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I. PREAMBULUM 

1.  HIVATALOS ADATOK, AZ ISKOLA JELLEGE 

1.1. AZ ISKOLA HIVATALOS ADATAI 

Az iskola 

Neve: Szent Imre Katolikus Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és 

Alapfokú Művészeti Iskola 

Címe: 4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 19. 

Telefon: 42/444-300 

E-mail: info@sztimre-nyh.sulinet.hu   

OM azonosítója: 033665 

 

Székhely neve és címe:  Szent Imre Katolikus Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Általános Is-

kola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 

 4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 19. 

 

 

Tagintézményének neve  

és címe: Szent Imre Katolikus Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Általános Is-

kola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Tagóvodája 

4400 Nyíregyháza, Szarvas utca 19. 

 

Telephelyei: 

a. Szent Imre Katolikus Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Általános 

Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Nyírtelek, 

Petőfi utcai telephelye 

4461 Nyírtelek, Petőfi utca 42. 

 

b. Szent Imre Katolikus Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Általános 

Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Nyírtelek, 

Iskola utcai telephelye 

4461 Nyírtelek, Iskola utca 2. 

 

Fenntartó neve, székhelye: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye 

                             4024 Debrecen, Varga u. 4.  

 

Alapító neve, székhelye:  Nyíregyháza Római Katolikus Egyház, Szent Antal Plébánia 

4400 Nyíregyháza, Vasgyár u. 1. 

 

Az iskola működési területe: országos  

Jogállása: egyházon belüli jogi személy 
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Az intézmény gazdasági jogállása: önállóan gazdálkodó egyházi fenntartású köznevelési intéz-

mény 

 

A gazdálkodással összefüggő jogosítványok: az intézmény önálló gazdálkodó, teljes jogkörrel 

rendelkező szervezet vezető felelősség mellett. 

   

1.2. AZ INTÉZMÉNY JELLEGE 

A Szent Imre Katolikus Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és 

Alapfokú Művészeti Iskola általános iskolai, négyosztályos, illetve nyolcosztályos gimnáziumi kép-

zést, óvodai nevelést és alapfokú művészetoktatást folytató nevelési-oktatási intézmény.  

Az intézmény vállalja a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igé-

nyű gyermekek, tanulók óvodai nevelését és iskolai nevelését, oktatását (beszédfogyatékos, autizmus 

spektrum zavarral küzdő, a fejlődés egyéb pszichés zavarával - súlyos tanulási, figyelem- vagy ma-

gatartásszabályozás zavarral - küzdő gyermekek, tanulók nevelése-oktatása).  

A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a gimnáziumi nevelési-oktatási célok vállalása mellett 

célul tűzte ki a tanulók vallásos és hazafias szellemben erkölcsös polgárrá való nevelését, az átlagos-

nál magasabb általános műveltség, legalább egy idegen nyelvben nagyobb jártasság elérését, a tanu-

lók felkészítését a felsőfokú oktatási intézményben való helytállásra.  

Feladatunk, hogy tanulóifjúságunkat módszeresen és kritikusan megismertessük a tudomány és a kul-

túra alapjaival. Iskolánk ezen kívül részt vállal az egyház küldetéséből is a keresztény hitre nevelés 

területén. Ma és mindenkor nyitott akar lenni a kor kihívásaira, modern és egyszersmind az Egyház-

hoz, a benne élő Krisztushoz hű katolikus nemzedékeket akar nevelni. 

Intézményünk Szent Imre nevét viseli. Így névadónk személye tanulóink számára különösen hang-

súlyt kap. Benne nevelési eszményeink ragyogó megvalósulását szemlélhetik. 

 

2.  A KATOLIKUS KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK 

Jogszabályi háttér 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és módosításai 

A gyermekek védeleméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény és módosításai 

A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közös-

ségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény  

Egyházi Törvénykönyv 

II. Vatikáni Zsinat dokumentumai 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet  
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Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet  

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 

A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat-és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szerveze-

téről és illetékességéről szóló 331/2006. ( XII.23.) Kormányrendelet 

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. ren-

delet   

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

A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII. 17.) Korm. 

rendelet 

A NAT kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012.(VI.4.) Korm. rendelet 

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

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997.(VI. 13.) Korm. rendelet 

A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. 

rendelet módosításáról szóló 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelet 

Irányelv és kerettantervek a két tanítási nyelvű iskolai oktatáshoz 

Irányelvek a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásához 

Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja 

A kollégiumi nevelés országos alapprogramja 

 

Az egyház az iskolák alapítását és fenntartását fontos missziós feladatnak tartja. Ezt különböző do-

kumentumokban részletesen kifejti, és az Egyházi Törvénykönyvben szabályozza: 

"A mai társadalomban (....) az Egyház égető szükségességét érzi annak, hogy biztosítsa a keresztény 

gondolkodás jelenlétét." (Kat. Isk. 11.)  

Ezért a Katolikus Nevelés Kongregációja "felhívja a nevelés összes felelőseit - a szülőket, az oktató-

kat, a fiatalokat, az iskolai hatóságokat-, hogy ide összpontosítsák minden erejüket és minden rendel-

kezésükre álló anyagi eszközt, hogy ezek segítségével a katolikus iskola valóban a társadalom javát 

szolgáló és egyúttal apostoli munkát végezzen." (Kat. Isk. 4.) 

