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I Az iskola bemutatása 

1. Az iskola rövid története 

 

Az iskolát Varga Gusztáv alapította. A Kalyi Jag Roma Művészeti Egyesület 1992. 

szeptember 20-i határozatával felvállalta az iskola működtetését, s céljaként a roma kultúra 

hagyományainak ápolása mellett az alapvető értékeket képviselő középműveltségű roma 

értelmiség képzését, integrációját jelölte meg. 

 

Az iskola működési rendjét a nevelőtestület által kialakított program határozta meg, melyet a 

Kalyi Jag Roma Művészeti Egyesület és az Egyesület által választott iskola elnöke, Varga 

Gusztáv elsőként 1992. november 17-én hagyott jóvá. (A program engedélyszáma: 

Művelődési és Közoktatási Minisztérium  44843/93.IX.) 

 

Az iskola működését 1993 szeptemberében kezdte meg a Művelődési és Közoktatási 

Minisztérium, A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Alapítvány, a Budapest 

Bank, Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány, a Soros Alapítvány, az Autonómia 

Alapítvány, valamint a Kalyi Jag Együttes, Egyesület, Varga Gusztáv támogatásával. 
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2. Az iskola jogi helyzete 

Az iskola neve: 

KALYI JAG ROMA NEMZETISÉGI 

 ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, 

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS FELNŐTTOKTATÁSI INTÉZMÉNY 

 

Az iskola rövidített neve: Kalyi Jag Roma Nemzetiségi Általános és Középiskola 

 

Az iskola székhelye: 1062 Budapest, Bajza u. 53. 

Telephelyei: 3525 Miskolc, Sajószigeti u. 9/A. 

 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth Lajos u. 2. 

 

OM azonosító száma: 102334 (nyilvántartási száma: 340.) 

 

 

Fenntartója:  

Kalyi Jag 

Roma Művészeti Inter-Európai Integrációs, Foglalkoztatási és 

Oktatásfejlesztési 

Közhasznú Egyesület 
 

Címe: 1073 Budapest, Barcsay u. 11. 

 

Az iskola állami köznevelési-közoktatási feladatokat lát el, melynek működését a 

többször módosított 1993. évi LXXIX. Közoktatási Törvény, valamint az alábbi 

törvények és rendelkezések szabályozzák: 

 

32/1997. (XI. 5.) MKM rendelet a Nemzeti és etnikai kisebbség oktatási irányelve. 

40/2002. (V. 24.) OM rendelet Az érettségi vizsga részletes követelményeiről  

2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 

2011.évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 

110/2012. (VI.4) Kormányrendelet NAT-ról 

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet, 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 

51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának 

rendjéről, 

23/2013. (III. 29.) EMMI rendelet a kerettantervi rendelet módosításáról 

2013. évi CCXXXII. törvény a tankönyvellátásról 

16/2014. (XII.19.) IM rendelet 

2015. évi LXV törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. módosításáról 

2015. évi LXVI. törvény a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. tv. a 

felnőttképzésről szóló LXXVII. tv és az azokkal összefüggő tárgyú 

törvények módosításáról. 

2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről 

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról 

5/2020. (I. 31.) Korm. rendelet A NAT kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 

110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról 
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3. Az iskola létrehozásának szükségessége és célja 

A mai Magyarországon a felmérések szerint több mint félmilliónyi nemzetiségi lakos és több 

mint félmilliónyi roma nemzetiségű ember él. Az oktatási rendszer hat olyan nemzetiséget tart 

számon, amelynek, nyelvét "nemzetiségi nyelvként" oktatja: német, román, szerb-horvát, 

szlovák, szlovén, görög. A cigányság 1995-ig nem részesült az állami elismerésnek ebben a 

formájában. 

Az egyes etnikai csoportok az eddiginél jobban akarják érvényesíteni az oktatáshoz fűződő 

jogaikat, s így az oktatásügynek szembe kellett néznie azzal a kihívással is, amelyet az elmúlt 

években láthatóan öntudatra ébredő cigányság jelentett. 

A humánum és az észszerűség egyformán amellett szól, hogy mindent megtegyünk az ország 

roma népességének felemelkedéséért. Sokan vallják azt a nézetet, hogy a 

legeredményesebben maguk a cigányok segíthetnek egymáson, ha kialakul saját értelmiségük, 

melyben ez az iskola is részt kíván venni. 

4. Az iskolánkkal szemben támasztott követelmények 

4.1 Erkölcsi követelmények 

Iskolánknak teljes elszántsággal törekszik arra, hogy a 21. században a legjobb minőségű 

oktatást nyújtsa a tanulók számára. Az erkölcsi követelmény azt jelenti, hogy a lehetőségek 

optimális megteremtésével a gyerekek a kötelező oktatás végére a lehető legjobb eredményt 

érjék el. Ez azt az óriási felelősséget rakja a pedagógusok és az iskolavezetés vállára, hogy 

minden lehetőséget ki kell aknázniuk a gyerekek fejlődése és épülése érdekében. Ennek az a 

feltétele, hogy azonos értékekre épüljön mind a döntési, mind pedig a nevelési folyamat. 

Az erkölcsi követelmény szorosan kapcsolódik a szakmai követelményekhez, ahol a tanuló, 

szülő, fenntartó igényei kötelezettséget jelentenek a szaktudással rendelkezők számára. 

Azáltal, hogy a nevelő a képességeit és tudását a lehető legmagasabb szintre hozza, ezeket 

képes lesz ki is elégíteni. A szakmai és erkölcsi követelmények léte ily módon állandóan 

magas szintű oktatást fog eredményezni. 

 

Az iskolában oktató-nevelőmunkát folytató tanároknak és az iskola vezetésének arra kell 

törekednie, hogy legjobb tudásuk szerint összeegyeztessék a magas szintű általános és 

szakképzés megvalósítása által támasztott és - az iskola nevelési céljait és gyakorlatát 

meghatározó – roma nemzetiségi oktatás által támasztott követelményeket. 

4.2 A túlélés követelménye 

Iskolánk akkor lesz életképes, hosszútávon eredményesen tevékenykedő, ha megtalálja 

azokat a módszereket, amelyekkel az iskolarendszeren belül tudja tartani és 

eredményesen oktatni a többségében halmozottan hátrányos helyzetű, roma származású 

tanulókat. A központi költségvetés finanszírozása, a folyamatosan változó oktatási-

szakképzési feltételekhez és törvényi szabályozáshoz való alkalmazkodás, a nevelők 

óraszámának növelése reális veszélyt jelent az oktatás hatékonyságának biztosítására. 

4.3 Oktatási hatékonyság kívánalma 

 Tanterv-orientált vezetés. 

 Támogató légkör. 

 Hangsúly a tanuláson. 

 Világos célok és magas szintű elvárások. 

 A tevékenységek és az elért eredmények figyelemmel kísérése. 

 Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazása 

 A tanárok folyamatos továbbképzése. 
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 A szülők bevonása.  

 Tanulói érdekeltség és motiváltság megteremtése 

 Óvatos és pontos helyzetelemzés.  

 Az igények alapos kivizsgálása.  

 A változások iránti igény világos megjelenítése. 

 Alaposan átgondolt, hatékonyan összehangolt stratégiák.  

 Intézményesített és megerősített változtatások.  

 A változtatások támogatása és anyagi megsegítése. 

4.4 Esélyegyenlőség biztosításának kívánalma 

Esélyegyenlőségen azt értjük, hogy bárki elérhessen bármilyen társadalmi célt, ha annak 

érdekében kellő erőfeszítéseket tesz, vagyis senki se legyen elzárva bizonyos művelődési, 

gazdasági javaktól, társadalmi presztízstől, pozíciótól csupán azért, mert körülményei, 

“starthelyzete" rosszabb másokénál. 



A társadalmon belüli esélyegyenlőség kérdése kulcsproblémájává vált az 

oktatáspolitikának. Az esélyegyenlőtlenség mérséklése már eddig is kiemelt területként 

jelent meg a legtöbb oktatási rendszerben. Az ember igazságérzete igényeli az 

esélyegyenlőséget, és azt diktálja, hogy meg is kell azt teremteni. A kérdés azért nem 

olyan egyszerű, mivel a kellő erőfeszítések megtételének lehetősége is különböző módon 

adott, a társadalom különböző tagjai számára. 



Az iskolán belüli esélyegyenlőség biztosításán túl az intézmény és a fenntartó feladata, 

hogy más hasonló típusú iskolákkal azonos személyi és tárgyi feltételeket biztosítson 

tanulói részére. A minőségbiztosítás mindenesetre lehetőséget ad az esélyegyenlőségnek, 

ha a biztosítására nem is, de legalább a feltételeinek meghatározására. Ha a problémát 

megoldani nem is tudjuk, a teljes körű, gyors informálódás lehetőségével közelebb jutunk 

a megoldáshoz. 

 

Az esélyegyenlőséget növelő iskolai átjárhatóság biztosítása kiemelt feladatunk. Az 

átjárhatóság biztosítása érdekében törekszünk a lemaradókat, hátrányos helyzetűeket 

felzárkóztatni, beilleszkedésüket segíteni. Erre szolgálnak korrepetáló óráink, differenciált 

foglalkoztatást megvalósító csoportjaink, a szabadidő hasznos eltöltésére szervezett 

programjaink. 

4.5 A kerettanterv megvalósításának kívánalma 

 a rendelkezésre álló időkeret beosztása a tantervi előirányzattal összhangban,  

 új módszerek és források keresése az új feladatok ellátásához,  

 a pedagógusok továbbképzése a szakértelem növelése érdekében,  

 a vezetési tevékenység értékelése, az elért eredmények rögzítése,  

 az új készségek és ismeretek elsajátítása tanárok által,  

 új tanulási módszerek bevezetése,  

 az eredmények rendszerező, reális, elemző összegzése értékelése  

4.6 Az iskola irányításával szembeni elvárások 

 egységes oktatási stratégia kialakítása, 

 a kerettantervi követelményeknek való megfelelés biztosítása 

 a tanulók fejlődését szolgáló módszerek alkalmazásának biztosítása, 

 erkölcsi értékek közvetítése  

 teljes körű felelősség a pedagógusok munkájáért,  
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 az iskola nyitottságának biztosítása, 

 a partnerekkel való információcsere és együttműködés biztosítása 

 reális költségvetés készítése, 

 pontos az adminisztrációs tevékenység biztosítása az oktatásban és a 

gazdálkodásban, 

 a felelősségteljes és hatékony gazdálkodás megvalósítása. 

 megfelelés a felügyeleti és pénzügyi beszámolási, ellenőrzési követelményeknek, 

4.7 Az iskola értékelési rendszerével kapcsolatos elvárások 

A pedagógiai értékelés során iskolánkban nem pusztán a tanulási folyamat eredményinek 

ismeretet fontos. A tudatos fejlesztés érdekében visszajelzések kellenek arra vonatkozóan 

is, hogy a pedagógiai célok kitűzése és az eredmények megszületése között lejátszódó 

tanítási- tanulási folyamat mennyire eredményes. Újraértelmeztük a tudás fogalmát. 

Önszabályozó, személyre szabott tanulás került pedagógiai munkánk fókuszába. 

 minősítő értékelés (szummatív) 

 diagnosztikai értékelés 

 fejlesztő értékelés: nevelőtestületünk számára rendkívül fontos, hogy diákjaink 

eredményes tanulását segítse, ne ítélje meg az eddigi munkát, hanem mutasson rá 

azokra a lehetőségekre, amelyekkel a tanulási folyamat eredményesebbé válhat. 

Kulcsfeladat: tanítsuk meg diákjainkat eligazodni az információk özönében. 

Segítenünk kell megtalálni, saját tudásukba beépíteni azt a tudásmennyiséget, 

amelyre az életük során szükségük lesz. 

 személyre szabott tanulás 

 együttműködés – tudásépítés - önszabályozás, valós problémák megoldása 

 teljesítménymutatókhoz alkalmazkodó eljárások használata, 

 a vezetőségnek, mint értékelő testületnek a hitelessége, 

 a tanulók személyiségfejlődésének rendszeres értékelése 

 az oktató-nevelő munka szakszerű, tárgyilagos, folyamatos értékelése, 

 a visszacsatolás biztosítása. 

 

4.8 Az intézményi önértékelési rendszerrel kapcsolatos elvárások 

Az iskolai minőség biztosítása nem jelenthet mást, mint egy olyan rendszer 

létrehozását, fenntartását és működtetését, amelyik alkalmas a közoktatással szemben 

támasztott igények, elvárások teljesítésére. 



A minőségbiztosításnak legtágabb értelemben garantálnia kell, hogy a közoktatással 

összefüggő döntések meghozatalakor, végrehajtásakor és a végrehajtás ellenőrzésekor 

érvényesüljenek a jogszabályok, a szakmai elvárások és szokások. 

Az önértékelés, mint iskolai imázs formáló eszköz minden iskola számára 

létszükséglet, melynek az a célja, hogy az iskola szűkebb és tágabb környezete között 

megértést és bizalmat építsen ki. 

Az iskola a jogszabályi előírásoknak megfelelően, az oktató-nevelő tevékenység 

egészére vonatkozó intézményi önértékelési szabályzatot dolgozott ki, ami a jelen 

pedagógiai program mellékletét képezi. 

4.9 A szakmai önállóság kívánalma 

A közoktatásról szóló törvény biztosítja a nevelési-oktatási intézmények szakmai 

önállóságát, amely nemcsak jogot, hanem egyben kötelezettséget is jelent 

A szakmai önállóság legfontosabb jogosítványa, hogy az iskola elfogadja a pedagógiai 
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munka alapját képező nevelési, illetve pedagógiai programot. E jog mellett azonban 

kötelessége, hogy az elfogadott programok megfeleljenek a közoktatásról szóló 

törvény előírásainak, illetőleg a tartalmi szabályozás keretében kiadott egyéb 

dokumentumoknak. A szakmai önállóság nem lehet meg az intézményen belüli 

szakmai ellenőrzés rendszerének kidolgozása és működtetése nélkül. 

A közoktatásról szóló törvény a nevelési-oktatási intézmény vezetőjét tette felelőssé a 

pedagógiai munkáért. A nevelőtestületnek a szakmai önállóság terén kiemelkedő 

szerepe van, hiszen döntési jogkörébe tartozik a pedagógiai program elfogadása, 

szükség esetén módosítása. A szakmai munkaközösség feladata a módszertani 

kérdésekben való segítségnyújtás a nevelési-oktatási intézményben folyó nevelő és 

oktató munka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez. 

4.10 Az ellenőrizhetőség kívánalma az iskola honlapján 

Intézményünk pedagógiai programját nyilvánosságra hozza a lehető legszélesebb körű 

tájékoztatás biztosítása érdekében oly módon, hogy ez mindenki számára elérhető és 

érthető legyen, és ezzel biztosítja, hogy a program megvalósításának üteme, módja és 

eredményessége követhető, ellenőrizhető, és értékelhető legyen az érintettek számára. 

4.11 Iskolai dokumentációkkal szemben támasztott elvárások 

El kell készíteni az iskola szervezeti felépítését és kapcsolatait szemléltető szerkezeti 

vázlatokat.  

Le kell írni az iskolaműködési és funkcióbeli tevékenységeit úgy, hogy minden érintett 

személy ismerje kötelességeit, felelőssége mértékét és határait. 

El kell készíteni a megfelelő szabályozókat az egyes tevékenységi körökre, az 

iskolában működő belső szervezetek munkájára a személyi és tárgyi feltételek 

mérésére, ellenőrzésére. 

Megfelelő szabályokat kell kidolgozni visszacsatoló és korrekciós tevékenységre, a 

szakmai kifogások intézésére.

Minden dokumentáció elkészítésénél elsődleges szempont, hogy a minimálisan 

szükséges adminisztrációra törekedjünk.

Az, hogy az egyes tevékenységeket milyen mértékig kell leírni, attól függ, hogy az 

intézményben felmerülő problémák alapján az adott tanári, dolgozói körnek mire van 

igénye.  
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II Az iskola nevelési programja 

1.  Az iskolában folyó oktató-nevelő munka pedagógiai alapelvei, céljai 

1.1 Bevezető 

A család fontos szerepet játszik egy gyermek érzelmi-értelmi fejlődésében, de ha ezt anyagi 

gondok, lakhatási problémák nehezítik, akkor az iskola szerepe felerősödik. Az a szándékunk, 

hogy iskolánk befogadó, védő, szeretetet sugárzó közeg legyen, ahol a tanári kar és a szülők 

együtt tudnak tenni azért, hogy a sok-sok felmerült nehézség ellenére tanulóink az általános 

iskolát el tudják végezni, szakmát, érettségit szerezhessenek, hasznos tagjaivá váljanak a 

társadalomnak, és a tanulás iránti igény fontosságát át tudják adni a saját gyerekeiknek. 

Meg kell felelni a megújulás és a stabilitás, állandóság, kiszámíthatóság igényének. Ezt a célt 

legkézenfekvőbben a minőségbiztosításra épülő intézményi önértékelés rendszerének 

bevezetése szolgálhatja. A minőség biztosításának ténye ugyanis a megújulás záloga, míg a 

rendszer tartalmi része a legmesszebbmenőkig biztosíthatja a stabilitást, az állandóságot a 

működésben 

A megfelelés korlátai  

 az intézmény szakmai önállósága csak ott előny, ahol kellő szakmai 

kompetenciával párosul  

 a roma nemzetiségi oktatás területén rendelkezésre álló minták hiánya 

 a források szűkülése nehezíti az intézmények helyzetét  

 a pedagógusok élet- és munkakörülményeinek romlása nem állt meg  

 az “esélyegyenlőtlenség" növekedése nem szűnt meg  

 a gyerekek és felnőtt tanulók élet- és munkakörülményei romlanak  

 a munkaerőpiac igényei folyamatosan változnak  

 a társadalom igényei folyamatosan változnak  

 az iskola nem szelektálhat a nemzetiségi oktatást igénylő tanulók között 

 a megnövekedett és sokrétű a pszichikai és fiziológiai terhelés  

 az információdömping káros hatása érezhető  

 a társas (társadalmi) kapcsolataink lazábbá váltak 

 eltérés a roma közösség és az iskola intézményi normái között 

 társadalmi életünkben vallási, világnézeti űr tátong. 

1.2 Alapelvek 

Oktató-nevelő munkánk során folyamatosan szem előtt tartjuk a következő alapelveket: 

 Ép testben ép lélek, azaz a testi és lelki egészség tudatos ápolása, stressz-mentes 

légkör biztosítása 

 A megfelelő kommunikáció a beilleszkedés alapja, azaz fokozottan figyelünk a 

kommunikációs készség fejlesztésére, és a konfliktuskezelés tanítására 

 Az alapvető emberi normák elsajátíttatása, azaz a helyes, toleráns viselkedéskultúra 

oktatása, a neveltségi szint javítása 

 Az esélyegyenlőség, integráció biztosítása, azaz a tanulók igényszintjének megfelelő 
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pedagógiai módszerek alkalmazása, egyénre szabott differenciált/integrált oktatás 

 Tanulás iránti igény felkeltése, azaz felkészítés az élethosszig tartó tanulás 

szükségességére 

Humanizmus és tolerancia 

Tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokon, mindennemű együttműködésben alapvető értéknek 

tartjuk a humanizmust, egymás kölcsönös tiszteletét, a személyiségi jogok, az eltérő 

vélemények és nézetek toleranciáját. A megértésre törekvés elősegíti a tanár-diák viszonyban, 

hogy a tanulóink majd állampolgárként még szélesebb körben ezeket az értékeket 

készségszinten gyakorolják. 

Vallási és világnézeti semlegesség 

Iskolánk pártpolitika-mentes, ugyanakkor tudjuk, hogy politikamentes iskola 

természetesen nincs, minden valamelyest is közéleti ember állást foglal közügyekben, 

"politizál". E vélemények sokfélesége jelenik meg a diákok előtt is, ha az őket tanító felnőtt 

véleményét kérdezik vagy provokálják. Ha felelősen gondolkodunk pedagógusi 

hivatásunkról, vállalnunk kell ilyen helyzetekben alkotmányosságunknak megfelelő, hiteles 

álláspontunkat. Megtévesztésnek, demagógiának, "szelíd" vagy erőszakos meggyőződésnek 

azonban nincs helye az iskolában. A gondolat-, lelkiismeret- és vallásszabadság jogának 

figyelembe vételével, az egyes témák, kérdések többoldalú közelítésével, az eltérő 

vélemények ismertetésével törekszünk a vallási és világnézeti semlegesség megvalósítására. 

A nevelés demokratizmusa 

A iskola demokratikus légkörét és működését szolgálják az intézményesített fórumok, így az 

iskolai élet aktív szereplője a diákönkormányzat, valamint az iskolaszék. A hétköznapok 

pillanatai, egy tanórai kérdés, egy kirándulás-viszont azok az élethelyzetek, amelyek a 

valóságos színterét adják a demokratikus nevelésnek, ilyen élethelyzetekben is a tanár 

szervező-irányító szerepének és oktató-nevelő tevékenységének mindenkor érvényesülnie 

kell.  

Nemzeti identitástudat 

Naponta tapasztalhatjuk, hogy a népeket elválasztó valóságos és metaforikus falak hogyan 

omlanak le. E folyamatok ellenére a nemzeti identitástudat nem értékelődik le, sőt szerte a 

világban jellemző a kis népek ragaszkodása a hagyományaikhoz, a nyelvükhöz és a kulturális 

értékeikhez. Magyarország múltjának, jelenének s a kisebbségek sorsának, kultúrájának és 

hagyományaiknak megismerése egyrészt a tantárgyak keretében történik, másrészt - iskolai 

hagyományaink részeként - ünnepségekkel (március 15., október 23.) és megemlékezésekkel 

idézzük fel elődeink tetteit. A tanév tervezett programjai között szerepelnek tanulmányi 

kirándulások, nyári táborok, melyek lehetővé teszik hazánk jellegzetes tájainak, 

népcsoportjainak, nyelvjárásainak, szokásainak, műemlékeinek megismerését. 

A nemzeti és az egyetemes emberi értékek nemcsak hogy jól megférnek egymással, de 

valójában szét sem választhatók, nemzeti történelmünk, művészeti, tudományos életünk 

számtalan alkotója, szereplője s az általuk elért eredmények ezt bizonyítják. Ma, amikor az 

integrációs folyamatok egyre nagyobb mértékben nyitják meg a határokat a turisták, a 

kereskedők és a munkavállalók előtt, felértékelődnek azok a készségek, melyek a 

kapcsolatteremtést lehetővé teszik más népekkel, kultúrákkal. Így iskolánk kiemelt feladatnak 

tartja az olyan tantárgyak oktatását, mint a kommunikáció, az idegen nyelv és az informatika, 

valamint az alapszintű gazdasági ismeretek. 
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Különböző kulturális hagyományok összeegyeztetése 

 

Az iskolánkba járó nemzetiségi oktatást igénylő roma fiatalok többsége hagyományőrző 

családokból, közösségekből érkezik. Ezek a közösségek az évszázadok során kialakult, erősen 

strukturált, a mindennapi élet területét átszövő, meghatározó szigorú szabályrendszer szerint 

élnek. Ezek a hagyományok, szabályok nem mindig azonosak a többségi társadalom írott és 

íratlan szabályaival, sokszor ütköznek azokkal. A hagyományos iskolarendszer ezeket a 

szabályokat többnyire nem tolerálja. Ez részint az ismeretek, részint a megértés hiányából 

ered. 

Természetesen az iskolarendszerbe és a társadalomba való sikeres integrálódás nem 

lehetséges az életmód bizonyos fokú megváltoztatása nélkül, de egy másik közösség 

szokásainak feltétel nélküli átvétele, a tökéletes alkalmazkodás gyökérvesztéshez, identitás 

problémákhoz vezet. Sajnos a többségi társadalom a roma fiatalok számára a saját feladott 

hagyományaikért, szokásaikért, identitásukért cserébe nem mindig ajánl társadalmi 

érvényesülést. 

