, hogy a természetben tapasztalt jelenségek okait keressék, kutassák a köztük rejlő 

összefüggéseket, így válhatnak a gyerekek majd tudatos környezetvédővé, a természetet féltő, óvó 

felnőtté.  
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4.9.6.2.2.  A környezeti nevelés színterei az iskolában 

A hagyományos tanórai oktatásszervezés  

A tanórákon hozzárendeljük az adott témához a megfelelő környezetvédelmi vonatkozásokat. Ez a 

helyi tantervünkben is kiemelten megjelenik. Az óra jellege határozza meg, hogy, melyik 

problémát hogyan dolgozzuk fel. Kiemelt helyet kapnak a hétköznapi élettel kapcsolatos 

vonatkozások, amelyekben a diákok is jártasak. Különböző interaktív módszereket használva 

adjuk át az ismereteket, de jelentős szerepet kap az önálló ismeretszerzés is. Természetesen 

felhasználjuk a hagyományos audiovizuális és informatikai lehetőségeket is. Az élményszerű 

bemutatás mellett azonban komoly elméleti alapok megszerzését is fontosnak tartjuk, ami az aktív 

és hasznos környezetmegóvás alapfeltétele.  

A nem hagyományos tanórai keretek 

A tanév során diákjainknak rendszeresen szervezünk intézmény- és múzeumlátogatásokat. Az itt 

folyó munka a tanév szerves része. / pl. Esztergom, Budapest, Tata stb./  

Tanórán kívüli programok 

Diákjaink indulnak környezet- és természetvédelmi versenyeken  

Az év során többféle táboroztatás is folyik / pl. sí-, külföldi nyelvi táborok, gólyatábor, sporttábor 

stb./.A tanórán kívüli programoknál kell megemlíteni a gyerekek segítségével szervezett és 

lebonyolított táborokat, kirándulásokat is / pl. oratóriumok, nyári oratórium, játéknapok stb./.  

Az iskolában különböző gyűjtési akciók vannak / pl. elem, kupak, papír stb. /. Jeles alkalmakra 

kiállításokat rendezünk / Föld-napja, Víz-napja stb./. Iskolaszépítési versenyeket szervezünk 

(osztálydekorációs verseny). Iskolánk udvarát is szívünkön viseljük, rendszeresen takarítjuk, 

szépítjük. Környezet- és természetvédelmi témakörben pályázatokat hirdetünk / pl. 

plakátkészítés/.  

Iskolánk rendszeresen jelen van a meghirdetett futóversenyeken és más sportrendezvényeken /pl. 

Mikulás-kupa, a Magyar Diáksport Szövetség által rendezett bajnokságok – labdarúgás, 

kézilabda, röplabda;  Nyerges 20/40 gyalogos teljesítménytúra/ 

A környezeti nevelés fontos pillére diákjaink egymáshoz, illetve másokhoz valóviszonyulása,  

 valamint a megfontolt pályaorientáltság. Ezeket kívánjuk elősegíteni a következő 

rendezvényeinkkel: önismereti-nap, animátorképzés, lelki napok, pályaválasztási tanácsadás, 

szeretetszolgálat. 

4.9.6.2.3. Alapelvek, jövőkép 

A környezeti nevelés alapelvei közül az alábbiakat kiemelten kell kezelnünk, ezek fogalmát, 

tartalmát, megnyilvánulási módjait körül kell járnunk, meg kell világítanunk:  

 egyházi értékek, hitéleti nevelés , Don Bosco megelőző módszerének alkalmazásával; 
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 a fenntartható fejlődés; teremtésvédelem 

 a helyi és globális szintek kapcsolatai, összefüggései; 

 az alapvető emberi szükségletek;  

 az emberi jogok tiszteletben tartása; 

 a demokrácia elveinek érvényesítése; 

 az ökológiai lábnyom számítása; 

 a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő, takarékos életvitel. 

