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A) NEVELÉSI PROGRAM 

I. Helyzetelemzés 

A Dunaföldvári Magyar László Gimnázium három megye határán fekvő kisvárosi középiskola. A tanulóknak kb. 

45-55%-a a környező településekről (10-14 településről, 20-40 km-es körzetből) jár be naponta. Az iskola nem 

rendelkezik sem kollégiummal, sem externátus lehetőséggel. (Néhány veszélyeztetett gyerek esetében ez utóbbi 

rendkívül hasznos lenne.) 

Tanulóink zöme átlagos képességű, és a különböző általános iskolákból eltérő ismereteket hoz. Ezért nagy szerepe 

van az első évfolyamon (7. ill. 9. osztályban) a felzárkóztatásnak. 

A gimnázium nappali tagozatos tanulói létszáma 230-260 fő. A kis iskola, az alacsonyabb tanulói létszám és a 

családias légkör előnyeit a felzárkóztatásban, a tehetséggondozásban, ill. a tanulói személyiség jobb megismeré-

sében tudjuk hasznosítani. 

A gimnáziumi képzésben részt vevő tehetséges és tanulni vágyó tanulókat a fakultációban választható magasabb 

óraszámban és magasabb szintű tanulói csoportban igyekszünk felkészíteni a tanulmányi versenyekre, a kétszintű 

érettségire, a felsőfokú továbbtanulásra. Lehetőséget és segítséget nyújtunk az országos felvételi előkészítőkön 

való részvételhez. 

Az oktatás és a nevelés osztály ill. csoportkeretben folyik, s ennek nagy jelentősége van a gyermek és ifjúkorban. 

A tanulók igénylik a korosztályuk közösségéhez való tartozást. A tanórán kívüli rendezvények, foglalkozások 

(diáknapok, kirándulások, versenyek stb.) erősítik a közösségi érzést, ugyanakkor fejlesztik a tanulói személyisé-

get is. A közösségi érzés erősítését szolgálja az iskola jelvénye, emblémája, pólója stb. Iskolánk 1957 óta viseli a 

19. századi Afrika-kutató Magyar László nevét, akinek hitvallása az iskola jelmondata, melyet az intézmény kül-

detésnyilatkozatának is tekint: 

„Én mindig szent kötelességemnek tartottam 

édes Hazám javát és díszét a tőlem 

kitelhető minden módon előmozdítani.” 

A kutató életútját, tudományos munkásságát elevenítjük fel az évente megrendezett Magyar László versenyen. 

Hazánk és a nagyvilág történelmét, tudományos kutatásait és eredményeit hozzuk közelebb a tanulókhoz meghí-

vott előadók, tudósok, művészek előadásával. 

A kisváros egyetlen gimnáziumaként oroszlánrészt vállalunk a kulturális rendezvények megszervezésében, lebo-

nyolításában (nemzeti ünnepek megemlékezései, várjátékok, stb.). Iskolánkban a hagyományos erkölcsi és neve-

lési értékeket képviseljük a szülőkkel egyeztetve. 

Oktató nevelő munkánk gyermekközpontú, de ez nem zárja ki a magasabb teljesítmény megkövetelését, a jobb 

eredmény elérésére való törekvést. Ennek érdekében meghatározott rendszerben, a tanulókkal és a szülőkkel is-

mertetett követelmények alapján szintmérő vizsgákat tartunk. A gimnáziumban általános képzés folyik, a humán 

ill. reálirány csak a fakultációban kerülhet előtérbe. A korszerű igényekhez igazodva nagy gondot fordítunk az 

idegen nyelvek tanítására, az egyes osztályok az idegen nyelveket csoportbontásban tanulják, ennek is köszönhető, 

hogy a diákok által megszerzett középfokú nyelvvizsga bizonyítványok száma évről-évre nő. Hasonlóan nagy 

hangsúlyt fektetünk az informatika oktatására, a tanulók lehetőségeit kívánjuk növelni azzal, hogy a törvény által 

meghatározottnál lényegesen magasabb óraszámban és csoportbontásban tanítjuk ezt a tárgyat, továbbá lehetősé-

get biztosítunk az ECDL vizsgára való felkészüléshez is. 

A hatosztályos képzésben az ún. bajai program alapján dolgoztunk és tapasztalataink alapján azt folyamatosan 

módosítottuk. Jelenleg az iskolában Nat kerettantervek szerint oktatunk. 

Tanulóink rendszeresen részt vesznek megyei ill. országos tanulmányi versenyeken és terveink és a szülők igényei 

szerint több iskolai vetélkedőt, tanulmányi és sportversenyt rendezünk. 

Végzős diákjaink szép számmal (65-70 %) kerülnek be a felsőoktatási intézményekbe, ahol megállják a helyüket. 
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II. Jövőkép 

Magyar László Gimnázium a jövőben is meg kívánja őrizni a városban és térségében betöltött szerepét. Továbbra 

is fogadjuk a település és vonzáskörzetének iskolás és középiskolás korú gyermekeit, ennek érdekében részt ve-

szünk az általános iskolákban szervezett pályaválasztási szülői értekezleteken. 

Célunk, hogy fejlesszük az intézményben folyó oktatás színvonalát, ezért a felzárkóztatásra és a tehetséggondo-

zásra nagyobb hangsúlyt fektetünk. Célunk, hogy az egyes évfolyamok év végi tanulmányi átlaga meghaladja az 

ötéves átlagot. 

Fejleszteni kívánjuk az idegen nyelvoktatásunkat, lehetővé téve, hogy a gimnáziumban végzőseink legalább egy 

középfokú nyelvvizsgával rendelkezzenek a tanulmányok befejezésekor. 

Kiemelt feladatként kezeljük a továbbiakban is az informatikaoktatást, továbbra is lehetőséget biztosítva az ECDL 

vizsgára való felkészülést. 

Célunk az oktatás-nevelés során a munka világában elhelyezkedőktől elvárt emberi tulajdonságok kialakítása: 

munkafegyelem, megbízhatóság, felelősségtudat, önállóság, kreativitás, nyitottság, fogékonyság a változásokra, 

az önképzés igénye. 

A jövőben bővíteni kívánjuk a partneri igények figyelembe vételével, a képzési lehetőségek mellett a szabadon 

választható foglalkozások, elsősorban délutáni szakkörök kínálati körét is (környezetvédelmi szakkör, tanulás 

módszertani szakkör), valamint nagyobb kínálatot szeretnénk biztosítani a kulturális rendezvények területén (szín-

ház, mozi). 

Különös figyelmet fordítunk az esélyegyenlőségi (roma kisebbség, fogyatékkal élők) és környezeti fenntartható-

sági szempontok maradéktalan érvényesítésére. 

III. Sajátosan jellemző pedagógiai alapelveink kiemelten kezelt értékeink 

III/1. A nevelési-oktatási tevékenységet átható általános alapelvek 

Iskolánkban a tanulóinkat igényes, de teljesíthető követelményeket támasztva olyan színvonalú tudáshoz kívánjuk 

juttatni, amelyek alkalmassá teszik őket az egyetemi, főiskolai vagy más felsőfokú tanulmányok folytatására, szak-

emberként elhelyezkedésre a munka világában. Mindezt családias légkörben, a diákok erőfeszítésére számítva, 

felesleges stressz nélkül kívánjuk elérni, hiszen a tantárgyi teljesítmények mellett a harmonikusan fejlődő szemé-

lyiség is fontos érték számunkra. 

Az oktatás-nevelés összhangján alapuló pedagógiai folyamat irányítója a pedagógus, aki a szülők és az iskola 

irányában is felelősséggel tartozik a rábízott gyermekekért. Felelős a pedagógiai módszereiért, illetve az átadott 

tudás tartalmáért. A tanári tekintély alapja a bizalom, a tudás és a pedagógiai elkötelezettség. 

Számolunk azzal a ténnyel is, hogy az iskola szerepe nem kizárólagos a személyiség formálásában, a család, a 

közvetlen környezet, a kortárs csoportok, iskolán kívüli képzési formák kiegészítői, esetenként konkurensei az 

iskolai munkának. 

A szülők, diákok, pedagógusok és a fenntartó igényeit figyelembe véve a következő alapelveket tartjuk elsődle-

gesnek: 

• Gyermekközpontú tevékenységrendszer 

o személyiségfejlesztés, 

o a közösségek erősítése, 

o az esélyegyenlőség előmozdítása, 

o tehetséggondozás. 

• Együttműködés a pedagógiai folyamatban résztvevő partnerek között 

o a jogok és kötelességek összhangja 

o kölcsönös megbecsülés, tolerancia, 

o az egyén tisztelet, lelkiismereti szabadság, 

o egymás testi, lelki egészségének védelme 

o folyamatos és érdemi kommunikáció 

o az iskola jó hírnevének védelme. 
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• Értékközvetítés 

o a kulcskompetenciák fejlesztésén alapuló alkalmazható tudás, korszerű, sokoldalú műveltség, 

o nemzeti és helyi hagyományok őrzése, tisztelete, 

o az európai és az egyetemes kultúra megbecsülése, 

o érzékenység a globális és helyi problémák iránt, 

o egészséges és környezettudatos életvitel igénye, 

o együttműködésre épülő közösségi magatartás, 

o fejlődésre való igény 

III/2. Gyakorlati tapasztalaton alapuló, a nevelőtestület átlal elfogadott és alkal-

mazott nevelési-oktatási alapelvek 

A Dunaföldvári Magyar László Gimnáziumban tanító pedagógusok mindennapi nevelő és oktató munkájukban az 

alább felsorolt alapelveket szeretnék érvényre juttatni. 

Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztését, valamint korszerű ismereteinek, képességeinek, kész-

ségeinek kialakítását és bővítését tartjuk a legfontosabb pedagógiai feladatunknak. Ennek érdekében: 

• iskolánk olyan – az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a tudományokra vonatkozó – ismereteket 

közöl, amelyek megalapozzák a tanulók műveltségét, világszemléletét, eligazodásukat szűkebb és tágabb 

környezetükben, 

• fontosnak tartjuk, hogy diákjaink elsajátítsák az egyéni tanulás módszereit, 

• szeretnénk elérni, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a munkának becsülete legyen, 

• törekszünk a humánumra, az egyén és a közösség iránti tiszteletre, 

• törekszünk az emberek közötti érintkezésben elfogadott normák és helyes formák kialakítására. 

Iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink otthon érezhetik magukat. Ennek keretében: 

• a tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk, 

• a gyerekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe, 

• a tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük, 

• diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, így tudhatják, mit várunk el 

tőlük, 

• minden gyerek számíthat a pedagógusok segítségére tanulmányi munkájában és életének egyéb problé-

máiban, 

• az iskola életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk. 

Az esélyegyenlőség és a képesség szerinti differenciálás elvét kívánjuk megvalósítani oly módon, hogy biztosít-

juk az intézmény szakmai profiljának keretei között, az eltérő adottságú és motivációjú tanulóink számára az is-

meretek bővítésének, a képességek és készségek fejlesztésének lehetőségét. Ennek eszközei: 

• Igazodás a tanuló egyéni adottságaihoz, fejlettségéhez, fejlődési üteméhez (biztosítjuk az intézmény szak-

mai profiljának keretei között a szükséges felzárkóztatást, valamint a kiemelkedő képességű és szorgalmú 

tanulók tehetséggondozását is. 

• Hagyományos keretek között korszerű, tanulási kurdarcokat csökkentő, ösztönző, lehetőleg egyénhez 

igazodó nevelés-oktatás. 

• A személyiség-, tevékenység-, teljesítményközpontú nevelés-oktatás együttes érvényesítése. 

• Tanulói aktivitást ösztönző, cselekedtető pedagógiai ráhatások alkalmazása. 

• A fiatalok személyiség és képességfejlődését, készségfejlesztését elősegítő (pozitív irányú), és nem kor-

látozó iskola megvalósítása, a másság elfogadtatása. 

• A pedagógiai munka folytonos megújítása, az eredményesség javítása. 

Iskolánk folyamatosan részt kíván venni lakóhelyünk életében. Ennek érdekében: 

• rendszeres kapcsolatot tartunk a tanulók szüleivel, 

• igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy iskolánk életéről, eredményeiről minél többet megismerhes-

senek a szülők, ill. városunk érdeklődő polgárai, 

• nevelőink fontos feladatnak tartják, hogy iskolánk – eddigi hagyományaihoz híven – továbbra is képvi-

seltesse magát a különféle városi rendezvényeken, ill. a városi szintű megmozdulások szervezésében, 

lebonyolításában maga is részt vegyen. 

Az intézmény tevékenységét a világnézeti pluralizmus és semlegesség jegyében végzi. Fontos nevelési alapel-

veink között tartjuk számon a nemzeti és egyetemes emberi értékrend, erkölcsi és etikai norma kialakítását; a 
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nyitottságot, melynek érdekében figyelemmel kísérjük, beépítjük intézményi környezetünk komplex igényeit a 

nevelés-oktatás kiegészítő helyi tartalmában. 

IV. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárá-

sai 

IV/1. A nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi meg-

valósítása 

Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka céljait az általános emberi értékek tanulókkal történő megismertetése, 

elfogadtatása határozza meg. Pedagógiai munkánk alapvető feladata, hogy a tanulói nyitottságra, érdeklődésre és 

aktivitásra építve a személyiségfejlődés szempontjából fontos értékeket tanulóink elsajátítsák. 

Célunk, hogy diákjaink az érettségit követően a felsőoktatási intézményekben is megállják helyüket, illetve szak-

emberekként a munka világában tisztességgel helyt álljanak, művelt és felkészült szakemberekké váljanak. 

Mindezt magas színvonalú pedagógiai munkával, a „hozzáadott pedagógiai érték” elvének hatékony érvényesíté-

sével kívánjuk biztosítani valamennyi tanulónknál. 

Célunk: színvonalas, következetes oktatást biztosítani tanulóink számára. Ez magába foglalja: a továbbtanulás 

megalapozását, az érettségi, szakmai vizsgára való felkészítést, a tehetséges tanulókkal való személyiségfejlesztő, 

differenciált foglalkozást, a versenyekre való felkészítést. 

Feladatunk: 

• a tanulási esélyegyenlőség biztosítása, 

• a tanítási órák hatékonyságának biztosítása, 

• a vizsgakövetelményeket is figyelembe vevő megfelelő tárgyi tudás kialakítása, 

• egységes alapokra épülő differenciálás, 

• mozgósítás, felkészítés a versenyekre, háziversenyek szervezése, 

• szakkörök, érdeklődési körök szervezése, fakultációs csoportok kialakítása, működtetése, 

• a gimnáziumban a szintmérő vizsgák lebonyolítása, 

• érettségi vizsgák, szakmai vizsgák előkészítése, megszervezése, 

• bizonyos tantárgyak emelt óraszámban, ill. csoportbontásban való tanítása. 

Célunk: az oktatás nevelés folyamata során a Nat által megfogalmazott kulcskompetenciák fejlesztése. 

Feladatunk: 

• Kommunikációs kompetenciák: 

o Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a fogalmak, gondolatok, vélemények, érzések 

kifejezését szóban és írásban egyaránt, valamint a kreatív nyelvhasználatot az élet minden terü-

letén. A kommunikáció feltétele a megfelelő szókincs, valamint a nyelvtan és az egyes nyelvi 

funkciók ismerete. Célunk, hogy tanulóink rendelkezzenek azzal a képességgel, hogy különféle 

kommunikációs helyzetekben, szóban és írásban kommunikálni tudjanak, képesek legyenek ér-

veiket a helyzetnek megfelelő módon meggyőzően megfogalmazni és kifejezni. Törekednünk 

kell arra, hogy képesek legyenek a kritikus és építő jellegű párbeszédre, tiszteljék az esztétikai 

minőséget és igényeljék mások megismerését. 

o Ezen képességek fejlesztése elsősorban a magyar nyelv és irodalom tanmenetbe épül be, de 

egyetlen tan-tervből sem maradhat ki az anyanyelvi kommunikációs készség fejlesztése. A szak-

szókincs fejlesztésén túl törekszünk arra, hogy képesek legyenek különböző szövegeket és in-

formációkat feldolgozni, segédeszközöket használni. 

o Az idegen nyelvek tanításakor feladatunk a helyes, kreatív, megfelelő szókincsű kommunikáció 

megterem-tése, a hallott és olvasott szövegértés, valamint szövegalkotás fejlesztése, más kultú-

rák megismertetése, a segédeszközök használatának elsajátíttatása. A nyelvtanulás során meg-

tanítjuk tanulóinkat arra, hogy képesek legyenek az egész életen át tartó tanulás részeként a nyelv 

nem formális keretekben történő  
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• A matematikai gondolkodási kompetencia fejlesztése: A matematika kompetencia kialakítása elsősorban 

a matematika tantárgy tanításának a feladata. 

Szükséges ismeretek: 

o a számok, mértékek és struktúrák, az alapműveletek és alapvető matematikai reprezentációk is-

merete 

o a matematikai fogalmak, összefüggések és koncepciók megértése 

Szükséges képességek fejlesztése 

o a megfelelő segédeszközök használatának megtanítása, 

o a matematikai gondolkozás alkalmazása a mindennapok problémamegoldásaiban. 

o matematikai modellek keresése és alkalmazása a mindennapi helyzetekben 

o a hétköznapi gondolkodás segítése 

o a megértett és megismert ismeretek használata 

o a matematikai szimbólumok használata, gondolatok tömör megfogalmazása 

o a matematika nyelvén történő kommunikáció fejlesztése 

Minden oktatott tantárgy segíti a matematika kompetencia kialakítását és felhasználja a tantárgy tanítása 

során. 

• A természettudományos kompetencia fejlesztése: a természeti világ alapelveinek, tudományos fogalma-

inak, módszereinek, technológiájának, s ezek emberi alkalmazásának természetre gyakorolt hatásának 

megismertetése diákjainkkal. A természettudományos ismeretek alkalmazásának elsajátíttatása a minden-

napi életben. 

• A digitális kompetencia fejlesztése: Az információs társadalom technológiáinak magabiztos és kritikus 

elsajátíttatása diákjainkkal. A digitális kompetencia kialakítása elsősorban az informatika tantárgy és a 

mindennapi iskolai kommunikációs eljárás feladata. Széleskörű felhasználása az oktatásban szükségszerű 

követelmény. Használata a munkaerőpiac csaknem minden területén alapvető követelmény, más terüle-

tein pedig esélynövelő tényező. A digitális kompetencia fejlesztésének legfontosabb területe iskoláinkban 

a jól felszerelt informatika termekben folyó oktatás. 

Szükséges ismeretek: 

o a főbb számítógépes alkalmazások (szövegszerkesztés, adattáblázatok, adatbá-zisok, informá-

ciótárolás) 

o az internet által kínált lehetőségek és az elektronikus média útján történő kommunikáció (e-mail, 

hálózati egységek) 

o az információ-megosztás, az együttműködő hálózatépítés, a tanulás és a kutatás terén 

o az elérhető információ hitelessége és megbízhatósága körüli problémák ismerete 

Szükséges képességek: 

o az információ megkeresése, összegyűjtése és feldolgozása, a valós és a virtuális kapcsola-tok 

megkülönböztetése 

o az eszközök használata, az internet alapú szolgáltatások elérése, a velük való kutatás 

• Tanulási kompetenciák: A hatékony önálló tanulás azt jelenti, hogy tanulóink képesek legyenek kitartóan 

tanulni saját tanulásukat megszervezni, az idővel és az információval hatékonyan gazdálkodni. Az osz-

tályfőnöki tanterveinkben szerepel, hogy már a tanulási folyamat elején megismertetjük tanulóinkat a 

hatékony tanulási módszerekkel, segítünk abban, hogy kialakítsák a saját tanulási stratégiájukat. Ezen 

kívül az egyes tantárgyi ismeretek elsajátításának speciális módszereire az egyes tanórákon kell, hogy sor 

kerüljön. Folyamatosan igyekszünk a tanulás iránti motivációt fenntartani és képessé tenni tanulóinkat 

arra, hogy korábbi tanulási és élettapasztalataikat fel-használják, új tanulási lehetőségeket kutassanak fel 

és a tanultakat az élet minden területén széles körben alkalmazzák. 

• A személyes és társas kapcsolati kompetencia fejlesztése: A személyes és társas kapcsolati kompe-tencia 

a harmonikus életvitel és közösségi beilleszkedés feltétele, felöleli a magatartás minden olyan formáját, 

amely révén a tanulók építő módon vehetnek rész a társadalmi életben. A személyes és szociális jóléthez 

szükséges fizikai és mentális egészségre vonatkozó ismereteket a tanulók a biológia és testnevelés tan-

tárgyak keretében sajátítják el. E kompetencia alapja az a képesség, hogy különféle területeken jól tudja-

nak kommunikálni, megértsék a különböző nézőpontokat, empatikusak és a változások iránt fogékonyak 

legyenek. Ennek a területnek a fejlesztése első-sorban az osztályfőnöki órákon történik. 
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• A munkavállalói és vállalkozói kompetencia fejlesztése: A kompetencia lényege az, hogy az ember képes 

legyen az őt körülvevő események, lehetőségek jellemzően objektív, szélsőségeket kerülő értékelésére, a 

számára szükséges információk kiszűrésére és konstruktív alkalmazására. A vállalkozói kompetencia ki-

alakítása minden tantárgy tanításakor követelmény. Különös figyelmet kell kialakítására, a kialakulás 

ellenőrzésére fordítanunk az osztályfőnöki órák keretében. 

• Kreativitás, önkifejezés, kulturális tudatosság: Ez a kompetencia magában foglalja az esztétikai megis-

merés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése fontosságának megismerését és befo-

gadását. A kompetencia-terület fejlesztésében különösen nagy szerepe van iskolánkban az irodalomnak, 

a vizuális művészeteknek, a mozgóképnek. E kompetencia-terület fejlesztését az idegen nyelvi oktatás 

során is szem előtt kell tartanunk, ahogyan sort kell rá keríteni az osztályfőnöki órák tematikájában is. 

Tanítványainknak meg kell ismerkedniük a műalkotások elemzésének eszközrendszerével, véleményt 

kell tudniuk alkotni művekről, képessé kell válniuk az önkifejezésre, saját nézőpontjuknak mások elkép-

zeléseivel való összevetésére. 

A kompetenciák kialakításában célunk: fenntartani és fejleszteni diákjainkban a kreativitás iránti igényt. 

Feladatunk: 

• a tanítási órákba a lehetőségekhez mérten minél több kreatív gyakorlat beépítése (önálló problémameg-

oldás, kísérletezés; kiselőadások, elemzések készítése, önálló gyakorlatok), 

• a tanórán kívül is kreativitást fejlesztő tevékenységek végeztetése (műsorok, iskolai, városi ünnepségek, 

rendezvények készítése; diáknap lebonyolítása, háziversenyek szervezése). 

Célunk: elősegíteni a korszerű, sokoldalú általános műveltség kialakulását. 

Feladatunk: 

• kialakítani igényüket a folyamatos önművelésre, az értékelésre és önértékelésre, 

• a tanulás tanítása, a hatékony tanulás módszerinek és technikáinak elsajátíttatása, a gondolkodási képes-

ségek, a kritikai gondolkodás fejlesztése 

• az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása, 

• csoportbontás esetén több lehetőséget biztosítani az önálló szóbeli megnyilatkozásokra, 

• számítógép parkunkat folyamatosan bővíteni, korszerűsíteni, 

• lehetővé tenni a számítógépek használatát a diákok számára tanítási időn kívül is, 

• a könyvtár állományát folyamatosan bővíteni. 

Célunk: erősíteni diákjaink emberi, erkölcsi tartást adó egyéni és közösségi nevelését. 

Feladatunk: 

• példát adni az erkölcsi magatartásra, 

• az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítése, gazdagítása, helyes magatartásformák megismertetése és 

gyakoroltatása; 

• ösztönözni tanulóinkat arra, hogy fogékonyak legyenek az emberi kapcsolatokra, barátságokra (őszinte-

ség, egymás elfogadása, udvariasság), 

• segíteni diákjainkat abban, hogy kialakuljon bennük az önismeret és önkontroll, a saját személyiség ki-

bontakozásának, az önfejlesztésnek az igénye; megismerjék, elfogadják önmagukat, felelősséget vállal-

janak saját sorsának alakításáért (önállóság, szorgalom), 

• támogatni a diákok önszerveződését, segíteni a diákönkormányzat munkáját, 

• az aktív állampolgári léthez szükséges ismeretek, képességek elsajátíttatásával segíteni diákjainkat. 

Célunk: a hagyományok ápolása. 

Feladatunk: 

• a szűkebb és tágabb környezetünk történelmi, kulturális és vallási emlékeinek, hagyományainak feltárása, 

ápolása, 

• megismertetni új diákjainkkal az iskolai hagyományokat (Magyar László-nap, diáknap, gólyabál, kará-

csonyi teadélután, szalagavató, farsangi bál, ballagás) 

• iskolai és városi ünnepségek (október 23., március 15.,) megtartása, 

• iskolatörténeti vetélkedő szervezése, 

• diákjainkat elindítani iskolai, városi, megyei, regionális, országos szaktárgyi, illetve szakmai versenye-

ken, 

• táborok, kirándulások szervezése. 

Célunk: az európai azonosságtudat kialakítása, az egyetemes kultúra értékeinek megismertetése. 

Feladatunk: 

• az egyetemes emberi civilizáció eredményeinek megismertetése diákjainkkal, 
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• a másság elfogadására, toleranciára nevelés, 

• a nemzetközi kapcsolatok közvetlen ápolása a testvérvárosok (Weikersheim, Ossona, Borszék) középis-

koláival, iskoláival az E-Twinnig segítségével. 

Célunk: olyan generációkat nevelni iskolánkban, melyek tisztában vannak a testi lelki egészség fontosságával. 

Feladatunk: 

• a mindennapi testedzés biztosítása, 

• tanórákon (osztályfőnöki, biológia) elméleti képzés, mentális készségek fejlesztése, az egészségtan gya-

korlati jellegű oktatása 

• védőnői, mentálhigiénés tanácsadás igénybe vétele, 

• az egészséget befolyásoló környezeti tényezők felismertetése, 

• személyes higiéné, egészséges étkezés, egészséges életvitel hangsúlyozása, 

• káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának megelőzése, 

• párkapcsolatra, családi életre való felkészítés segítése, 

• az elfogadó és segítőkész magatartás kialakítása, 

Célunk: felhívni diákjaink figyelmét a környezetminőség jelentőségére. 

Feladatunk: 

• a tantárgyakban megjelenő környezettel, természettel kapcsolatos anyag feldolgozása (GLOBE program), 

• a környezettudatos életmód elemeinek elsajátíttatása, 

• bevonni tanulóinkat környezetünk értékeinek megóvásába, gyarapításába. 

Célunk: diákjaink felkészítése a felnőtt lét szerepeire. 

Feladatunk: 

• átfogó képet nyújtani a munka világáról, 

• a szociális és állampolgári kompetencia tudatos fejlesztése, 

• a rugalmasság, az együttműködés és a bizonytalanság kezelésének képességeit elsajátíttatni diákjainkkal, 

• segíteni, hogy tanulóink tudatos fogyasztókká váljanak. 

IV/2. A nevelő-oktató munka eljárásai 

A kitűzött célok elérése érdekében alkalmazott eljárások (módszerek), eszközök szorosan függnek a nevelés-ok-

tatás tartalmi elemeitől, a pedagógiai intuíciótól, a találékonyságtól, a pedagógus aktivitásától. Minden módszer 

célja, hogy a tanulókat pozitív tevékenységre késztessük, kiküszöböljük a negatív hatásokat. 

Pedagógusaink az alkalmazott módszerek, eljárások kiválasztásakor figyelembe veszik: 

• a tanulók életkori sajátosságait, 

• saját személyiségüket (pedagógiai kultúra, felkészültség, stílus, egyéniség), 

• az adott szituációt és annak tartalmát, 

• az alkalmazás hatékonyságát. 

A szokások kialakítását célzó, beidegző módszerek: 

• Közvetlen: követelés, gyakoroltatás, segítségadás, ellenőrzés, ösztönzés 

• Közvetett: a tanulói közösség tevékenységének megszervezése, közös célok kitűzése, elfogadtatása, ha-

gyományok kialakítása 

Magatartási modellek bemutatása, közvetítése: 

• Közvetlen: elbeszélés, tények és jelenségek bemutatása, műalkotások bemutatása, a nevelő személyes 

példamutatása. 

• Közvetett: a pedagógusok részvétele a tanulói közösség tevékenységében, a követendő egyéni és csopor-

tos minták kiemelése a közösségi életből. 

A meggyőződés kialakítása: 

• Közvetlen: magyarázat, beszélgetés, a tanulók önálló elemző munkája 

• Közvetett: felvilágosítás a betartandó magatartási normákról, vita. 
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Alkalmazott nevelési-oktatási eljárások, módszerek: 

• Alapmódszerek: 

o tanári magyarázat (frontális tanítás): beszélgetés, kérdve kifejtés, előadás, előadás demonstráci-

óval, illusztrációval 

o munkáltatás (egyéni, de nem önálló tanulás): feladatmegoldás, variációs módszer, házi feladat 

o individualizálás (egyéni és önálló tanulás): egyénre szabott feladatok 

o feladatrendszerrel segített tanítás-tanulás, ugyanarról a témáról különböző nehézségű és bonyo-

lultságú feladatok megfogalmazása a különböző képességű egyének vagy csoportok számára 

o tanulói együttműködésen alapuló tanulási módszerek: kooperatív tanulás, projekttanulás, páros 

munka 

o multidiszciplináris órák tartása 

o digitális technológiával támogatott módszerek alkalmazása 

• Motiváló módszerek: 

o csoportmunka (a csoportokat különböző témájú és nehézségű feladatok elé állítjuk) 

o játék (szerepjáték, szimuláció, verseny) 

o vita 

o kutató-felfedező módszer (főként a természettudományokban) 

o projekt módszer (a tanulók érdeklődésének megfelelő tanulási célok és tartalmak megfogalma-

zása) 

• Stratégiák (komplex módszerek): 

o programozott oktatás 

o számítógéppel segített tanítás-tanulás 

o oktatócsomag 

o mesterfokú tanítás-tanulás 

A megfogalmazott célok elérését a következő tanulásszervezési eljárásokkal segítjük: 

• Csoportbontás: A tanulók kommunikációs képességének fejlesztése, valamint tudásuk elmélyítése érde-

kében a gimnáziumban csoportbontásban tanítjuk a matematikát, informatikát, az idegen nyelveket, a 

szakiskolában idegen nyelvet, informatikát, szakmai gyakorlati tárgyakat. A hatékonyság érdekében arra 

törekszünk, hogy az egy-egy csoportokban tanulók létszáma ne haladja meg a 18 főt. 

• Szabadon választott foglalkozások: felzárkóztatás, tehetséggondozás, érettségi vizsga előkészítő, érdek-

lődési kör (szakkör), mindennapos testnevelés. 

• Tanulmányi és sportversenyek: Az önbizalom és a vállalkozó szellem erősítése érdekében szorgalmazzuk 

és támogatjuk tanulóink részvételét a különböző szintű tanulmányi és sportversenyeken, iskolai szintű 

megmérettetéseket rendezünk számukra változatos témákban. 

• Meghívott előadók: Elsősorban osztályfőnöki órák keretében meghívott előadók segítségével felvilágo-

sító, megelőző, illetve szabálykövető előadásokat szervezünk az egészséges életmódra nevelés érdeké-

ben. 