Iskolánk célja az, hogy az integráció ne hirtelen, a hagyományok negligálásával menjen 

végbe, hanem fokozatosan, „megértő módban”. Ennek érdekében törekszünk arra, hogy az 

iskolánkban oktató pedagógusok ismerjék meg, és fogadják el a roma nemzetiségi szokásokat, 

történelmet és hagyományokat. Továbbá megértsék a tanulók viselkedésének az ezekből eredő 

mozgatórugóit. Segítsenek a fiataloknak a társadalmi érvényesülés és a munkaerőpiac által 

diktált követelmények teljesítésében, úgy hogy eközben ne kelljen feladni saját identitásukat, 

a hagyományos roma kultúrában rejlő értékeket. 

 

1.3 Célok 

Az elmúlt évek tapasztalatai, a tankötelezettség felső korhatárának 16 évre való leszállítása, 

illetve a szakképzési törvény átalakítása kapcsán, az az igény fogalmazódott meg az alapító és 

az iskola tantestületében, hogy ne csak középiskolai, hanem általános iskolai képzést is 

biztosítsunk a roma nemzetiség számára. 

A törvényi változások következtében a felzárkóztató oktatás helyébe a Híd programok léptek, 

melyek a roma gyerekek tekintetében nem mindenesetben váltották be a hozzájuk fűzött 

reményeket. Szülői visszajelzések szerint gyermekeik nagy százalékban nem érzik ott jól 

magukat. Az ott szerzett bizonyítvány behatárolja a tovább tanulás lehetőségeit, így 

megnehezítve azon diákok képzését, akik a későbbi években szeretnének továbbtanulni. 

Ezen gondolat mentén továbbindulva jutottunk oda, hogy szükség van a roma nemzetiségi 

általános iskolai képzés beindítására. A roma nemzetiségi általános iskolába azok a roma 

gyerekek, kapnak továbbtanulási lehetőséget, akiknek a szülei választják meg a gyermekük 

számára a szabad iskolaválasztás szerint a nemzetiségi tanulást. Az ilyen iskolába való járás 

megkönnyebbíti a hátrányos helyzet integrációs felzárkózását. Továbbá segíti az oktatási-

nevelési problémát. Az elmúlt 25 éves iskolai tapasztalatunk azt mutatják, hogy tanáraink 

megszokták a vegyes életkor-összetételű osztályokat, hiszen nálunk eddig is ez volt jellemző a 

középiskolában. A roma nemzetiségi általános iskolai bizonyítvány megszerzése, a későbbiek 

folyamán bármely diákunknak lehetőséget biztosít akár érettségit adó intézményekben akár 

szakképzési irányba a továbbtanulásra. 

Kiemelt szerepet játszik az identitástudat megőrzése, a hovatartozás, az őshaza, India 

kultúrája, a táncművészet, a roma nyelv, a roma néprajzi ismeretek tudatos vállalása mellett a 

tanulók megismertetése a XXI. századi Európa és Magyarország értékeivel, az egyetemes 

történelem, a magyar nyelv- és irodalom, a természettudományos ismeretek, idegen nyelvek 

tanítása során. 
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Az iskola célja egyben az is, hogy a diákok gondolkodásmódját kinyissa a korszerű ismeretek, 

mint például a számítógépes ismeretek, a gazdasági és vállalkozási ismeretek ill. a szociális 

szolgáltatások irányába is. 

 

1.4 Az iskola képzési profilja 

Az intézmény képzési szintjei: általános iskola, gimnázium, szakközépiskola, szakképzési 

intézmény és alapfokú művészetoktatási intézmény. 

 

Mindegyik iskolatípusban folyik általános műveltséget megalapozó oktatás és nemzeti etnikai 

kisebbségi nevelés és oktatás, szükség szerint felnőttoktatás keretein belül is. A felnőttoktatás 

elindítása az általános és a középiskola estében nappali, esti, levelező tagozaton is lehetőséget 

nyújt tanítványaink számára a tanulás és az anyagi háttér biztosításához szükséges 

munkavégzés egyensúlyának megtalálására.  

Az általános iskola elvégzése érdekében mindent megteszünk, hogy csökkentsük az iskolát 

elhagyó diákok számát. A gimnáziumi képzés során a lovári nyelv oktatása kiemelt szerepet 

kap, célunk, hogy az érettségi mellett nyelvvizsgát is szerezhessenek diákjaink. A képzés a 

szakképzési intézményben és a szakközépiskolában szakmai képzéssel egészül ki, melynek 

eredményeként szakmai vizsgával és érettségivel is rendelkezhetnek végzős diákjaink. 

Iskolánk országos beiskolázású, és bár tanulóink túlnyomó többsége roma származású, a 

nyitottság, tolerancia erősítése érdekében természetesen lehet diákunk más nemzetiségű, 

esetleg más állampolgárságú vagy bevándorló fiatal is. 

Sajátos nevelési igényű részképesség zavarokkal küszködő, hátrányos helyzetű (elsősorban 

roma) fiatalok részére a munkanélküliség csökkentése és a szociális hátrányok enyhítése 

érdekében általános műveltséget megalapozó nevelést, oktatást, felzárkóztató képzést és 

szakképesítés megszerzésére való képzést biztosít az iskola, mindezt a cigány felzárkóztató, a 

kisebbségi nyelvi és az interkulturális oktatás kereteiben. 

Az alapfokú művészetoktatás a művészi kifejező készségeket alapozza meg, illetve segítséget 

nyújt a hagyományok ápolásában, a nemzeti értékek megőrzésében, a különböző kultúrák 

iránti nyitottság kialakításában. Ezáltal komoly személyiségfejlesztő hatást érhet el, 

önbizalmat erősíthet, ami a diákjainkra váró társadalmi kihívásoknak való megfelelést segíti 

elő.  

2. Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

2.1  A személyiségfejlesztés általános elvei 

A hozzánk érkező tanulók általános jellemzője, hogy motiváltságuk alacsony szintű, 

kötelességtudatuk gyenge. A baráti társaságok vonzereje sokkal erősebb, mint a tanulás iránit 

vágyuk. Önértékelésük nagyon vegyes képet mutat. Hagyományaik következtében, 

családalapítás miatt igen gyakori az idő előtti, végzettség nélküli iskolaelhagyás. 

Célunk, hogy a nálunk végzett diákok a fent jelzett problémákat részben vagy egészben 

orvosolni tudják, képesek legyenek saját érdekeik felismerésére, önértékelésük a helyére 

kerüljön. Segítséget nyújtunk abban, hogy motiváltakká válhassanak, megértsék az 

élethosszig tartó tanulás jelentőségét. Fejlesztjük szervezési és döntési képességeiket, 

konstruktív együttműködésüket, mások véleményének és érzéseinek tiszteletben tartását, 

konfliktusaik kezelésének képességét, pozitív gondolkodásra való képességüket, igényüket 

harmonikus családi kapcsolatok kialakítására, nyitottságukat a segítségre szorulók iránt. 
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A kamaszkor fiziológiás változásain túl különös fontossága van az értelmi fejlődés mellett a 

pszichés fejlődés sajátosságainak, mindezek ismerete és beépítése pedagógiai munkánkba 

elengedhetetlen feltétele az eredményességnek, a gyermekközpontú iskola megteremtésének. 

Konfliktusokkal terhes időszak ez, melyben a kamasz szembekerülhet a család, a társadalom, 

az iskola értékrendjével, szokásaival, törvényeivel; az önállósodási szükséglet és a 

véleménynyilvánítási kényszer összeütközésekhez vezethet. Az indulatok, a szélsőséges 

kitörések korlátok közé terelése, a szocializációs folyamat elősegítése az a pedagógiai feladat, 

amelyet minden tanárunknak fel kell vállalnia. 

A személyiségfejlesztés tulajdonképpen nem más, mint a nevelés folyamata, ezért céljaink a 

teljes pedagógiai tevékenységünket átfogják. 

Célunknak tekintjük: 

a.) a személyiségfejlődésük érzelmi alapjának megteremtését, ezért  

 az élményszerzés örömét nyújtjuk a széles tevékenységkínálattal,  

 lehetőséget, teret engedünk a kreatív kezdeményezéseknek, sokoldalúan felkészítjük 

tanulóinkat a teljesítményhelyzetekhez való alkalmazkodásra  

 lehetőséget nyújtunk esztétikai és érzelmi nevelés fejlesztésére is a különböző 

szakkörök működtetésével, a színvonalas iskolai ünnepélyekkel; 

 fejlesztjük a hatékony kommunikációt, a véleményalkotást, a döntéshozatal, a 

problémamegoldás, a magabiztosság képességeinek gyakorlását (szóbeli feleletek, 

versenyek, vitakörök, diák önkormányzati feladatok); 

b.) a megfelelő énkép kialakítását, ezért 

 hangsúlyt fektetünk az önismeret-fejlesztésre (önismereti órák, osztályfőnöki órák, 

iskolán kívüli lehetőségek formájában), 

 elősegítjük a személyiség jövőképének, pályaorientációjának fejlődését; 

c.) szociális szokások, a megfelelő viselkedési sémák elsajátítását, ezért 

 a családi szocializációban mutatkozó esetleges hiányok pótlására törekszünk, így a 

morális magatartás, a társas viselkedési normák elsajátíttatására, a viselkedési készlet 

gyarapítására, a segítő, karitatív, egymást tisztelő, empátiás magatartás kiépítésére, az 

illemszabályok betartatására;  

 az értékóvó magatartásra, a természet, a kulturális értékek megbecsülésére és 

megvédésére nevelünk; fejlesztve az önkormányzati és a közösségi érzést, 

 az egyik legfontosabb emberi értéknek a konstruktív életvezetésnek a kialakítására 

törekszünk a konstruktív szokások (olvasás, munka, kulturált szórakozás stb.) 

rendszerével.  

 

Vállaljuk és alkalmazzuk a személyiségformálás egyik legfontosabb eszközét; a pedagógus 

hatékony modellközvetítő szerepét.  

Pedagógiai módszereinkkel segítjük a személyiségfejlődésben zavart szenvedő tanulókat. 

Szükséges mértékben igénybe vesszük a szakszolgálatok munkáját is. 

2.2 A személyiségfejlesztés gyakorlata iskolánkban 
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Céljainkból következően a mi dolgunk mindazon alapok biztosítása, amelyekre egy stabil, 

harmonikus személyiség felépülhet, feladatunk a személyiség tulajdonságainak (képesség, 

irányultság, jellem) fejlesztése.  

A megismerésben szerveződő képességek (emlékezés és gondolkodás) fejlesztése elsősorban 

a tanórák keretében történik, különös tekintettel a magyar nyelv irodalom, a cigány nyelv és 

irodalom valamint az angol nyelv tantárgyak memoritereire. Törekszünk arra, hogy az egyszer 

már megtanult anyagokat minél többször felidéztessük a tartós megőrzés érdekében. A 

kerettantervre épülő helyi tantervünkben külön figyelmet fordítottunk arra, hogy az egyes 

tanítási órákon rendszeresen alkalmazásra kerüljön más tantárgyak anyaga is, ezzel is segítve 

az emlékezés fejlesztését. A tanulás tanulásával (tanulásmódszertan tantárgy) a gyors bevésés 

technikáit is gyakoroltathatjuk. 

A tanórákon elsősorban a lényegkiemelésre, rendszerezésre, összefüggések felismerésére 

törekedhetünk (pl.: történelem – lényegkiemelés, matematika – összefüggések felismerése, 

stb.), de a kreativitás, flexibilitás, ötletgazdagság fejlesztése is céljaink között szerepel. A 

projektoktatás során alkalmazott módszerek elősegítik a személyiségfejlesztést, a tanulók 

olyan területeken érhetnek el sikereket, amit a hagyományos oktatás nem tesz lehetővé. Az 

így fejlesztett kompetenciák egész életük során segítik őket a feladatmegoldásban, és a társas 

kapcsolatok építésében. 

Fizikai cselekvésekben szerveződő képességek fejlesztése (gyorsaság, ügyesség, 

állóképesség) a testnevelés órán ill. a tánc tanítás során történik.  

Társas kapcsolatban szerveződő képességek fejlesztése (az empátia és a kommunikációs 

képesség fejlesztése) a tanóra (kommunikáció tantárgy), az osztályfőnöki óra hangsúlyos 

részét képezik. 

Csoportmunka segítségével az együttműködési készség, a közösségi szellem az önálló 

munkaszervezés, és ellenőrzés kialakítása, fejlesztése történik. 

 

A személyiségfejlesztésünk sikerességét a tanulóink önmagukhoz viszonyított fejlődésének 

eredményeiben határozzuk meg. 

3. Közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

3.1  A közösségfejlesztés általános elvei 

 

A közösség erős nevelő hatással bír az egyén számára. A szocializáció elsődleges színtere a 

család, de mivel a nap jelentős részét a tanulók az iskolában töltik, ennek másodlagos szerepe 

is igen fontos. Pedagógusaink feladata a tanulók beilleszkedésének elősegítése. Az általános 

iskola felső tagozatától kezdve különösen fontos a közösségben létrejövő negatív hatások 

felismerése, kezelése. Az osztályközösség a középiskolában már sok alapismerettel, 

kialakulóban lévő szokásokkal, szemléletmóddal rendelkező tanulókból áll, ezért a meglévő 

életszemléletüket kell formálni és továbbfejleszteni. Az utóbbi években a valós tanulói, baráti 

közösségek mellett megjelentek a világháló közösségi oldalain működő virtuális csoportok, 

amelyek egyre nagyobb szerepet játszanak az emberek, elsősorban a fiatalok társas 

kapcsolataiban. Mivel a tanuló idejének nagyobbik részét az osztályközösségben tölti, 

meghatározó annak légköre, szellemisége, hatása, a tanulók egymás között kialakuló 

kapcsolatrendszerére, viselkedési formáira. Az iskolai közösségben kialakított, elfogadtatott 

értékrendnek illeszkednie kell a társadalmi elvárásokhoz, hiszen célunk, hogy az iskolánkból 

kikerülő, általános iskolai,vagy középiskolai végzettséggel rendelkező tanulók megállják a 

helyüket  a  munkaerőpiacon. A hagyományok ápolása, a jeles napok ünneplése erősíti 
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diákjainkban az összetartozás érzését. A közösségfejlesztésre, az önkifejezés sokféle 

lehetőségét felhasználva, tág teret nyújtanak a délutáni foglalkozások. 

 

3.2 Feladataink 

 

A tanulmányi eredmények javítása 

Ennek érdekében tanulócsoportok létrehozása osztályon belül képességek, eredmények, 

érdeklődés alapján, amely kisközösségek (5-7 fő) szerveződését eredményezheti. 

Az iskolai hagyományok megteremtése, ápolása 

A hagyományok megteremtésére nagy szükségünk van. Szeretnénk, ha tanulóink büszkék 

lennének iskolájukra, ennek érdekében próbálunk létrehozni olyan rendszeresen ismétlődő 

tevékenységeket, melyek a hagyományok alapját képezhetik. Ide soroljuk a leendő 

kilencedikesek számára szerveződő gólyabálokat, diáknapokat, egyéb közös cselekvésre 

épülő helyi ünnepélyeket (karácsony, télapó, szalagavató, ballagás, stb.). 

A nemzeti és nemzetiségi ünnepek megemlékezésének megtartása.  

A tanulói önkormányzatiság valós tartalommal való megtöltése 

Szeretnénk elérni, hogy diákjaink a közoktatási törvényben biztosított lehetőségeikkel élni 

tudjanak, ki- és felhasználva a demokratikus játékszabályokat, az érdekérvényesítés 

eszközeit. A tanulói jogok gyakorlása, az iskola mindennapi tevékenységének alakítása 

igényli a tanulók közös cselekvését. Ilyen lehet pl.: a tanárok és diáktársak 

teljesítményének véleményezése, a kilencedik évfolyamosok integrálása az iskola életébe, 

a házirend alakítása, egy tanítás nélküli munkanap programjának meghatározása. Az 

önkormányzatiság természetesen nem csak a közösségfejlesztésben játszik lényeges 

szerepet, hanem alkalmas terepe a politikai kultúra elsajátításának is. 

Az osztályközösségek kiemelt feladatai: 

 valamennyi tanuló pozitív irányú befolyásolása; 

 az egyéni értékek felismerése, egymás tiszteletben tartása, a másság 

elfogadása, a tolerancia gyakorlása; 

 egymás segítése a tanulásban és az egyéni vagy beilleszkedési 

problémákban; 

 a társas viszonyok, kapcsolatok gyakorlása, konfliktus- és 

versenyhelyzetek kezelése, megoldása; 

 a szabad véleménynyilvánítás és a vitakultúra fejlesztése, gyakorlása. 

 

Azokban az esetekben, amikor a felmerült probléma nem az iskola keretin belül kezelendő, a 

szakszolgálatok (Nevelési tanácsadó, Gyermekjóléti szolgálat, Családsegítő központ) 

segítségét vesszük igénybe. 

A közösségi kapcsolati háló feltérképezésére kiválóan alkalmas a szociometriai felmérés, ami 

fontos információt nyújthat a legidőszerűbb tennivalóink megválasztásához.  

 

3.3 A közösségfejlesztés színterei, eszközei 

Nevelési helyzet szinte mindig és mindenhol adódik. Az iskolai életben ennek azért van 

különösen fontos szerepe, mert a szülők és a gyermekek viszonya lazább lett. Ennek oka 

részben az életkori, kamaszkori sajátosság, részben a szülők fokozottabb elfoglaltsága, ami 

miatt több feladat hárul az iskolára, tanárra, osztályfőnökre. Minden tanárnak ki kell 
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használnia a tanóráin adódó nevelési lehetőségeket. Különösen fontos ez a magyar irodalom, 

a történelem, a cigány irodalom és a cigány népismeret tantárgy szakóráin.  

Különösen nagy a felelőssége az osztályfőnöknek ebben a közösséggé formálási folyamatban, 

hiszen nem csak a tanítványait kell alaposan megismernie, gondoskodni 

személyiségfejlődésükről, megfelelő tanulmányi előmenetelükről, hanem szervező, irányító, 

kapcsolattartó a tanulók, az osztályban tanító nevelők és a családi ház között. Fontos a szerepe 

és tevékenysége abban, hogy a családot hogyan tudja bevonni, befolyásolni a tanuló 

támogatásába, mennyire sikerül az iskola és a család nevelési elveit összehangolnia. Az 

osztályfőnöknek kell felismernie a tanuló problémáit, érzékelni az esetleges deviáns eseteket, 

és meg kell találni a problémák megoldásához a helyes utat, vagy azokat a személyeket, akik 

a probléma megoldásában segítségére lehetnek. 

 Az osztályfőnöki órák témáinak megválasztásakor igazodni kell a tanulók életkori 

sajátosságaihoz és az adott közösség főbb problémáihoz is. A tanulóknak bármikor, bárhol 

nyitottnak kell lenni a problémafeltáró beszélgetésekre, így a szünetekben, tanítás előtt vagy 

után, vagy éppen a véletlen találkozások alkalmaival is, vagy a közös iskolai programokon. 

Az iskola feladata az is, hogy tartalmas, sokszínű kulturális programot nyújtson a tanulóknak. 

Ilyenek pl.: a színházlátogatások, ahol az ismeretek gazdagításán túl az ízlésformálás, a 

viselkedés alakítása kap fontos szerepet. A kirándulások, a természetjárás, a közös 

tevékenységek az egészséges életmódra nevelésben a természet értékeinek megismerésében és 

megbecsülésében játszanak fontos szerepet. A tanulók egymás értékeit is jobban 

megismerhetik, tiszteletben tarthatják a mások által képviselt értékrendeket. Itt érthetik meg, 

hogy az ember a természet része, felelős a környezete megóvásáért. Itt alakulhat ki az ember 

és természet harmonikus kapcsolatáról a helyes szemlélete és az az igénye, hogy óvja és 

gyarapítsa is ezeket az értékeket. A közösségben eltöltött tartalmas programok a szabadidő 

helyes eltöltésének szemléletét formálják, meghatározói lehetnek a későbbi életvitel 

kialakításának. 

Az iskola pedagógusai igyekeznek olyan tevékenységeket, módszereket kidolgozni, amelyek 

segítségével kihasználhatják, a nevelési folyamatban, a tanulókkal és szülőkkel történő 

kapcsolattartásban, a világháló közösségi oldalaiban rejlő lehetőségeket 

4. Egészségnevelési és környezeti nevelési program 

4.1  Az egészségnevelés 

Az egészséges életmód mozgásszínterei a testnevelés órák, táncórák és sportfoglalkozások.  

A tanórák közötti szünetek időtartamában lehetőséget biztosítunk a mozgásra az iskola 

udvarán. 

Az egészségügyi szakszolgálat szűrése nyomán a gyógytestnevelésre utalt tanulókkal 

szakképzett gyógytestnevelő foglalkozik, tartásjavító tornával, úszással korrigálja a testtartást. 

Az egészségfejlesztés a civil szervezeteken keresztül, bemutatók szervezésével történik. 

Legfőbb témái: egészséges életmód és táplálkozás, rendszeres testedzés, a 

szenvedélybetegségek megelőzése, viselkedés és kémiai addikció, szexuális nevelés, melyet 

interaktív csoportmunkában végeztetünk. Az egészségnevelési programhoz az iskola-

egészségügyi szolgálat véleményét is figyelembe vesszük. 

 

Az egészségnevelés célja: hogy a tanulóink képesek legyenek felmérni saját egészségi 

állapotukat, ismerjék az egészségkárosító tényezőket, azok hatását, elkerülésük módját. El 

kell érni, hogy tanulóink képesek legyenek tenni saját egészségük érdekében. 
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A tanulók egészségük megőrzése és védelme érdekében rendelkezzenek korszerű 

ismeretekkel és azok gyakorlásához szükséges készségekkel és jártasságokkal. 

Az egészségnevelés feladatai és azok megvalósítása: 

 tanulóink ismerjék meg és sajátítsák el az egészséges életmód gyakorlását 

szolgáló tevékenységi formákat, az egészségbarát viselkedésformákat;legyenek 

birtokában az egészséges életvitelhez szükséges képességeknek, 

 a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten, tanórai és tanórán kívüli 

foglalkozás keretében foglalkozzanak az egészség megőrzésének 

szempontjaiból fontos ismeretekkel: 

 az egészséges táplálkozás, 

 az egészségre káros szokások (inaktív életmód, helytelen táplálkozás), 

 az antihumánus szenvedélyek, (drog-,és alkoholfogyasztás, 

dohányzás), 

 az aktív életmód, a sport, 

 személyes higiénia, 

 szexuális fejlődés, 

 az életkorral járó biológiai-, pszichohigiénés, életmódi tennivalók, 

 a társkapcsolatok egészségi, etikai kérdései területén. 

4.2 A tanulók fizikai állapotának mérése 

A tanulók fizikai állapotának mérését a testnevelés tantárgyat tanító nevelő végzi el a 

testnevelés órákon, tanévenként két alkalommal októberben illetve május hónapban.  

A mérés eredménye alapján a nevelő a tanulók fizikai állapotát, általános teherbíró képességét 

minősíti, az évente kapott eredményeket összehasonlítja.  

4.3 A környezeti nevelés 

A környezeti nevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók környezettudatos 

magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék 

képes legyen a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, elősegítve az élő 

természet fennmaradását és a társadalmak fenntartható fejlődését. 

Célja továbbá a tanulók ösztönzése saját élő és élettelen környezetük minél alaposabb 

megismerésére, alakítására, védelmére, a környezetet károsító jelenségek felismerésére, és az 

azok elleni tudatos fellépésre. 

A programok megvalósítása alapvetően az iskolai élet színterein történik, azonban, ha a 

körülmények megkívánják, kilépünk az iskola falai közül. A programok végrehajtói 

alapvetően a szaktanárok, az iskola nevelőtestülete.  

Kapcsolatot tartunk fenn olyan intézményekkel, szervezetekkel is, amelyek drog-prevenciós, 

egészségnevelési és környezeti nevelési munkánkat segíthetik. 

Feladatok: 

 a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő magatartás és 

életvitel kialakítása, (szelektív hulladékgyűjtés, takarékos 

energiafelhasználás) 
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 a globális összefüggések megértetése, 

 a természet közeliség igényének erősítése, 

 érzékennyé kell tenni a tanulókat a környezet állapota iránt, 

 megismertetni a tanulókkal a környezetbarát technológiákat, energiákat 

 fejleszteni a tanulók problémamegoldó gondolkodását, az önálló 

ismeretszerzés képességét, megalapozva ezzel az életen át tartó tanulást  

 iskolai környezetünket úgy alakítani, hogy ezzel mintát adjunk a 

tanulóinknak. 