 

4.9.6.2.4. Teremtésvédelem 

A teremtésvédelemre nevelés szükségessége: 

„ A külső sivatagok azért szaporodtak el a világon, mert a belső sivatagok szétterjedtek” 

(Laudato si 217) 

A környezeti válság, melynek részesei vagyunk, egy sokkal mélyebben rejlő társadalmi 

válságban gyökeredzik. Őseink egyensúlyban éltek a természettel, állandó kapcsolatban 

voltak a Teremtő Istennel, vallásoktól függetlenül. Művelték és őrizték a Földet, ahogy a 

Biblia is összefoglalja a teremtett világ védelmének parancsát. „ Az Úristen vette az embert és 

Éden kertjébe helyezte, hogy művelje és őrizze.” (1. Móz 2.15.)  

A tudomány és technika gyors fejlődésének következtében az ember olyan erők birtokába 

jutott, amelyekkel számtalan módon, és eddig nem tapasztalt mértékben képes környezetét 

megváltoztatni, kizsákmányolni. Félreértelmeztük az Isteni üzenetet.  

Felelősek vagyunk mindannyian a teremtett világunkért. A hatalom és a világon való 

uralkodás helyett szeretetre, együttélésre, családi, és egyéb közösség alkotásra van 

szükségünk. Meg kell tanulnunk újra figyelni a természet üzeneteire, fel kell fedeznünk újra 

Isten csendjét az életünkben, hogy újra egységben és harmóniában lehessünk a világunkkal, 

önmagunkkal. Környezettudatos cselekvéseinkben krisztusi szeretetettel kell sugároznunk, 

hogy valóban hitelesek lehessünk a következő generációk számára.  

Iskolánk feladatának tekinti azt, hogy diákjaink a felnőtt életre megfelelő ismeretekkel, 

készségekkel és szemlélettel rendelkezzenek, hogy fejlődjenek a lelki kapcsolataik 

megélésében, hogy kritikus szemlélettel tudjanak kiállni a mai fogyasztói kultúra, és a hozzá 

fűződő világszemlélet ellen, és hogy ne csak saját pillanatnyi érdekeik szerint, hanem a 

Teremtett Világ egészének fennmaradása érdekében cselekedjenek. Ennek eléréséhez a 

következő célok megvalósítását tartjuk szem előtt az iskolai élet valamennyi színterén, 

valamennyi tevékenységünket áthatva, Don Bosco megelőző módszerére alapozva.  
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A teremtésvédelemre nevelésünk célja: 

„A természet tele van szeretet üzenetekkel… 

Az állandó zaj, a folyamatos és nyugtalan szórakozottság, a látszat kultusza mellett azonban 

nem hallani e gyönyörű üzeneteket.  

Egyensúlyvesztés zajlik... 

Ez hatással van arra, ki hogyan bánik a környezettel. Időt kell szánnod a teremtéssel való 

derűs összhang helyreállítására! (Laudato si 225) 

Teremtésvédelmi nevelésünk átfogó célja, hogy diákjaink és munkatársaink életét áthassa az 

igény a teremtéssel való összhang helyreállítására, az elköteleződés a környezettudatos 

életmód mellett, amely megjelenik a megnyilatkozásaikban, az emberekkel való 

bánásmódban, az infrastruktúra működtetésében, és a vallási gyakorlatra való nyitottságban is. 

Intézményi vonatkozásban gondot fordítunk: 

- a vízgazdálkodására, 

- az energiahasználatára,  

- a papírhasználatára, 

- a hulladékgazdálkodására,  

- az élelmiszerekkel való gazdálkodásra, az ételmaradék kezelésére,  

- az elektronikai és a mérgező anyagoknak kezelésére  

- a közlekedésre és a szállítmányozásra  

- működésének szociális és fenntartható gazdasági vonatkozásaira  

- a Teremető iránti hála kifejezésére. 