• Egyéb eszközök: A közösségfejlesztés érdekében segítjük diákjainkat saját rendezvényeik megszervezé-

sében (pl. osztálykirándulások, klubdélutánok, előadások, gólyaavatók farsang stb.), és támogatjuk őket 

az egyéb közös együttlétet és élményeket biztosító rendezvények (pl. sportrendezvények) szervezett lá-

togatásában. 

V. A személyiség és közösség fejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

V/1. A személyiség- és közösségfejlesztés közös feladatai 

A gimnáziumban a hatosztályos képzésben tanuló 12-13 éves korosztályhoz tartozó gyerekek személyiségfejlő-

dése igen eltérő szinten van, a fejlődési tempó különbsége rendkívül jellemző. Ez adódik a biológiai fejlődésük és 

a lelki érettségük eltérő fokából. 

A különbözőségek ellenére általánosan elmondható erről a korcsoportról, hogy egyszerre jellemzi a gyermekeket 

a felfokozott mozgásigény és ugyanakkor a nagyfokú fáradékonyság. Mindkettőt az idegrendszer általános labi-

litása okozza. Az új iskolarendszerbe való átmenet, a beilleszkedés nehézségei pedig még tovább fokozzák ezeket 

a problémákat. Így különösen fontos a nevelési elvek között a serdülő idegrendszer túlterhelésének elkerülése az 

aktív és passzív pihenés biztosításával. Másrészt a tanulók számára olyan cselekvési lehetőséget kell teremtenünk, 

amelyekben kiélhetik óriási aktivitásukat (szakkörök, sportkörök, az iskoláért vagy városért végzett társadalmi 

munka). 
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Ennek a korcsoportnak másik jellemző sajátossága, hogy a felnőtthöz – szülők, tanárok – fűződő viszonya erőtel-

jesen megváltozik. A korábbi évekkel ellentétben – amikor mint kisgyerek még erősen kötődött a felnőtthöz, az ő 

véleménye, értékítélete megfellebbezhetetlen volt a számára-, a gyermek ezekben az években a felnőttekről foko-

zatosan leváló, sokszor velük szembeforduló serdülővé válik (12-16 év). Egyre fontosabb lesz a csoporthoz tarto-

zás, a társak elismerése. Ez a vágy sokszor olyan erős, hogy a gyermek sokszor inkább vállalja a felnőttel való 

konfliktust, mint a kiközösítés veszélyét. Fontos nevelési feladat, hogy ne alakuljanak ki olyan csoportok, amelyek 

az iskola értékrendjével szembefordulva negatív, de sokszor a gyerek számára vonzó példát adnának. 

Olyan személyiségvonások kialakítására kell törekednünk, mint a felelősségtudat, a saját érdek alárendelése a 

nagyobb közösség érdekeinek, tolerancia. 

A gyermekek erősödő kritikai érzékét helyes irányba kell tudni terelni, az őket foglalkoztató problémákra együtt 

kell keresnünk a választ, hogy partnereknek érezhessék magukat. 

E korszak sok ellentmondásossága közül az érzelmi kiegyensúlyozatlanság, hangulati labilitás, nagyfokú érzé-

kenység, a befelé fordulás, az önértékelés megrendülése sok nevelési gondot okozhat. Ezek megoldásában segíthet 

az iskola. Sokszínű, többféle képességet, készséget mérő és értékelő tevékenységrendszert ajánlunk fel a tanuló-

inknak – a tanulmányi versenyeken kívül sport, művészeti, kézügyességi és egyéb területeken. Ilyen módon a 

siker, az elismerés lehetőségéhez juttatjuk a serdülőt. 

Fontos szerep hárul a pedagógusokra a közösségformálás segítésében. Ez különösen hangsúlyos ebben az oktatási 

formában, hiszen a gyerekek az általános iskola 6. osztálya után különböző, még valószínűleg kialakulatlan kö-

zösségekből kerülnek hozzánk. Lényeges, hogy mielőbb megteremtődjön az osztályon belül az összetartozás ér-

zése, a közös célokért (tanulmányi munka, iskolai feladatok elvégzése) való tenni akarás. Az osztály tagjai egy-

mással törődő, egymást nevelő közösséggé válnak, megteremtődnek a munkavégzés feltételei, és az ebből követ-

kező jó közérzet, derűs hangulat. 

Bár ennek a korcsoportnak életkori sajátossága, hogy a nagyobb osztályközösségen belül kisebb csoportok, barát-

ságok szövődnek, el kell kerülnünk, hogy azok szembeforduljanak egymással, vagy bizonyos tanulókat az osztály 

kiközösítsen. Egymás értékelésében kerüljék el a normák kizárólagos megkövetelését, tudják egymást elfogadni 

és sokoldalúan, egyedien megítélni. 

Ugyanakkor el kell érnünk, hogy a tanulók az iskola követelményeit sajátjuknak érezzék, megvalósításukat fon-

tosnak tartsák. Erre legjobban akkor ösztönözhetjük őket, ha a normarendszer kialakításában is kikérjük a véle-

ményüket (Házirend, magatartási és szorgalmi jegyek megvitatása stb.) 

A hatosztályos képzési forma második évének végén iskolaváltási lehetőséget biztosítunk tanulóink számára. Ez 

az első olyan kimeneti pont, amikor más képzési formába, más iskolatípusba léphetnek át, ha erre igényük van. 

Középiskolás diákjainkat (14-18 év) teljes személyiségnek - test, lélek és szellem egységének - tekintjük. Az 

ismeretközvetítéssel egyenértékűnek tartjuk a testi nevelést és a személyiségfejlesztést. 

Értéknek tekintjük a többé válás igényét, a tanulni akarást, a tudást, az egészséges életmódot, a humanista és de-

mokratikus gondolkodást. Miközben az egyén fejlődésének legmegfelelőbb képzési utakat ajánljuk, a közösségért 

tenni tudó és akaró fiatalokat kívánunk nevelni. 

Fontosnak tartjuk a munkafegyelemre, a megbízhatóságra, a felelősségre, az önállóságra, a kreativitásra, a nyitott-

ságra nevelést; célunk, hogy a tanuló fogékony legyen a változásokra a szakmában és környezetében; fontosnak 

tartjuk az önképzési igény és képesség fejlesztését. 

Előnyben részesítjük az együttműködést a versennyel szemben, azonban nem vetjük el az egészséges fejlődéshez 

vezető versenyt. Pedagógiai tevékenységünkben nagy hangsúlyt kapnak a modernizációs értékek (informatika, 

vállalkozás, élő idegen nyelvek ismerete, kommunikáció) 

A serdülőkor és az ifjúvá érés bonyolult életszakasza nehéz feladatok elé állít minden nevelőt, és a fiatalok számára 

is sok problémát okoz. Nehéz körülhatárolni kellő pontossággal e korosztály életkori sajátosságait, mert sokkal 

nagyobbak az egyéni eltérések, mint a korábbi életszakaszokban. 

  



- 13 - 

 

A 14-18 éves korig tartó fejlődési periódust 2 szakaszra osztjuk: 

• serdülőkorra, ami lányoknál kb. 12-15 éves korig, fiúknál 13-16 éves korig tart 

• ifjúkorra, ami lányoknál 16-20, fiúknál 17-21 korig tart. 

Programunk személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai alapelveinek, céljainak és feladatainak érvé-

nyesítéséhez szükséges: 

• a kerettantervekben, a központi szakmai tantervekben leírt egységes, alapvető tartalmak átadása, elsajá-

títtatása, 

• a nevelési területek feladatainak érvényesítése, 

• valamint az ezekre épülő differenciálás. 

V/2. A serdülőkorhoz kapcsolódó pedagógiai feladatok 

• Biológiai változások – a második alakváltozás kora: 

o testmagasság, testsúly növekedése, 

o mozgás diszharmonikussá válik, 

o egyes belső szervek fejlődése aránytalanságot mutat, 

o egészségi panaszok, rosszullétek, 

o idegrendszeri ingerlékenység, kiegyensúlyozatlanság, 

o értelmi teljesítőképesség nő, 

o hormonális változások, másodlagos nemi jellegek kialakulása. 

• Pszichológiai változások: 

o keresi a helyét a világban, befelé fordulás, példakép-választás, kritikai gondolkodás, igazságér-

zet, vitatkozás (előzmény-következmény, ok-okozat), 

o kettősség: még nem felnőtt, de már nem gyerek, serdülő – felnőtt ellentét, társas kapcsolatok 

állandósulása, a megértés igénye, a társaságnak való megfelelés, 

o belső ellentmondás: vágyak-képességek, érdeklődés a szokatlan iránt, kalandvágy, csavargásra 

való hajlam, nagyfokú ábrándozás, alkotó képzelet, harmadik „miért?” kor, szenvedélyekre való 

hajlam (pozitív/ negatív hatások), 

o gyakorlati tevékenység iránti igény megnő, 

o értelmi fejlődés nem olyan ugrásszerű, mint a biológiai, a forgalmi gondolkodásra való képesség 

általánossá válása. 

• A serdülőkor kapcsolatainak alakulása: 

o a felnőtt szerephez való magatartás kialakul, megválogatja, hogy kikkel társul, kisebb csoportok 

jönnek létre, társas választást a csoportnorma szabályozza, az iskolai osztály a társas kapcsolatok 

vezető színtere, az osztályban mikroközösségek jönnek létre barátság, érdeklődés, lakóhely, tel-

jesítmény szerint 

o státuszok, szerepelváltozások, teljesítményszokások, igénynívó önismeret, 

o közös tevékenységű csoportok, azonos cél, érdeklődés pl. szakkör, fakultáció sportkör, felszínes 

barátságok valamilyen érdek vagy érdeklődésből adódóan alakulnak ki, diákszerelmek. 

Pedagógiai feladatok: 

• szokásalakítás: rendszeres munkára és pihenésre való nevelés, 

• jellemalakítás: példaadás, igényességre nevelés, felelősségre (egymás és önmaga iránti) nevelés, 

• kommunikációs képességek fejlesztése 

• a közösségbe, az iskola rendjébe való harmonikus beilleszkedés segítése (házirend, hagyományok, érté-

kelési szakaszok), 

• a közösségi élethez szükséges önismeret, együttműködési készség, együttműködni akarás, tisztelet, segí-

tőkészség, szolidaritásérzés, empátia fejlesztése, 

• megbízhatóság, becsületesség, szavahihetőség, önmagáért és másokért érzett felelősség fejlesztése, kiala-

kítása a tanulókban, 

• a közösség demokratikus működésének értékének és a demokratikus működés általános szabályainak tu-

datosítása, 

• a természeti és épített környezet iránti felelősség, a védelmükért működő normarendszer kialakítása, fej-

lesztése, 

• az alkotó képzelet kibontakoztatása (szakkörök, önképzőkörök, készségfejlesztés), 

• a kreativitás kibontakoztatása, „kordában” tartása, 

• önismeret, reális énkép kialakításának segítése, 

• a tanulás tanítása: a tanulási módszerek elsajátításában segítségnyújtás, felzárkóztatás, 
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• a tanulók mozgásszükségleteinek kielégítése: a szabadidős sportok megismertetése, megszerettetése, a 

mindennapos testmozgás igényének felkeltése. 

• felvilágosítás – szexuális, szenvedélybetegségek, 

• egészséges életmódra és higiéniára való nevelés. 

V/3. Az ifjúkorhoz kapcsolódó pedagógiai feladatok 

• biológiai változások: 

o a növekedés befejeződik, a testsúlygyarapodás és az izomzat fejlődése folytatódik, kialakul a 

harmonikus alkat, 

o a mozgás rendezetté válik, 

o az érrendszer, a szív és az idegrendszer túlzott érzékenysége, 

o a nemi érés befejeződik. 

• pszichológiai változások: 

o önállósodás – már felnőtt, a jövőképhez való tanulás felismerése, a tanuláshoz való viszony ja-

vul, igazságkeresés, a világnézet alakulása, a megismerő tevékenység javul, kísérletező kedv, 

önálló munka, alkotó tevékenység, a gondolati támpontok átszövik a tanulást, speciális érdeklő-

dés kialakulása, akaratfejlődés, önnevelés, céltudatos keresés, pályaválasztás, magas szintű is-

meret, de élettapasztalatok hiánya, 

o rendszertelenség és nagyvonalúság, érzelmi telítettség, bő fantázia, heves érzelmek, differenciált 

érzelmi élet, 

o sportban csúcsteljesítmények, 

• az ifjúkor kapcsolatainak alakulása: 

o kapcsolatok letisztulása – egy – két mélyebb barátság (közös célok, érdeklődés), 

o tartós párkapcsolatokra való igény, 

o felnőttekkel való viszonya javul. 

Pedagógiai feladatok: 

• egészséges életmódra nevelés, 

• fokozott fizikai terhelés, az életkoruknak megfelelő fizikai állóképesség, edzettség kialakítása 

• pályaorientáció, speciális érdeklődés kibontakozása (olyan képzési szerkezet, és olyan képzési formák 

kialakítása, fenntartása, ahol az adott szakterületen a tanulók képességének és teljesítményének megfelelő 

végzettséget megszerezheti, szándékának és tanulmányi eredményének megfelelően felkészülhet a mun-

kába állásra, illetve a felsőfokú továbbtanulásra) 

• tehetséggondozás: versenyekre, felvételikre való felkészítés, 

• az oktató-nevelő munkában  a vizsgaorientáltság (követelmények teljesítése) és az alkalmazóképes isme-

retek, képességek, a szakemberképzés szempontjából  fontos szerepet 

• kap az ismeretközvetítés. 

• önálló gondolkodásra, problémamegoldásra való nevelés, 

• erkölcsi, világnézeti nevelés: a világnézeti választás lehetőségének a biztosítása, ösztönzés a saját véle-

ményalkotásra, 

• a nemzeti azonosságtudatot, az egymás mellett élő különböző kultúrák iránti igény fejlesztése, 

• felkészítés a társadalomba való beilleszkedésre (ifjúságvédelmi munka, diákönkormányzati, diákközéleti 

tevékenység. 

A megvalósítás formái: 

• Tervezett egészségnevelő tevékenységeink következetes megvalósítása. 

• A fejlesztő tevékenység szakember segítségével, egyéni vagy csoportos módon. 

• Család – iskola egyeztetett, együttes hatásrendszerének érvényesítése. 
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VI. A személyiség és közösségfejlesztést szolgáló tevékenységek, folyamatok 

VI/1. A tanulói személyiség fejlesztésének legfontosabb színtere: a hosszabb taní-

tási-tanulási folyamatba illeszkedő tanítási óra 

Az iskola nevelői a tanítási-tanulási folyamat megszervezése során kiemelten fontosnak tartják a tanulók motivá-

lását, a tanulói aktivitás biztosítását és a differenciálást. 

A motiválás célja, hogy tanulóinkban felébresszük azokat az indítékokat, amelyek őket tanulásra ösztönzik, és ezt 

a tanulási kedvet a tanulás végéig fenn is tartsuk. 

A tanítási órák tervezésénél és szervezésénél minden esetben előtérbe helyezzük azokat a módszereket és szerve-

zeti formákat, amelyek a tanulók tevékenykedtetését, vagyis állandó aktivitását biztosítják. 

Az iskolai tanulási folyamat során törekeszünk a differenciálásra, vagyis az, hogy a pedagógusok nevelő oktató 

munkája a lehetőségekhez mérten a legnagyobb mértékben igazodjon a tanulók egyéni fejlettségéhez, képessége-

ihez és az egyes tantárgyakból nyújtott teljesítményéhez. 

Módszereink célja, hogy a tanulókat pozitív tevékenységre késztessük, ezáltal a kerettantervben, illetve helyi tan-

tervben leírt, egységes, alapvető tartalmakat elsajátíttassuk velük. 

A gimnáziumban általános tantervű osztályok vannak. Az eredményesebb munka érdekében fontosnak tartjuk, 

hogy bizonyos tantárgyak tanítását csoportbontásban szervezzük meg. 

A matematika, az idegen nyelvek, az informatika illetve 7-8. évfolyamon az anyanyelv kisebb létszámú csopor-

tokban történő oktatása nélkülözhetetlen feltétele az eredményességnek. A 11-12., (12-13.) évfolyamon a fakultá-

ció (emelt/ közép szintű érettségire felkészítő csoport) miatt a csoportbontások a meghirdetett és választott tár-

gyakban is megjelennek. 

VI/2. A tehetség, képesség, kibontakozását segítő tevékenységformák 

A tehetség, képesség kibontakoztatásához iskolánk a következő lehetőségeket, tevékenységi formákat szer-

vezi kötelező tanórai foglalkozásokon belül: 

• a tanuló egyéni fejlődési üteméhez igazodó pedagógiai eljárások, eszközök, módszerek alkalmazása, 

• differenciált tanulói tevékenységek szervezése, 

• érdeklődéstől függő tantárgyi kiegészítő modulok feldolgozása, 

• a szabadon tervezhető órakeretet a fejlesztési igények szerinti tantárgyak, modulok időkeretének növelé-

sére fordítjuk. 

A szabadon tervezhető időkeretet a fakultáció megszervezésére, a tanult ismeretek alkalmazásának, a készségek, 

képességek fejlesztésére, valamint a tantervi követelményeket kiegészítő ismeretek elsajátítására, a képességek, 

készségek fejlesztésére fordítjuk. 

A tehetség, képesség kibontakoztatását az alábbi tevékenységek segítik: 

• az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 

• csoportbontásban végzett oktatás, 

• a nem kötelező (választható) tanórán tanulható tantárgyak tanulása, 

• a tehetséggondozó foglalkozások; 

• az iskolai sportkörök; 

• a szakkörök; 

• versenyek, vetélkedők, bemutatók (szaktárgyi, sport, kulturális stb.); 

• a szabadidős foglalkozások (pl. színház és múzeumlátogatások); 

• az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos hasz-

nálata; 

• a továbbtanulás segítése, 

• kapcsolat a különböző szakmai, művészeti, civil szervezetekkel. 

Fakultáció (Emelt/közép szintű érettségire felkészítő csoport): 

A gimnáziumban az emelt szintű érettségire felkészítő csoportok mellett, azokból a tantárgyakból, amelyeket az 

érettségit megelőző utolsó két évben nem tanulnak diákjaink megfelelő létszámú jelentkező esetén középszintű 

érettségire felkészítő csoportot indítunk. 

A fakultáció feladatai: 

• a kétszintű érettségire, felvételire való felkészítés, 

• biztosítja 11-12. (13.) évfolyamon az emelt szintű képzést 
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Rendszeresen megszervezésre kerülő tanulmányi versenyek: 

A tehetséges tanulók fejlődését segítik a szaktárgyi, szakmai, sport, művészeti stb. versenyek, vetélkedők, melye-

ket az iskolában is szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is 

felkészítjük; a pedagógusok az általuk vezetett szakkörökbe, tehetséggondozó foglalkozásokra irányítják a tehet-

ségesnek vélt diákot, ahol kiscsoportos vagy egyéni foglalkozás keretében kiegészítő képzésben részesülnek. A 

versenyek, vetélkedők megszervezését, illetve a tanulók felkészítését a különféle versenyekre a pedagógusok szak-

mai munkaközösségei vagy a szaktanárok végzik. 

Iskolánkban szép hagyományai vannak az OKTV-ken történő részvételnek és a sikeres szereplésnek. A szaktanár 

munkáját megkoronázza, ha valamelyik tanulóját el tudja juttatni az országos döntőre. 

Versenyek (részletesen az éves munkaterv tartalmazza): 

• OKTV, 

• különböző szaktárgyi versenyek (iskolai, megyei, területi, országos), 

• különböző műveltségterületet érintő vetélkedők (iskolai, megyei, területi, országos) 

• művészeti versenyek, 

• sportversenyek. 

Az iskolai tehetséggondozás egyéb területei: 

• bentlakásos tábor, 

• tanulmányi és egyéb (sport, kulturális) jellegű versenyre való felkészítés, 

• a továbbtanulás segítése, 

• szakkörök (művészeti, szaktárgyi) biztosítása, 

• iskolai sportkör, 

• szabadidős foglakozások (színház és múzeumlátogatás) megszervezése. 

VI/3. Az iskolában a nevelési-oktatási célok megvalósítását segítő, tanítási órán 

kívüli tevékenységek 

Az intézményi munka szerves része a tanórán kívüli foglalkozások köre. A közoktatási törvény előírásai és hagyo-

mányaink szerint szervezzük e tevékenységeinket. A tanórán kívüli nem kötelező tevékenységeket, foglalkozáso-

kat saját bevételből, pályázati forrásokból, alapítványi támogatásokból is finanszírozhatja az intézmény. 

A gimnáziumban megvalósuló tanórán kívüli tevékenység: 

a) Hagyományápolás 

Kiemelt feladatunknak tekintjük az iskola névadójának, Magyar László emlékének ápolása. Ezt szolgálja az éven-

kénti, novemberi megemlékezés, vetélkedő, iskolanap. A névadó mellett iskolánk fennállásáról is megemlékezünk, 

ötévente iskolatörténeti kiállítással, lehetőség szerint évkönyv kiadásával, ünnepi gálaműsorral, kiállítással. 

Új diákjainkkal megismertetjük az iskolai hagyományokat, évente megszervezzük hagyományos iskolai rendez-

vényeinket: gólyatábor, gólyabál, szalagavató, diáknap, ballagás. 

Minden tanévben iskolai ünnepséget, megemlékezést tartunk a nemzeti ünnepekkor. Fontosnak tartjuk, hogy a 

város közéletében betöltött szerepünket megőrzését: az 1956-os eseményekre emlékező városi ünnepség műsorát 

gimnazistáink adják. 

Feladatunknak tekintjük szűkebb környezetünk történelmi, kulturális és vallási emlékeinek, hagyományainak fel-

tárását, ápolását (pl. iskolai vetélkedők, katonasírok gondozása). 

Diákjainkat indítjuk iskolai, városi, megyei, regionális, országos versenyeken; a környék iskoláival hagyomány-

ápoló rendezvények segítségével tartjuk a kapcsolatot. 

A műsorszervezés rendje: 

Műsor/ünnepély/program Időpont Szervező 

gólyatábor augusztus utolsó hete DÖK 

gólyabál szeptember vége/október eleje 8. évfolyam 

október 23-i iskolai, városi megemlékezés október 23. 10. évfolyam 

Magyar László Iskolanap műsora november közepe 12. évfolyam 

szalagavató november utolsó péntekje 11. évfolyam 

karácsonyi teaház december közepe DÖK 

március 15-i iskolai megemlékezés március közepe 9. évfolyam 

ballagás május eleje 11. évfolyam 
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b) Diákönkormányzat 

A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének 

segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. Az iskolai diákönkormányzat munkáját a 7-12. évfolyamok-

ban megválasztott küldöttekből álló vezetőség irányítja, tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevelő 

segíti. Tagjai a diáknap rendezvényeinek megszervezése mellett a törvény szabályozta keretek között részt vesznek 

az iskola életének megszervezésében. 

A DÖK évente javaslatot tehet a szabadidős tevékenységi formákról. A tanulói (szülői) igények ismeretében (fel-

mérés: előző tanév május 20-ig) a személyi, tárgyi feltételek alapján, a finanszírozási lehetőségek számbavételével, 

a nevelőtestület dönt az induló szakkörökről, sportkörökről, szabadidős foglalkozásokról. 

c) Iskolai sportkör 

Az iskolai sportkörnek az iskola minden tanulója tagja. Az iskolai sportkör a tanórákkal (testnevelési óra) együtt 

biztosítja a tanulók mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését az iskolai és az iskolán kívüli sport-

versenyekre. 

d) Szakkörök 

A különféle szakkörök a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálják. 

A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művészetiek ill. szaktárgyaik. A szakkörök indításáról – a felmerülő 

igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt. 

e) Osztálykirándulások 

A szülői munkaközösségek a tantervi követelmények, a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok számára 

évente egy alkalommal tanulmányi kirándulást szervezhetnek. Az osztály kiránduláson való részvétel önkéntes, a 

felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Az iskola az osztály számára a tanítás nélküli munkanapot (ma-

ximum 1 nap) és a szakmai felügyeletet biztosítja. 

f) Múzeumi, könyvtári, művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozások, tanulmányi kirándulások 

Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését szolgálják a különféle közműve-

lődési intézményekben, ill. művészeti előadásokon tett csoportos látogatások. Az e foglalkozásokon való részvétel 

– ha az költséggel is jár – önkéntes. 

A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 

g) Szabadidős foglalkozások 

A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére a nevelőtestület a tanulókat azzal készíti fel, hogy a felmerülő igé-

nyekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szervez (pl. túrák, kirándulá-

sok, táborok, színház és múzeumlátogatások, klubdélutánok, osztálydélutánok, korcsolyázás stb.). A szabadidős 

rendezvényeken való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 

h) Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata 

A tanulók igényei alapján előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az iskola létesítményeit, ill. eszközeit 

(pl. sportlétesítmény, informatika szaktanterem, osztályterem) a tanulók – tanári felügyelet mellett – egyénileg 

vagy csoportosan használják 

i) Hit és vallásoktatás 

Az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak végzik a hit és erkölcstan tantárgy oktatását. A hit- és 

erkölcstan oktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes. 

j) Közösségi szolgálat 

Az érettségi vizsga megkezdésének feltétele 50 óra közösségi szolgálat teljesítése. Tanulóink a (20/2012.VIII. 31.) 

EMMI rendeletben meghatározott közösségi szolgálat keretei között egészségügyi, szociális és jótékonysági, ok-

tatási, kulturális és közösségi, a környezet-és természetvédelmi, a katasztrófavédelmi, az óvodás korú, sajátos ne-

velésű igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport-és szabadidős területen folytathatnak 

tevékenységet. Ezek szervezését, megvalósulását az osztályfőnökök koordinálják és adminisztrálják a megfelelő 

nyomtatványokon. 
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VI/4. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos fejlesztési feladatok 

A közösségfejlesztés az a folyamat, amely az egyén és a társadalom közötti kapcsolatot kialakítja, megteremti. 

Iskolánkban a közösségépítés színterei az alábbiak: 

• tanítási órák, gyakorlati foglalkozások, 

• tanórán kívüli foglalkozások, programok 

• diákönkormányzati tevékenység, 

• szabadidős tevékenységek. 

Tanulók nagyobb közösségei: 

• iskolaközösség, 

• tagozati közösség, 

• párhuzamos osztályok közössége, 

• osztályközösség, 

• szakköri csoport, 

• tanköri csoport (korrepetáláson, tehetséggondozáson résztvevők közössége), 

• sportköri csoport, 

• az iskola által szervezett, iskolai rendezvényen résztvevő tanulók közössége, 

• az iskola által szervezett, iskolán kívüli rendezvényen résztvevő tanulók közössége. 

Valamennyi terület más-más foglalkoztatási formát igényel, mások a feladatok, a célok, abban azonban megegyez-

nek, hogy tevékenyen hozzájárulnak 

• az egyén közösségi magatartásának kialakításához, 

• a véleményalkotó, véleménynyilvánító képesség fejlődéséhez, 

• a közösségi normák, szokások elfogadásához (etikai értékrend), a másság elfogadásához, 

• az együttérző, toleráns magatartásformák kialakulásához, 

• a harmonikus embertársi kapcsolatok fejlesztéséhez. 

A közösségfejlesztés során nemcsak a pedagógusoknak van feladatuk, hanem az intézményben foglalkoztatott 

valamennyi dolgozónak, sőt az intézményt segítő szervezetek vezetőinek is, hiszen megjelenésével, viselkedésé-

vel, beszédstílusával, társas kapcsolatával az intézmény valamennyi dolgozója példaként áll a diákok előtt. 

A tanuló panaszaival szaktanáraihoz, az osztályfőnökhöz majd az intézményvezetéshez fordulhat. A panasz jogos-

ságát az érvényes jogszabályok, valamint illetékesség szerint kivizsgálják, és annak eredményéről az érintett(ek) 

számára szóbeli, szükség esetén írásbeli tájékoztatást adnak. 

A közösségfejlesztéssel kapcsolatos legfontosabb feladatok: 

• A Dunaföldvári Magyar László Gimnázium egyik legnagyobb előnye, hogy kis létszámú, így a tanárok a 

folyosón is név szerint szólíthatják tanulóikat, és ezt nem pótolhatja semmi. Nagy hangsúlyt helyezünk 

továbbá az osztályközösség alakítására, amelynek módszerei lehetnek pl.: 

• osztálykirándulások, osztálybulik, közös színház, múzeumlátogatások, osztályok közötti sportversenyek, 

vetélkedők, kulturális műsorok, valamint az iskolai élet egyes területeihez kapcsolódó tanulói közösségek 

kialakítására, fejlesztésére szolgáló programok. 

• Osztályfőnöki feladatok: A közösség vezetőjének alapfeladata egy összetartó, csapat kialakítása, amely-

ben a kipattanó konfliktusok minimális érzelmi megrázkódtatással oldódnak meg, ahol a csoport akarata, 

szelleme a jó irányába mutat (a tudás érték és nem szégyen). Szociometriai elemzések eredményeként 

megismeri az osztályközösség befolyásoló tagjait. Amennyiben őket meg tudja nyerni, megnyerte az 

egész osztályt. 

• Baráti közösségek, hasonló érdeklődési körű tanulók csoportokat hozhatnak és hoznak létre (pl. iskola 

rádiósok, diákújságírók sportköri, szakköri tagok stb.) Az iskola rendelkezésükre bocsátja eszközeit, he-

lyiségeit megfelelő képzettségű pedagógust biztosít, aki segíti munkájukat. 

• Az informális csoportok önszerveződőek, tevékenységükbe csak tanácsadás szintjén kapcsolódnak be a 

pedagógusok, de igyekszenek minden kezdeményezést felkarolni. 

• A mikroközösségeken kívül egy makroközösség (az iskola) tagja is minden tanuló, aki akkor érzi jól 

magát a közösségben, ha magáénak tekinti. Érdekes, sokszínű iskolai rendezvények, melynek aktív köz-

reműködői a tanulók, összehozza a különféle érdeklődési köröket is. 
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A közösségfejlesztés eredményessége érdekében törekednünk kell, hogy minden tanuló: 

• megismerje a társas együttélés azon alapvető szabályait, amelyek a közösségben lévő harmonikus kap-

csolatok kialakításához elengedhetetlenek, 

• megismerje kulturális örökségeink jellemző sajátosságait, nemzeti kultúránk nagy múltú értékeit, legyen 

nyitott, megértő a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások, a másság iránt, becsülje meg azo-

kat, 

• elsajátítsa azokat az ismereteket, gyakorolja azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek az 

otthon, az iskola, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismeréséhez, megbecsüléséhez, az ezekkel 

való azonosuláshoz vezetnek, 

• szerezzen személyes tapasztalatokat az együttműködés, a környezeti konfliktusok közös kezelése és meg-

oldása terén, 

• váljon érzékennyé környezete állapota iránt, legyen képes a környezeti válság elmélyülésének megaka-

dályozására, elősegítve az élő természet fennmaradását és a társadalmak fenntarthatóságát; életmódjában 

a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére törekvés váljon meghatározóvá, 

• legyen képes az új audiovizuális környezetet megérteni és azt szelektíven használni, 

• tudjon társaival és a felnőttekkel is adott témáról, anyanyelvén szabatosan kommunikálni, 

• az önálló, felnőtt életében képes legyen életmódjára vonatkozóan helyes döntéseket hozni, egészséges 

életvitelt kialakítani, kapjon kellő mélységű támogatást a káros függőségekhez vezető szokások kialaku-

lásának megelőzéséhez, ismerje meg a környezet leggyakoribb egészséget, testi épséget veszélyeztető 

tényezőit és ezek elkerülésének módjait, 

• tanuljon meg tanulni, tudja, hogy életpályája során többször pályamódosításra kényszerülhet, 

• legyen képes önellenőrzésre, egymás segítésére és segítő szándékú ellenőrzésére, 

• tevékenysége erősítse a közösséghez való kötődést. 