"A nevelés eszközei közül a krisztushívőknek különösen nagyra kell értékelniük az iskolákat, melyek 

kiemelkedő segítséget nyújtanak a szülőknek nevelői feladatuk teljesítésében." (CIC 796. 1.§ ) 

"A katolikus iskolák intézményvezetői a helyi ordinárius felügyelete alatt gondoskodjanak arról, hogy 

az oktatás ezekben az iskolákban tudományos szempontból legalább olyan szinten álljon, mint az 

illető vidék többi iskolájában." (CIC 806. 2.§) 



 12 

I. ISKOLAI NEVELÉSI PROGRAM 

1.  AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI 

Katolikus iskoláink nevelésének alapja és középpontja maga Krisztus. 

A keresztény nevelésnek abban kell segítenie a fiatalokat, hogy megérjenek a szabadság felelős meg-

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

őket körülvevő világot. Felülemelkedjenek a középszerűségen, ne fáradjanak bele a folytonos önkép-

zésbe és önnevelésbe, és egyre jobban elkötelezzék magukat az Egyházon belül Isten és az emberek 

szolgálatára. 

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

az oktatóknak pedig ki kell tűnniük helyes tanításukkal és becsületes életükkel.” (CIC 803.) Pedagó-

giai tevékenységünk a fent idézett elvárásnak megfelelően tehát: 

 keresztény értékrendre épít, biztosítja a keresztény gondolkodás jelenlétét 

 a nevelő jelleg dominál 

 a nemzeti értékeket szolgálja 

 fontos szerepet szán az egyházi és a nemzeti hagyományoknak, ugyanakkor arra törekszik, hogy 

neveltjeink érdeklődéssel, empátiával, segítő szándékkal forduljanak más népek képviselői felé is, 

kialakuljon interkulturális kompetenciájuk is 

Az alábbiakban felsoroljuk azokat az alapelveket, amelyek különösen nagy hangsúlyt kapnak katoli-

kus iskolánk egész pedagógiai működésében. 

 A diák személyisége a pedagógus személyiségének megnyilvánulásai által fejlődik. Ezért külön-

leges felelősség hárul mind szakmailag, mind morálisan a pedagógusokra. „A katolikus iskola sajátos 

jellegének biztosítása legnagyobb részben az ott tanítók tevékenykedésén és tanúságtételén múlik.”1 

A nevelő személyiségének fontos eleme a hitelesség, az elfogadás, az empátia. Önmaga állandó fej-

lesztésére, interperszonális készségeinek (a tanuló személyiségének megismeréséhez szükséges tu-

dás, a tanári – tanulói interakciós és kommunikációs készségek, a konfliktusok kezeléséhez és meg-

oldásához szükséges képességek) javítására kell törekednie. A pedagógus személyisége alapvető mo-

tivációs tényező, közvetetten meghatározója a tanulói teljesítménynek, a tantárgy iránti érdeklődés-

nek, a személyes kapcsolatok minőségének. A tanulókkal megszólítható közelségben kell élnie, de-

mokratikus együttműködést, ugyanakkor a tanuló életkorához igazodó következetes kontrollt kell 

gyakorolnia.”   

                                                 

1        A katolikus iskola (A Katolikus Nevelés Kongregációja, Róma 1977.) 78. oldal 
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1. A nevelésben (különösen a kezdeti periódusokban) fokozott szerepe van a szokásautomatizmu-

soknak. Ezért a szoktatásnak kitüntetett figyelmet kell szentelni, az erre fordított energia sokszo-

rosan megtérül. 

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

kolt legyen. Ezzel megalapozhatjuk az eredményes tanuláshoz szükséges olyan személyiségele-

mek fejlődését is, mint önbizalom, sikerorientáltság, küzdőképesség, csak facilitatív szorongás-

szint. 

3. Nagy a jelentősége a tudásnak, az ismereteknek; értékkonfliktus esetén azonban az emberi morált 

magasabb rendű követelménynek kell tartani az ismeretnél, a személyiség harmóniáját, „belső 

békéjét” az érvényesülésnél.  

4. Döntő a követelmények belátáson alapuló belső igénnyé váló betartása (interiorizáció) és a pon-

tosság, a fegyelem, az önfegyelem gyakorlása. Az igényes követelmény meghatározása és vég-

rehajtása következetességet tételez fel.  

5. Belső kontrollos, ugyanakkor asszertív személyiségeket kell formálnunk a „Szeresd felebaráto-

dat, mint önmagadat!” keresztény pszichológiai alapelv szerint, akik ugyanakkor képesek nem-

csak együttérzésre, mások segítésére, hanem lemondásra, áldozathozatalra valamely nemes ügy 

érdekében.  

2.  AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJA 

Iskolánk pedagógiai munkájának célja: 

 Az alsó tagozatos oktatásban az alapvető képességek és készségek kialakítása: írás, olvasás, szö-

vegértés, számolás, tájékozódás a környezetben. A 6-10 éves gyerekeket meg kell tanítani ta-

nulni, figyelni, érdeklődni, kérdezni. 