 

Pedagógiai vonatkozásban célunk:  

- Tapasztalaton alapuló, kreatív teremtésvédelmi nevelés: iskolán kívüli programok,  

    természetjárás, a természet közelségének tudatos megélése 

- Az ökológiai gondolkodás kialakítása, fejlesztése.  

- Rendszerszemléletre nevelés.  

- Holisztikus és globális szemléletmód kialakítása. Világméretű egyenlőtlenség  

   problémájának felismerése, tenni akarás  

- A fenntarthatóságra nevelés, az elveivel való azonosulás elősegítése.  

- Tolerancia és segítő életmód kialakítása. Közjó iránti tenni akarás. Emberi méltóság  

    tisztelete, és a szolidaritás felkeltése 

- Ökotudatos magatartás és életvitel kialakulásának segítése, kritikus szemlélet kialakítása a  

    társadalmi, környezeti folyamatok tekintetében.  

- Családok segítése a környezettudatos életmód kialakításában. 

- Családi életre nevelés, tudatos közösség építés Jézus példáját követve. 
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- Az állampolgári – egyéb közösségi – felelősség felébresztése.  

- Az életminőség fogyasztáson túlra mutató alkotóinak keresése.  

- Az egészség és a környezet összefüggéseinek felismertetése.  

- A helyzetfelismerés, az ok – okozati összefüggések felismerése képességének kialakítása,   

   fejlesztése.  

- Problémamegoldó gondolkodás, döntésképesség fejlesztése.  

- Globális összefüggések megértése iránti igény felkeltése. 

 

Konkrét fenntartani kívánt céljaink, feladataink: 

- Természeti - épített- szociális környezetünk ismerete, óvása, fejlesztése.  

- Napelemek használata, ami biztosítja az iskola meleg víz termelését 

- Helyi értékek és problémák feltérképezése, a lakóhely megismerése. Lakóhelyünk  

   teremtésvédelmi lehetőségeinek további feltárása.  

- Az iskola további " zöldítése". Termek, folyosók és az udvar zöldítése, a tantermek  

   organikus díszítése, cserjék, fák, ültetése… 

- Szalézi Szent Ferenc éjszakai zarándoklat családok bevonásával 

- Folyamatos kommunikáció a szülőkkel, az iskola környezetében élőkkel.  

- A tantestület valamennyi tagjának megnyerése a teremtésvédelmi munkához.  

- A környezeti nevelők folyamatos szakmai továbbképzése.  

- Interaktív és multimédiás módszerek alkalmazása.  

- Az iskolai dolgozók és tanulók szemléletformálása, a környezettudatos gondolkodás és  

   magatartás kialakítása.  

- A Gerecse természeti értékeinek megismerése és megóvása.  

- Anyag-és energiatakarékos iskolaüzemeltetés és tanórai mozzanatok,  

- A pedagógusok, dolgozók példamutatása,  

- A szelektív hulladékgyűjtés fenntartása,  

- A tömegközlekedési eszközök, a kerékpáros és gyalogos közlekedés még nagyobb  

    népszerűsítése,  

- A büfé, és menza működése péntekenként, böjti időszakban igazodik a keresztény  

   szokásokhoz 

- A menza környezet barát, egészséges működtetésének tovább fejlesztése,  

- Az iskolai ismeretterjesztés tanórán kívüli eszközeinek jobb kihasználása (faliújság,  

   iskolaújság, iskolarádió, helyi média), Az iskolarádióban, iskolaújságban több  

    környezetvédelmi téma megjelenítése, 

- Lehetőséget biztosítani a gyerekeknek továbbra is, hogy maguk is részt vehessenek  
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   környezetük szépítésében,  

- Jeles napok alkalmából az iskola egészét érintő akciók, tevékenységek szervezése,  

- Tanulmányi kirándulás szervezése (pl. tanösvényekre, nemzeti parkokba, természetvédelmi  

    területekre, vadasparkokba, botanikus kertekbe, múzeumokba),  

- Táborok, szakkörök, erdei iskola szervezése. 