A pedagógusok helyi, intézményi feladatai: A pedagógus a munkaköri leírásában foglaltak szerint végzi oktató 

nevelő munkáját 

• nevelő és oktató munkája során gondoskodjék a gyermek személyiségének fejlődéséről, tehetségének 

kibontakoztatásáról, ennek érdekében tegyen meg minden tőle elvárhatót 

• segítse a tehetségek felismerését, kiteljesedését, tartsa nyilván a tehetséges tanulókat 

• egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek megismerésére és megbecsülésére, együtt-

működésre, környezettudatosságra, egészséges életmódra, hazaszeretetre nevelje a gyermekeket, tanuló-

kat 

• gondoskodjon a tanuló testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről, 

• segítse a tanuló képességeinek kibontakozását, ill. hátrányos helyzetben lévőknél a felzárkózást, 

• a tanuló életkorának megfelelő magatartási szabályokat ismertesse meg és tartassa be, 

• az ismereteket gazdag módszertani kultúrával, minél hatékonyabban, a modern technika lehetőségei-nek 

megfelelően, többoldalúan közvetítse, 

• vázlatokat, segédanyagokat készítsen a pedagógiai program alapján, a szaktanári szabadság elve szerint 

• a szülőket és a tanulókat folyamatosan tájékoztassa az elektronikus naplón és az e-ellenőrzőn keresztül 

az őket érintő kérdésekről 

• a szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ adjon; 

• munkájához tanmenetet készítsen a pedagógiai programnak megfelelően; 

• a tanítási órákhoz kapcsolódó tervezési, felkészülési, szervezési, ellenőrzési és értékelő munkát elvé-

gezze; a megíratott dolgozatokat maximum 3 héten belül (15 munkanap) kijavítsa, értékelje, ossza ki a 

tanulóknak. A témazáró dolgozatot köteles a tanár az íratás előtt legalább 1 héttel az osztállyal, csoporttal 

szóban közölni, egy tanuló számára naponta legfeljebb egy lehet. Ezeket a dolgozatokat a tanév végéig 

meg kell őrizni, 

• részt vegyen a számára előírt továbbképzéseken, folyamatosan képezze magát 

• a pedagógiai programban és az SZMSZ-ben előírt valamennyi pedagógiai és adminisztratív feladatait 

maradéktalanul teljesítse 

• pontosan és aktívan vegyen részt a nevelőtestület értekezletein, a fogadóórákon, az iskolai ünnepségeken 

és az éves munkaterv szerinti rendezvényeken 

• határidőre megszerezze a kötelező minősítéseket 

• hivatásához méltó magatartást tanúsítson 

• a tanuló érdekében együttműködjön munkatársaival és más intézményekkel 

• tanítás nélküli munkanapokon beosztás szerinti feladatot végezzen, 

• óraközi szünetekben felügyeljen az iskola rendjére; 
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• a fegyelmet mindenkor követelje meg;  

• vegyen részt a szaktárgyaihoz tartozó szertár rendezésében;  

• ismereteit folyamatosan korszerűsítse, részt vegyen nyílt napokon, szakmai bemutatókon, azokról szá-

moljon be a testületnek. 

Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai:  

• tanévkezdéskor, illetve módosításkor ismerteti osztályával a házirendet,  

• figyelemmel kíséri az osztály életét, változásait,  

• éves munkatervet készít, amelyben meghatározza az adott tanév feladatait, az előírt megemlékezése-ket 

megszervezi és megtartatja,  

• vezeti az osztálynaplót, törzslapot, kiállítja a félévi értesítőt és az év végi bizonyítványt, összegzi a hi-

ányzásokat, kéthetente ellenőrzi az elektronikus napló haladási részét,  

• az iskolai rendezvényeken és ünnepélyeken az osztályával részt vesz, és rájuk felügyel,  

• szülői értekezletet és fogadóórát tart, szükség esetén megkeresi a kapcsolattartás más formáit is, 

• törekszik a tanulók iskolán kívüli tevékenységének, életkörülményeinek megismerésére 

• osztálykirándulásokat szervezhet, és első számú felelősként azokon részt vehet 

VI/5. A szociális hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységek 

A szociálisan hátrányos helyzetűek tanulókat különböző jellegű tényezők gátolják adottságaikhoz mért fejlődé-

sükben. Feladatunk, hogy a tanévenként elvégzett helyzetfelmérés, elemzés alapján megtervezett tevékenysége-

inkkel segítsünk minden hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, veszélyeztetett – de különösen a 

szociális hátrányban lévő – tanulót képességeik kibontakoztatásában. 

A szociális hátrányok enyhítését intézményünkben az alábbi tevékenységek segítik: 

• a nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai révén a problémák feltárása, 

• osztályfőnökök és a szaktanárok együttműködése az egyéni haladás megvalósítása érdekében 

• pozitív környezeti és közösségi hatások kialakítása 

• a problémákkal küszködő tanulók sikerélményhez juttatása, folyamatos motiválása 

• tanulás-módszertani segítségnyújtás, 

• különböző szaktárgyi korrepetálások, felzárkóztató foglalkozások, differenciált képességfejlesztés, 

• pályaorientációs tevékenység, 

• támogatott, kedvezményes diákétkeztetés, 

• a tankönyvvásárláshoz nyújtott segélyek, táborozási hozzájárulások, 

• az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos hasz-

nálata, 

• a nevelők és a tanulók segítő, személyes kapcsolatai, 

• felvilágosító munka a szociális juttatások lehetőségeiről szülői értekezleten, fogadóórán, 

• a szülők, a családok nevelési, életvezetési gondjainak segítése, 

• a továbbtanulás irányítása, segítése, 

• az iskolai gyermek és ifjúságvédelmi felelős tevékenysége, 

• szoros kapcsolat a polgármesteri hivatallal és a gyermekjóléti szolgálattal annak érdekében, hogy a szo-

ciális hátrányt elszenvedő tanulók minél hamarabb segítségben részesüljenek. 

VI/6. A beilleszkedési, magatartási zavarok enyhítését szolgáló tevékenységek 

A pedagógiai alapelveink, céljaink és feladataink tükrében intézményünk vállalja azon tanulók nevelését-oktatását, 

akik speciális pedagógiai eljárások segítségével juttathatók el céljaikhoz. 

Célunk, hogy tanulóink a magatartást szabályozó normákat elfogadják, képesek legyenek az osztályközösségbe, 

az iskola közösségébe beilleszkedni. Találják meg az összhangot az egyéni és közösségi érdekek között. Legyenek 

képesek tetteik szociális konzekvenciáinak, más személyek problémáinak és érdekeinek figyelembevételére. Ért-

sék meg a magatartást szabályozó normák érvekkel történő alátámasztását. 

Az iskolánkba érkező tanulók nagy különbséget mutatnak előképzettség, motiváció, valamint tanulási képesség 

tekintetében. A különböző általános iskolákból kikerülő tanulók ismeretei az egyes tantárgyakban is különböző, 

elsősorban a szakiskolában számos diák nem ismeri a kilencedik évfolyamon a legalapvetőbb tanulási módszere-

ket, az ide érkező tanulók 10-15%-a tanulási képességzavarokkal küzd, sokan nem is tudnak róla. 
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Feladatunk: 

• a beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók személyiségfejlesztése, közösségbe kapcso-

lása, szocializálódásuk segítése, 

• kiegyenlítenünk az előképzettségi különbözőségeket, 

• esélyegyenlőséget biztosítanunk valamennyi tanulónk számára a további tanulás során, 

• a nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai révén a problémák feltárása, 

• osztályfőnökök és a szaktanárok együttműködése az egyéni haladás megvalósítása érdekében 

• pozitív környezeti és közösségi hatások kialakítása 

• a problémákkal küszködő tanulók sikerélményhez juttatása, folyamatos motiválása 

• tanulás-módszertani segítségnyújtás, 

• különböző szaktárgyi korrepetálások, felzárkóztató foglalkozások 

• pályaorientációs tevékenység, 

• drog és bűnmegelőzési programok, 

• egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése, 

• egészségügyi szűrővizsgálatok rendszeres megszervezése, 

• gyermek és ifjúságvédelmi felelős tevékenysége, 

• kapcsolatfelvétel a szolgáltató intézményekkel. 

A fejlesztő, segítő tevékenység programját helyzetfelmérés alapján, egyénre szabottan határozzuk meg. 

A beilleszkedési, magatartási zavarok enyhítésének feladatai, stratégiai eljárási rendje: 

Feladatok Felelősök 

Az érintett tanulók megismerést követő regisztrálása nevelőtsetület tagjai, gyermek- és ifjúságvédelmi fele-

lős 

Szakértői vizsgálat, vélemény beszerzése gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 

Személyre szabott pedagógiai eljárások megtervezése nevelési tanácsadó, szakértő bevonásával gyermek- és 

ifjúságvédelmi felelős, nevelőtestület tagjai 

Pedagógiai eljárások érvényesítése (szükség esetén a 

nevelési tanácsadó szolgáltatásainak igénybe vétele): 

• Kiváltó okok megismerése (iskolán kívüli 

környezet hatása) 

• Pozitív környezeti hatások célirányos alakí-

tása, létrehozása 

• Pozitív közösségi hatások célirányos alakí-

tása, létrehozása 

• Személyiségfejlesztő (szociális készségfej-

lesztő) technikák alkalmazása 

• Együttműködési képesség fejlesztése 

• Egyénre szabott haladási ütem kidolgozása 

• Tanulási módszerek, technikák kidolgozása 

• Folyamatos motiválás a pozitív megerősítés 

módszerével 

• Képességzavaros tanulóink számára a hi-

ányzó vagy gyenge kompetenciák fejlesztése 

• Közöségformálás, melynek eredményeként 

kialakul a tanulókban a felelősségérzet osz-

tálytársaik iránt, segítik társaikat 

• Olyan légkör kialakítása az osztályközössé-

gen belül, ahol a tanulás az érték és nem a ta-

nulást megtagadókat övezi a tisztelet 

a tanulóval kapcsolatban állók (család, diáktársak, pe-

dagógusok, egyéb dolgozók), nevelési tanácsadó, 

szakértő 

Iskolai, közösségi programokba való bekapcsolás nevelőtestület tagjai 

A felzárkóztatás színterei: 

• tanórai foglalkozás keretében egyénre szabott oktatási módszer alkalmazása, 

• csoportbontás, 

• korrepetálások, 

• felzárkóztató foglalkozások a felmentett tanulók számára, 

• informatikai, oktatástechnikai eszközök koncentrált használata az oktatásban. 
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VI/7. A tanítási kudarcoknak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése 

A megyei fejlesztési koncepcióval összhangban, a tanulási kudarcnak kitett és részképesség-hiányos (pl.dyslexia, 

dysgraphia) tanulóink esélyt kapnak hiányos ismereteik, képességeik és készségeik javítására. A 9. évfolyamra 

érkező tanulóink heterogén összetételt mutatnak „a hozott” tudás és neveltségi szintekben, képességekben, kész-

ségekben. Célunk, hogy az esélyegyenlőséghez kapcsolódjon, kialakuljon a pozitív tanulói motiváltság, melyhez 

intézményünk feladatokat, felzárkóztató programot, eljárásokat határoz meg. 

Feladat: A kötelező és nem kötelező időkereten belül – szervezetten – biztosítani a szakszerű tudatos felzárkózta-

tást, az egyénhez igazodó fejlesztő tevékenységeket, a személyre szabott pedagógiai eljárásokat, kiemelten kezelve 

a szakértői vélemény alapján dyslexia, dysgraphia miatt hátrányos helyzetben lévők fejlesztő tevékenységét. 

A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése a következő tevékenységek során történik: 

• a nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai révén a problémák feltárása, 

• osztályfőnökök és a szaktanárok együttműködése az egyéni haladás megvalósítása érdekében, 

• pozitív környezeti és közösségi hatások kialakítása, 

• az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése, 

• tanulás-módszertani segítségnyújtás, 

• kooperatív tanulásszervezés a tanórákon, 

• páros munka alkalmazása a tanórákon, 

• egyéni és kiscsoportos felzárkóztató, korrepetáló foglalkozások megszervezése, 

• a problémákkal küszködő tanulók sikerélményhez juttatása, folyamatos motiválása az iskolai könyvtár, 

valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata, 

• a továbbtanulás irányítása, segítése, 

• gyermek és ifjúságvédelmi felelős tevékenysége, 

• kapcsolatfelvétel a szolgáltató intézményekkel. 

VI/8. Az esélyegyenlőség érvényesülését segítő tevékenység 

Az esélyegyenlőség érvényesülését szolgáló tevékenységünk alapvető célja, hogy biztosítsa az intézményen belül 

a szegregációmentességet, az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését. Az intézmény szolgáltatásai-

hoz való hozzáférés egyenlőségének biztosításán túl cél az esélyteremtést támogató lépések, szolgáltatások meg-

valósítása, a hátrányos helyzetű gyermekek hátrányainak kompenzálása, és az esélyegyenlőség előmozdítása az 

intézmény minden tevékenysége során: 

- a beiratkozásnál, felvételinél, 

- tanításban, ismeretközvetítésben, 

- a tanulók egyéni fejlesztésében, 

- a tehetséggondozásban, 

- a fegyelmezés, büntetés gyakorlatában, 

- a tananyag kiválasztásában, alkalmazásában és fejlesztésében, 

- a továbbtanulásban, pályaorientációban, 

- a hátrányos helyzet leküzdésére irányuló tevékenységben, 

- a humánerőforrás-fejlesztésben, pedagógusok szakmai továbbképzésében, 

- a partnerség-építésben és kapcsolattartásban a szülőkkel, segítőkkel, a szakmai és társadalmi környezet-

tel. 

Feladatok: 

• a hátrányos helyzetű (HH) és a halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) tanulók támogatása, 

• hátrányos helyzetű tanulók arányának figyelembe vétele a csoportok kialakításánál, 

• az együttnevelés biztosítása az integráltan oktatható sajátos nevelési igényű tanulók számára, 

• a sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók felül-

vizsgálatának kezdeményezése, 

• a lemorzsolódás arányának csökkentése, mentorálás, különös tekintettel a HH és HHH tanulók körében, 

• a kompetenciamérések eredményeinek javítása, 

• a HH és a HHH tanulók egyre nagyobb arányú bevonása a tanórán kívüli tevékenységekbe, 

• a tanulási hatékonyságot növelő módszertani továbbképzéseken való részvétel ösztönzése, támogatása, 

• IPR fokozatos bevezetése, 

• a legmegfelelőbb pedagógusok kiválasztása az adott csoporthoz, 

• iskolán kívüli segítő programokban való részvétel ösztönzése, 

• pályaválasztás segítése, pályakövetési rendszer megvalósítása. 
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VI/9. A gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 

A nevelőtestület célja a gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő problémák megelőzése, feltárása, megszünte-

tése. 

Az osztályfőnökök és szaktanárok, nevelők ifjúságvédelemmel kapcsolatos konkrét feladatai: 

• a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, illetve veszélyeztetett tanulókra vonatkozó év eleji 

adatgyűjtés, helyzetvizsgálat, 

• a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet, veszélyeztetettség megszüntetéséhez vezető eljárásra javas-

lattétel, 

• pedagógiai eljárások, módszerek, eszközök alkalmazásával törekvés a hátrányos, halmozottan hátrányos 

helyzet, a veszélyeztetettség megszüntetésére, 

• javaslattétel segélyezésre, támogatásra 

• fokozott törődés a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, veszélyeztetett tanulókkal. 

Iskolánk pedagógiai munkáján belül az alábbi tevékenységek szolgálják az ifjúságvédelem céljainak meg-

valósítását: 

• felzárkóztató foglalkozások, 

• tehetséggondozó foglalkozások, 

• az indulási hátrányok csökkentése, 

• differenciált oktatás és képességfejlesztés, 

• a pályaválasztás segítése, 

• a személyes, egyéni tanácsadás (tanulónak, szülőnek), 

• egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése, 

• a családi életre történő nevelés, 

• az iskolai étkezési lehetőségek, 

• az egészségügyi szűrővizsgálatok, 

• a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős tevékenységek, szünidei 

programok), 

• a tanulók szociális helyzetének javítása (segély, természetbeni támogatás), 

• a szülőkkel való együttműködés, 

• tájékoztatás a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról. 

Iskolánk alapvető feladatai a gyermek és ifjúságvédelem területén: 

• fel kell tárni a tanulók problémáit, azok okát, 

• segítséget kell nyújtani a problémák megoldásához, 

• jelezni kell a felmerült problémákat a gyermekjóléti szolgálat szakembereinek, 

• prevenció, megismertetni diákjainkat a káros szenvedélyek hatásaival, 

• a másság elfogadtatása, az egymás iránti toleranciára nevelés. 

A tanulók fejlődését veszélyeztető okok megszüntetése érdekében iskolánk együttműködik a területileg illetékes 

nevelési tanácsadóval, gyermekjóléti szolgálattal, családsegítő szolgálattal, polgármesteri hivatallal, gyámhivatal-

lal, a védőnőkkel, a gyermekorvossal és a rendőrséggel. 

VII. A szülők, a tanulók és a pedagógusok együttműködésének formái 

A Dunaföldvári Magyar László Gimnázium csak akkor működhet eredményesen, ha a tanulói érdeklődésre, 

együttműködésre épít és figyelembe veszi a szülő – tanuló – iskola közös érdekeit. Az iskolai nevelés, a tanuló 

személyiségének harmonikus fejlesztésének elengedhetetlen feltétele a tanulók és a pedagógusok, a szülők és a 

pedagógusok koordinált, aktív együttműködése. 

Ezen együttműködés alapja a közös felelősség. Megvalósulási formái a kölcsönös támogatás és a koordinált peda-

gógiai tevékenység. Feltétele a kölcsönös bizalom és tájékoztatás, az őszinteség. 

Mindezek eredménye a családi és iskolai nevelés egysége és ennek nyomán a kedvezően fejlődő személyiség. 
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VII/1. A tanulókkal való együttműködés formái 

A tanulókat az iskolai életről, az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat vezetője és az 

osztályfőnökök tájékoztatják a következő fórumokon: 

- az iskola igazgatója a diákközgyűlésen, hirdetmény útján 

- a diákönkormányzat vezetője a diákönkormányzat vezetőségének ülésén, ill. az iskolai faliújságján ke-

resztül, 

- az osztályfőnök az osztályfőnöki órán. 

A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről a szaktanárok, osztályfőnökök folyamatosan tájékoztatják. 

VII/2. A szülőkkel való együttműködés formái 

A szülő jogait és kötelességeit a közoktatási törvény tartalmazza. A szülők képviseletének és az intézménnyel való 

kapcsolattartás szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. 

A szülők a legfontosabb partnereink, akik az iskolaválasztással kifejezték nevelési alapelveink és céljaink elfoga-

dását. Alapelvünk, hogy az oktatás és nevelés összhangján alapuló pedagógiai folyamat irányítója a tanár, a szü-

lőkkel az egyenrangú kapcsolatra törekvés mellett érvényesül; a nevelés a pedagógus és a szülő közös feladata. 

A szülőkkel folyamatosan konzultálunk gyermekeik fejlődéséről, munkájáról, a közösségben elfoglalt helyéről, 

kapcsolatainak jellemzőiről. 

A szülők és a pedagógusok együttműködésére az alábbi formák szolgálnak: 

a) Szülői értekezlet (félévente egy alkalommal) 

Feladata: 

• a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása, 

• a szülők tájékoztatása 

o az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről, 

o az országos és a helyi közoktatás-politika alakulásáról, változásairól, 

o a helyi tanterv követelményeiről, 

o az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról, 

o saját gyermekének tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról, 

o a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről, 

• az iskola és az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményeiről, problémáiról, a szülők kérdéseinek, 

véleményének, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása az iskola igazgatóságának. 

A gimnáziumban a szülői értekezlet osztályszintű. 

A szakiskolában a szülői osztály és tagozat szintű. Az iskolai (általában egy-egy évfolyamot) érintő szülői érte-

kezleteken általános nevelési, pedagógiai kérdésekről ad tájékoztatást vagy nyit fórumot az iskola. Az első osztá-

lyos szülők számára összevont szülői értekezleten mutatja be az igazgató az iskolát, ismerteti az intézmény prog-

ramját és elvárásait, illetve válaszol a szülők kérdéseire. 

b) Fogadóóra (december, február és április hónap első keddje 16.30-17.30 óra) 

Feladata: 

• a szülők és a pedagógusok személyes találkozása, 

• egy-egy tanuló egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal (otthoni tanulás, a szabadidő helyes 

eltöltése, továbbtanulás stb.). 

A szülői értekezletek, a fogadó órák időpontját az iskolai munkaterv évenként határozza meg. 

A rendkívüli szülői értekezletet kezdeményezheti az iskolavezetés, az osztályfőnök, a nevelő, az osztály vagy az 

iskola szülői munkaközösségének elnöke. 
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c) Iskolaszék 

Az iskolában a nevelő és oktató munka segítése, a nevelőtestület, a szülők és a tanulók, az 

intézményfenntartó, továbbá az intézmény működésében érdekelt más szervezetek együttműködésének előmozdí-

tására működik az iskolaszék. Ez szervezet a köznevelési törvényben meghatározott jogai érvényesítésével gya-

korolja a szülők képviseletét. 

Döntési jogkörébe tartozik működési rendjének és munkaprogramjának elfogadása, tisztségviselőinek megválasz-

tása, továbbá azok az ügyek, amelyekben a nevelőtestület döntési jogát az iskolaszékre átruházza. 

Az iskolaszék részt vesz a tanulók jogainak érvényesítésével, kötelezettségeinek teljesítésével összefüggésben a 

nevelési-oktatási intézmény által hozott döntések, intézkedések ellen benyújtott kérelmek elbírálásában. 

Egyetértési jogot gyakorol 

- jogszabályban meghatározott kérdésekben a szervezeti és működési szabályzat elfogadásakor; 

- a házirend elfogadásakor; 

- a vállalkozás alapján folyó oktatás és az azzal összefüggő szolgáltatás igénybevétele feltételeinek meg-

határozásakor. 

Az iskolaszék véleményt nyilváníthat a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdés-

ben. Ki kell kérni az iskolaszék véleményét a pedagógiai program elfogadása előtt. 

Az iskolaszék javaslattevő jogkörrel rendelkezik a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos valam-

ennyi kérdésben különös tekintettel a nevelési-oktatási intézmény irányítását, a vezető személyét, az intézmény 

egészét vagy a tanulók nagyobb csoportját érintő kérdésekben. 

Az iskolaszék feladatai ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem 

korlátozza az iskola működését. 

Elnökét és tagjait a szülői értekezleteken megismertetjük a szülőkkel. 

d) Intézményi Tanács 

Az IT alapvető feladata a gimnázium helyi közösségei érdekeinek képviselete, a munkaprogramban foglalt felada-

tok megvalósítása, az iskola életében felmerülő kérdésekben vélemény alkotása, álláspontok és taná-csok, a peda-

gógiai munka eredményességének érdekében javaslatok megfogalmazása és saját ügyeiben dönté-sek meghoza-

tala. 

Az IT véleményezési- és/vagy javaslattételi (egyes területeken intézkedési) jogkörrel rendelkezik az iskola mű-

ködését érintő valamennyi kérdésben. 

e) Egyéb fórumok 

• rendkívüli szülői értekezlet 

• szülői részvétel az egyes iskolai rendezvényeken, 

• szülői kíséret az osztálykiránduláson, 

• tájékoztatók a gimnáziumi továbbtanulásról, 

• rendkívüli szülői értekezlet, 

• nyílt napok, 

• családlátogatás. 

A szülők kérdéseiket, véleményüket szóban vagy írásban egyénileg, ill. választott képviselőik útján közölhetik az 

iskola igazgatóságával, nevelőtestületével, az iskolaszékkel illetve a szülői munkaközösséggel. 

A szülőket írásban az e napló útján tájékoztatjuk a tanulók tanulmányi eredményeiről, magatartásáról, közösségi 

munkájáról, illetve az iskolai programokról. Az osztályfőnökök a félévek zárása előtt minimum egy hónappal 

ezúton tájékoztatják a vártnál gyengébben teljesítő diákok szüleit, szükség esetén kezdeményezve a találkozást az 

osztályfőnökkel, szaktanárral. 

A szülő, mint megrendelő kerül kapcsolatba az intézménnyel, amikor gyermeke iskolaválasztásában segít neki. 

Fontos, hogy a szülő megfelelő mennyiségű és pontos információt szerezzen az intézmény munkájáról. Ennek 

érdekében az intézmény minden évben nyílt napokat szervez. 

A szülő megrendelői szerepének be kell épülnie a tanítás-tanulás folyamatába is. Ennélfogva a szülők is kezdemé-

nyezhetik diákkörök, szakkörök indítását, a szülői képviselet fórumain véleményt mondhatnak az intézmény életét 

érintő valamennyi kérdésben. 

A szülő, mint a pedagógiai folyamat segítője is bekapcsolódhat az iskola életébe. 
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VIII. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő és oktató mun-

kát segítő eszközök, felszerelések jegyzéke 

A Dunaföldvári Magyar László Gimnázium iskolaépülete két szárnyra tagolódik. Az 1790-ben épült, hajdani fe-

rences rendi kolostor épülete műszaki állapotát tekintve felújításra szorul. Sürgető feladata lenne e szárny vízve-

zetékrendszerének a vizesblokkokkal együtt történő – és elektromos hálózatának teljes felújítása. 

A másik szárny 1998-ban épült, modern, az építészeti szabványoknak megfelelő. A szellőztetés megoldott, a ter-

mészetes világításról nagy ablakfelületek gondoskodnak. 

Az iskolában két udvar létezik. A franciskánus udvar kialakítása jelenleg is folyik, most a kertépítés zajlik, első-

sorban gyógynövények és ritkább cserjék, virágok beültetésével. 

Az ún. nagyudvar biztosítja a levegőzésre a lehetőséget diákjaink számára; ehhez kapcsolódik az iskolai kézilab-

dapálya. 

A gimnázium helyiségei: 

• Tantermek: tizenegy osztályteremmel (26-38 tanuló befogadására alkalmasak) rendelkezünk, ezen kívül 

3 kisebb méretű terem a csoportbontások idején szolgálja egy-egy tanulócsoport elhelyezését. 

• Rendelkezik az iskola két 18-18 munkaállomással felszerelt számítástechnika tanteremmel, egy biológia 

laboratóriummal, egy tornateremmel (két öltözővel) és egy konditeremmel. 

• Szertárak: sport-, kémia-, földrajz-, fizika-, rajz 

• Egyéb helyiségek: ebédlő, 3 db irodahelyiség, 2 db tanári szoba, 1 db könyvtárszoba, 1 aula 

A tantermek bútorzata folyamatos karbantartással, cserével biztosítható. 

Taneszközök, szemléltető eszközök: 

• Szemléltető eszközeink egy része már elhasználódott, alkalmatlan az újuló követelményrendszer elsajá-

tításához, ezért azok folyamatos pótlása, beszerzése indokolt. Így az egyes tantárgyak eszközszükségletét  

kereteinkhez mérten  évente fejlesztjük. 

• A tananyag feldolgozását segítő szemléltetést, valamint a tanulói tevékenységet az osztálytermekben és 

a szertárakban elhelyezett alapfelszerelések és eszközök szolgálják. Szükséglet szerint írásvetítő, fali ve-

títővászon, televízió, videomagnó, DVD lejátszó, kazettás magnetofon, CD lejátszó, diavetítő, projektor 

áll a pedagógusok rendelkezésre. 

Célunk, a tantermek felszereltségének bővítése (nyelvi labor, projektor, interaktív tábla, rajzasztalok), illetve az 

iskolai könyvtárszoba berendezésének korszerűsítése. 

Funkcionális taneszköz-jegyzékünk a pedagógiai programunk részét képezi. 

IX. Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei 

Az iskola kijelölt orvosa: Dr. Stingli Erzsébet 

Bevont partnerek: helyi védőnői szolgálat, Magyar Vöröskereszt, helyi mentőszolgálat, kortárs segítők 

Az iskola drogügyi koordinátora: Fehérné Keserű Katalin 

IX/1. Az iskolai egészségnevelés 

Az egészségnevelési program végrehajtása nagyon fontos feladat. A helyes életmóddal, a helyes táplálkozással 

kapcsolatos tevékenységek és elméleti ismeretek hozzásegítik tanulóinkat ahhoz, hogy felnőtt korukra elsajátítsák 

az egészséges életmód gyakorlását. A tevékenység során emellett elmélyítik eddigi tudásukat, új dolgokkal is 

megismerkednek. Fontos, hogy foglalkozzunk a témával, mert diákjaink otthoni környezetükben nem mindig a 

helyes életvitelt látják és gyakorolják. 

A középiskola az egészségügyi ellátás következő területein tud ismereteket nyújtani: 

• az életmód és betegségek összefüggései, 

• az iskola tanulói egészségi állapota, ennek alapján iskolai diagnózis készítése, megoldási javaslatok, 

• elsősegélynyújtás, 

• a serdülőkori változások ismerete, segítségnyújtás a serdülőkori érzelmi, magatartás, életmód és szexuális 

problémák, krízisek megoldásában, 

• környezet, egészségügyi, közegészségügyi és táplálkozás egészségügyi kérdések, 
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• az iskolát övező település olyan lehetőségeinek ismerete, amelyek bevonhatók az iskolai egészségfejlesz-

tésbe. 

A Dunaföldvári Magyar László Gimnáziumban az egészségnevelés többrétegű. Egyrészt létezik nyíltan megfogal-

mazott tananyag (biológia, testnevelés, kémia, osztályfőnöki óra), másrészt ezzel összefüggésben vagy ettől füg-

getlenül, az ún. „rejtett tanterv”, mely az iskolai mindennapok hozadéka, s melyben az iskola tárgyi környezete, 

az emberi viszonylatok minősége egyaránt tükröződik. Mindezek következtében az iskola az egészségtámogató 

magatartásmódok kialakulásának folyamatába szocializáció színtere. Harmadrészt pedig iskolánk állandó kapcso-

latot tart fenn az iskolaorvossal, védőnőkkel, a mentőállomás munkatársaival mely kapcsolat szűrővizsgálatokban, 

felvilágosító előadásokban és elsősegélynyújtó foglalkozásokban realizálódik. 

Egészségnevelésünk céljai, feladatai: 

• a testi, pszichikai, szellemi adottságaikban egészséges fiatalok nevelése, 

• az egészséges életmód, a harmonikus, erkölcsös és konstruktív életvitel szokásrendszerének kiépítése, 

értékké tétele, 

• az ehhez szükséges ismeretek, készségek, attitűdök elsajátítása, kialakítása, 

• elsődleges megelőzés, az egészségvesztés megakadályozása, a különféle tényezők megszüntetésére való 

törekvés olyan tevékenységekkel és eszközökkel, amelyek egyrészt az általános egészséget segítik elő, 

másrészt általuk a specifikus betegségek megelőzhetők, 

• intézményünk fő célja, hogy harmonikus (testben és lélekben) jól képzett fiatalok kerüljenek ki az életbe. 