 Általános iskolában: 

 a motiváltság fejlesztése (megismerési vágy, alkotásvágy, kíváncsiság, játékszeretet, érdeklő-

dés, felfedezési vágy) 

 a képességek fejlesztése (felismerés, összevonás, összehasonlítás, sorképzés, kiemelés, megis-

merési képesség, megfigyelési képesség, értő olvasás, beszéd és beszédértés, tanulási képesség, 

tapasztalat) 

 egészséges életvitel, befogadóképesség, önkifejezési képesség, szociális érzékenység (cso-

portba tartozás, egymás tulajdonának tiszteletben tartása, barátság) kialakítása 

 segítés, együttműködés, verseny, kudarcfeldolgozás, alkalmazkodás kialakítása 

 A diákokat segítse abban a folyamatban, hogy a keresztény értékekre építve művelt emberré, 

gazdag (szépre, jóra fogékony) személyiséggé, Istent és embertársait szerető, felelős polgárrá, 

tisztességes és emberséges, alkotásra és boldogságra képes emberré váljanak. 
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 Az iskolahasználók elégedettségére való törekvés, ezen belül: a hitéletbeli fejlődés, a tudás, a 

fegyelem, a továbbtanulásra való felkészítés fontossága. 

 A diákok morális és esztétikai szemléletének alakítása, kognitív és kommunikációs képességei-

nek, az értékes tudás és az értékes alkotások iránti igényének megalapozása.  

 A tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában ismereteket közvetítsen, alapvető képessége-

ket és alapkészségeket fejlesszen.  

 Az alapvető kulcskompetenciák kialakítása a tanulókban: anyanyelvi, idegen nyelvi, matemati-

kai, természettudományos, digitális, hatékony önálló tanulás, szociális és állampolgári, kezde-

ményezőképesség és vállalkozói kompetencia, esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképes-

ség, különösen is a zeneművészet terén, elsősorban alapfokú művészeti iskola intézményegysé-

günkben képzett diákjaink esetében. 

 Magas színvonalú és sokrétű ismeretközléssel és hatékony szakmai munkával fejlessze a tanulók 

önálló problémamegoldó, gondolkodó képességét, készségét és a kreativitást. 

 Kiemelt hangsúlyt helyezzen az önálló ismeretszerzés képességének kialakítására, a tanulók ta-

nulási motivációjának, kreativitásának fejlesztésére. 

 Megalapozott, érvényes és személyes értékrendet alakítson ki, illetve azt segítse elő. 

 A kudarc- és sikertűrés készségeit fejlessze. 

 Az önálló, felelős állásfoglalás, cselekvés alapjait és (életkornak, fejlettségi foknak, saját szemé-

lyiségjegyeknek megfelelő) készségeit kimunkálja. 

 A liturgiába való aktív bekapcsolódásra ösztönözze tanítványainkat. 

 Nagy művészek, tudósok hithez, egyházhoz való viszonya, a gondolkodásra, a szellem fejlődé-

sére gyakorolt hatása álljon példaként diákjaink előtt. 

 Magyarságunk gyökereinek megismertetése (nyelv, történelem, magyarságtudat). 

 Hagyományaink, ünnepeink megismertetése, átörökítése, élővé tétele (táncház, népdalkörök, 

kézműves foglalkozások, stb.) 

 A környező népek, az Európai Unióba tartozó nemzetek, Európán kívüli népek kultúrájának meg-

ismertetése.   

 A kulturált szórakozás igényének kialakítása. 

 A SZÉK (szociális, életviteli és környezeti) kompetenciák fejlesztése, valamennyi tantárgy és 

műveltségi területen, valamint a nevelés egészében, az ún. jóléti modell alapelemeinek elsajátít-

tatása: egészségcentrikusság, alkotáscentrikusság, minőségcentrikusság, kultúracentrikusság, 

konstruktív életvezetésre történő felkészítés szem előtt tartva a keresztény ember végső célját: az 

üdvösség elérését.   
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3.  AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA FELADATAI 

A katolikus iskolának kötelessége vállalni a tanulók személyiségének keresztény szellemű formálá-

sát: „ma különösen, hiszen számot kell vetnünk azzal, hogy a család és a társadalom e téren nem teszi 

meg, ami rajta áll.” 2 Ezért iskolánk feladata:  

Segítse elő az egyéni életélmények szerzését, az egyéni képességek kibontakozását a hitélet erősítését 

szolgáló (lelkigyakorlat, zarándoklat, stb.) programokban, az órai munkában és a tanórán kívüli tevé-

kenységekben: napközi, tanulószoba, szakkörök, kirándulás, erdei iskola, iskolaújság, stb. 

Fejlessze a tanulók problémamegoldó gondolkodását, az összefüggések felismerését, a morális kér-

dések megítélését osztályfőnöki órák, vezetői és közösséget érintő intézkedések, tantárgyak elsajátí-

tása során. 

Az alapvető kompetenciák kialakítása rendszeres méréseken alapuljon (diagnosztikus, formatív, 

szummatív értékelés). 

Tehetséggondozó és felzárkóztató programokkal támogassa az egyéni képességek kibontakozását. 

Teremtsen a diákok számára életkoruknak megfelelő formájú és jelentőségű döntési helyzeteket.  

Mutassa fel szentek, ismert egyházi és elismert személyiségek által követésre méltó példákat. 

Segítse elő a személyes meggyőződés, keresztény világszemlélet és világkép kialakítását és érzelmi-

szellemi megerősítését, személyre és konkrét közösségekre szabott feladatok alapján. 

Hozzon létre konstruktív, jellegzetes, tartalmas és felelős, szellemi arculattal rendelkező alkotó (kis) 

közösségeket, ahol a tanuló a közösségben való élet során fejlessze önismeretét, együttműködési 

készségét, akaratát, segítőkészségét, szolidaritásérzését, empátiáját. 