 

A környezeti nevelés, illetve az egészségfejlesztés feladata a természettudományos 

tanóráknak (biológia, földrajz, kémia, fizika), és az osztályfőnöki óráknak. 

A környezeti nevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók környezettudatos 

magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék 

képes legyen a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, elősegítve az élő 

természet fennmaradását és a társadalmak fenntartható fejlődését. 

A fenntarthatóság pedagógiai gyakorlata feltételezi az egész életen át tartó tanulást, amelynek 

segítségével olyan tájékozott és tevékeny állampolgárok nevelődnek, akik kreatív, 

problémamegoldó gondolkodásmóddal rendelkeznek, eligazodnak a természet és a környezet, 

a társadalom, a jog és a gazdaság terén, és felelős elkötelezettséget vállalnak egyéni vagy 

közös tetteikben. 

Mindez úgy valósítható meg, ha különös figyelmet fordítunk a tanulók természettudományos 

gondolkodásmódjának fejlesztésére. Ha a tanulók érzékennyé válnak környezetük állapota 

iránt, képesek lesznek a környezet sajátosságainak, minőségi változásainak megismerésére és 

elemi szintű értékelésére, a környezet természeti és ember alkotta értékeinek felismerésére és 

megőrzésére, a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességeik vállalására és jogaik 

gyakorlására.  

A környezet ismeretén és a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő magatartás 

egyéni és közösségi szinten egyaránt a tanulók életvitelét meghatározó erkölcsi alapelv. A 

környezeti nevelés során a tanulók megismerik azokat a jelenlegi folyamatokat, amelyek 

következményeként bolygónkon környezeti válságjelenségek mutatkoznak.  

Konkrét hazai példákon felismerik a társadalmi-gazdasági modernizáció pozitív és negatív 

környezeti következményeit. A tanulók bekapcsolódnak közvetlen környezetük értékeinek 

megőrzésébe, gyarapításába. Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti 

károk megelőzésére való törekvés válik meghatározóvá. Személyes tapasztalatokat szereznek 

az együttműködés, a környezeti konfliktusok közös kezelése és megoldása terén. 

Az alábbi jeles napokról megemlékezés és hozzájuk kötődő cselekvések szerepelnek az éves 

programunkban: 

 március 22: a víz világnapja 

 április 7: az egészség világnapja 

 április 8: a nemzetközi roma nap 

 április 22: a Föld napja 
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 május 10: a madarak, fák napja 

 június 5: környezetvédelmi világnap. 

A szakközépiskolába bevezetésre kerülő természetismeret oktatás helyi tantervének 

összeállításánál kiemelt szempont volt, hogy a feldolgozásra kerülő projektek alkalmasak 

legyenek a környezetvédelemmel kapcsolatos pozitív attitűd kialakítására. 

4.4 Fogyasztóvédelem 

A NAT értelmében helyi tantervünkben biztosítjuk az egyes tantárgyak sajátosságaihoz 

igazodva azt, hogy a tanulók elsajátíthassák a fogyasztóvédelemmel összefüggő ismereteket, 

felkészüljenek azok gyakorlati alkalmazására. 

Kiemelt fejlesztési feladatok: 

· felkészülés a felnőtt életre (fogyasztói kultúra kialakítása) 

· állampolgári kompetencia kialakítása (jogérvényesítő magatartás) 

· társadalmi kompetenciák fejlesztése (versenyképesség erősítése) 

· a fogyasztói jogok megismerése 

· ökológiai fogyasztóvédelem 

· környezettudatos fogyasztás 

· fenntartható fogyasztás 

· megelőző fogyasztóvédelem 

· tájékozódás a piac marketing és reklám világában. 

 

Hangsúlyozzuk a minőség és a biztonság szerepét a fogyasztás során, valamint a 

gazdaságosságot és a takarékosságot. 

A fogyasztóvédelmi oktatás színterei: a tanítási órák (informatika, matematika, fizika, 

biológia, kémia, média ismeret, anyanyelv, szakmai tantárgyak), és a tanórán kívüli 

tevékenységek (vetélkedők, üzlet- és banklátogatások). 
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5. Osztályfőnöki munka feladatai és tartalma 

Az osztályfőnök az Éves Munkatervben rögzített feladatrendszerhez alkalmazkodva, a 

tanulók életkori sajátosságait figyelembe véve neveli-oktatja az osztályába járó tanulókat.  

 

Főbb felelősségek és tevékenységek  
 törekszik alaposan megismeri tanítványai személyiségét, értékeit, a személyiségfejlődés 

tényezőit  

 fokozottan gondoskodik az osztályába járó tanulók testi épségének megóvásáról, erkölcsi 

védelméről, személyiségének fejlődéséről  

 különös gondot fordít a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett, magatartási és tanulási 

problémával küzdő tanulók segítésére  

 folyamatosan figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály 

magatartását, erről az osztályban tanító pedagógusokkal véleményt cserél  

 segíti a jó tanulóközösség kialakulását 

 aktív pedagógiai kapcsolatot tart fenn a tanítványaival foglalkozó és őket nevelő 

tanárokkal 

 koordinálja és segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját 

 minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítése figyelembe veszi az osztályban 

tanító pedagógusok észrevételeit 

 az ellenőrző könyv (tájékoztató füzet) útján rendszeresen tájékoztatja a szülőket a tanulók 

magatartásáról, tanulmányi előmeneteléről 

 ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat  

 saját hatáskörben - indokolt esetben - félévenként három nap távollétet engedélyezhet 

osztálya tanulójának, igazolja a gyermek hiányzását  

 gondoskodik az osztálya kötelező orvosi vizsgálaton való megjelenéséről  

 tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására 

mozgósít  

 közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében,  

 aktívan részt vesz az iskola hagyományainak ápolásában, iskolán kívül is igyekszik 

öregbíteni az iskola jó hírnevét  

 részt vesz az intézmény értekezletein, ahol javaslataival legjobb tudása és belátása szerint 

igyekszik előmozdítani az egyre hatékonyabb nevelő - oktató munkát  

 tanítványaival részt vesz az iskola közös rendezvényein, ünnepségein  

  rendben tartja és tartatja az osztály tantermét, valamint az osztályához kapcsolódó 

folyosórész rendjére is ügyel  

 

 

6. Fejlesztési célok 

Az iskolánk következő területeken szeretné fejleszteni és javítani tanulóink kompetenciáit. 

 Tanulás kompetenciái 

 Kommunikáció kompetenciák 

(anyanyelvi és idegen nyelvi) 

 Digitális kompetenciák 

 Matematikai gondolkodás kompetenciái 

 Személyes és társas kapcsolati kompetenciák 

 Kreativitás, önkifejezés kompetencia 

 Munkavállalói, vállalkozói komptenciák 
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7. Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 

tevékenység 

7.1 A tehetséges tanulók kibontakoztatása 

 
Minden tanuló tehetséges valamilyen területen, vagyis rendelkezik az átlagosnál erősebb 

képességekkel. A tehetség kibontakoztatására irányuló tevékenységünk ezért két nyomon 

halad. Odafigyelés ill. felmérés alapján igyekszünk minden tanulóban megtalálni azokat a 

képességeket, amelyekben a legerősebb és kiválasztani azokat a tanulókat, akik esetleg 

valamely területen kimagasló tehetséget árulnak el. 

Ennek érdekében: 

 

 A tanulóval állandó kapcsolatban álló pedagógusaink (osztályfőnök, osztályban tanító 

tanárok, stb.) rendszeresen kicserélik egymással tapasztalataikat, kölcsönösen 

együttműködnek, hogy a tanuló legjobb adottságai, képességei felszínre 

kerülhessenek. 

 A valamilyen területen tehetségesnek ítélt tanulók iskolán belüli és kívüli szakköri 

foglakozásokon vehetnek részt, szükség esetén külső szakembereket is felkérünk az 

iskolán belüli foglalkozások vezetésére. 

 a táncban tehetségesnek ítélt tanulók délutáni foglalkozásokon fejleszthetik tudásukat, 

számukra rendszeres fellépési lehetőséget biztosítunk 

 

Tehetséggondozó munkánk fontos részének tartjuk, hogy gyermekeink minél több oldalról 

való megismerésével felismerjük a szunnyadó tehetségeket, hogy egy tehetség se kallódjon el. 

Ebben fontos szerepe van a szülői házzal kiépített kapcsolatnak. 

 

7.2 A magatartási, beilleszkedési nehézségekkel küzdő tanulók segítése 

Az utóbbi évek tapasztalatai alapján megállapíthattuk, hogy iskolánkba egyre nagyobb 

számban kerülnek olyan tanulók, akik magatartási gondokkal, beilleszkedési nehézségekkel 

küzdenek, különösen magas az ilyen problémák aránya a hátrányos helyzetű és halmozottan 

hátrányos helyzetű tanulók között.  A beiskolázás után, a tanév kezdetén igyekszünk 

felismerni azokat a gyermekeket, akik ebből a szempontból veszélyeztetettnek érzünk. A 

gyermekek "furcsa" viselkedése, az okok felismerése, a devianciára hajló "másság" kezelése 

nehéz feladat minden pedagógus számára. 

Ha azt tapasztaljuk, hogy a különböző élet- és konfliktushelyzetekre a tanuló rendszeresen 

inadekvát válaszokat ad (kompenzáció, regresszió, agresszió, stb.), valamint a fent felsorolt 

jegyek közül egy vagy több tartósan is jellemző, akkor a magatartási zavar egyértelműen 

megállapítható. Ha kétségek merülnek fel, a tanárok pszichológiai ismeretei, tapasztalatai nem 

elegendőek, úgy szakember segítségét is igénybe vesszük. 
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Ha a személyiségzavar és az ebből fakadó magatartási, beilleszkedési nehézség bizonyítást 

nyer, akkor az ezekkel a tanulókkal összefüggő pedagógiai feladatait iskolánk a hatályos 

törvények előírásainak figyelembevételével határozza meg  

 

 elsődleges feladatnak tekintjük a magatartás mögött rejlő okok felderítését 

 ezért a tanulóval szemben egyéni bánásmódot alakítunk ki 

 ehhez közvetlen, őszinte kapcsolat kialakítására törekszünk a tanulóval, a tanuló 

nevelésében résztvevő családtagokkal, a szűkebb és tágabb családi és iskolai 

környezettel 

 a feltárt okok ismeretében törekszünk azok megszüntetésére 

 amennyiben ez nem lehetséges, a tüneteket kell kezelnünk 

 a nevelés során alkalmazott eljárásaink: a reális önértékelés és önbizalom kialakítása, 

folyamatos mentálhigiénés tanácsok, egyéni beszélgetések; a család bevonása a 

probléma megoldásába; a veszélyeztetett tanulók tanulmányi előmenetelének fokozott 

figyelemmel kísérése; speciális foglalkozások (önismereti, konfliktuskezelés) tartása; 

helyes életvezetési stratégiák megismertetése. 

 az iskolaorvos, a védőnő és külső szakemberek (pszichológus, szociológus) 

bevonásával egészségügyi felvilágosító, valamint szocializációt elősegítő 

foglalkozásokat tartunk, rendőrök, közlekedési szakemberek, oktatók 

közreműködésével bűnmegelőzési, közlekedésbiztonsági és balesetvédelmi oktatást 

szervezünk. 

 a szenvedélybeteg, drogfüggő tanulók esetében felvesszük a kapcsolatot a szakmailag 

illetékes szakorvossal, szakambulanciával; ha szükséges a veszélyeztetettség 

enyhítéséhez a jog, illetve a hatóság segítségét is igénybe vesszük, például fizikai 

bántalmazás, stb. esetében. 

 amennyiben a magatartási, beilleszkedési problémák mögött anyagi okok állak, a 

hátrányok enyhítése a pedagógia eszközeivel nem lehetséges, mindössze annyit 

tehetünk, hogy felvilágosítást nyújtunk a szociális juttatások lehetőségeiről, valamint 

megpróbálunk támogatást szerezni olyan karitatív szervezetektől, alapítványoktól, 

amelyeknek célja az anyagi nehézségek enyhítése. 

 az iskola által ily módon szerzett szociális támogatásait eljuttatjuk a rászorulóknak 

(például segély, ösztöndíj, tankönyvtámogatás, utazási-táborozási hozzájárulás). 

 beilleszkedési, magatartási gondok esetén a szülővel vagy gondviselővel helyi 

munkamegosztás alapján rendszeresen tartja a kapcsolatot a gyermekvédelmi felelős 

vagy az osztályfőnök. Hogy melyikük az függ a probléma jellegétől, a személyes 

kapcsolatoktól, szociális helyzettől, szülő fogadókészségétől.  

 fontos lehet a kortárs segítők bevonása a problémák megoldásába; ennek lehetőségeit 

még csak most keressük. 

 

7.3 A tanulási nehézségekkel küzdő tanulók felzárkóztatása 

Iskolánkba a gyerekek jó része tanulmányi problémák miatt kerül, vagyis tanulmányai során 

több kudarc (elégtelen osztályzat, tantárgyi bukás, évismétlés), mint sikerélmény érte őket. 

Tanulási kudarcnak tekintjük azt, ha a tanulónak a tanulási folyamatban egyáltalán nincs 

sikerélménye, illetve tartósan több kudarc, mint sikerélmény éri.  
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Nem tekintjük tanulási kudarcnak viszont, ha egy tanuló folyamatosan az átlag alatt teljesít, 

mert képességei alapján nem tud többet produkálni, vagy ha a tanuló nem tud képességeinek 

megfelelően teljesíteni, mert ez nem tanulási, hanem pedagógiai kudarc. 

Célunk az, hogy a tanulási kudarcot a minimumra csökkentsük, illetve megelőzzük.  

Ennek érdekében: 

 elsőként meg kell keresnünk a tanulási kudarc okait, majd ezt követően feladatunk 

ezen okok megszüntetése 

 az alsóbb iskolából hozott nem kielégítő tudás esetén felzárkóztató foglalkozásra 

(szintre-hozásra) kerül sor. A felzárkóztatás mindig célirányos, a fennálló hiányosság 

megszüntetésére törekszik.  

 gyakori az olvasási zavar, amely a szöveg meg nem értésében nyilvánul meg illetve a 

matematikai hiányosság, amely elsősorban az ismeretek alkalmazása terén okoz 

nehézséget, így elsősorban ezeken a területeken szervezünk felzárkóztató 

foglalkozásokat. 

 funkcionális motoros vagy idegrendszeri zavar esetén, ha a rendellenesség mértéke 

befolyásolható (diszlexia, diszgraphia, diszcalculia, stb.) akkor vagy iskolán belül, 

vagy ha szakmai kompetenciánkat meghaladja, akkor iskolán kívüli fejlesztő 

foglalkozásra irányítjuk a tanulót, természetesen a szülők beleegyezésével. 

 ha a tanuló nem korrigálható rendellenességben szenved, úgy élünk a jogszabályban 

biztosított lehetőséggel, és orvosi vélemény alapján a tanulót az adott tantárgyból nem 

osztályozzuk, illetve a számonkérés módját a tanulóhoz igazítjuk. 

 minden esetben ügyelünk arra, hogy megkülönböztessük egymástól a valódi 

részképesség-zavarral küzdő tanulókat és azokat, akiket az alsóbb iskolában, alapos ok 

nélkül, kényelmi szempontok alapján mentettek fel egyes tárgyak – elsősorban az 

idegen nyelvek, vagy matematika – tanulása alól 

 

7.4 A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 

A gazdasági-társadalmi változások, a családi életben felhalmozódó problémák kihatnak a 

gyermekek nevelésére, gondozására. A veszélyeztető tényezők igen sokfélék: a szegénység 

(vagy éppen a jólét), az alacsony szociális ellátottság, munkanélküliség stb., amelyek kihatnak 

(kihathatnak) a gyermek biológiai-fiziológiai, szociális és pszichés fejlődésére egyaránt. 

6.4.1 A gyermek-és ifjúságvédelem célja, feladata 

A gyermek- és ifjúságvédelem célja: hogy megelőzze, enyhítse vagy elhárítsa a gyermekre 

ható károsodásokat, amelyek a személyiségfejlődést megzavarják, vagy gátolják, másrészt 

segítse azoknak a pozitív hatásoknak az érvényesülését, amelyek hozzájárulnak - egyénileg és 

társadalmilag is - értékes képességeinek kibontakoztatásához és fejlesztéséhez. 

Az iskolai gyermek- és ifjúságvédelemi feladatainknál messzemenően figyelembe vesszük a 

gyermek jogairól szóló törvénynek azt a rendelkezését, miszerint a gyermek védelme a 

családban történő nevelésének elősegítése, veszélyeztetésének megelőzésére és 

megszüntetésére irányuló tevékenység. 



Kalyi Jag Roma Nemzetiségi Általános és Középiskola Pedagógia Programja 

27 

 

A gyermek- és ifjúságvédelem a nevelőtestület minden egyes tagjának feladata. A gyermek- és 

ifjúságvédelmi tevékenység első lépése a veszélyeztetett tanulók felismerése. Ebben 

kitüntetett szerepe van az osztályfőnöknek, akinek munkáját a szabadidő-szervező pedagógus 

és a nevelési igazgatóhelyettes segíti. 

Az iskolában gyermek- és ifjúságvédelmi felelős pedagógus koordinálja a gyermekvédelmi 

munkát, a családok, az osztályfőnökök, az önkormányzatok, a gyámhatóság és egyéb szervek 

között. Szükséges esetben az osztályfőnök a gyermekvédelmi felelős felé jelzi a 

nyilvántartásba vétel szükségességét, és ezt írásban indokolja. A nyilvántartásba vétel minden 

tanév szeptember 15-ig történik, a tanév során folyamatos feladat marad. A nyilvántartásba 

vétellel egyidejűleg a veszélyeztetettség típusának és súlyosságának mérlegelése után a 

gyermekvédelmi felelős a felettes szervekhez fordul. 

A veszélyeztetett gyermekek tanórán kívüli elfoglaltságának iskolai szintű kínálatával 

lehetőséget adunk a szabadidő hasznos eltöltésére, a tanulás feltételeinek biztosítására 

(tanulószoba).  

A veszélyeztetett tanulók életét az iskolán kívül is próbáljuk folyamatosan nyomon követni. 

Ebben a fő feladat az osztályfőnökökre, illetve a gyermekvédelmi felelősre hárul, aki családot 

látogat, folyamatosan tartja a kapcsolatot a tanulóval, szülővel, gondviselővel. 

6.4.2. A veszélyeztetettség enyhítésének, megszüntetésének stratégiája 

 

Elsődleges feladatunknak tekintjük a megelőzést, amelyet a személyiségfejlesztéssel, 

közösségfejlesztéssel, értékközvetítéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok megvalósításával 

igyekszünk elvégezni.  

A nevelés során alkalmazott eljárásaink: a reális önértékelés és önbizalom kialakítása, 

folyamatos mentálhigiénés tanácsok, egyéni beszélgetések; a család bevonása a probléma 

megoldásába; a veszélyeztetett tanulók tanulmányi előmenetelének fokozott figyelemmel 

kísérése; speciális foglalkozások (önismereti, konfliktuskezelés) tartása; helyes életvezetési 

stratégiák megismertetése. 

A veszélyeztetettség megszüntetésének első lépése a probléma felismerése. A 

veszélyeztetettség és a hátrányos helyzet gyakran kapcsolódik egymáshoz, ezért fel kell 

tárnunk az okokat, és meg kell találnunk a segítés lehetséges módját (segítség a tanulásban, 

anyagi támogatás, más szakemberek bevonása a probléma megoldásába krízishelyzetek 

esetén). 

A veszélyeztető okokat az iskola a pedagógiai eszközökkel ellensúlyozza, szükség esetén 

viszont a tanuló érdekében intézkedéseket kezdeményez.  

Iskolánkban iskolaorvos rendel, aki a védőnő segítségével évente rendszeres egészségügyi 

szűrést végez a tanulók körében. Az iskolaorvos, a védőnő és külső szakemberek 

(pszichológus, szociológus) bevonásával egészségügyi felvilágosító, valamint szocializációt 

elősegítő foglalkozásokat tartunk, rendőrök, közlekedési szakemberek, oktatók 

közreműködésével bűnmegelőzési, közlekedésbiztonsági és balesetvédelmi oktatást 

szervezünk. 

A szenvedélybeteg, drogfüggő tanulók esetében felvesszük a kapcsolatot a szakmailag 

illetékes szakorvossal, szakambulanciával; ha szükséges a veszélyeztetettség enyhítéséhez a 

jog, illetve a hatóság segítségét is igénybe vesszük, például fizikai bántalmazás, stb. esetében. 
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8. A szülő, tanuló, pedagógus és az intézmény partneri 

kapcsolattartásának formái 

Iskolánkban a Közoktatási Törvény által előírt és az iskolai Szervezeti Működési 

Szabályzatban rögzített szinteken és módon alakult ki a munkakapcsolat az iskola 

pedagógusai, a tanári közösség és a szülők, valamint a tanárok és a diákok között. 

 

8.1 Az iskola pedagógusainak együttműködése 
 

Iskolánkban havonta kibővített vezetőségi ülést tartanak, melyen az iskola vezetőin túl 

az osztályfőnökök, az ifjúságvédelmi felelős, a szabadidő-szervező pedagógus és 

esetenként az iskola pszichológusa is részt vesz. Ezen az értekezleten beszélik meg az 

elmúlt időszak eseményeit, az eredményeket, elosztva a következő időszak feladatait és 

az esetleg felmerülő problémákat, keresve a megoldásokat. 

 

8.2 Az iskola és a tanulók együttműködése 
 

Iskolánkban diákönkormányzat működik. A diákönkormányzat tevékenységét a törvényi 

előírásoknak megfelelően és a Szervezeti és Működési Szabályzat leírtak szerint végzi. 

Az iskolai diákönkormányzat élén választott diákbizottság áll. A diákönkormányzat 

tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed, munkáját segítő tanár 

közreműködésével végzi. A diákönkormányzat a segítő tanár közvetítésével, vagy 

közvetlenül fordulhat az iskola vezetéséhez.  

Az iskola tanulóinak legmagasabb tájékoztató-tájékozódó fóruma a diákgyűlés, amely 

az osztályközösségek által megválasztott küldöttekből áll. Összehívására az igazgató 

kezdeményezésére, vagy a diákönkormányzat működési rendjében meghatározottak 

szerint kerülhet sor. Az igazgató évente kétszer ad tájékoztatást a tanulóifjúságnak az 

iskola helyzetéről. A diákgyűlésen – melynek levezető elnöke a diákönkormányzatot 

segítő tanár – részt vesznek a nevelőtestület képviselői is. A tanulók előzetesen írásban 

vagy a közgyűlésen szóban kérdéseket tehetnek fel az iskola vezetésének. 

A tanulók egyéb – szervezett – véleménynyilvánítására osztályfőnöki órán, alkalmi 

felmérések révén, az osztályképviseleteken keresztül, illetve közvetlenül az igazgatóhoz 

fordulva nyílik lehetőség. 

 

8.3 A szülőkkel való együttműködés formái 
 

Iskolánk rendkívül fontosnak tartja a szülőkkel történő kapcsolttartást. Tudatosan 

törekszünk arra, hogy a szülőket partnernek tekintsük, bevonjuk őket az iskola oktatási-

nevelési folyamatába, rendszeresen tájékoztassuk őket az iskola általános 

tevékenységéről és a gyermekeik előrehaladásáról. 

Sajnos a hagyományos szülői kapcsolattartási formák iskolánkban nem igazán 

hatékonyak, épp ezért rendkívüli feladat hárul az osztályfőnökökre a szülőkkel való 

érintkezésben. Az igazán fontos kérdésekben akkor is igyekszünk megtudni a szülők 

véleményét, ha azok az iskola által megtartott szülői fórumokon (szülői értekezlet) nem 

jelennek meg. A rendszeresen megtartott fogadó órák mellett az iskola pedagógusai és 

vezetői akkor is rendelkezésre állnak, ha egy érdeklődő, vagy aggódó szülő ezeken 

kívül keresi fel őket. Szükség esetén a helyi Gyermekjóléti Szolgálatok segítségét is 

igénybe vesszük a szülőkkel történő érintkezésben. 
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Az iskola vezetése bevonja a szülők képviselőit az iskola életével kapcsolatos döntések 

előkészítésébe, a szülők képviselői szülői bizottságot alkotnak, ennek joga, hogy a 

tanulók iskolai életével, az őket érintő kérdésekkel kapcsolatosan véleményt 

nyilvánítsanak, javaslatot tegyenek.  