- Szalézi sírok rendbetételében segítségnyújtás a diákjaink részéről 

- 72 óra programban való részvétel továbbra is 

- Fogyatékkal élőkkel való rendszeres programok  

 

Lehetőségeink, megvalósítandó céljaink:  

- Teremtésvédelmi hét tartása 

- Teremtésvédelmi lelkigyakorlat  (diák/tanár) 

- Konferenciákon, képzéseken való részvétel teremtésvédelmi témában , párbeszéd a szalézi  

   iskolák tanárai, diákjai között 

- Verseny szervezés a szalézi/egyházi iskolák között ökológiai megtérés témában. 

- Tantervek, dokumentumok felülvizsgálata, kiegészítése teremtésvédelmi vonatkozásokkal,  

   jó gyakorlatok megosztása, alkalmazása, intézmények kooperálása. 

- További lehetőségek feltérképezése, keresése a intézmény fenntartható működésmódjára. 

- Gerecse Natúrpark Látogatóközpont kihasználása iskolai és családi vonatkozásban is 

- Nemzetközi szalézi kapcsolatok kiépítése, közös programok, online, vagy személyes  

   eszmecserék a teremtésvédelem, ökológiai megtérés témakörében (más országok  

   viszonyainak megismerése, ahogy a diákok látják.) 

- Ökopedagógiai információs bázis létrehozása (túraajánlatok, erdei iskolák ajánlatai,  

  tanösvények gyűjteménye, szakirodalom…) 

 „Szeretet Istene, 

mutasd meg helyünket ebben a világban, 

hogy szereteted eszközei legyünk 

minden élőlény számára ezen a földön, 

hiszen te egyikükről sem feledkezel meg!... „ 

( Ferenc pápa) 
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5. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

5.1. A tanulási kudarcnak kitett tanulók segítése 

A hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása a tanítási órákon történő differenciálásokon túl 

egyéb eszközöket is szükségessé tesz. 

Ezek:  

 az osztályfőnöki munka, szakórák keretében: tanulásmódszertan, helyes tanulási stratégiák 

kialakítása, a problémák (pl. diszlexia, diszgráfia) idejében történő felismerése, jelzése a 

szülők, a szakemberek és  az iskolavezetés felé; 

 rendszeres kapcsolattartás a szülőkkel, rendszeres információcsere, együttműködés a diák 

motiválásában, sikerélményhez juttatásában, az indokolatlan hiányzások elkerülésében; 

 szakemberek bevonása a problémák megoldásába (Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési 

Tanácsadó, Rehabilitációs Intézet), az integrált nevelés biztosítása. 

5.2. Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók segítése 

5.2.1. A helyzetfelmérés, szokványos esetek megoldásai  

A mindenkori tanulói összetétel szükségessé teszi intézményünk ez irányú tevékenységét 

Programunk célja segíteni az érintett tanulók beilleszkedését, egyéni ütemű fejlődését. 

Ebben szerepet kap:  

 a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős (a tankönyvtámogatás elosztásának   

  koordinálásával); 

 az önkormányzati tankönyvtámogatás igénylése a tanuló lakóhelyén;  

 az egyéb szociális juttatások lehetőségeit ismertető felvilágosító munka; 

 a karitász jellegű csoportokkal (pl. egyházközséggel) való együttműködés  

 a rászorulók kellő tapintattal eljáró segítése; 

 a Szalézi-Irinyi Oktatást Segítő Alapítvány támogató tevékenysége, tanulmányi  

  ösztöndíj pályázat; 

 egyéb pályázati lehetőségek (szociális, etnikai, stb.); 

  a szakszolgálattal való kapcsolattartás. 