Általános fejlesztési követelmények: 

• Diákjainknak legyenek alapvető ismereteik az emberi szervezet működéséről, a testi egészség és a men-

tálhigiéné összefüggéseiről, az egészséget fenyegető tényezőkről, a betegségek és balesetek megelőzésé-

nek módjairól, az egészségkárosító szokások és szenvedélyek kialakulásának megelőzéséről. 

• Alakuljon ki a sportoláshoz, a mozgáshoz való pozitív viszonyuk, fejlődjön szabadidő kultúrájuk. A spor-

toláson keresztül is eddzék akaraterejüket, fejlődjön alkalmazkodóképességük, személyiségük. 

• Rendelkezzenek a harmonikus kapcsolatok kialakításához, a kooperációhoz megfelelő ismeretekkel, 

készségekkel, empátiával. Legyenek felkészülve az örömteli párkapcsolatra, a családi életre. 

• Rendelkezzenek megfelelő énképpel, önismerettel, a kulturális különbségek megértésének képességével. 

Fejlődjön kritikai érzékük, szociális érzékenységük, illetve képességük, amely embertársaikkal, környe-

zetükkel való sikeres kapcsolatteremtést illetve együttélést tesz lehetővé. 

• Fejlődjön erkölcsi tudatuk, jellemük, ítélőképességük. Legyenek tisztában az emberi magatartást irányító 

különféle érdekekkel, eszközökkel. Értsék meg az erkölcsi normák, értékek és az ezeken alapuló maga-

tartási szabályok, életvezetési elvek betartásának jelentőségét. 

• Az iskolában az osztályfőnöki órákon zajlik célirányosan egészségfejlesztés, egészségnevelés. A tan-

anyag feldolgozása során az ún. részvételen alapuló oktatási technikák minél szélesebb körű alkalmazását 

tartjuk szerencsésnek, hiszen ezek révén alakulhat ki a saját élmény, fejlődhetnek az életvezetés, a test-

lelki jóllét szempontjából valóban fontos készségek és jártasságok. 

Az egészségnevelés ajánlott tartalma, témakörei 

• Harmonikus kapcsolatok kialakítására nevelés 

o az ember fő biológiai, pszichológiai, szociálpszichológiai jellemzői, 

o az ember viszonya önmagához, családjához, embertársaihoz, a társadalomhoz, intézményekhez, 

o emberismeret, empátia, alkalmazkodó készség, 

o egyén és közösség: az iskolai életbe, közösségekbe való beilleszkedés, a közéletben való aktív 

részvétel, 

o kulturált személyközi érintkezés felnőttekkel, tanárokkal és a diáktársakkal minden élethelyzet-

ben, 

o normális embertársi, nemek közötti kapcsolatok, magatartásformák alakítása, 

o a viselkedést, személyközi viszonyokat szabályozó értékek, erkölcsi hagyományok, szokások, 

normák, jog, divat, vallási előírások, 

o a társadalmi értékrend: az értékek, normák változó világa, 

o saját és mások testi épségének óvása. 

• A tárgyi környezettel való harmonikus együttélésre nevelés 

o kulturált és esztétikus környezeti higiéné biztosítása, fenntartása; a környezet védelme, 

o a közvetlen környezet, az iskola különböző létesítményeinek, gyakorlati munkahelynek rendben 

tartása, óvása, szépítése, a környezeti higiéné fenntartása, 

o környezetkímélő magatartás és életmód (környezetbarát anyagok felhasználása, takarékosság 

stb.). 
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• Betegségek elkerülése, az egészség megóvása 

o a tevékenységek, a terhelés harmonikus, kiegyensúlyozott aránya, 

o baleseti óvórendszabályok ismerete, balesetek elkerülése, 

o közlekedési kultúra, 

o helyes magatartás betegség esetén, 

o elsősegély-nyújtási ismeretek, 

o egészség, korszerű rendszeres táplálkozás, 

o rendszeres testmozgás, sport, 

o megfelelő személyi higiéné (ápoltság, időjárásnak megfelelő öltözködés stb.). 

o helyes napirend, életrend /pihenés-munka kellő aránya, elegendő alvásidő stb./ kialakítása 

o egészséget fenyegető környezetkárosító anyagok, környezeti ártalmak. 

• Mentálhigiéné, krízis prevenció: a lelki egészség megóvása 

o önismeret, önkontroll, önbizalom, autonómia, személyiség megőrzése 

o pozitív életszemlélet elsajátítása, 

o szorongás és stresszoldó technikák; különböző (pozitív és negatív) élmények feldolgozása, 

o emberismeret, empátia, alkalmazkodó készség, nyitottság, 

o önnevelési, problémamegoldó és konfliktuskezelő készség fejlesztése, 

o döntési képesség, érzelmi kifejező készség fejlesztése, 

o egyéni képességek, lehetőségek és célok összhangja, 

o devianciák. 

• Függőséghez vezető motívumok feltárása, ill. szokások megelőzése 

o egészségkárosító élvezeti szerek (mérsékelten alkohol, nikotin, kávéfogyasztás), 

o serkentők, nyugtatók, drogok, 

o szenvedélybetegségek (alkoholizmus, narkománia), 

o függőséghez vezető okok feltárása, tudatosítása, 

o a függőség egészségkárosító követelményei, 

o a konfliktus és válságkezelés más, lehetséges megoldásai. 

• Családi életre, társsá, szülővé nevelés 

o nemi szerepek: barátság, partnerkapcsolatok, szexuális kultúra, 

o érzelmi háttér fontossága a kapcsolatokban, a döntések meghozatalában, 

o a család funkciója, jelentősége a szocializációban, 

o családtípusok, 

o szülői felelősség, 

o kapcsolatok családtagok között, a családi élet szervezése (szerepek, feladatmegosztás), 

o konfliktusok, válságok a családban, feloldási lehetőségek. 

• Szabadidős szokások, a szabadidő felhasználása 

o a szabadidő eltöltésének káros, haszontalan, ill. hasznos formái, 

o a tömegkommunikációs eszközök, a reklám, a média stb. manipulatív szerepe a szabadidős 

o szokások alakításában, 

o igényes és igénytelen szórakozás, 

o szabadidő tervezés. 

Az osztályfőnöki órák keretében megvalósuló egészségnevelési program 

Feldolgozandó témakörök: 

• énképünk; a harmonikus személyiség, 

• elsősegélynyújtás, egészségünk védelme, 

• a családi élet harmóniája, 

• helyünk a társadalomban, 

• műveltségünk gyarapítása, 

• a szabadidő helyes eltöltése, 

• munkakultúra, 

• környezetkultúra, 

• az ember és a természet harmonikus kapcsolata, 

• hazánk és nagyvilág, 

• jövőképünk. 
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7. évfolyam óraterve 

1. Beilleszkedés, közösségi értékek, közösségi normák 

2. Változások kora – Hogyan nézek ki? Hogyan érzem magam? 

3. Hogyan látom a családomat? Hogyan látnak ők engem? 

4. Hogyan látom barátaimat? Hogyan látnak ők engem? 

5. Változások a kapcsolataimban: Barátok és ellenségek 

6. Változások a kapcsolataimban: Barátság vagy szerelem? 

7. Kihívás vagy szenvedély: Veszélyes anyagok 

8. A veszélyes anyagok és a kapcsolatok 

9. Egészséges táplálkozás 

10. A sport és a mozgás; elsősegélynyújtás. 

8. évfolyam óraterve 

1. Környezetünk védelme – az egyéni felelősség kérdései 

2. Gondolkozz globálisan cselekedj lokálisan! 

3. Alternatív étrendek 

4. Étkezési szokásaink 

5. Testmozgás – Nem késő elkezdeni! 

6. Látsz-e változást az életmódodban? 

7. Életmódra vonatkozó jövőbeni tervek 

8. Hogyan legyünk sikeresek kapcsolatainkban, munkánkban? 

9. Konfliktuskezelés, szorongások, félelmek oldása, kezelése 

10. Elsősegélynyújtás 

9. évfolyam óraterve 

1. Felfogások az egészségről 

2. Felfogások az életmódról 

3. „Vigyázat, serdülök!” 

4. Ki számít kortársnak? 

5. Pozitív, negatív kortárs példák, hatások 

6. Kapcsolatok és a megjelenés 

7. A drog 

8. A drog. Alternatíva: testmozgás, kapcsolatok 

9. Egészségforrás, egészséget veszélyeztető dolgok; elsősegélynyújtás. 

10. Változások és egyensúly 

10. évfolyam óraterve 

1. Elvárások: társadalom, család, kortárscsoport, média 

2. A család hatása az életmódra 

3. Kortársak hatása az életmódra 

4. Mit üzen a média? 

5. Társadalmi elvárások 

6. Pszicho-szexuális fejlődés, fogamzásgátlás 

7. Táplálkozási zavarok: fogyókúra, testépítés 

8. Drog, alkohol, dohányzás, deviancia 

9. Elsősegélynyújtás 

10. A személyes hatékonyság növelése, egészséges önérvényesítés 

11. évfolyam óraterve 

1. A társadalmi együttélés szabályai 

2. A daganatos betegségek megelőzése 

3. Egészségmegőrzés: megfelelő táplálkozás, testmozgás, pihenés 

4. A megbetegedés pszichés tényezői: stressz, idegesség 

5. Urológiai és nőgyógyászati megbetegedések 

6. AIDS, Hepatitis 

7. Döntések az életmódban: kapcsolatok 

8. Döntések az életmódban: táplálkozás, mozgás, személyes higiéné 

9. Döntések hosszú távon: pályaválasztás 

10. Elsősegélynyújtás 
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12. évfolyam óraterve 

1. Önismeret 

2. Pályaválasztás 

3. Hogyan képzelem a munkámat? 

4. Döntési technikák, a döntéseket befolyásoló tényezők 

5. Belső erőforrások, nehéz helyzetekben alkalmazásuk 

6. A személyes hatékonyság növelése, egészséges önérvényesítés 

7. Családtervezés 

8. Az életminőség összetevői: munka, család, jövedelem, szabadidő 

9. Helyem a világban, a közösségért érzett felelősség 

10. Elsősegélynyújtás 

Iskolánk diákjai évente egészségügyi és fogászati szűrővizsgálatokon vesznek részt, a 18. életévüket betöltöttek 

megismerkednek a véradás fontosságával, véradókká válhatnak. Az egész tanéven át tartó osztályfőnöki foglalko-

zásoknak kiegészítői a védőnők által tartott, aktuális és érdeklődési igény szerinti, előadásai. 

Az intézményi büfé kínálata mellett az iskolai menza étrendjének kiválasztásakor is szem előtt tartjuk az egészsé-

ges táplálkozás szempontjait. 

Az intézmény vezetése támogatja a pedagógusok mentálhigiénés továbbképzéseken való részvételét. 

IX/2. Az iskola környezeti nevelési elvei 

Iskolánk feladatának tekinti azt, hogy diákjaink a felnőtt életre megfelelő ismeretekkel, készségekkel és szemlé-

lettel rendelkezzenek, hogy ne csak saját pillanatnyi érdekeik szerint, hanem a Föld egészének fennmaradása ér-

dekében cselekedjenek. Ennek eléréséhez a következő célok megvalósítását tartjuk szem előtt az iskolai élet va-

lamennyi színterén, valamennyi tevékenységünket áthatva. 

Általános célok, értékek: 

• az egyetemes természetnek (a Világegyetem egészének), mint létező értéknek tisztelete és megőrzése, 

beleértve az összes élettelen és élő létezőt, így az embert is, annak környezetével, kultúrájával együtt, 

• a Föld egészséges folyamatainak visszaállítása, harmóniára törekvés, 

• a bioszféra és a biológiai sokféleség megőrzése, 

• az általános célokra vonatkozó érték és szokásrendszer érzelmi, értelmi, esztétikai és erkölcsi megalapo-

zása, 

• az ökológiai gondolkodás kialakítása, fejlesztése, 

• rendszerszemléletre nevelés, 

• a szerves kultúra megvalósítása a környezeti nevelésben, 

• fenntarthatóságra nevelés, az elveivel való azonosulás elősegítése, 

• a környezetetika hatékony fejlesztése, 

• érzelmi és értelmi környezeti nevelés, 

• tapasztalaton alapuló, kreatív környezeti nevelés, 

• tolerancia és segítő életmód kialakítása, 

• a környezettudatos magatartás és életvitel kialakulásának segítése, 

• az állampolgári – egyéb közösségi – felelősség felébresztése, 

• az életminőség fogyasztáson túlra mutató alkotóinak keresése, 

• az egészség és a környezet összefüggéseinek felismertetése, 

• a helyzetfelismerés, az ok – okozati összefüggések felismerése képességének kialakítása, fejlesztése, 

• problémamegoldó gondolkodás, döntésképesség fejlesztése, 

• globális összefüggések megértése iránti igény felkeltése. 

Rendszeresen megvalósuló környezeti nevelési tevékenységeink: 

• Tanulmányutak, üzemlátogatások, osztálykirándulások természetvédelmi területekre, tájvédelmi körze-

tekbe, arborétumokba. 

• Túraszakkör keretei között kirándulások természetvédelmi területekre, tájvédelmi körzetekbe, arborétu-

mokba. 

• Jeles napok alkalmából az iskola egészét érintő takarítóakciók. 

• Az iskola virágosításába, a kisudvar kertápolásába a tanulók bevonása. 

• Városi takarítási akcióban való részvétel. 

• Városi környezetvédelmi előadásokon, kiállításokon való részvétel. 

• Szárazelem-gyűjtésben való részvétel. 

• Magyar László-nap előadásaiban környezetvédelemmel kapcsolatos témák. 



- 31 - 

 

• Iskolaújságban környezetvédelmi témák megjelenítése. 

• A témával kapcsolatos tanulmányi versenyekre felkészítés, versenyzés. 

• Országos és regionális tanulmányi versenyen való részvétel (Less Nándor Földrajzverseny, Földi János 

diákkonferencia) 

• diákpályázatokon, rajz-és fotópályázatokon való részvétel (pl. Élő örökségünk, Helyi érték – helyi tan-

terv, Földtani örökségünk, Gondolat-ébresztő, Természet Világa diákpályázata), 

• környezet és természetismereti versenyeken, vetélkedőkön való versenyzés (pl. országos: Herman Ottó, 

Kitaibel Pál, Bugát Pál, Less Nándor, Curie, Balogh János, regionális: Árokszállásy Zoltán, megyei: Dió-

szegi Sámuel), 

• túraszakkör működtetése, 

• természetjáró foglalkozások megszervezése 

• környezetvédő akciókban való részvétel, 

• a jeles napok megünneplése az iskolai faliújságon, plakátokon, akciókban, 

• a Magyar László Iskolanap előadásai 

• városi szervezésű előadások, csoportok munkájába való bekapcsolódás 

• Fenntarthatósági Témahét megtartása 

Az iskola adott tanévre vonatkozó környezeti nevelési feladatait az éves munkaterv tartalmazza. 

X. Fogyasztóvédelmi program 

Az országgyűlés 1997.december 15-én fogadta el a fogyasztóvédelemről szóló 1997.évi CLV.törvényt, melynek 

első része V. fejezet 17. §-a rendelkezik a fogyasztók oktatásáról. E törvény írja elő a fogyasztók oktatásának 

szükségességét a fogyasztóvédelmi jogszabályok megismerése céljából. 

A törvény szerint a fogyasztók oktatása alapvetően állami feladat, amelyet az oktatási intézmények, a Fogyasztó-

védelmi Felügyelőség és az érdekvédelmi szervezetek együttműködve teljesítenek. Helyi tantervünk biztosítja, 

hogy az egyes tantárgyak sajátosságaihoz igazodva a tanulók elsajátíthassák a fogyasztóvédelemmel összefüggő 

ismereteket, felkészüljenek azok gyakorlati alkalmazására. 

Kiemelt fejlesztési feladat a felkészülés a felnőtt életre, amelyben a fogyasztói kultúra kialakítása is jelentős sze-

repet kap. A fogyasztóvédelmi oktatás céljaként megfogalmazott fogyasztói kultúra, valamint a kritikus fogyasztói 

magatartás kialakítása és fejlesztése érdekében különösen fontos, hogy a középiskola befejezésekor a diákok ért-

sék, valamint a saját életükre alkalmazni tudják a következő fogalmakat: tudatos, kritikus fogyasztói magatartás, 

ökológiai fogyasztóvédelem, környezettudatos fogyasztás, fenntartható fogyasztás, preventív fogyasztóvédelem. 

A tudatos fogyasztói magatartásra nevelés céljaként törekszünk, hogy diákjainkban kialakuljon a tudatos és kriti-

kus fogyasztói magatartás. Ennek érdekében feladatunk, hogy diákjaink ismerjék meg: 

- a termékek használatáról adandó kötelező tájékoztatás elemi tartalmát, a használati útmutatókban 

- alkalmazott jelzések értelmét, 

- egyes termékek forgalmazásának feltételeit, 

- a minőségi osztályba sorolás kritériumait, 

- a szavatosság és garanciavállalás fogalmát, 

- a termék minőségéről való tájékozódás lehetőségeit, 

- a termékek minőségével szembeni alapvető követelményeket, 

- a vevő és eladó viszonyának alapvető vonásait, 

- fogyasztó jogait, az eladó hibás teljesítése esetén, az esetleges jogorvoslatokat, 

- az adás-vételi szerződés alanyainak kötelezettségeit, 

A fogyasztóvédelmi oktatást a 9-10. évfolyamon közismereti tantárgyak tananyagába ágyazva (kémia, biológia) 

történik. A szakiskolában a szakmai képzések során élelmiszer és vegyiáru ismeret, általános áruismeret, anyagis-

meret, jogszabályok alkalmazása stb. tantárgyakban nyílik mód a tudatos fogyasztói magatartás fejlesztésére.  

Munkánk során szorosan együttműködünk a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósággal, melynek munkatársaival pró-

bavásárlásokon is szerepet vállalnak tanulóink. A hatóság vállalta, hogy évente előadást tart a fogyasztóvédelem 

aktuális feladatairól, szóróanyagaikkal is segítik a diákjaink ilyen irányú tájékoztatását. 
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B) HELYI TANTERV 

I. Belépés a gimnáziumba 

A gimnázium elsősorban dunaföldvári és Dunaföldvár vonzáskörzetében élő általános 12, illetve 14 éves tanulóit 

várja, elsősorban azokat, akiknek a céljai között a felsőfokú továbbtanulás szerepel és kitartó munkára képesek. 

A közoktatási törvény értelmében az iskola meghatározhatja azokat a tanulmányi feltételeket, amelyek alapján a 

jelentkezővel tanulói jogviszonyt létesít. 

A 4 éves képzési idejű osztályba jelentkező tanulók az általános iskolai 7. osztályos év végi és 8. osztályos félévi 

eredményeik alapján kerülnek be az aktuális felvételi tájékoztató szerint. 

A 6 évfolyamos gimnáziumi évfolyamra a jelentkezők az általános iskolai 5. osztályos év végi és 6. osztályos 

félévi eredményeik alapján kerülhetnek be az aktuális felvételi tájékoztató szerint. 

Pontazonosság esetén előnyt élveznek a helyi általános iskola diákjai, illetve a hátrányos/ halmozottan hátrányos 

helyzetű diákok. 

A tanulói jogviszony a beiratkozással jön létre, melynek időpontját az éves munkatervben határozzuk meg. 

A gimnáziumba tanév során is be lehet iratkozni. Az átvételről az osztálylétszám és a tanuló tanulmányi eredmé-

nyének figyelembe vételével az igazgató dönt. 

II. Az iskola munkarendje 

Az iskolában a szorgalmi időt a tanév rendjéről szóló EMMI rendelet szabályozza. 

A tanév helyi rendjét az éves munkatervében a nevelőtestület minden tanév elején a nevelőtestületi értekezleten 

határozza meg. A munkarenddel kapcsolatos feladatokat, döntési kompetenciákat az SZMSZ tartalmazza. 

II/1. A tanítás napi, heti, évi rendje 

A gimnázium szorgalmi időben hétfőtől péntekig 7-17 óra között tart nyitva, a felnőtt oktatatás munkanapjain 20 

óráig, szervezett programok esetén 22 óráig. 

Tanítási szünetben ügyeleti rend szerint tart nyitva az intézmény: szerdánként 8-12 óráig. 

A gimnáziumban a nappali tagozaton tanulók számára a tanítás általában 7.50 kor kezdődik. A tanítási óra időtar-

tama 45 perc. A tanítási órák közötti szünetek általában 10 percesek, az iskolai étkezés lebonyolítására 30 perces 

szünetet biztosítunk. 

A 11-12. évfolyamon a szaktanár és a csoport megegyezésével lehetőség van arra, hogy a dupla órákat szünet 

közbeiktatása nélkül, 90 perc terjedelemben egyben tartsák meg. 

Kedd délutánra  az értekezletek miatt  rendszeres elfoglaltságot nem szoktunk tervezni. 

A tanulók kötelező tanórai foglalkoztatását a köznevelési törvény és a kerettantervi rendelet figyelembe vételével 

helyi tantervünk határozza meg. 

II/2. A felnőttoktatás munkarendje 

A gimnáziumi képzés elírása 

A levelező képzés iskolánkban igen sajátos képzési forma volt. A képzési idő heti két nap, a rendszeres számon-

kérésre nincs lehetőség, sőt a tanulókban ki kell alakítani az egyedül tanulás, önművelés képességét a kevés óra-

szám miatt. Annál is inkább, mert a hazai tankönyvpiacról eltűntek a célnak megfelelő felnőttoktatási tankönyvek, 

s ezért a nappali oktatási formára szánt könyvekből kell dolgoznunk. 

A kerettantervi szabályozás, az idegen nyelvi érettségi kötelezővé tétele ellehetetlenítette a levelező képzési for-

mát. Az adott képzési forma órakeretivel nem lehet felelősségteljesen felkészíteni a diákokat a kétszintű érettsé-

gire. 

Az esti tagozaton a képzési idő ezen a tagozaton heti három nap, s az oktatás a kerettanterv által meghatározott 

módon folyik. A tanítás általában 14.45 kor kezdődik, legkésőbb 19.40 óráig tart. A tanítási óra időtartama 45 

perc. A tanítási órák közötti szünetek 5 percesek. 

A szaktanár és a csoport megegyezésével lehetőség van arra, hogy a dupla órákat szünet közbeiktatása nélkül, 90 

perc terjedelemben egyben tartsák meg. 
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A felnőttoktatás egészére vonatkozó különleges sajátosság, hogy itt délutánonként már gyakran fáradt, munkából 

érkező tanulókkal kell megértetni a korszerű középfokú műveltség elemeit. Az itt tanító szaktanároknak, osztály-

főnököknek egyre nagyobb gondot kell fordítani a nevelési tevékenységre is, hiszen a társadalomban megfigyel-

hető kedvezőtlen magatartásformák, viselkedési stílusok egyre szélesebben áramlanak be az öreg falak közé. A 

pedagógus oktató-nevelő, értékközvetítő szerepe, módszerei döntő jelentőségűek. 

A munkarend sajátosságai 

Levelező tagozat 

• a tanórák hetente kétszer délután zajlanak, 

• az adott harmadév tananyagából beszámolót (november, február, április) tartunk, 

• a beszámolók jegyeit – információs jelleggel – az osztálynaplóban rögzítjük, 

• a beszámoltatás szóban történik, de matematikából, magyar nyelv és irodalomból, idegen nyelvből írás-

beli beszámoló is van, 

• a tanév végén magyar nyelv és irodalomból, matematikából és idegen nyelvből írásbeli vizsga, az összes 

tárgyból szóbeli vizsga következik az adott év teljes tananyagából, 

• a szűkös órakeretek között fel kell készíteni a 12. évfolyamot a sikeres írásbeli-szóbeli érettségi vizsgára, 

• az esetleges továbbtanulási szándékot az iskola támogatja, a tanulót tanácsadással segíti 

• a tankönyvek beszerzéséről mindenki saját maga gondoskodik. 

Esti tagozat 

• a tanórák hetente háromszor délután zajlanak, 

• a tanulók megjelenése kötelező, a hiányzásokat orvos vagy munkáltató által kiállított igazolással igazolni 

kell 

• 20 óra igazolatlan hiányzás a tanulói jogviszony megszűnését jelenti 

• az oktatás a kerettanterv által meghatározott módon folyik, 

• az érdemjegyeket a tanulók negyedévenként az adott negyedév tananyagából írásbeli és/vagy szóbeli be-

számolókkal szerzik, 

• a beszámolók időpontja, módja: október  írásbeli, január  írásbeli és szóbeli, március/április írásbeli, jú-

nius írásbeli és szóbeli 

• a beszámolók jegyeit – információs jelleggel – az osztálynaplóban rögzítjük, 

• ha valaki munkahelyi elfoglaltság miatt nem tudja a tanórákat látogatni, nem teljesíteni a beszámolókat, 

I. és II. félévi vizsgát tehet 

• a tankönyvek beszerzéséről mindenki saját maga gondoskodik. 

A tanulók önálló készülésére alapozva lehetőség van a 9., 10. évfolyam egy tanévben történő elvégzésére. Ennek 

érdekében az 

- negyedéves beszámolón a 9. évfolyam első félévének követelményeit 

- negyedéves beszámolón a 9. évfolyam második félévének 

- negyedéves beszámolón a 10. évfolyam első félévének 

- negyedéves beszámolón a 10. évfolyam második félévének követelményeit kérjük számon a tanulóinktól 

III. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai 

foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és követelménye 

III/1. A gimnáziumi képzés szakaszai 

• 7-8. évfolyam az alapfokú oktatás-nevelés, fejlesztő szakasz, 

• 9-10. évfolyam a középfokú oktatás, általános műveltséget megszilárdító szakasz, 

• 11– 12. évfolyam az elmélyítő, pályaválasztást segítő szakasz, 

• 11-12. évfolyam képzésében az önkéntes irányválasztásnak megfelelően közép-, illetve emelt szintű érett-

ségire történő felkészítés szakasza. 
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III/2. Helyi tantervünk tantárgyszerkezete 

Az iskola a közoktatási törvényben megállapított kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozások megtartásához 

rendelkezésre álló időkeretet a törvény szellemében használja fel, figyelembe véve optimálisan aktualizálva min-

den tanévben a tanulók igényeit. 

6 évfolyamos képzés 

Tanév 7. évf. 8. évf. 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

2020/2021 2020 ht 2012 ht 2012 ht 2012 ht 2012 ht 2012 ht 

2021/2022 2020 ht 2020 ht 2012 ht 2012 ht 2012 ht 2012 ht 

2022/2023 2020 ht 2020 ht 2020 ht 2012 ht 2012 ht 2012 ht 

2023/2024 2020 ht 2020 ht 2020 ht 2020 ht 2012 ht 2012 ht 

2024/2025 2020 ht 2020 ht 2020 ht 2020 ht 2020 ht 2012 ht 

2025/2026 2020 ht 2020 ht 2020 ht 2020 ht 2020 ht 2020 ht 

 

4 évfolyamos képzés 

Tanév 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

2020/2021 2020 ht 2012 ht 2012 ht 2012 ht 

2021/2022 2020 ht 2020 ht 2012 ht 2012 ht 

2022/2023 2020 ht 2020 ht 2020 ht 2012 ht 

2023/2024 2020 ht 2020 ht 2020 ht 2020 ht 

 

Helyi tanterv 2012 

A választott kerettanterv megnevezése 

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (Nkt.) szerint az intézmény az engedélyezett kerettanterveket 

kiegészítve helyi tantervet készít. 

A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet melléklet-

ében megjelenő, az oktatásért felelős miniszter által kiadott kerettantervek közül az iskola az alábbiakat alkal-

mazza: 

Tantárgy megnevezése 51/2012. (XII.21.) számú EMMI rendelet 

3., 4, számú melléklete 

Magyar nyelv és irodalom A változat (egy van) 

Idegen nyelv A változat (egy van) 

Matematika A változat (egy van) 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek A változat (egy van) 

Erkölcstan A változat (egy van) 

Etika A változat (egy van) 

Biológia – egészségtan B változat 

Fizika A változat 

Kémia B változat 

Földrajz (Földünk-környezetünk) A változat 

Ének-zene A változat 

Vizuális kultúra A változat (egy van) 

Dráma és tánc A változat (egy van) 

Művészetek Dráma és tánc, Mozgókép és médiaismeret 

Testnevelés A változat (egy van) 

Életvitel A változat (egy van) 

Osztályfőnöki - 
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A választott kerettanterv tantárgyai és kötelező minimális óraszámai 

A kerettantervi rendeletben meghatározott szabadon választható órák terhére évfolyamonként bizonyos tantárgyak 

óraszámait növeltük meg azzal a céllal, hogy e tantárgyakból a készségfejlesztésre, az ismeretek gyakorlására és 

elmélyítésére több idő jusson. 

A szabadon tervezhető órakeret felhasználása a 4 és 6 évfolyamos képzésben 

Tantárgy 7. évf. 8. évf. 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar nyelv és irodalom      1 óra 

1. idegen nyelv  1 óra 1 óra 1 óra 1 óra 1 óra 

2. idegen nyelv   1 óra 1 óra   

Matematika   1 óra   1 óra 

Történelem, társadalmi és ál-

lampolgári ismeretek 
   1 óra 1 óra 1 óra 

Fizika  1 óra     

Kémia 1 óra      

Földrajz 1 óra      

Informatika 1 óra 1 óra 1 óra 1 óra   

Fakultáció A     2 óra 2 óra 

Fakultáció B     2 óra 2 óra 

FELHASZNÁLT 3 3 4 4 6 8 

 

A szabadon tervezhető órakeret felhasználása a nyelvi előkészítő (5 évfolyamos) képzésben 

Tantárgy 9. ny. évf. 10. évf. 11. évf 12. évf. 13. évf. 

Magyar nyelv és irodalom      

1. idegen nyelv  1 óra 1 óra 1 óra 1 óra 

2. idegen nyelv   1 óra 1 óra  

Matematika   1 óra   

Történelem, társadalmi és állampolgári isme-

retek 
   1 óra 1 óra 

Fizika  1 óra    

Kémia 1 óra     

Földrajz 1 óra     

Informatika 1 óra 1 óra 1 óra 1 óra  

Fakultáció A     2 óra 

Fakultáció B     2 óra 

FELHASZNÁLT 3 3 4 4 6 

A kerettantervi rendeletben meghatározott órakeret terhére az egyes tantárgyakat a hatékonyság növelése érdeké-

ben csoportbontásban tanítjuk, így 7-13. évfolyamon a matematikát, az idegen nyelveket, az informatikát, valamint 

7-8. évfolyamon a magyar nyelvet. A 11-12. évfolyamon a fakultáció miatt a csoportbontások a meghirdetett és 

választott tárgyakban is megjelennek. 

Intézményünk az informatika oktatását azzal is segíti, hogy a tanulóknak felkínáljuk az ECDL vizsgára való fel-

készítés lehetőségét is. 

