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1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, 
ESZKÖZEI ÉS ELJÁRÁSAI 

 
1.1. PEDAGÓGIAI ALAPELVEK 
 
1.1.1. Küldetésünk 
 
Oktatási küldetésünk: 

 Olyan korszerű közismereti, idegen nyelvi, informatikai és szakmai tudást (elméleti alapokat és 
gyakorlati készségeket) kívánunk tanulóinknak nyújtani, melynek birtokában jó eséllyel 
tanulhatnak tovább a felsőoktatásban, illetve közép vagy felsőfokú szakképesítés birtokában 
keresett szakemberként helyezkedhetnek el a munkaerőpiacon. 

 
Nevelési küldetésünk: 

 Olyan szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges fiatalokat kívánunk nevelni, akik 
ismereteik, képességeik, személyiségi jegyeik, közösséghez való viszonyuk, szorgalmuk és 
munkakultúrájuk alapján elismerést vívnak ki önmaguknak, családjuknak és iskolájuknak. 

 
1.2. OKTATÓ-NEVELŐ MUNKÁNK CÉLJAI 
 
Iskolánkban szakgimnáziumi és új típusú szakközépiskolai közoktatást, ill. szakképzést végzünk, mely 
magában foglalja az iskolai nevelést és oktatást, valamint a kollégiumi nevelést is. A nevelő- és oktató 
munka céljai, feladatai, eszközei és eljárásai ehhez rendeződnek hozzá. 
 
Iskolánk oktató-nevelő munkájának célja és feladata, hogy kulturált, a választott szakmára orientáló 
környezetet biztosítson tanulóinak, lehetőséget adjon a továbbtanulásra, illetve az alapos szakmai 
ismeretek elsajátítására, valamint megfeleljen a szülők, illetve a társadalmi környezet, a munkaerőpiac 
elvárásainak. Ennek érdekében szükséges egy jól szervezett, magas szakmai pedagógiai színvonalon 
teljesítő, összeszokott „együtt gondolkodó” nevelőtestület kialakítása.  
 
A hagyományok megtartásával együtt az iskola jelenét – jövőjét úgy kívánjuk alakítani, ahol jól érzik 
magukat a tanulók, a pedagógusok és közös munkával elérhetik nevelési, tanulási képzési céljainkat. 
 
Fontos, hogy tanáraink „munkatársként” kezeljék tanítványaikat, tudatos pedagógiai munkájukkal 
folyamatosan alakítsák a gyermekek személyiségét, és szakmai elhivatottságát. 
 
Munkánkban fontos támasznak tartjuk a szülőkkel, a szakmai képzés területén a gazdálkodó szervekkel 
való együttműködést, pedagógiailag önálló felfogású és arculatú iskola megteremtését. 
 
Célunk egy személyiségfejlesztő, gyermekközpontú iskola kialakítása, ahol minden pedagógiai, 
gazdasági, fizikai, adminisztratív tevékenység a gyermek fejlesztéséért, eredményes neveléséért 
történik. 
 
Célunk, hogy tanulóink a képzés ideje alatt elsajátítsák mindazt, amit az élet követel, autonóm 
személyiségekké váljanak, és szabad felnőttként tudjanak élni. 
 
Iskolánkban több célú képzés megvalósítása folyik, ennek ellenére oktatási-nevelési feladatunkat 
egységesen kell értelmeznünk és megvalósítanunk, ugyanakkor ennek keretén belül differenciálnunk 
kell az egyes célokat és feladatokat: így a szakmai oktatási-nevelési feladatainkat. 
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Célunk a szakközépiskolai képzésben az általános műveltséget biztosító nevelés-oktatás mellett az 
elméleti és gyakorlati ismeretek nyújtása, szakmai ismeretek oktatása. 
 
Célunk a 9-12. évfolyamos szakgimnáziumi osztályokban az általános műveltség megalapozása mellett 
az érettségi vizsgára, valamint a felsőfokú tanulmányok megkezdésére, illetve az iskola által felkínált 
szakmák tanulására készítsük fel a tanulókat. 
Ezekben az osztályokban meghatározott követelményt támasztunk, ezek teljesítéséhez minden 
segítséget megadunk, felzárkóztatást végzünk, a csoportbontás lehetőségével élve a nagyobb tudás 
megszerzését biztosítjuk. 
 
Célunk, hogy következetes és megértő tanári magatartással végezzük pedagógiai munkánkat, amelyre 
a mértéktartás a jellemző; kerüljük a végleteket, a túl szigorú vagy túlságosan engedékeny, elnéző 
magatartást. 
 
1.2.1. OKTATÓ MUNKÁNK CÉLJAI 
 
a) Érettségi / szakmai vizsgára felkészítés 

A tanórák keretében biztosítjuk a tanulók felkészítését a középszintű, ill. emelt szintű érettségi 
vizsgára és szakmai vizsgákra.  
A csoportbontási, felzárkóztatási lehetőségek, a szabadon választható érettségi vizsgára felkészítő 
tanórák, az emelt szintű érettségi vizsgára felkészítő tanórák választási lehetőségének 
biztosításával segítjük a sikeres felkészülést az érettségi vizsgára. 
A csoportbontási lehetőségek kihasználásával, modern szakmai gyakorlati háttér és külső 
gyakorlati helyek biztosításával segítjük a szakmai vizsgára történő felkészülést. 

 
b) A továbbtanulás alapjainak biztosítása elsősorban a szakirányú felsőoktatás felé, de az 

eredményes érettségi bizonyítvány birtokában az egyéb végzettségek megszerzése irányában is. 
Az új típusú szakközépiskola elvégzése után (a szakmai bizonyítvány birtokában) biztosítjuk 
megfelelő jelentkező esetén az érettségi bizonyítvány megszerzésének a lehetőségét.  
 

c) Az oktatás során hangsúlyt fektetünk a tanulók szövegértési és matematikai - logikai 
kompetenciáinak a fejlesztésére. 

 
d) Piacképes szakmák oktatása 

Elsősorban olyan szakmákat oktatunk, melyek korszerű szakmai ismereteket és a kistérségben, ill. 
a régióban jó elhelyezkedési lehetőségeket biztosítanak tanulóinknak.  
 

e) Tehetséggondozás 
A kiemelten tehetséges és motivált tanulókat szakkörök, külön foglalkozások biztosításával 
készítjük fel a tanulmányi, szakmai és sportversenyekre. 
 

f) Tanulási nehézségekkel küzdő tanulók segítése 
A tanulási nehézséggel küzdő tanulókat felzárkóztató foglalkozások szervezésével segítjük a jobb 
tanulmányi eredmények elérése érdekében, számukra igény esetén szakembert biztosítunk. 
 

g) Művészeti, sport-nevelés 
A tanórák keretében a rajz és vizuális nevelés tantárgyak keretében, a szabadon választható 
tantárgyak keretében énekkari, diákszínpadi és néptánc-foglalkozások választhatóságával 
biztosítjuk az érdeklődő tanulók művészeti nevelését. 
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A testnevelés és sport órák, valamint a választható sportköri órák keretében biztosítjuk a 
mindennapi testmozgás lehetőségét. A 2012/2013. tanévtől a Knt. rendelkezése szerint biztosítjuk 
a tanulók számára a heti öt testnevelés órát. Heti három testnevelés óra a délelőtti órarendbe 
illesztve, heti kettő óra a délutáni foglalkozások keretében tölthető el.  
 

1.2.2. NEVELŐMUNKÁNK CÉLJAI 
 

 a teljesítmény, a tudás, a műveltség, a szorgalom elismertetése 

 az önálló tanulás, önművelés igényének kialakítása 

 az élethosszig tartó tanulás (LLL) igényének kialakítása 

 az egyén és a közösség tiszteletének kialakítása  

 humánum és tolerancia kialakítása 

 nemzeti hagyományaink, kultúránk megbecsülése, ápolása, a szülőföld- és a hazaszeretet 
elmélyítése 

 az egyetemes kultúra értékeinek, eredményeinek tiszteletére nevelés 

 más népek szokásainak, hagyományainak tiszteletére, toleranciájára nevelés 

 nyíltság, együttműködés, szolidaritás, aktivitás, kreativitás, részvétel igényének és képességének 
kialakítása 

 az emberek közötti érintkezés, viselkedés, kommunikáció elfogadott és elvárt normáinak kialakítása 

 az üzleti tisztesség elfogadtatása és kialakítása 

 a természet és környezet értékeinek védelme, ápolása 

 az egészséges életmód és életszemlélet igényének kialakítása 
 
1.2.3. OKTATÓ-NEVELŐ MUNKÁNK FELADATAI 
 

 A nevelés és oktatás egységének megvalósítása. Hisszük és valljuk, hogy az oktatás és 
nevelés elválaszthatatlan egységet képez. A pedagógus oktatva nevel, illetve nevelve oktat. A 
hangsúlyok a tantárgy, a tananyag, illetve a rendezvények jellege szerint természetesen változnak 
a nevelő vagy az oktató munka javára. Míg egy szaktárgyban az oktatás dominanciája érvényesül, 
a művészeti tárgyak vonatkozásában kiegyenlítődik a nevelés és oktatás feladatköre, az 
osztályfőnöki órákon és az iskolai rendezvényeken a nevelés kerül előtérbe. 

 

 Tudatosítani kell diákjainkban, hogy a jogok és kötelezettségek elválaszthatatlan egységet 
képeznek. A családi, iskolai, lakóközösségi, társadalmi együttélés kötelezettségek nélkül 
működésképtelen. A kötelezettségek teljesítése azonban jogot formál, jogot érvényesíthet. A jog és 
kötelezettség időben és térben elválaszthatatlan, bár konkrét arányai a mindenkori helyzet 
függvényében változhatnak. A jogok és kötelezettségek egységének érvényesítése 
elválaszthatatlan a humanizmus értékeitől. 

 

 A tudás, ismeret, készség, műveltség, munkakultúra fontosságának elfogadtatása. Napjaink 
felgyorsult világában tudatosítani kell diákjainkban az „egész életen át tartó tanulás” fontosságát. Az 
iskolának meg kell teremtenie az alapokat, fel kell kelteni az igényeket a folyamatos önképzés, 
továbbképzés, átképzés megvalósításához. 

 

 Ki kell alakítani a helyes tanulási módszereket. A lexikális ismeretanyag mellett fokozott 
hangsúlyt kell fektetni a gondolkodás, alkalmazás készségeinek kialakítására, a gyakorlatias 
gondolkodásra. 
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1.3. OKTATÓ-NEVELŐ MUNKÁNK ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI 
 
1.3.1. Kötelező tanórai foglalkozás: a tanóra 
 
A Pedagógiai Programunkban megfogalmazott célok és feladatok megvalósítása elsősorban a 
tanórákon történik. Arra törekszünk, hogy az oktatás és nevelés egységet alkosson a tananyag adta 
lehetőségeken belül. Oktatási folyamatunkat, tanóráink témaköreit az új típusú szakközépiskolai és 
szakgimnáziumi kerettantervi, ill. az érettségi rendeletben meghatározott követelmények és tartalmak 
határozzák meg.  
 
1.3.2. Nem kötelező tanórai foglalkozások 
 
1.3.2.1. Szabadon választható tantárgyak 
 
A tanulók sajátos érdeklődésének kielégítését biztosítják a nem kötelező tanórai foglalkozások 
keretében felkínált szabadon választható tantárgyak, melyek egyben a közismereti és a szakmai képzés 
elmélyítését ill. az érettségi vizsgára történő felkészítést is szolgálják.  

 magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, angol nyelv, német nyelv, Informatika, 
földrajz, biológia középszinten; 

 mezőgazdaság ismeretek, erdészet és vadgazdálkodás ismeretek, vendéglátóipar ismeretek, 
kereskedelem ismeretek emeltszinten (kifutó képzésben). 

 
1.3.3. Tanórán kívüli oktatási-nevelési tevékenységek 
 
A tanulókkal történő differenciált foglalkozásokat a nem kötelező tanórai foglalkozásokon, a szabadon 
választott tárgyak a tanórán kívüli foglalkozások is biztosítják. 
A tehetséggondozás területén kiemelkedő szerepet játszanak a különböző diákkörök: szakkörök, 
művészeti csoportok, sportkör. 
 
1.3.3.1. A szakkörök 
 
A szakköri tevékenység célja és feladata: 

 a tanulók tantervi anyagon túlmenő érdeklődésének kielégítése, képességeik fejlesztése, a 
tehetség kibontakoztatása, 

 a tanulmányi versenyekre történő felkészítés. 
 
Az iskola szakköri kínálata: 
 
9-10. évfolyam:  magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, angol nyelv, német nyelv, 

biológia, újságírás 
11-12. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, angol nyelv, német nyelv, 

biológia, újságírás  
 
A diákköri foglalkozások szeptember 15. után indíthatók. A befejezés időpontja a május 30.  
 
A szakköri tevékenységet, a feldolgozandó témát a tanulók érdeklődésének és javaslatának 
megfelelően kell meghatározni. A diákkörök a tanulói igények felmérése után a munkaközösség-
vezetők javaslata alapján indíthatók legalább 8 fővel. A jelentkezés egész tanévre szól. A szakköri 
aktivitás tükröződhet a tanuló szorgalom és szaktárgyi osztályzatában is.  
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1.3.3.2. Művészeti nevelés 
 
Intézményünkben a közismereti és szakmai tárgyak oktatásán kívül nagy hangsúlyt fektetünk tanulóink 
művészeti nevelésére, az e területen kiemelkedők tehetségének ápolására. Ehhez elsősorban a 
különböző művészeti csoportokban végzett munka nyújt lehetőséget, de biztosítjuk szavalók, énekesek, 
táncosok, sportolók egyéni felkészítését is a különböző versenyekre és rendezvényekre. 
 
Iskolánkban működő művészeti csoportok: 

 Énekkar, melynek célja: 
- a tanulók zenei műveltségének elmélyítése, zenei ízlésének formálása, 
- iskolai rendezvények, ünnepélyek színvonalas, változatos megrendezése, 
- a közös éneklés élményének biztosítása. 

Az énekkart elsősorban a 9-10. évfolyam tanulóiból szervezzük, de az érdeklődő felsőbb évesekre is 
számítunk. 
 

 Diákszínpad, melynek célja: 
- a tanulók irodalmi műveltségének elmélyítése, irodalmi ízlésének formálása, 
- az iskolai rendezvények, ünnepélyek színvonalas, élményszerű megrendezése, 
- a diákhumor igényes előadása, 
- városi szereplések vállalása, 
- közösségi élmények biztosítása, 
- az érzelmi nevelés erősítése, 
- a kommunikációs képességek fejlesztése. 

 

 Néptánc, melynek feladata: 
- a népi hagyományok ápolása, 
- a hazaszeretet, identitástudat fejlesztése, 
- a mozgáskultúra fejlesztése, 
- az iskolai rendezvények színesítése, 
- közösségi élmény biztosítása. 

 Rajz és képzőművészet 
 
1.3.3.3. Sport, testnevelés 
 
A sport és a testnevelés területén jelentkező differenciált igények kielégítését szolgálják: 

 Iskolai sportkör, melynek feladata: 
- a mindennapos testedzés lehetőségének biztosítása, 
- a tanulók mozgásigényének kielégítése, 
- a mozgás, a sport megszerettetése, az egészséges életmód népszerűsítése, 
- a különböző sportversenyekre történő felkészülés,  
- túrázás, táborozás, 
- az iskola hírnevének és tekintélyének növelése a sport területén is. 

Iskolai sportköri foglalkozásokat heti 8 órában tartunk, mely a tömegsport lehetőségén túl magában 
foglalja a tánccsoportok és a röplabda csapat felkészítését is. 
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1.3.3.4. A felzárkóztató foglalkozások 
 
A tanórán kívül foglalkozások egy részét felzárkóztatásra használjuk. A középiskolába bekerülő tanulók 
egy része komoly tanulási nehézséggel küzd, nehezen szokják meg az új követelményeket és 
módszereket. A tanulók különböző felkészültségi szinttel lépnek be a középiskolába, így 
elengedhetetlen a lemaradók minél gyorsabb felzárkóztatása. A felzárkóztató foglalkozások célja ezért 
az alsóbb évfolyamokon a különböző tárgyi tudású és felkészültségű tanulók azonos szintre hozása, a 
tanulócsoportok tudásszintjének homogenizálása. 
A felsőbb évfolyamokon a felzárkóztató foglalkozások célja a tárgyi lemaradás csökkentése és ezzel az 
azonos esélyek megteremtése a tanulmányok folytatásához minden rászoruló tanuló számára. 
 
A felzárkóztató programokat úgy állítottuk össze, hogy a legalapvetőbb hiányosságok pótlását tudjuk 
biztosítani. A felzárkóztató foglalkozások szeptember negyedik hetével kezdődnek és május utolsó 
hetével zárulnak. (A végzős évfolyamoknak április 30.) 
 
1.3.3.5. Hagyományőrző tevékenységek 
 
Az iskola hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az iskola jó hírnevének 
megőrzése, öregbítése az iskolaközösség minden tagjának kötelessége. A hagyományok ápolásával 
kapcsolatos teendőket, időpontokat valamint felelősöket a nevelőtestület az éves munkatervben 
határozza meg. 
 
Diákhagyományok: 
 
Jelképeink:  - iskolai zászló, iskola címere, végzős szalag, 
  - egyenruha:  

 lányoknak térdig érő, sötét szoknya, fehér blúz, egyen-nyakkendő, alkalomhoz illő 
lábbeli 

 fiúknak: sötét öltöny, fehér ing, egyen-nyakkendő, alkalomhoz illő lábbeli 
 
Főbb ünnepeink: - tanévnyitó ünnepély 
 - október 6.  
 - október 23. 
 - szalagavató 
 - karácsony 
 - március 15. 
 - ballagás 
 - tanévzáró ünnepély 
 
Diákrendezvények: 

- kulturális bemutató, 
- szüreti nap, 
- tehetségkutató (vers, ének, zene, egyéb), 
- első osztályok bemutatkozó műsora, humoros szecskaavatás, 
- mikulásest, 
- iskolabál, 
- diáknap, 
- gólyatábor. 
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Tantestületi hagyományok: 
- fiatal pedagógusok köszöntése, 
- nyugdíjas pedagógusok búcsúztatása, 
- nyugdíjas találkozók szervezése 
- karácsonyi köszöntés, 
- nőnapi köszöntés, 
-  közös kirándulások. 

 
1.3.3.6. Tanulmányi kirándulások, vakációs kínálat 
 
Iskolánkban nagy hagyományai vannak az osztálykirándulásoknak és a diákok számára szervezett 
hétvégi vagy vakációs programoknak. A tanulmányi kirándulások szervesen illeszkednek az iskola 
Pedagógiai Programjához, nevelési-oktatási célkitűzéseinkhez. Az iskolavezetés a továbbiakban is 
maximálisan ösztönzi a Pedagógiai Programhoz kötődő kirándulásokat, túrákat, utazásokat. 
 