 

A jogszabályokban megszabott mindenkori törvényes kötelezettségein kívül a szociális 

hátrányok enyhítését az iskola csak bizonyos területeken tudja vállalni. 
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Az összetett szociális problémák megoldásairól általában 

A nem vagy nemcsak anyagi természetű szociális hátrányok esetében a segítségnyújtáshoz 

igen fontosnak tartjuk a szülőkkel való kapcsolatok ápolását. A kapcsolattartás lehetősége a 

félévenkénti fogadóórák és a szülői értekezletek. Osztályfőnökeink pontos képet igyekeznek 

kialakítani a tanulók szociális, családi helyzetéről. Az alapvető társadalmi normák, értékek, 

megfelelő szociális szokásrendszer elfogadtatását és tudatossá tételét napi feladatnak tekinti a 

tantestület.  

Komoly beilleszkedési, magatartási nehézségekkel ritkán találkozunk, a mégis előadódó 

esetekben az osztályfőnök és a szaktanárok együttes programot alakítanak ki, és bevonják a 

szülőket is az aktuális probléma megoldásába. Szükség esetén felvesszük a kapcsolatot az 

illetékes jegyzővel, a gyermekjóléti szolgálattal vagy a nevelési tanácsadóval. 

A tanulási nehézségek enyhítését elsősorban a szaktanár szakmai feladatának tartjuk. A 

felbomló család vagy más ok miatt hátrányos helyzetű tanulók ügye társadalmi szintű 

probléma. Ezeknél a gyerekeknél nagy szükség van a pozitív gondolkodás kialakítására és a 

támogató jelenlét életükben annyira nélkülözött biztosítására, a szülői szerepkör elemeinek 

vállalására, ezen belül a hatékony pályaorientációra és a következetességre, kifejezetten 

személyre szabott törődésre. 

Különösen fontos helyszíne nevelésüknek az iskola szabadidős programkínálata, amelyet 

folyamatosan fejleszteni kívánunk, hogy a tanulók minél szélesebb, leginkább rászoruló 

rétegeit érhessük el. 

5.3. A gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai 

tevékenység 

Ebben a kérdésben alapvető nevelési céljainkon túlmutató pedagógiai és szervezési 

folyamatokról van szó. Ennek kiindulópontja is a családi háttér minél pontosabb ismerete, az 

adott tanuló helyzetének felmérése, természetesen személyiségi jogainak tiszteletben 

tartásával. Jóllehet, tanulóink túlnyomó többsége nem veszélyeztetett környezetből származik, 

a mai fiatal sok sérülést szenved el mind fizikai, szellemi, erkölcsi és lelki szinten. A 

katolikus egyház küldetése hozzájuk szól, hiszen ők azok, akik "betegségekkel" küszködnek 

(vö. Lk 5,31-32). 

Hangsúlyt helyezünk az egészséges életmódra való nevelésre, kiemelve a gyerekek önmaguk 

iránti felelősségét is. Arra törekszünk, hogy a kedvezőtlen családi hátterű fiatalok minél 

hamarabb önállóvá, kevésbé sebezhetővé váljanak, személyiségük pozitív értelemben 
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erősödjön. Sokat tudtunk eddig is segíteni megfelelő életcélok kiválasztásának elősegítésével, 

pályaorientációval, lelki támasz nyújtásával, szeretettel. 

A prevenció eszközei: a káros szenvedélyek veszélyeiről (alkohol, drog, dohányzás, 

játékautomaták, TV, videó...) a felelősségteljes emberi életvitel kialakításáról, a betegségek és 

balesetek megelőzéséről és a tisztálkodás, testápolás szükséges és egészséges módjáról több 

fórumon beszélünk a diákokkal. A drogfogyasztás megelőzésére tanáraink továbbképzéseken 

való részvételét támogatjuk, e témakörben is igyekszünk pályázati lehetőséghez jutni. 