A tantárgyankénti 10%-os szabadon tervezhető időkeretet a tanult ismeretek alkalmazására, a készségek, képessé-

gek fejlesztésére, valamint ismétlésre, mérésre, értékelésre fordítjuk. Az órakerettel az egyes tantárgyi témakörök 

óraszámát növeltük meg, azok felhasználásáról a tanmenet elkészítésekor a szaktanár dönt. 
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Az iskola részéről tanítandó, illetve a tanuló részéről kötelezően tanulandó tantárgyak heti óraszámai a 

4 és 6 évfolyamos képzésben 

(2013. szeptembertől felmenő 2020. szeptemberétől kifutó rendszerben alkalmazzuk) 

Tantárgy 7. évf. 8. évf. 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 
1* 

2 

2* 

2 

2 

2 

1 

3 

1 

3 

1 

4 

(4+1) 

1. idegen nyelv (angol/német) 
3* 

+2 

5* 

(3+2) 

4* 

(3+1) 

4* 

(3+1) 

4* 

(3+1) 

4* 

(3+1) 

2. idegen nyelv (angol/német/orosz)   
4* 

(3+1) 

4* 

(3+1) 
3* 3* 

Matematika  3* 
4* 

(3+1) 
3* 3* 4* 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek 
2 2 2 

3 

(2+1) 

4 

(3+1) 

4 

(3+1) 

Erkölcstan (Hit- és erkölcstan) 1 1     

Etika     1  

Biológia - egészségtan 2 1  2 2 2 

Fizika 2 
2 

(1+1) 
2 2 2  

Kémia 
2 

(1+1) 
2 2 2   

Földrajz 
2 

(1+1) 
2 2 2   

Ének-zene 1 1 1 1   

Vizuális kultúra 1 1 1 1   

Dráma és tánc   1    

Művészetek – Dráma és tánc 

Művészetek – Vizuális kultúra 
    

1 

1 

1 

1 

Informatika 
2* 

(1+1) 

2* 

(1+1) 

2* 

(1+1) 

2* 

(1+1) 
  

Életvitel és gyakorlat 1     1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 1 

Fakultáció A     2 2 

Fakultáció B     2 2 

Rendelkezésre álló órakeret (az iskola, 

tanuló számára kötelező óraszám) 
31 31 35 36 35 35 

• A csillaggal jelölt órákat csoportbontásban tanítjuk. 

• A minimális + szabadon tervezhető órakeretből felhasznált óraszámot dőlttel jelöltük. 

• Fakultáció A+B: kötelezően választott közép- vagy emelt szintű érettségire felkészítő tanóra 

• A csoportok megszervezése történhet: külön alapórás és külön fakultációs csoport keretében, vagy ösz-

szevonva az alapóra + fakultációs csoport órakeretében, illetve megfelelő számú jelentkező esetén közép- 

és emelt szintű érettségire felkészítő csoport keretében 

• Az erkölcstan (hit és erkölcstan) tantárgy 7-8. évfolyamon kötelezően választható. 
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Az iskola részéről kötelezően tanítandó, illetve a tanuló részéről kötelezően tanulandó tantárgyak heti 

óraszámai az esti tagozatú képzésben 

(2013. szeptembertől felmenő 2020. szeptemberétől kifutó rendszerben alkalmazzuk) 

Tantárgy 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf 

Magyar nyelv és irodalom 
1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

(0,5+0,5) 

2 

Matematika 3 3 3 3 

Idegen nyelv 3 3 3 3 

Történelem, állampolgári ismeretek 
2 

(1+1) 

2 

(1+1) 

2 

(1+1) 
2 

Fizika 1 1 1 1 

Biológia 1 1 
1,5 

(1+0,5) 
 

Kémia 
1,5 

(1+0,5) 

1,5 

(1+0,5) 
  

Földrajz 
1,5 

(1+0,5) 

1,5 

(1+0,5) 
  

Informatika   
1,5 

(1+0,5) 
1 

Etika   0,5  

Művészetek   0,5 1 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Választható érettségi tantárgy    2 

Érettségire felkészítés a kötelező érettségi vizsgatár-

gyakból 
   1 

Az iskola, tanuló számára kötött óraszám 17 17 17 17 

• Választható érettségi tantárgynak egy kötelezően választandó: fizika, biológia, kémia, földrajz vagy in-

formatika. 

• Kötelező érettségi vizsgatárgyak: magyar nyelv és irodalom, történelem és állampolgári ismeretek, ma-

tematika, idegen nyelv. 
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Helyi Tanterv 2020 

Az iskola részéről kötelezően tanítandó, illetve a tanuló részéről kötelezően tanulandó tantárgyak heti 

óraszámai a gimnázium 7-12. évfolyamos általános kerettantervű gimnáziumi képzésben 

(2020. szeptembertől felmenő rendszerben alkalmazzuk) 

Tantárgy 7. évf. 8. évf. 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar nyelv 1 1 1 1 1 1 

Magyar irodalom 2 2 2 3 3 3+1 

Matematika 3 3 3+1 3 3+1 3+1 

Történelem 2 2 2 2 3 3+1 

Állampolgári ismeretek  1    1 

Etika/Hit és erkölcstan 1 1     

Első idegen nyelv 

3+1 3+1 3+1 3+1 4 4 Angol nyelv 

Német nyelv 

Második idegen nyelv 

  3 3+1 3+1 3+1 
Angol nyelv 

Német nyelv 

Orosz nyelv 

Fizika 1 2 2 3   

Kémia 1 2 1 2   

Biológia 2 1 3 2   

Földrajz 2 1 2 1   

Természettudomány     2  

Ének-zene 1 1 1 1   

Vizuális kultúra 1 1 1 1   

Technika és tervezés 1      

Mozgókép és médiaismeret     1 1 

Digitális kultúra 1+1 1+1 2 1 2  

Testnevelés 5 5 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 1 

Kötelezően választandó tanórai foglalko-

zás A 
    2 2+1 

Kötelezően választandó tanórai foglalko-

zás B 
    2 2 

Összes óra 30 30 34 34 34 34 

Ebből szabadon tervezhető órakeret 2 2 2 2 4 5 

A csoportok megszervezése történhet külön alapórás és külön fakultációs csoport keretében, vagy összevonva az 

alapóra + fakultációs csoport órakeretében, illetve megfelelő számú jelentkező esetén középszintű és emeltszintű 

érettségire felkészítő csoport keretében.  
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Az iskola részéről kötelezően tanítandó, illetve a tanuló részéről kötelezően tanulandó tantárgyak heti 

óraszámai a gimnázium 9-12. évfolyamos általános kerettantervű gimnáziumi képzésben 

(2020. szeptembertől felmenő rendszerben alkalmazzuk) 

Tantárgy 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf 

Magyar nyelv 1 1 1 1 

Magyar irodalom 2 3 3 3+1 

Matematika 3+1 3 3+1 3+1 

Történelem 2 2 3 3+1 

Állampolgári ismeretek    1 

Etika/Hit és erkölcstan     

Első idegen nyelv 3+1 3+1 4 4 

Angol nyelv     

Német nyelv     

Második idegen nyelv 3 3+1 3+1 3+1 

Angol nyelv     

Német nyelv     

Orosz nyelv     

Fizika 2 3   

Kémia 1 2   

Biológia 3 2   

Földrajz 2 1   

Természettudomány   2  

Ének-zene 1 1   

Vizuális kultúra 1 1   

Technika és tervezés     

Mozgókép és médiaismeret   1 1 

Digitális kultúra 2 1 2  

Testnevelés 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Kötelezően választandó tanórai foglalkozás A   2 2+1 

Kötelezően választandó tanórai foglalkozás B   2 2 

Összes óra 34 34 34 34 

Ebből szabadon tervezhető órakeret 2 2 4 5 

A csoportok megszervezése történhet külön alapórás és külön fakultációs csoport keretében, vagy összevonva az 

alapóra + fakultációs csoport órakeretében, illetve megfelelő számú jelentkező esetén középszintű és emeltszintű 

érettségire felkészítő csoport keretében. 

A szabadon tervezhető órakeret felhasználása a 4 és 6 évfolyamos képzésben 

Tantárgy 7. évf. 8. évf. 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar nyelv és irodalom      1 óra 

Első idegen nyelv 1 óra 1 óra 1 óra 1 óra   

Második idegen nyelv    1 óra   

Matematika   1 óra  1 óra 1 óra 

Történelem     1 óra 1 óra 

Fizika       

Kémia       

Földrajz       

Digitális kultúra 1 óra 1 óra     

Fakultáció A       

Fakultáció B (opcionális)      2 óra 

FELHASZNÁLT 2 2 2 2 2 5 

 

Kötött célú órakeret felhasználása a 4 és 6 évfolyamos képzésben 

Tantárgy 11. évf. 12. évf. 

Második idegen nyelv 1 óra 1 óra 

Fakultáció A 3 óra 3 óra 
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Az iskola részéről kötelezően tanítandó, illetve a tanuló részéről kötelezően tanulandó tantárgyak heti 

óraszámai az esti tagozatú képzésben  

(2020. szeptembertől felmenő rendszerben) 

Tantárgy 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 
1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

Matematika 3 3 3 3 

1.Idegen nyelv 2 2 3 3 

2. Idegen nyelv 1 1 2 2 

Történelem 2 2 2 2 

Természettudomány   2  

Állampolgári ismeretek    1 

Fizika 1 1   

Biológia 1 1   

Kémia 1 1   

Földrajz 1 1   

Digitális kultúra 1 1 0,5  

Művészetek   0,5 1 

Dráma és színház    1 

Osztályközösségépítés 1 1 1 1 

Az iskola, tanuló számára kötött óraszám 17 17 17 17 
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IV. Mindennapos testnevelés 

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósítását a Nkt. 27. § (11) bekezdésében meghatározottak szerint 

szervezzük meg. Azokban az osztályokban, ahol közismereti oktatás is folyik, a mindennapos testnevelést heti öt 

testnevelés óra keretében szervezzük meg, melyből legfeljebb heti két óra 

- iskolai sportkörben való sportolással vagy 

- versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr sporto-

lói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye és a 

sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel 

váltható ki. 

Az iskolai sportkör keretein belül tömegsport lehetőséget is biztosítunk, és az iskola vezetése támogatja a diákok 

városi sportegyesületében való sportolását is. 

V. A csoportbontás elvei, a választható tantárgyak, foglalkozások és a peda-

gógus választás szabályai 

Iskolánkban csoportbontásban tanítjuk az 7-8. osztályban a magyar nyelvet, 7-12 évfolyamon a matematikát, az 

idegen nyelveket, az informatikát, s a fakultációs tantárgyakat is csoportban tanítjuk. Célunk ezzel, hogy az isme-

reteket elmélyítsük, több idő jusson a kommunikációs készségek fejlesztésére és tanulók tudásának megalapozá-

sára, a tehetséggondozásra. 

A csoportbontások kialakításakor az alábbi elveket vesszük figyelembe:  

• a különböző tantárgyak esetében a differenciálás lehetőségének hatékonyabb biztosítása  

• az önálló tanulási módok hatékonyabb felügyelete, figyelemmel kísérése  

• az egyéni tanulói aktivitás gyakori biztosítása 

• tehetséggondozás, felzárkóztatás körülményeinek megteremtése  

• idegen nyelvek esetében a tanulók idegen nyelvi kompetenciáinak fejlesztése  

• tanulók matematikai kompetenciáinak (készségek és képességek) fejlesztése, melyek megalapozzák a 

szakmai tantárgyak tanulását, a sikeres szakirányú felsőfokú továbbtanulást 

A csoportbontás módjának meghatározása: 

• törekvés a differenciálás szempontjából minél homogénebb csoportok létrehozására (pl. tehetséggondozó 

vagy felzárkóztató, kezdő vagy haladó jelleg)  

• célzatosság (pl. közép- vagy emelt szintű érettségire való felkészítés, a tanuló által választott szakirány-

ban adott szaktárgyból többletórák biztosítása 

Intézményünkben a tantárgyválasztás lehetőségét biztosítjuk diákjaink számára. A választásukat a tanulók és a 

szülők aláírásukkal megerősítik és tudomásul veszik, hogy a választott tantárgyra az értékeléskor, a mulasztáskor, 

továbbá a magasabb évfolyamra lépéskor úgy kell tekinteni, mintha kötelező tanórai foglalkozás lenne. 

„a feladatellátási hely azonos évfolyamon működő párhuzamos osztályai, tagozatai között a lemorzsolódással ve-

szélyeztetett, illetve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a hátrányos helyzetű, a halmozottan 

hátrányos helyzetű, az egyéni munkarenddel rendelkező tanulók aránykülönbsége nem haladhatja meg a 25% 

pontot”. 

A tehetség, képesség kibontakoztatását az alábbi tevékenységek segítik: 

• az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 

• csoportbontásban végzett oktatás, 

• a nem kötelező (választható) tanórán tanulható tantárgyak tanulása, 

• a tehetséggondozó foglalkozások; 

• az iskolai sportkörök; 

• a szakkörök; 

• versenyek, vetélkedők, bemutatók (szaktárgyi, sport, kulturális stb.); 

• a szabadidős foglalkozások (pl. színház és múzeumlátogatások); 

• az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos hasz-

nálata; 

• a továbbtanulás segítése, 

• kapcsolat a különböző szakmai, művészeti, civil szervezetekkel. 
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a) Fakultáció – emelt/ közép szintű érettségire felkészítő képzés: 

• Az érettségi vizsgaszabályzatnak megfelelően a középiskola 11-12. évfolyamán legalább 9 tantárgyból 

biztosítani kell az érettségi vizsgakövetelmények elsajátításának lehetőségét. 

• A tanulónak 11-12. évfolyamon legalább 7 tárgyból kell felkészülnie és tudásáról számot adnia. 

• Az emelt szintű vizsgára felkészítő csoportok tantárgyairól és követelményeiről az iskola február 15-ig 

tájékoztatja a 10. évfolyam tanulóit. Valamennyi tantárgyból egy-egy csoport indítására van lehetősé-

günk, de egy-egy tantárgyból nagyszámú jelentkező esetén, több csoportot is indítunk.  

• A csoportok megszervezése történhet: külön alapórás és külön fakultációs csoport keretében, vagy ösz-

szevonva az alapóra + fakultációs csoport órakeretében, illetve megfelelő számú jelentkező esetén kö-

zépszintű és emeltszintű érettségire felkészítő csoport keretében. Kis létszám esetében összevont csoport 

(11-12.évf.) is indítható. 

• A 10. évfolyamosok március 20-ig írásban jelentkeznek az érettségire felkészítő csoportokba. 

• A jelentkezési lapot a tanuló és a szülő is aláírja. A 11. osztályban induló csoportokhoz a tanév első napján 

pótlólag még lehet jelentkezni. 

• 2 fakultációs tantárgy tanulása kötelező 11. évfolyamon, majd felmenő rendszerben a 12. évfolyamon is. 

Osztályozó vizsgával (előrehozott érettségi) teljesített fakultáció helyett nem kell újat felvenni a tanuló-

nak. 

• Az egyes tantárgycsoportokból (I., II., III.) csak egy tantárgy választható. A tanuló választhat, hogy emelt 

vagy középszintű érettségire felkésztő szinten kívánja tanulni a tantárgyat. 

• A csoportok megfelelő létszámmal indíthatók. 

• Ha a tanulót kérelmére felvették a választott tanórai foglalkozásra, akkor az értékelés, a mulasztás, to-

vábbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mintha kötelező tanórai foglalkozás 

lenne. 

• A tantárgy tanulását a tanuló csak 11. osztály végén, vagy előrehozott érettségi letételével hagyhatja abba. 

A módosítást az adott tanév június 15-ig a szülő és a tanuló kérvényezi az intézményvezetőnél. 

• A fakultáció leadásakor figyelemmel kell lenni a Nat (2012) rendelkezéseire a tanuló kötelezően teljesí-

tendő minimális óraszámára 11. és 12. évfolyamon (35 óra/hét) vonatkozóan. 

• A fakultatívan választott tantárgy felvételére – a tanév során vagy a 11. év végén különbözeti vizsga 

letételével kerülhet sor. A módosítást a szülő és a tanuló kérelmezi az intézmény-vezetőnél. 

• Alapórában is tanult tantárgyak esetén az emelt szintű csoportban kapott érdemjegyek az alapóraival kö-

zösen alakítják ki a félévi/év végi osztályzatot. 

• Alapórában nem tanult tantárgyaknál önálló félévi/ év végi osztályzatot képeznek. Ha a tanuló a választott 

tantárgyból a tanév végén elégtelen osztályzatot kapott, javítóvizsgát köteles tenni. 

Fakultáció – emelt/közép szintű érettségire felkészítő csoportok 

I. I. III. 

Magyar nyelv és irodalom Történelem Német nyelv 

Matematika Fizika Angol nyelv 

Biológia Kémia Orosz nyelv 

Földrajz Informatika I. (közép)  

 Informatika II. (emelt)  

 Vizuális kultúra  

b) Szabadon választható tanórán kívüli foglalkozások: 

• Szakkör, tehetséggondozó csoport: A foglalkozások heti 1 vagy 2 órában (45 perc), egyeztetett időpont-

ban működnek. A jelentkezés írásban, a szülő által is aláírt jelentkezési lapon történik tárgyév május 20-

ig. A szakkör/tehetséggondozó foglalkozás szabadon választható, de ha a tanulót felvették a szabadon 

választott órára, a tanévben köteles azon részt venni. A szabadon választott foglalkozást úgy kell tekin-

teni, mint a kötelező tanórát, ezért a tanulónak a hiányzását igazolnia kell. A szakkörök indításáról – a 

felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején az iskola ne-

velőtestülete dönt, a szakkörökhöz a tanév során kérelemmel csatlakozhatnak a tanulók. 

• Felzárkóztató és fejlesztő csoportok: 

o a szakértői véleményben megadott időkeretben a fejlesztő foglalkozásokat, habilitációt biztosít-

juk. 

o korrepetáláson, tanulószobán a szaktanár javaslatára a tanuló köteles részt venni tanulmányi 

eredménye javulása érdekében. Hiányzását igazolnia kell. 

• Az iskolai sportkörnek az iskola minden tanulója tagja. Az iskolai sportkör a tanórákkal (testnevelési óra) 

együtt biztosítja a tanulók mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését az iskolai és az iskolán 

kívüli sportversenyekre. 
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c) Rendszeresen megszervezett tanulmányi versenyek: 

A tehetséges tanulók fejlődését segítik a szaktárgyi, szakmai, sport, művészeti stb. versenyek, vetélkedők, melye-

ket az iskolában is szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is 

felkészítjük; a pedagógusok az általuk vezetett szakkörökbe irányítják a tehetségesnek vélt diákot, ahol kiscsopor-

tos vagy egyéni foglalkozás keretében kiegészítő képzésben részesülnek. A versenyek, vetélkedők megszervezé-

sét, illetve a tanulók felkészítését a különféle versenyekre a pedagógusok szakmai munkaközösségei vagy a szak-

tanárok végzik. 

Iskolánkban szép hagyományai vannak az OKTV versenyeken történő részvételnek és a sikeres szereplésnek. A 

szaktanár munkáját megkoronázza, ha valamelyik tanulóját el tudja juttatni az országos döntőre. 

Versenyek: (részletesen az éves munkaterv tartalmazza) 

• OKTV, 

• különböző szaktárgyi versenyek (iskolai, megyei, területi, országos), 

• különböző műveltségterületet érintő vetélkedők (iskolai, megyei, területi, országos) 

• művészeti versenyek, 

• sportversenyek. 

d) Az iskolai tehetséggondozás egyéb területei: 

• bentlakásos nyelvi/színjátszó tábor, 

• tanulmányi és egyéb (sport, kulturális) jellegű versenyre való felkészítés, 

• a továbbtanulás segítése, 

• szakkörök (művészeti, szaktárgyi) biztosítása, 

• iskolai sportkör, 

• szabadidős foglakozások (színház és múzeumlátogatás) megszervezése. 

A tanórán kívüli tevékenységeket (hagyományápolás, DÖK, osztálykirándulások, múzeumi foglalkozások, sza-

badidős foglalkozások, hit és vallásoktatás, közösségi szolgálat) a nevelési program részletezi 

VI. A tankönyvek és más taneszközök kiválasztásának elvei 

Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok csak olyan taneszközöket (tankönyv, térkép, stb.) hasz-

nálnak a tananyag feldolgozásához, amelyeket a szaktárca minisztere hivatalosan tankönyvvé nyilvánított. A 

nyomtatott taneszközökön túl néhány tantárgy esetében egyéb eszközökre is szükség van (pl. tornafelszerelés, 

rajzfelszerelés, stb.). 

Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói eszközöket a nevelők 

szakmai munkaközösségei határozzák meg az iskola helyi tanterve alapján. 

A tankönyvválasztás alapelvei: 

• A tankönyv tartalma feleljen meg a helyi tanterv tartalmának, a szaktudomány elvárásainak, az alapvizsga 

és az érettségi vizsga követelményeinek. 

• A tankönyv tartalma legyen alkalmas a differenciált foglalkoztatásra, feleljen meg az életkori sajátossá-

goknak. 

• A tankönyv legyen esztétikus, jó minőségű. 

• Motiválja a tanulót. 

• Legyen biztosítható minden tanuló számára. 

• Az adott évfolyamon ugyanabban a képzési formában egységes taneszközt használunk, és ha erre lehető-

ség van, tankönyvcsaládban gondolkodunk 

A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket, tanulókat tájékoztatjuk, a mindenkori törvényi előírások szerint 

járunk el. 

VII. A magasabb évfolyamba lépés feltételei és a tanulmányok alatti vizsgák 

• A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha a kerettantervekben „A továbbhaladás fel-

tételei” c. fejezetekben meghatározott követelményeket az adott évfolyamon minden tantárgyból teljesí-

tette. 

• A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók év közbeni tanulmányi munkája, ill. érdemjegyei alap-

ján bírálják el. 
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• Különbözeti vizsgát tesz az a tanuló, aki átvétellel kerül a gimnáziumba, s valamely itt tanított tárgyat az 

előző intézményben nem tanulta. A különbözeti vizsga letételéhez a gimnázium vezetője egyéni segít-

ségnyújtást és türelmi időt biztosíthat a tanuló számára. 

• Ha a tanuló a tanév végén maximum három tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, a következő tanévet 

megelőző augusztus hónapban javítóvizsgát tehet. Sikeres javítóvizsga esetén a tanulmányait a magasabb 

évfolyamon folytathatja. 

• A magasabb évfolyamba történő lépéshez, a félévi és év végi tanulmányi osztályzatok megállapításához 

a tanulónak osztályozóvizsgát kell tennie, ha 

o előrehozott érettségi vizsgát szándékozik tenni, 

o az igazgató engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményét a tanuló az 

előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse, 

o az igazgató felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, 

o a tanévben a tanuló 250 óránál többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján osztályo-

zóvizsgát tehet, 

o a tanuló hiányzása egy adott tárgyból az évi tanítási órák 30%-át meghaladja, és emiatt a telje-

sítménye a tanítási év során nem volt érdemjeggyel értékelhető és a tantestület döntése alapján 

osztályozóvizsgát tehet, 

o átvételnél az igazgató előírja. 

• Tanítási év végén nem osztályozható az a tanuló, akinek 

o egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja a 250 tanítási órát, 

o egy adott tárgyból a tanítási órák 30 %-át meghaladja a mulasztása és emiatt a teljesítménye nem 

volt érdemjeggyel értékelhető a tanítási év végén nem osztályozható, 

o kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen. 

• Az osztályozóvizsga letételét a nevelőtestület akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásai-

nak száma meghaladta a 20 tanórai foglalkozást és az iskola eleget tett a rendeletben meghatározott érte-

sítési kötelezettségének. 

• Ha a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. 

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

emiatt a teljesítménye nem volt érdemjeggyel értékelhető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie. 

• A javítóvizsgáról, az osztályozó és különbözeti vizsgáról jegyzőkönyvet kell vezetni. 

• Az érettségi vizsgákról a hatályban lévő érettségi vizsgaszabályzat rendelkezik. 

• Az egyéni tanrendet az OH-nál kell kérelmezni, a kérést indokolni kell. Az egyéni tanrenden lévő tanuló 

félévkor beszámoló-, a tanév végén minden, az adott évfolyamon oktatott kötelező tárgyból osztályozó 

vizsgát tesz. Az értékelés-minősítés és továbbhaladás rendje azonos a többi tanulóéval, de magatartását, 

szorgalmát nem kell minősíteni. Az egyéni tanrendben tanulóknak a felkészüléséhez az iskola útmutatást 

nyújt. 

• A tanulmányok alatti vizsgák időpontjai: 

o január eleje: osztályozó vizsga (mulasztás miatt nem osztályozhatók, egyéni tanrendben tanu-

lók), különbözeti vizsga 

o április vége: osztályozó vizsga (előrehozott érettségizők) 

o június eleje: osztályozó vizsga (mulasztás miatt nem osztályozhatók, egyéni tanrendben tanu-

lók), különbözeti vizsga 

o augusztus vége: javító-, különbözeti- vizsga 

o szeptember 1-5-ig osztályozó vizsga 

• Ha tanév végén a tanulónak a „jeles” osztályzatai mellett legfeljebb 2 „jó” osztályzata van (s ennél rosz-

szabb osztályzata nincs), nevelőtestületi dicséretben részesül. A tanév végi szaktárgyi és nevelőtestületi 

dicséreteket az e naplóban, törzskönyvben és a bizonyítványban is dokumentálni kell. 

• A közép vagy felsőfokú „C” típusú nyelvvizsga bizonyítvánnyal, illetőleg azzal egyenértékű idegen nyelv 

tudást igazoló okirattal rendelkező tanuló ezen teljesítményét az iskola oly módon értékeli, hogy a tanuló 

jeles témazáró osztályzatot kap. 
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Az osztályozó, javító és különbözeti vizsgák értékelése 

      Magyar nyelv, Magyar irodalom, Történelem, Kémia, Fizika, Földrajz, Biológia 

A vizsga részei: 

 Írásbeli Szóbeli 

Időtartam 60 perc max. 15 perc 

Arány az értékelésnél 67% 33% 

 

Matematika 

A vizsga részei: 

 Írásbeli Szóbeli 

Időtartam 60 perc max. 15 perc 

Arány az értékelésnél 80% 20% 

 

 Idegen nyelv (angol nyelv, német nyelv, orosz nyelv) 

A vizsga részei: 

 Írásbeli Szóbeli 

Időtartam 60 perc max. 15 perc 

Arány az értékelésnél 60% 40% 

 

 Életvitel és gyakorlat, Dráma és tánc, Állampolgári ismeretek 

A vizsga részei: 

 Írásbeli Szóbeli 

Időtartam 60 perc max. 15 perc 

Arány az értékelésnél 75% 25% 

 

Vizuális kultúra, Ének-zene 

A vizsga részei: 

 Gyakorlati Szóbeli 

Időtartam 60 perc max. 15 perc 

Arány az értékelésnél 75% 25% 

 

Informatika 

A vizsga részei: 

 Gyakorlati Szóbeli 

Időtartam 60 perc max. 15 perc 

Arány az értékelésnél 80% 20% 
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 Testnevelés 

Csak gyaklorlat-100% 

 

• Előrehozott érettségi vizsgák: 

o „Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI.13.) Korm. rendelet 

módosítása lehetővé teszi, hogy a tanulók azokból a tantárgyakból, amelyek tanítása a középis-

kola helyi tan-terve szerint a középiskolai tanulmányok befejezését megelőző tanévek valamelyi-

kében befejeződik (például az informatika, földrajz tantárgyak), az előrehozott érettségi vizsgát 

már akár a 10. évfolyam május-júniusi vizsgaidőszakában letehessék.” A középiskolai tanulmá-

nyok teljes befejezése (12 évfolyamos középiskola esetén) a 12. évfolyamon történik, az azt 

megelőző év a 11. évfolyamra, míg az utóbbit megelőző év a 10. évfolyamra esik. 

o Az előrehozott érettségi vizsgát kizárólag az idegen nyelvek esetében, valamint azon tantárgyak 

esetében teszi lehetővé a kormányrendelet, amelyek tanulása a középiskola helyi tanterve szerint 

a középiskolai tanulmányok befejezését megelőző tanévek valamelyikében lezárult. A középis-

kolák helyi tanterve szerint a magyar nyelv és irodalmat, történelmet, matematikát és a testne-

velést általában a középiskolai évfolyamok mindegyikében tanítják, így ezek a tantárgyak – az 

idegen nyelvek kivételével – az előző mondatban szereplő egyetlen feltételnek sem felelnek 

meg, így ezekből nem lehet előrehozott érettségi vizsgára jelentkezni. 

o Egy adott tantárgyból akkor lehet előrehozott érettségi vizsgát tenni, ha a tanuló a tantárgynak 

az adott iskolában meghatározott összes tanulmányi követelményét teljesítette, azaz minden év-

folyam tananyagából év végi osztályzattal rendelkezik. Ezek földrajzból vagy kémiából és in-

formatikából a középiskola helyi tanterve szerint általában a 9-10. évfolyam teljesítését tanúsító 

év végi jegyek, fizikából a 9-11. évfolyam teljesítését igazoló év végi osztályzatok meglétét 

jelenti, míg idegen nyelvből általában a 9-12. évfolyamok teljesítését tanúsító osztályzatokat. 

Ezekből a vizsgatárgyakból a jog-szabály által meghatározott időpontokban lehet előrehozott 

érettségi vizsgára jelentkezni, ebben az esetben tehát a tanulónak a vizsgatárgy minden hátra 

lévő évfolyamának anyagából osztályozó vizsgát kell tennie. 

o 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 74. § (6) bekezdése a következő rendelkezést tartalmazza: 

„74.§ (6) Ha a tanuló valamely tantárgyból előrehozott érettségi vizsgát tett, ezáltal az adott 

tantárgy tanulmányi követelményeit teljesítette. Az iskola magasabb évfolyamán vagy évismétlés 

esetén e tantárgy tanulásával kapcsolatban a pedagógiai programban foglaltak szerint kell el-

járni.” 

o A nevelőtestület döntése a fenti rendelet alapján: hogy az előrehozott érettségi vizsgát sikerrel 

teljesített tanulóknak további óralátogatási kötelezettségei nincsenek Az előrehozott érettségi 

vizsgát eredményesen letévő tanulók továbbra is látogathatják az adott tantárgyi órákat annak 

érdekében, hogy tudásukat szinten tartsák. Osztályzatot azonban ebben az esetben nem kaphat-

nak, hiszen az előrehozott érettségi vizsga megkezdése előtt osztályozóvizsgán meg kellett sze-

rezniük minden hátra lévő évfolyamra szóló osztályzataikat. Azon fakultációs tantárgyak esetén, 

amelyek tanulása alaptantervi óratervben 10. évfolyamon befejeződik, mivel azok az érettségi 

emelt szintjére készítenek fel a sikeres középszintű érettségi letétele után(a 11. évfolyam végén) 

a 12. évfolyamon tovább kell az órákat látogatni, vagy osztályozó vizsgát lehet tenni a 12. évfo-

lyam anyagából. 

VIII. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és 

formái 

Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók tanulmányi munkájának folyamatos 

ellenőrzését és értékelését. Az ellenőrzés és értékelés alapvető feltétele a követelmények egyértelmű, világos meg-

fogalmazása a tanulók és a szülők számára. 

Alapfeladat a tanév elején, hogy a pedagógus tisztázza a tanuló számára az adott tantárgy céljait, követelményeit, 

a számonkérési módokat, a tantárgy jelentőségét. Hatványozottan igaz ez az induló osztályokban. Ez elengedhe-

tetlenül szükséges ahhoz is, hogy a tanuló ítélőképessége fejlődjék, tudja önmagát értékelni. 
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A tanuló munkájának értékelését, minősítését a köznevelési törvény a pedagógus hatáskörébe utalja. A pedagógust 

munkakörével összefüggésben megilleti az a jog, hogy irányítsa és értékelje a tanulók munkáját, minősítse a tanu-

lók teljesítményét, még az igazgató munkáltatói joga sem terjed ki a konkrét érdemjegy, minősítés, értékelés tar-

talmára vonatkozó utasítás kiadására. 