Törekedjen azoknak a hátrányoknak a csökkentésére, amelyek a gyermekek szociokulturális környe-

zetéből vagy eltérő ütemű éréséből fakadnak.  

 

4.  AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI 

Nevelő-oktató munkánk eljárásainak, eszközeinek igazodnia kell a tanulók életkori sajátosságaihoz, 

értelmi fejlettségéhez, képességeihez, a pedagógusok személyiségéhez, felkészültségéhez. 

Az eljárások, eszközök alkalmazásának egyetlen törvénye van: a módszerek, eljárások kombinációja. 

Kiemelten kezeljük az iskola értékelési rendszerét, a dicséretet, osztályzást, jutalmazást, stb. 

                                                 

2 A katolikus iskola (A Katolikus Nevelés Kongregációja, Róma 1977.) 45. oldal 
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A szociokulturális hátrányok leküzdése céljából széles körben alkalmazzuk a differenciált foglalkoz-

tatást, a kooperatív tanulási-tanítási technikákat, felzárkóztató foglalkozásokat tartunk.  

Napjaink pedagógiai gyakorlata, tapasztalata, valamint a nevelés kiemelt szerepe a nevelő-oktató 

munka során megkívánja, hogy a módszereket a nevelés folyamatában betöltött szerepük alapján cso-

portosítsuk. Ennek alapján az alábbi csoportosítás végezhető el: 

 A meggyőzés módszerei. 

 A tevékenység megszervezésének módszerei. 

 A magatartásra ható, ösztönző módszerek. 

 A jutalmazás formái. 

 A büntetés formái. 

 A nevelés sikerét veszélyeztető körülmények kizárását célzó módszerek. 

 

5.  A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK 

A személyiségfejlesztés alapja a szeretetparancs hármas egysége: szeretni Istent, szeretni embertár-

saimat, mint saját magamat. Akiben ezek a tulajdonságok megerősödnek, fogékony lesz a szentre, az 

igazra, a jóra és a szépre. 

Fiataljaink számára igazi útravaló a küldetéstudat kialakulása: "Ti vagytok a világ világossága." (Mt 

5,14) 

A legfőbb általános emberi értékek keresztény hitünkben gyökereznek és Jézus életében mutatkoznak 

meg a legteljesebben. Ezért a diákok elé példaként Jézust, az őt követő szenteket és a ma körülöttünk 

élő szent életű embereket kell állítanunk. Be kell mutatnunk, hogy a nyolc boldogság, a szeretet him-

nusz, a sarkalatos erények hogyan lehetnek életük részévé, hogyan szólhatnak az ő nyelvükön is. 

Az emberi személyiség kialakulása a gyermekkortól kezdve a kamaszkoron át az ifjú korig hosszú 

folyamat. Minden korszaknak megvan a maga jellemzője mind érdeklődésben, mind emberi példák-

ban, mind olyan értékekben, amelyekre érzékenyek. A nevelőhöz való viszony is sokat alakul a kez-

deti feltétlen elfogadástól a tagadáson át az egyenrangú baráti kapcsolatig. 

Célkitűzéseink alapján az alábbi konkrét pedagógiai feladatok köré csoportosítjuk a személyiségfej-

lesztéssel kapcsolatos teendőinket: 

Az értelmi nevelés területén elvégzendő feladatok: 

 Az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek kialakítása, fejlesztése. 

 A megismerés képességének fejlesztése. 

 Az önismeret, a céltudatosság kialakítása. 

A tanulók erkölcsi nevelése területén elvégzendő feladatok: 

 Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé alakítása. 
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 A tanulók közösségére és önmagukra irányuló helyes cselekvésre és aktivitásra késztető érzel-

mek kialakítása. 

 Pozitív szociális szokások kialakulásának, gyarapodásának segítése. 

 

 

 

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladataink továbbá: 

 A helyi tantervben leírt egységes, alapvető tartalmak átadása, elsajátíttatása, valamint az ezekre 

épülő differenciálás. 

 A sikeres pályaválasztáshoz és munkavállaláshoz szükséges képességek kialakítása: önismeret, 

pályaismeret, önbizalom, jó kommunikációs készségek, a kötelességekhez való pozitív viszo-

nyulás, önfejlesztési stratégia. 

A helyi tanterveket is magába foglaló pedagógiai programunk összeállításánál elsődleges szempont 

a tanulók képességeinek fejlődéséhez szükséges olyan követelmények meghatározása, amely ösz-

tönzi a személyiségfejlesztő oktatást. Nevelési programunk összeállításánál ezért elsődlegesek az 

alábbi feladatok: 

 A színes, sokoldalú iskolai élet, hitélet, tanulás, játék, munka. 

 A fenti lehetőségek a tanulók önismeretét, keresztényi gondolkodás képességét, együttműködési 

készségét fejlesszék, eddzék akaratukat. 

 Járuljanak hozzá életmódjuk, motívumaik, szokásaik, az értékekkel történő azonosulásuk foko-

zatos kialakításához, meggyökereztetéséhez. 