Annak érdekében, hogy a szülőket hatékonyabban bevonjuk az iskola életébe, olyan a 

hagyományostól eltérő elsősorban kulturális és szabadidős programokat szervezünk 

amelyekben számítunk a szülők aktív részvételére. Fontosnak tartjuk az iskola és a 

szülői ház kapcsolatát, ezért a továbbiakban is szervezünk olyan rendezvényeket, 

amelyek a tanár-szülő kapcsolatok erősítését szolgálják. 

 

8.4 Külső partnerekkel való együttműködés formái 

A képzésben partnereink: 

 Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet 

 Emberi Erőforrások Minisztériuma 

 Terézvárosi Önkormányzat 

 Fővárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

 Országos Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

 Oktatási Hivatal 

 Fővárosi és Megyei Kormány Hivatalok 

 Általános és Középfokú és Felsőfokú Oktatási Intézmények 

 Családsegítő szolgálatok 

Partnereink tájékoztatnak bennünket a pályázati lehetőségekről. Rendszeresen látogatják 

műsoros rendezvényeinket. 

Az oktatási folyamatban résztvevő egyéb oktatási intézményekkel is egyre bővülő és 

mélyülő kapcsolatrendszert alakítottunk ki. 

Rendszeres kapcsolatot ápolunk több általános iskolával, elsősorban azokkal, ahonnan 

több tanuló érkezik iskolánkba. Az érdeklődő továbbtanulókat rendszeresen vendégül 

látjuk nyílt napok keretében. 

 

 

9. Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi rendje 

A diákönkormányzati munka célja a közéletiségre, a tudatos, felelős, demokratikus emberi 

magatartásra nevelés, közreműködés a tanórán kívüli tevékenység szervezésében. A 

diákönkormányzat szerepe az, hogy a tanulók érdekeinek hatékony képviseletét ellássa. A 

tanuló joga, hogy a diákönkormányzathoz fordulhasson érdekképviseletért. A 

diákönkormányzat tevékenysége kiterjed a tanulókat érintő valamennyi kérdésre, így 

különösen a következőkre:  

 a házirendben, szervezeti és működési szabályzatban meghatározott jogokra, 

kötelezettségekre,  

 a diákönkormányzat diákképviselettel kapcsolatos jogaira.  
 

9.1  A diákönkormányzat működési feltételei  

A diákönkormányzat működésének feltételeit az intézmény biztosítja. Feladatainak 

ellátásához, térítésmentesen használhatja az intézmény helyiségeit, berendezéseit.  
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9.2 A diákönkormányzat működésének keretei  

A diákönkormányzat választott testülete, döntéshozó szerve a diáktanács, melynek tagjait 

az osztályok küldik 2-2 tanuló személyében. A diáktanács munkájának segítése a 

diákönkormányzatot segítő pedagógus feladata.  

A diákönkormányzat szükség szerint tart üléseket.  

 

9.3 A diákönkormányzat feladata, hatásköre  

A jogszabályi előírások alapján a diákönkormányzat feladat- és hatásköre a következő:  

 figyelemmel kíséri a gyermeki, tanulói jogok érvényesülését,  

 megállapításairól, tevékenységéről tájékoztatja a diákokat,  

 gyakorolja a jogszabályban meghatározott jogait.  

 

 

10. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges eszközök és 

felszerelések jegyzéke 

 

Tanulóink sajátosságából adódóan döntő jelentősége van a motiváló környezet 

megteremtésének. Az iskola légköre, tárgyai, az osztályok berendezése önmagukban is 

motivációs erővel kell, hogy rendelkezzenek. Ezen feltétel különösen az épületbeli adottságok 

miatt jelenleg csak részben teljesül. Az épületbeli adottságokat, a berendezéseket, eszközöket, 

mind a szolgáltatási kínálatot bővíteni, fejleszteni szükséges. A tervezett beruházással 

reményeink szerint lényeges javulnak a feltételeink. 

Különösen fontos az egyéni és kiscsoportos foglalkoztatás, a szabadidős foglalkoztatás, az 

iskolai sportolás feltételeinek jelentős javítása. 

A nevelési–oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendeletben 

foglalt kötelező (minimális) eszközöket a fenntartó nagyrészt biztosította, viszont az 

intézmény képzési profiljának bővítése, az új OKJ bevezetése, az eszközök elhasználódása, 

feltétlenül jelentős taneszköz fejlesztést, korszerűsítést igényel különös tekintettel 

telephelyeinkre. 

Az alábbiak a feltétlenül szükséges eszközök jegyzékét tartalmazzák. 

10.1 Berendezés, bútorzat 

 Osztályonként (a tanulólétszámnak megfelelő) tanulói pad és szék. 

 Zárható szekrény az osztály saját szemléltetőeszközei, fejlesztő eszközei 

számára. 

 Az otthonosság érzetét keltő tárgyak (függöny, virágtartó, szemétkuka, fogas 

stb.) 

 Tanári asztal, szék. 

 Fehér tábla, mágnes tábla. 

 Faliújság  

 Írásvetítő vagy mobil multimédiás (számítógéppel, projektorral felszerelt) 

szekrény és Internet csatlakozási lehetőség. 

 

10.2 A nevelő, oktató munka megvalósításához szükséges eszközök 

 Pályaorientációra, gyakorlati foglalkozásokra alkalmas terem és eszközök.  

 Fejlesztő pedagógus számára tesztekés a munkájához fejlesztő játékok. 



Kalyi Jag Roma Nemzetiségi Általános és Középiskola Pedagógia Programja 

31 

 

 Művészeti órákra (rajz), tréningekre alkalmas terem, könnyen mozgatható 

székek, paraván, hi-fi torony, CD-k, hangkazetták, esetleg: égetőkemence, 

korong. 

 Táncterem, zeneterem a művészeti oktatásra megfelelő eszközökkel 

(szivacslapok, hi-fi torony, TV, videolejátszó,CD-k, hangkazetták). 

 Számítógépterem, minimum 12 állomással, tanári géppel, projektorral, 

vetítővászonnal, lapolvasóval. 

 Tanműhely, taniroda a szakmai képzéshez. 

 Könyvtár számítógéppel, esztétikus bútorzattal, helyi megvilágítással, nyílt 

internetezési lehetőséggel. 

 Természettudományi szaktanterem a kísérletezéshez, az ehhez szükséges 

eszközök, vegyszerek, felszerelések. 

 Színházterem, vagy média terem a szabadidős tevékenységhez. 

 Tornaterem vagy tornaszoba, ill. kondicionálóterem, sportudvar, a megfelelő 

felszereltséggel, többféle sportághoz és a gyógytestneveléshez használható 

eszközökkel. 

 Folyóiratok, lexikonok, szótárak stb. az oktatáshoz. 

 Multimédiás eszközök az oktatáshoz. 

 A szabadidős programokhoz, életvezetési ismeretekhez, pályaorientációhoz és 

a művészeti tárgyakhoz nyersanyagok, szerszámok, gépek. 

 Számítógép, nyomtató, Internet elérési lehetőség a tanári szobában. 

 Iskolarádió. 

 Diákkuckó, klubszoba. 

 

A felsorolt eszközök és felszerelések forrása az NSZFI-vel kötött szerződés ill. egyéb 

pályázati források. 
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III Az iskola helyi tanterve 

 

1. Beveztő 

A 2019. évi LXXX új szakképzési törvény által meghatározott szakmai programterv a 

Szakmai Programtervben van rögzítve, az iskola helyi tanterve azzal egyűt érvényes. 

2. Általános iskola 

2.1 Alsó tagozat:  általános tantervű osztály 
 

az iskola helyi tanterve  
 

 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 

 az 51/2012. (XII.21.) sz. EMMI rendelet 1. melléklete 

 az ének tantárgy tekintetében az 51/2012. (XII.21.) sz. EMMI rendelet 

7. melléklet 7.8. pontja 

 valamint a 110/2012 Korm.rend. 8§ (3)  

alapján készült. 

 

2.1.1 Felvétel és átvétel az iskolatípusba 
 

Első osztályosok felvételkor a mindenkori Törvényi előírásoknak 

megfelelően járunk el. Az általános tantervű első osztályba felvételi vizsga 

nélkül, a szabad helyek függvényében vesszük fel a jelentkezőket. 

Az emelt óraszámú ének-zene osztályba jelentkezők meghallgatáson vesznek 

részt, melyet az osztálytanító és az ének-zenét oktató pedagógus közösen tart.  

A pedagógusok a meghallgatáson vizsgálják: 
 

 legalább 10-15 népi énekes játék, gyermekdal, mondóka ismerete. 

 gyermekvers kifejező előadása. 

 jó éneklési készség az életkornak megfelelő hangmagasságban és 

hangterjedelemben (c’–c”), pontos hangátvétellel 
 

A tanulók átvételére 1-4. évfolyamon év közben is van lehetőség. A 

jelentkező tanulókat az általános tantervű osztályokba a szabad helyek 

függvényében vesszük át. Az emelt óraszámú ének-zene osztályba azonos 

iskolatípusból felvételi vizsga nélkül (a szabad helyek függvényében) 

veszünk át tanulókat, általános tantervű osztályból érkezők esetén 

különbözeti vizsga letétele szükséges. 

Az átvenni szándékozott tanulók részére befogadó nyilatkozatot állítunk 

ki, melyet az előző iskolában kell leadni. 

A felvételről és átvételről minden esetben az igazgató dönt. 

 
Az első osztályosok beiratkozáskor be kell mutatni: 

 a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére 

kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványt, 
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 az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító 

igazolást 

 nyilatkozatot a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról 

 nyilatkozatot életvitelszerű lakcímről    

 kitöltött adatlapot  

 a gyermek TAJ kártyáját 

 a tanuló adókártyája (amennyiben rendelkezik ilyennel) 

 nyilatkozatot hit-és erkölcstan választásáról 

 az emelt óraszámú ének-zene osztály esetén a meghallgatásról 

készült jegyzőkönyvet 
 

A 2-4. évfolyamra való beiratkozáskor be kell mutatni: 

 a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére 

kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványt, 

 nyilatkozatot a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról 

 nyilatkozatot életvitelszerű lakcímről    

 kitöltött adatlapot  

 a gyermek TAJ kártyáját 

 a tanuló adókártyája (amennyiben rendelkezik ilyennel) 

 a tanulóval kapcsolatos szakértői vélemény (amennyiben készült 

ilyen) 

 bizonyítványt 

 ha az átvétel tanév közben történik, naplómásolatot az előző 

iskolában elért eredményekről, a hiányzások számáról 

 nyilatkozatot hit-és erkölcstan választásáról 

2.1.2 Az iskola egyes évfolyamán tanított tantárgyak, a kötelező és a szabad sáv 

terhére szervezett tanórai foglalkozások és azok óraszámai 

Az 1-4 évfolyamok tantárgyai és heti óraszámai, 2020 

   Heti óraszám/évfolyam 1. 2. 3. 4. 

  köt. vál. köt. vál. köt. vál. köt. vál. 

Magyar nyelv és irodalom 7   7   5   5   

Matematika 4   4   4   4   

Etika/hit és erkölcstan 1   1   1   1   

Első élő idegen nyelv             2   

Romani nyelv és irodalom   1   1   1   1 

Cigány népismeret   1   1   1   1 

Környezetismeret         1   1   

Ének-zene 2   2   2   2   

Vizuális kultúra 2   2   2   1   

Technika és tervezés 1   1   1   1   

Digitális kultúra         1   1   

Testnevelés 5   5   5   5   

Összesen 22 2 22 2 22 2 23 2 

Összes óraszám 24 24 24 25 
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2.1.3 A magasabb évfolyamra lépés feltételei 

 

A pedagógus a 3-4. tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben 

rendszeresen érdemjeggyel értékeli, félévkor és a tanítási év végén 

osztályzattal minősíti.  

A félévi és az év végi osztályzatot az érdemjegyek alapján kell 

meghatározni. Az évközi érdemjegyeket és az év végi osztályzatokat 

szóbeli vagy írásbeli szöveges értékelés kíséri. Az iskola az osztályzatról a 

tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét félévkor értesítő, év végén 

bizonyítvány útján értesíti. 

Az első évfolyamon félévkor és év végén, a második évfolyamon félévkor 

szöveges minősítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy 

megfelelően teljesített vagy felzárkóztatásra szorul. 

 
A tanuló az iskola magasabb évfolyamára léphet, ha 
 

 a kiadott tantervben meghatározott követelményeket az adott 

évfolyamon minden tantárgyból teljesítette.  

 a 2-4. évfolyamos tanulók minden tantárgyból elégséges év végi 

osztályzatot kaptak 

 amennyiben a 2-4. évfolyamos tanuló egy, két vagy három 

tantárgyból az évfolyam követelményeit nem teljesítette, év végén 

javítóvizsgát tehet, négy tantárgy követelményének nem teljesítése 

esetén az évfolyamot ismételni köteles 

 

A magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat 

megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie ha:  
 

 az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való 

részvétel alól,  

 az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a 

tanulmányi követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse,  

 egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott, és érdemjegye nem 

állapíthatók meg 

 magántanuló volt (magatartását és szorgalmát nem kell minősíteni) 

 egy tantárgyból a kötelező órák 30%-nál többet hiányzott és 

érdemjegye nem állapítható meg  

 

Az iskola igazgatója a szülő kérésére legfeljebb egy alkalommal 

engedélyezheti az iskola első évfolyamának megismétlését, akkor is, ha a 

tanuló az előírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette. Ebben 

az esetben a tanuló csak a megismételt évfolyamról kap bizonyítványt. 

 

2.1.4 Vizsgák rendje 

Különbözeti vizsga:  különbözeti vizsgát tesz az a tanuló, aki 

tanulmányait valamely tantárgyból a már működő emelt 

szintű csoportban kívánja folytatni.  

A különbözeti vizsga minden tekintetben megegyezik az 

egyéb tanulmányok alatti vizsgákkal. A tantárgyi 

követelményeket a szaktanárok jelölik ki. 
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Osztályozó vizsga: osztályozó vizsgát tesz az a tanuló:  

 akinek éves hiányzása a jogszabályban előírt mértéket (250 

tanítási óra) meghaladja és jegyei alapján nem osztályozható.  

 akinek hiányzása egy adott tárgyból a tantárgy óraszámának 

30%-át meghaladta és érdemjegyei nem teszik lehetővé az 

osztályozást az adott tárgyból.  

 aki tanulmányait magántanulóként végzi.  
 A tanulónak év végén az egész év anyagából kell vizsgáznia, ha 

nem kívánja, hogy a félévi osztályzatot az év végi vizsgán 

beszámítsák.  

 Az osztályozó vizsgán a tanulónak a megadott témakörök 

mindegyikéből számot kell adnia. 
 

Javítóvizsga:  

 Javítóvizsgát tesz az a tanuló aki a tanév végén maximum 3 

tárgyból elégtelen osztályzatot kapott, és a javítóvizsga 

letételére a tantestülettől engedélyt kapott.  

 aki osztályozó, különbözeti vizsgáról igazolatlanul távol 

maradt, vagy azt nem fejezte be, ill. az előírt időpontig nem 

tette le,  

 aki az osztályozóvizsga követelményeinek nem felelt meg.  

 A javítóvizsgán számon kért ismeretek a tanmenet teljes 

anyagát felölelik. A tantárgyi követelményeket a szaktanárok 

jelölik ki. 

 

Pótló vizsga: 

Pótló vizsgát tesz az a tanuló, aki egy vizsgát neki fel nem 

róható okból nem kezdte meg, vagy a vizsgát igazolható 

okból nem tudta befejezni  
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2.2 Felső tagozat: általános tantervű osztály 

 

az iskola helyi tanterve  
 

 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 

 az 51/2012. (XII.21.) sz. EMMI rendelet 2. melléklete 

 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelet A NAT kiadásáról, 

bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) 

Korm. rendelet módosításáról 

 Nemzeti köznevelési tv. 26.§ (2) bekezdés alapján 

alapján készült. 

 

2.2.1 Felvétel és átvétel az iskolatípusba 

Ötödik osztályosok felvételkor a mindenkori Törvényi előírásoknak megfelelően járunk el. Az 

általános tantervű első osztályba felvételi vizsga nélkül, a szabad helyek függvényében vesszük 

fel a jelentkezőket. 

 

A tanulók átvételére 5-8. évfolyamon év közben is van lehetőség. A jelentkező tanulókat az 

általános tantervű osztályokba a szabad helyek függvényében vesszük át. Az emelt óraszámú 

ének-zene osztályba azonos iskolatípusból felvételi vizsga nélkül (a szabad helyek 

függvényében) veszünk át tanulókat, általános tantervű osztályból érkezők esetén különbözeti 

vizsga letétele szükséges. 

Az átvenni szándékozott tanulók részére befogadó nyilatkozatot állítunk ki, melyet az előző 

iskolában kell leadni. 

 

A felvételről és átvételről minden esetben az igazgató dönt. 

 

Az 5-8. évfolyamra való beiratkozáskor be kell mutatni: 

 a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet 

igazoló hatósági igazolványt, 

 nyilatkozatot a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról 

 nyilatkozatot életvitelszerű lakcímről    

 kitöltött adatlapot  

 a gyermek TAJ kártyáját 

 a tanuló adókártyája (amennyiben rendelkezik ilyennel) 

 a tanulóval kapcsolatos szakértői vélemény (amennyiben készült ilyen) 

 bizonyítványt, vagy 

 ha az átvétel tanév közben történik, naplómásolatot az előző iskolában elért 

eredményekről, a hiányzások számáról 

 nyilatkozatot hit-és erkölcstan választásáról 
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2.2.2 Az iskola egyes évfolyamán tanított tantárgyak, a kötelező és a szabad sáv 

terhére szervezett tanórai foglalkozások és azok óraszámai 

Az 5-8 évfolyamok tantárgyai és heti óraszámai, 2020 

    Heti óraszám/évfolyam 5. 6. 7. 8. 

  köt. vál. köt. vál. köt. vál. köt. vál. 

Magyar nyelv és irodalom 4   4   3   3   

Matematika 4   4   3   3   

Történelem 2   2   2   2   

Állampolgári ismeretek             1   

Etika/hit és erkölcstan 1   1   1   1   

Első élő idegen nyelv 3   3   3   3   

Romani nyelv és irodalom   2   2   2   2 

Cigány népismeret   1   1   1   1 

Fizika         1,5   1,5   

Biológia         1,5   1,5   

Földrajz         1,5   1,5   

Kémia         1,5   1,5   

Természettudomány 2   2           

Ének-zene 2   1   1   1   

Vizuális kultúra 1   1   1   1   

Technika és tervezés 1   1   1       

Digitális kultúra 1   1   1   1   

Testnevelés 3   3   3   3   

Néptánc 2   2   2   2   

Hon- és népismeret 1               

Dráma és szinház         0,5   0,5   

Osztályfönöki 1   1   1   1   

Összesen 28 3 26 3 28,5 3 28,5 3 

Összes óraszám 31 29 31,5 31,5 

2.2.3 A magasabb évfolyamra lépés feltételei 

 

A pedagógus a 5-8. tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen 

érdemjeggyel értékeli, félévkor és a tanítási év végén osztályzattal minősíti.  

A félévi és az év végi osztályzatot az érdemjegyek alapján kell meghatározni. Az évközi 

érdemjegyeket és az év végi osztályzatokat szóbeli vagy írásbeli szöveges értékelés kíséri. Az 

iskola az osztályzatról a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét félévkor értesítő, év végén 

bizonyítvány útján értesíti. 

 

A tanuló az iskola magasabb évfolyamára léphet, ha 

 a kiadott tantervben meghatározott követelményeket az adott évfolyamon minden 

tantárgyból teljesítette.  
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 a 5-8. évfolyamos tanulók minden tantárgyból elégséges év végi osztályzatot kaptak 

 amennyiben a 5-8. évfolyamos tanuló egy, két vagy három tantárgyból az évfolyam 

követelményeit nem teljesítette, év végén javítóvizsgát tehet, négy tantárgy 

követelményének nem teljesítése esetén az évfolyamot ismételni köteles 

 

A magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához a 

tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie ha:  

 az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,  

 az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi 

követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse,  

 egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott, és érdemjegye nem állapíthatók meg 

 magántanuló volt (magatartását és szorgalmát nem kell minősíteni) 

 egy tantárgyból a kötelező órák 30%-nál többet hiányzott és érdemjegye nem 

állapítható meg  

 

 

2.2.4 Vizsgák rendje 
 

Különbözeti vizsga:  különbözeti vizsgát tesz az a tanuló, aki tanulmányait valamely 

tantárgyból a már működő emelt szintű csoportban kívánja folytatni.  

A különbözeti vizsga minden tekintetben megegyezik az egyéb tanulmányok alatti vizsgákkal. 

A tantárgyi követelményeket a szaktanárok jelölik ki. 

 

Osztályozó vizsga: osztályozó vizsgát tesz az a tanuló:  

 akinek éves hiányzása a jogszabályban előírt mértéket (250 tanítási óra) meghaladja és 

jegyei alapján nem osztályozható.  

 akinek hiányzása egy adott tárgyból a tantárgy óraszámának 30%-át meghaladta és 

érdemjegyei nem teszik lehetővé az osztályozást az adott tárgyból.  

 aki tanulmányait magántanulóként végzi.  

 A tanulónak év végén az egész év anyagából kell vizsgáznia, ha nem kívánja, hogy a 

félévi osztályzatot az év végi vizsgán beszámítsák.  

 Az osztályozó vizsgán a tanulónak a megadott témakörök mindegyikéből számot kell 

adnia. 

 

Javítóvizsga:  

 

 Javítóvizsgát tesz az a tanuló aki a tanév végén maximun 3 tárgyból elégtelen 

osztályzatot kapott, és a javítóvizsga letételére a tantestülettől engedélyt kapott.  

 aki osztályozó, különbözeti vizsgáról igazolatlanul távol maradt, vagy azt nem fejezte 

be, ill. az előírt időpontig nem tette le,  
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 aki az osztályozóvizsga követelményeinek nem felelt meg.  

 A javítóvizsgán számon kért ismeretek a tanmenet teljes anyagát felölelik. A tantárgyi 

követelményeket a szaktanárok jelölik ki. 

Pótló vizsga: 

Pótló vizsgát tesz az a tanuló, aki egy vizsgát  neki fel nem róható okból nem kezdte meg, 

vagy a vizsgát igazolható okból nem tudta befejezni  
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3.  Gimnázium  

 

3.1 4 évfolyamos gimnázium 
 

az iskola helyi tanterve  

 

 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 

 az 51/2012. (XII.21.) sz. EMMI rendelet 3. melléklete 

 valamint a 110/2012 Korm.rend. 8§ (3)  

 40/2002 (V.24.) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről 

 100/1997 (VI.13) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatáról 

alapján készült. 

 

3.1.1 Felvétel és átvétel az iskolatípusba 

 

Kilencedik osztályosok felvételkor a mindenkori Törvényi előírásoknak megfelelően járunk 

el. Az általános tantervű első osztályba felvételi vizsga nélkül, a szabad helyek függvényében 

vesszük fel a jelentkezőket. 

 

A tanulók átvételére 9-12. évfolyamon év közben is van lehetőség. A jelentkező tanulókat az 

általános tantervű osztályokba a szabad helyek függvényében vesszük át. 

Az átvenni szándékozott tanköteles tanulók részére befogadó nyilatkozatot állítunk ki, melyet 

az előző iskolában kell leadni. 

A felvételről és átvételről minden esetben az igazgató dönt. 