A tanulmányi kirándulások legfőbb célja az ország természeti, építészeti, kulturális és gazdasági 
értékeinek megismerése, az elméleti tananyag gyakorlati oldalról történő alátámasztása. 
Ennek érdekében fontosnak tartjuk: 

 A szűkebb és tágabb környezetünk  
- Pápa és környéke, 
- Veszprém megye (Veszprém, Zirc, Balaton-felvidék), 
- szomszédos megyék (Győr-Moson-Sopron, Vas, Fejér) nevezetességeinek 

megismertetését. 
Elsősorban a kilencedik és tízedik évfolyamokon javasoljuk a fenti témakörben a 
kirándulásokat. 

 

 Az ország fontosabb városainak, történelmi nevezetességeinek, kiemelkedő 
emlékhelyeinek, létesítményeinek megismerését: 

 

 Szakmai jellegű kirándulásokat a szakmacsoportnak megfelelően: 
- üzemlátogatások,  
- kiállítások, bemutatók, vásárok megtekintése, 
- esetenként külföldi programok lebonyolítása, érdeklődő tanulók számára nyelvtanulási, 

ország-ismereti, sportolási és egyéb szakmai céllal 
 

 Igény szerint szervezünk színház-, múzeum-, mozilátogatásokat  
 

 Megfelelő érdeklődés alapján hosszabb kirándulások, szabadidős programok (tengerparti 
nyaralás, sítúra, sporttábor) megszervezését is vállaljuk. 

 
1.3.4. A kulturális és környezeti nevelés színterei 
 
Az iskolai könyvtár: oktató-nevelő munkánk fontos feladata a könyvtárhasználat megtanítása, 
elsajátítása. Szolgáltatásai (könyv, folyóirat, CD, videofilm) minden tanítási napon igénybe vehető és 
kérhető a könyvtáros segítsége. 
 
Színházi előadások, rendezvények: továbbra is az a célunk, hogy tanulóink középiskolás éveik alatt 
legalább egyszer vásároljanak színházbérletet, és évente vegyenek részt 1-2 színházi előadáson. 
Ösztönözzük, hogy a lehetőségek függvényében a nagyobb városokban és főként a fővárosban 
szervezett tanulmányi kirándulásokon, színházi programokon is vegyenek részt tanulóink. 



 

9 

 
Szeretnénk elérni, hogy az osztályfőnöki órákhoz és az egyes szaktantárgyakhoz kapcsolódóan 
tanulóink rendszeresen látogassák a város múzeumait, kiállító termeit. Az állandó kiállítások 
megtekintését a 9. évfolyamon ajánljuk, mely összekapcsolható a város megismerését szolgáló kisebb 
kirándulásokkal is. 
 
Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata: Előre meghatározott 
időpontokban és a tanulók igényei alapján előzetes egyeztetés után lehetőség van arra, hogy az iskola 
létesítményeit (tornaterem, tanterem, ebédlő, díszterem) és eszközeit (számítógépek, videó projektor, 
iskolarádió, iskolatévé, sporteszközök) a tanulók tanári felügyelet mellett egyénileg vagy csoportosan 
használják. 
 
Az iskolában a területileg illetékes és bejegyzett egyházak hit- és vallásoktatást szervezhetnek. A hit- és 
vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes. Az iskola e célra térítés nélkül bocsátja 
rendelkezésre az oktatáshoz szükséges helyiségeket és eszközöket. 
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2.  A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK 
 
A pedagógia, a nevelés alapfunkciója a személyiségfejlődés segítése. A személyiség fejlesztése 
magában foglalja az értelem kiművelése mellett a gyermek önmagához és a különböző közösségekhez 
való viszonyának fejlesztését is. 
 
Az iskolai személyiségfejlesztés kiemelt területei: 
 

 Önismeret, önmegvalósítás lehetőségének biztosítása - Az oktató-nevelő munka során el kell 
érni, hogy a tanulók megismerjék képességeiket, adottságaikat, fejlesztési lehetőségeiket. 
Alkossanak reális képet önmagukról, személyiség-jegyeikről, fejlődési lehetőségeikről. 
A személyiségfejlesztés során fontos nevelési feladat a kitartás, a szorgalom, a céltudatosság és 
kötelességtudat fejlesztése. 

 

 A személyiségfejlesztés során kiemelkedő szerepet játszik a tanulók erkölcsi nevelése, az 
alapvető erkölcsi értékek megismerése, tudatosítása, a meggyőződés kialakítása. A tanulók 
nevelésében kiemelt értékként kell kezelni a humánumot, az egyén és a közösség tiszteletét, a 
társadalmi igazságosság és a szolidalitás iránti igényüket. A barátság, hűség, önzetlenség, 
megértés, tapintat, őszinteség alapvető erkölcsi értékek. 

 

 A jellemformálás során különös gondot kell fordítani a tanulók munkakultúrájának fejlesztésére, a 
munka társadalmi és egyéni hasznának tudatosítására. A tanulókkal meg kell értetni, hogy 
fejlődésük, előrejutásuk, érvényesülésük alapvető eszköze a kitartás, az akaraterő, a szorgalom a 
tanulásban és a munkában. 

 

 Az oktató-nevelő munka fontos feladata az egészséges életmódra történő felkészítés, az 
egészség-, a környezet- és a természetvédelem iránti igény kialakítása. Az iskola feladata a 
tanulók fizikai képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti igény felkeltésére, a sport szeretetére 
való nevelés. A nevelő munka elengedhetetlen követelménye a környezeti kultúra iránti igényesség 
felkeltése. 
Az ökoszociális gondolkodásmód kialakítása a társadalomtudományi és a természettudományi 
tárgyak tanításának egyaránt fontos feladata. 

 

 Napjainkban különösen fontos tulajdonság a kommunikációs képesség, az anyanyelv szeretete 
és tisztelete, az idegen nyelvek iránti érdeklődés felkeltése, a nyelvtudás állandó fejlesztése. 
Nevelő munkánk során tudatosítani kell, hogy a kulturált magatartásnak, viselkedéskultúrának 
elengedhetetlen eleme a kulturált beszéd és metakommunikáció. A fegyelem, a példamutató 
magaviselet udvariasságot, figyelmességet, mások személyiségének és tulajdonának tiszteletben 
tartását is jelenti.  

 

 Tudatosítani kell a tanulókban, hogy az intelligencia fontos tartozéka az előítélet-mentesség, a 
kulturált konfliktuskezelés, a kompromisszumra való készség, a szélsőséges megnyilvánulások 
mellőzése, illetve azok elítélése. 
 

 Az iskola minden megnyilvánulásának, a tanóráknak, a tanórán kívüli foglalkozásoknak és 
rendezvényeknek az egészséges életszemlélet kialakítását kell szolgálnia. A nyitottság, a 
tolerancia, a kreativitás, a világ megismerésének igénye, az állandó önművelés a mai kor 
emberének nélkülözhetetlen tulajdonsága. Az élet védelme, az emberi jogok tisztelete, a család 
megbecsülése és szeretete, a szülőföld- és hazaszeretet, a nemzeti önbecsülés, az európaiság és 
más népek tisztelete az egészséges életszemlélet elengedhetetlen velejárója. 
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Az iskolai személyiségfejlesztés 3 jellemző színtere:      

- a tanórai nevelés 
- a tanórán kívüli nevelés 
- az iskolán kívüli nevelés 

 
Intézményünkben a személyiségfejlesztés legfőbb színtere a tanítási óra. A különböző ismeretek 
elsajátítása, a képzés tartalma az értelmi és érzelmi nevelés legfontosabb eszköze. Így valamennyi 
tantárgynak kiemelkedő szerepe van a jellem- és személyiségformálásban.  
Az iskola nevelői a tanítás–tanulási folyamat során kiemelten fontosnak tartják a tanulók motiválását, a 
tanulói aktivitás biztosítását és a differenciálást, a tanulási képesség fejlesztését. 

a.) A motiválás célja, hogy tanulóinkban felébresszük azokat az indítékokat, amelyek a 
gyermekeket tanulásra ösztönzik, és ezt a tanulási kedvet a tanulás végéig fenn is tartsuk. 

b.) A tanítási órák tervezésénél és szervezésénél minden esetben előtérbe helyezzük azokat a 
módszereket és szervezeti formákat, amelyek a tanulók tevékenykedtetését, vagyis állandó 
aktivitását biztosítják. 

c.) Az iskolai tanulási folyamat során kiemelten fontos feladat a differenciálás, vagyis az, hogy a 
pedagógusok nevelő – oktató munkája a lehetőségekhez mérten a legnagyobb mértékben 
igazodjon a tanulók egyéni fejlettségéhez, képességeihez és az egyes tantárgyakból nyújtott 
teljesítményéhez. A nevelők az egyes szaktárgyak tanítási óráin előnyben részesítik az egyéni 
képességekhez igazodó munkaformákat, így – elsősorban a gyakorlásnál, ismétlésnél – a 
tanulók önálló és csoportos munkájára támaszkodnak. 

d.) A tanulási képesség fejlesztése a tanulási módok optimalizálásával valósulhat meg. A 
megismerő képességek alakítása mellett az iskola feladata, hogy rendszeresen használtassa 
az alapvető tanulási módokat: tapasztalati és értelmező tanulást, önálló és közös tanulást. Ez 
a pedagógiai gyakorlatban a cselekedtető tanulás-tanítás, a szemléletes/szemléltető tanulás-
tanítás, az értelmező tanítás-tanulás módszerének gyakori alkalmazását jelenti. A közös 
tanulás során a tanulók egymástól tanulnak: meghallgatják mások véleményét, 
együttműködnek, vitatkoznak. 
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3. A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK 
 
Nevelő-oktató munkánk során a személyiségfejlesztés és közösségfejlesztés feladatai nem 
választhatók el. A hatékony személyiségfejlesztés közösségben történik, az egyén és közösség 
érdekeinek összehangolását jelenti. A pozitív emberi értékek, személyiségjegyek elválaszthatatlanok a 
szűkebb vagy tágabb közösségtől. 
 
A reális önismeret, az örök emberi értékek becsülete, a humánum, a munkakultúra, az egészséges 
életmód, az ökoszociális gondolkodás, a kommunikációs képesség, az egészséges életszemlélet, mint 
a személyiségjegyek fontos paraméterei egyben a közösségi kapcsolatok fokmérői is, a szociális 
illeszkedés nélkülözhetetlen elemei. 
 
Mindazok az eszközök, amelyek alkalmasak a személyiség fejlesztésére a közösségfejlesztést is 
szolgálják. 
A közösségfejlesztés legfontosabb területei 
 

 Az iskola egyik fontos feladata a különféle iskolai közösségek megszervezése, működtetése és 
fejlesztése. Az iskola legfontosabb összetartó erővel bíró közösségei: az osztály, tanulócsoport, 
évfolyam, diákkör és természetesen az intézmény egésze. Minél több a közös cél, feladat, a 
közösen átélt élmény, siker, annál jobb az összetartás, a közösségi szellem. Ezért törekszünk arra, 
hogy a szorosan vett tanulási folyamaton kívül, minél több közösségi programot, rendezvényt, 
bemutatót, versenyt, vetélkedőt szervezzünk diákjainknak. Az egészséges versenyszellem a 
közösség és egymás megbecsülésének, elismerésének eszköze. 

 

 A közösségi nevelés fontos eszköze a diákönkormányzat működtetése, munkájának segítése. A 
demokratikus értékrend egyik nélkülözhetetlen eleme az önkormányzás képességeinek kialakítása. 
Nevelői háttérsegítséggel meg kell tanítani a diákokat a reális célok kitűzésére és azok 
végrehajtását biztosító eszközök, akciók megszervezésére. A jól működő diákönkormányzat mintául 
szolgálhat a közösségi együttéléshez szükséges magatartási és viselkedési normák 
elsajátításához, tapasztalatok gyűjtéséhez. 

 

 A közösségek egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása, ápolása fontos összetartó erő. 
Ezért oktató-nevelő munkánk során arra törekszünk, hogy minél több hagyományt ápoljunk, 
ünnepeink, rendezvényeink sajátos arculatról árulkodjanak és minél több közös élményt nyújtsanak. 

 

 Valamennyi szaktanárnak és a szaktárgynak fontos feladata a tanulók nemzettudatának 
fejlesztése, a hon- és népismeret elmélyítése. A nemzeti kultúra megismerése, a nemzeti 
hagyományok tisztelete, ápolása oktató-nevelő munkánk központi feladata. A lakóhely-, szülőföld- 
és hazaszeretet elmélyítését a tanórán kívül szervezett iskolai rendezvényekkel, színház- és 
múzeumlátogatásokkal, kirándulásokkal kívánjuk megvalósítani. 

 

 A nyitottság, kreativitás, mint egyéni tulajdonság, a közösség oldaláról érdeklődést, 
problémaérzékenységet, beleszólási igényt is kifejez. Fontos, hogy mindez az alkotmányosság, a 
törvényesség és az állampolgári jogok érvényesítése útján valósuljon meg. Fontos, hogy tanulóink 
ismerjék az alapvető állampolgári jogokat és kötelezettségeket, éljenek a választások 
lehetőségével, demokratikus jogaikkal. Egy világnézetileg nem elkötelezett iskolának nem lehet 
célja a direkt politikai nevelés, annál inkább a politikai és világnézeti, vallási sokszínűség 
megismertetése, bemutatása, a választási lehetőségek felvázolása. 
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 Világnézettől, vallási és politikai értékrendtől függetlenül pedagógiai munkánk során 
hangsúlyoznunk kell, az emberek egyenlőségének elismerését, az emberi jogok tiszteletben 
tartását, más népek kultúrájának és hagyományainak megbecsülését. 

 
A közösség-fejlesztés formái iskolánkban: 
 

 A Költészet Napját iskolai vers-és prózamondó versennyel tesszük emlékezetessé. 

 Az iskolai ünnepélyek, megemlékezések az iskolához, a városhoz és a hazához, értékeikhez 
való kötődését erősíti, kialakítja érzelmi azonosulásunkat. 

 Az iskolában működik a diákszínpad és énekkar, amely szereplési, önkifejezési és 
közösségalakító hatást fejt ki. 

 A diáknap egyrészt a vidámság, a játék, az ügyesség megnyilvánulásának kifejezése, másrészt 
kulturális program is. 

 Közös színházlátogatásokat szervezünk; a színházkultúra megismeréséhez hozzájárul az 
előadást megelőző vagy az előadást követő beszélgetéssorozat szakemberek bevonásával. 

 Az osztálykirándulások során tanulóink hazánk természeti és kulturális értékeivel 
megismerkednek, szakmai kiállítások, programok megtekintésével gyarapíthatják szakmai 
ismereteiket, közösségüket formálják.  

 Sportkörök és sportrendezvények, a versenyzés megtanítja a fiatal sportolót önálló döntésre és 
cselekvésre, csapatversenyben közösségformáló erő jelentkezik. 

 Az iskola közösségébe és a középiskolai életbe való könnyebb beilleszkedést segíti a minden 
évben augusztus végén megrendezésre kerülő gólyatábor a beiratkozott 9. osztályosok számára. 

 Immár hagyománnyá vált az iskolánk jellegéhez kitűnően igazodó egész napos rendezvény, a 
Szüreti nap, vetélkedővel, must lovagrendi tagok avatásával és szüreti bállal (tagintézmény) 

 A kilencedikes tanulók számára tehetségkutató Ki-mit-tud?-versenyt szervezünk. 

 Mindkét tagintézmény hagyománya a megrendezésre kerülő gólya- vagy szecskaavató és 
gólyabál. 

 Az iskolai könyvtár használata során mélyebben megismerkedik a könyv-és könyvtárhasználat 
rejtelmeivel, részt vesz a könyvtárban folyó egyes tevékenységek gyakorlati munkafolyamataiban 
és segít a könyvtár és az olvasók közti kapcsolattartásban. 

 Közösséget formáló eszköz a különböző kulturális, tanulmányi, sport, szakmai stb. versenyekre, 
vetélkedőkre jelentkező csapatok kis közösségei. A közös cél, a közös munka rendkívüli 
összetartó erő.  
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4. A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, és a 
feladatai 

A gyerek azt ismeri meg a világból, amit megmutatnak neki. Annyi mindent lát, annyi mindent tapasztal, 
az lesz a horizontja, amit a felnőttektől kap. A felnőtt társadalom senkire át nem hárítható felelőssége, 
hogy ez a horizont elég tágas legyen, hogy ebben az életkorban morális, érzelmi, intellektuális 
értelemben egyaránt kellően felvértezze. Ezért a szülői ház mellett az iskola szerepe meghatározó. 

Egy kamasznak-serdülőnek több érzelmi, intellektuális, testi, morális problémája és kérdése van. 
Támaszra, segítségre szorul, olyan emberek figyelmére, akikkel naponta találkozik, együtt van. Mind a 
kisebbeknek, mind a nagyobbaknak nagy szükségük van az iskolai életben a biztonságra, a rendre, az 
áttekinthetőségre. A szülők, a gondviselő mellett az iskolában a pedagógusok és első sorban az 
osztályfőnök tudja közvetíteni számukra ezeket.  

Az osztályfőnökök jelentik a diákok számára az iskolai elvárásokat, a normákat, emellett az 
osztályfőnök képes figyelni minden egyes diákra, ő tudja az egész iskolai létet humanizálni, elsősorban 
az ő tevékenysége által válhatnak a tanítási intézmények a szocializáció tudatos színtereivé.  

A tanár feladatai: SZMSZ 

Az osztályfőnöki munka három fontos feladatkört ölel fel: 

Közvetlen nevelőmunka: Az ismeretek szintetizálása, a mindennapi életben történő alkalmazásuk; az 
aktuális események feldolgozása; különböző értékrendek megismertetése; a kultúrahasználat 
megtanítása; a konfliktusmegoldást kialakító pedagógiai tevékenység; mentálhigiénés szemlélet 
alkalmazása a nevelőmunkában; törődés a gyermekek aktuális problémáival (pl. a tanulmányi 
munkájának figyelemmel kísérése); az osztály magatartásának, szorgalmának, az osztály közösségi 
életének figyelemmel kísérése; az osztály konfliktusainak megoldása; gyermekvédelmi munka. 
 
 Céltudatosan hangolja össze a nevelési tényezőket, alaposan ismerje meg a tanítványait és 

fejlessze személyiségüket. 

 Az osztály tanulmányi, magatartási és munkafegyelmi helyzetének nyomon követése. 

 Az iskolai értékek és normák átadása, az állampolgári nevelés, az erkölcsi nevelés, az 
egészségre nevelés, a tanulásmódszertan, a nemzeti hagyományok és az európai értékek 
közvetítése, a pályaorientáció és életpálya-építés. 

 Fokozni kell az egészséges életmódra nevelést, szorgalmazni a sportkörökben való aktívabb 
részvételt, felvilágosítást adni a dohányzás káros hatásain keresztül a szexuális nevelésig. 

 Lehetőség szerint látogatja osztálya tanítási óráit, szoros kapcsolatot tart az osztályban tanító 
tanárokkal, az illetékes kollégiumi nevelőkkel és az ifjúságvédelmi felelőssel. 

 Kellő információval rendelkezik ahhoz, hogy a szükséges esetekben alapos értékelést tudjon 
készíteni a tanulókról. 

 Figyelemmel kíséri, kezdeményezi és koordinálja osztálya tanulóinak a tanórán kívüli és - a 
meghatározott esetben - iskolán kívüli elfoglaltságait. 