A környezetünkből érkező számtalan kihívás közül a számunkra lényegeseket előnyben 

részesítjük, majd az általunk fontosnak tekintett sorrendnek megfelelően válaszolunk rájuk. A 

választásban és a választások sorrendjének kialakításában elsődleges segítség az 

értékrendszerünk, melynek alapján viszonyulunk szűkebb-tágabb tárgyi és személyi 

környezetünkhöz. Éppen ezért az értékek között kitüntetett helyet kell elfoglalniuk az ún. 

alapértékeknek, melyek meghatározzák a rendszerré szerveződés folyamatát. 

Ugyanakkor nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy gyorsan változó és átalakuló 

társadalomban élünk. Ezen változások következtében a siker, a pénz és az én-központúság 

egyre inkább előtérbe helyeződik, s ezzel együtt az általános erkölcsi alapelvek sajnos 

háttérbe kerülnek. Újra- és újra szembe kell néznünk ezekkel a komoly veszélyekkel. 

Oktató-nevelő munkánk fontos része és feladata a tanulók pszichoszociális jellegű közvetlen 

fejlesztése. Ennek főbb feladatai a következők: 

 az önértékelés gyakorlása, 

 intellektuális célok kitűzésének és megvalósításának gyakorlása, 

 a vágyak kielégítésének későbbre halasztása (igazi örömforrás keresése), 

 az önálló döntések végig vitele, 

 a viselkedés felelősségének vállalása, 

 a másoktól történő elszakadás, függetlenedés vállalása, 

 interaktív, kommunikatív kapcsolatok kiépítése, a konfliktusok elviselése és a 

problémamegoldás gyakorlása. 

Az iskola a tananyagon kívül elsősorban az osztályfőnöki órákon, de más fórumokon is 

rendszeresen foglalkozik a gyermekek problémáinak feltárásával.  

A jelentkező jellegzetes tünetek az alábbiak: 

 a szokásos nevelő hatások nem érvényesülnek; 

 figyelemzavar; 

 hiperaktivitás; 

 beilleszkedési zavarok; 

 agresszív vagy szorongó magatartás, 
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 tanulási zavarok; 

 a tanár-diák kapcsolat zavara. 

 

Ezeket igyekszünk mérsékelni a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős irányításával, az 

osztályfőnökök aktív közreműködésével, az egyre tudatosabb életvitel kialakításának 

segítésével. A tantestület rendszeresen megvitatja az ezzel a témával kapcsolatos aktuális 

tennivalókat, és feladatokat tűz maga elé, szükség esetén szakember közreműködését is 

felhasználva. 

 

5.3.1. Az iskolán belüli együttműködés lehetőségei:  

 A gyermek megfigyelése tanórákon. 

 Kapcsolattartás a családdal (fogadóóra, szülői értekezlet, szülőfórum, esetenként 

családlátogatás). 

 Anyagi támogatás (étkezési, tankönyv, egyszeri vagy rendszeres támogatás alapítványtól). 

 Pedagógiai eljárások (személyes kapcsolattartás, beszélgetések Don Bosco pedagógiája 

szellemében, speciális, egyéni foglalkozások). 

 Ifjúságvédelmi felelős és az iskolapszichológus segítségének igénybevétele 

 Szervezeti lépések az iskolában (áthelyezés másik tanulócsoportba, osztályba, másik iskolába 

irányítás). 

 

5.3.2. A gyermekvédelmi hálózat igénybevétele 

A nyergesújfalui valamint a tanuló lakóhelye szerinti önkormányzatok szociális ellátással és 

gyámhivatali tevékenységgel foglalkozó egységei igénybevételének esetei: 

 anyagi segély kérése; 

 iskolakötelezettség mulasztása; 

 igazolatlan hiányzás felderítése;  

 valamint adott esetekben  

- a Gyermekjóléti Szolgálattal; 

- a Nevelési Tanácsadóval; 

- az egészségügyi szolgálattal (iskolaorvos, családorvos, védőnő); 

- a szenvedélybetegségeket megelőző és rehabilitációs szervezetekkel és/vagy 

  az illetékes rendőrkapitánysággal vagy rendőrőrssel való kapcsolat felvétele.  
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Az iskolai munkában kétségtelenül fontos a tanulmányi eredmény. Sikerre azonban minden 

embernek – egy felnövekvő, személyiségében fejlődő, labilis önértékelésű serdülőnek 

különösen – szüksége van. Igyekszünk megteremteni mindennapjainkban azt a gyakorlatot, 

amely jutalmazza a tantárgyi tudáson kívüli ismereteket, készségeket, tehetségeket is. 

A gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység csak komplex, folyamatos és innovatív 

szemlélettel és munkával valósítható meg, ahol fontos szerepet kap: 

 az osztályfőnöki munka 

 a tanórai tevékenység, nevelés (lehetőség szerint a tantárgyak többségében, a tanári 

egyéniség figyelembevételével) 

 a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős koordináló szerepe 

 a szülők aktív bevonása és közreműködése 

 a szakirodalom ismerete, tanulmányozása és gyakorlati hasznosítása 

Tisztában vagyunk azzal, hogy az iskola preventív programja, tevékenysége nem vállalható 

feladat minden egyes veszélyt jelentő területen. De az vállalható, hogy a gyermekek szeretete, 

a jövőbe vetett hit, az iskolavezetés támogatása, a fenntartó segítőkészsége és anyagi 

támogatása erősíteni fogja azt, hogy a helyzet javuljon. 
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Pedagógiai Program  

Legitimációs záradék 

 

 

A Zafféry Károly Szalézi Középiskola Pedagógiai programját a 20/2012. EMMI r. 118.§. 

szerint a szakmai munkaközösségek: a humán, a természettudományi és a nyelvi, 

megismerték, véleményezték és jóváhagyták.  

Nyergesújfalu, 2021. augusztus 30. 

 

 

 

 

…………………………..        …………………………..       ………………………………… 

 

 

 Horváth Dániel Ridly István Balázsné Dinnyés Beatrix 

 humán munkaközösség term.tud. munkaközösség nyelvi munkaközösség 

 vezető vezető vezető 

 

 

………………………………………… 

    Wierlné Kárász Tímea 
  osztályfőnöki munkaközösség vezető 

 
    

 

 

 
A Zafféry Károly Szalézi Középiskola Pedagógiai programját a nevelőtestület megismerte, 

véleményezte és elfogadta. 

Nyergesújfalu, 2021. augusztus 30. 
 
 

        …………………………….. 

                          Tafferner Ingrid 

                                                                                                            igazgató 

 

 

 

 
 

A Zafféry Károly Szalézi Középiskola Pedagógiai programját az intézmény vezetőjeként 

jóváhagytam. 

Nyergesújfalu, 2021. augusztus 30. 
  

               ……………………………. 

                         Tafferner Ingrid 

                                                                                                            igazgató 
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A Zafféry Károly Szalézi Középiskola Pedagógiai programját a Szalézi Intézmény Fenntartó, 

mint fenntartó képviseletében Koblencz Attila képviselő jóváhagyta. 

Nyergesújfalu, 2021. augusztus 30. 

                                     

                                             ………………………………………………… 

 Koblencz Attila 

 SZIF képviselője 

  pedagógiai igazgató 
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Pedagógiai Program  

Legitimációs záradék 

 

 

A Zafféry Károly Szalézi Középiskola Pedagógiai programját a 20/2012. EMMI r. 119.§. 

alapján a Szülői szervezet véleményezte.  

Nyergesújfalu, 2021. augusztus 30. 

                                                                                          
       ………………………………………………… 

  

 Szülői munkaközösség elnöke 

 

 

 

 

 

 

A Zafféry Károly Szalézi Középiskola Pedagógiai programját a 20/2012. EMMI r. 120.§. 

alapján a diákönkormányzat véleményezte.  

Nyergesújfalu, 2021. augusztus 30 . 

 

 
    ……………………………………. 

 Kocsis Kristóf 

 DÖK elnök 

 