 

Kialakítandó személyiségjegyek: 

 a helyes önértékelés  

 az értékek felismerése, megbecsülése és a kiállás mellettük 

 józan, megfontolt ítélőképesség  

 a mások felé való nyitottság, befogadóképesség  

 a mindenkori szociális státusznak megfelelő magatartásra, az egészséges önérvényesítésre való 

képesség  

 a saját akaratunkról való lemondás mások érdekében  

 a szelídség, az alázat, a türelem  

 alaposság kialakítása  

 a mértékletesség 

 a bűnbánatra való készség 
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 a belső csendre, elmélyülésre való igény  

 hűség Istenhez és embertársainkhoz  

 felelősség magunk, mások és a teremtett világ iránt  

Elvárásaink tanítványainktól a következők: 

 Részvétel a vallásuknak megfelelő (katolikus, protestáns) egyházi programokban. 

 Tiszteletteljes, szép beszéd tanárral, társakkal egyaránt. 

 Mindenki testi, lelki egészségének megőrzése, biztosítása. 

 Alapos, rendszeres és pontos munka. 

 A rájuk bízott feladatok lelkiismeretes elvégzése. 

 A házirend felelős betartása. 

 

6.  A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK 

„Az iskola épp azzal válik katolikussá, hogy – bár más-más fokon – az iskolai közösség minden tagja 

osztozik a keresztény világlátásban, s ezt ki is jelentik. Így ebben az iskolában az evangéliumi elvek 

válnak nevelési eszménnyé, belső ösztönzővé és egyúttal végső céllá.” 3 

A közösségfejlesztés közös feladat. Az iskola valamennyi dolgozójának figyelembe kell vennie min-

dennapi munkája során, hogy példaként áll a diákok előtt megjelenésével, viselkedésével, beszédstí-

lusával. 

A pedagógiai program szempontjából iskolánk keretén belül működő közösségi nevelés területei: 

 tanórák: hittanórák, szaktárgyi órák, osztályfőnöki órák 

 tanórán kívüli szabadidős foglalkozások: napközi, tanulószoba, szakkörök, lelkigyakorlatok, za-

rándoklatok, kirándulások, erdei iskolák 

 diákönkormányzati munka 

A tanórán megvalósítható közösségfejlesztési feladataink: 

 A tanulás támogatása kölcsönös segítségnyújtással, ellenőrzéssel, a tanulmányi és a munkaer-

kölcs erősítésével. 

 A tanulók kezdeményezéseinek, a közvetlen tapasztalatszerzésnek támogatása. 

 A közösségi cselekvések kialakítása, fejlesztése (példamutatással, helyes cselekvések bemutatá-

sával, bírálat, önbírálat segítségével). 

 A tanulók önállóságának, öntevékenységének fejlesztése. 

                                                 

3 A katolikus iskola (A Katolikus Nevelés Kongregációja, Róma 1977.) 34. oldal 

 



 19 

 Különböző változatos munkaformákkal (csoportmunka, differenciált, egyéni munka, kísérlet, 

verseny) az együvé tartozás, az egymásért való felelősség érzésének erősítése. 

 Olyan pedagógus közösség kialakítása, amely összehangolt követeléseivel és nevelési eljárásai-

val az egyes osztályokat vezetni, és tevékenységüket koordinálni tudja. 

A tanórán kívüli foglalkozások közösségfejlesztő feladatai: 

 A lelkigyakorlatok, zarándoklatok mélyítsék el a katolikus vallás és hit megélését. 

 Nevelje a tanulókat az önellenőrzésre, egymás segítésére és ellenőrzésére. 

 Átgondolt játéktervvel és a tevékenység pedagógiai irányításával biztosítsák, hogy a különböző 

játékok, tevékenységek megfelelően fejlesszék a közösséget, erősítsék a közösséghez való tarto-

zás érzését. 

 A sokoldalú és változatos fogalakozások (zenei, tánc, képzőművészeti, kézműves, stb.) járulja-

nak hozzá a közösségi magatartás erősítéséhez. 

 A séták, a kirándulások, erdei iskolák mélyítsék el a természetszeretetet és a környezet iránti 

felelősséget. 

A diákönkormányzat közösségfejlesztő feladatai: 

 Jelöljön ki olyan közös értékeken és érdekeken alapuló közös és konkrét célokat, amellyel nem 

sérti az egyéni érdekeket. 

 Fejlessze a meglevő közösségi munkálatokat, közösségépítő tevékenységeket. 

 Törekedjen a közösség iránti felelősségtudat kialakítására, fejlesztésére. 

A pedagógus közösségfejlesztő feladatai a szabadidős tevékenység során: 

 Építsen ki jó kapcsolatot az adott korosztállyal, szüleikkel, plébániával, egyházi személyiségek-

kel, külső szakemberekkel. 

 Fejlessze a csoportokban végzett közös munka során az önismeretet, az önfegyelmet, az együtt-

működést. 

 Segítse olyan csoportok kialakítását, amelyek az emberi kapcsolatok hitbeli, pozitív irányú el-

mélyítésével hatnak az egész személyiség fejlesztésére. 

 

7.  A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG 

HELYI RENDJE 

 

7.1. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK, TANULÓK FEJLESZTŐ PROGRAMJA 

Az intézmény vállalja a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igé-

nyű gyermekek, tanulók óvodai nevelését és iskolai nevelését, oktatását (beszédfogyatékos, autizmus 
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spektrum zavarral küzdő, a fejlődés egyéb pszichés zavarával - súlyos tanulási, figyelem- vagy ma-

gatartásszabályozás zavarral - küzdő gyermekek, tanulók nevelése-oktatása). 

Intézményünk a sajátos nevelési igényű tanulók oktatását a többi tanulóval együtt, integráltan végzi.  

A tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleményében foglal-

taknak megfelelően járunk el, szükség szerint a tanuló számára pedagógiai célú habilitációs és reha-

bilitációs fejlesztő foglalkozásokat szervezünk szakember bevonásával. 

 

Beszédfogyatékos tanulók iskolai nevelése-oktatása  

 

 Az iskola biztosítja a feltételeket ahhoz, hogy a beszéd-/nyelvi zavarral küzdő tanuló aktívan 

vehessen részt az osztály- és az iskolaközösség életében, megmutathassa tehetségét, erősségeit. 

 A közösség elismeri az SNI tanuló tanulásra és részvételre irányuló erőfeszítéseit, és önmagához 

képest mérlegelve pozitív, előremutató és motiváló értékelést ad. 

 A nyelvfejlődési zavarok és a verbális diszpraxia esetében az írott nyelv szokásosnál lassabb 

ütemű, kis lépésekben történő, időben is elnyújtott kialakítására van szükség, annak érdekében, 

hogy az írott nyelvi szimbólumok elsajátításához vezető kettős elvonatkoztatási utat (elvonat-

koztatni a beszélő személyétől és a beszéd vokális elemeitől) a beszéd-/nyelvfejlődés zavarával 

küzdő gyermek is képes legyen követni. 

 Az életkornak megfelelően szükséges a gyermek önmagáról való tudásának, önismeretének fo-

lyamatos fejlesztése. Az erősségek és gyengeségek tudatos felismerésével kialakítjuk a számára 

legmegfelelőbb megküzdési stratégiákat, a későbbi önálló tanuláshoz vezető úton. 

 Változatos, az egyes tantárgyak nyelvi sajátosságaihoz igazodó tanulási, tananyag-feldolgozási 

stratégiák kialakítását, folyamatos fejlesztését biztosítjuk. 

 A pozitív önkép kialakulását, megélését és a következményes emocionális vagy viselkedészava-

rok megelőzését szolgálja, ha megkeressük azokat az iskolai, sport-, művészeti vagy egyéb tevé-

kenységeket, melyekben a gyermek sikeres lehet. 

 A habilitációs-rehabilitációs célú egyéni vagy kiscsoportos fejlesztésre biztosított időkeretben a 

nyelvi képességek (fonológiai tudatosság fejlesztése, szókincs aktivizálása és bővítése, gramma-

tikai készségek fejlesztése, nyelvhasználat alakítása), az írott nyelvi képességek (olvasástech-

nika, szövegértési és szövegalkotási képesség egyaránt) és felső tagozattól az adaptálható tanu-

lási technikák tanítása (pl. pókhálóábra, idővonal, gondolattérkép készítése) egyenlő súllyal sze-

repel. 

 A habilitációs-rehabilitációs célú egyéni vagy kiscsoportos fejlesztő órákon az általános korre-

petáló jellegű feldolgozás helyett szaktárgyi szövegek esetén is a sérülésspecifikusan hatéko-

nyabb nyelvi szempontú feldolgozás a terápiás cél: egy-egy tárgy alapszókészletének, szó- és 
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mondatfordulatainak megértéséhez és használatához segítjük hozzá a nyelvi zavarral küzdő ta-

nulót. 

 

Autizmus spektrumzavarral küzdő tanulók iskolai nevelése-oktatása 

 Az autizmusspecifikus nevelés-oktatás alapja a tanuló egyéni szükségleteinek megértése, figye-

lembe vétele. 

 Az autizmus spektrumán komprehenzív, fejlődési-viselkedéses-oktatási és kognitív-viselkedéses 

megközelítést alkalmazó módszertanok egyénre szabott alkalmazása szükséges.  

 A tanuló sérülésspecifikus támogatása a habilitációs-rehabilitációs órákon és az iskolai élet min-

den színterén, valamennyi tanórai és tanórán kívüli helyzetben megvalósul, mivel a szociális in-

terakciók, a kommunikáció értését és használatát kívánó helyzetek átszövik az iskolai életet. 

 A családdal való folyamatos együttműködés a sikeresség egyik alapfeltétele. Célja a család ter-

heinek csökkentése, a kölcsönös információnyújtás, a módszerek otthoni és intézményi alkalma-

zása közötti folyamatosság biztosítása, a tanultak általánosításának elősegítése. 

 Törekedni kell, hogy a tanuló pozitív tapasztalatokat szerezzen a közösségben való részvételről. 

Ennek érdekében alapelv a tanuló teljesítményének, erőfeszítésének értékelése, a rendszeres po-

zitív visszajelzések biztosítása. 

 A legáltalánosabb távlati cél az egyéni képességek, fejlettség szintjén elérhető legjobb felnőttkori 

életminőség, a szociális adaptáció és önállóság feltételeinek megteremtése: ennek alapja a szoci-

ális-kommunikációs nehézségek, a viselkedésszervezés és a gondolkodás sérülésének speciális 

módszerekkel történő kompenzálása és a meglévő készségek fejlesztése. 

 A tananyag kiválasztásának legfontosabb szempontja a tanultak egész életen át történő megfelelő 

alkalmazhatósága. 

 A tanuló túlterheltségének elkerülése érdekében az információkat szűrni kell, mert a tipikusan 

fejlődő gyermek által spontán, ösztönösen elsajátított nagy mennyiségű információ és készség az 

autizmus spektrumzavarral küzdő gyermek számára nehéz tananyagot jelent. 

 Az iskolai és a mindennapi gyakorlati életre felkészítő tananyag speciális módszerek segítségével 

történő elsajátítása szükséges. 