 A tanórákon, az osztályfőnöki órákon és az iskolán kívüli foglalkozásokon túli lehetőségeket is 
fel kell használni a tanulók viselkedés- és beszédkultúrájának, kommunikációs készségének 
fejlesztésére. 

 Fontos feladat a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók segítése. 

 Hangsúlyt fektet az ünnepekre és a jeles napokra, a munkarend szerint beépíti azt a 
tanmenetébe. 
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 Deviáns magatartás megelőzése. 

Ügyviteli (adminisztrációs) feladatok: adminisztrációs, dokumentációs tevékenység, a haladási 
napló naprakész vezetése, a haladási és anyakönyvi rész folyamatos ellenőrzése; igazolások esetleges 
igazolatlan órák regisztrálása félévkor és év végén a magatartás és szorgalomjegyek előkészítése az 
osztályozó értekezlet előtt; félévi értesítő, anyakönyv- és bizonyítványírás.  
 
 A fogadónapokat, szülői értekezleteket és lehetséges családlátogatásokat is kihasználva 

szoros kapcsolatot tart a tanulók szüleivel, eleget tesz a rendeletekben foglalt értesítési és 
ellenőrzési kötelezettségeinek /érdemjegyek, hiányzások, fegyelmik, meghívók, értesítő, stb…/. 

 Az osztály SZM - tagjaival építsen ki kapcsolatot, vonja be őket az osztály és az iskola ügyeinek 
intézésébe, Szülői értekezleten beszámol az osztály neveltségi és tanulmányi helyzetéről, 
pedagógiai tanácsokat ad, törekszik az iskola és a család nevelőmunkájának 
összehangolására. 

 Mind a félévi, mind az év végi magatartás és szorgalom osztályzatok megállapításához elemzi 
feljegyzéseit, kikéri az osztályban tanító tanárok, tanulók véleményét és ezek alapján dönt az 
értékelésről. 

 A munkarendben rögzített határidőre elvégzi az osztályával kapcsolatos osztályfőnöki 
adminisztrációs teendőket /napló, mulasztás, anyakönyv, bizonyítvány, statisztika, stb./, 
havonta ellenőrzi, szükség szerint kiegészíti az ellenőrzőbe írt jegyeket. 

 A szülő kérésére egy-egy - de évente összesen három - napra távolmaradást engedélyezhet 
tanulóinak. 

 Évente tanévkezdéskor megismerteti tanulóival az iskolai élettel kapcsolatos baleset- és 
tűzvédelmi előírásokat és a Házirendet. 

 A Működési Szabályzatban (házirendben) meghatározott módon jutalmazhatja, büntetheti 
tanulóit. 

 A tanulói kezdeményezések támogatása, az osztályok diákbizottságainak segítése. 

 A tanulófelvétel hatékonyságának növelését, és aktívan vegyenek részt a pályaválasztással 
kapcsolatos szervezési munkákban. 

 A tanulókra vonatkozó észrevételeit írásban rögzítse az adatvédelmi törvénnyel összhangban. 

 A tanulók mulasztásakor a Házirend előírásai, és a jogszabályok szerint járjon el. 

 Készítse el a fegyelmi eljárással összefüggő írásos anyagokat (értesítés, jegyzőkönyv, 
határozat). 

 A házirend betartatása és a tanári karral megbeszélt megállapodások betartása egységesen a 
többi osztályfőnökkel együtt. 

 
Szervezés, koordinációs feladatok végrehajtása: kapcsolattartás az osztályban tanító kollégákkal, a 

nevelésben-oktatásban hatékonyan résztvevőkkel (a védőnővel, az iskolaorvossal, az ifjúságvédelmi 
felelősökkel), a változatosabb osztályfőnöki órák érdekében szakemberek meghívása pl. nőgyógyászt 
az abortusz-témához, rendőrt a fiatalkori bűnözésről való tájékoztatás céljából, lelkészt vallási, 
vállalkozót gazdasági ismeretek nyújtása céljából 
 
 Az osztályprogramok szervezése, lebonyolítása, az iskolai programok szervezése (kirándulás, 

tábor, erdei iskola, múzeumlátogatás, közös munkavégzés, stb…). 

 Az osztály közösségi életének kialakításában és fejlesztésében irányító szerepet tölt be, 
együttműködve az osztállyal. 

 Szervezi az intézmény munkatervéhez, hagyományrendszeréhez kötődő tevékenységeket. Az 
osztály közösségét integrálja az iskola közösségébe.  

 Segíti a diákönkormányzat munkáját. 

 Az osztályfőnöki órák színvonalának javítása. 
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 Kapcsolatot tart az iskolaorvossal, az iskolapszichológussal, a védőnővel és a 
szociálpedagógussal. 
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5. A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL KAPCSOLATOS 
TEVÉKENYSÉG 
 
5.1.BEILLESZKEDÉSI, MAGATARTÁSI ÉS TANULÁSI NEHÉZSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI 

TEVÉKENYSÉG 
 
Fogalom meghatározás 
 
A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4.§ 25. pontja értelmében sajátos nevelési igényű 
az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye 
alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés 
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. 
 
A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4§ 3. pontja értelmében beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, 

tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen 

alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, 
közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat 

mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek. 
 

Sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 
integrált nevelése 
 
Az utóbbi évek gyakorlata azt mutatja, hogy a SNI gyermekek/tanulók nevelésében-oktatásában 
bizonyos tényezők az integráció irányában hatnak. A többségi intézmények egyre gyakrabban vállalják, 
hogy integráltan nevelnek-oktatnak SNI gyermekeket/tanulókat. Az integráció mellett szóló érvek között 
szerepel:  
Az ép gyermek szempontjából a sérült gyermek befogadása azért jó, mert: 

 beépül a másság tapasztalata, 
 kialakulnak morális értékek (empátia, segítőkészség, tolerancia), 
 megtanulja az együttműködés más formáit, 
 saját egészsége, épsége felértékelődik, 
 elfogadóvá válik, 
 önismerete, önértékelése erősödik, 
  fejlődik az alkalmazkodóképessége. 

A sajátos nevelési igényű gyermek szempontjából az integráció előnyös, mivel: 
 megtanulja, hogy ő más, 
 konfliktuskezelő stratégiákat sajátít el, 
 megtanul harcolni, 
 megsokszorozott szociális kölcsönhatások érik, 
 társadalmilag elfogadott magatartás-repertoárt sajátít el, 
 fejlődik az alkalmazkodó képessége, 
 szocializációs készsége magasabb szintet ér el, 
 az együttnevelés vállalása jelentős önfejlődést gerjeszt az ép gyerekek közösségében és a 

pedagógusközösségben is, amelynek eredménye, hogy az integráció vállalása 
véletlenszerű próbálkozásból tudatosan választott úttá válik, a fogyatékos gyermek sajátos 
nevelési igényével egy idő után egyáltalán nem lóg ki a sorból,  

 a sajátos nevelési igényű tanulók számára hatalmas húzóerőt jelent, ha egy osztályba 
járhatnak testi, érzékszervi és intellektus tekintetében egészséges társakkal.  
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Az ép tanulók az együttnevelődés során egész életükre kiható, meghatározó humán értékek és 
viszonylatok kifejlődésével, elfogadásával és felértékelésével gazdagodnak. Minél kisebb életkorban 
találkozik az egészséges gyermek sérülttel, annál könnyebben alkalmazkodik a helyzethez, 
természetessé válik  
 
A fenntartó az iskola Alapító Okiratában, az intézmény ellátandó alaptevékenysége közt 
meghatározta a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók integrált nevelését/oktatását. 
 
Intézményünk a rendelkezésre álló feltételek figyelembe vételével az egyéb pszichés fejlődési 
zavarral küzdő (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavar) tanulók, valamint a 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók integrált nevelését, oktatását és 
fejlesztését tudja biztosítani.  
 
Az integráció feltételei 
 
A sajátos nevelési igényű és BTM tanulóinkat teljes integrált formában oktatjuk. A SNI és BTM tanulók 
befogadása, integrált oktatása hosszú távú célkitűzéseink között szerepel. Hiszen az esélyegyenlőség 
elvének érvényesítése, a sajátos nevelési igényű gyermekek diszkriminációjának megszüntetése – 
nemcsak a nemzetközi gyakorlatban – a hazai oktatásügyben is előtérbe helyezte az integrált 
nevelést/oktatást. A társadalmi elvárások ilyen mértékű változása kapcsán alapjában kell iskolánk 
jövőképét átformálni, és megkeresni azokat a feladatokat és lehetőségeket, amelyek lehetőséget adnak 
az inkluzív iskolává váláshoz. 
 
Az intézmény a személyi és tárgyi feltételeket – figyelembe véve a gyermek/tanuló fogyatékosságának 
típusát, mértékét – szükség szerint, a pedagógiai programban vállalt kereteken belül biztosítja.   
 
Tantestületünk törekvése, hogy iskolánkat nemcsak a fogadás, az integráció, hanem egyre inkább a 
befogadás, az inklúzió szemlélete jellemezze. Ennek érdekében pedagógusaink az egyéni 
differenciálás talaján az egyéni kibontakoztatás és fejlesztés szemléletét képviselik. A tanítók, tanárok 
rendszeres konzultációja a fejlesztést végző szakemberekkel, biztosítja a napra kész információt és a 
SNI és BTM tanulóink harmonikus fejlődését. 
 
Az integráció előnyei: 
- A felnőtt társadalomban is együtt élnek és dolgoznak az épek és a sérültek. A másság elfogadása, 

az empátia a tolerancia, iskolánk értékrendjében kiemelt helyen szerepel. 
- Az épek és a fogyatékosok együttélési szabályainak, az ezzel kapcsolatos erkölcsi és viselkedési 

formák megtanítására az integrált nevelés adja a legjobb gyakorlati terepet. 
- Az egészséges gyerekek közege húzóerőt, pozitív példát jelent az integráltan nevelt sérültek 

számára. 
Általános elvek 

 
Nemzeti alaptanterv alkalmazása a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásában 
A Nemzeti alaptanterv a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának is alapdokumentuma.  
 
Az integrációs/inklúzív pedagógia alapelvei 
- A modern pedagógiai gondolkodás jegyében az együttnevelkedés, befogadás, az inkluzívitás elve 

magába foglalja a különböző hátrányokkal, testi és/vagy lelki sérüléssel élő gyerekek/tanulók 
közösségben nevelését, az oktatás tevékenységébe való bekapcsolódását.  
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- A iskolánk értéktételezésében és működésében is elkötelezett aziránt, hogy az egyének és 
csoportok sokféleségét elfogadva az integráció és reintegráció kulcsintézményévé váljon. A 
tantestület és az őket segítők köre intenzív szakmai kommunikációval, kooperációval alapozza meg 
és mozgósítja speciális szakmai kompetenciáit annak érdekében, hogy minden egyes tanulója – az 
ép és a különleges bánásmódot igénylő tanulók – életesélyeit növelhesse. 

 
A különleges bánásmódot igénylő tanulók iskolai oktatásának irányelvei: 
A különleges bánásmódot igénylő tanulók iskolai oktatásának irányelvei – továbbiakban: Irányelv - a  
a Köznevelésről szóló 2011. CXC. törvényben kerültek meghatározásra. 

 
Az Irányelv célja 
- hogy a különleges bánásmódot igénylő tanulók esetében a tartalmi szabályozás és a gyermeki 

sajátosságok ugyanúgy összhangba kerüljenek, mint más gyermekeknél. 
- a fejlesztés a számukra megfelelő tartalmak közvetítése során valósuljon meg, segítse a minél 

teljesebb önállóság elérését és a társadalomba való mind teljesebb beilleszkedést, 
 

 
Az iskola feladatai az integrált nevelés sikeressége érdekében 
- olyan iskolai légkör megteremtése, melyben jól érzik magukat a különleges 

bánásmódot igénylő gyerekek, ahol a tolerancia, a másság elfogadása természetesen hat 
- szakmai kapcsolatok megteremtése, ápolása (osztályfőnök, szaktanár, 

gyógypedagógus, iskolapszichológus) 
- A gyermek állapotának megfelelően fejlesztés  
- A fejlesztéshez a fogyatékosság típusához megfelelő szakos gyógypedagógus tanár, 

pszichológus biztosítása 
- a pedagógusok továbbképzésében helyet kell kapnia az integrált nevelésre való 

szakmai kompetenciák kialakításának 
- az integrációval kapcsolatos jogszabályok folyamatos figyelemmel kísérése, a szakmai 

tapasztalatok összegyűjtése  
- A szükséges tárgyi feltételek, mint helyiség és taneszközök biztosítása a speciális 

fejlesztéshez 
 
Fejlesztési feladatok: 
- megfelelő szakos gyógypedagógus és pszichológus a szükséges óraszámban 

foglalkozzon  az érintett tanulókkal 
- Tanítóink és tanáraink minél képzettebbek legyenek a speciális feladatok ellátására  
- gyógypedagógiai tanár képesítés megszerzése 
 
Pedagógiai feltételek biztosítása  
 

A köznevelési törvény a különleges bánásmódot igénylő tanulókhoz igazodva az általánosan kötelező 
feltételeket több területen módosítja, illetve kiegészíti olyan többletszolgáltatásokkal, amelyeket 
hozzáférhetővé kell tenni a sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő tanulók számára, mint például: 
-  tanulási segédletek, valamint tanulást, életvitelt segítő technikai eszközök. 
 
Milyen tankönyvből tanuljanak az integrált SNI és BTM tanulók? 
 Képességeinek és életkoruknak megfelelő tankönyvek. 
 Az iskola által kitűzött nevelési-oktatási célokhoz igazodnak. 
 Lefedik teljes szélességben a kerettanterv előírásait. 
 Az életkori és tantárgy pedagógiai sajátosságoknak megfelel az ismeretanyaga. 
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 Segítséget nyújt a tantárgy motiválásához. 
 A tankönyv családnak folytatása van felső tagozaton. Igazodik nyelvezetében, feladattípusaiban, 

jelzéseiben, utasításaiban a felső tagozatos könyvekhez. 
 Tartalma tagolt, a tankönyv építkezése jó, az egyes témakörök egymásra épülnek. 
 Megfelelő mennyiségű és minőségű feladatokat tartalmaznak. 
 A differenciálásra lehetőséget adnak, változatosak, sok gyakorló feladatot tartalmaznak. 
 Tetszetős, esztétikus (illusztrációk, betűk, kötés, tartósság, színek). 
 Fontos lehet, hogy milyen segédanyagok tartoznak a tankönyvekhez (tanmenetek, módszertani 

segédkönyvek, gyakorlásra szánt kiadványok). 
A többségi intézményekben megvalósuló (integrált) nevelés, oktatás 
A különleges bánásmódot igénylő tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását elősegítheti 
a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő - integrált - oktatásuk. Az együttnevelést 
megvalósító intézmény többet vállal, magasabb értéket kínál, mint részvétet és védettséget. 
Sikerkritériumnak a tanulók beilleszkedése, a többi tanulóval való együtt haladása tekinthető, melynek 
eredményes megvalósítását az alábbi tényezők biztosítják: 
- Iskolánk pedagógusainak, a szülők közösségének felkészítése a különleges bánásmódot igénylő 

tanulók fogadására. 
- Az együttnevelés megvalósításában, a különböző pedagógiai színtereken a habilitációs, 

rehabilitációs szemlélet érvényesülése és a sérülés specifikus módszertani eljárások alkalmazása. 
- A nyitott tanítási-tanulási folyamatban megvalósuló tevékenység, amely lehetővé teszi az egyes 

gyermek vagy csoport igényeitől függő pedagógiai - esetenként egészségügyi - eljárások, 
eszközök, módszerek, terápiák, a tanítás-tanulást segítő speciális eszközök alkalmazását. 

 
A különleges bánásmódot igénylő tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében 
részt vevő - a tanuló fogyatékosságának típusához igazodó szakképzettséggel rendelkező – 
gyógypedagógus, pszichológus az együttműködés során 
 
a) segíti a pedagógust a diagnózis értelmezésében; 
b) javaslatot tesz a fogyatékosság típusához, a tanuló egyéni igényeihez szükséges környezet 

kialakítására (a tanuló elhelyezése az osztályteremben, szükséges megvilágítás, hely- és 
helyzetváltoztatást segítő bútorok, eszközök alkalmazása stb.); 

c) segítséget nyújt a tanuláshoz, művelődéshez szükséges speciális segédeszközök kiválasztásában, 
tájékoztat a beszerzési lehetőségekről; 

d) javaslatot tesz gyógypedagógiai specifikus módszerkombinációk alkalmazására; 
e) figyelemmel kíséri a tanulók haladását, részt vesz a részeredmények értékelésében, javaslatot tesz 

az egyéni fejlesztési szükséglethez igazodó módszerváltásokra; 
f) együttműködik a többségi pedagógusokkal, figyelembe veszi a tanulóval foglalkozó pedagógus 

tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait; 
g) terápiás fejlesztő tevékenységet végez a tanulóval való közvetlen foglalkozásokon - egyéni 

fejlesztési terv alapján, ennek során támaszkodik a tanuló meglévő képességeire, az ép funkciókra. 
 
A különleges bánásmódot igénylő tanulók eredményes fejlesztése érdekében: 
 
- A tanulót az osztálylétszám számításánál a Kt. 3. sz. mellékletének II/3. pontja szerint 

kell számításba venni. 
- Tanulásukat speciális szakember pszichológus és gyógypedagógus is segíti, 

figyelemmel kíséri.  
- Szakértői bizottság határozatában előírt óraszámban egyéni foglalkozásokon a sérült 

tanulót speciálisan fejleszti. A normál tantervű osztály tantervi követelményeitől eltérő 
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követelményrendszert kell elsajátítaniuk. (A követelményszint megtalálható a helyi tanterv idevágó 
részeinél). 

- A tanulók speciális szükségleteinek minél hatékonyabb kielégítése céljából fejlődésük 
érdekében egyéni bánásmódban részesülnek mind a személyiségfejlesztés mind a tanulás- 
szervezés során. Saját képességükhöz igazodó feladatokkal dolgozva cél a tanuláshoz való pozitív 
viszony kialakítása. (Egyéni, kiscsoportos, páros munkáltatással, differenciált réteg-munkával a 
tanulásközpontúság alkalmazásával). Ezáltal fejlődik együttműködési készségük, önbizalmuk. 

 
Gyógypedagógus, pszichológus feladatai a különleges bánásmódot igénylő tanulók 
fejlesztésével kapcsolatban: 
 

- Egyéni fejlesztési terv felállítása a különleges bánásmódot igénylő tanulók számára az előzetes 
vizsgálatok tapasztalata alapján. 

- A szükség szerinti egyéni fejlesztés megszervezése. 
- Az osztályban tanító pedagógusokkal való szoros együttműködés, a fejlesztőeszközök 

végiggondolása. 
- A fejlődés nyomon követése. 
- Folyamatos kapcsolattartás a sérült tanuló szüleivel. 
- A nevelőtestület szemléletének formálása. 
- Szükség esetén más szakemberek bevonása. 
 