Az 9-12. évfolyamra való beiratkozáskor be kell mutatni: 

 a tanuló személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló 

hatósági igazolványt, 

 nyilatkozatot a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról 

 nyilatkozatot életvitelszerű lakcímről 

 kitöltött adatlapot 

 a tanuló TAJ kártyáját 

 a tanuló adókártyája (amennyiben rendelkezik ilyennel) 

 a tanulóval kapcsolatos szakértői véleményt (amennyiben készült ilyen) 

bizonyítványt, vagy 

ha az átvétel tanév közben történik, naplómásolatot az előző iskolában elért eredményekről, a 

hiányzások számáról 
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3.1.2 Az iskola egyes évfolyamán tanított tantárgyak, a kötelező és a szabad sáv 

terhére szervezett tanórai foglalkozások és azok óraszámai 

 

Gimnázium 4 évfolyamos (kifutó) 

 

 

 

  

köt. vál. köt. vál. köt. vál. köt. vál.

Magyar nyelv és irodalom 4 1 4 1 4 1 4 1

Angol nyelv 3 3 3 2 3 2

Cigány nyelv 3 3 3 3

Matematika 3 1 3 1 3 1 3 1

Történelem, társadalmi és állampolgári ism. 2 2 3 1 3 1

Etika 1 1

Biológia – egészségtan 2 2 2

Fizika 2 2 2

Kémia 2 2

Földrajz 2 2

Ének-zene 1 1

Vizuális kultúra 1 1

Dráma és tánc

Mozgóképkultúra és médiaismeret 1 2 2

Művészetek**

Informatika 1 1 1 1

Technika, életvitel és gyakorlat 1

Testnevelés és sport 3 3 3 3

Tánc 2 2 2 2

Cigány kisebbségi népismeret 1 1 1 1

Választott érettségi tantárgy 1

Osztályfőnöki 1 1 1 1

Kötelező órák összesen   (51/2012 (XII.21.) EMMI rend. 3. mell.)

Szabadon tervezh. órák  (51/2012 (XII.21.) EMMI rend. 3. mell.)

Rendelkezésre álló órakeret (2011. évi CXC. törv. 6. mell.)

Plusz óraszám lehetőség (110/2012 Korm.rend. 8§ (3) )

Maximális óraszám:

Osztály heti óraszáma:

39394039

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

8644

3536 3535

35353635

4444

GIMNÁZIUM  9-12. évfolyam  általános tanterv

31 32 29 27
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Az 9-12 évfolyamok tantárgyai és heti óraszámai,2020 
     

 Heti óraszám/évfolyam 9. 10. 11. 12.  

  köt. vál. köt. vál. köt. vál. köt. vál. 

Magyar nyelv és irodalom 3   4   4   4   

Matematika 3   3   3   3 2 

Történelem 2   2   3   3   

Állampolgári ismeretek             1   

Angol nyelv 3   3   4   4   

Romani nyelv 3   3   3   3   

Cigány népismeret   1   1   1   1 

Fizika 2   3           

Kémia 1   2           

Biológia 3   2           

Földrajz 2   1           

Természettudomány         2       

Ének-zene 1   1           

Vizuális kultúra 1   1           

Digitális kultúra 2   1   2       

Mozgókép és médiaismeretek             1   

Testnevelés 3   3   3   3   

Néptánc 2   2   2   2   

Képességfejlesztés                 

Kötött célú órakeret         4   4   

Osztályfőnöki 1   1   1   1   

Összesen 32 1 32 1 31 1 29 3 

Összes óraszám 33 33 32 32 

 

3.1.3 A magasabb évfolyamra lépés feltételei 

 

A pedagógus a 9-12. tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen 

érdemjeggyel értékeli, félévkor és a tanítási év végén osztályzattal minősíti.  

A félévi és az év végi osztályzatot az érdemjegyek alapján kell meghatározni. Az évközi 

érdemjegyeket és az év végi osztályzatokat szóbeli vagy írásbeli szöveges értékelés kíséri. Az 

iskola az osztályzatról a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét félévkor értesítő, év végén 

bizonyítvány útján értesíti. 

 

 

A tanuló az iskola magasabb évfolyamára léphet, ha 

 

 a kiadott tantervben meghatározott követelményeket az adott évfolyamon minden 

tantárgyból teljesítette.  

 a 9-12. évfolyamos tanulók minden tantárgyból elégséges év végi osztályzatot kaptak 
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 amennyiben a 9-12. évfolyamos tanuló egy, két vagy három tantárgyból az évfolyam 

követelményeit nem teljesítette, év végén javítóvizsgát tehet, négy tantárgy 

követelményének nem teljesítése esetén az évfolyamot ismételni köteles 

 

A magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához a 

tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie ha:  

 

 az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,  

 az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi 

követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse,  

 egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott, és érdemjegye nem állapíthatók meg 

 egyéni tanrenden volt (magatartását és szorgalmát nem kell minősíteni) 

 egy tantárgyból a kötelező órák 30%-nál többet hiányzott és érdemjegye nem 

állapítható meg  

3.1.4 Vizsgák rendje 

 

A hatályos jogszabályok alapján a gimnázium 12. évfolyamának sikeres elvégzése és 50 óra 

közösségi munka teljesítése után a tanulók érettségi vizsgát tehetnek. Az érettségi vizsga 

kötelező és szabadon választott vizsgatantárgyait és a vizsga követelményeit a mindenkor 

hatályos jogszabályok határozzák meg.  

 

Kötelező vizsgatantárgyak: 

 magyar nyelv és irodalom (írásbeli és szóbeli), 

 matematika (írásbeli), 

 történelem és társadalmi ismeretek (írásbeli és szóbeli), 

 idegen nyelv (írásbeli, szóbeli) 

Rendes érettségi vizsga: a középiskolai tanulmányok követelményeinek teljesítése után, a 

tanulói jogviszony fennállása alatt vagy megszűnését követően első alkalommal tett érettségi 

vizsga. 

Előrehozott érettségi vizsga: a tanulói jogviszony fennállása alatt, a helyi tantervben a 

jelentkező számára az adott tantárgyra vonatkozóan meghatározott követelmények teljesítését 

követően a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőző első vagy második tanév 

május–júniusi vizsgaidőszakában első alkalommal letett érettségi vizsga, idegen nyelvekből, 

továbbá informatikából. 

Kiegészítő érettségi vizsga: a sikeresen befejezett érettségi vizsga után az érettségi 

bizonyítványban nem szereplő egyes vizsgatárgyból tett vizsga. 

Szintemelő érettségi vizsga: egyes vizsgatárgyból a középszinten sikeresen befejezett 

érettségi vizsgának az emelt szintű érettségi vizsgán első alkalommal történő megismétlése. A 
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tanulói jogviszony fennállása alatt, a középiskolai tanulmányok teljes befejezése előtt 

szintemelő érettségi vizsgát idegen nyelvekből, továbbá informatikából lehet tenni. 

Pótló érettségi vizsga: a vizsgázónak fel nem róható okból meg sem kezdett, vagy 

megkezdett, de be nem fejezett rendes, előrehozott, kiegészítő, szintemelő, ismétlő, javító 

érettségi vizsga folytatása. 

Javító érettségi vizsga: a vizsgázónak felróható okból meg sem kezdett, vagy megkezdett, de 

be nem fejezett, illetve a megkezdett, de tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt 

sikertelen 

 rendes, 

 előrehozott, 

 pótló és 

 az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti szintemelő érettségi vizsga megismétlése. 

Ismétlő érettségi vizsga: az érettségi bizonyítvány kiadása után egyes vizsgatárgyból a 

korábban sikeresen letett érettségi vizsga azonos szinten, illetve az emelt szintű vizsga 

középszinten történő megismétlése.  

Próba érettségi vizsga: a tanév vége előtt, a rendes érettségi vizsgával azonos feltételekkel és 

körülmények között tartott, az iskola által, gyakorlás céljából szervezett vizsga 
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3.2 5 évfolyamos gimnázium (nyelvi előkészítő+4 év) 

az iskola helyi tanterve  

 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 

 az 51/2012. (XII.21.) sz. EMMI rendelet 3. melléklete 

 az 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 7. melléklete 

 valamint a 110/2012 Korm.rend. 8§ (3)  

 40/2002 (V.24.) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről 

 100/1997 (VI.13) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatáról 

alapján készült. 

 

 

3.2.1 Felvétel és átvétel az iskolatípusba 

 

Kilencedik osztályosok felvételekor a mindenkori Törvényi előírásoknak megfelelően járunk 

el. A nyelvi előkészítő osztályba felvételi vizsga nélkül, a szabad helyek függvényében 

vesszük fel a jelentkezőket. 

 

A tanulók átvételére 9-12. évfolyamon év közben is van lehetőség. A jelentkező tanulókat az 

általános tantervű osztályokba a szabad helyek függvényében vesszük át. . A nyelvi előkészítő 

osztályba azonos iskolatípusból felvételi vizsga nélkül (a szabad helyek függvényében) 

veszünk át tanulókat, általános tantervű osztályból érkezők esetén különbözeti vizsga letétele 

szükséges. 

Az átvenni szándékozott tanköteles tanulók részére befogadó nyilatkozatot állítunk ki, melyet 

az előző iskolában kell leadni. 

A felvételről és átvételről minden esetben az igazgató dönt. 

 

Az 9-12. évfolyamra való beiratkozáskor be kell mutatni: 

 a tanuló személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló 

hatósági igazolványt, 

 nyilatkozatot a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról 

 nyilatkozatot életvitelszerű lakcímről    

 kitöltött adatlapot  

 a tanuló TAJ kártyáját 

 a tanuló adókártyája (amennyiben rendelkezik ilyennel) 

 a tanulóval kapcsolatos szakértői véleményt (amennyiben készült ilyen) 

 bizonyítványt, vagy 

 ha az átvétel tanév közben történik, naplómásolatot az előző iskolában elért 

eredményekről, a hiányzások számáról 
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3.2.2 Az iskola egyes évfolyamán tanított tantárgyak, a kötelező és a szabad sáv 

terhére szervezett tanórai foglalkozások és azok óraszámai 

 

Gimnázium 5 évfolyamos 

 

 

 

 

köt. vál. köt. vál. köt. vál. köt. vál. köt. vál.

Magyar nyelv és irodalom 3 4 1 4 1 4 1 4 1

Angol nyelv 6 3 3 3 3

Cigány nyelv 12 3 2 3 2 3 2 3 2

Matematika 3 3 1 3 1 3 1 3 1

Történelem, társadalmi és állampolgári ism. 1 2 2 3 1 3 1

Etika 1 1

Biológia – egészségtan 2 2 2

Fizika 2 2 2

Kémia 2 2

Földrajz 2 2

Ének-zene 1 1

Vizuális kultúra 1 1

Dráma és tánc

Mozgóképkultúra és médiaismeret 1 2 2

Művészetek**

Informatika 4 1 1 1 1

Technika, életvitel és gyakorlat 1

Testnevelés és sport 3 3 3 3 3

Tánc 2 2 2 2 2

Cigány kisebbségi népismeret 1 1 1 1

Választott érettségi tantárgy 1

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1

Kötelező órák összesen   (51/2012 (XII.21.) EMMI rend. 3. mell.)

Szabadon tervezh. órák  (51/2012 (XII.21.) EMMI rend. 3. mell.)

Rendelkezésre álló órakeret (2011. évi CXC. törv. 6. mell.)

Plusz óraszám lehetőség (110/2012 Korm.rend. 8§ (3) )

Maximális óraszám:

Osztály heti óraszáma:

GIMNÁZIUM  5 évfolyamos   nyelvi előkészítő tanterv

27

8644

12.évf.9NY

3538 3537

35353635

4444

393935

35

35

35

Tantárgy neve
9.évf. 10.évf. 11.évf.

4039

31 32 29
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Az 9-12 évfolyamok tantárgyai és heti óraszámai,2020 
     

 Heti óraszám/évfolyam 9NY 9. 10. 11. 12.   

  köt. vál. köt. vál. köt. vál. köt. vál. köt. vál. 

Magyar nyelv és irodalom     3   4   4   4   

Matematika     3   3   3   3 2 

Történelem     2   2   3   3   

Állampolgári ismeretek                 1   

Angol nyelv 18   3   3   4   4   

Romani nyelv     3   3   3   3   

Cigány népismeret       1   1   1   1 

Fizika     2   3           

Kémia     1   2           

Biológia     3   2           

Földrajz     2   1           

Természettudomány             2       

Ének-zene     1   1           

Vizuális kultúra     1   1           

Digitális kultúra 3   2   1   2       

Mozgókép és médiaismeretek                 1   

Testnevelés 3   3   3   3   3   

Néptánc 2   2   2   2   2   

Képességfejlesztés 5                   

Kötött célú órakeret             4   4   

Osztályfönöki 1   1   1   1   1   

Összesen 32 0 32 1 32 1 31 1 29 3 

Összes óraszám 32 33 33 32 32 

 

 

 

3.2.3 A magasabb évfolyamra lépés feltételei 

 

A pedagógus a 9NY-12. tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen 

érdemjeggyel értékeli, félévkor és a tanítási év végén osztályzattal minősíti.  

A félévi és az év végi osztályzatot az érdemjegyek alapján kell meghatározni. Az évközi 

érdemjegyeket és az év végi osztályzatokat szóbeli vagy írásbeli szöveges értékelés kíséri. Az 

iskola az osztályzatról a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét félévkor értesítő, év végén 

bizonyítvány útján értesíti. 

 

A tanuló az iskola magasabb évfolyamára léphet, ha 

 a kiadott tantervben meghatározott követelményeket az adott évfolyamon minden 

tantárgyból teljesítette.  
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 a 9NY-12.évfolyamos tanulók minden tantárgyból elégséges év végi osztályzatot 

kaptak 

 amennyiben a 9NY-12. évfolyamos tanuló egy, két vagy három tantárgyból az 

évfolyam követelményeit nem teljesítette, év végén javítóvizsgát tehet, négy tantárgy 

követelményének nem teljesítése esetén az évfolyamot ismételni köteles 

 teljesítette az alábbi táblázatban lévő nyelvi szinteket 

 
NYEK évfolyam, 

minimumszint 

10. évfolyam, 

minimumszint 

12. évfolyam, 

minimumszint 

1. 

idegen 

nyelv 

A2-B1 B1-B2 B2 

2. 

idegen 

nyelv 

 A2-B1 B1-B2 

 

 

A magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához a 

tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie ha:  

 az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,  

 az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi 

követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse,  

 egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott, és érdemjegye nem állapíthatók meg 

 magántanuló volt (magatartását és szorgalmát nem kell minősíteni) 

 egy tantárgyból a kötelező órák 30%-nál többet hiányzott és érdemjegye nem 

állapítható meg  

 

 

 

 

3.2.4 Vizsgák rendje 

 

A hatályos jogszabályok alapján a gimnázium 12. évfolyamának sikeres elvégzése és 50 óra 

közösségi munka teljesítése után a tanulók érettségi vizsgát tehetnek. Az érettségi vizsga 

kötelező és szabadon választott vizsgatantárgyait és a vizsga követelményeit a mindenkor 

hatályos jogszabályok határozzák meg.  

 

 

Kötelező vizsgatantárgyak: 

 magyar nyelv és irodalom (írásbeli és szóbeli), 

 matematika (írásbeli), 

 történelem és társadalmi ismeretek (írásbeli és szóbeli), 
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 idegen nyelv (írásbeli, szóbeli) 

Rendes érettségi vizsga: a középiskolai tanulmányok követelményeinek teljesítése után, a 

tanulói jogviszony fennállása alatt vagy megszűnését követően első alkalommal tett érettségi 

vizsga. 

Előrehozott érettségi vizsga: a tanulói jogviszony fennállása alatt, a helyi tantervben a 

jelentkező számára az adott tantárgyra vonatkozóan meghatározott követelmények teljesítését 

követően a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőző első vagy második tanév 

május–júniusi vizsgaidőszakában első alkalommal letett érettségi vizsga, idegen nyelvekből, 

továbbá informatikából. 

Kiegészítő érettségi vizsga: a sikeresen befejezett érettségi vizsga után az érettségi 

bizonyítványban nem szereplő egyes vizsgatárgyból tett vizsga. 

Szintemelő érettségi vizsga: egyes vizsgatárgyból a középszinten sikeresen befejezett 

érettségi vizsgának az emelt szintű érettségi vizsgán első alkalommal történő megismétlése. A 

tanulói jogviszony fennállása alatt, a középiskolai tanulmányok teljes befejezése előtt 

szintemelő érettségi vizsgát idegen nyelvekből, továbbá informatikából lehet tenni. 

Pótló érettségi vizsga: a vizsgázónak fel nem róható okból meg sem kezdett, vagy 

megkezdett, de be nem fejezett rendes, előrehozott, kiegészítő, szintemelő, ismétlő, javító 

érettségi vizsga folytatása. 

Javító érettségi vizsga: a vizsgázónak felróható okból meg sem kezdett, vagy megkezdett, de 

be nem fejezett, illetve a megkezdett, de tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt 

sikertelen 

 rendes, 

 előrehozott, 

 pótló és 

 az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti szintemelő érettségi vizsga megismétlése. 

Ismétlő érettségi vizsga: az érettségi bizonyítvány kiadása után egyes vizsgatárgyból a 

korábban sikeresen letett érettségi vizsga azonos szinten, illetve az emelt szintű vizsga 

középszinten történő megismétlése.  

 

Próba érettségi vizsga: a tanév vége előtt, a rendes érettségi vizsgával azonos feltételekkel és 

körülmények között tartott, az iskola által, gyakorlás céljából szervezett vizsga 
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4. Szakképzés a (kifutó) 2016.08.31-től érvényben lévő 2011.évi CXC 

törvény szerint 

4.1 Szakközépiskola 

4.1.1 Felvétel és átvétel az iskolatípusba 

Felvételi alapkövetelmény: nyolcadik évfolyam elvégzését igazoló bizonyítvány 

A tanulók átvételére 9-11. évfolyamon év közben van lehetőség. A jelentkező tanulókat a 

szakiránynak megfelelő osztályokból a szabad helyek függvényében vesszük át. Rokon 

szakirányból érkezők esetén különbözeti és szintvizsga letétele (vagy megléte) szükséges. 

Az év közbeni átvétel feltétele a gyakorlati hely megléte (tanulószerződés bemutatása) 

Az átvenni szándékozott tanköteles tanulók részére befogadó nyilatkozatot állítunk ki, melyet 

az előző iskolában kell leadni. 

A felvételről és átvételről minden esetben az igazgató dönt. 

Az 9-11. évfolyamra való beiratkozáskor be kell mutatni: 

 a tanuló személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló 

hatósági igazolványt, 

 nyilatkozatot a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról 

 nyilatkozatot életvitelszerű lakcímről 

 kitöltött adatlapot 

 a tanuló TAJ kártyáját 

 a tanuló adókártyája (amennyiben rendelkezik ilyennel) 

 a tanulóval kapcsolatos szakértői véleményt (amennyiben készült ilyen) 

 szakmai gyakorlat igazolása 

 meglévő tanulószerződés (vagy szándéknyilatkozat) 

 szintvizsga meglétének igazolása 

 bizonyítványt, vagy 

 ha az átvétel tanév közben történik, naplómásolatot az előző iskolában elért 

eredményekről, a hiányzások számáról 

 

4.1.2 Az iskola egyes évfolyamán tanított tantárgyak, a kötelező és a szabad sáv 

terhére szervezett tanórai foglalkozások és azok óraszámai 

 

Helyi tantervek a képzés első három évfolyama számára 

Az első három évfolyam, az adott szakképesítés megszerzéséhez szükséges közismereti 

képzést és szakmai elméleti és gyakorlati oktatást magában foglaló szakképzési évfolyam. 
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4.1.2.1 Közismereti órák (minden szakmában):  

az iskola helyi tanterve közismereti órák tekintetében (minden szakmában): 

 22/2016. (VIII. 25.) EMMI rendelet 

 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 15. melléklete 

 valamint a 110/2012 Korm.rend. 8§ (3)  

 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  

 a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 

 alapján készült. 

 

1. változat (10-11. évfolyamon kéthetente 5 elméleti nappal) 

 

köt. vál. köt. vál. köt. vál.

Magyar-kommunikáció 2 1

Cigány nyelv 2 2 2

Angol nyelv 1 1

Matematika 2 1 2

Társadalomismeret 1 1

Társadalomismeret/cigány kisebbségi népism. 1 1

Természetismeret 3

Informatika 1 1 1 0,5

Testnevelés 2 2 1

Tánc 2 1 1

Osztályfőnöki 1 1 1

Kötelező közism. órák össz.   (51/2012 (XII.21.) EMMI rend. 8. mell.)

Szabadon terv. közism.órák  (51/2012 (XII.21.) EMMI rend. 8. mell.)

Rendelkezésre álló közism. órakeret 

Osztály heti közismereti óraszáma:

15 9 6

3,523

9,51118

9,51118

SZAKKÖZÉPISKOLA  új rendszerben közismereti képzés  5 elméleti nap/2 hét

Tantárgy neve
9.évf. 10.évf. 11.évf.
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Szakmai elmélet és gyakorlat 

az iskola helyi tanterve a szakmai elméleti és gyakorlati órák tekintetében (minden 

szakmában): 

 az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet  

 az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet  

 14/2013 (IV.05.) NGM rendelet 2. melléklet 

 30/2016 (VIII.31.) NGM rendelet 2. melléklet 

 az adott szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó 29/2016. (VIII. 

26.) NGM rendelet 

alapján készült. 
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4.1.2.2 ELADÓ 34 341 01 

  

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 

heti óraszám 
ögy 

heti 

óraszám ögy 
heti óraszám 

e gy e gy e gy 

A fő szakképesítésre 

vonatkozóan: 

Összesen 6,5 8 
140 

7 16 
140 

7,5 15,5 

Összesen 14,5 23,0 23,0 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.             0,5   

11497-12 

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I.             2   

11992-16 

 Kereskedelmi ismeretek 

Kereskedelmi 

ismeretek 
3     2     1   

Kereskedelmi 

gyakorlat 
  6     15     13,5 

10027-16 

 A ruházati cikkek és a vegyes 

iparcikkek forgalmazása 

Ruházati és vegyes 

iparcikk áruismeret 
2               

10028-16  

Az élelmiszerek és vegyi áruk 

forgalmazása 

Élelmiszer- és vegyi 

áruismeret 
1     2     1,5   

10029-16 

A műszaki cikkek 

forgalmazása 

Műszakicikk 

áruismeret 
      2,5     1,5   

11691-16 

Eladástan 

Eladástan 0,5     0,5     1   

Eladási gyakorlat   2     1     2 
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4.1.2.3 FESTŐ, MÁZOLÓ, TAPÉTÁZÓ 34 582 04 

 

 

Szakmai 

követelmény-

modulok 

Tantárgyak 

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

11500-12 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 
0,5               

11499-12 

Foglalkoztatás 

II. 

Foglalkoztatás 

II. 
            0,5   

11497-12 

Foglalkoztatás 

I. 