A nevelőtestület is csak, az év végi osztályozó értekezleten, bírálhatja felül a pedagógus osztályzatát, ha az érdem-

jegyek átlagától a tanuló hátrányára történő indokolatlan eltérést mutat. 

Az osztályozás tehát a pedagógus elvitathatatlan és megkérdőjelezhetetlen joga, azonban ez a cselekvési szabadság 

nem korlátlan. 

Ellenőrzés, értékelés: 

• Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek megfelelően a 

tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége alapján ellenőrzik. Az ellenőrzés 

kiterjedhet a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó követelményekre is. 

• Lényeges, hogy az értékelés egységes legyen (ebben jelentős szerepet kapnak a munkaközösségek, az 

azonos tárgyat tanítók egyeztetései). A nevelők élnek azzal a lehetőséggel is, hogy az egyénre tervezett 

számonkéréssel segítik a tehetségek, ill. a lemaradók fejlődését, sikerélményhez jutását. 

• Lényeges továbbá, hogy az értékelés tájékoztassa a szülőt, a tanulót a végzett munka eredményéről, és a 

fejlesztés érdekében fejezze ki a tanuló önmagához viszonyított előrehaladását. 

• Az értékelés alapja az érvényben lévő tanterv. 

Dolgozatok értékelése +/-5% eltérés lehetőségével és szintmérők (Matematika, Magyar, Történelem) 

értékelése eltérés nélkül (1 témazáró jegynek felel meg) nappali tagozaton 

Százalék Érdemjegy 

0-39% elégtelen (1) 

40-54% elégséges (2) 

55-69% közepes (3) 

70-84% jó (4) 

85-100% jeles (5) 

 

Osztályozó- és javítóvizsgák, valamint szintmérők (Fizika, Kémia, Informatika, Földrajz, Biológia) ér-

tékelése eltérés nélkül (2 témazáró jegynek felel meg) nappali tagozaton 

Százalék Érdemjegy 

0-29% elégtelen (1) 

30-46% elégséges (2) 

47-63% közepes (3) 

64-80% jó (4) 

81-100% jeles (5) 

 

Dolgozatok értékelése esti és levelező tagozaton 

Százalék Érdemjegy 

0-24% elégtelen (1) 

25-39% elégséges (2) 

40-59% közepes (3) 

60-79% jó (4) 

80-100% jeles (5) 

Egyes tantárgyak esetén (pl szódolgozat) a szaktanár ettől eltérhet 

• A tanulók munkáját minden tantárgyból év közben érdemjegyekkel, a félév és a tanév végén osztályzattal 

minősítjük. Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők: jeles (5), jó (4), közepes (3), 

elégséges (2), elégtelen (1). 

• A tanmenetekben a nevelők tantárgyanként meghatározzák a tanév közben írandó felmérések, témazáró 

dolgozatok írásának időpontját, és azt egy héttel a dolgozatírás előtt közlik a tanulókkal. Naponta legfel-

jebb egy témazárót írhatnak egy osztály tanulói. Az értékelt témazáró dolgozatokat a tanulók legkésőbb 

15 munkanappal a megíratás után visszakapják, és a pedagógus osztályszinten is értékeli a megoldásokat. 

• A szintmérő írásbeli dolgozatok eredményét a szóbeli vizsga előtt ismertetni kell a tanulókkal. A kisebb 

dolgozatokat legkésőbb 10 munkanappal a megíratásuk után ki kell javítani. 
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• A gimnáziumban az értékelés havonta vezetve történik. A tanulók munkájának, előmenetelének folya-

matos értékelése érdekében minden tantárgyból egy-egy témakörön belül minden tanulónak legalább há-

rom érdemjegyet kell szereznie. Minden tanuló munkáját havonta legalább egy érdemjeggyel kell érté-

kelni. 

• A tanuló félévi és év végi osztályzatát a felelet és röpdolgozatok valamint a témazáró dolgozatok érdem-

jegyei határozzák meg. A témazáró dolgozat jegye duplázott értékű, a pirossal kerül a naplóba. 

• Amennyiben a tanuló írásbeli és szóbeli szintmérő vizsgán vett részt, a szintmérés érdemjegye négyszeres 

értékkel bír, pirossal kerül a naplóba. 

• A félévi és év végi osztályzatot a szerzett jegyek átlaga adja: 6 tizedtől felfelé kerekítünk, 5 és 6 tized 

között a pedagógus mérlegel a témazáró dolgozatok függvényében. 

• Elégséges (2) félévi, illetve év végi osztályzat akkor adható, ha a tanuló tantárgyi jegyeinek átlaga eléri 

az 1,75-öt. 

Az iskola a 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet hatályos rendelkezései szerint szervezi meg a tanulmányok alatti 

vizsgákat, melyek ütemezését az éves munkaterv tartalmazza. 
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Szintmérő vizsga: 

• Az ellenőrzés jelentős formája a gimnáziumban a szintmérő vizsgák rendszere. A vizsgák tartalmát az 

évekre lebontott tantárgyi programok követelményrendszere rögzíti, melyet a munkaközösségek állítot-

tak össze. A vizsga formája: szóbeli és/ vagy írásbeli/gyakorlati. 

• A választható szintmérő vizsgákra az adott évfolyam tanulói február 15-ig jelentkeznek. 

• A vizsgák az érettségi vizsgákat készítik elő, írásbeli és szóbeli/gyakorlati tételeit az érettségi vizsga 

alapján kell a szaktanároknak összeállítaniuk. 

• A szaktanároknak december 15-ig, illetve május 31-ig kell ismertetniük a tanulókkal a vizsga témaköreit. 

• Az írásbeli vizsga 2x45 perc, illetve 3x45 perc, de felhasználható a két tanóra közti szünet is. 

• A tanulóknak jogukban áll az írásbeli vizsga eredményét a szóbeli vizsga előtt megismerni. 

• Az írásbeli, szóbeli vizsgán mindazon segédeszközöket használhatják, melyeket az érettségi vizsgán, ki-

vétel a magyar nyelv és irodalom tantárgy szóbeli vizsgája, melyen a szöveggyűjtemények használhatók. 

• A szintmérő szóbeli vizsgán póttétel nem húzatható. 

• A komplett szintmérés érdemjegye négyszeres értékkel bír. 

• Az előrehozott érettségi vizsgát tett diáknak abból a tantárgyból, amelyből előrehozott érettségit tett nem 

kell szintmérő vizsgáznia. Az idegen nyelv esetében nem köteles a másik idegen nyelvből szintmérő vizs-

gát tenni. 

• Matematika tantárgyból 10. évfolyam végén a tanulók szintvizsgán számolnak be tudásukról. Ennek ered-

ménye alapján módosul a csoportok kialakítása. Egy évfolyam tanulóiból, függetlenül az osztálytól alakul 

ki a fakultációs csoport és a többi csoport, tudásszint alapján. (A fakultációs csoport alapóráit és fakultá-

ciós óráit ugyanaz a pedagógus tanítja.) 

Szintmérő vizsgák rendje: 

8. évfolyam vége 

(mindenkinek köte-

lező) 

10. évfolyam vége 

(a tanuló egy tárgyat 

válasz) 

11. évfolyam vége 

(mindenkinek köte-

lező) 

12. évfolyam vége 

(mindenkinek kötelező) 

Matematika 

írásbeli: 

ápr. 1. vagy 2. hete 

Informatika (3 ó), 

Fizika, Földrajz, Ké-

mia vagy Biológia 

írásbeli/gyakorlati 

szóbeli: 

máj. 1. hete 

Történelem 

szóbeli: 

ápr. 1. vagy 2. hete 

Magyar nyelv és 

irodalom 

szóbeli: 

okt. 3. vagy 4. hete 

Matematika (3 ó) 

írásbeli: 

dec. 2. hete 

 

IX. Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai, a tanulók tu-

dásának értékelésében betöltött szerepe, súlya 

Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái: 

• Röpdolgozat: Felelet értékű számonkérésnek minősül, az érdemjegy is egy felelet értékű. A tanár nem 

köteles előre bejelenteni, mivel a röpdolgozat feladata az utolsó tanult anyagrész(ek) számonkérése. A 

felelet és röpdolgozat jegyek a témakör jegyének megállapításakor egy jegynek minősülnek, a másik je-

gyet a témazáró adja, e kettőből állapítandó meg a témajegy. 

• Témazáró dolgozat: Feladata az adott témakör tudásának mérése. A szaktanár köteles egy héttel a téma-

záró íratása előtt bejelenteni a diákoknak, a haladási naplóban jelezni, mivel egy nap csak egy témazárót 

írhatnak a diákok, a dolgozatírás 1-2 órás időtartamú. A témazáró érdemjegye meghatározó jegy, a téma-

körön belül két jegyet ér, amit a tanár pirossal ír be a naplóba. Tanévenként – az érettségi tantárgyakból 

– legalább három témazáró dolgozat íratandó. A témazáró dolgozat pótlása a tanuló felelőssége; a pótlás 

konkrét időpontját a szaktanár határozza meg. Az a tanuló, aki nem írja meg az évközi témazáró dolgo-

zatokat, osztályozó vizsgára kötelezhető. 

• Szintmérő dolgozat: Feladata a gimnáziumi tanulmányok idején megtanult ismeretek számonkérése. Jel-

legében igazodik a mindenkori írásbeli érettségihez. A szintmérés hozzávetőleges időpontjáról a tanulók 

a tanév elején értesülnek, a pontos dátumot legalább egy hónappal a szintmérés előtt meg kell ismerniük. 

A tanulók ezt a dolgozatot 2 órában írják, s azon a napon, amikor az írásbeli szintmérés van, más tan-

tárgyból nem lehet számon kérni (ld. szintmérések). 

• Érettségi dolgozat: Feladata a gimnáziumi évek során elsajátított ismeretek számon kérése a hatályban 

lévő érettségi előírások betartásával. 
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X. Az egyes modulok értékelése és minősítése, beszámításuk az iskolai évfo-

lyam befejezésébe 

A modultárgyak tananyagai témakörönként épülnek be a főtárgy tananyagába, így a főtárgy témaköreként értékel-

jük. 

Ez alól kivétel: 7. osztályban az Ember és társadalom, etika modul, mely az osztályfőnöki órába épül be, ezért a 

tanuló előmenetelét e modulból ebben a tanévben nem értékeljük. 

XI. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározá-

sának elvei, korlátai 

Írásbeli feladatok: 

Az otthoni felkészüléshez előírt feladatok célja egyrészt az új tananyag ismereteinek begyakoroltatása; ez kell, 

hogy meghatározza a feladatválasztást. A szaktanárnak figyelembe kell vennie azt, hogy a diáknak a következő 

órára kell elkészíteni a feladatokat; ezért rövidebb gyakorlatokat kell adnia. 

• Egy témakör összefoglalásakor az írásbeli feladatok célja a már megismert tananyag elmélyítése, rend-

szerzés, ismétlése; ilyenkor ezen szempontokat tartjuk szem előtt a feladatválasztáskor. 

• Hosszabb terjedelmű, egy probléma önálló feldolgozását, kifejtését igényelő feladat esetén minimum egy 

hét időtartamot kell biztosítani a tanuló számára a feladat megoldásához. 

Szóbeli feladatok: 

A szóbeli gyakorlatok célja az új, órán feldolgozott tananyag elsajátítása, begyakorlása; felkészülés a szóbeli fele-

letre. Ezért a szaktanár feladata, hogy meghatározza, mi az, amiről a diáknak majd számot kell adnia. 

XII. A tanulók fizikai állapotának méréséhez használt módszerek 

NETFIT – FIZIKAI FITTSÉGMÉRÉS 

A 2014-2015-ös tanévtől a NETFIT fizikai fittségmérést végezzük el a korábbi HUNGAROFITT helyett. A jog-

szabályi rendelkezés tanévenként egyszer írja elő a mérést, melyet az előírtak szerint bonyolítanak le a testnevelő 

pedagógusok. 

XIII. A tanulók jutalmazásának, magatartásának, szorgalmának értékelési el-

vei 

A tanulói magatartás és szorgalom értékelésének minősítésrendszerét a nevelőtestület fogalmazta meg, a diákkép-

viselet véleményének figyelembe vételével. 

• A tanulók magatartásának értékelésekor, minősítésekor: 

o példás (5), 

o jó (4), 

o változó (3), 

o rossz (2); 

• a szorgalom értékelésekor pedig: 

o példás (5), 

o jó (4), 

o változó (3), 

o hanyag (2) osztályzatokat használjuk. 

Az osztályfőnök az osztályközösség bevonásával legalább félévenként ellenőrzi a tanulók magatartásában, szor-

galmában mutatkozó változást, a tapasztalatokról a szülőket tájékoztatja. Az osztályfőnök mérlegeli az össztelje-

sítményt, a tanulók teljes tevékenységét, az időnkénti hullámvölgyeket vagy éppen fejlődést. A szóbeli értékelés 

általában osztályfőnöki órán történik, de gyakran az egyéni beszélgetés, teljesítményelemzés a leghatékonyabb. 

Félévkor és év végén a tanulók magatartásának, szorgalmának minősítését a tapasztalatok és a követelmények 

összevetése alapján, az osztályközösség, az osztályban tanító pedagógusok véleménye alapján az osztályfőnök 

állapítja meg. Véleményeltérés esetén a nevelőtestület határoz. A félévi osztályzatot az értesítőbe, az év végi osz-

tályzatot a bizonyítványba, törzslapba is be kell jegyezni. 
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XIII/1. A magatartás minősítése 

• Példás a tanuló magatartása, ha 

o tevékenységével az iskolában és lehetőség szerint az iskolán kívül is megbecsülést szerez önma-

gának és iskolájának. 

o tehetségéhez, lehetőségéhez mérten részt vesz az iskolai és iskolán kívüli sport és kulturális ren-

dezvényeken, megfelelően szerepel a tanulmányi versenyeken. 

o felelősséget érez a közösség iránt, ami kezdeményezésben, az osztályközösség és az iskolai kö-

zösség feladatainak vállalásában és végrehajtásában nyilvánul meg. 

o jogait mindenkor kötelességeinek teljesítésével összhangban gyakorolja, tanulmányi eredménye 

képességeinek megfelelően jó. Az iskolai élet törvényeinek betartásában követésre méltó példát 

mutat. 

o egy óránál nem mulasztott többet igazolatlanul. 

• Jó a tanuló magatartása, ha 

o az osztályközösség (felsőbb évfolyamokban iskolai közösség) munkájában is becsülettel részt 

vesz, a közösséghez való viszonya általában jónak minősíthető. 

o maga nagyon nem is kezdeményez, de a helyes kezdeményezés mellé áll, a rábízott feladatokat 

becsülettel teljesíti. 

o legfeljebb egy szaktanári vagy osztályfőnöki figyelmeztetés esetében még lehet jó a magatartása, 

illetve egy tárgyból történő bukás esetén is értékelhető jónak a magatartás (a nevelőtestület igaz-

gatói figyelmeztetés esetén mérlegelheti, hogy jó vagy változó a tanuló magatartása). 

o 2-3 igazolatlan órája van (legfeljebb jó lehet a magatartása). 

• Változó a tanuló magatartása, ha 

o a közösség munkájából csak vonakodva vállal részt, a rábízott feladatokat nem mindig teljesíti 

becsülettel, képességeinek megfelelően; a felsőbb évfolyamokon sem alakul ki benne szilárd 

felelősségérzet. 

o iskolai vagy iskolán kívüli magatartásával, öltözködésével szemben kifogások merülnek fel, ha 

társaival, a felnőttekkel szemben közömbös, nyegle viselkedésű, illetve ha több tantárgyból bu-

kik. 

o több szaktanári és /vagy osztályfőnöki büntetésben részesült; esetleg igazgató figyelmeztetése, 

megrovása van, vagy a tanárok jelentős része így értékeli. 

o 4-9 igazolatlan órája van (legfeljebb változó lehet a magatartása). 

• Rossz a tanuló magatartása, ha 

o az osztály és iskolai közösségbe nem illeszkedik be, munkavégzése hanyag, iskolai és iskolán 

kívüli magatartása gyakran fegyelmezetlen, társainak rossz példát mutat. 

o több szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói büntetésben részesült, vagy a tanárok jelentős része így 

értékeli. 

o 10 vagy több óra igazolatlan órája van (legfeljebb rossz lehet a magatartása). 

XIII/2. A szorgalom minősítése 

• Példás a tanuló szorgalma, ha 

o legjobb tudása szerint tesz eleget tanulmányi kötelezettségének. 

o munkavégzése rendszeres, pontos, megbízható; kötelességtudata fejlett. 

o eredményei megfelelnek képességeinek, körülményeinek. 

o lehetősége szerint részt vesz a tanórán kívüli munkában is. 

• Jó a tanuló szorgalma, ha 

o tanulmányi kötelezettségeinek eleget tesz. 

o a munkához, a tanuláshoz való viszonya általában jó, de nem nyújtja tudása legjavát. 

o eredményei kissé elmaradnak a képességei és a körülményei alapján elvárható szinttől. 

• Változó a tanuló szorgalma, ha 

o munkáját többször pontatlanul, rendszertelenül végzi, képességei és körülményei alapján lénye-

gesen jobb eredmények elérésére is képes lenne. 

o munkaeszközei rendetlenek, hiányosak, illetve ha bukik egy tárgyból. 

• Hanyag a tanuló szorgalma, ha 

o tanulmányi munkáját rendszeresen elhanyagolja, munkavégzése többnyire pontatlan, 

o eredményei messze elmaradnak a képességei és körülményei alapján elvárható szinttől. 

o nem tapasztalható nála törekvés jobb eredmények elérésére, illetve ha több tárgyból bukik. 
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XIII/3. Az iskolai jutalmazás formái 

Azt a tanulót, aki képességeihez mérten példamutató magatartást tanúsít, vagy folyamatosan jó teljesítményt ér el, 

vagy az osztály, ill. az iskola érdekében közösségi munkát végez vagy iskolai, ill. iskolán kívüli tanulmányi, sport, 

kulturális stb. versenyeken, vetélkedőkön vesz részt, vagy bármilyen más módon hozzájárul az iskola jó hírnevé-

nek megőrzéséhez és növeléséhez az iskola jutalomban részesíti. 

Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók: 

• szaktanári dicséret, 

• osztályfőnöki dicséret, 

• igazgatói dicséret, 

• nevelőtestületi dicséret. 

Az egész évben kiemelkedő munkát végzett tanulók a tanév végén 

• szaktárgyi teljesítményért, 

• kiemelkedő tanulmányi munkáért, 

• példamutató kötelességteljesítésért dicséretben részesíthetők (az utóbbi kettő: nevelőtestületi dicséret). 

A tanulók könyvvel is jutalmazhatók. A nevelőtestületi dicséretben részesültek a következő tanév elején jutalom-

kiránduláson (kiválók kirándulása) vehetnek részt. 

Az igazgatói dicséreteket az egész iskolai közösséggel meg kell ismertetni, ill. a dicséreteket írásba kell foglalni, 

és azt a szülő tudomására hozni. 

A nevelőtestületi dicséretet, tantárgyi dicséretet a bizonyítványba, naplóba, törzslapba is be kell vezetni. 

Az iskolai hagyományoknak megfelelően a végzősök közül az arra méltóak beírhatják nevüket a gimnázium 

Aranykönyvébe. (Ez a legmagasabb rendű elismerési forma pénzjutalommal is járhat.) 

A jutalom kapható: 

• kiváló tanulmányi munkáért, 

• kiemelkedő közösségi munkáért, 

• kiváló sporttevékenységért (vagy ezek összekapcsolt megnevezése is lehetséges). 

A jutalmazás feltételei: 

• a tanuló 4, 5 ill. 6 éven át egyenletesen jó teljesítményt nyújtott a tanulás, a sport vagy a közösségi munka 

területén, 

• tanulmányi vagy sporteredményei legalább megyei szintűek voltak, 

• kiemelkedő sport ill. közösségi munka is csak megfelelően jó tanulmányi eredménnyel együtt ismerhető 

el ezzel a jutalmazási formával. (maximum 1 vagy 2 közepes osztályzat az érettségi tárgyakból – esetleg 

csak az utolsó két évet tekintve) 

A tanulmányi eredménytől a nevelőtestület eltekinthet: az OKTV/ más szaktárgyi verseny országos döntőjébe 

bejutott tanuló, illetve a gimnáziumi tanulmányai során folyamatosan rendkívüli közösségi munkát végző diákok 

esetében. 

Azoknak a végzősöknek, akik valamely tevékenységi területen jó teljesítményt nyújtottak, könyvjutalommal is 

elismerheti a munkáját az iskola igazgatója a ballagási ünnepségen. 

XIII/4. Az iskolai büntetés formái 

Azt a tanulót, aki tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, vagy a házirend előírásait megszegi, vagy 

igazolatlanul mulaszt, vagy bármely módon árt az iskola jó hírnevének büntetésben lehet részesíteni. 

A büntetések formái: 

• szaktanári figyelmeztetés, 

• osztályfőnöki figyelmeztetés, 

• osztályfőnöki intés, 

• osztályfőnöki megrovás, 

• igazgatói figyelmeztetés, 

• igazgatói intés, 

• igazgatói megrovás 

• nevelőtestületi figyelmeztetés 

• fegyelmi eljárás. 
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Kisebb fegyelmi vétség miatt a pedagógiai szempontok mérlegelésével a fegyelmező intézkedések szaktanári, 

osztályfőnöki vagy igazgatói szinten történnek. 

Három szaktanári figyelmeztetés után a tanuló osztályfőnöki figyelmeztetést is kap; minden újabb szaktanári fi-

gyelmeztetést követően a következő osztályfőnöki/igazgatói büntetést is megkapja. Ezek a büntetések az egyéb 

fegyelemsértésekért járóktól elkülönítve kezelendők. 

A súlyosabb fegyelmi vétséget azonnal jelenteni kell az igazgatónak, aki a vonatkozó, jogszabályok szerint intéz-

kedik a fegyelmi eljárás megkezdéséről. Az iskolai büntetések kiszabásakor a fokozatosság elve érvényesül, 

amelytől indokolt esetben – a vétség súlyára való tekintettel – el lehet térni. A büntetést írásba kell foglalni, és azt 

a szülő tudomására kell hozni. 

XIV. Digitális oktatás szabályai 

A digitális oktatás bevezetése: 

• kormányzati intézkedés alapján 

• egyes tanítási napokon (szombati munkanap, írásbeli érettségi vizsgák napjain) 

Az iskolába járás helyett a tanulók számára az iskola távoktatási formában köteles biztosítani a tanulás és a tanul-

mányi követelmények elsajátításának lehetőségét. 

A digitális oktatás megszervezésének lehetőségei: 

• Egyik lehetőség az, hogy a tanulók számára elektronikus úton megküldeni a tankönyvből elsajátítandó  

leckét, és a tananyaghoz rövid tanulási tájékoztatót készíteni. Ez a leckekijelölés – a tankönyv birtokában 

– lehetséges a KRÉTA digitális napló alkalmazásával is, a „Házi feladat” fül, vagy az „Üzenetek” fül 

használatával. 

• A digitális oktatás során a kapcsolattartásra jól használhatók a közösségi oldalak is, ezek közül is – álta-

lános elterjedtsége nyomán – leginkább a Facebook.  

• Ingyenesen elérhetők olyan alkalmazások is, amelyek kifejezetten a távoktatás módszereire készültek, és 

alapvetően kétirányú kommunikációs csatornákra épülnek. Ezek közül a Google Tanterem (Google 

Classroom), 

• Élő kommunikáció a tanulókkal videokonferencia formájában 

• A pedagógusok egyéni döntése, hogy melyik kommunikációs csatornát használják. 

A digitális oktatási módszerekkel vezetett oktatási tevékenységgel biztosítani kell az intézmény helyi tanterveiben 

foglalt tananyag elsajátítását. Ez azt jelenti, hogy a helyi tantervekben meghatározott módon haladnunk kell az 

adott tanév tananyagában. A digitális oktatás során érvényben vannak a Köznevelési törvény előírásai, amely sze-

rint a tanuló tudását rendszeresen osztályzattal kell értékelni, a tanév végén pedig a tanulót minősíteni kell. 

XV. Az érettségi vizsga és a középszintű érettségi vizsga témakörei 

A gimnáziumi évek során felkészítjük diákjainkat a középszintű érettségi vizsga letételére a kötelező érettségi 

vizsgatárgyakból valamint a választható vizsgatárgyak közül: idegen nyelvből, biológiából, ének zenéből, fiziká-

ból, földrajzból, informatikából, kémiából, rajz és vizuális kultúrából, testnevelésből. Tanulóink a helyi tantervi 

követelmények teljesítése után tehetnek érettségi vizsgát 

Az emelt szintű érettségi vizsgára a fakultációkon készítjük fel tanulóinkat. 

A középszintű érettségi vizsga témakörei: 

ANGOL NYELV 

• Személyes vonatkozások, család 

• Ember és társadalom 

• Környezetünk 

• Az iskola 

• A munka világa 

• Életmód 

• Szabadidő, művelődés, szórakozás 

• Utazás, turizmus 

• Tudomány és technika 

• Gazdaság 
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NÉMET NYELV 

• Személyes vonatkozások, család 

• Ember és társadalom 

• Környezetünk 

• Az iskola 

• A munka világa 

• Életmód 

• Szabadidő, művelődés, szórakozás 

• Utazás, turizmus 

• Tudomány és technika 

• Gazdaság 

OROSZ NYELV 

• Személyes vonatkozások, család 

• Ember és társadalom 

• Környezetünk 

• Az iskola 

• A munka világa 

• Életmód 

• Szabadidő, művelődés, szórakozás 

• Utazás, turizmus 

• Tudomány és technika 

• Gazdaság 

MAGYAR NYELV 

• Ember és nyelv 

o A nyelv mint jelrendszer. 

o A beszéd mint cselekvés. 

o A nyelv és a gondolkodás viszonya. 

o Nyelvcsalád, nyelvtípus. 

o A nyelvhasználat társadalmi vonatkozásai. 

• Kommunikáció 

o A kommunikációs folyamat tényezői és funkciói, ezek összefüggései a kifejezésmóddal. 

o A kommunikáció interdiszciplináris jellege. 

o Jel, jelrendszer. 

o Nyelvi és vizuális kommunikáció. 

o A nyelvhasználat, mint kommunikáció. 

o Kommunikációs funkciók és közlésmódok. 

o Személyközi kommunikáció. 

o A tömegkommunikáció 

• A magyar nyelv története 

o Változás és állandóság a nyelvben. 

o A magyar nyelv rokonsága. 

o A magyar nyelv történetének fő szakaszai. A tihanyi apátság alapítólevele 

o Halotti beszéd és könyörgés, Ó-magyar Mária-siralom. 

o Nyelvművelés. 

• Nyelv és társadalom 

o Társadalmi és területi nyelvváltozatok. 

o Rétegzettség és norma a nyelvhasználatban. 

o Kisebbségi nyelvhasználat. 

o A határon túli magyar nyelvűség. 

o Tömegkommunikáció és nyelvhasználat. A nyelvi szintek 

o Hangtan. 

o Alaktan és szótan. 

o Mondattan. 

o A mondat szintagmatikus szerkezete. 

o A mondat a szövegben. 

o Logikai és grammatikai viszonyok az összetett mondatban. Szókincs és frazeológia. 
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• A szöveg 

o A szöveg és a kommunikáció. 

o A szöveg szerkezete és jelentése. 

o Szövegértelmezés. 

o A szöveg szóban és írásban. 

o Az intertextualitás. 

o A szövegtípusok. 

o Szöveg a médiában. 

• A retorika alapjai 

o A nyilvános beszéd. 

o Érvelés, megvitatás, vita. 

o A szövegszerkesztés eljárásai. 

• Stílus és jelentés 

o Szóhasználat és stílus. 

o A szójelentés. 

o Állandósult nyelvi formák. 

o Nyelvi, stilisztikai változatok. 

o Stíluseszközök. 

o Stílusréteg, stílusváltozat. 

IRODALOM 

Szerző, művek - Életművek a magyar irodalomból 

Petőfi Sándor, Arany János, Ady Endre, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, József Attila. Az életmű: az 

életút jelentős tényei, a főbb művek szövegismereten alapuló értelmezése, 

kapcsolatok a művek között. 

Portrék 

Balassi Bálint, Csokonai Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel, Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, Jókai 

Mór, Mikszáth Kálmán, Móricz Zsigmond, Szabó Lőrinc, Radnóti Miklós, Weöres Sándor, Ottlik Géza, 

Márai Sándor, Pilinszky János. 

Két-három lírai és/vagy néhány epikai/drámai alkotás bemutatása, értelmezése. 

Látásmódok 

Zrínyi Miklós, Jókai Mór, Krúdy Gyula, Karinthy Frigyes, Kassák Lajos, Illyés Gyula, Radnóti Miklós, 

Szabó Lőrinc, Németh László, Örkény István, Nagy László, Nemes Nagy Ágnes, Szilágyi Domokos. 

Választandó legalább három szerző a felsoroltak közül. (A lista bővíthető legfeljebb két, a fentiekhez 

hasonló jelentőségű szerzővel). 

A kortárs irodalomból 

Legalább egy szerző 2-3 lírai és/vagy epikai művének értelmezése az 1980-tól napjainkig tartó időszak-

ból. 

Irodalmi nyilvánosság; nyomtatott szöveg, digitális közlés. 

Világirodalom 

Az európai irodalom alapvető hagyományai: az antikvitás és a Biblia. A romantika, a századfordulós 

modernség (a szimbolizmustól az avantgárdig) jellemzői és egy-két kiemelkedő képviselője. 

Színház és dráma 

Színház és dráma különböző korszakokban. 1-1 mű értelmezése: Szophoklész, Shakespeare, Molière, 

Katona József: Bánk bán, Madách Imre: Az ember tragédiája. 

Az irodalom határterületei 

Az irodalom kulturális határterületei. Népköltészet, műköltészet, folklór. Az adaptáció – irodalom filmen, 

dalszövegben, a virtuális valóságban. A szórakoztató irodalom hatáskeltő eszközei, egy-két tipikus mű-

faja. Mítosz, mese és kultusz. Sikerek, divatjelenségek. Az irodalmi ismeretterjesztés nyomtatott és elekt-

ronikus műfajai. 

Regionális kultúra 

Interkulturalitás. A régió, a tájegység, a település irodalmi, kulturális hagyományai. Kisebbségi irodal-

mak. Életmódra, kulturális szokásokra utaló dokumentumok bemutatása. 

Értelmezési szintek, megközelítések 

Témák, motívumok 

Szépirodalmi alkotások gondolati, tematikus, motivikus egyezéseinek és különbségeinek összevetése. Az 

olvasott művekben motívumok, témák változatainak felismerése, értelmezése. 

Műfajok, poétika 

Műnemek, műfajok. Poétikai fogalmak alkalmazása. 

Korszakok, stílustörténet 

A kifejezésmód és világlátás változása a különböző korszakokban a középkortól a szimbolizmusig. 
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TÖRTÉNELEM 

1.1.Vallás és kultúra az ókori Keleten. 