Egyéni fejlesztési terv  
 
Az integráltan oktatott tanulók esetében szakmai feltétel az egyéni fejlesztési terv megléte. 
Intézményünkben dolgozó gyógypedagógus SNI és BTM gyermekek szakértői véleménye alapján 
egyéni fejlesztési tervet készít, ill. segíti többségi pedagógus kollegák munkáját, mint pl: 
 megbeszélik a felmerülő problémákat; 
 egy-egy tanulási/nevelési helyzet/probléma megoldásához alternatívákat keresnek, 
 figyelemmel kísérik a tanulók haladását, részt vesznek a részeredmények értékelésében, javaslatot 

tesz az egyéni fejlesztési szükséglethez igazodó módszerváltásokra, 
 biztosítják, hogy a gyerekek fejlesztése a számukra megfelelő területeken valósuljon meg.   
  
 
Integrált helyi tanterv 
 
A helyi tantervünket a pedagógiai programunkban kitűzött céljainknak, alapelveinknek, ill. a fejlesztési 
követelményeknek, a különböző ajánlásokban megfogalmazott elvárásoknak megfelelően állítottuk 
össze. Intézményünk a különleges bánásmódot igénylő gyermekek közül az egyéb pszichés fejlődési 
zavarral küzdő (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavar) tanulók, valamint a 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók integrált nevelését, oktatását és  , 
fejlesztését tudja biztosítani.  
 Ezért a tananyagok rendszerét és a követelményeket úgy fogalmaztuk meg, hogy ezeknek a 
tanulóknak az együttnevelési, oktatási szükségletei, igényei is teljesüljenek/teljesülhessenek. Az 
intézményi órakeret lehetővé teszi a tantervben leírtak megvalósítását, a tananyag hatékony 
elsajátítását a különleges bánásmódot igénylő gyermekek számára is – természetesen figyelembe 
véve a szakértői javaslatban foglaltakat az egyes tanulók tekintetében. 
 
A Nkt. 56.§ (1), 20/2012. (VIII. 31) EMMI rendelet 68. § (4) és 71. § (3). lehetőséget ad arra, hogy a 
különleges bánásmódot igénylő tanulót a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslatára - a gyakorlati 
képzés kivételével - az igazgató mentesítheti egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés 
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és a minősítés alól. Ha a tanulót egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből mentesítik az értékelés és 
minősítés alól, az iskola – a fenti törvényben meghatározott időkeret terhére - egyéni foglalkozást 
szervez részére. Az egyéni foglalkozás keretében - egyéni fejlesztési terv alapján - segíti a tanuló 
felzárkóztatását a többiekhez. Az érettségi vizsgán az érintett tantárgyak helyett a tanuló - a 
vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint - másik tantárgyat választhat. A tanuló részére a 
felvételi vizsgán, az osztályozó vizsgán, a modulzáró vizsgán, a szintvizsgán, a különbözeti vizsgán, a 
javítóvizsgán, az érettségi vizsgán, a szakmai vizsgán biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt, 
az írásbeli beszámolón lehetővé kell tenni az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszköz 
(írógép, számítógép stb.) alkalmazását, szükség esetén az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval 
vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltását. 
A fejlesztési feladatok dokumentálására, valamint a fejlesztésben résztvevők végzettségére 
vonatkozóan a hatályos jogszabályokban foglaltak az irányadók. 

 
5.2. A TEHETSÉG, KÉPESSÉG KIBONTAKOZÁSÁT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG 
 
A tehetséggondozás alapvető feltétele, hogy minden szaktanár a maga szakterületén felismerje a 
kiemelkedő képességű és érdeklődésű tanulókat. Arra kell törekedniük, hogy nevelő-oktató munkájuk 
során a differenciálás módszerével teljes mértékben kibontakoztassák a tanulókban rejlő tehetséget, 
képességeket, fejlesszék kreativitásukat, szociális kompetenciájukat. 
 
A tehetséges tanulók képességeinek fejlesztése tanórai keretben és tanórán kívüli tevékenységek során 
történhet: 
 
1. Tanórán belüli tevékenységek: 

 differenciált terhelés és foglalkoztatás, 

 kiegészítő anyagok feldolgoztatása, otthoni kutató-megismerő tevékenységre ösztönzés, 

 szabadon választható oktatás a szakgimnáziumi osztályok 11-12. évfolyamai számára 

 idegen nyelvi, informatikai, matematikai csoportbontás 
 
2. Tanórán kívüli tevékenységek: 

 szakkörök szervezése a tanulók érdeklődésének megfelelően a szakmai, tanulmányi 
versenyekre történő felkészítés érdekében 

 egyéni foglalkozás, versenyre felkészítés (SZKTV, SZÉTV, OKTV, stb) 

 a művészeti, kulturális érdeklődésű tanulók számára énekkari, diákszínpadi, újságírói klub-
foglalkozások 

 a sport-érdeklődésű tanulók számára sportköri részvétel biztosítása, házi illetve iskolák közötti 
bajnokságok szervezése 

 egyéni öntevékeny könyvtár-használat biztosítása 
 

5.3.A TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁT SEGÍTŐ PROGRAM 
 

Az iskolai tanulás eredményessége a pedagógus és gyermek közös célja, elősegítése a pedagógus 
kötelessége. A megfelelő tanári hozzáálláson kívül szükséges azonban az is, hogy a gyermek 
teljesítménye és magatartása is megfeleljen a nevelői elvárásoknak.  
 
Tanulási kudarcnak tekintjük, ha a tanuló a tanév végén vagy félévkor valamely tantárgyból elégtelen 
osztályzatot ér el, illetve tanév végi vagy félévi osztályzata az előző tanév végi osztályzatához képest 
jelentősen – legalább két jeggyel – romlik. 
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A tanulási kudarcnak kitett tanulók esetében fel kell tárni, mi húzódik a sikertelenség mögött és az okok 
ismeretében ki kell alakítani az intézmény és a pedagógusok egyéni megoldási stratégiáit. 
A tanulási kudarc leggyakoribb okai: 

 figyelmetlenség 

 rendszertelenség és tervszerűtlenség 

 rossz időbeosztás 

 mechanikus tanulás 

 fegyelmezetlenség a tanórán és egyéni tanulás idején 

 kitartás, akarat, a tanulási kedv és az érdeklődés hiánya (alulmotiváltság) 

 szociális helyzetből adódó hátrányok 
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5.3.1.Intézményi megoldási lehetőségek 
 
Az intenzív fejlesztés, a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatása az intézményben három 
szervezeti formában valósulhat meg:  

 felzárkóztató foglalkozások a tananyag ismétlésével, megerősítésével tanórai keretben, 

 osztály-/csoportbontás azokból a tantárgyakból, amelyekből az elégtelen és elégséges 
osztályzatok aránya magas (50%), 

 felzárkóztató foglalkozások tartása azokból a tárgyakból, amelyeknél magas a tanév közbeni és 
félévi elégtelen, elégséges osztályzatok száma (20%). 

 
5.3.2.Pedagógusok megoldási lehetőségei 
 
A tanulási kudarcok megelőzése érdekében minden pedagógusunk  

 a továbblépéshez szükséges tudásszint felmérésével kezdi minden tanév elején a tantárgya 
oktatását – ha ennek tananyaga korábban oktatott ismeretekre épül –, és az eredményektől 
függően ismétlő, szintre hozó, felzárkóztató foglalkozásokat épít be a tanmenetébe a szükség 
szerinti óraszámban, illetve szükség szerint tervezi és alkalmazza a felzárkóztatás egyéb 
formáit; 

 elsajátíttatja, gyakoroltatja az eredményes tanulás módszereit, technikáit tantárgyanként; 

 differenciáltan tervezi meg tanóráját, a tanulás fejlesztését; 

 fejleszti az értő olvasást, a figyelmet; 

 törekszik az önművelés igényének és szokásainak kialakítására; 

 erősíti a tanulás motivációját; 

 biztosítja a tanulók önálló ismeretszerzési és feldolgozási lehetőségeit; 

 folyamatosan értékeli a tanulók teljesítményét. 

 A felzárkóztatás sikerét osztályozó értekezleteken, a félévi és tanév végi nevelőtestületi 
értekezleteken értékeljük. 

 

5.4.A SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK 
 
A tevékenység célja segíteni azon tanulók beilleszkedését az iskolai környezetbe, akik szociális 
körülményeiket tekintve, a családi mikrokörnyezetükből adódóan, a családon kívüli környezet miatt, 
tartós betegségük miatt vagy egyéb okból hátrányos helyzetűek. 
 
A tanulók szociális helyzetének megismerése elsősorban az osztályfőnök, kollégiumi nevelő feladata, 
amelynek formái: 

 egyéni beszélgetés a tanulóval és szüleivel, 

 személyiségi jogokat nem sértő felmérő lapok kitöltése, 

 osztálytársak, szaktanárok, kollégiumi nevelők jelzései, 

 az osztályfőnök személyes tapasztalata, családlátogatás, 

 anyagi támogatás igénylése esetén kereseti igazolás kérése a tanuló szüleitől. 
 
Az osztályfőnökök munkáját az iskolapszichológus segítheti. Ezen felül kiemelt feladatuk 
kapcsolattartás a szociális háttérintézményekkel (családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, 
Gyámhivatalok (helyi és megyei), intézményi társulás (vidéki gyermekeink esetében), Nevelési 
Tanácsadó ill. együttműködés az iskola- és kollégium vezetésével, gyakorlati munkahelyeink vezetőivel. 
 
További, szociális hátrányokat enyhítő tevékenységek az intézményben: 
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 A már meglévő felzárkóztató, tehetséggondozó programok népszerűsítése a tanulók körében, 
illetve igény szerint újak indítása. 

 Drog- és bűnmegelőzési programok szervezése, szakemberek bevonásával (rendőrség) 

 Pályaorientációs tevékenység 

 Felvilágosító tevékenység a szülők körében a szociális juttatások lehetőségeiről, tájékoztatás az 
önkormányzatok és háttérintézmények szerepéről 

 Szociális lehetőségek felkutatása pályázatok formájában. 

 Iskolán belüli szociális juttatások, lehetőségek rendszerezése: 
o javaslat a helyi önkormányzatok felé 

- rendszeres szociális támogatásra, 
- rendkívüli segélyre, 
- tankönyvtámogatásra, 
- étkezési hozzájárulásra. 

A tanuló szociális helyzetétől függően a tankönyvtámogatás és az étkezési hozzájárulás 
mértéke 100%-os is lehet. A három vagy több gyermeket nevelők automatikusan 50%-os 
étkezési támogatásban részesülnek. 
 
o iskolai tankönyvsegély  
Biztosítása a költségvetési kerettől függ, melyet iskolánk differenciáltan nyújt a tanulóknak. Az 
elosztásról az osztályfőnök javaslata alapján az igazgató dönt. Döntéséhez figyelembe veszi a 
tanuló szülei által benyújtott hivatalos jövedelemigazolást, az osztályban tanítók és 
osztálytársak véleményét, tapasztalatát a tanuló szociális helyzetére vonatkozóan. 
 
o az iskolai alapítványok támogatása 

- az országos tanulmányi versenyeken sikeres tanulók jutalmazása, 
- kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulók jutalmazása, 
- szociálisan rászoruló kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulók célirányos 

támogatása, 
- hozzájárulás az osztálykirándulások költségeihez. 

 
o egyéb szociális és egészségügyi jellegű szolgáltatások 

- iskolaorvosi szolgáltatások, 
- fogorvosi szűrővizsgálatok, 
- szervezett szűrővizsgálatok, védőoltások 
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5. 5. A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK 
 

Az ifjúságvédelem célja, hogy 

 a tanulók problémáit minél korábban felismerje, és minél hatékonyabb kezelje, megelőzve 
súlyosabbá válásukat, 

 segítséget nyújtson a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez 

 elősegítse a gyermek családban történő nevelését, 

 megelőzéssel próbálja a veszélyeztető helyzetek kialakulását megakadályozni, 

 a családjából bármely okból kikerült gyermek számára a korához és szükségleteihez igazodó 
gondozást, nevelést, egészséges személyiségfejlődést biztosítson, 

 segítséget nyújtson a gondozott gyermekek számára a felnőtté válásban, valamint a 
gondoskodásból kikerült fiatalok társadalmi beilleszkedésében. 

 
Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá 
vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: 

 a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt 
nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról - 
önkéntes nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, 

 a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő 
szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az aktív korúak ellátására jogosult vagy a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül 
legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy, 

 a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a 
gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak 
nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve 
olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez 
szükséges feltételek. [Gyv. 67/A. § (1)] 

Halmozottan hátrányos helyzetű 

 az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, 
aki esetében a fenti bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább 
kettő fennáll, 

 a nevelésbe vett gyermek, 
 az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt. 

[Gyv. 67/A. § (2)] 

Megelőzés: A gyermekek, tanulók folyamatos tájékoztatása, a dohányzás, az alkoholfogyasztás, 
valamint a kábítószer-függőség káros hatásairól. Kiemelten fontos az életkornak megfelelő helyes 
magatartásforma és a helyes erkölcsi normák kialakítása, megformálása.   
 
Az előbbiek alapján az iskola feladata az ifjúságvédelemmel kapcsolatban: 

1. Olyan légkör kialakítása, amely kizárja annak lehetőségét, hogy bármelyik gyermek 
származása, színe, vallása, nemzeti etnikai hovatartozása, vagy bármilyen más oknál fogva 
hátrányos, kitaszított helyzetbe kerüljön. 
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2. Felderítse a gyermekek és tanulók fejlődését veszélyeztető okokat, és pedagógiai eszközökkel 
törekedjen a káros hatások megelőzésére, illetőleg ellensúlyozására.  

3. Szükség esetén a gyermek, tanuló érdekében intézkedést kezdeményezzen. 
 
A fiatalok védelmének rendszerében fontos feladatot látnak el iskolán belül: 

- osztályfőnökök, kollégiumi nevelők, 
- iskolapszichológus, 
- védőnő és iskolaorvos, 
- nevelőtestület. 

 
5.5.1. A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokkal kapcsolatos felelősök 

 

 Igazgató 
Amennyiben az iskolák rendelkezésre álló pedagógiai eszközök (nagyobb odafigyelés, törődés, 
felzárkóztató foglalkozás, költségvetési támogatások) nem elegendőek, igénybe veheti a 
jegyző, a nevelési tanácsadó, a rendőrség, az ügyészség, társadalmi szervezetek, alapítványok 
segítségét is, illetve hatósági eljárást kezdeményezhet.  

 

 Osztályfőnök, kollégiumi nevelő 
Az évfolyamismétlő vagy más iskolából átvett tanulók, kollégisták beilleszkedési problémáinak 
feltárása, beilleszkedésük segítése, a gyerekek illetve szüleik figyelmének felhívása szociális 
jellegű támogatásokra (étkezési hozzájárulás, beiskolázási segély, tankönyvtámogatás),  
kapcsolatfelvétel a veszélyeztetett gyerekekkel és szüleikkel egyéni beszélgetés, szükség 
esetén családlátogatás útján. Információk nyújtása, melyek segítségével a jogi, egészségügyi, 
szociális és társadalmi problémákat és azok megoldásait jobban megismerhetik. A tanuló 
fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzése, feltárása és megszüntetése érdekében 
kapcsolattartás a szülővel, közreműködés az osztályban tanító tanárokkal és az ifjúságvédelmi 
felelőssel. 
 

 Diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus 
A tanulók jogait, kötelességeit ismerteti, megszervezi, hogy a tanulók kérdéseikre választ 
kaphassanak, valamint véleményt nyilváníthassanak az őket érintő kérdésekben.  
 

 Iskolaorvos, iskolai védőnő 
Szoros kapcsolatban áll a fent említett felelősökkel elsődlegesen az egészségvédelem 
területén. 

 
5.5.2. Prevenció (megelőzés) 

 
A gyermek- és ifjúságvédelem legfontosabb területe a prevenció, amelynek célja, hogy megelőzze, 
elhárítsa vagy enyhítse azokat a tanulókra ható károsodásokat, amelyek egészséges 
személyiségfejlődését megzavarják vagy gátolják, másrészt segítse azoknak a pozitív hatásoknak az 
érvényesülését, amelyek hozzájárulnak a tanuló társadalmilag értékes képességeinek fejlesztéséhez és 
kibontakoztatásához.  
 
A prevenció tervezéséhez szükséges a tanulók családi- és életkörülményeinek megismerése a 
veszélyeztetettség és a hátrányos helyzet feltárása, rögzítése. 
 
A megismerés módszerei: 

- kérdőíves felmérés, 
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- megfigyelés: a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos figyelemmel kísérése (minden 
nevelő feladata), 

- célzott beszélgetés a tanulókkal, közösségeikkel és a tanulók szüleivel. 
 
Az osztályfőnök rögzíti, és félévente felülvizsgálja, kiegészíti a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű 
tanulók nyilvántartását, amely az alábbiakat tartalmazza: 

- a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű tanulók száma, 
- a veszélyeztetettség és hátrányos helyzet típusai, okai, 
- a tanulók iskolalátogatásának rendszeressége, 
- a tanulók kapcsolatai, kötődései,  
- a szükséges és megtett intézkedések. 

 
Az ifjúságvédelem területén kiemelkedő figyelmet fordítunk a szenvedélybetegségek megelőzésére. 
Ennek érdekében fokozottan figyelni kell 

- a megfelelő szemléletmód alakítására, 
- a döntéshozás képességének kifejlesztésére, a problémákkal való szembenállás megtanulására, 
- információk gyűjtésére, átadására, tanácsadásra, 
- felvilágosító, ismeretterjesztő tevékenységre (pl. különféle drogok és hatásuk, drogfüggőség, a 

drogokkal járó veszélyek, drogosok kezelése, a segítségkérés módjai, lehetőségei stb.), 
- egészségvédő, mentálhigiénés programok szervezésére. 

 
 

5.5.3. Bűnmegelőzés 
 
Az ifjúságvédelem fontos területe a bűnmegelőzés, amelyben a család, a pedagógus, kulturális, 
szociális és társadalmi szervezetek, illetve bűnüldöző szervek együttműködése szükséges. 
 
Az ifjúságvédelem szerepe a bűnmegelőzési gyakorlatban kétféle: 
 

a) a fiatalkorú elkövetővé, illetve bűnözővé válásának megelőzése: 
- felvilágosító, ismeretterjesztő munkával, 
- morális, erkölcsi neveléssel (önkontroll és empátia fejlesztése tanórán, kiscsoportos, 

négyszemközti beszélgetések keretében), 
- tanulással, munkára neveléssel, 
- pénzügyi, tárgyi támogatással, 
- időbeosztással (vonzó programok, szakkörök szervezése) 
- családi, baráti, iskolai kapcsolatok alakításával. 

 
b) a fiatalkorú áldozattá, illetve sértetté válásának megelőzése: 

- felvilágosító, ismeretterjesztő munkával (az áldozati viselkedés lélektana, provokatív 
magatartás, a segélykérés lehetőségei, jogos önvédelem), 

- konfliktuskezelési, kommunikációs technikák elsajátításával, 
- az áldozattá válás lehetséges színtereinek és szereplőinek feltérképezésével, 
- önvédelmi ismeretek elsajátíttatásával és készségek fejlesztésével. 
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6. A SZÜLŐ, A TANULÓ, AZ ISKOLAI ÉS KOLLÉGIUMI PEDAGÓGUSOK 

EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI, TOVÁBBFEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI 
 
A pedagógiai folyamat eredménye nagymértékben függ attól, hogy a folyamat alanyát, azaz a tanulót 
egységes nevelési ráhatások érjék. Ennek érdekében a pedagógiai munkát végzők (tanárok, nevelők) 
és a szülők, gondviselők között megfelelő harmónia alakuljon ki. A tanügyi követelmények következetes 
végrehajtása nagymértékben függ attól, hogy a szülő a pedagógusnak megfelelő partnere legyen.  
 