Foglalkoztatás 

I. 
1   

  

1   

  

2   

10101-12 
Építőipari 

alapismeretek 
1   2   0,5+1,5   

Építőipari 

közös 

tevékenység 

Építőipari 

alapismeretek 

gyakorlat 
  1+1,5   1   1 

10104-12 

Falfelület 

festése, 

díszítése 
1   3   2   

Szobafestő, 

díszítő 

munkák 

Falfelület 

festésének, 

díszítésének 

gyakorlata 

  5   8   6 

10103-12 Mázolás  1   2   1   

Mázolási 

munkák fa-, 

fal-, fém és 

speciális 

felületeken 

Mázolási 

munkák 

gyakorlata   
  3   3   4 

10105-12 
Tapétázási 

munkák 
1   2   2   

Tapétázási 

munkák 

Tapétázási 

munkák 

gyakorlata 
  1   3   5 

Összes óra             

Összes óra 14,5 140 23 140 23 

Szabadon tervezhető szakmai 

elméleti és gyakorlati órakeret 2,5   2   2,5 
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4.1.2.4 HEGESZTŐ 34 521 06 

Szakmai 

követelmény-

modulok 

Tantárgyak 

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

10162-12 

Gépészeti alapozó 

feladatok 

Gépészeti 

alapozó feladatok 
2  

 

  

 

  

Gépészeti 

alapozó feladatok 

gyakorlata  

 4     

10163-12 

Gépészeti 

munkabiztonság 

és 

környezetvédelem 

Munkavédelem 1      

Elsősegélynyújtás 

gyakorlat 
 1     

10180-12 

A hegesztés 

előkészítő és 

befejező 

műveletei 

Hegesztési 

alapismeretek 
1  2    

Hegesztési alap-

gyakorlatok 
 2  3  1,5 

11497-12 

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I.     2  

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.     0,5  

11500-12 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

0,5      

11453-12 

Bevontelektródás 

kézi ívhegesztő 

feladatok 

Hegesztési 

ismeretek I. 
  4    

Hegesztési 

gyakorlatok I. 
 3  4   

11455-12 

Fogyóelektródás 

védőgázas 

ívhegesztő 

feladatok 

Hegesztési 

ismeretek II. 
  3    

Hegesztési 

gyakorlatok II. 
   7   

11456-12 

Gázhegesztő 

Hegesztési 

ismeretek III. 
    3  
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feladatok Hegesztési 

gyakorlatok III. 
     7 

11457-12 

Volfrámelektródás 

védőgázas 

ívhegesztő 

feladatok 

Hegesztési 

ismeretek IV. 
    2  

Hegesztési 

gyakorlatok IV. 
     7 

Összes óra 4,5 10 9 14 7,5 15,5 

Összes óra 14,5 140 23 140 23 
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4.1.2.5 IPARI GÉPÉSZ 34 521 04 

 Szakmai 

követelmény-

modulok 

Tantárgyak 

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

11500-12 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

0,5  

 

  

 

  

11499-12 

Foglalkoztatás II.  
Foglalkoztatás II.     0,5  

11497-12 

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I.     2  

10162-12 

Gépészeti alapozó 

feladatok 

Gépészeti alapozó 

feladatok 
2      

Gépészeti alapozó 

feladatok gyakorlata 
 4     

10163-12 

Gépészeti 

munkabiztonság 

és 

környezetvédelem 

Munkavédelem 1      

Elsősegélynyújtás 

gyakorlata 
 1     

10166-12 

Gépészeti kötési 

feladatok 

Gépészeti kötések 

alapjai 
  3    

Gépészeti kötések 

készítésének 

gyakorlata 

   2   

10173-12 

Anyagvizsgálatok 

és geometriai 

mérések 

Szakmai 

anyagismeret és 

anyagvizsgálat 

1  3    

Anyagvizsgálat és 

gépészeti mérések 

gyakorlata 

 5  3   

10177-12 

Gépelemek 

szerelési feladatai 

Gépelemek 

beállítása 
  3  3  

Mérések és 

beállítások 

gyakorlata 

   9  7 

10178-12 

Ipari gépész 

műveletek 

Fémmegmunkálások     2,5  

Üzembehelyezés 

gyakorlata 
     8 

Összes óra 4,5 10 9 14 8 15 

Összes óra 14,5 140 23 140 23 
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4.1.2.6 KŐMŰVES  34 582 14 

 

  

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 

e gy e gy e gy 

A fő 

szakképesítésre 

vonatkozóan: 

Összesen 4,5 10 
140 

9,5 13,5 
140 

8 15 

Összesen 14,5 23 23 

11499-12 
Foglalkoztatás 

II. 
            0,5   Foglalkoztatás 

II. 

11497-12 
Foglalkoztatás 

I. 
1     1     2   Foglalkoztatás 

I. 

10101-12 

Építőipari 

közös 

tevékenység 

Építőipari 

alapismeretek 
1     2     0,5+1,5   

Építőipari 

alapismeretek 

gyakorlat 

  1+1,5     1       

10275-16 

Falazás, 

vakolás 

Falazás, 

vakolás 
2,5     2,5     1   

Falazás, 

vakolás 

gyakorlat 

  6     5     5 

10274-16 

Beton és 

vasbeton 

szerkezetek 

Beton és 

vasbeton 

szerkezetek 

1     2     1   

Beton és 

vasbeton 

szerkezetek 

gyakorlat 

  3     3     5 

10277-16 

Szigetelések 

Szigetelés       2         

Szigetelés 

gyakorlat 
        3,5       

11725-16 

Térburkolás 

Térburkolás       1     1   

Térburkolás 

gyakorlat 
        2       

11726-16 

Kiegészítő 

kőműves 

feladatok 

Kiegészítő 

kőműves 

feladatok 

            3   

Kiegészítő 

kőműves 

gyakorlat 

              5 

Szabadon tervezhető szakmai 

elméleti és gyakorlati órakeret 2,5   2   2,5 

  Összesen 17   25   25,5 
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4.1.2.7 BURKOLÓ 34 582 13 

  

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 

e gy e gy e gy 

A fő 

szakképesítésre 

vonatkozóan: 

Összesen 4,5 10 
140 

9 14 
140 

8 15 

Összesen 14,5 23 23 

11499-12 
Foglalkoztatás 

II. 
            0,5   Foglalkoztatás 

II. 

11497-12 
Foglalkoztatás 

I. 
1     1     2   Foglalkoztatás 

I. 

10101-12 

Építőipari 

közös 

tevékenység 

Építőipari 

alapismeretek 
1     2     0,5+1,5   

Építőipari 

alapismeretek 

gyakorlat 

  1+1,5     1       

11855-16 

Burkolás 

előkészítés 

Burkolás 

előkészítés 
2,5     2     1   

Burkolás 

előkészítés 

gyakorlat 

  2           2 

11856-16 

Hidegburkolás 

Hidegburkolás 1     2     2   

Hidegburkolás 

gyakorlat 
  7     4     3 

11857-16 

Speciális 

burkolás 

Speciális 

burkolás 
      2     2   

Speciális 

burkolás 

gyakorlat 

        7     8 

11725-16 

Térburkolás 

Térburkolás       1     1   

Térburkolás 

gyakorlat 
        3     2 

Szabadon tervezhető szakmai 

elméleti és gyakorlati órakeret 
2,5   2   2,5 

  Összesen 17   25   25,5 
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4.1.2.8 NŐI SZABÓ 34 542 06 

 

  

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 

e gy e gy e gy 

A fő 

szakképesítésre 

vonatkozóan: 

Összesen 6,5 8 
140 

6 17 
140 

7,5 15,5 

Összesen 14,5 23 23 

11499-12 

Foglalkoztatás II.             0,5   
Foglalkoztatás II. 

11497-12 

Foglalkoztatás I. 1     1     2   
Foglalkoztatás I. 

10113-16 

Ruhaipari 

anyagvizsgálatok 

Ruhaipari anyag- és 

áruismeret 
1     0,5     0,5   

Anyagvizsgálatok 

gyakorlat 
        0,5     0,5 

10114-16 

Ruhaipari 

gyártmánytervezés 

Ruhaipari gyártás-

előkészítés 
0,5     0,5     1   

Szakrajz 1     1         

Szakrajz gyakorlat   0,5     1,5       

Számítógépes 

ruhaipari gyártás-

előkészítés gyakorlat 

  0,5+1,5     0,5+1     0,5+2,5 

10115-16 

Textiltermékek 

összeállítása 

Textiltermékek 

szabásminta 

készítése 

1               

Ruhaipari gépek 

üzemeltetése 
0,5     0,5         
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Textiltermékek 

gyártástechnológiája 
1               

Textiltermékek 

készítése gyakorlat 
  4             

10118-16 

Lakástextíliák 

készítése 

Lakástextíliák 

gyártástechnológiája 
1               

Lakástextíliák 

készítése, javítása 

gyakorlat 

  3             

10120-16 Női 

ruhák készítése és 

értékesítése 

Női ruhák 

szerkesztése, 

modellezése 

      1     1   

Női ruhakészítés 

gyártás-

technológiája 

      2     2   

Női ruhák 

értékesítése 
      0,5     0,5   

Női ruhák 

szerkesztése, 

modellezése 

gyakorlat 

        1,5     2 

Női ruhák készítése 

gyakorlat 
        13     12,5 

10500-16 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

0,5               

Szabadon tervezhető szakmai elméleti és 

gyakorlati órakeret 
2,5   2   2,5 

  Összesen 17   25   25,5 
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4.1.2.9 PÉK 34 541 05 

 

  

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 
3/11. 

évfolyam 

heti óraszám 
ögy 

heti 

óraszám ögy 
heti óraszám 

e gy e gy e gy 

A fő 

szakképesítésre 

vonatkozóan: 

Összesen 8,5 6 
140 

8 15 
140 

9 14 

Összesen 14,5 23 23 

11499-12 

Foglalkoztatás II.             0,5   
Foglalkoztatás II. 

11497-12 

Foglalkoztatás I. 1     1     2   
Foglalkoztatás I. 

11945-16 
Sütőipari 

technológia I. 
3               

Sütőipari 

alapismeretek 
Szakmai gépek I. 2               

  
Szakmai 

számítások I. 
1,5+1,5     1     1   

  
Szakmai 

gyakorlat I. 
  6             

11837-16 
Sütőipari 

technológia II. 
      3     2   

Sütőipari ismeretek Szakmai gépek II.       2     1   

  
Szakmai 

számítások II. 
      1     1+1,5   

  
Szakmai 

gyakorlat II. 
        12     10 

11919-16 
Mikrobiológia és 

higiénia 
1               

Élelmiszerelőállítási 

alapismeretek 
Munka- és 

környezetvédelem 
1               
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Minőség-

ellenőrzés 

gyakorlat 

        3       

  
Gazdasági és 

fogyasztóvédelmi 

ismeretek 

      1     1   

  Minőségirányítás       1         

10942-16 
Mézeskalács 

készítés 
            1,5   

Mézeskalács 

készítés 
Mézeskalács 

készítés gyakorlat 
              4 

Szabadon tervezhető szakmai elméleti és 

gyakorlati órakeret 
2,5   2   2,5 

  Összesen 17   25   25,5 
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4.1.2.10 PINCÉR 34 811 03 

 

  

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 
3/11. 

évfolyam 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 

e gy e gy e gy 

A fő szakképesítésre 

vonatkozóan: 

Összesen 9,5 5 
140 

5,5 17,5 
140 

5,5 17,5 

Összesen 14,5 23 23 

11499-12 

Foglalkoztatás II.             0,5   
Foglalkoztatás II. 

11497-12 

Foglalkoztatás I.             2   
Foglalkoztatás I. 

Gazdálkodási 

ismeretek 
Vendéglátó 

gazdálkodás 
2     1+2     1+1,5   

11518-16 

Élelmiszerismeret 
Általános 

élelmiszerismeret 
1,5     1     1   

11519-16 

Élelmiszerbiztonsági 

alapismeretek 

Élelmiszerbiztonságról 

általában 
0,5               

Vendéglátás higiénéje       0,5         

11523-16 Pincér 

szakmai idegen 

nyelv 

Pincér szakmai idegen 

nyelv 
1     1     1   

11524-16 

Felszolgálási alapok 

Felszolgálási alapok 4,5               

Felszolgálási alapok 

gyakorlat 
  5             

11525-16 

Felszolgáló szakmai 

ismeretek 

Felszolgálás 1     2     1   

Felszolgálás üzemi 

gyakorlat 
  1,5     17,5     17,5 

Szabadon tervezhető szakmai elméleti és 

gyakorlati órakeret 2,5   2   2,5 

  Összesen 17   25   25,5 
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4.1.2.11 SZAKÁCS 34 811 04 

 

  

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 
3/11. 

évfolyam 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 

e gy e gy e gy 

A fő szakképesítésre 

vonatkozóan: 

Összesen 9,5 5 
140 

5,5 17,5 
140 

5,5 17,5 

Összesen 14,5 23 23 

11499-12 

Foglalkoztatás II.             0,5   
Foglalkoztatás II. 

11497-12 

Foglalkoztatás I.             2   
Foglalkoztatás I. 

Gazdálkodási 

ismeretek 
Vendéglátó 

gazdálkodás 
2     1+2     1+1,5   

11518-16 

Élelmiszerismeret 
Általános 

élelmiszerismeret 
1,5     1     1   

11519-

16Élelmiszerbiztonság

i alapismeretek 

Élelmiszerbiztonságró

l általában 
0,5               

Vendéglátás 

higiéniája 
      0,5         

12096-16 Szakács 

szakmai idegennyelv 
Szakmai idegen nyelv 1     1     1   

12094-16 Ételkészítési 

ismeretek alapjai 

Ételkészítési 

ismeretek alapjai 

elmélet 

4,5+0,

5 
              

Ételkészítési 

ismeretek alapjai 

gyakorlat I. 

  5             

Ételkészítési 

ismeretek alapjai 

gyakorlat II. 

        15,5       
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12095-16 Ételkészítési 

ismeretek 

Ételkészítési 

ismeretek elmélet 
1     2     1   

Ételkészítési 

ismeretek gyakorlat 
  1      2      17,5 

Szabadon tervezhető szakmai elméleti és 

gyakorlati órakeret 
2,5   2   2,5 

  Összesen 17   25   25,5 
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4.1.2.12 SZERSZÁMKÉSZÍTŐ 34 521 10 

 Szakmai 

követelmény-

modulok 

Tantárgyak 

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 

elmélet

i heti 

óraszá

m 

gyakorla

ti heti 

óraszám 

ögy 

elmélet

i heti 

óraszá

m 

gyakorla

ti heti 

óraszám 

ögy 

elmélet

i heti 

óraszá

m 

gyakorla

ti heti 

óraszám 

11500-12 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

0,5  

140 

  

140 

  

11499-12 

Foglalkoztatás 

II.  

Foglalkoztatás 

II. 
    0,5  

11497-12 

Foglalkoztatás 

I. 

Foglalkoztatás 

I. 
    2  

10163-12 

Gépészeti 

munkabiztonság 

és környezet-

védelem 

Munkavédelem 1      

Elsősegélynyújt

ás gyakorlata 
 1     

10162-12 

Gépészeti 

alapozó 

feladatok 

Gépészeti 

alapozó 

feladatok 

2      

Gépészeti 

alapozó 

feladatok 

gyakorlata 

 4     

10173-12 

Anyagvizsgálat

ok és 

geometriai 

mérések 

Szakmai 

anyagismeret és 

anyagvizsgálat 

  3    

Anyagvizsgálat 

és gépészeti 

mérések 

gyakorlata 

   3   

10192-12 

Szerszám- és 

készülékgyártás 

Szerszám és 

készülékgyártás 
1  4  3,5  

Szerszám és 

készülékgyártás 

gyakorlata 

 5  11  7 

10193-12 

Szerszámok és 

készülékek 

üzemeltetése, 

karbantartása 

 

Üzemeltetés és 

karbantartás 

 

  2  2  

 

Üzemeltetés és 

karbantartás 

gyakorlata 

 

     8 

Összes óra 4,5  10   9 14   8 15 

Összes óra 14,5 140 23 140 23 
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4.1.3 A magasabb évfolyamra lépés feltételei 

 

A pedagógus a 9-11. tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen 

érdemjeggyel értékeli, félévkor és a tanítási év végén osztályzattal minősíti.  

A félévi és az év végi osztályzatot az érdemjegyek alapján kell meghatározni. Az évközi 

érdemjegyeket és az év végi osztályzatokat szóbeli vagy írásbeli szöveges értékelés kíséri. Az 

iskola az osztályzatról a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét félévkor értesítő, év végén 

bizonyítvány útján értesíti. 

 

A tanuló az iskola magasabb évfolyamára léphet, ha 

 a kiadott tantervben meghatározott követelményeket az adott évfolyamon minden 

tantárgyból teljesítette.  

 a 10-11.évfolyamos tanulók minden tantárgyból elégséges év végi osztályzatot kaptak 

 amennyiben a 10-11. évfolyamos tanuló egy, két vagy három tantárgyból az évfolyam 

követelményeit nem teljesítette, év végén javítóvizsgát tehet, négy tantárgy 

követelményének nem teljesítése esetén az évfolyamot ismételni köteles 

 nyári összefüggő szakmai gyakorlatát teljesítette 

A magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához a 

tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie ha:  

 az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,  

 az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi 

követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse,  

 egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott, és érdemjegye nem állapíthatók meg 

 számára egyéni tanrend volt engedélyezve 

 egy tantárgyból a kötelező órák 30%-nál többet hiányzott és érdemjegye nem 

állapítható meg  

 

4.1.4 Vizsgák rendje 
 

A hatályos jogszabályok alapján a szakközépiskola 11. évfolyamának sikeres elvégzése, 

valamint szintvizsga megléte után a tanulók OKJ szakképesítő vizsgát tehetnek.  

 

A komplex szakmai vizsga a szakmai elméleti és gyakorlati képzés során átadott és 

megtanult, a szakmai és vizsgakövetelményben előírt szakmai követelményeknek az – iskolai 

rendszerű szakképzésben a szakképzési kerettanterv szerinti elsajátítását egységes eljárás 

keretében méri. 



Kalyi Jag Roma Nemzetiségi Általános és Középiskola Pedagógia Programja 

69 

 

 A komplex szakmai vizsgát a szakmai és vizsgakövetelmény alapján és a szakmai 

vizsgaszabályzat rendelkezései szerint kell megtartani. 

 Szakképesítést igazoló bizonyítványt az kaphat, aki a komplex szakmai vizsgán 

teljesítette a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott valamennyi 

követelményt. 

 A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei alól felmentés nem adható. 

 A komplex szakmai vizsga állami vizsga, amely Magyarország területén szervezhető. 

A komplex szakmai vizsgát vizsgabizottság előtt kell letenni. 

 

Szintvizsga: a gazdasági kamara annak mérésére, hogy a tanuló a szakközépiskolai képzés 

első szakképzési évfolyamán elsajátította-e az irányítás melletti munkavégzéshez szükséges 

kompetenciákat, a szakképző iskola és a szakképesítésben érintett országos gazdasági érdek-

képviseleti szervezet képviselőjének bevonásával a szakmai és vizsgakövetelményben előírt 

szintvizsgát szervez az első szakképzési évfolyam tanévében, a február első tanítási napjától 

április utolsó tanítási napjáig terjedő időszakban. 

 A szintvizsga minden érintett tanuló számára kötelező, eredménye a tanuló év végi 

szakmai érdemjegyébe nem számít bele.  

 A szintvizsgát nem teljesítő tanuló részére a gazdasági kamara pótló, javító 

szintvizsgát szervez.  

 A szakközépiskola tanuló szakmai gyakorlati képzésére – a tizedik, tizenegyedik 

évfolyamon a szintvizsga teljesítéséig kizárólag a szakképző iskolában vagy a 

gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezet kizárólag gyakorlati képzési célt 

szolgáló tanműhelyében kerülhet sor. 

 Szintvizsgát annak a szakközépiskolai képzésben részt vevő tanulónak kötelező 

tennie, aki nappali rendszerű oktatásban vesz részt a szakmai képzésben, és nem 

rendelkezik érettségi végzettséggel 

 

Próbavizsga: a tanév vége előtt, a rendes komplex szakmai vizsgával azonos feltételekkel és 

körülmények között tartott, az iskola által, gyakorlás céljából szervezett vizsga. 
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5. Szakképzés a 2020.09.01-től. 2019. LXXX. törvény szerint 

5.1 Szakképző iskola 

5.1.1 Felvétel és átvétel az iskolatípusba 

Felvételi alapkövetelmény: nyolcadik évfolyam elvégzését igazoló bizonyítvány 

A tanulók átvételére 9-11. évfolyamon év közben van lehetőség. A jelentkező tanulókat a 

szakiránynak megfelelő osztályokból a szabad helyek függvényében vesszük át. Rokon 

szakirányból érkezők esetén különbözeti és szintvizsga letétele (vagy megléte) szükséges. 

Az év közbeni átvétel feltétele a gyakorlati hely megléte (tanulószerződés bemutatása) 

Az átvenni szándékozott tanköteles tanulók részére befogadó nyilatkozatot állítunk ki, melyet 

az előző iskolában kell leadni. 

A felvételről és átvételről minden esetben az igazgató dönt. 

Az 9-11. évfolyamra való beiratkozáskor be kell mutatni: 

 a tanuló személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló 

hatósági igazolványt, 

 nyilatkozatot a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról 

 nyilatkozatot életvitelszerű lakcímről 

 kitöltött adatlapot 

 a tanuló TAJ kártyáját 

 a tanuló adókártyája (amennyiben rendelkezik ilyennel) 

 a tanulóval kapcsolatos szakértői véleményt (amennyiben készült ilyen) 

 szakmai gyakorlat igazolása 

 meglévő tanulószerződés (vagy szándéknyilatkozat) 

 szintvizsga meglétének igazolása 

 bizonyítványt, vagy 

 ha az átvétel tanév közben történik, naplómásolatot az előző iskolában elért 

eredményekről, a hiányzások számáról 

 

5.1.2 Az iskola egyes évfolyamán tanított tantárgyak, a kötelező és a szabad sáv 

terhére szervezett tanórai foglalkozások és azok óraszámai 

 

Helyi tantervek a képzés első három évfolyama számára 

Az első három évfolyam, az adott szakképesítés megszerzéséhez szükséges közismereti 

képzést és szakmai elméleti és gyakorlati oktatást magában foglaló szakképzési évfolyam. 
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5.1.2.1 Közismereti órák (minden szakmában):  

az iskola helyi tanterve közismereti órák tekintetében (minden szakmában): 

Az szakképző intézmény 9-11 évfolyamok tantárgyai és heti 
óraszámai,2020 

Heti óraszám/évfolyam 1/9 2/10 3/11 

  köt. vál. köt. vál. köt. vál. 

Magyar – Kommunikáció 2   2   2   

Idegen nyelv 2   1   1   

Romani nyelv   2   2   2 

Cigány népismeret   1   1   1 

Matematika 2   2   1   

Történelem/Társadalomismeret 3           

Természetismeret 3           

Testnevelés 2   1   1   

Néptánc 2     1   1 

Osztályközösség-építő Program 1   1   1   

Pénzügyi és munkavállalói 
ismeretek         1   

Összesen 17 3 7 4 7 4 

Összes óraszám 20 11 11 

 

5.1.3 A magasabb évfolyamra lépés feltételei 

 

A pedagógus a 9-11. tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen 

érdemjeggyel értékeli, félévkor és a tanítási év végén osztályzattal minősíti.  

A félévi és az év végi osztályzatot az érdemjegyek alapján kell meghatározni. Az évközi 

érdemjegyeket és az év végi osztályzatokat szóbeli vagy írásbeli szöveges értékelés kíséri. Az 

iskola az osztályzatról a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét félévkor értesítő, év végén 

bizonyítvány útján értesíti. 

 

A tanuló az iskola magasabb évfolyamára léphet, ha 

 a kiadott tantervben meghatározott követelményeket az adott évfolyamon minden 

tantárgyból teljesítette.  

 a 10-11.évfolyamos tanulók minden tantárgyból elégséges év végi osztályzatot kaptak 

 amennyiben a 10-11. évfolyamos tanuló egy, két vagy három tantárgyból az évfolyam 

követelményeit nem teljesítette, év végén javítóvizsgát tehet, négy tantárgy 

követelményének nem teljesítése esetén az évfolyamot ismételni köteles 

 nyári összefüggő szakmai gyakorlatát teljesítette 
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A magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához a 

tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie ha:  

 az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,  

 az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi 

követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse,  

 egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott, és érdemjegye nem állapíthatók meg 

 számára egyéni tanrend volt engedélyezve 

 egy tantárgyból a kötelező órák 30%-nál többet hiányzott és érdemjegye nem 

állapítható meg  

 

5.1.4 Vizsgák rendje 
 

A hatályos jogszabályok alapján a szakközépiskola 11. évfolyamának sikeres elvégzése, 

valamint szintvizsga megléte után a tanulók OKJ szakképesítő vizsgát tehetnek.  

 

A komplex szakmai vizsga a szakmai elméleti és gyakorlati képzés során átadott és 

megtanult, a szakmai és vizsgakövetelményben előírt szakmai követelményeknek az – iskolai 

rendszerű szakképzésben a szakképzési kerettanterv szerinti elsajátítását egységes eljárás 

keretében méri. 

 A komplex szakmai vizsgát a szakmai és vizsgakövetelmény alapján és a szakmai 

vizsgaszabályzat rendelkezései szerint kell megtartani. 

 Szakképesítést igazoló bizonyítványt az kaphat, aki a komplex szakmai vizsgán 

teljesítette a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott valamennyi 

követelményt. 

 A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei alól felmentés nem adható. 

 A komplex szakmai vizsga állami vizsga, amely Magyarország területén szervezhető. 

A komplex szakmai vizsgát vizsgabizottság előtt kell letenni. 