 A jellegzetes gondolkodási nehézségek, rugalmatlanság miatt – a továbblépés előtt – külön ki-

emelt fejlesztési feladat az elsajátított ismeretek alkalmazásának, általánosításának tanítása, az 

ismeretek folyamatos használata a fenntartás biztosítására, valamint a változatos problémameg-

oldási módszerek tanítása. 

 A fejlesztési célokat a fenti szempontok alapján fontossági sorrendben kell értelmezni, és e sze-

rint kell az egyéni fejlesztési tervekbe illeszteni. 
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 A tanulók fejlesztési céljai hierarchikus rendben helyezkednek el abból a szempontból, hogy 

mennyire szükségesek a gyermek szociális alkalmazkodása és önszabályozása kialakításához (az 

egyéni fejlettségének szintjén). A típusos egyenetlen fejlődés azt jelenti, hogy a hiányzó vagy 

elmaradó készségek spontán fejlődésére nem építhetünk: minden egyes hiányzó részfunkció, il-

letve korábbi fejlődési szakaszból hiányzó alapozó funkció fejlesztését be kell illesztenünk ebbe 

a hierarchiába. Pl. a veszélyeztető viselkedések kezelése más, elfogadható viselkedések kialakí-

tásával a célok hierarchikus rendjében így alakul: 

 az ön- (esetleg köz-)veszélyes viselkedések kezelése, 

 a családi életet akadályozó viselkedések kezelése, 

 a taníthatóság és a csoportba való beilleszkedés kialakítása, 

 az iskolán kívüli környezethez való adaptív viselkedés kialakítása. 

 A fejlesztésben, tanításban, a viselkedésproblémák megelőzésében és kezelésében alapvető a vi-

selkedéses megközelítés és a kognitív viselkedésterápia módszereinek autizmusra adaptált alkal-

mazása. 

 Szükség van az egyéni motivációs és jutalmazási rendszer kialakítására. 

 

Egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók iskolai nevelése-oktatása 

Az egyéb pszichés fejlődési zavar kategóriába tartozó tanuló iskolai alulteljesítés esetén folyamatos 

gyógypedagógiai megsegítést igényel, ami komplex fejlesztést szolgáló foglalkozások formájában, a 

többségi pedagógus bevonásával, az egyéni képességekhez igazodó tevékenységrendszer keretében 

végezhető. Az iskolai oktatás, a pedagógiai, gyógypedagógiai ellátás, valamint az egészségügyi ha-

bilitáció és rehabilitáció a tanulási- vagy figyelem- és magatartásszabályozási zavar jellegétől, sú-

lyosságától, a társuló zavarok meglététől, a háttérben lévő sajátos képességmintázat fejlődési lehető-

ségeitől, mértékétől, dinamikájától függ. Fejlesztésük az egyéni szükségletek figyelembevételével a 

szülővel és a tanulóval, valamint a pedagógusokkal történő megbeszélést követően történhet. Kiegé-

szítő szolgáltatás (pl. pszichológiai gondozás, családterápia, tehetségazonosítás) igényelhető a peda-

gógiai szakszolgálatban, a segítő szakemberek és az intézmény együttműködésével. Beilleszkedésük 

segítését intézményi pszichológus is támogathatja. 

Az egyéb pszichés fejlődési zavar kategóriába tartozó tanuló oktatása integráltan történik. 

A tanulás-tanítás folyamatában kiemelt figyelmet követel, valamint a tanulásszervezési módok, a ta-

nulási és értékelési eljárások megválasztása terén sajátos feladatot jelent a tanulási zavarral küzdő, 

ugyanakkor bármely területen tehetségesnek bizonyuló tanulók felismerése, tehetségük gondozása, 

ami a pályaorientáció folyamatára is hatással van. 

A tanulók fejlesztésében törekedni kell 

 a tudatos, tervszerű, egyénre szabott fejlesztési terv kialakítására; 
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 a komplex megközelítésre és módszerválasztásra; 

 a fejődési dinamika nyomon követésére. 

A tanulás-tanítás folyamatában kiemelt jelentőségű 

 a tananyag adaptálása; 

 tanulásmódszertani elemek beemelése; 

 változatos tanulásszervezési módok, differenciált oktatásszervezés, projektmunka biztosítása; 

 a tanuló szükségleteihez illesztett tanulási stratégiák megválasztása, a személyre szabott, tanuló-

központú tanulás; 

 az értékelési eljárások megválasztása, a fejlesztő értékelés szükségessége; 

 a társas beilleszkedés, a szociális kompetenciák fejlődésének kiemelt támogatása az egyéb pszic-

hés fejődési zavar kategóriába tartozó mindegyik tanulónál, ami lényeges elvi kiindulópontja a 

gyakorlati munkának; 

 az egyéni tanulási utak megismerésének szükségessége, az adekvát pedagógiai támogatás terve-

zése céljából; 

 a kronológiai életkorból adódó sajátosságok kiemelt figyelembevétele; 

 az olvasást, írást, számolást megalapozó bázisfunkciók, különösen a nyelvi képességek fejlesz-

tése; 

 a környezet illesztése a gyermek szükségleteihez; 

 érthető és követhető idői és téri struktúra kialakítása; 

 átlátható és érthető szabályok kialakítása. 