Fontos az, hogy a tanulók a tanórákon rendszeresen részt vegyenek, s esetleges mulasztásuknak 
megfelelő indoka legyen. A hiányzás okozta kieséseket maradéktalanul pótolják, házi feladatukat 
naponta elvégezzék, s a tanórákra rendszeresen készüljenek.  
 
Ugyancsak fontos a nevelési folyamat eredményessége szempontjából, hogy a tanulók tanórai 
magatartása, viselkedése olyan legyen, hogy az eredményes munkát lehetővé tegye. Természetesen 
nemcsak az oktatás eredményessége fontos ilyen szempontból, hiszen a pedagógiai munka nagyon 
fontos eleme a nevelés. Ezért az iskola nevelőtestületének fontos feladata az, hogy a szülőt 
rendszeresen tájékoztassa gyermeke előmeneteléről, magatartásáról, iskolai munkájáról. Fontos, hogy 
a szülői és az iskolai nevelés harmonizáljon egymással. A szülők számára az információk rendszeresen 
a tanulók ellenőrzőjén keresztül, havonta a fogadóórákon, évenként két alkalommal a szülői 
értekezleteken jutnak el. Az esetleges fontosabb aktuális problémákat telefonon vagy levélben adjuk 
tudtára a szülőknek. Ez utóbbit elsősorban a szociálpedagógusok feladata. 
 
A szülők a szülői munkaközösség illetve a Szülői Szervezet képviselőin keresztül észrevételezhetik 
kívánságaikat, igényeiket és juttathatják érvényre minőségi elvárásaikat, míg a tanulók a 
diákönkormányzaton keresztül. 
 
6.1. Szülői Szervezet 
 
Intézményünkben a pedagógiai munka segítése érdekében Szülői Szervezetet is működik.  
A Szülői Szervezetben osztályonként 2 fő képviseli a szülőket, akik maguk közül évfolyamfelelősöket és 
vezetőt választanak, akik az Iskolaszékben is képviselik a szülők érdekeit.  
 
A fenntartó, az intézményvezető, az osztályfőnöki munkaközösség vezetője vagy a szülők 
közösségének képviselője bármikor kezdeményezheti a szervezet összehívását. Egyéb 
kedvezményezések híján az intézményvezető évente legalább két alkalommal összehívja a Szülői 
szervezetet, ahol tájékoztatást ad az iskola munkájáról és feladatairól, valamint meghallgatja a Szülői 
szervezet véleményét és javaslatait az intézmény működésével kapcsolatban. A Szülői szervezet 
vezetője közvetlen kapcsolatot tart az intézményvezetővel és képviseli a Szülői szervezetet a különböző 
iskolai rendezvényeken és nevelőtestületi értekezleteken. 
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6.2. Diákönkormányzat 
 
A diákélet szervezése, a tanulók jogainak és kötelezettségeinek érvényesítése, érdekeinek védelme 
céljából intézményünkben diákönkormányzat működik. A diákönkormányzat képviseleti elvben épül fel.  
 
A diákönkormányzatban minden osztályközösséget két tanuló képvisel, akit az osztály tanulói 
választanak meg. Közülük kerülnek ki az évfolyamfelelősök és a diákönkormányzat vezetője, akik 
ugyancsak választás útján nyerik el megbízatásukat. 
 
A diákönkormányzat munkáját felnőtt vezetőként két pedagógus segíti, akiket a diákönkormányzat 
egyetértésével az iskola igazgatója bíz meg.  
 
Az iskolai diákönkormányzat – a nevelőtestület véleményének kikérésével – dönt saját működéséről és 
az ahhoz biztosított anyagi eszközök felhasználásáról.  
 
A diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol: 

 az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásakor és módosításakor, 

 a Házirend elfogadásakor és módosításakor, 

 a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározásakor, 

 az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 

 a fegyelmi tárgyalás során. 
 

A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet az intézmény működésével és a tanulókkal 
kapcsolatos valamennyi kérdésben. A kapcsolattartás az intézmény vezetőjével történhet egyrészt a 
diákönkormányzat képviselőjének/ képviselőinek személyes találkozója során, másrészt az évente 
egyszer megszervezett ”diákparlament” rendezvényén. Ezen a rendezvényen az osztályok képviselői és 
a DÖK képviselői meghallgatják az iskola igazgatóját, majd kérdéseket tehetnek fel, véleményt 
fogalmazhatnak meg az iskola életével kapcsolatosan. 

 
A diákönkormányzat – a nevelőtestület véleményének meghallgatásával – dönt a szabadidős 
programok szervezéséről. 
 
A diákönkormányzat döntési hatáskörébe tartozó rendezvények, események: 

- mozi- és színházlátogatás, 
- belföldi és külföldi kirándulások, 
- iskolabálok, suli-bulik, 
- iskolanap, 
- elsősök bemutatkozó műsora, 
- Mikulás-est, 
- sportversenyek, focigála, 
- iskolaújság, iskolarádió, iskolatévé működtetése. 

 
6.3. Az intézmény közösségeinek kapcsolattartási formái és rendje 

 
Az intézmény különböző közösségeinek tevékenységét, a kapcsolattartás rendszeres formáit a 
megbízott pedagógus vezetők és a választott diákképviselők segítségével az intézményvezető fogja 
össze. 
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6.3.1. A szülők tájékoztatási formái 
 
A szülő jogos igénye, hogy tanköteles gyermeke tanulmányi előmeneteléről és az iskolában tanúsított 
magatartásáról rendszeres tájékoztatást és visszajelzést kapjon. Ezért valamennyi pedagógus köteles a 
tanulóra vonatkozó minden érdemjegyet és bejegyzést az osztálynaplón kívül a tanuló ellenőrző 
könyvébe is beírni. 
Az intézmény a tanév során előre meghatározott, az általános munkaidőn túli időpontokban szülői 
értekezleteket és fogadóórákat tart.  
A kilencedik évfolyamosok szüleit beiratkozáskor a leendő osztályfőnökök tájékoztatják a 
tanévkezdéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról. 
 
6.3.2. Szülői értekezletek 
 
A tanév során osztályonként legalább 2 szülői értekezletet tartunk a szülők közössége és az 
osztályfőnökök kidolgozott tematikája alapján. 
Az ünnepélyes tanévnyitót követően az osztályfőnökök rövid tájékoztató keretében ismertetik a 
tanévkezdéshez kapcsolódó aktuális feladatokat és elvárásokat.  
A tanévzáró ünnepélyt követően a bizonyítványosztás keretében röviden értékelik az osztály éves 
munkáját és teljesítményét. 
Amennyiben az osztályfőnök vagy a szülők közössége indokoltnak tartja, rendkívüli szülői értekezletet 
hívhat össze. 
A szülői értekezleten a szülők kérésének és kívánságának megfelelően az osztály egészét érintő 
kérdések tárgyalása után ki lehet térni a tanulók egyéni értékelésére is. 
 
6.3.3. Szülői fogadóórák 
 
Az iskola valamennyi pedagógusa az iskolai munkatervben meghatározott időpontokban szülői 
fogadóórát tart. A szülői fogadóórákon lehetőséget teremtünk minden pedagógusnak és szülőnek a 
négyszemközti beszélgetésre, a tanulók problémáinak megvitatására.  
Amennyiben a szülő (gondviselő) fogadóórán kívüli időpontban is találkozni szeretne gyermeke 
pedagógusával, azt telefonon vagy írásban történt egyeztetést követően bármikor megteheti. 
Az iskolai szülői értekezletekhez kapcsolódóan illetve az iskolai fogadóórákkal párhuzamosan a 
kollégiumi nevelők is fogadják a szülőket. 
Az intézmény igazgatója és az iskolavezetés minden tagja szintén fogadóórát tart a szülői értekezletek 
és a szülői fogadóórák időpontjában. 
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7. EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM 
 
Törvényi háttér 
 
Az elmúlt évek vizsgálatai, felmérései, valamint az elkészített elemzések alapján szükségessé vált, 
hogy a közoktatási törvény módosításával az iskolai egészségnevelés, egészségfejlesztés jogszabályi 
feladatai a törvényben megjelenjenek. Továbbá a helyi pedagógiai programokban is megjelenjen az 
egészségnevelési stratégia kidolgozása, megvalósítása. Ez elsőként a közoktatásról szóló, 1993. évi 
LXXIX. törvény módosításáról rendelkező 2003. évi LXI. törvényben történt meg. Majd ennek 
fontosságát kiemeli az új 2011. évi CXC. Köznevelési törvény és a közoktatásról szóló 20/2012. EMMI 
rendelet is.  
 
7.1. Helyzetkép, helyzetelemzés 
 
7.1.1.Erőforrások 
 
7.1.1.1.Személyi erőforrások 
 
a, Belső erőforrások 
 
Az iskola egyik legfontosabb színtere az egészségfejlesztésnek, ezért nagyon fontos, hogy az 
intézmény minden dolgozója a diákokkal együtt részt vegyen, illetve feladatot vállaljon az 
egészségfejlesztés program megvalósításában. 
 
Ide számíthatók: 

- az iskola vezetése, 
- a tanárok, 
- az iskolaorvosi szolgálat, 
- az intézmény ügyviteli és technikai dolgozói, 
- a diákok. 

 
Az iskola vezetése 

- tervezi, szervezi, értékeli és minősíti az egészségfejlesztési programokat, 
- megteremti az anyagi forrásokat, 
- kapcsolatrendszerét felhasználja az iskolán kívüli világ lehetőségeinek integrálására, 
- aktívan részt vesz az egyes programokban. 

 
Az iskolavezetést az egészségnevelési és fejlesztő csoportban az igazgatóhelyettes I. képviseli. 
 
A tanárok 

- feltérképezik az oktatott tárgyaikhoz kapcsolódó tartalmakat, beépítik azt az oktatási folyamat 
egészébe, 

- személyes magatartásukkal, példaadással és odafigyeléssel sokat tehetnek annak érdekében, 
hogy az egészséges környezethez való jog maradéktalanul megvalósulhasson, az egészség, 
mint alapvető emberi és közösségi érték épüljön be tanulóink értékrendjébe. 

- a lelki egészség visszaállítása és megőrzése érdekében legfontosabb tanácsadási területei:  
- érzelmi problémák (krízishelyzetek, szorongás, lehangoltság, hangulatingadozás) 
- viselkedési zavarok, 
- beilleszkedési zavarok, 
- családi problémák, 
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- tanulási, koncentrációs gondok, teljesítményszorongás, 
- tanár-diák, diák-diák konfliktus, 
- pályaválasztási, életvezetési tanácsadás. 
- emellett részt vesz a lelki eredetű betegségek (táplálkozási zavarok, alkohol- és 

drogproblémák) visszaszorítását célzó tájékoztató, megelőző programok, előadások 
szervezésében és kivitelezésében. 

- összefogja, koordinálja a sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő tanulók iskolai fejlesztését és az ezzel járó egyéb feladatokat. 

Iskolaorvosi szolgálat 
     A feladatokat ellátja: 

- az iskolaorvos (heti 1 nap) 
- a védőnő (heti 2 nap) 
- a tanulók fogászati ellátását végző fogorvos (évi 1 alkalom) 

 
Az iskolaorvosi szolgálat az iskola egészségfejlesztési programjának összeállításában és 
megvalósításában kiemelkedő szerepet tölt be. 
Legfontosabb feladatai: 
A tanulók egészségügyi állapotának felmérése, megőrzése és az egészséges életmódra nevelés. 
 
Adminisztratív dolgozók  
Támogatják a tanári munkát az egyes programok hátterének biztosításával (pl. hivatalos levelek, 
pénzügyi adminisztráció stb.) 
 
Az oktatás-technikus feladata: 

- balesetveszélytől mentes egészséget nem veszélyeztető oktatási eszközök beszerelése, 
karbantartása, szakszerű elhelyezése, 

- az egészségnevelési programok technikai feltételeinek biztosítása, a tanárok, előadók és az 
iskolaorvosi szolgálat munkájának segítése. 

 
A technikai dolgozók feladata: a barátságos, tiszta és ökonomikus tanítási-nevelési környezet 
megteremtése. 
 
A tanulók valamennyien érintettek, részt vehetnek a programok megvalósításában. Fontos, hogy 
tevékeny, cselekvő részvétel lehetősége nyíljék meg a számukra akár az iskolán belül, akár azon kívül 
is. A diákok felnőtt társadalommal szembeni partnerségét, mint nevelési eszközt fel kell használni a 
szemléletformálásra, hiszen ha el tudjuk hitetni, hogy fontos és értékes minden egyes tanuló véleménye 
és igyekezete, kevesebb közömbösség és több cselekvés jellemzi őket a saját és a mások egészsége 
megóvása érdekében is. 
 
Az egészségfejlesztő csoport tagjai: 

- igazgatóhelyettes I., 
- iskolaorvos,  
- védőnő, 
- testnevelő tanárok, 
- diákönkormányzatot segítő pedagógusok, 
- iskolai drogügyi koordinátor  

 
Az iskolai egészségnevelési és fejlesztő csoport feladatai: 

- az egészségfejlesztési program összeállítása, 
- az éves munkaterv elkészítése, 
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- programok szervezése, irányítása, koordinálása és megvalósítása, 
- az egészségfejlesztési munka értékelése, hiányosságok feltárása és a felmerülő problémák 

megoldása, 
- pályázatok írása, 
- útkeresés az egészségfejlesztési hatékonyságának fokozására. 

 
b, Külső erőforrások – iskolán kívüli együttműködés 
 
A fenntartó határozza meg intézményünk profilját és költségvetését, így a vele való együttműködés az 
egészségfejlesztési program megvalósítása szempontjából is döntő.  Az iskola vezetésének feladata, 
hogy az egyeztetések során elérje az optimális helyzet megteremtését. Cél, hogy a fenntartó a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ a kötelező támogatáson túl is finanszírozza 
egészségfejlesztési programjainkat. 
 
A szülők, a család alkotják tanulóink hátterét. Ez a háttér nem feltétlenül szolgál jó például az 
egészségtudatos viselkedés megteremtésében. Fontos, hogy a szülők ismerjék az iskola 
egészségfejlesztési törekvéseit, és hogy elhitessük velük, ez legalább olyan fontos elsajátítandó 
készség-képesség, mint azok az ismeretek, amelyeket a tananyagok hagyományosan tartalmaznak. 
A szülők az egészségfejlesztési program aktív résztvevői (előadások tartása, konkrét programokon való 
aktív részvétel, anyagi támogatás, külső erőforrások felkutatása stb.) 
A kortársi közösségek olyan értékeket közvetítenek, amely az egyén fontosságáról, elfogadottságáról 
szólnak. Azok a gyerekek találják meg önmagukat kizárólag ilyen közösségekben, akiket sem a 
családban, sem az iskolában nem érnek én-erősítő élmények. A környezeti és egészségvédelmi 
nevelés éppen azzal lehet több, mint a hagyományos oktatási-nevelési formák, hogy az egyén 
fontosságáról, a cselekvő részvételről szólnak, és ezáltal felveszik a küzdelmet a közömbösséggel, a 
tehetetlenséggel szemben. 
 
A szülői szervezet az iskola egészségfejlesztési munkáját az 

- egészségügyi program véleményezésével, 
- módosító javaslataival, 
- a programokon való részvétellel, 
- előadások tartásával, 
- külső erőforrások felkutatásával segíti. 

 
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat  

- segíti az intézmény gyermekvédelmi feladatainak ellátását 
- segítséget nyújt jogi és államigazgatási ügyekben. 

 
ÁNTSZ 

- ellenőrzi az intézmény higiénés körülményeit, 
- az egészségügyi jogszabályok betartását, 
- a munkaegészségügyi előírásokat, 
- segítséget nyújt az iskolai egészségnevelési munkában, 
- rendezvényeket szervez, 
- előadásokat, foglalkozásokat tart. 

 
Rendvédelmi szervek 

- segítséget nyújtanak: 
 a drogprevenciós munkában, 
 a bűnmegelőzési munkában, 
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 az ifjúságvédelmi munkában, 
- előadásokat tartanak: 

 rendészeti, közlekedési témában, 
 jogi, gyermek- és ifjúságvédelmi területén, 

- alkalomszerűen tanári továbbképzéseket tartanak. 
 
KEF-Kábítószerügyi Egyeztető Fórum  

- kapcsolatot teremt a helyi önkormányzat és az iskola között, 
- a drogügyi koordinátor személyén keresztül állandó kontaktust biztosít, 
- segíti kialakítani az iskola drogstratégiáját, 
- koordinálja a drogprevenciós munkát, 
- szerepet játszik az intézmény egészségfejlesztési programjának megvalósításában. 

 
Nevelési Tanácsadó  
Tanulási nehézség megállapítása céljából, intézmény kérésére.  
 
7.1.1.2.Tárgyi, anyagi erőforrások 
 
Az intézmény több tanteremmel és több, kisebb létszámú csoportot befogadó teremmel rendelkezik. A 
tantermeket csak a legszükségesebb bútorokkal rendezték be. A padok, székek mérete azonos, így 
nem igazodik a tanulók testmagasságához. A székek alakja segíti a helyes testtartás kialakítását. Az 
osztályfőnök a tanulók ülésrendjében figyelembe veszi az egyéni adottságokat, és időszakonkénti 
változtatásával enyhíti a gyerekek szemének és gerincének terhelését. 
A tantermek és az épület más helyiségeinek világítása korszerű, a követelményeknek megfelel. 
Mellékhelyiség minden szinten található az előírt egészségügyi elvárásoknak megfelelnek. 
 
A tanulók étkeztetése ebédlőben történik. A felszolgált adagok mennyisége általában megfelelő, de az 
ételek nem túl változatosak, azaz az egészséges táplálkozás követelményeinek gyakran nem 
megfelelők (levesek, főzelékek). Kevés alkalommal kapnak a tanulók friss salátát, gyümölcsöt. Az 
iskolai büfében túl sok az édesség és a szénsavas üdítőital, itt is főleg a gyümölcs hiányzik. 
 
Az orvosi szobák és rendelők felszereltsége megfelelő. 
 