 

Szintvizsga: a gazdasági kamara annak mérésére, hogy a tanuló a szakközépiskolai képzés 

első szakképzési évfolyamán elsajátította-e az irányítás melletti munkavégzéshez szükséges 

kompetenciákat, a szakképző iskola és a szakképesítésben érintett országos gazdasági érdek-

képviseleti szervezet képviselőjének bevonásával a szakmai és vizsgakövetelményben előírt 

szintvizsgát szervez az első szakképzési évfolyam tanévében, a február első tanítási napjától 

április utolsó tanítási napjáig terjedő időszakban. 

 A szintvizsga minden érintett tanuló számára kötelező, eredménye a tanuló év végi 

szakmai érdemjegyébe nem számít bele.  

 A szintvizsgát nem teljesítő tanuló részére a gazdasági kamara pótló, javító 

szintvizsgát szervez.  
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 A szakközépiskola tanuló szakmai gyakorlati képzésére – a tizedik, tizenegyedik 

évfolyamon a szintvizsga teljesítéséig kizárólag a szakképző iskolában vagy a 

gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezet kizárólag gyakorlati képzési célt 

szolgáló tanműhelyében kerülhet sor. 

 Szintvizsgát annak a szakközépiskolai képzésben részt vevő tanulónak kötelező 

tennie, aki nappali rendszerű oktatásban vesz részt a szakmai képzésben, és nem 

rendelkezik érettségi végzettséggel 

 

Próbavizsga: a tanév vége előtt, a rendes komplex szakmai vizsgával azonos feltételekkel és 

körülmények között tartott, az iskola által, gyakorlás céljából szervezett vizsga. 
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5.2 Szakképző technikum 

5.2.1 Felvétel és átvétel az iskolatípusba 

Felvételi alapkövetelmény: nyolcadik évfolyam elvégzését igazoló bizonyítvány 

A tanulók átvételére 9-13. évfolyamon év közben van lehetőség. A jelentkező tanulókat a 

szakiránynak megfelelő osztályokból a szabad helyek függvényében vesszük át. Rokon 

szakirányból érkezők esetén különbözeti és szintvizsga letétele (vagy megléte) szükséges. 

Az év közbeni átvétel feltétele a gyakorlati hely megléte (tanulószerződés bemutatása) 

Az átvenni szándékozott tanköteles tanulók részére befogadó nyilatkozatot állítunk ki, melyet 

az előző iskolában kell leadni. 

A felvételről és átvételről minden esetben az igazgató dönt. 

Az 9-13. évfolyamra való beiratkozáskor be kell mutatni: 

 a tanuló személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló 

hatósági igazolványt, 

 nyilatkozatot a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról 

 nyilatkozatot életvitelszerű lakcímről 

 kitöltött adatlapot 

 a tanuló TAJ kártyáját 

 a tanuló adókártyája (amennyiben rendelkezik ilyennel) 

 a tanulóval kapcsolatos szakértői véleményt (amennyiben készült ilyen) 

 szakmai gyakorlat igazolása 

 meglévő tanulószerződés (vagy szándéknyilatkozat) 

 szintvizsga meglétének igazolása 

 bizonyítványt, vagy 

 ha az átvétel tanév közben történik, naplómásolatot az előző iskolában elért 

eredményekről, a hiányzások számáról 

 

5.2.2 Az iskola egyes évfolyamán tanított tantárgyak, a kötelező és a szabad sáv 

terhére szervezett tanórai foglalkozások és azok óraszámai 

 

Helyi tantervek a képzés az összes évfolyam számára 

Az első három évfolyam, az adott szakképesítés megszerzéséhez szükséges közismereti 

képzést és szakmai elméleti és gyakorlati oktatást magában foglaló szakképzési évfolyam. 
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5.2.2.1 Közismereti órák (minden szakmában):  

az iskola helyi tanterve közismereti órák tekintetében (minden szakmában): 

 

A szakképző technikum 9-13 évfolyamok tantárgyai és heti óraszámai,2020 

  

Tantárgyak 

9. 
évfolyam 

10. 
évfolyam 

11. 
évfolyam 

12. 
évfolyam 

13. 
évfolyam 

köt. vál. köt. vál. köt. vál. köt. vál. köt. vál. 

K
ö

zi
sm

er
et

i o
kt

at
ás

 

Magyar nyelv és irodalom 4   5   3   3   0   

Idegen nyelv 4   4   3   3   3   

Romani nyelv   2   2   2   2   2 

Cigány népismeret   1   1   1   1   1 

Matematika 4   4   3   3   0   

Történelem 3   3   2   2   0   

Állampolgári ismeretek 0   0   0   1   0   

Digitális kultúra 1   0   0   0   0   

Testnevelés 2   2   2   2   0   

Néptánc 2   2   1   1       

Osztályfőnöki 1   1   1   1   1   

Kötelező komplex 
természettudományos tantárgy 

3   0   0   0   0   

Ágazathoz kapcsolódó tantárgy: 
pl.fizika, kémia, biológia 

0   2   2   0   0   

Érettségire felkészítő tantárgy 0   0   2   2   0   

Pénzügyi és vállalkozói 
ismeretek 

0   1   0   0   0   

Összesen 24 3 24 3 19 3 18 3 4 3 

Összes közismereti óraszám 27 27 22 21 7 
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6. Felnőttoktatás 

 

A felnőttoktatás megszervezhető az e célra létesített iskolákban, vagy a nappali rendszerű 

iskolai oktatás céljára létesített iskolának a felnőttoktatási osztályában. 

A felnőttoktatásban a tizenhat-huszonnégy éves tanulók részére ifjúsági osztály, csoport 

szervezhető. 

A felnőttoktatásban az oktatás megszervezhető a nappali oktatás munkarendje, továbbá esti, 

levelező vagy más sajátos munkarend szerint. 

A nappali oktatás munkarendje szerint folyó oktatás esetében a tanórák számának a 

kerettantervben a nappali rendszerű oktatás munkarendje szerinti kötelező tanórai 

foglalkozások legalább kilencven százalékát el kell érnie. 

Az esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatás esetében a tanórák számának a 

kerettantervben a nappali rendszerű oktatás munkarendje szerinti kötelező tanórai 

foglalkozások legalább ötven százalékát, levelező oktatás esetében legalább tíz százalékát el 

kell érnie. 

A felnőttoktatásban az iskolai oktatás a tanulók egyéni felkészülésére is épülhet. 

Ha a tanítást nem a nappali oktatás munkarendje szerint szervezik, nem kell alkalmazni az 

ötnapos tanítási hétre vonatkozó rendelkezéseket. 

A tanórai foglalkozásra, az osztálybontásra és egyéni foglalkozásra, az egyéb foglalkozásra, a 

mindennapos testnevelésre vonatkozó rendelkezések alkalmazása nem kötelező. 

6.1 Általános iskola 

5-8. évfolyam 

az iskola helyi tanterve  

 2011. évi CXC törvény 60§ (7), (8), (9) 

 az 51/2012. (XII.21.) sz. EMMI rendelet 2. melléklete 

 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelet A NAT kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról 

 Nemzeti köznevelési tv. 26.§ (2) bekezdés alapján 

alapján készült. 

6.1.1 Felvétel és átvétel az iskolatípusba 

A tanuló attól a tanévtől kezdve folytathatja a tanulmányait felnőttoktatás keretében, 

amelyben a tizenhatodik életévét betölti. 
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A tanuló attól az évtől kezdődően, amelyben tizenhetedik életévét betölti, kizárólag 

felnőttoktatásban kezdhet új tanévet. 

Ötödik osztályosok felvételekor a mindenkori törvényi előírásoknak megfelelően járunk el. 

Felvételi vizsga nélkül, a szabad helyek függvényében vesszük fel a jelentkezőket.(az 

életkorra vonatkozó szabályok figyelembevételével) 

A tanulók átvételére 5-8. évfolyamon év közben is van lehetőség. A jelentkező tanulókat a 

szabad helyek függvényében vesszük át.  

A felvételről és átvételről minden esetben az igazgató dönt. 

Az 5-8. évfolyamra való beiratkozáskor be kell mutatni: 

 a jelentkező személyazonosítására alkalmas, a jelentkező nevére kiállított lakcímet 

igazoló hatósági igazolványt, 

 nyilatkozatot életvitelszerű lakcímről    

 kitöltött adatlapot  

 a jelentkező TAJ kártyáját 

 a jelentkező adókártyáját (amennyiben rendelkezik ilyennel) 

 bizonyítványt, vagy 

 ha az átvétel tanév közben történik, naplómásolatot az előző iskolában elért 

eredményekről,  
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6.1.2 Az iskola egyes évfolyamán tanított tantárgyak, a kötelező és a szabad sáv 

terhére szervezett tanórai foglalkozások és azok óraszámai 

 

6.1.3 A magasabb évfolyamra lépés feltételei 

  

köt. vál. köt. vál. köt. vál. köt. vál. köt. vál. köt. vál. köt. vál.

Magyar nyelv és irodalom 3 3 3 2,5 0,5 2 2 1 1

Angol nyelv 1 1 1 1 1 1

Cigány nyelv 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5

Matematika 3 2,5 0,5 2,5 0,5 3 2 2 1 1

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5

Erkölcstan 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5

Természetismeret 2 2 1 1

Biológia-egészségtan 1 1 0,5 0,5

Fizika 1 1 0,5 0,5

Kémia 1 1 0,5 0,5

Földrajz 1 1 0,5 0,5

Ének-zene

Vizuális kultúra 1 1 1 1 0,5 0,5

Dráma és tánc 1

Hon- és népismeret

Informatika 1 1 1 0,5 0,5

Technika, életvitel és gyakorlat 

Testnevelés és sport

Tánc

Osztályfőnöki

Felnőttoktatás kötel. min.órasz. 2011.évi CXCtv. 60§ (8), (9)

Szabadon tervezh. órák minimális száma(felnőttoktatás)

Rendelkezésre álló minimális  órakeret (felnőttoktatás)

Osztály heti óraszáma: 616 616

331414

0,50,5

3,53,515,515,5

1,51,5

Tantárgy neve 8.évf.7.évf.8.évf.7.évf.

Esti

6.évf.5.évf.

Levelező

6.évf.5.évf.

3,53,5

8 8

13

1

14

14

12,5

1,5

14

14

ÁLTALÁNOS  ISKOLA    felnőttoktatás

3 3

0,5 0,5
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Az esti 5-8 évfolyamok tantárgyai és heti óraszámai,2020 

  Heti óraszám/évfolyam 5. 6. 7. 8. 

  köt. vál. köt. vál. köt. vál. köt. vál. 

Magyar nyelv és irodalom 3   3   2   2   

Matematika 3   3   2   2   

Történelem 1   1   2   1,5   

Állampolgári ismeretek             0,5   

Etika/hit és erkölcstan 1   1   1   1   

Angol nyelv 1   1   1   1   

Romani nyelv és irodalom   2   2   2   2 

Cigány népismeret   1   1   1   1 

Fizika         0,5   1   

Földrajz         1   0,5   

Kémia         1   0,5   

Természettudomány 1   1           

Technika és tervezés 0,5   0,5   0,5       

Digitális kultúra 1   1   1   1   

Hon- és népismeret 1   1   1   1   

Dráma és szinház 0,5   0,5   0,5   0,5   

Osztályközösség-építés 1   1   0,5   0,5   

Összesen 14 3 14 3 14 3 13 3 

Összes óraszám 17 17 17 16 

 

A pedagógus az 5-8. tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben érdemjeggyel 

értékelheti, de a magasabb évfolyamba lépéshez félévkor és a tanítási év végén a tanulónak 

minden tantárgyból vizsgát kell tennie. 

Az félévi és év végi vizsga eredményességének segítése érdekében az első és második 

félévben egy-egy alkalommal beszámoltató vizsgát szervez az iskola. 

A tanuló az iskola magasabb évfolyamára léphet, ha 

 a kiadott tantervben meghatározott követelményeket az adott évfolyamon minden 

tantárgyból teljesítette.  

 a 5-8. évfolyamos tanulók minden tantárgyból elégséges év végi osztályzatot kaptak 

 amennyiben a 5-8. évfolyamos tanuló egy, két vagy három tantárgyból az évfolyam 

követelményeit nem teljesítette, év végén javítóvizsgát tehet, négy tantárgy 

követelményének nem teljesítése esetén magasabb évfolyamba nem léphet, de az 

évfolyamot megismételheti. 

6.1.4 Vizsgák rendje 
 

Osztályozó vizsga: osztályozó vizsgát tehet minden tanuló félévkor és év végén, az adott 

tantárgy érdemjegyének megállapítására, ha meghatározott időnél többet mulasztott, 

és a nevelőtestület azt jóváhagyta. 
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Javítóvizsga:  

 javítóvizsgát tesz az a tanuló aki a tanév végén maximum 3 tárgyból elégtelen 

osztályzatot kapott, és a javítóvizsga letételére a tantestülettől jóváhagyást kapott.  

 aki osztályozó, különbözeti vizsgáról igazolatlanul távol maradt, vagy azt nem fejezte 

be, ill. az előírt időpontig azt nem tette le  

 aki az osztályozóvizsga követelményeinek nem felelt meg.  

 a javítóvizsgán számon kért ismeretek a tanmenet teljes anyagát felölelik. A tantárgyi 

követelményeket a szaktanárok jelölik ki. 

Pótló vizsga: 

Pótló vizsgát tesz az a tanuló, aki egy vizsgát neki fel nem róható okból nem kezdett meg, 

vagy a vizsgát igazolható okból nem tudta befejezni.  

Próbavizsga: 

Az osztályozó vizsga sikerének elősegítése érdekében, az első és második félévben egy-egy 

alkalommal szervezett vizsga, melyen minden tanulónak részt kell vennie. 

 

6.2 4 évfolyamos gimnázium 

az iskola helyi tanterve  

 2011. évi CXC törvény 60§ (7), (8), (9) 

 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

 az 51/2012. (XII.21.) sz. EMMI rendelet 3. melléklete 

 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelet A NAT kiadásáról, bevezetéséről 

és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet 

módosításáról 

 Nemzeti köznevelési tv. 26.§ (2) bekezdés alapján 
 

alapján készült. 

 

 

6.2.1 Felvétel és átvétel az iskolatípusba 

 

A tanuló attól a tanévtől kezdve folytathatja a tanulmányait felnőttoktatás keretében, 

amelyben a tizenhatodik életévét betölti. 

A tanuló attól az évtől kezdődően, amelyben tizenhetedik életévét betölti, kizárólag 

felnőttoktatásban kezdhet új tanévet. 

Kilencedik osztályosok felvételekor a mindenkori törvényi előírásoknak megfelelően járunk 

el. Felvételi vizsga nélkül, a szabad helyek függvényében vesszük fel a jelentkezőket.(az 

életkorra vonatkozó szabályok figyelembevételével) 
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A tanulók átvételére 9-12. évfolyamon év közben is van lehetőség. A jelentkező tanulókat a 

szabad helyek függvényében vesszük át.  

A felvételről és átvételről minden esetben az igazgató dönt. 

Az 9-12. évfolyamra való beiratkozáskor be kell mutatni: 

 a jelentkező személyazonosítására alkalmas, a jelentkező nevére kiállított lakcímet 

igazoló hatósági igazolványt, 

 nyilatkozatot életvitelszerű lakcímről 

 kitöltött adatlapot  

 a jelentkező TAJ kártyáját 

 a jelentkező adókártyáját (amennyiben rendelkezik ilyennel) 

 bizonyítványt, vagy 

 ha az átvétel tanév közben történik, naplómásolatot az előző iskolában elért 

eredményekről,  

6.2.2 Az iskola egyes évfolyamán tanított tantárgyak, a kötelező és a szabad sáv 

terhére szervezett tanórai foglalkozások és azok óraszámai 

  

köt. vál. köt. vál. köt. vál. köt. vál. köt. vál. köt. vál. köt. vál. köt. vál.

Magyar nyelv és irodalom 2 1 3 3 3 1 1 1 2 1

Angol nyelv 1 1 1 1

Cigány nyelv 2 2 2 2 1 1 1 1

Matematika 3 2 1 3 3 1 1 1 1 2

Történelem, társadalmi és állampolgári ism. 2 2 1 1 2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1

Etika 1 0,5

Biológia – egészségtan 1 2 1 0,5 0,5 0,5

Fizika 1 1 1 0,5 0,5 0,5

Kémia 1 1 0,5 0,5

Földrajz 1 1 0,5 0,5

Ének-zene

Vizuális kultúra 1 1 0,5 0,5

Dráma és tánc

Mozgóképkultúra és médiaismeret 1 1 1 0,5 0,5 0,5

Művészetek**

Informatika 1 1 1 0,5 0,5

Technika, életvitel és gyakorlat 1

Testnevelés és sport

Tánc

Cigány kisebbségi népismeret 1 1 1 1

Választott érettségi tantárgy 1 1

Osztályfőnöki

Felnőttoktatás kötel. min.órasz. 2011.évi CXCtv. 60§ (8), (9)

Szabadon tervezh. órák minimális száma(felnőttoktatás)

Rendelkezésre álló minimális  órakeret (felnőttoktatás)

Osztály heti óraszáma: 7777

43,53,53,5

10,50,50,5

3333

9.évf. 10.évf. 11.évf. 12.évf.

Levelező

16 14,5 13,5

2 2 3 4

Tantárgy neve

4 évf. GIMNÁZIUM  felnőttoktatás

1818 1818

9.évf. 10.évf. 11.évf. 12.évf.

17,5 18 17,5 17,5

Esti

15,5
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Az esti 9-12 évfolyamok tantárgyai és heti óraszámai, 2020 

    Heti óraszám/évfolyam 9. 10. 11. 12. 

  köt. vál. köt. vál. köt. vál. köt. vál. 

Magyar nyelv és irodalom 3   3   3   3   

Matematika 3   3   3   3   

Történelem  2   2   2   2   

Állampolgári ismeretek             1   

Természettudomány         2       

Kémia 1   1           

Fizika 1   1           

Földrajz 1   1           

Biológia 1   1           

Angol nyelv 2   2   3   3   

Romani nyelv 2   2   2   2   

Cigány népismeret   1   1   1   1 

Művészetek         0,5   1   

Digitális kultúra 1   1   0,5       

Mozgóképkultúra és médiaismeret vagy             1   

Dráma és színház                 

Osztályközösség-építés 1   1   1   1   

Összesen 18 1 18 1 17 1 17 1 

Összes óraszám 19 19 18 18 

 

 

6.2.3 A magasabb évfolyamra lépés feltételei 

 

A pedagógus a 9-12. tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben érdemjeggyel 

értékelheti, de a magasabb évfolyamba lépéshez félévkor és a tanítási év végén a tanulónak 

minden tantárgyból vizsgát kell tennie. 

Az félévi és év végi vizsga eredményességének segítése érdekében az első és második 

félévben egy-egy alkalommal beszámoltató vizsgát szervez az iskola. 

A tanuló az iskola magasabb évfolyamára léphet, ha 

 a kiadott tantervben meghatározott követelményeket az adott évfolyamon minden 

tantárgyból teljesítette.  

 a 9-12. évfolyamos tanulók minden tantárgyból elégséges év végi osztályzatot kaptak 

 amennyiben a 9-12. évfolyamos tanuló egy, két vagy három tantárgyból az évfolyam 

követelményeit nem teljesítette, év végén javítóvizsgát tehet, négy tantárgy 

követelményének nem teljesítése esetén magasabb évfolyamba nem léphet, de az 

évfolyamot megismételheti. 
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6.2.4 Vizsgák rendje 

 

Osztályozó vizsga:  

osztályozó vizsgát tesz minden tanuló félévkor és év végén, az adott tantárgy 

érdemjegyének megállapítására 

Javítóvizsga:  

 Javítóvizsgát tesz az a tanuló aki a tanév végén maximum 3 tárgyból elégtelen 

osztályzatot kapott, és a javítóvizsga letételére a tantestülettől engedélyt kapott.  

 aki osztályozó, különbözeti vizsgáról igazolatlanul távol maradt, vagy azt nem fejezte 

be, ill. az előírt időpontig azt nem tette le  

 aki az osztályozóvizsga követelményeinek nem felelt meg.  

 A javítóvizsgán számon kért ismeretek a tanmenet teljes anyagát felölelik. A tantárgyi 

követelményeket a szaktanárok jelölik ki. 

Pótló vizsga: 

Pótló vizsgát tesz az a tanuló, aki egy vizsgát  neki fel nem róható okból nem kezdett 

meg, vagy a vizsgát igazolható okból nem tudta befejezni  

 

Próbavizsga: 

az osztályozó vizsga sikerének elősegítése érdekében, az első és második félévben 

egy-egy alkalommal szervezett vizsga, melyen minden tanulónak részt kell vennie. 

A hatályos jogszabályok alapján a gimnázium 12. évfolyamának sikeres elvégzése után a 

tanulók érettségi vizsgát tehetnek. Az érettségi vizsga kötelező és szabadon választott 

vizsgatantárgyait és a vizsga követelményeit a mindenkor hatályos jogszabályok határozzák 

meg.  

 

Kötelező vizsgatantárgyak: 

 magyar nyelv és irodalom (írásbeli és szóbeli), 

 matematika (írásbeli), 

 történelem és társadalmi ismeretek (írásbeli és szóbeli), 

 idegen nyelv (írásbeli, szóbeli) 

Rendes érettségi vizsga: a középiskolai tanulmányok követelményeinek teljesítése után, a 

tanulói jogviszony fennállása alatt vagy megszűnését követően első alkalommal tett érettségi 

vizsga. 

Előrehozott érettségi vizsga: a tanulói jogviszony fennállása alatt, a helyi tantervben a 

jelentkező számára az adott tantárgyra vonatkozóan meghatározott követelmények teljesítését 
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követően a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőző első vagy második tanév 

május–júniusi vizsgaidőszakában első alkalommal letett érettségi vizsga, idegen nyelvekből, 

továbbá informatikából. 

Kiegészítő érettségi vizsga: a sikeresen befejezett érettségi vizsga után az érettségi 

bizonyítványban nem szereplő egyes vizsgatárgyból tett vizsga. 

Szintemelő érettségi vizsga: egyes vizsgatárgyból a középszinten sikeresen befejezett 

érettségi vizsgának az emelt szintű érettségi vizsgán első alkalommal történő megismétlése. A 

tanulói jogviszony fennállása alatt, a középiskolai tanulmányok teljes befejezése előtt 

szintemelő érettségi vizsgát idegen nyelvekből, továbbá informatikából lehet tenni. 

Pótló érettségi vizsga: a vizsgázónak fel nem róható okból meg sem kezdett, vagy 

megkezdett, de be nem fejezett rendes, előrehozott, kiegészítő, szintemelő, ismétlő, javító 

érettségi vizsga folytatása. 

Javító érettségi vizsga: a vizsgázónak felróható okból meg sem kezdett, vagy megkezdett, de 

be nem fejezett, illetve a megkezdett, de tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt 

sikertelen 

 rendes, 

 előrehozott, 

 pótló és 

 az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti szintemelő érettségi vizsga megismétlése. 

Ismétlő érettségi vizsga: az érettségi bizonyítvány kiadása után egyes vizsgatárgyból a 

korábban sikeresen letett érettségi vizsga azonos szinten, illetve az emelt szintű vizsga 

középszinten történő megismétlése.  

Próba érettségi vizsga: a tanév vége előtt, a rendes érettségi vizsgával azonos feltételekkel és 

körülmények között tartott, az iskola által, gyakorlás céljából szervezett vizsga 
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6.3 Szakközépiskola 

 

6.3.1 Helyi tanterv a szakközépiskolák érettségi vizsgára felkészítő (12–13.) 

évfolyamai számára 

 

A szakközépiskolások érettségi vizsgára felkészítő képzése a szakközépiskola első három 

évfolyamát (vagy korábban szakiskolát / szakmunkásképző intézetet) végzett tanulók számára 

biztosítja az érettségi vizsgára történő felkészítést.  