1.2. A demokrácia kialakulása Athénban. 

1.3. A római köztársaság virágkora és válsága, az egyeduralom kialakulása. 

1.4. Az antik hitvilág, művészet, tudomány. 

1.5. A kereszténység kialakulása és elterjedése. 

1.6. A népvándorlás, az antik civilizáció felbomlása. 

2.1. A feudális társadalmi és gazdasági rend jellemzői. 

2.2. A nyugati és a keleti kereszténység. 

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

2.4. A középkori városok. 

2.5. Egyházi és világi kultúra a középkorban. 

2.6. A humanizmus és a reneszánsz Itáliában. 

2.7. Az angol és a francia rendi állam működése 

2.8. Az oszmán birodalom terjeszkedése. 

3.1. A magyar nép őstörténete és vándorlása. 

3.2. A honfoglalástól az államalapításig. 

3.3. Az Árpád-kor. 

3.4. Társadalmi és gazdasági változások Károly Róbert, Nagy Lajos és Luxemburgi Zsigmond idején. 

3.5. A Hunyadiak. 

3.6. Kultúra és művelődés. 

4.1. A nagy földrajzi fölfedezések és következményei. 

4.2. Reformáció és katolikus megújulás. 

4.3. A kontinentális abszolutizmus és a parlamentáris monarchia megszületése Angliában. 

4.4. A tudományos világkép átalakulása, a felvilágosodás. 

5.1. A mohácsi csata és az ország három részre szakadása. 

5.2. Az Erdélyi Fejedelemség virágkora. 

5.3. A török kiűzése és a Rákóczi-szabadságharc. 

5.4. Magyarország a XVIII. századi Habsburg Birodalomban. 

5.5. Művelődés, egyházak, iskolák. 

6.1. A francia polgári forradalom politikai irányzatai, az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata. 

6.2. A napóleoni háborúk és a Szent Szövetség Európája. 

6.3. A XIX. század eszméi. 

6.4. Az ipari forradalom és következményei. 

6.5. Nagyhatalmak és katonai-politikai szövetségek a századfordulón. 

6.6 Tudományos, technikai felfedezések, újítások és következményeik. 

7.1. A reformmozgalom kibontakozása, a polgárosodás fő kérdései. 

7.2. A reformkori művelődés, kultúra.7.3. Polgári forradalom. 

7.4. A szabadságharc. 

7.5. A kiegyezés előzményei és megszületése. 

7.6. Gazdasági eredmények és társadalmi változások a dualizmus korában. 

7.7. Az életmód, a tudományos és művészeti élet fejlődése. 

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

8.2. A gazdaság a társadalom és életmód új jelenségei a fejlett világban. 

8.3. A tekintélyuralmi rendszerek Közép-Európában és az olasz fasizmus. 

8.4. Az USA és az 1929–33-as gazdasági válság. 

8.5. A nemzetiszocializmus hatalomra jutása és működési mechanizmusa. 

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

8.7. A második világháború előzményei és jelentős fordulatai. 

8.8. A hidegháború és a kétpólusú világ jellemzői. 

8.9. A szocialista rendszerek bukása. 

9.1. Az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlása és következményei. 

9.2. A Horthy-rendszer jellege, jellemzői. 

9.3. A művelődési viszonyok és az életmód. 

9.4. A magyar külpolitika mozgástere, alternatívái. 

9.5. Magyarország részvétele a világháborúban. 

9.6. A német megszállás, a holocaust Magyarországon. 

10.1. A szovjet felszabadítás és megszállás. 

10.2. A határon túli magyarság sorsa. 

10.3. A kommunista diktatúra kiépítése és működése. 
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10.4. Az 1956-os forradalom és szabadságharc. 

10.5. A Kádár-rendszer jellege, jellemzői. 

10.6. A rendszerváltozás. 

11.1. A közép-európai régió jellemzői, távlatai, a posztszovjet rendszerek problémái. 

11.2. Az európai integráció története. 

11.3. A „harmadik világ”. 

11.4. Fogyasztói társadalom; ökológiai problémák, a fenntartható fejlődés. 

11.5. A globális világ kihívásai és ellentmondásai. 

12.1. Alapvető állampolgári ismeretek. 

12.2. Etnikumok és nemzetiségek a magyar társadalomban. 

12.3. A magyarországi roma társadalom. 

12.4. A parlamenti demokrácia működése és az önkormányzatiság. 

12.5. Társadalmi, gazdasági és demográfiai változások. 

MATEMATIKA 

1.1 Halmazok 

1.1.1. Halmazműveletek. 

1.2. Matematikai logika 

1.2.1. Fogalmak, tételek és bizonyítások a matematikában 

1.3.Kombinatorika 

1.4. Gráfok 

2.1. Alapműveletek 

2.2. A természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek 

2.2.1. Oszthatóság 

2.2.2. Számrendszerek 

2.3.Racionális és irracionális számok 

2.4. Valós számok 

2.5. Hatvány, gyök, logaritmus 

2.6. Betűkifejezések 

2.6.1. Nevezetes azonosságok 

2.7. Arányosság 

2.7.1. Százalékszámítás 

2.8. Egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek, egyenlőtlenség rendszerek 

2.8.1. Algebrai egyenletek, egyenletrendszerek, elsőfokú egyenletek, egyenletrendszerek, má-

sodfokú egyenletek, egyenletrendszerek, magasabb fokú egyenletek, négyzetgyökös egyenletek 

2.8.2. Nem algebrai egyenletek, abszolútértékes egyenletek, exponenciális és logaritmikus 

egyenletek, trigonometrikus egyenletek, 

2.8.3. Egyenlőtlenségek, egyenlőtlenség-rendszerek 

2.9. Középértékek, egyenlőtlenségek 

3.1. A függvény 

3.2. Egyváltozós valós függvények 

3.2.1. A függvény grafikonja, függvénytranszformációk 

3.2.2 Függvények jellemzése 

3.3. Sorozatok 

3.3.1. Számtani és mértani sorozatok, végtelen mértani sor 

3.3.2. Kamatos kamat, járadékszámítás 

3.4. Az egyváltozós valós függvények analízisének elemei 

3.4.1. Határérték, folytonosság 

3.4.2. Differenciálszámítás 

3.4.3. Integrálszámítás 

4.1. Elemi geometria 

4.1.1.Térelemek 

4.1.2. Egybevágósági transzformációk, síkban, térben, 

4.2. Geometriai transzformációk 

4.2.2. Hasonlósági transzformációk 

4.2.3. Egyéb transzformációk, merőleges vetítés 

4.3.Síkbeli és térbeli alakzatok 

4.3.1. Síkbeli alakzatok, háromszögek, négyszögek, sokszögek, kör 

4.3.2. Térbeli alakzatok 

4.4. Vektorok síkban és térben 

4.5. Trigonometria 
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4.6. Koordinátageometria 

4.6.1. Pontok, vektorok 

4.6.2. Egyenes 

4.6.3. Kör 

4.6.4. Parabola 

4.7. Kerület, terület 

4.8. Felszín, térfogat 

5.1. Leíró statisztika 

5.1.1. Statisztika adatok gyűjtése, rendszerezése, különböző ábrázolásai 

5.1.2. Nagy adathalmazok jellemzői, statisztikai mutatók 

5.2. A valószínűségszámítás elemei 

ÉNEK-ZENE 

1.1. Éneklés 

1.1.1. Népzene 

1.1.2. Műzene 

- Középkor 

- Reneszánsz 

- Barokk 

- Bécsi klasszika 

- Romantika 

- Századforduló 

- XX.századi és kortárs zene 

1.2. Műelemzés 

1.2.1. Népzene 

1.2.2. Műzene 

- Középkor 

- Reneszánsz 

- Barokk 

- Bécsi klasszika 

2.1. Zenetörténet 

2.1.1. Népzene 

2.1.2. Műzene 

- Középkor 

- Reneszánsz 

- Barokk 

- Bécsi klasszika 

- Romantika 

- Századforduló 

- XX. századi és kortárs zene 

3.1. Zenefelismerés 

3.1.1. Népzene 

3.1.2. Műzene 

- Reneszánsz 

- Barokk 

- Bécsi klasszika 

- Romantika 

- Századforduló 

- XX.századi és kortárs zene 

3.2. Zeneelmélet 

3.3. Dallamírás 

- Barokk 

- Bécsi klasszika 

- Stíluskörön kívül 
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RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 

1.1. Vizuális nyelv 

1.1.1. A vizuális nyelv alapelemei – Vonal, Sík- és térforma, Tónus-szín, Tér 

1.1.2. A vizuális nyelvi elemek viszonyai – Kompozíció (konstrukció), kontraszt, harmónia 

1.1.3. Vizuális nyelv és kontextus 

1.2 Technikák 

1.2.1. Rajzolás 

1.2.2. Festés 

1.2.3. Kollázs 

1.2.4. Nyomtatás 

1.2.5. Makettezés 

1.2.6. Modellezés 

1.2.7. További Technikák 

1.3. A megjelenítés sajátosságai 

1.3.1. Vizuális nyelvi elemek 

1.3.2. Térábrázolási módok 

1.3.3. Vizuális minőségek 

1.3.4. Látványértelmezés 

1.3.5. Kontraszt, harmónia 

1.3.6. Kontextus 

1.4. Megjelenítés, közlés, kifejezés, alkotás 

1.4.1. Térviszonok 

1.4.2. Kompozíció 

1.4.3. Színhatás 

1.4.4. Érzelmek 

1.4.5. Folyamat, mozgás, idő 

1.4.6. Kép és szöveg 

1.4.7. Vizuális információ 

1.4.8. Tárgyak és környezet 

1.5. Kifejezés és képzőművészet 

1.5.1. Művészeti ágak 

1.5.2. Műfajok 

1.5.3. Művészettörténeti korszakok, stíluskorszakok 

1.5.4. Stílusjegyek 

1.5.5. Alkotások és alkotók 

1.5.6. Műelemző módszerek 

1.5.7. A mű tárgyi és kulturális környezete 

2.1. Befogadás 

2.2. Ábrázolás, látványértelmezés 

2.1.1. Formaértelmezés – arány, forma-alak-karakter, szerkezet-felépítés-működés 

2.1.2. Térértelmezés – téri helyzetek, nézőpont, térmélység, térábrázolási konvenciók 

2.1.3. Színértelmezés – szín- és fényviszonyok 

2.1.4. Mozgásértelmezés 

2.3. Vizuális kommunikáció 

2.3.1. Folyamat, mozgás, idő 

2.3.2. Kép és szöveg 

2.3.3. Vizuális információ 

2.3.4. Tömegkommunikáció 

2.3.5. Médiakategóriák 

2.3.6. Fotó, mozgókép 

2.4. Tárgy- és környezetkultúra 

2.4.1. Forma és funkcióelemzés 

2.4.2. Tervezési folyamat 

2.4.3. Kézműves és ipari tárgykultúra 

2.4.4. Népművészet 
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BIOLÓGIA 

1.1. A biológia tudománya 

1.2. Az élet jellemzői 

1.2.1. Az élő rendszerek 

1.2.2. Szerveződési szintek 

1.3. Fizikai, kémiai alapismeretek 

2.1. Szervetlen és szerves alkotóelemek 

2.1.1. Elemek, ionok 

2.1.2. Szervetlen molekulák 

2.1.3. Lipidek 

2.1.4. Szénhidrátok 

2.1.5. Fehérjék 

2.1.6. Nukleinsavak, nukleotidok 

2.2. Az anyagcsere folyamatai 

2.2.1. Felépítés és lebontás kapcsolata 

2.2.2. Felépítő folyamatok 

2.2.3. Lebontó folyamatok 

2.3. Sejtalkotók (az eukarióta sejtben) 

2.3.1. Elhatárolás 

2.3.2. Mozgás 

2.3.3. Anyagcsere 

2.3.4. Osztódás 

2.3.5. A sejtműködések vezérlése 

3.1. Nem sejtes rendszerek 

3.1.1. Vírusok 

3.2. Önálló sejtek 

3.2.1. Baktériumok 

3.2.2. Egysejtű eukarióták 

3.3. Többsejtűség 

3.3.1. A gombák, növények, állatok elkülönülése 

3.3.2. Sejtfonalak 

3.3.3. Teleptest és álszövet 

3.4. Szövetek, szervek, szervrendszerek, testtájak 

3.4.1. A növényvilág főbb csoportjai a szervi differenciálódás szempontjából 

3.4.2. Az állatvilág főbb csoportjai a szervi differenciálódás szempontjából 

3.4.3. A növények szövetei, szervei 

- Szövetek 

- Gyökér, szár, levél 

- Virág, termés 

3.4.4. Az állatok szövetei, szaporodása, viselkedése 

- Szövetek 

- Szaporodás-egyedfejlődés 

- Viselkedés 

4.1. Homeosztázis 

4.2. Kültakaró 

4.2.1. Bőr 

4.2.2. Szabályozás 

4.2.3. A bőr gondozása, védelme 

4.3. A mozgás 

4.3.1. Vázrendszer 

4.3.2. Izomrendszer 

4.3.3. Szabályozás 

4.3.4. A mozgás és mozgási rendszer egészségtana 

4.4. A táplálkozás 

4.4.1. Táplálkozás 

4.4.2. Emésztés 

4.4.3. Felszívódás 

4.4.4. Szabályozás 

4.4.5. Táplálkozás egészségtana 
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4.5. A légzés 

4.5.1. Légcsere 

4.5.2. Gázcsere 

4.5.3. Hangképzés 

4.5.4. Szabályozás 

4.5.5. A légzés és a légzőrendszer egészségtana (elsősegélynyújtás) 

4.6. Az anyagszállítás 

4.6.1. A testfolyadékok 

4.6.2. A szöveti keringés 

4.6.3. A szív és az erek 

4.6.4. Szabályozás 

4.6.5. A keringési rendszer egészségtana, elsősegélynyújtás 

4.7. A kiválasztás 

4.7.1. A vizeletkiválasztó rendszer működése 

4.7.2. Szabályozás 

4.7.3. A kiválasztó szervrendszer egészségtana 

4.8. A szabályozás 

4.8.1. Idegrendszer 

- Információelméleti vonatkozások 

- Sejtszintű folyamatok 

- Szinapszis 

- Az idegrendszer általános jellemzése 

- Gerincvelő 

- Agy 

- Testérző rendszerek 

- Érzékelés 

- Látás 

- Hallás és egyensúlyérzés 

- Kémiai érzékelés 

- Testmozgató rendszerek 

- Vegetatív érző és mozgató rendszerek 

4.8.2. Az emberi magatartás biológiai pszichológiai alapjai 

- A magatartás elemei 

- Öröklött elemek 

- Tanult elemek 

- Emlékezés 

- A társas viselkedés alapjai 

- Pszichés fejlődés 

4.8.3. Az idegrendszer egészségtana 

- Drogok 

4.8.4. A hormonrendszer 

- Hormonális működések 

- Belső elválasztású mirigyek 

- A hormonrendszer egészségtana 

4.8.5. Az immunrendszer 

- Immunitás 

- Vércsoportok 

- Az immunrendszer egészségtana 

4.9. Szaporodás és egyedfejlődés 

4.9.1. Szaporítószervek 

4.9.2. Egyedfejlődés 

- A szaporodás, fejlődés egészségtana 

5.1. Populáció 

5.1.1. Környezeti kölcsönhatások 

5.1.2. Kölcsönhatások 

- Viselkedésbeli kölcsönhatások 

- Ökológiai kölcsönhatások 
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5.2. Életközösségek (élőhely-típusok) 

5.2.1. Az életközösségek jellemzői 

5.2.2. Hazai életközösségek 

5.3. Bioszféra 

- Globális folyamatok 

5.4. Ökoszisztéma 

5.4.1. Anyagforgalom 

5.4.2. Energiaáramlás 

5.4.3. Biológiai sokféleség 

5.5. Környezet és természetvédelem 

- Levegő 

- Víz 

- Energia, sugárzás 

- Talaj 

- Hulladék 

6.1. Molekuláris genetika 

6.1.1. Alapfogalmak 

6.1.2. Mutáció 

6.1.3. A génműködés szabályozása 

6.2. Mendeli genetika 

6.2.1. Minőségi jellegek 

6.2.2.Mennyiségi jellegek 

6.3. Populációgenetika és evolúciós folyamatok 

6.3.1. Ideális és reális populáció 

6.3.2. Adaptív és nem adaptív evolúciós folyamatok 

6.3.3. Biotechnológia 

6.3.4. Bioetika 

6.4. A bioszféra evolúciója 

6.4.1. Prebiológiai evolúció 

6.4.2. Az ember evolúciója 

FIZIKA 

1.1. Newton törvényei 

1.1.1. Newton I. törvénye 

1.1.2. Newton II. törvénye 

1.1.3. Newton III. törvénye 

1.2. Pontszerű és merev test egyensúlya 

1.3. Mozgásfajták 

1.3.1. Egyenes vonalú egyenletes mozgás 

1.3.2. Egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás 

1.3.3. Összetett mozgások 

1.3.4. Periodikus mozgások 

1.3.4.1. Az egyenletes körmozgás 

1.3.4.2. Mechanikai rezgések 

1.3.4.3. Mechanikai hullámok 

1.4. Munka, energia 

1.5. A speciális relativitáselmélet elemei 

2.1. Állapotjelzők, termodinamikai egyensúly 

2.2. Hőtágulás 

2.3. Állapotegyenletek (összefüggés a gázok állapotjelzői között) 

2.4. Az ideális gáz kinetikus modellje 

2.5. Energiamegmaradás hőtani folyamatokban 

2.5.1. Termikus, mechanikai kölcsönhatás 

2.5.2. A termodinamika I. főtétele 

2.5.3. Körfolyamatok 

2.6. Kalorimetria 

2.7. Halmazállapot-változások 

2.7.1. Olvadás, fagyás 

2.7.2. Párolgás, lecsapódás 

2.7.3. Jég, víz, gőz 
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2.8. A termodinamika II. főtétele 

2.8.1. Hőfolyamatok iránya 

2.8.2. Hőerőgépek 

3.1. Elektromos mező 

3.1.1. Elektrosztatikai alapjelenségek 

3.1.2. Az elektromos mező jellemzése 

3.1.3. Töltések mozgása elektromos mezőben 

3.1.4. Töltés, térerősség, potenciál a vezetőkön 

3.1.5. Kondenzátorok 

3.2. Egyenáram 

3.2.1. Elektromos áramerősség 

3.2.2. Ohm törvénye 

3.2.3. Félvezetők 

3.2.4. Az egyenáram hatásai, munkája és teljesítménye 

3.3. Az időben állandó mágneses mező 

3.3.1. Mágneses alapjelenségek 

3.3.2. A mágneses mező jellemzése 

3.3.3. Az áram mágneses mezeje 

3.3.4. Mágneses erőhatások 

3.4. Az időben változó mágneses mező 

3.4.1. Az indukció alapjelensége 

3.4.2. A váltakozó áram 

3.4.3. A váltakozó áram teljesítménye és munkája 

3.5. Elektromágneses hullámok 

3.5.1. Az elektromágneses hullám fogalma 

3.6. A fény mint elektromágneses hullám 

3.6.1. Terjedési tulajdonságok 

3.6.2. Hullámjelenségek 

3.6.3. A geometriai fénytani leképezés 

3.6.4. A szem és a látás 

4.1. Az anyag szerkezete 

4.2. Az atom szerkezete 

4.2.1. A kvantumfizika elemei 

4.2.2. Részecske és hullámtermészet 

4.2.3. Az elektronburok szerkezete 

4.3. Az atommagban lejátszódó jelenségek 

4.3.1. Az atommag összetétele 

4.3.2. Radioaktivitás 

4.3.3. Maghasadás 

4.3.4. Magfúzió 

4.4. Sugárvédelem 

4.5. Elemi részek 

5.1. A gravitációs mező 

5.2. Csillagászat 

6.1. A fizikatörténet fontosabb személyiségei 

6.2. Felfedezések, találmányok, elméletek 
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FÖLDRAJZ (FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK) 

1.1. A térképi ábrázolás 

1.2. Térképi gyakorlatok 

1.3. Az űrtérképezés 

2.1. A Naprendszer kialakulása, felépítése, helye a világegyetemben 

2.2. A Nap és kísérői 

2.3. A Föld és mozgásai 

2.4. űrkutatás az emberiség szolgálatában 

3.1. A kőzetburok 

3.1.1. Földtörténet 

3.1.2. A Föld szerkezete és fizikai jellemzői 

3.1.3. A kőzetburok szerkezete 

3.1.4. A kőzetlemez-mozgások okai és következményei 

3.1.5. A hegységképződés 

3.1.6. A kőzetburok (litoszféra) építőkövei 

3.1.7. A Föld nagyszerkezeti egységei 

3.1.8. A földfelszín formálódása 

3.2. A levegőburok 

3.2.1. A légkör kialakulása, anyaga és szerkezete 

3.2.2. A levegő felmelegedése3.2.3. A légnyomás és a szél 

3.2.4. Az általános légkörzés 

3.2.5. Víz a légkörben 

3.2.6. Az időjárás és az éghajlat 

3.3. A vízburok földrajza 

3.3.1. A vízburok kialakulása és tagolódása 

3.3.2. A világtenger 

3.3.3. A felszíni vizek és felszínalakító hatásuk 

3.3.4. A felszín alatti vizek 

3.3.5. A komplex vízgazdálkodás elemei 

3.3.6. A jég és felszínformáló munkája 

3.4. A talaj 

3.5. A geoszférák kölcsönhatásai 

4.1. A szoláris és a valódi éghajlati övezetek 

4.2. A vízszintes földrajzi övezetesség 

4.3. A forró övezet 

4.4. Mérsékelt övezet 

4.4.1. Meleg–mérsékelt öv 

4.4.2 Valódi mérsékelt öv 

4.4.3 Hideg–mérsékelt öv 

4.5. A hideg övezet 

4.6. A függőleges földrajzi övezetesség 

5.1. A népesség földrajzi jellemzői 

5.2. A települések földrajzi jellemzői 

6.1. A világgazdaság általános jellemzése, szerkezetének átalakulása és jellemző folyamatai 

6.2. A termelés, a fogyasztás és a kereskedelem kapcsolata 

6.3. A világ élelmiszergazdaságának jellemzői és folyamatai 

6.4 A világ energiagazdaságának és iparának átalakulása 

6.5. A harmadik és a negyedik szektor jelenőségének növekedése 

7.1. A világgazdasági pólusok 

7.2. A világgazdaság peremterületei 

7.3. Egyedi szerepkörű országcsoportok és országok 

8.1. A Kárpát-medence természet és társadalomföldrajzi sajátosságai 

8.2. Magyarország természeti adottságai 

8.3. Magyarország társadalmi-gazdasági jellemzői 

8.4. Hazánk nagytájainak eltérő természeti és társadalmi-gazdasági képe 

8.5. Hazánk nagyrégióinak (tervezésistatisztikai régióinak) természet és társadalomföldrajzi képe 

8.6. Magyarország környezeti állapota 

9.1. Európa általános természetföldrajzi képe 

9.2. Európa általános társadalomföldrajzi képe 

9.3. Az Európai Unió földrajzi vonatkozásai 
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9.4. Észak-Európa 

9.5. Nyugat-Európa 

9.6. Dél-Európa 

9.7. Közép-Európa tájainak és országainak természet és társadalomföldrajzi képe 

9.8. Kelet-Európa természet és társadalomföldrajzi vonásai 

10.1. A kontinensek általános természet és társadalomföldrajzi képe 

10.2. Ázsia 

10.2.1. Általános földrajzi képe 

10.2.2. Országai 

10.2.3. Délkelet-Ázsia iparosodott és iparosodó országai 

10.2.4. Nyugat-Ázsia, arab világ 

10.3. Ausztrália és Óceánia 

10.4. Afrika általános földrajzi képe 

10.5. Amerika 

10.5.1. Általános földrajzi képe 

10.5.2. Országai 

11.1. A geoszférák környezeti problémáinak kapcsolatai 

11.2. A népesség, a termelés és a fogyasztás növekedésének földrajzi következményei 

11.3. A környezeti válság kialakulása és az ellene folytatott küzdelem 

INFORMATIKA 

1.1. A kommunikáció 

1.1.1. A kommunikáció általános modellje 

1.1.2. Információs és kommunikációs technológiák és rendszerek 

1.1.3. Számítógépes információs rendszerek az iskolában és a gazdaságban 

1.1.4. Közhasznú információs források 

1.2. Információ és társadalom 

1.2.1. Az informatika fejlődéstörténete 

1.2.2. A modern információs társadalom jellemzői 

1.2.3. Informatika és etika 

1.2.4. Jogi ismeretek 

2.1. Jelátalakítás és kódolás 

2.1.1. Analóg és digitális jelek 

2.1.2. Az adat és az adatmennyiség 

2.1.3. Bináris számábrázolás 

2.1.4. Bináris karakterábrázolás 

2.1.5. Bináris kép és színkódolás 

2.1.6. Bináris hangkódolás 

2.2. A számítógép felépítése 

2.2.1. A Neumann-elvű számítógépek 

2.2.2. A (személyi) számítógép részei és jellemzőik: Központi feldolgozó egység, memória, buszrendszer, 

interfészek (illesztő), ház, tápegység, alaplap 

2.2.3. A perifériák típusai és főbb jellemzőik: bemeneti eszközök, kimeneti eszközök, bemeneti/kimeneti 

eszközök, háttértárak 

2.2.4. A (személyi) számítógép részeinek összekapcsolása és üzembe helyezése 

2.2.5. Hálózatok 

3.1. Az operációs rendszer és főbb feladatai 

3.1.1. Az operációs rendszerek (fajtái) részei és funkciói, az operációs rendszer felhasználói felülete 

3.1.2. Könyvtárszerkezet, könyvtárak létrehozása, másolása, mozgatása, törlése, átnevezése 

3.1.3. Állományok típusai, keresés a háttértárakon 

3.1.4. Állománykezelés: létrehozás, törlés, visszaállítás, másolás, mozgatás, átnevezés, nyomtatás, meg-

nyitás 

3.1.5. Az adatkezelés eszközei: Tömörítés, kicsomagolás, archiválás, adatvédelem 

3.1.6. A szoftver és a hardver karbantartó (segéd) programjai: víruskeresés és -irtás, víruspajzs, lemez-

karbantartás 

3.1.7. A hálózatok működésének alapelvei, hálózati be és kijelentkezés, hozzáférési jogok, adatvédelem 

4.1. A szövegszerkesztő használata 

4.1.1. A program indítása 

4.1.2. A munkakörnyezet beállítása 

4.1.3. A szövegszerkesztő menürendszere 

4.1.4. Dokumentum megnyitása, mentése, nyomtatása 
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4.2. Szövegszerkesztési alapok 

4.2.1. Szövegbevitel, szövegjavítás 

4.2.2. Karakterformázás 

4.2.3. Bekezdésformázás 

4.2.4. Felsorolás, számozás 

4.2.5. Tabulátorok használata4.2.6. Oldalformázás 

4.3. Szövegjavítási funkciók 

4.3.1. Keresés és csere 

4.3.2. Kijelölés, másolás, mozgatás, törlés 

4.3.3. Helyesírás ellenőrzés, szinonima szótár, elválasztás 

4.4. Táblázatok, grafikák a szövegben 

4.4.1. Táblázatkészítés a szövegszerkesztővel, sorba rendezés 

4.4.2. Körlevélkészítés 

4.4.3. Táblázatok, grafikák, szimbólumok és más objektumok beillesztése a szövegbe, valamint formázá-

suk 

5.1. A táblázatkezelő használata 

5.1.1. A program indítása 

5.1.2. A munkakörnyezet beállítása 

5.1.3. A táblázatkezelő menürendszere 

5.1.4. A táblázat megnyitása, mentése, nyomtatása 

5.2. A táblázatok felépítése 

5.2.1. Cella, oszlop, sor, aktív cella, tartomány, munkalap 

5.3. Adatok a táblázatokban 

5.3.1. Adattípusok 

5.3.2. Adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás 

5.3.3. A cellahivatkozások használata 

5.3.4. Képletek szerkesztése: konstans, hivatkozás, függvény 

5.4. Táblázatformázás 

5.4.1. Sorok, oszlopok, tartományok kijelölése 

5.4.2. Karakter-, cella és tartományformázások 

5.4.3. Cellák és tartományok másolása 

5.5. Táblázatok, szövegek, diagramok 

5.5.1. Egyszerű táblázat készítése 

5.5.2. Formázási lehetőségek 

5.5.3. Diagramtípus kiválasztása, diagramok szerkesztése 

5.6. Problémamegoldás táblázatkezelővel 

5.6.1. Tantárgyi feladatok megoldása 

5.6.2. A mindennapi életben előforduló problémák 

6.1. Az adatbázis-kezelés alapfogalmai 

6.1.1. Az adatbázis fogalma, típusai, adattábla, rekord, mező, kulcs 

6.2. Az adatbázis-kezelő program interaktív használata 

6.2.1. Adattípusok 

6.2.2. Adatbevitel, adatok módosítása, törlése 

6.2.3. Adatbázisok létrehozása, karbantartása 

6.3. Alapvető adatbázis-kezelési műveletek 

6.3.1. Lekérdezések, függvények használata 

6.3.2. Keresés, válogatás, szűrés, rendezés 

6.3.3. Összesítés 

6.4. Képernyő és nyomtatási formátumok 

6.4.1. űrlapok használata 

6.4.2. Jelentések használata 

7.1. Kommunikáció az Interneten 

7.1.1. Elektronikus levelezési rendszer használata 

7.1.2. Állományok átvitele 

7.1.3. WWW 

7.1.4. Keresőrendszerek 

7.1.5. Távoli adatbázisok használata 

7.2. Web-lap készítés 

7.2.1. Hálózati dokumentumok szerkezete 

7.2.2. Web-lap készítése Web-szerkesztővel7.2.3. Formázási lehetőségek 
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8.1. Prezentáció (bemutató) 

8.1.1. A program indítása 

8.1.2. A munkakörnyezet beállítása 

8.1.3. A program menürendszere 

8.1.4. Prezentációs anyag elkészítése (szöveg, táblázat, rajz, diagram, grafika, fotó, hang, animáció, dia-

minta …) és formázása 

8.2. Grafika 

8.2.1. A program indítása 

8.2.2. A munkakörnyezet beállítása 

8.2.3. A program menürendszere 

8.2.4. Elemi alakzatok megrajzolása, módosítása 

8.2.5. Képek beillesztése, formázása 

9.1. Könyvtárak 

9.1.1. A könyvtár fogalma, típusai 

9.1.2. Eligazodás a könyvtárban: olvasóterem, szabadpolcos rendszer, multimédia övezet 

9.1.3. A helyben használható és a kölcsönözhető könyvtári állomány 

9.1.4. A könyvtári szolgáltatások 

9.2. Dokumentumok 

9.2.1. Nyomtatott dokumentumok 

9.2.2. Nem nyomtatott dokumentumok, illetve adathordozók (kazetta, diakép, film, CD, mágneslemez, 

DVD) 