Az egészségügyi nevelés hatékonyságának és eredményességének fokozása érdekében a jövőben 
megvalósítandó feladatok: 

- konditerem  
- egy korszerűen felszerelt orvosi rendelő létrehozása, 
- az egészséges táplálkozás biztosítása, 
- a tanulók testmagasságához, a helyes testtartáshoz igazodó székek és asztalok beszerzése, 

 
A feladatok megvalósításához tervezett anyagi erőforrások: 

- fenntartói támogatás, 
- pályázatok, 
- helyi vállalkozók, cégek támogatása (anyagi, természetbeni), 
- szülők támogatása (természetbeni). 
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7.2.Jövőkép, alapelvek, célok és feladatok 
 
7.2.1. Jövőkép 
 
„A fiatalok magatartása jelen egészségük jövőbeni felnőttkori egészségük és majdani gyermekeik 
egészségének kulcsa.” 
Mrs Haddad – WHO területi képviselő 
 
Iskolánk feladatának tekinti azt, hogy diákjaink a felnőtt életre megfelelő ismeretekkel, készségekkel és 
szemlélettel rendelkezzenek, hogy ne csak a saját pillanatnyi érdekeik szerint cselekedjenek, hanem 
gondoljanak a jövőjükre.  
Tudatosodjon bennük, hogy az egészség kincs. Nemcsak jó közérzetet jelent, hanem 
munkaképességet, anyagi biztonságot, gyarapodást, amely a családnak, és az egész társadalomnak 
jövőbeni záloga. 
Ezek eléréséhez a következő alapelvek és célok megvalósítását tartjuk szem előtt az iskolai élet 
valamennyi színterén és valamennyi tevékenységünkben. 
 
7.2.2.Alapelvek 
 
Egészségfejlesztési alapelveink: 

- Folyamatos egészségfejlesztés. 
- Az élet, a tanulás és a munka egészséges színterének biztosítása az iskolában. 
- Együttműködés kialakítása a pedagógiai, az egészségügyi, a gyermekvédelmi szakemberek, a 

szülők és a diákok között az egészséges iskolai környezet érdekében. 
- Különösen fontos szerep biztosítása a prevenciónak. 
- Iskolai egészségfejlesztési és egészségügyi szolgáltatások biztosítása. 
- Együttműködés a helyi közösség szakembereivel az egészségfejlesztést célzó programokban. 
- A diákok tudatára, érzelmeire, akarati elhatározására hatva hozzájárulni a gyakran 

tapasztalható negatív egészségmagatartásuk kialakításának megelőzéséhez, szemléletük 
pozitív irányban történő változásához, az egészség értékének hangsúlyozásával. 

- Az egészséges étkeztetés és a testedzés, valamint a szabadidő hasznos eltöltésének kiemelt 
kezelése. 

- A lelki egészségfejlesztést és tanácsadást biztosító programok előtérbe helyezése. 
- Az iskola diákjainak, dolgozóinak, valamint a helyi közösség tagjainak segítése az egészség 

megőrzésében. 
- Személyiségfejlődésre, életmód kialakításra, szokások formálására, preferenciák kialakítására 

gyakorolt pozitív hatás biztosítása. 
 
7.2.3.Célok és feladatok 
 
Az egészségnevelés legfontosabb céljai: 

- Hosszú távú célunk, jövőképünk, a helyes döntésekhez vezető tudás és a helyes 
életvezetés alapjainak átadása tanítványainknak számára. 

- A prevenció (megelőzés), az egészség védelme, megóvása, a felvilágosítás. 
- Életmód változtató programok kidolgozása, és társas környezetben történő megvalósítása. 
- A szűrővizsgálatok szervezése, illetve az azokon való részvétel biztosítása, 
- Pszichológiai állapot- és státuszfelmérés egyének és csoportok erős oldalainak 

pszichológiai erőforrásainak megismerése és a problémák azonosítása egy-egy egyénnél 
vagy tanulócsoportnál. ennek során az iskolapszichológus teszteket, felmérő lapokat, 
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kérdőíveket használ, a tanácsadási kommunikációs technikák segítségével interjút készít, 
ezen kívül megfigyeléseket végez az osztályban vagy a klienssel való egyéni találkozás 
során, önismereti, problémaközpontú (pl. szorongás) csoportfoglalkozások tartása. 

- Célunk, hogy gazdag személyközi és intézményes kapcsolatokkal iskolánkat valódi, életteli 
szocializációs színtérré tegyük. 

 
A célok eléréséhez szükséges készségek kialakítása, fejlesztése a diákokban: 

- problémaérzékenység, problémamegoldó gondolkodás, 
- konfliktuskezelés- és megoldás, 
- kreativitás, 
- együttműködés, alkalmazkodás, tolerancia, 
- vitakészség, kritikus véleményalkotás, 
- kommunikáció, médiahasználat, 
- értékelés és mérlegelés készsége, 
- érzelmi intelligencia, szociális érzékenység fejlesztése. 

 
Konkrét célok 

- A tantestület tagjainak megnyerése az egészségfejlesztési munkához. 
- Tantestületen belüli továbbképzés szervezése az egészségfejlesztés módszereinek 

bemutatására. 
- Iskolanap szervezése az egész iskolai közösség számára. 
- Táborok szervezése. 
- Egészségfejlesztési témák osztályfőnöki órába építése, ill. ilyen témák további megvitatása. 
- Szakórákon az egészségfejlesztésre fordítható figyelem erősítése. 
- Hétköznapi egészségi problémák megjelenítése a szakórákon. 
- Interaktív módszerek alkalmazása. 

 
7.3.Iskolai feladatok 
 
7.3.1.Az iskola egészségfejlesztési tevékenységének kiemelt feladatai 
 
Az iskolának biztosítania kell, hogy a tanulók az egészséges életvitelhez szükséges tudást, kellő 
ösztönzést megkaphassák személyes és környezeti értelemben egyaránt. Az iskola és dolgozói 
kommunikálják az egészséggel összefüggő kérdések fontosságát, mutassanak példát, és konkrét 
tevékenységekben alapozzák meg azokat. 
A tanulók egészségük megőrzése és védelme érdekében rendelkezzenek korszerű ismeretekkel és 
azok gyakorlásához szükséges készségekkel és jártasságokkal. 
Tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az egészséges életmódnak megfelelő tevékenységi 
formákat, az egészségbarát viselkedési módokat. 
A tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások keretében – 
foglalkoznak az egészség megőrzésének szempontjából legfontosabb ismeretekkel. 
 
7.3.2.Az egészséges életmód, életszemlélet, magatartás szempontjából lényeges területek 
 

 Önmagunk és egészségi állapotunk ismerete. 

 Az egészséges testtartás, a mozgás fontossága, a testi higiénia. 

 Az étkezés, a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe. 

 A betegségek kialakulása és a gyógyulási folyamat. 

 Környezeti ártalmak, személyes biztonság kérdése. 

 Szenvedélybetegségek kérdése. 
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 A szenvedélybetegségek elkerülése. 

 A barátság, a párkapcsolatok, a szexualitás szerepe az egészségmegőrzésben. 

 A személyes krízishelyzetek felismerése és kezelési stratégiák ismerete. 

 A tanulás és a tanulás technikái. 

 A tanulási környezet alakítása. 

 Az idővel való gazdálkodás szerepe. 

 A rizikóvállalás és határai. 

 A természethez való viszony, az egészséges környezet jelentősége. 
 

7.4.Iskolai programok 
 
7.4.1.A mindennapos iskolai testedzés programja 
 
Az egészségfejlesztő iskolai testmozgás programjának célja a gyermekek egészséges testi-lelki 
fejlődésének elősegítése a testmozgás eszközeivel, melyek igyekeznek ellensúlyozni a modern kor által 
kikényszerített mozgásszegény életmódot, ami a fizikai képességek hanyatlásához vezethet, előidézve 
ezáltal a szellemi teljesítmény romlását is. 
 
7.4.2.Tanórán és tanórán kívüli legfontosabb feladatok és célok 
 

 Feladatok: 
- a rendszeres céltudatos testmozgás igényének kialakítása, 
- minden tanulónak olyan mozgáslehetőségeket kell biztosítani, melyek az eltérő testi 

adottságok esetén is örömet adnak, sikerélményt nyújtanak. 
 
Sajnálatos módon egyre több az olyan gyermek, aki alkatánál fogva nem képes elfogadható 
teljesítményre, a sikertelenség még inkább elvonja a mozgástól. 
 

 Célok: 
- egészséges életmódra, rendszeres testedzésre nevelés, 
- a tanulók ismerjék meg a testnevelés egészségügyi és prevenciós értékeit, 
- fizikai állóképesség fejlesztése, 
- akarat, bátorság erősítése. 

 
Iskolánk a tanulók egészséges fejlődése érdekében biztosítja a mindennapos testedzést. 
A tanulók heti 3 testnevelés órán és 2 kötelezően választandó délutáni sportfoglalkozáson vesznek 
részt.  
 
A kötelezően választható testnevelési órák mellett az alábbiak szolgálják a mindennapos testedzést: 

- tömegsport 
- különböző sportági foglalkozások (kosárlabda, röplabda, labdarúgás, úszásoktatás, atlétika, 

asztalitenisz stb.) 
- népi tánc, 
- sportversenyek, 
- sportdélután, 
- egyéb sportrendezvények. 

 
A tanórán kívüli foglalkozásokon az iskola minden tanulójának lehetőséget biztosítunk a sportolásra, 
testedzésre. 
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Délután nyitott tornaterem és a sportudvar alkalmat ad a mindennapos testnevelésre, nemcsak 
felügyeletet biztosítunk a tanulóknak, hanem szakirányú vezetést is a foglalkozásokhoz. 
 
Legfontosabb célkitűzések: 

- a tanulók mozgásigényének kielégítése, 
- lehetőség a kulturált mozgásra, új sportágakkal való ismerkedés, 
- fizikai állóképesség fejlesztése, testkondicionálás.  

 
Testnevelés óráról teljes felmentést csak az iskolaorvos adhat, szakorvosi vélemény alapján. 
A tanulók egy részének egészségi állapota indokolhatja, hogy az iskolaorvos könnyített vagy 
gyógytestnevelési foglalkozást írjon elő számukra. 
 
A könnyített testnevelés során az érintett tanuló részt vesz az órarendi testnevelési órákon, de bizonyos 
mozgásokat és gyakorlatokat – állapotától függően nem kell végrehajtani. 
 
A foglalkozások legfontosabb céljai: 

- az egészségi állapot javítása, amennyiben lehetséges, helyreállítása, 
- a kisebbségi érzés, gátlásosság leküzdése, 
- érdeklődés és kedv kialakítása a rendszeres testmozgásra. 

 
7.4.3.Iskola-egészségügyi munkaterv 
 
A munkatervet az egészségfejlesztési csoport tagjaival való egyeztetést követően a védőnő készíti el. 
 
A munkaterv tartalmazza: 

 Az orvosi és védőnői szűrővizsgálatok, rendelések, fogadóórák helyét és időpontját. 

 Az iskolaorvos és a védőnő legfontosabb feladatait: 
- a tanulók egészségügyi állapotának felmérése 9-12. évfolyamon, 
- egészségügyi és szociális okból veszélyeztetett tanulók folyamatos figyelemmel kísérése 

az osztályfőnökök segítségével, 
-  testneveléssel, sporttal kapcsolatos iskola-egészségügyi feladatok ellátása. 
- részvétel az iskola egészségnevelő tevékenységében, elsősorban az alábbi témákban: 

a) az egészséggel kapcsolatos alapismeretek (személyi higiénia, egészséges életmód, 
betegápolás, elsősegélynyújtás stb.), 

b) családtervezés, fogamzásgátlás, 
c) szülői szerep, csecsemőgondozás, 
d) szenvedélybetegségek megelőzése, 

- részvétel az iskola által szervezett egészségnevelési programokon (természetvédelmi nap, 
iskolanap stb.), 

- az előző évi szűrővizsgálatok elemzése, következtetések levonása, 
- egészségnevelés az „egészség-megőrzési program” alapján, 
- kapcsolattartás szülőkkel és a pedagógusokkal, 
- környezet-egészségügyi feladatok: tantermek, étterem, egyéb helyiségek ellenőrzése, 

hiányosságok értékelése, intézkedések megtétele, 
- elsősegélynyújtás, 
- az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök, mentőládák feltöltése. 
- közegészségügyi és járványügyi feladatok szervezése, elvégzése, ellenőrzése 

 
Az iskola egészségügyi munkatervének programjait részletesen, havi bontásban az éves munkaterv 
tartalmazza. 
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7.4.4.Egészség-megőrzési program 
 
Az ember okozta hatalmas környezeti változások számos tekintetben veszélyeztetik jövőnket. Korunk 
emberének és utódainak egészségét egyre több ártalom fenyegeti, amelyek egy része átgondolt, a 
fiatalok figyelmét felkeltő egészségnevelési programmal kivédhető. 
Célunk megvalósítása érdekében az alábbi témaköröket építjük be az iskola egészségmegőrzési 
programjába: 

 Az egészség és az egészséges életmód. 

 Egészséges táplálkozás. Étkezési szokások. 

 Családi életre nevelés. 

 Rendszeres testmozgás. 

 Serdülőkori változások és testi higiéné.  

 Lelkisegély – harmonikus életvitel 

 Gyors segítség! (pl. mi a teendő magas láz esetén stb.) 

 Szenvedélybetegségek megelőzése. Dohányzás, alkohol, drogfogyasztás. 

 Szexuális úton is terjedő betegségek. 

 Véletlen teherbeesés és elkerülése, fogamzásgátlás, abortusz. 

 Terhesség, szülés, szoptatás. 

 Öngyilkosság. 

 Szándékos és véletlen balesetek és sérülések. 

 Rákmegelőzés. Az emlő- és hererák korai felismerése. Az önvizsgálat tanítása. 

 Az egészséges fogakért. 
 
Az egyes programok részletes kidolgozását az éves munkaterv tartalmazza 
 
7.5.Módszerek 
 
Az egészségnevelésben olyan módszereket kell választanunk, amelyek vonzóvá teszik a tanulók 
számára a témákat. Erősítjük a kooperatív, együttműködési technikák elsajátítását, a vitakészséget, a 
problémamegoldást. 
A módszerek közül kiemelt szerepet kap: 

 közösségépítő, csoportos egészségnevelési feladatok, 

 aktív, kreatív munkák, 
- versenyek (pl. osztályok közötti tisztasági, vöröskeresztes stb.), 
- szelektív hulladékgyűjtés, 
- a témával kapcsolatos plakátok készítése, cikkek írása, 
- a témával kapcsolatos plakátok, cikkek faliújságon való megjelenítése. 

 meghívott előadók (iskolaorvos, védőnő, ÁNTSZ, Kábítószer Egyeztető Fórum, vagy a helyi 
civil szervezet munkatársa), 

 kérdőíves felmérések. 
 

7.5.1.Taneszközök 
 
Iskolánk alapvetően rendelkezik az egészségneveléshez szükséges oktatási eszközökkel (könyvek, 
CD-k, videofilmek, egészségügyi táblák, elsősegélynyújtáshoz szükséges legfontosabb eszközök stb.). 
Az egészségfejlesztési program hatékonyságának és eredményeinek fokozása érdekében a meglévő 
eszközöket folyamatosan bővíteni, frissíteni kell. 
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7.5.2.Kommunikáció 
 
Az egészségfejlesztésben nélkülözhetetlen a szakirodalomban való jártasság, a hírek feldolgozásának 
készsége, a fellépés, közszereplés képessége és a végzett munkáról való számadás. 
A diákokat iskolarádión, faliújságokon keresztül, valamint személyes kommunikációval tájékoztatjuk az 
aktualitásokról. 
Tájékoztató fórumok: 

 szülői értekezletek, 

 fogadóórák (iskolai-orvosi), 

 előadások (szülők, tanulók, tanárok részére), 

 szakmai tanácskozások, tréningek. Elsősorban a tanárok felkészültségének fejlesztését 
szolgálja, de a diákokat is meg kell hívni, amikor csak engedi a program, illetve a téma. 

 
7.5.3.Fittségi teszt 
 
Évente 2 alkalommal (ősszel és tavasszal) a testnevelők gondoskodnak a tanulók fizikai állapotának 
méréséről. Az általános fizikai teherbíró képesség mérése során feltérképezhetők az egyes képességek 
területén mutatkozó hiányosságok. E hiányosságok feltárása, a tanulók életmódjának ismerete 
kiindulási alapul szolgál mind az egyéni, mind a közösségi fejlesztő, felzárkóztató programok 
elkészítéséhez, lehetőséget biztosítva az egészségileg hátrányos helyzet megszüntetésére, az 
általános fizikai teherbíró képesség fokozatos fejlesztésére, a szükséges szint elérésére, megtartására. 
A fittségi teszt méri az aerob kapacitást és az általános testi erőt. 
 
A mérések fő célja az iskolai testnevelés és sport egészségmegőrző hatásának növelése, 
egészségmegőrző szerepének népszerűsítése, és tudatosítása az iskoláskorú fiatalok körében. 
 
A mérésekkel a célunk az egészségfejlesztési feladatok értékelése, hiányosságok feltárása, a jól bevált 
eszközök, módszerek, programok fenntartása, a kevésbé beváltak javítása, esetleg elhagyása, illetve 
az igények figyelembe vételével újabbak beépítése, indítása. 
 
Az eredményesség vizsgálatára alkalmazható módszerek: 

 kérdőív, 

 fittségi teszt, 

 különböző megfigyelések, 

 egyéni vagy csoportos beszélgetések, 

 diákönkormányzat egyedi értékelése. 
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8. Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi rendje 
 
A diákönkormányzat  
A diákönkormányzat az iskola diákjainak érdekvédelmi és jogérvényesítő szervezete. A 
diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény működésével 
és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A diákönkormányzat saját szervezeti és működési 
szabályzata szerint működik. Jogait a hatályos jogszabályok, joggyakorlásának módját saját szervezeti 
szabályzata tartalmazza. A működéséhez szükséges feltételeket az intézmény vezetője biztosítja a 
szervezet számára.   
A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a diákönkormányzat készíti el és a 
nevelőtestület hagyja jóvá. Az iskolai diákönkormányzat élén, annak szervezeti és működési 
szabályzatában meghatározottak szerint választott diák-önkormányzativezető illetve az iskolai 
diákbizottság áll.  
A diákönkormányzat tevékenységét a diákmozgalmat segítő tanár támogatja és fogja össze, akit ezzel a 
feladattal – a diákközösség javaslatára – az igazgató bíz meg határozott, legföljebb ötéves időtartamra. 
A diákönkormányzat minden tanévben diákközgyűlést tart, melynek összehívását a diákönkormányzat 
vezetője kezdeményezi. A diákközgyűlés napirendi pontjait a közgyűlés megrendezése előtt 15 nappal 
nyilvánosságra kell hozni.  
A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát az intézmény belső működésének szabályai 
között kell őrizni. A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, az iskola berendezéseit  
– az igazgatóhelyettessel való egyeztetés után – szabadon használhatja.  
 
A diákönkormányzat véleményét – a hatályos jogszabályok szerint – be kell szerezni: 
 
- az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt,  
- a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt,  
- az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor,  
- a házirend elfogadása előtt.  
 
A vélemények írásos vagy jegyzőkönyvi beszerzéséért az intézmény igazgatója felelős.  
 
Ezen felül: 
- esetenként az igazgató a diák önkormányzat vezetőjét meghívja azokra vezetői értekezletekre melyek 
témája a tanulókat is érinti. 
- Az iskola vezetése gondoskodik arról, hogy a diákok életét érintő, az iskola működésével kapcsolatos 
dokumentumtervezetek a döntést megelőzően az iskola honlapján mindenki számára megismerhetőek 
legyenek. 
 