Az érettségi vizsgára felkészítő képzés 2 évfolyamból áll (12., illetve 13.), amelynek 

programja a 3 éves szakközépiskolai közismereti programra épül. A képzés célja az, hogy 

olyan ismereteket nyújtson, illetve olyan készségeket, képességeket fejlesszen, amelyek 

átfogják az általános műveltség középiskolai körét. Ugyanakkor tekintetbe kell venni azt, 

hogy a szakközépiskola első hároméves szakasza során az alacsony közismereti óraszámok 

miatt nem nyílt lehetőség arra, hogy a tanulók az elvégzett évfolyamokon maradéktalanul 

elsajátítsák a NATban előírt követelményeket, ezért itt a hiányok pótlására különösen nagy 

hangsúlyt kell helyezni. 

Az érettségi vizsgára felkészítő képzés kerettantervét nappali, esti és levelező munkarend 

mellett bármely más munkarendben is lehet alkalmazni, azokban, amelyeknek a feltételei 

rendelkezésre állnak, illetve amelyet a köznevelési törvény lehetővé tesz. 
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6.3.1.1 Felvétel és átvétel az iskolatípusba 

 

A felvétel alapfeltétele a szakközépiskola 9-11. évfolyamának elvégzése, valamint OKJ 

szakképesítés megléte. 

Az iskolatípusra csak esti, vagy levelező tagozatra vehető fel tanuló. 

A 12. évfolyamra történő felvételekor a mindenkori törvényi előírásoknak megfelelően 

járunk el. Felvételi vizsga nélkül, a szabad helyek függvényében vesszük fel a 

jelentkezőket.(az életkorra és az előképzettségre vonatkozó szabályok figyelembevételével) 

 

A tanulók átvételére 12-13. évfolyamon év közben is van lehetőség. A jelentkező tanulókat a 

szabad helyek függvényében vesszük át.  

A felvételről és átvételről minden esetben az igazgató dönt. 

 

Az 12-13. évfolyamra való beiratkozáskor be kell mutatni: 

 a jelentkező személyazonosítására alkalmas, a jelentkező nevére kiállított lakcímet 

igazoló hatósági igazolványt, 

 nyilatkozatot életvitelszerű lakcímről    

 kitöltött adatlapot  

 a jelentkező TAJ kártyáját 

 a jelentkező adókártyáját (amennyiben rendelkezik ilyennel) 

 OKJ bizonyítványt 

 ha az átvétel tanév közben történik, naplómásolatot az előző iskolában elért 

eredményekről,  
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6.3.1.2 Az iskola egyes évfolyamán tanított tantárgyak, a kötelező és a szabad sáv 

terhére szervezett tanórai foglalkozások és azok óraszámai 

 

az iskola helyi tanterve: 

 22/2016. (VIII. 25.) EMMI rendelet 

 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 15. melléklete 

 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  

alapján készült. 
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6.3.1.3 A magasabb évfolyamra lépés feltételei 

 

A pedagógus a 12-13. tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben érdemjeggyel 

értékelheti, de a magasabb évfolyamba lépéshez félévkor és a tanítási év végén a tanulónak 

minden tantárgyból vizsgát kell tennie. 

Esti és levelező tagozaton a félévi és év végi vizsga eredményességének segítése érdekében az 

első és második félévben egy-egy alkalommal beszámoltató vizsgát szervez az iskola. 

A tanuló az iskola magasabb évfolyamára léphet, ha 

 a kiadott tantervben meghatározott követelményeket az adott évfolyamon minden 

tantárgyból teljesítette.  

 a 12-13. évfolyamos tanulók minden tantárgyból elégséges év végi osztályzatot kaptak 

 amennyiben a 12-13. évfolyamos tanuló egy, két vagy három tantárgyból az évfolyam 

követelményeit nem teljesítette, év végén javítóvizsgát tehet, négy tantárgy 

követelményének nem teljesítése esetén magasabb évfolyamba nem léphet, de az 

évfolyamot megismételheti. 
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6.3.1.4 Vizsgák rendje 

 

Osztályozó vizsga:  

osztályozó vizsgát tesz minden tanuló félévkor és év végén, az adott tantárgy 

érdemjegyének megállapítására 

Javítóvizsga:  

 Javítóvizsgát tesz az a tanuló aki a tanév végén maximum 3 tárgyból elégtelen 

osztályzatot kapott, és a javítóvizsga letételére a tantestülettől engedélyt kapott.  

 aki osztályozó, különbözeti vizsgáról igazolatlanul távol maradt, vagy azt nem fejezte 

be, ill. az előírt időpontig azt nem tette le  

 aki az osztályozóvizsga követelményeinek nem felelt meg.  

 A javítóvizsgán számon kért ismeretek a tanmenet teljes anyagát felölelik. A tantárgyi 

követelményeket a szaktanárok jelölik ki. 

Pótló vizsga: 

Pótló vizsgát tesz az a tanuló, aki egy vizsgát neki fel nem róható okból nem kezdett 

meg, vagy a vizsgát igazolható okból nem tudta befejezni  

Próbavizsga: 

az osztályozó vizsga sikerének elősegítése érdekében, az első és második félévben 

egy-egy alkalommal szervezett vizsga, melyen minden tanulónak részt kell vennie. 

A hatályos jogszabályok alapján a gimnázium 12. évfolyamának sikeres elvégzése után a 

tanulók érettségi vizsgát tehetnek. Az érettségi vizsga kötelező és szabadon választott 

vizsgatantárgyait és a vizsga követelményeit a mindenkor hatályos jogszabályok határozzák 

meg.  

Kötelező vizsgatantárgyak: 

 magyar nyelv és irodalom (írásbeli és szóbeli), 

 matematika (írásbeli), 

 történelem és társadalmi ismeretek (írásbeli és szóbeli), 

 idegen nyelv (írásbeli, szóbeli) 

Rendes érettségi vizsga: a középiskolai tanulmányok követelményeinek teljesítése után, a 

tanulói jogviszony fennállása alatt vagy megszűnését követően első alkalommal tett érettségi 

vizsga. 

Előrehozott érettségi vizsga: a tanulói jogviszony fennállása alatt, a helyi tantervben a 

jelentkező számára az adott tantárgyra vonatkozóan meghatározott követelmények teljesítését 

követően a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőző első vagy második tanév 

május–júniusi vizsgaidőszakában első alkalommal letett érettségi vizsga, idegen nyelvekből, 

továbbá informatikából. 
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Kiegészítő érettségi vizsga: a sikeresen befejezett érettségi vizsga után az érettségi 

bizonyítványban nem szereplő egyes vizsgatárgyból tett vizsga. 

Szintemelő érettségi vizsga: egyes vizsgatárgyból a középszinten sikeresen befejezett 

érettségi vizsgának az emelt szintű érettségi vizsgán első alkalommal történő megismétlése. A 

tanulói jogviszony fennállása alatt, a középiskolai tanulmányok teljes befejezése előtt 

szintemelő érettségi vizsgát idegen nyelvekből, továbbá informatikából lehet tenni. 

Pótló érettségi vizsga: a vizsgázónak fel nem róható okból meg sem kezdett, vagy 

megkezdett, de be nem fejezett rendes, előrehozott, kiegészítő, szintemelő, ismétlő, javító 

érettségi vizsga folytatása. 

Javító érettségi vizsga: a vizsgázónak felróható okból meg sem kezdett, vagy megkezdett, de 

be nem fejezett, illetve a megkezdett, de tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt 

sikertelen 

 rendes, 

 előrehozott, 

 pótló és 

 az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti szintemelő érettségi vizsga megismétlése. 

Ismétlő érettségi vizsga: az érettségi bizonyítvány kiadása után egyes vizsgatárgyból a 

korábban sikeresen letett érettségi vizsga azonos szinten, illetve az emelt szintű vizsga 

középszinten történő megismétlése.  

Próba érettségi vizsga: a tanév vége előtt, a rendes érettségi vizsgával azonos feltételekkel és 

körülmények között tartott, az iskola által, gyakorlás céljából szervezett vizsga 
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7. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és 

taneszközök kiválasztásának elvei.  

 

 Az iskola csak olyan tankönyveket használhat, amelyeket hivatalosan 

tankönyvvé nyilvánítottak, illetve amelyek szerepelnek a tankönyvjegyzékben, 

és igazodnak a tantárgyi tantervekhez 
 

 Lehetőség szerint olyan tankönyvekből, tankönyvcsaládokból választunk, 

amelyek egymásra épülnek. Megjelenési formájuk esztétikus, motiváló, 

képanyaga, szövege, ábrái egyértelműek, érthetőek, és könnyen 

feldolgozhatóak.  
 

 Fontos feladat a tankönyvellátás biztonságos, a jogszabályoknak megfelelő 

megszervezése 
 

 Fontos elv, hogy a takarékossági szempontok hatékonyabban érvényesüljenek  
 

 Előnyben kell részesíteni a tartós tankönyveket 
 

 A tartós könyveknek olyannak kell lennie, hogy nem tartalmazhat bejegyzést 

igénylő feladatokat a tanulók számára  
 

 Biztosítson a tankönyv lehetőséget a differenciálásra, 
 

 Ingyenesen kell a tankönyvet biztosítani a nappali rendszerű iskolai oktatásban 

részt vevő minden olyan tanuló részére, aki:  

 tartósan beteg,  

 sajátos nevelési igényű,  

 három- vagy többgyermekes családban él,  

 rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül 

 
 

8. A tanulók tanulmányi munkájának ellenőrzése és értékelése, 

magtartás, szorgalom minősítésének rendje 

 

8.1 Az ellenőrzés és értékelés általános elvei 

 

 Értékelésünk alapja az 1-4. az 5-8. 9-11.  évfolyamon a NAT-hoz, a 

kerettantervi követelményekhez ill. az alapműveltségi vizsga 

követelményeihez, a 11.-12. és 1/12-2/13, évfolyamon a külön rendeletben 

kiadott érettségi vizsga tantárgyi követelményeihez is igazított és az iskola 

helyi tantervében megfogalmazott tantárgyi követelmények. A 1/11- 2/12, 

1/13-2/14. szakképző évfolyamon az illetékes minisztérium által kiadott és az 

iskola helyi szakmai programjában megfogalmazott szakmai tantárgyi 

követelmények 

 Az ellenőrzés - értékelés - osztályozás a pedagógiai tevékenység szerves része, 

melynek jelentős szerepe van a személyiség fejlesztésben: ösztönzést ad 

fejleszti a felelősségérzetet és önértékelő képességet, önnevelésre késztet.  
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 Az objektív, igazságos értékelés - osztályozás előfeltétele a világosan 

megfogalmazott és következetesen érvényesített követelményrendszer.  

 A tanulót önmaga teljesítményéhez, egyéni képességeihez is viszonyítani kell.  

 Az ellenőrzés és értékelés alapelvei:  

 folyamatosság,  

 rendszeresség,  

 korrektség,  

 igényesség,  

 objektivitás és empátia,  

 a tanulói önkontroll fejlesztésének igénye 
 

8.2 Az értékelés formái, fajtái 

 

Formái: 

 Diagnosztizáló (helyzetfeltáró): Hol tartunk? Hol kell segíteni? Nem 

osztályozzuk.  

 Formatív (segítő, formáló): Az oktatási folyamat minél több pontján, minél 

több tanulóról kapjunk képet az előrehaladás mértékéről, tipikus és egyéni 

hibákról a célszerű továbblépés, a korrekciók elvégzése érdekében. Nem 

osztályozzuk, %-os értékelést adunk.  

 Szummatív (összegző-lezáró) Az oktatási folyamat egy-egy tematikus 

egységének, vagy hosszabb szakaszának lezárása. Közös követelmény, hogy 

mindenki tudja, hová kell eljutni. Minősítő jellegű, osztályozzuk 

 

Fajtái: 
 

 órai értékelés (szóban az órai munka, az aktivitás visszajelzésére),  

 szóbeli felelet értékelése,  

 gyakorlati, illetve manuális tevékenység értékelése osztályzattal és szóban,  

 írásos értékelés (írásbeli munka minősítésére: osztályzat + hozzáfűzött 

megjegyzések, tanácsok),  
 

8.3 Az értékelés módja: 

 A tanulók tantárgyi teljesítményét a tárgyat tanító pedagógus ellenőrzi, 

értékeli, osztályozza teljes jogkörrel és felelősséggel 

 A tanulónak a félév és a tanév végén születendő tantárgyi érdemjegyét (az 

évközi osztályzatokat és a témazáró dolgozatokat figyelembe véve) a 

szaktanárhatározza meg. 

 A szorgalmi időben kapott osztályzatokat, értékelést a pedagógus bejegyzi a 

naplóba és a tájékoztató füzetbe. A szülő a bejegyzéseket aláírásával veszi 

tudomásul 

 Érdemjegyek: a  közoktatási törvény 70.§-a alapján: 

 jeles (5):  ha a tanuló a tantervi követelményeknek kifogástalanul 
eleget tesz. Ismeri, érti és tudja a tananyagot, ismereteit 

alkalmazni is képes. Pontosan, szabatosan fogalmaz. A 

szabályokat saját szavaival is vissza tudja adni, érti és 

alkalmazni tudja azokat. A tananyagot szabadon, önállóan elő 

tudja adni. Ismereteit önállóan is képes gyarapítani. 
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 jó (4) ha a tanuló a tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak  
kevés és jelentéktelen hibával tesz eleget. Csak apró 

bizonytalanságai vannak, kisebb hibákat vét előadásában, a 

definíciókat tudja, ha nem is képes saját szavaival 

megfogalmazni. 

 közepes (3): a tanuló a tantervi követelményeknek pontatlanul,  

néhány hibával tesz eleget. Nevelői segítségre többször 

rászorul. Ismeretei felszínesek. Kevésbé tud önállóan 

dolgozni, a tananyagot önállóan előadni. Segítséggel 

képes megoldani szóbeli feladatát, de kifejezésmódja 

egyszerű, fogalmazása hanyag. 
 

 elégséges (2) ha a tanuló a tantervi követelményeknek súlyos  

hiányosságokkal tesz csak eleget, de a továbbhaladáshoz 

szükséges minimális ismeretekkel, jártassággal 

rendelkezik, azaz a helyi tantervben meghatározott 

minden egyes minimális követelmény esetében az annak 

teljesítését mérő feladatot legalább 80 %-ban helyesen 

oldja meg. Egyszavas válaszokat ad. Fogalmakat inkább 

ismer, mint ért, az összefüggéseket legfeljebb 

részlegesen látja át. Nem képes önálló feladatvégzésre. 
 

 elégtelen (1) ha a tanuló a tantervi követelményeknek nevelői  

útbaigazítással sem tud eleget tenni. A 

minimumkövetelményeknek sem tesz eleget, 

továbbhaladása nem biztosított. 
 

 kitűnő (5) ha valamelyik tantárgyból a tanuló kiemelkedő  

teljesítményt nyújt, a bizonyítványba jeles helyett kitűnő 

bejegyzés kerül. 
 

 Az 1-5-ig terjedő skála osztályzatai mellett a tanuló tanulmányi előmenetelnek, 

neveltségi szint értékelésekor élünk a szóbeli vagy írott szöveges értékeléssel 

is. 

 Egy-egy tantárgyból az adott tantárgy sajátosságait figyelembe véve legalább- 

3-5 osztályzat biztosítja félévente a tanuló félévenkénti tantárgyi érdemjegyét. 

Az évközi osztályzatokat a szaktanár az ellenőrző könyvön keresztül tudatja a 

tanulóval és a szülővel. A témazáró dolgozatokat 2 héten belül javítja ki a tanár 

és az értékelést megmutatja, a hibákat megbeszéli a tanulóval. 

 A tanulónak a félév és a tanév végén születendő tantárgyi érdemjegyét (az évközi 

osztályzatokat és a témazáró dolgozatokat figyelembe véve) a 

szaktanárhatározza meg. 

 Az érdemjegyekről a tanulókat és a szülőket rendszeresen tájékoztatni kell. 

 A félév és a tanév végén az egyes tantárgyakban elért kiemelkedő 

teljesítményért a tanuló dicséretet kaphat. Év végén ez kitűnő minősítést jelent.  

 Ha a tanuló minden tantárgyból jeles eredményt ért el, és több tantárgyból 

kitűnő, akkor a tantestület nevelőtestületi dicséretben részesítheti. Jeles 

eredményű az a tanuló, akinek 1 "jó" osztályzata van a "jeles" osztályzatok 

mellett.  
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8.4 magtartás, szorgalom minősítése 

 

8.4.1 Az értékelés tartalmi szempontjai:  
 

Magatartás  

 Beilleszkedés  

 Viszonya társaihoz, tanítójához, a tanuláshoz  

 A kudarc elviselése (önfegyelem)  

 Érzelmi egyensúlya  

 Magabiztossága  

 Becsület  

 Viselkedése játék közben  

 A konfliktusok kezelése  

 Házirend (késés), a kialakított szabályok, elvárások betartása  

 Órai magatartása  

 Szüneti magatartás.  

 Órák zavarása, közbeszólások  

 Társak zavarása  

 Utasítások elfogadása  

 Másokkal való törődés  

 Csúnya beszéd  

 

Szorgalom  

 Órai figyelme  

 Órai aktivitása  

 Házi feladatok  

 Egyéb elvégzendők (üzenő, ellenőrző határidők) elvégzése, felszerelése  

 Érdeklődés  

 Szorgalmi feladatok készítése  

 Füzetvezetés, külalak  

 Rend a környezetében  

 Felelősi tevékenysége  

 

8.4.2 Az értékelés módja: 
 

 Magatartás és szorgalom minősítésére félévkor és a tanév végén az osztályfőnök tesz 

javaslatot az osztályban tanító pedagógusok közösségének. 

 Előzetesen megismeri az osztályközösség véleményét az egyes tanulókról. 

 Az osztályfőnök javaslatát egyezteti az osztályban tanító nevelőkkel. 

 Szavazategyenlőség esetén az osztályfőnök véleménye a döntő. 
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8.4.3 Érdemjegyek 

 

Magatartás  

Példás:  magatartású tanuló iskolai és iskolán kívüli viselkedése példamutató. Az 

iskolai házirendet megtartja. Az iskolai követelményeket tudatosan vállalja, 

kezdeményező, bekapcsolódik a közösség vezetésének munkájába. A tanárok 

többsége példásnak tartja.  

Jó:  magatartású tanuló az iskolai rendszabályokat következetesen betartja. A 

közösség munkájában részt vesz, de nem kezdeményez. Tanáraival, a 

felnőttekkel és társaival szemben őszinte, tisztelettudó. Magatartáskultúrája 

esetenként kifogásolható. Vigyáz iskolája, közössége vagyonára és a jó 

hírnevére.  

Változó:magatartású tanuló viselkedésével szemben kifogások merülnek fel. A 

közösség támasztotta követelményeket nem mindig követi. Tanáraival, 

társaival szembeni magatartása nem mindig udvarias. A fegyelmező 

intézkedések súlyosabb fokozatai valamelyikében részesül.  

Rossz:  magatartású tanuló a házirend szabályait nagyon hiányosan tartja be. Rossz 

hatással van a közösségre, bomlasztja a közösséget. Tanáraival, a felnőttekkel 

és társaival szemben nem őszinte, durva, tiszteletlen. Iskolán kívüli 

magatartása erősen kifogásolható. Iskolai vagy iskolán kívüli viselkedéséért 

fegyelmi büntetések valamelyik fokozatában részesül.  

Megjegyzések: A fenti minősítéseket módosíthatják a Házirendnek az igazolatlan 

hiányzásokra vonatkozó előírásai.  

 

Szorgalom  

Példás:a tanuló szorgalma, ha munkáját rend, fegyelem, pontosság jellemzi. A tanítási 

órákra képességeihez, körülményeihez mérten maximálisan és rendszeresen 

felkészül, az órákon aktívan bekapcsolódik az osztály munkájába.  

Jó:  a tanuló szorgalma, ha az elért átlageredménye képességeinek megfelelő, és 

általában szorgalmas munkájának köszönhető, de akaratának különleges 

megfeszítésére nincsen szükség.  

Változó: a tanuló szorgalma, ha iskolai és otthoni munkájában csak időnként 

igyekszik. Kötelességét csak figyelmeztetés után teljesíti. Időnként nem ír házi 

feladatot, hiányos felszereléssel jön iskolába.  

Hanyag:a tanuló szorgalma, ha képességeihez és körülményeihez mérten keveset tesz 

tanulmányi fejlődése érdekében, kötelességét gyakran elmulasztja, munkájában 

megbízhatatlan, év végén valamely tantárgyból megbukik 
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9. A tanulók jutalmazása, fegyelmezése 

9.1 Jutalmazás 
 

 Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát 

végzett tanuló a tanév végén dicséretet kaphat: 

 szaktárgyi teljesítményért, 

 példamutató magatartásért, 

 kiemelkedő szorgalomért. 

 Az egyes tanévek végén, valamint több éven át példamutató eredményt elért 

tanulók oklevelet és könyvjutalmat kapnak, melyet a tanévzáró ünnepélyen az 

iskola közössége előtt vehetnek át. 

 Az iskolai szintű versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon 

eredményesen szereplő tanulók osztályfőnöki dicséretben részesülnek. 

 Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, 

bemutatókon eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben 

részesülnek. 

 A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást 

tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet 

részesíteni. 

 A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. 

 

9.2 Fegyelmező intézkedések 

 Az a tanuló, aki tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, a 

házirend előírásait megszegi, igazolatlanul mulaszt, vagy bármely módon árt az 

iskola jó hírnevének  az alábbi fegyelmező intézkedésben részesülhet: 

 szaktanári figyelmeztetés 

 osztályfőnöki figyelmeztetés( szóban, írásban) 

 osztályfőnöki intés 

 igazgatói figyelmeztetés(szóban, írásban) 

 igazgatói intés. 

 nevelőtestületi intés 

9.3 Fegyelmi és kártérítési felelősség 

Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, 

írásbeli határozattal a közoktatási tv. 76-77.§.-ban meghatározottak szerint fegyelmi 

büntetésben részesül. 
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10. Az osztályba, a csoportba sorolás szabályai 

 Az iskolába felvett tanuló osztályba sorolásáról az iskola igazgatója dönt, 

figyelembe véve az osztályok törvényi maximált létszámát, az egyes osztályok 

közötti arányos elosztás elvét, az integrált oktatásban részesülők arányát. 
  

 Másik osztályba, csoportba kerülést a szülő írásban kérheti, melyet indokolni 

kell. A kérelem elbírálása az igazgató jogköre.  
 

 Tanév közben iskolánkba érkező tanulók esetleges lemaradásainak pótlására 

felzárkózási időt biztosítunk, a tanulók segítséget kaphatnak a szaktanároktól. 

Indokolt esetben az egyes tantárgyakból képességfelmérő feladatsorokkal kell 

az egyéni felzárkóztatás indokoltságát kideríteni. 
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IV A pedagógiai program 

érvényességével, módosításával, 

nyilvánosságával kapcsolatos 

intézkedések 

 

1. A pedagógiai program érvényessége 

Az iskola 2020. szeptember 1. napjától szervezi meg nevelő és oktató munkáját e pedagógia 

program alapján.  

A pedagógiai programban található helyi tanterv 2020. szeptember 1.napjától kerül 

bevezetésre. 

Ez a pedagógiai program a 2008. 09. 01. napján életbe lépett, majd 2013. 08. 31-én 

meghosszabbított, 2014. 04. 30-án és 2016. 05. 15-én és 2018.08.23-án és 2019.05.06-án 

módosított pedagógiai program helyébe lép. 

2. A pedagógiai program elfogadása és jóváhagyása 

A jelen pedagógiai programot az intézmény vezetőjének előterjesztése után a nevelőtestület 

2020. 06. 25. napján elfogadta. Az elfogadás tényét a hitelesítő nevelőtestületi tagok az alábbi 

aláírásukkal tanúsítják. 

 

3. A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata 

A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a nevelőtestület 

folyamatosan vizsgálja és értékeli. 

4. A pedagógiai program módosítása 

A pedagógiai program módosítására javaslatot tehet: 

 az iskola igazgatója; 

 a nevelőtestület bármely tagja; 

 a nevelők szakmai munkaközösségei; 

 a szülői munkaközösség; 

 az iskola fenntartója.  

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

jóváhagyásával válik érvényessé. 
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5. A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala 

Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára megtekinthető. 

A pedagógiai program egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve intézményeknél 

tekinthető meg: 

 az iskola fenntartójánál; 

 az intézmény igazgatójánál; 

 az iskola igazgatóhelyetteseinél; 

 az iskola könyvtárában; 

 az iskola irattárában. 

 