9.3. Tájékoztató eszközök 

9.3.1. Katalógusok 

9.3.2. Adatbázisok 

9.3.3. Közhasznú információs források (pl. telefonkönyv, menetrend, térkép) 

10.1. Elemi és összetett adatok, állományszervezés, relációs adatstruktúrák 

10.1.1. Egész és valós számok, logikai értékek, karakterek 

10.1.2. Szöveg, sorozat, tömb, rekord, halmaz 

10.1.3. Állományok 

10.2. Elemi algoritmusok típusfeladatokra 

10.2.1. Összegzés, eldöntés, kiválasztás, keresés, megszámlálás, maximum-kiválasztás, kiválogatás, 

elemi rendezések 

10.3. Rekurzió 

10.3.1. Rekurzió a feladatok és az algoritmusok világában 

10.4. A programkészítés mint termék-előállítási folyamat 

10.4.1. A programkészítés lépései: feladat-meghatározás, tervezés, kódolás, tesztelés, hibakeresés, haté-

konyság és minőségvizsgálat, dokumentálás 

10.5. Számítógép a matematikában, a természet és társadalomtudományi tantárgyakban 

10.5.1. Matematikai feladatok, egyszerű természettudományos szimulációs problémák, a középiskolai 

tantárgyakkal kapcsolatos egyszerű feladatok megoldása 

11.1. Algoritmusleíró eszközök 

11.1.1. Feladatmegoldás egy algoritmus-leíró eszköz segítségével 

11.1.2. Az algoritmus-leíró eszközök fajtái 

11.2. Programozási nyelv 

11.2.1. Egy programozási nyelv részbeni (specialitások nélküli) ismerete 

11.3. Programfejlesztői környezet 

11.3.1. Kódolási, szerkesztési eszközök valamilyen programnyelvi fejlesztői környezetben 

11.3.2. Programkipróbálási eszközök valamilyen programnyelvi fejlesztői környezetben 

KÉMIA 

1.1. Atomszerkezet 

1.2. Kémiai kötések 

1.3. Anyagi halmazok 

1.3.1. Egykomponensű anyagi rendszerek1.4.1.1. Kristályrácsok 

1.3.1.2. Átmenet a kötés és rácstípusok között 

1.3.2. Többkomponensű rendszerek 

1.3.2.1. Csoportosítás 

1.3.2.2. Diszperz rendszerek 

1.3.2.3. Kolloid rendszerek 

1.3.2.4. Homogén rendszerek 
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1.4. Kémiai átalakulások 

1.4.1. Termo kémia 

1.4.1.1. A folyamatok energiaviszonyai 

1.4.1.2. Reakcióhő 

1.4.2. Reakciókinetika 

1.4.2.1. Reakciósebesség 

1.4.2.2. Katalízis 

1.4.3. Egyensúly 

1.4.3.1. Megfordítható reakciók 

1.4.3.2. Egyensúly 

1.4.4. A kémiai reakciók típusai 

1.4.4.1. Sav–bázis reakciók 

1.4.4.2. Elektronátmenettel járó reakciók 

1.4.4.3. Egyéb, vizes oldatban végbemenő kémiai reakciók 

1.4.4.4. Egyéb reakciók 

1.4.5. Elektrokémia 

1.4.5.1. Galvánelem 

1.4.5.2. Elektrolízis 

1.4.5.3. Az elektrolízis 

1.4.5.4. Egyéb 

2.1. Hidrogén 

2.2. Nemesgázok 

2.3. Halogénelemek és vegyületeik 

2.3.1. Halogénelemek 

2.3.2. Halogénvegyületek 

2.3.2.2. Kősó (NaCl) 

2.3.2.3. Ezüst-halogenidek (AgCl, AgBr,AgI) 

2.3.2.4. Hypo (NaOCl oldat) 

2.3.2.5. Egyéb 

2.4. Az oxigéncsoport elemei és vegyületeik 

2.4.1 Oxigén 

2.4.2. Oxigénvegyületek 

2.4.2.1. Dihidrogénperoxid (H2O2) 

2.4.2.2. Oxidok, Víz (H2O) 

2.4.2.3. Hidroxidok 

2.4.3. Kén 

2.4.4. A kén vegyületei 

2.4.4.1. Dihidrogénszulfid, kén-hidrogén (H2S) 

2.4.4.2. Kén-dioxid (SO2) 

2.4.4.3. Kén-trioxid (SO3) 

2.4.4.4. Kénessav(H2SO3) és sói 

2.4.4.5. Kénsav (H2SO4) 

2.4.4.6. Nátriumtioszulfát (fixírsó,Na2S2O3) 

2.4.4.7. Egyéb 

2.5. A nitrogéncsoport elemei és vegyületeik 

2.5.1. Nitrogén 

2.5.2. Nitrogénvegyületek 

2.5.2.1. Ammónia (NH3) 

2.5.2.2. Nitrogénoxidok 

2.5.2.3. Salétromossav (HNO2) 

2.5.2.4. Salétromsav (HNO3) 

2.5.2.5. Egyéb 

2.5.3. Foszfor 

2.5.4. Foszforvegyületek 

2.5.4.1. Difoszforpentaoxid (P2O5) 

2.5.4.2. Foszforsav (ortofoszforsav, H3PO4) 

2.5.4.3. A foszforsav fontosabb sói 

2.5.4.4. Egyéb 
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2.6. A széncsoport elemei és vegyületeik 

2.6.1. Szén 

2.6.2. A szén vegyületei 

2.6.2.1. Szén-mo noxid (CO) 

2.6.2.2. Szén-dioxid (CO2) 

2.6.2.3. Szénsav (H2CO3) 

2.6.2.4. Egyéb 

2.6.3. Szilícium 

2.6.4. Szilícium-vegyületek 

2.6.4.1. Szilíciumdioxid (SiO2) 

2.6.4.2. Szilikonok 

2.6.4.3. Egyéb 

2.7. Fémek 

2.7.1. Az s-mező fémei 

2.7.2. A p-mező fémei 

2.7.2.1. Alumínium 

2.7.2.2. Ón és ólom 

2.7.3. A d-mező fémei 

2.7.3.1. Vascsoport (Fe, Co, Ni) 

2.7.3.2. Rézcsoport (Cu, Ag, Au) 

2.7.3.3. Cink 

2.7.3.4. Higany 

2.7.3.5. Egyéb 

2.7.3.6. Egyéb átmenetifém-vegyületek, Kálium-permanganát (hipermangán, KMnO4) 

3.1. A szerves vegyületek általános jellemzõi 

3.2. Szénhidrogének 

3.2.1. Alkánok, cikloalkánok 

3.2.2. Alkének (olefinek) 

3.2.3. Több kettős kötést tartalmazó szénhidrogének 

3.2.3.1. Diének 

3.2.3.2. Természetes poliének 

3.2.4. Alkinok 

3.2.4.1. Etin (acetilén) 

3.2.5. Aromás szénhidrogének 

3.2.5.1. Benzol 

3.2.5.2. Toluol, sztirol 

3.2.5.3. Naftalin 

3.2.5.4. Egyéb 

3.3. Halogéntartalmú szénhidrogének 

3.4. Oxigéntartalmú szerves ve gyületek 

3.4.1. Hidroxivegyületek 

3.4.1.1. Alkoholok 

3.4.1.2. Fenolok Fogalmi szint fenolok fogalma. 

3.4.1.2.1. Fenol Fogalmi szint karbolsav. 

3.4.2. Éterek3.4.3. Oxovegyületek 

3.4.3. Karbonsavak 

3.4.3.1. Egyéb funkciós csoportot tartalmazó karbonsavak 

3.4.3.2. A karbonsavak sói 

3.4.4. Észterek 

3.4.4.1. Karbonsavészterek 

3.4.4.2. Szervetlensavészterek 

3.4.4.3. Egyéb 
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3.5. Nitrogéntartalmú szerves vegyületek 

3.5.1. Aminok 

3.5.2. Aminosavak 

3.5.3. Savamidok 

3.5.4. Nitrogéntartalmú heterociklusos vegyületek 

3.5.4.1. Piridin 

3.5.4.2. Pirimidin 

3.5.4.3. Pirrol 

3.5.4.4. Imidazol 

3.5.4.5. Purin 

3.5.5. Gyógyszerek, drogok, hatóanyagok 

3.5.6. Egyéb 

3.6. Szénhidrátok 

3.6.1. Monoszacharidok 

3.6.1.1. Glicerinaldehid 

3.6.1.2. 1,3-dihidroxiaceton 

3.6.1.3. Ribóz és 2-dezoxi-ribóz 

3.6.1.4. Glükóz (szőlőcukor) 

3.6.1.5. Fruktóz (gyümölcscukor) 

3.6.2. Diszacharidok 

3.6.2.1. Maltóz 

3.6.2.2. Cellobióz 

3.6.2.3. Szacharóz (répacukor, nádcukor) 

3.6.3. Poliszacharidok 

3.6.3.1. Cellulóz 

3.6.3.2. Keményítő 

3.6.4. Egyéb 

3.7. Fehérjék 

3.8. Nukleinsavak 

3.9. Műanyagok 

3.9.1. Természetes alapú műanyagok 

3.9.2. Szintetikusan előállított műanyagok 

3.9.2.1. Polimerizációs műanyagok 

3.9.2.2. Polikondenzációs műanyagok 

3.9.2.3. Környezetvédelmi szempontok 

3.9.3. Egyéb 

3.10. Energiagazdálkodás 

4.1. Az anyagmennyiség 

4.2. Gázok 

4.3. Oldatok, elegyek, keverékek 

4.4. Számítások a képlettel és a kémiai egyenlettel kapcsolatban 

4.5. Termokémia 

4.6. Kémiai egyen- 

4.7. Kémhatás 

4.8. Elektrokémia 

TESTNEVELÉS 

Elméleti ismeretek: 

1. A magyar sportsikerek 

2. A harmonikus testi fejlődés 

3. Az egészséges életmód 

4. Testi képességek 

5. Gimnasztika 

6. Atlétika 

7. Torna 

8. Ritmikus gimnasztika 

9. Küzdősportok, önvédelem 

10. Úszás 

11. Testnevelési és sportjátékok 

12. Természetben űzhető sportok 
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Gyakorlati ismeretek: 

1. Gimnasztika 

2. Atlétika: 

2.1. Futások 

2.2. Ugrások 

2.3. Dobások 

3. Torna 

3.1. Talajtorna 

3.2. Szekrényugrás 

3.3. Felemáskorlát 

3.4. Gerenda 

3.5. Ritmikus gimnasztika 

3.6. Gyűrű 

3.7. Nyújtó 

3.8. Korlát 

4. Küzdősportok, önvédelem 

5. Úszás 

6. Testnevelési és sportjátékok 

6.1. Kézilabda 

6.2. Kosárlabda 

6.3. Labdarúgás 

6.4. Röplabda 

XVI. A tanulói jogviszony megszűnése 

2011. évi CXC. törvény alapján: 

53. §… 

(2) Megszűnik a tanulói jogviszony 

a) ha a tanulót másik iskola átvette, az átvétel napján, 

b) az általános iskola utolsó évfolyamának elvégzéséről szóló bizonyítvány kiállításának napján, 

c) gimnáziumi tanulmányok esetén az utolsó évfolyam elvégzését követő első érettségi vizsgaidőszak 

utolsó napján, 

… 

g) a tankötelezettség megszűnése után - ha a szülő a tanuló egyetértésével, nagykorú tanuló esetén a tanuló 

írásban bejelenti, hogy kimarad -, a bejelentés tudomásulvételének napján, 

h) ha a tanuló tanulói jogviszonyát - a tanköteles tanuló kivételével - fizetési hátralék miatt az igazgató a 

szülő, nagykorú tanuló esetén a tanuló eredménytelen felszólítása és a tanuló szociális helyzetének vizs-

gálata után megszünteti, a megszüntetés tárgyában hozott döntés véglegessé válásának napján. 

(3) A (2) bekezdés h) pontjában foglalt rendelkezés nem alkalmazható, ha a tanuló hátrányos helyzetű. 

(4) Megszűnik a tanuló tanulói jogviszonya - a tanköteles tanuló kivételével - ha az iskola kötelező fog-

lalkozásairól a jogszabályban meghatározott időnél igazolatlanul többet mulasztott. 

(5) *  Megszűnik a tanulói jogviszony a kizárás az iskolából fegyelmi határozat véglegessé válásának 

napján. 

(6) Az iskola a tanítási év utolsó napján egyoldalú nyilatkozattal is megszüntetheti annak a tanulónak a 

tanulói jogviszonyát, aki nem tanköteles, ha ugyanannak az évfolyamnak a tanulmányi követelményeit 

második alkalommal nem teljesítette. Az iskolai tanítási év utolsó napján megszüntethető egyoldalú nyi-

latkozattal annak a tanulónak a tanulói jogviszonya is, aki a nappali rendszerű iskolai oktatásban nem 

vehet részt, feltéve, hogy az iskolában nincs felnőttoktatás, vagy a tanuló abban nem kíván részt venni. 
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C) TANESZKÖZÖK JEGYZÉKE 

I. Taneszközök idegen nyelvek tanításához 

Könyvek: 

1. Magyar-angol kisszótár [5 db] 

2. Magyar-angol középszótár [8 db] 

3. Angol-magyar kisszótár [9 db] 

4. Angol-magyar középszótár [9 db] 

5. Angol-magyar nagyszótár [4 db] 

6. Angol egynyelvű szótár 

7. Magyar-német kisszótár [3 db] 

8. Magyar-német középszótár [10 db] 

9. Magyar-német nagyszótár [2 db] 

10. Német-magyar kisszótár [3 db] 

11. Német-magyar középszótár [23 db] 

12. Német-magyar nagyszótár [2 db] 

13. Német egynyelvű szótár [2 db] 

14. Orosz-magyar kisszótár [2 db] 

15. Orosz-magyar középszótár [6 db] 

16. Magyar-orosz középszótár [2 db] 

17. Magnó [11 db] 

Egyéb: 

1. Tanári segédletek, CD-k minden tankönyvhöz [6 db] 

2. Tanári tankönyvek és kézikönyvek [6 db] 

3. Interaktív táblaprogram angol nyelven [2 db] 

II. Taneszközök kémia tantárgy tanításához 

Vegyszerek: 

1. Aceton 

2. Alumíniumdara 

3. Alumínium por 

4. Alumínium-szulfát 

5. Ammónium-hidroxid tömény 

6. Ammónium-klorid 

7. Ammónium-nitrát 

8. Benzoesav 

9. Cink szemcsés 

10. Cink-szulfát 

11. Denaturált szesz 

12. Desztillált víz 

13. Ecetsav tömény 

14. Etil alkohol 96 %-os 

15. Fehling oldatok 

16. Fenol 

17. Fenolftalein 

18. Formaldehid oldat tömény 

19. Foszfor vörös 

20. Glicerin 

21. Hangyasav 

22. Horzsakő 

23. Jód 

24. Kalcium-klorid 

25. Kalcium-oxid 

26. Karbamid 

27. Kálium-jodid 
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28. Kálium-klorid 

29. Kálium-jodidos jódoldat 

30. Kálium-klorid 

31. Kálium-nitrát 

32. Kálium-permanganát 

33. Keményítő 

34. Kén darabos 

35. Kénpor 

36. Kénsav tömény 

37. Kobalt(II)-klorid 

38. Lakmusz 

39. Magnézium szalag vagy forgács 

40. Mangán(IV)-oxid 

41. Márvány darabos 

42. Metil-alkohol 

43. Nátrium 

44. Nátrium-hidrogén-karbonát 

45. Nátrium-hidroxid 

46. Nátrium-karbonát 

47. Nátrium-klorid 

48. Nátrium-szulfát 

49. Nátrium-tioszulfát 

50. Rézreszelék 

51. Réz-szulfát kristályos 

52. Salétromsav (tömény) 

53. Sósav (tömény) 

54. Szőlőcukor 

55. Vaspor 

Egyéb eszközök: 

1. Dróthálók 

2. Állólombikok 100, 500 cm3-es 

3. Borszeszégők 

4. Bunsen állványok 

5. Cseppentők 

6. Elsősegély láda vegyszerekkel 

7. Erlenmeyer lombikok 100, 200, 300 cm3-es 

8. Égetőkanalak 

9. Folyadéküvegek 

10. Főzőpoharak 50, 100, 250, 1000 cm3-es 

11. Gázfelfogó hengerek (magas) 

12. Gömblombikok 250, 500 cm3-es 

13. Gyertya 

14. Gyufa 

15. Gyújtópálca 

16. Hőmérők (-10  +100 0C) 

17. Hűtő Liebig féle 

18. Hűtőfogó 

19. Kalapács 

20. Kémcsövek 

21. Kémcsövek (jénai) 

22. Kémcsövek (lyukas) 

23. Kémcsövek (nagyméretű) 

24. Kémcsőállványok (10 helyes) 

25. Kémcsőfogók (fa) 

26. Kémcsőfogók (fém) 

27. Kémcsőkefék 

28. Kés 

29. Kristályrács modellek (ionrács, atomrács, molekularács) 

30. Mérőhengerek 10, 500, 1000 cm3-es 

31. Mérőlombikok 100, 500, 1000 cm3-es 
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32. Molekulamodell készlet tanári 

33. Óraüvegek 6-8 cm-es 

34. Periódusos rendszer fali 

35. Petri csészék 10 cm-es 

36. Pipetták 10, 20 cm3-es kétjelű, 25 cm3-es osztott 

37. Porcelánmozsár törővel 

38. Porüvegek 

39. Szűrőpapír 

40. Táramérleg súlysorozattal 

41. Tálcák 

42. Tégelyfogók 

43. Üvegbotok 

44. Üvegkádak 

45. Üvegtölcsérek 6, 10 cm-es 

46. Vas háromlábak 

47. Videokazetták oktatófilmekkel 

III. Taneszközök biológia tantárgy tanításához 

Könyvek: 

1. Növényismeret [NT – 81420/1] [17 db] 

2. Állatismeret [NT – 08188/2] [16 db] 

Demonstrációs eszközök, modellek, tablók, gyűjtemények: 

1. Biológiai tabló [13 db] 

2. Emberi csontváz 

3. Emberi torzó 

4. Emberi fej metszet 

5. Ősgyíkmadár-lenyomat 

6. Állati csontvázak (hal, kétéltű, hüllő madár, emlős) 

7. Modellek (szív, agy, gyökér, szár, levél, növényi sejt, gombák, rovarfej, embrionális fejlődés, embersza-

bású koponyák) 

Megfigyelésekhez, vizsgálatokhoz szükséges eszközök: 

1. Kézinagyító 

2. Egyokuláros tanulói mikroszkóp [2 db] 

3. Binokuláris tanári mikroszkóp 

4. Mikroszkópizáló lámpa [3 db] 

5. Mikrometszet-készlet 

6. Mikroszkópos vizsgálatokhoz szükséges eszközök: tárgylemez, fedőlemez, cseppentő 

7. Preparáló eszközkészlet (bonckészlet): olló, csipesz, bonctű, szike [5 db] 

8. Kés 

Kísérletezéshez szükséges eszközök (kémia tantárggyal közös): 

1. Műanyag tálca 

2. Kémcsövek 

3. Kémcsőtartó 

4. Kémcsőfogó facsipesz 

5. Borszeszégő 

6. Vasháromláb 

7. Azbesztháló 

8. Vegyszerkanál 

9. Csipesz 

10. Főzőpoharak 

11. Erlenmeyer-lombikok 

12. Üvegtölcsérek 

13. Szűrőpapír 

14. Óraüvegek 

15. Petri-csészék 

16. Üvegbot 

17. Cseppentő 
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18. Üvegre író filctoll 

19. Kémcső és üvegmosó kefék 

20. Vizesflaska 

21. Dörzsmozsár törővel 

22. Üvegcsövek 

23. Gyufa 

24. Kémiai védőruha, álarc 

Kísérletezéshez szükséges vegyszerek (kémia tantárggyal közös): 

1. Denaturált szesz 

2. Desztillált víz 

3. Etanol 

4. Lugol-oldat 

5. Fehling I. és II. oldat 

6. Sósav 

7. Salétromsav 

8. AgNO3-oldat 

9. NH4OH-oldat 

10. NaOH 

11. NaCl 

12. Glükóz 

13. Keményítő 

14. Fuxin 

15. Orvosi szén 

16. KCl és CaCl2 

17. CuSO4 

IV. Taneszközök fizika tantárgy tanításához 

1. Elektrosztatikai készlet 

2. Forgómozgás vizsgáló 

3. Ingasorozat 

4. Elektromos kísérleti készlet [10 db] 

5. Iskolai karos mérleg  

6. Hordozható áramátalakító 

7. Patkómágnes (80 mm) 

8. Lenz törvény vizsgálatához eszköz (mágnesrúddal) 

9. Multiméter (digitális kijelzős) [2 db] 

10. Alkoholos hőmérő [5 db] 

11. Lézer fényforrás 

12. Tarka-barka fizika CD 

13. Fizika alapjai: gázok + folyadékok mechanikájához 

14. Gázok hőtágulását szemléltető eszköz 

15. A hang DVD 

16. A fény DVD 

17. Az elektromosság DVD  

18. Mágnesesség DVD 

19. Metronóm 

20. Lépcsőjáró lapos acél tekercs 

21. Merülőforraló 

22. Mágnesgyűrűk állvánnyal 

23. Lézeroptikai készlet 
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V. Taneszközök földünk és környezetünk tantárgy tanításához 

Új fali térképek: 

1. Magyarország domborzata 

2. Magyarország közigazgatása 

3. Európa domborzata 

4. Európa országai 

5. Közép-Európa 

6. Dél-Európa 

Régi fali térképek: 

1. A Föld domborzata [2 db] 

2. A Föld geológiája 

3. A Föld éghajlatai 

4. A Föld csapadéktérképe 

5. A Föld növényzete [2 db] 

6. A Föld országai 

7. A Föld bányászata 

8. Ausztrália és Óceánia [3 db] 

9. Észak-Amerika domborzata [2 db] 

10. Észak-Amerika gazdasága 

11. Az USA gazdasága 

12. Közép és Dél-Amerika gazdasága 

13. Dél-Amerika domborzata 

14. Afrika domborzata [2 db] 

15. Afrika gazdasága [2 db] 

16. Ázsia domborzata [2 db] 

17. Kína 

18. Közel-Kelet – Elő-India 

19. Európa domborzata 

20. Európa országai [2 db] 

21. Európa domborzata és országai 

22. Európa ipara 

23. Európa mezőgazdasága 

24. Szovjetunió 

25. Szocialista országok Közép-Európában 

26. Közép-Európa 

27. Nyugat-Európa 

28. Franciaország és a Benelux-államok 

29. Az Alpok országai 

30. A Földközi-tenger országai 

31. A Kárpát-medence vízrajza 

32. Magyarország domborzata 

33. Magyarország gazdasága [2 db] 

34. Magyarország megyéi 

35. Magyarország települései 

36. Budapest 

Domborzati modellek: 

1. Vulkán 

2. Gyűrt magashegység gleccserekkel 

3. Gyűrt középhegység felsőszakasz jellegű folyóval 

4. Mészkőhegység karsztjelenségekkel 

5. Röghegység medencével 

6. Középhegység középszakasz jellegű folyóval 

7. Alföld középszakasz jellegű folyóval és alsószakasz jellegű folyóval 

8. Mélyföld pusztuló tengerparttal 
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Egyéb: 

1. Kőzetgyűjtemény 

2. Földtani gyűjtemény 

3. Földgömb 

4. Földmodell 

5. régi Középiskolai földrajzi atlasz [9 db] 

6. új Középiskolai földrajzi atlasz [5 db] 

VI. Taneszközök informatika tantárgy tanításához 

Hardver: 

1. 19” Samsung 930BF TFT 

2. Samsung ML-2850D nyomtató [2 db] 

3. Epson EB-X6 projektor 

4. SMART interaktív tábla (kicsi) 

5. SMART interaktív tábla [5 db] 

6. Epson projektor 

7. Toshiba laptop [5 db] 

8. Balázs-diák érintőképernyős panel 

9. Samsung érintőképernyős panel 

10. Acer laptop 

11. Epson projektor (tanári) [3 db] 

12. HP tanulói számítógép [32 db] 

13. Samsung tanulói monitor [16 db] 

14. Samsung ML-2851ND nyomtató [3 db] 

15. Samsung színes lézernyomtató 

Szoftver: 

1. Operációs rendszer és Office programok (tisztaszoftver keretében minden gépen elérhető) 

2. Képszerkesztés könyv CD-vel [15 db] 

VII. Taneszközök magyar nyelv és irodalom nyelv tanításához 

Magyar irodalom 

1. Iskolai könyvtár (kötelező olvasmányok, kézikönyvek, monográfiák, szöveggyűjtemények) 

2. Kötelező olvasmányok filmfeldolgozásai 

3. Video-filmek, DVD-k (112 db) 

4. CD-ROM –híres alkotások felvételei 

5. Korok és stílusok (video) 

6. Írók, költők portréja filmen és fotókon 

7. Korok zenéje (CD) 

8. Irodalmi lexikonok 

9. Zenei szakkönyvek 

10. Művészeti lexikonok 

11. Bibliai fogalmak szótára 

12. Audiovizuális eszközök tantermenként 

13. Hangos irodalom sorozat (audio kazetta) 

14. Irodalmi atlasz 

15. Műelemzések 

16. Tanári kincsestár 
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Magyar nyelv 

1. Helyesírási tanácsadó szótárak 

2. Helyesírási gyakorló feladatok 

3. Helyesírási kézikönyvek 

4. Értelmező szótárak 

5. Tájnyelvi szótárak 

6. Történeti-etimológiai szótár 

7. Szövegértési s szöveg-feldolgozási feladatgyűjtemény 

8. Nyelvművelő tanulmányokat tartalmazó szöveggyűjtemény 

9. Falitábla a hangtan, alaktan, szófaji rendszer és a mondattan szemléltetése 

10. Szólások, kifejezések gyűjteménye 

11. Szöveggyűjtemények 

12. Stilisztikai tankönyvek 

13. Tanári kézikönyvek a magyar nyelv és kommunikáció tanításához (7-12. évf.) 

14. Tanári kincsestár 

VIII. Taneszközök matematika tantárgy tanításához 

1. Egyenes körkúp (szétszedhető) 

2. Kúp ellipszis metszettel 

3. Testek és felszíni formák 

4. Körző tapadókoronggal [2 db] 

5. Táblai vonalzó garnitúra [2 db] 

IX. Taneszközök rajz- és vizuális kultúra, művészettörténet, mozgókép- és mé-

diaismeret tantárgyak tanításához 

1. Diavetítő 

2. TV, video az osztályokban 

3. Kivetítő (projektor) vetítőállvánnyal 

4. Magnó, CD lejátszó 

5. Diapozitívok az ókori kultúrákról [30 db] 

6. Szakkönyvek: Az iskolakönyvtár művészettörténeti és stílustörténeti könyvei rendelkezésre állnak. 

7. A mindenkori feladatokhoz rendelkezésre áll: festék, ecset, papír, festékes edények, ragasztó, modellek, 

térgeometriai elemek. 

X. Taneszközök testnevelés tantárgy tanításához 

1. Bordásfal (páros) [12 db] 

2. Bordásfal (páratlan) 

3. Tornapad (4m-es) [9 db] 

4. Tornapad (2m-es) 

5. Zsámoly [9 db] 

6. Tornaszőnyeg (4m-es) [9 db] 

7. Tornaszőnyeg (2m-es) [2 db] 

8. Gyűrűhinta 

9. Mászókötél (1 csomós kötél) [5 db] 

10. Mászórúd [3 db] 

11. KTK 

12. Gerenda 

13. Ugrószekrény [2 db] 

14. Ugródeszka [2 db] 

15. Röplabdaháló [3 db] 

16. Kosárlabda palánk [2 db] 

17. Kapuháló [2 db] 

18. Magasugró mérce 

19. Váltóbot [2 db] 

20. Ugrókötél [20 db] 
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21. Karika [28 db] 

22. Kézisúlyzó (2 kg-os) [20 db] 

23. Tömöttlabda (kicsi) [15 db] 

24. Tömöttlabda (közepes) [28 db] 

25. Tömöttlabda (nagy) [11 db] 

26. Falinyújtó 

27. Korlát 

28. Korlátkocsi 

29. Műanyag labda [11 db] 

30. Futball labda [7 db] 

31. Kézilabda [38 db] 

32. Kosárlabda [25 db] 

33. Röplabda [31 db] 

34. Ping-pong asztal 

35. Floorball labda [3 db] 

36. Floorball ütő [19 db] 

37. Stopperóra [2 db] 

38. Mérőszalag 

39. Mágnestábla [2 db] 

40. Labdapumpa 

41. Láberősítő pad 

42. Komplett, négyoldalú kondigép 

43. Fekvenyomó pad állvánnyal, tárcsasúlyokkal 

XI. Taneszközök történelem tantárgy tanításához 

Falitérképek: 

1. Az emberiség őstörténete 

2. Az ókori Kelet 

3. Elő-Ázsia és Egyiptom a Kr.e. III-II. ée. 

4. Hellász 

5. A hellenisztikus világ 

6. Az ókori Itália 

7. A Római Birodalom 

8. Az arab világ és az iszlám a VII-XI. században 

9. Európa az V-XI. században 

10. Európa a XI-XIII. században 

11. A magyar királyság a XI-XIII. században 

12. Európa a XIV-XV. században 

13. A magyar királyság a XIV-XV. században 

14. A nagy földrajzi felfedezések és a gyarmatosítás 

15. Európa a kora újkorban 

16. A három részre szakadt Magyarország 

17. Európa a XVIII. században 

18. A magyar királyság a XVIII. században 

19. Európa 1789-1849 közözz 

20. A magyar szabadságharc 

21. Az Osztrák-Magyar Monarchia 

22. Az I. világháború 

23. A II. világháború Európában 1. 

24. A II. világháború Európában 2. 

25. A II. világháború hadműveletei Magyarországon 

26. A Föld államai 

27. Európa 1949-ben 
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Transzparensek: 

1. A Hominidák 

2. A kultúrnövények és a háziasított állatok 

3. A görög művészet 

4. A görög perzsa háborúk 

5. Görög gondolkodók 

6. A római civilizáció 

7. A pun háborúk 

8. A római államszervezet 

9. A római társadalom 

10. Nagy Sándor hadjáratai 

11. A nyugati és a keleti kereszténység 

12. A hűbéri rendszer 

13. Az uradalom 

14. Szent István állama, egyházszervezete 

15. Családtípusok az ókorban 

16. A római katolikus egyház szervezete 

17. Az Árpád-ház családfája 

18. Az Árpád-kori társadalom 

Egyéb: 

1. Az őskor és az ókori Kelet kronológiája 

2. Feladatlapok a különböző történelmi korokhoz 

3. Történelmi diák 

4. Video és DVD [10 db] 
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D) ZÁRÓ DOKUMENTUMOK  

1. A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala, a jóváhagyott pedagógiai programhoz való hozzá-férés 

lehetőségei Az intézményvezető jóváhagyását követően a pedagógiai program az iskola honlapján olvas-

ható. Nyomtatott formában egy példánya a titkárságon, egy példánya a könyvtárban hozzáférhető.  

2. A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata és módosításának körülményei A pedagógiai program 

elfogadásának dokumentumai az alábbiakban megtalálhatóak. Jelen pedagógiai program az igazgatói jó-

váhagyás napját követő tanévtől érvényes felmenő rendszerben. 

Módosítása történhet: 

• törvényi előírás következtében  

• fenntartói rendelet következtében 

• intézményi belső kezdeményezésre A módosítás körülményei:  

• módosítását a nevelőtestületnek el kell fogadnia  

• csak igazgatói jóváhagyás után válik érvényessé A pedagógiai programot, ha törvényi előírás vagy fenn-

tartói rendelet másképpen nem rendelkezik  

• évente össze kell vetni a törvényi változások módosító hatásával, és meg kell tenni a szükséges korrekci-

ókat  

Határidő: minden év augusztus 31. 