Az osztályközösségek  
Az iskolai közösségek legalapvetőbb szervezete, a tanítási-nevelési folyamat alapvető csoportja. 
Döntési jogkörébe tartoznak:  
- az osztály diákbizottságának és képviselőjének megválasztása,  
- küldöttek delegálása az iskolai diákönkormányzatba,  
- döntés az osztály belügyeiben.  
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9. A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai 
 

9.1.Tanulmányok alatti vizsgák rendje 
 
A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. EMMI rendelet tartalmazza a tanulmányok 
alatti vizsgák fajtáit, részeit, a vizsgák lebonyolításában részt vevők feladatait, meghatározza a vizsga 
egyes részeihez kapcsolódó ügyviteli feladatokat, az esetleges szabálytalanságok kezelésére 
vonatkozó rendelkezéseket, a hozzá kapcsolódó iratokat és azok kezelésének szabályait. 
 
A tanulmányok alatti vizsgák: az osztályozó vizsga, a javítóvizsga és a különbözeti vizsga. Osztályozó 
vizsga a szakképző iskolában - a szakképzésre vonatkozó rendelkezések szerint - szervezett 
beszámoltató vizsga is. A tanulmányok alatti vizsgát iskolában - illetve a rendeletben meghatározottak 
szerint - független vizsgabizottság előtt lehet tenni. Különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában 
tehet, amelyben tanulmányait folytatni kívánja. A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem 
ismételhető. 
Értékelése minden esetben megegyezik a helyi tantervben rögzítettekkel. Az írásbeli esetében az alábbi 
százalékok legyenek irányadók: 
 100 - 86   jeles (5) 
 85 - 71     jó (4) 
 70 - 56    közepes (3) 
 55 - 41    elégséges (2) 
 40 - 0    elégtelen (1) 
A szaktanárok indokolt esetben ezektől az értékhatároktól 10%-kal eltérhetnek pozitív vagy negatív 
irányban. 
 

9.1.1. Az osztályozó vizsga 
 
A félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak 
osztályozó vizsgát kell tennie, ha 

– felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól 
Az igazgató - a gyakorlati képzés kivételével - a tanulót kérelmére - részben vagy egészben - 
felmentheti az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, ha a tanuló egyéni 
adottságai, sajátos nevelési igénye, továbbá sajátos helyzete ezt indokolttá teszi. Az igazgató a 
tanulót kérelmére mentesítheti a készségtárgyak tanulása alól, ha azt egyéni adottsága vagy 
sajátos helyzete indokolttá teszi, 
a magántanulót az iskola valamennyi kötelező elméleti tanórai foglalkozása alól fel kell menteni, 
az, akit felmentettek a kötelező elméleti tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, az igazgató által 
meghatározott időben, és a nevelőtestület által meghatározott módon ad számot tudásáról.  
 
Az igazgató döntését a megfelelő záradékkal ellátva fel kell tűntetni az osztálynaplóban, a 
törzskönyvben és a bizonyítványban. 

 
– engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben, 

illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget 
 Az iskola igazgatójának engedélyével a tanuló két vagy több évfolyamára megállapított tanulmányi 

követelményeket egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt is teljesítheti 
 

– a jogszabályban meghatározott időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése 
alapján osztályozó vizsgát tehet 

Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen: 
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 a szakgimnáziumi évfolyamokon a kettőszázötven tanítási órát, 

 az új típusú szakközépiskola évfolyamokon az elméleti tanítási órák húsz százalékát 

 egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja 
és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év 
végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen. 
A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha az igazolatlan mulasztások 
száma meghaladja az igazolt mulasztások számát, és az iskola eleget tett az értesítési 
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 teljesítménye nem volt érdemjeggyel értékelhető, 
félévkor osztályozóvizsgát kell tennie. 
– a tanuló a félévi, illetőleg év végi osztályzatának megállapítása érdekében független 

vizsgabizottság előtt tesz vizsgát  
 
 
9.1.2. Javítóvizsga 
 
A javítóvizsga tanév végén utólagosan letehető vizsga. 

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

 Javítóvizsga letételével folytathatók a tanulmányok akkor is, ha a tanuló az osztályozó 
vizsgáról, a különbözeti vizsgáról igazolatlanul távol maradt, vagy azt nem fejezte be, illetve az 
előírt időpontig nem tette le. 

 

 Szakmai gyakorlatból akkor lehet javítóvizsgát tenni, ha a nevelőtestület - a gyakorlati képzés 
szervezőjének egyetértésével - engedélyezte.    

 
9.1.3.Pótló vizsga 

A vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról 
engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. A vizsgázónak fel nem róható ok minden 
olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése nem 
vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy gondatlan magatartására. 

 
9.1.4. Különbözeti vizsga 
A különbözeti vizsga célja annak megállapítása, hogy a tanuló rendelkezik-e a tanulmányok 
folytatásához szükséges ismeretekkel. 

 Szakközépiskolai (szakgimnáziumi) évfolyamokon a tanuló átvételéhez csak 9. évfolyamon van 
lehetőség. A szakmai tantárgyakból a tanulónak különbözeti vizsgát kell tenni, a gyakorlatot a 
megbeszélt időpontokban pótolni szükséges. A felsőbb évfolyamok esetén csak azonos 
ágazatban végzett tanulók esetén lehetséges. 

 A szakképző (szakközépiskola) évfolyamokon történő iskolaváltásra csak azonos szakképzést 
folytatató iskola esetén van lehetőség. 

 

9.2. A tanulmányok alatti vizsgák időpontja 
 
Osztályozó vizsgák időpontja 

 az első félév zárása előtt: január 2. hete 

 tavaszi érettségi időszak előtt: április 3. hete 

 tanév vége előtt: június első hete 
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 őszi érettségi időszak előtt: augusztus utolsó hete 
 

Javítóvizsgák időpontja 

 augusztus 20 és 31. között 
 
Különbözeti vizsgák időpontja 

 augusztus utolsó hete 

 az első félév zárása előtt: január 2. hete 
 
A vizsgák pontos időpontjait az iskola éves munkaterve tartalmazza, ettől eltérő időpontot az igazgató 
engedélyezhet. 
Az osztályozó és különbözeti vizsgákra írásban kell jelentkezni, legkésőbb a vizsgát megelőző 30. 
napig. 
 
 

9.3. Független vizsgabizottság előtti vizsga 
 
A tanulónak joga van ahhoz, hogy tudásáról független vizsgabizottság előtt adjon számot, tehát kérheti, 
hogy év végi osztályzatát az iskolán kívül a független vizsgabizottság állapítsa meg. (20/2012. EMMI r. 
73§) 
 
A kérelmezés eljárásrendje: 
A független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgát az illetékes megyeszékhely szerinti 
járási hivatal vezetője a vizsgázó - kiskorú vizsgázó esetén a törvényes képviselő - írásbeli kérelmére 
szervezi. A járási hivatal a szakmai elméleti és szakmai gyakorlati vizsgatantárgyak esetén az érintett 
szakközépiskolai ágazat vagy szakképesítés – szakképzési törvényben meghatározott – országos 
szakképzési névjegyzéken szereplő szakértőjét kéri fel a vizsgabizottság tagjának. 

 
A tanuló - kiskorú tanuló szülője aláírásával –  

 a félévi, illetve év végi osztályzat megállapítására a félév, illetve a szorgalmi idő utolsó 
napját megelőző harmincadik napig, 

 ha mulasztás miatt nem osztályozható – és részére a nevelőtestület engedélyezte az 
osztályozó vizsgát - az engedély megadását követő három napon belül 

jelentheti be, ha osztályzatának megállapítása céljából független vizsgabizottság előtt kíván számot 
adni tudásáról. A bejelentésben meg kell jelölni, hogy milyen tantárgyból kíván vizsgát tenni. Az iskola 
igazgatója a bejelentést öt napon belül továbbítja a kormányhivatalnak. 
A tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülő aláírásával - a bizonyítvány átvételét követő tizenöt napon belül 
kérheti, hogy javítóvizsgát független vizsgabizottság előtt tehessen.  
 
A tanuló a tantárgy(ak) jellegétől függően - a tantervi előírások alapján - tesz csak írásbeli, írásbeli és 
szóbeli vagy csak szóbeli vizsgát, illetve gyakorlati vizsgát. A vizsga részeit az iskola nevelőtestülete 
határozza meg. A vizsga végén a bizottság értékeli a tanuló teljesítményét és megállapítja a végleges 
osztályzato(ka)t. 
 
Ha a tanuló független vizsgabizottság előtt vagy vendégtanulóként ad számot tudásáról, a 
vizsgabizottság, illetőleg a vizsgáztató iskola törzslapi bejegyzés céljából értesíti azt az iskolát, 
amelyikkel a tanuló tanulói jogviszonyban áll. A tanuló magasabb évfolyamra lépéséről - figyelembe 
véve a független vizsgabizottság által adott, illetve a vendégtanulóként szerzett osztályzatot - az az 
iskola dönt, amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll. 
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9.4. A tanulmányok alatti vizsga vizsgabizottsága 
 
A tanulmányok alatti vizsgát háromtagú vizsgabizottság előtt kell letenni. Ha a tanulmányok alatti 
vizsgát az iskola szervezi, a vizsgabizottság az iskola pedagógusaiból áll. 
 A tanulmányok alatti vizsga követelményeit, részeit (írásbeli, szóbeli, gyakorlati) és az értékelés 
rendjét a nevelőtestület a helyi tanterv alapján határozza meg, és a helyben szokásos módon 
nyilvánosságra hozza. A tanulmányok alatti vizsga - ha azt az iskolában szervezik - 
vizsgabizottságának elnökét és tagjait az igazgató, a független vizsgabizottság elnökét és tagjait pedig 
a vizsgáztatásra kijelölt intézmény vezetője bízza meg. 
A  független vizsgabizottságnak nem lehet tagja az a pedagógus, aki abban az iskolában tanít, 
amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll.  

 
 
9.4.1.A vizsgabizottság elnökének feladatai 
 

 
A vizsgabizottság elnöke felel a vizsga szakszerű és törvényes megtartásáért, a vizsgabizottság 
törvényes működéséért. A vizsgabizottság elnökének feladatai különösen: 

 meggyőződik arról, hogy a vizsgázó jogosult-e a vizsga megkezdésére, illetőleg teljesítette-e a 
vizsga letételéhez előírt feltételeket, továbbá szükség esetén kezdeményezi a szabálytalanul 
vizsgázni szándékozók kizárását, 

 vezeti a szóbeli vizsgákat és a vizsgabizottság értekezleteit, 
előzetes értekezlet 
tájékoztató értekezlet 
záróértekezlet 
eredményhirdető értekezlet 

 átvizsgálja a vizsgával kapcsolatos iratokat, a szabályzatban foglaltak szerint aláírja a vizsga 
iratait, 

 a vizsgabizottság értekezletein véleményeltérés esetén szavazást rendel el. 
Az elnök feladatainak ellátásába a vizsgabizottság tagjait bevonhatja. A kérdező tanár csak a vizsga 
tárgya szerinti tantárgynak megfelelő szakos tanári végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező 
pedagógus lehet. 
 
 
9.4.2.A vizsgabizottság tagjai 
 
A vizsgabizottsági tagok a vizsgaelnök irányításával végzik a feladataikat. Részt vesznek a vizsga 
lebonyolításában, az osztályzatok kialakításában, ellátják a vizsgához kapcsolódó ügyviteli és 
adminisztrációs feladatokat. 
A vizsgáztató (szak)tanár a vizsgázók feladatlapjait haladéktalanul kijavítja és értékeli a 
vizsgakérdésekre adott megoldásokat. 
 
A szóbeli vizsga során a 

 a vizsgáztató tanár gondoskodik az egyes tantárgyak vizsgáihoz szükséges segédeszközökről, 

 a vizsgáztató tanárok közreműködnek a szóbeli vizsga rendjének megtartásában, 

 a vizsgabizottság tagjai a tétellel kapcsolatosan a vizsgázónak kérdéseket tehetnek fel, ha a 
tétel kifejtésében elakadt, ha meggyőződtek arról, hogy a vizsgázó a tétel kifejtését befejezte, 
javaslatot tesznek a vizsgázó teljesítményének értékelésére. 
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9.4.3.Az igazgató feladatai  
 
 Az igazgató felel a vizsga törvényes előkészítéséért és zavartalan lebonyolítása feltételeinek 
megteremtéséért, a vizsgabizottság elnöke pedig a vizsga szakszerű és törvényes megtartásáért, a 
vizsgabizottság törvényes működéséért tartozik felelősséggel. 
Az előkészítés feladatai: 

 a jelentkezések összegyűjtése, döntés a jelentkezésekről és mentesítésekről, a vizsgarend 
kialakítása, 

 a vizsgafeladatok, illetve vizsgatételek elkészíttetése a vizsgakövetelmények alapján, 

 a vizsga helyszínének és időpontjának kijelölése, a vizsga körülményeinek, feltételeinek 
biztosítása, 

 a vizsga zavartalan lebonyolításának biztosítása. 
 
 A vizsgára való jelentkezés elfogadásáról az igazgató dönt. A jelentkezés elutasításáról - a 
döntés indokának megjelölésével - az igazgató határozatot hoz. A jelentkezés elfogadásával 
egyidejűleg dönteni kell a közoktatásról szóló törvény 30. §-ának (9) bekezdésében meghatározottak 
alapján benyújtott kérelemről is. A döntést határozatba kell foglalni.  
 

 

9.5.A sajátos nevelési igényű tanulók, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő vizsgázókra vonatkozó szabályok: 
 
A 20/2012. évi EMMI rendelet 68§ alapján a vizsgázó kérésére, az igazgató engedélye alapján 

 az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt legfeljebb harminc 
perccel meg kell növelni, 

 lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközt 
használja, 

 engedélyezni kell, hogy írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tegyen. 

 a húsz perc gondolkodási időt legfeljebb tíz perccel meg kell növelni, 

 engedélyezni kell, hogy a szóbeli vizsga helyett írásbeli vizsgát tegyen. 
Ha a vizsgázónak a jogszabály alapján engedélyezték, hogy az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát 
tegyen, és a vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészekből áll, két vizsgatételt kell húznia és kifejtenie. A 
felkészüléshez és a tétel kifejtéséhez rendelkezésre álló időt tételenként kell számítani. A vizsgázó 
kérésére a második tétel kifejtése előtt legfeljebb tíz perc pihenőidőt kell adni, amely alatt a vizsgázó a 
vizsgahelyiséget elhagyhatja. 
Ha a vizsgázó a szóbeli vizsga helyett írásbeli vizsgát tesz, a vizsgatétel kihúzása után külön 
helyiségben, vizsgáztató tanár mellett készíti el dolgozatát. A dolgozat elkészítésére harminc percet kell 
biztosítani. A dolgozatot a vizsgázó vagy a vizsgázó kérésére a vizsgáztató tanár felolvassa. 

 

9.6.A vizsgák lebonyolításának általános szabályai 
 
9.6.1.Az írásbeli vizsga szabályai 
 
A tanulmányok alatti vizsgán az írásbeli vizsga a tantárgyak helyi tantervre épülő vizsgakövetelményei 
alapján helyben elkészített feladatlapok megoldásából áll. 
 
A vizsgateremben az ülésrendet a vizsga kezdetekor a vizsgáztató tanár úgy köteles kialakítani, hogy a 
vizsgázók egymást ne zavarhassák és ne segíthessék. 
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– A vizsga kezdetekor a vizsgaelnök a vizsgáztató tanár jelenlétében megállapítja a jelenlévők 
személyazonosságát, ismerteti az írásbeli vizsga szabályait, majd kihirdeti az írásbeli tételeket. 

– A vizsgázóknak a feladat elkészítéséhez útbaigazítás, segítség nem adható. 
– Az írásbeli vizsgán csak a vizsgát szervező iskola bélyegzőjével ellátott lapon, feladatlapokon, 

tétellapokon lehet dolgozni. A rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát tintával 
(golyóstollal) kell elkészíteni. A feladatlap előírhatja az írógép, számítógép használatát. 

– Az íróeszközökről a vizsgázók, az iskola helyi tanterve alapján a vizsgához szükséges 
segédeszközökről az iskola gondoskodik; azokat egymás között nem cserélhetik. 

– A vizsgázó az írásbeli válaszok kidolgozásának megkezdése előtt mindegyik átvett feladatlapon 
feltünteti nevét, a vizsganap keltét, a tantárgy megnevezését. Vázlatot, jegyzetet csak ezeken a 
lapokon lehet készíteni. 

– A vizsgázónak az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló maximális idő 
vizsgatantárgyanként negyvenöt perc, magyar nyelv és irodalom vizsgatantárgy esetén hatvan 
perc. 

– Ha az írásbeli vizsgát bármilyen esemény megzavarja, a kiesett idővel a rendelkezésre álló időt 
meg kell növelni. 

– A sajátos nevelési igényű tanulók kérésére, az igazgató engedélye alapján 
a) az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt legfeljebb harminc perccel 
meg kell növelni, 
b) lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközt használja, 
c) engedélyezni kell, hogy írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tegyen. 
 

9.6.2.A szóbeli vizsga szabályai 
 
A tanulmányok alatti vizsgán a szóbeli vizsga a tantárgyak helyi tantervre épülő vizsgakövetelményei 
alapján helyben elkészített tételek kifejtéséből vagy kifejteendő feladatok  megoldásából áll. 
 

– Egy vizsgázónak egy napra legfeljebb három vizsgatárgyból szervezhető szóbeli vizsga. 
– A vizsgázónak legalább tíz perccel korábban meg kell jelennie a vizsga helyszínén, mint amely 

időpontban az a vizsgacsoport megkezdi a vizsgát, amelybe beosztották. 
– A vizsgateremben egy időben legfeljebb hat vizsgázó tartózkodhat. 
– A szóbeli vizsgán a vizsgázó vizsgatantárgyanként húz tételt vagy kifejtendő feladatot, és 

kiválasztja a tétel kifejtéséhez szükséges segédeszközt. Az egyes tantárgyak szóbeli 
vizsgáihoz szükséges segédeszközökről a vizsgáztató tanár gondoskodik. 

– A tételben szereplő kérdések megoldásának sorrendjét a vizsgázó határozza meg. 
– A vizsgázó útbaigazítás és támogatás nélkül, önállóan felel, de ha elakad, a vizsgabizottság 

tagjaitól vagy a vizsgáztató tanártól kaphat segítséget. A vizsgázók a vizsgateremben 
egymással nem beszélgethetnek, egymást nem segíthetik. 

– Minden vizsgázónak vizsgatantárgyanként legalább húsz perc gondolkodási időt kell biztosítani 
a felkészülésre. A felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet készíthet, de gondolatait szabad 
előadásban kell elmondania. 

– Egy-egy vizsgatantárgyból a feleltetés időtartama tíz percnél nem lehet több. A vizsgabizottság 
tagjai a tétellel kapcsolatosan a vizsgázónak kérdéseket tehetnek fel, ha meggyőződtek arról, 
hogy a vizsgázó a tétel kifejtését befejezte vagy a tétel kifejtésében elakadt. A vizsgázót nem 
szabad félrevezetni, gondolkodásában, a tétel kifejtésében megzavarni. A vizsgázó a tétel 
kifejtésében akkor szakítható félbe, ha a rendelkezésére álló idő letelt. 

– Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagából teljes tájékozatlanságot árul el, az elnök egy alkalommal 
póttételt húzat vagy pótfeladatot biztosít részére. 
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– Ha a vizsgázó a feleletet befejezte, a következő vizsgatantárgyból történő tételhúzás előtt 
legalább harminc perc pihenőidőt kell számára biztosítani, amely alatt a vizsgahelyiséget 
elhagyhatja. 

– Ha a vizsgázó befejezte a tétel kifejtését, a vizsgabizottság elnöke rávezeti a javasolt értékelést 
a vizsgajegyzőkönyvre. 

– A sajátos nevelési igényű vizsgázó kérésére, az igazgató engedélye alapján 
–      a húsz perc gondolkodási időt legfeljebb tíz perccel meg kell növelni, 
–      engedélyezni kell, hogy a tanuló a szóbeli vizsga helyett írásbeli vizsgát tegyen. 
– Ha a sajátos nevelési igényű tanulónak a engedélyezték, hogy az írásbeli vizsga helyett 

szóbeli vizsgát tegyen, és a vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészekből áll, két vizsgatételt kell 
húznia és kifejtenie. A felkészüléshez és a tétel kifejtéséhez rendelkezésre álló időt tételenként 
kell számítani. A vizsgázó kérésére a második tétel kifejtése előtt legfeljebb tíz perc pihenőidőt 
kell adni, amely alatt a vizsgázó a vizsgahelyiséget elhagyhatja Nyilvánvaló, hogy a vizsgázó a 
vizsgahelyiséget a második tétel húzása előtt hagyhatja. 

– Ha a vizsgázó a szóbeli vizsga helyett írásbeli vizsgát tesz, a vizsgatétel kihúzása után külön 
helyiségben, vizsgáztató tanár mellett készíti el dolgozatát. A dolgozat elkészítésére harminc 
percet kell biztosítani. A dolgozatot a vizsgázó vagy a vizsgázó kérésére a vizsgáztató tanár 
felolvassa. 

 
9.6.3.A gyakorlati vizsgarész 
 
A tanulmányok alatti vizsga gyakorlati része a szakképzés szakmai tantárgyaihoz kapcsolódik, a 
megoldandó gyakorlati feladat kifejezi a szakképzés tartalmát.  
 

– A gyakorlati vizsgafeladatokat - legkésőbb a vizsgát megelőző két hónappal - a vizsgabizottság 
elnöke javaslatára az igazgató hagyja jóvá. 

– A gyakorlati vizsgarészt akkor lehet megkezdeni, ha a vizsgabizottság elnöke meggyőződött a 
feltételek meglétéről. A gyakorlati vizsgarész a vizsgafeladatok elvégzéséhez szükséges 
személyi és tárgyi feltételek megléte esetén kezdhető meg, illetőleg folytatható. 

– A gyakorlati vizsgarész megkezdése előtt a vizsgázókat tájékoztatni kell a gyakorlati vizsgarész 
rendjéről és a vizsgával kapcsolatos egyéb tudnivalókról, továbbá a gyakorlati vizsgarész 
helyére és a munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi 
előírásokról. 

– A gyakorlati vizsgafeladatok végrehajtásához az adott tantárgynál helyben meghatározott idő áll 
rendelkezésre. Ebbe az időbe a vizsgafeladatok ismertetésének ideje nem számít bele. A 
gyakorlati vizsgarész végrehajtásához rendelkezésre álló idő feladatok szerinti megosztása 
tekintetében a vizsgafeladatok leírása tartalmazhat rendelkezéseket. 

– Nem számítható be a vizsgafeladatok végrehajtására rendelkezésre álló időbe a vizsgázónak 
fel nem róható okból kieső idő. 

– Az írásbeli vizsgára vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a gyakorlati vizsgára, 
amennyiben a vizsgafeladat megoldását valamilyen rögzített módon, a vizsga befejezését 
követően a vizsgáztató tanár által javítható formában kell elkészíteni (pl. rajz, műszaki rajz, 
festmény, számítástechnikai program). Ebben az esetben a vizsgázónak az írásbeli feladatok 
megválaszolásához szükséges időre vonatkozó rendelkezéseket akkor kell alkalmazni, ha a 
vizsgatantárgy általános vizsgakövetelményei eltérő rendelkezést nem állapítanak meg. 
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9.7.Szabálytalanságok kezelése 
 

– Ha a vizsgáztató tanár az írásbeli vizsgán szabálytalanságot észlel, elveszi a vizsgázó 
feladatlapját, ráírja, hogy milyen szabálytalanságot észlelt, továbbá az elvétel pontos idejét, 
aláírja és visszaadja a vizsgázónak, aki folytathatja az írásbeli vizsgát. A vizsgáztató tanár a 
szabálytalanság tényét és a megtett intézkedést írásban jelenti az igazgatónak. 

– Az igazgató az írásbeli vizsga befejezését követően haladéktalanul kivizsgálja a 
szabálytalanság elkövetésével kapcsolatos bejelentést. Megállapításait részletes 
jegyzőkönyvbe foglalja. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a vizsgázó és a vizsgáztató tanár 
nyilatkozatát, továbbá minden olyan tényt, adatot, információt, esemény leírását, amely 
lehetővé teszi a szabálytalanság elkövetésének kivizsgálását. A jegyzőkönyvet a vizsgáztató 
tanár, az iskola igazgatója és a vizsgázó írja alá. A vizsgázó külön véleményét a 
jegyzőkönyvre rávezetheti. 

– Ha a vizsgáztató tanár a feladatlapok javítása során arra a feltételezésre jut, hogy a 
vizsgázó meg nem engedett segédeszközt használt, segítséget vett igénybe, megállapítását 
rávezeti a feladatlapra, és értesíti az igazgatót. 

– Ha a vizsgázó a vizsga során szabálytalanságot követett el, az iskola igazgatójából és 
két másik - a vizsgabizottság munkájában részt nem vevő - tanárból álló háromtagú bizottság 
a cselekmény súlyosságának mérlegelésével a következő döntést hozhatja: 

– a vizsgakérdésre adott megoldást részben vagy egészben érvénytelennek nyilvánítja, 
és az érvénytelen rész figyelmen kívül hagyásával értékeli a vizsgán nyújtott teljesítményt, 

– az adott vizsgatantárgyból - a javítóvizsga kivételével - a vizsgázót javítóvizsgára 
utasítja. 

– A szabálytalansággal összefüggésben hozott döntést és annak indokait határozatba 
kell foglalni. 

– Ha a szóbeli vizsgán a vizsgázó szabálytalanságot követ el, vagy a vizsga rendjét 
zavarja, a vizsgabizottság elnöke figyelmezteti a vizsgázót, hogy a szóbeli vizsgát befejezheti 
ugyan, de ha szabálytalanság elkövetését, a vizsga rendjének megzavarását, a 
vizsgabizottság megállapítja, az elért eredményt megsemmisítheti. A figyelmeztetést a vizsga 
jegyzőkönyvében fel kell tüntetni. 

 
9.7.1.A vizsga megszakítása, távolmaradás a vizsgáról   
 
A szóbeli vizsgán és a gyakorlati vizsgán a felróható, vagy fel nem róható okból történő vizsga 
megszakítása, vagy a vizsgán meg nem jelenés esetében az igazgató az írásbeli vizsga alábbi 
szabályai szerint jár el: 
 
Ha a vizsgázó az írásbeli vizsgáról fel nem róható okból elkésik, távol marad, a megkezdett vizsgáról 
engedéllyel eltávozik mielőtt a válaszadást befejezné 

– az igazgató - ha ehhez a feltételek megteremthetőek - hozzájárulhat ahhoz, hogy az adott 
vizsganapon, vagy a vizsgázó és az intézmény számára megszervezhető legközelebbi 
időpontban a vizsgázó pótló vizsgát tegyen, 

– a vizsgázó kérésére a vizsga megszakításáig az írásbeli vizsgakérdésekre adott válaszokat 
értékelni kell. 

Ha a vizsgázó az írásbeli vizsgáról felróható okból elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról engedély 
nélkül eltávozik, az adott vizsgatantárgyból javítóvizsgát tehet az igazgató által meghatározott időben. 
 
A vizsgázónak fel nem róható ok, minden olyan a vizsgán való részvételt gátló esemény, körülmény, 
amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy gondatlan magatartására. 
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9.8.A tanulmányok alatti vizsga iratai és kezelésük 

 A tanulmányok alatti vizsgák iratainak kezelésére is alkalmazni kell  20/2012. EMMI 
rendeletének  a nevelési-oktatási intézmények ügyintézésének, iratkezelésének általános szabályairól.  

A  tanulmányok alatti vizsga jegyzőkönyvének tartalmaznia kell: 
– az elkészítésének helyét, idejét,  
– a jelenlévők felsorolását, 
– az ügy megjelölését, az ügyre vonatkozó lényeges megállapításokat, így különösen az 

elhangzott nyilatkozatokat,  
– a hozott döntéseket, 
– továbbá a jegyzőkönyv készítőjének az aláírását.  
 

 
 Abban az esetben, ha a tanuló egy vagy több tantárgy több évfolyamra megállapított 
követelményeit egy tanévben teljesíti, osztályzatait minden érintett évfolyamra meg kell állapítani. Ha a 
tanuló több iskolai évfolyam valamennyi követelményét teljesíti, az osztályzatokat valamennyi elvégzett 
évfolyam bizonyítványába be kell jegyezni. Ha a tanuló nem teljesíti az iskolai évfolyam valamennyi 
követelményét, az egyes tantárgyak osztályzatát a törzslapján valamennyi elvégzett évfolyamon fel kell 
tüntetni, és a vizsga évében, ezt követően az adott évben kiállításra kerülő év végi bizonyítványba be 
kell írni.  
 

9.9.Jogorvoslat 
 

 
A tanulmányok alatti vizsgákkal összefüggésben hozott döntésekkel szemben is biztosítani kell a tanuló, 
illetve a kiskorú tanuló esetében a szülő részére a jogorvoslathoz való alkotmányos jogának 
érvényesítését. 
A tanulmányok alatti vizsgákkal kapcsolatos döntések, illetve azok elmulasztása ellen az eljárást 
megindító kérelem a közléstől, ennek hiányában a tudomásra jutástól számított tizenöt napon belül 
nyújtható be az iskolához, mint elsőfokon döntő szervhez.  
 

9.10. Az alkalmassági vizsga szabályai 
 
Az alkalmasság kérdése csak a szakképzésben merül fel. Az alkalmassági vizsga orvosi vizsgálatot 
jelent, amely a tanuló által választott szakma alkalmassági vizsgáját jelenti. A tanuló a beiratkozás előtt 
iskolaorvosi vizsgálaton vesz részt. Ott egészségi állapotával kapcsolatos papírjait áttekintve az 
iskolaorvos igazolást állít ki az alkalmasságról.  
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10. A felvétel helyi szabályai 
 A Felvételi Központ szeptember 30-áig honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza 

az adott tanévre vonatkozóan az iskola tanulmányi területeinek meghatározási formáját. 
(szakirányok, belső kódok) 

 Az iskola a tanulmányi területek fő jellemzőit és belső kódjait a közlemény alapján állapítja meg, 
és október 15-éig rögzíti a KIFIR rendszerben. 

 A középfokú iskola felvételi tájékoztatót készít, és azt a honlapján nyilvánosságra hozza, 
valamint a KIFIR rendszerében október 31-éig elhelyezi. 

 A felvételiző diákoknak a jelentkezési lapjaik kitöltésekor kell az általuk választott 
szakmacsoportot a belső kód megjelölésével választani. 

 Az iskolába a tanulók felvétele az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján történik. 

 A mindenkori jelentkezőket a tanulmányi eredményeik alapján sorrendbe állítjuk és a 
beiskolázható létszámnál a felvétel határát meghúzzuk. 

 A felvétel során figyelembe vett osztályzatok: 

 ötödik év vége: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv; 

 hatodik osztály év vége: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, 
idegen nyelv, természetismeret. 

 hetedik osztály év vége és nyolcadik osztály első félév vége: magyar nyelv, magyar 
irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, biológia. 

 A szerzett jegyekből átlagot számítunk, majd azt 23-al megszorozva kialakul a felvételi 
pontszám.  

 A tanulók rangsorolás során az azonos összesített eredményt elérő tanulók közül előnyben kell 
részesíteni a hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, 
ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelye, telephelye szerinti járás területén 
található, vagy akinek különleges helyzete ezt indokolja. A mennyiben a sorrendet még így sem 
lehet meghatározni, akkor a biológia, a természetismeret és a matematika eredményeit vesszük 
figyelembe. 

 Az iskola április 19-éig megkapja a Felvételi Központtól az egyeztetett felvételi jegyzéket. A 
felvételire jelentkező minden tanulónak a Jelentkezési lapon megjelölt értesítési címére. Április 
25-éig az iskola írásbeli értesítést küld a felvétel eredményéről, ahová Jelentkezési lapot adott 
be. 
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 11. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv  
 
Manapság az elsősegélynyújtás alapvető feladatnak számít, hiszen mai kiszámíthatatlan világunkban 
„szinte” minden megtörténhet, akár otthon, akár iskolai kereteken belül is, amiből súlyos baleset is 
származhat. Iskolai kereteken belül a fő cél az alapvető ismeretek átadása, hiszen tanulóinkat a 
gyakorlati munkahelyeken számtalan veszély fenyegeti. 
 
Fő célok: 

o Az elsősegélynyújtás iskolaszintű oktatásának segítése: feladatlapok, tesztek, tanári 
segédanyagok közlése,  

o tapasztalatok szerzése, cseréje (szakemberek, mentősök bevonása) 
o A megelőzés fontosságának hangsúlyozása. 

 
Megvalósulásának formái az iskolában:  
Az osztályfőnöki órák tantervébe beépítve minden évfolyamon, a biológia órák, kémia órák - 
(mérgezések, vegyszer okozta sérülések, égési sérülések), fizika órák - (égési sérülések), 
munkavédelem oktatása során.  
Tanórán kívüli tevékenységek, például erdei túrák balesetvédelmi ismeretei, témahetek beépítése. 
 
1. feladatlapok készítése, először tanárok által, később a tanulók egymást is tesztelhetik 
2. órai prezentáció, amely ppt formátumban bemutatható, az órai prezentációt szolgálja, funkciója az 
adott témakör elméleti hátterének megalapozása  
3. linkgyűjtemény, amely az adott témakörhöz kapcsolódó magyar és idegen nyelvű elérhetőségeket 
tartalmazza (pl: házipatika.com)  
4. teszt, amely egyszerű választásos (szöveges /vagy képes) feladatokat tartalmaz, ezek az elsajátított 
tudás számonkérését szolgálják. 
5. képgyűjtemény létrehozása a témakörben megtalálható képeket tartalmazza nagyobb felbontásban, 
elsősorban órai szemléltetéshez, gyerekek részéről is elkészíthető. 
6.Gyakorlati szemléltetés, az iskolában meglévő eszközökkel, védőnő, iskolaorvos bevonásával, videók 
bemutatásával szemléletesebbé tétel, életszerű helyzetek bemutatása.  
 
Témakörök: 
-Az Országos mentőszolgálat rövid bemutatása 
-A Magyar Vöröskereszt 
- Magyarország mentőtörténelme 
- Az elsősegélynyújtás alapelvei 
- Vérzések, sebek és ellátásuk 
- Légúti és légzési rendellenességek-az újraélesztés ABC–je 
-A mozgásszervek sérülései és ellátásuk 
- Égési sérülések, és ellátásuk 
- Mérgezések okozta sérülések 
- Vegyszerek okozta sérülések 
- Vízi és közlekedési balesetek, megelőzés 
- Az iskola egész élet- és tevékenységi rendjével, érzelmi légkörével segítse a gyerekek harmonikus, 
kiegyensúlyozott fejlődését, fizikai és pszichikai teherbíró képességének növekedését. Az iskola 
emberközpontú légköre, az iskolai élet nyitottsága nemcsak a teljesítésre, hanem az oldott, közvetlen, 
bensőséges emberi kapcsolatok alakulására is hasson. 

http://házipatika.com/
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12.  A PEDAGÓGIAI PROGRAMMAL KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK 
 

12.1.A Pedagógiai Program érvényessége, felülvizsgálata, módosítása, nyilvánosságra hozatala 
 

12.1.1.A Pedagógiai Program érvényességi ideje 

 Ezen Pedagógiai Program érvényességi ideje a tantestület elfogadásától tart. 
 
12.1.2.A Pedagógiai Program értékelése, felülvizsgálata 

 A Pedagógiai Programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a nevelőtestület 
folyamatosan vizsgálja. 
A nevelők szakmai munkaközösségei minden tanév végén értékelik a Pedagógiai Programban 
megfogalmazott általános célok és követelmények megvalósulását, és szükség szerint írásban 
javaslatot tesznek a módosítására. 

 
12.1.3.A pedagógia program módosítása 

 A Pedagógiai Program módosítására: 
- az iskola igazgatója, 
- a nevelőtestület bármely tagja, 
- a nevelők szakmai munkaközösségei, 
- a Szülői Szervezet, 
- az iskola fenntartója 

tehet javaslatot. 

 A szülők és a tanulók a pedagógia program módosítását közvetlenül a Szülői Szervezet, illetve 
diák-önkormányzati képviselői útján az igazgatónak javasolhatják. 

 A Pedagógiai Program módosítását a nevelőtestület fogadja el. 

 A módosított Pedagógiai programot a jóváhagyást követő tanév szeptember 1. napjától kell 
bevezetni. 

 
12.2.A Pedagógiai Program nyilvánosságra hozatala 

 Az iskola Pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára megtekinthető. 

 A Pedagógia Program egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve intézményeknél 
tekinthető meg: 
- az iskola honlapján; 
- az iskola irattárában; 
- az iskola könyvtáraiban; 
- az iskola nevelői szobáiban; 
- az iskola igazgatójánál; 
- az igazgatóhelyetteseknél; 
- a nevelők szakmai munkaközösségeinél. 
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13.A Pedagógiai Program elfogadása és jóváhagyása  
 
A Pedagógiai Programot az iskolai diákönkormányzat 20... év ……………... napján tartott ülésén 
véleményezte, és elfogadásra javasolta. 
 
Kelt: Pápa, 20…. …………………… 
 
   

  az iskolai diákönkormányzat 
  vezetője 

 
 
A Pedagógiai Programot a szülői szervezet 20…... év ………………….. napján tartott ülésén 
véleményezte és elfogadásra javasolta. 
 
Kelt: Pápa, 20…... …………………….. 
 
    

  a Szülői Szervezet 
  képviselője 

 
 
A Pedagógiai Programot a nevelőtestület 20…... év …………………….. napján tartott ülésén elfogadta. 
 
Kelt: Pápa, 20……... …………………………. 
 
    

  igazgató 
 
 
 
 