További fontos tényező a tanulók támogatásában a szülők bevonódásának elősegítése, a partnerségi 

viszony kialakítása és a pedagógusok (tanórán a pedagógiai asszisztens), a (külső, belső) segítő 

szakemberek munkájának összehangolása, együttműködése. 

Az iskolai nevelés-oktatás során kiemelt feladat a tantervi előírásoknak megfelelő sikeres továbbha-

ladás biztosítása. 

 

7.2. A BEILLESZKEDÉSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI TEVÉKENY-

SÉG 

Nagyon fontosnak tartjuk a beilleszkedési, magatartási problémákkal küszködő tanulók fejlesztését, 

mert a problematikus tanuló saját fejlődésének és közössége fejlesztésének is gátjává válhat. 

Iskolánk feladata: 

 A tanuló személyiségének és környezetének megismerése, a problémák gyökerének feltárása. 

 A fejlesztő módszerek megbeszélése, egyeztetése a családdal. 

 A megfelelő beilleszkedés hatékony segítése. 
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 A szülők segítése a családi, a nevelési konfliktusok megoldásában. 

Ennek érdekében fejleszteni szükséges a gyermek önismeretét, önbizalmát, együttműködési, kapcso-

latépítési képességét, szerepelni tudását, konfliktuskezelői képességét. 

A fejlesztés színterei az iskolai, az osztályközösségi, a hitéleti programok. Az elérendő cél a tanulók 

felelősségtudatának, önfegyelmének, kezdeményező-készségének, csoportmunkára való alkalmassá-

gának kialakítása. 

 

7.3. A TEHETSÉG KIBONTAKOZTATÁSÁT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK 

A tehetséges fiatalok gondozása Istentől ránk szabott feladat. Ezért kiemelt fontosságú a tehetségek 

felismerése és fejlesztése. 

Minden pedagógus, de elsősorban a szaktanár és osztályfőnök feladata, hogy felhívja a figyelmet 

tehetséges tanítványainkra, hogy megfelelően gondoskodhassunk fejlesztésükről. 

A kiemelkedő adottságú diákok számára megteremtjük az egészséges versenyhelyzetet, hogy sikere-

ket érjenek el. 

A szakkörök, a felzárkóztató foglalkozások azt a célt szolgálják, hogy a közepes vagy gyengébb ké-

pességű tanulók értékeit felismerjük. Ők nem valamely szaktárgyból kiemelkedők. Számukra olyan 

tanórán kívüli tevékenység szükséges, amely más értékeket képvisel (pl. színjátszó-, irodalmi-, kézi-

munka, háztartástan, művészet, sport). Különböző szervezési feladatok elvégzése (pl. iskolai osztály, 

diákönkormányzat) szintén sikerélményt nyújthat. 

Munkánk akkor lesz eredményes, ha sikerül diákjainknak megmutatni saját értékeiket, megismertetni 

és "beléjük oltani" a keresztény értékeket, valamint megismertetni velük a társadalom veszélyeit, és 

elfogadtatni azt, hogy ezek valóban súlyosan romboló hatásúak, amivel szembe kell szállni.  

Minden gyermeknek meg kell kapnia a lehetőséget és a segítséget, hogy képességének megfelelően 

teljesítsen. Nem képessége alatt, hiszen felelős a talentumaiért, de nem is képessége fölött, mert attól 

neurotikus, szorongó lesz. A pedagógus magatartásán, tapintatán múlik, megtanulja-e a jobb képes-

ségű gyermek, hogy gyengébb társát is meghallgassa, segítsen neki, a gyengébb képességű fiatal pe-

dig érezze, hogy elfogadják és szeretik. 

E tevékenység kiterjed a tanórai és tanórán kívüli területekre egyaránt. Ez a legszorosabb együttmű-

ködést tételezi fel a családdal és a tehetségek fejlesztésével foglalkozó intézményekkel és szakembe-

rekkel. 

A tehetségfejlesztés lehetőségei iskolánkban: 

 emelt szintű tantárgyak tanítása 

 differenciált tanórai munka 

 tehetséggondozó szakkörök  

 felkészítés versenyekre, pályázatokon való részvételre  
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 felkészítés középiskolai, ill. felsőfokú tanulmányokra  

 személyes beszélgetések, a biztatás, a jutalmazás megfelelő formáinak megkeresése 

 kiugró tehetségek szakemberhez való irányítása, aki gondoskodik megfelelő fejlesztésükről 

 iskolapszichológus tevékenysége 

 a Talentumok Tehetséggondozó Programban való részvétel, amelynek keretében előrehozott osz-

tályozó vizsgákkal szabad órákat teremtünk a tervszerű, tanár által vezetett versenyfelkészülésre 

 

7.4. A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK 

Tanulóink társadalmi összetételére és szellemi hátterére a szülők iskolai végzettségéből következtet-

hetünk. Diákjaink szüleinek nagyobb arányban érettségije van, viszonylag kevés tanuló szülei ren-

delkeznek felsőfokú végzettséggel. A szociálisan hátrányos helyzetű családok aránya igen magas, 

mely hátrány leginkább az alacsony jövedelemből, a munkanélküliségből adódik. Az is nehézséget 

jelent, hogy növekszik a csonka családokban élő diákok száma. 

 

Családvédelem 

A fenti helyzet miatt a jövőben fontos feladat megteremteni a feltételeit a hatékonyabb családterápi-

ának (csoportfoglalkozások, egyéni beszélgetések szakember bevonásával).  

A deviáns vagy problematikus magatartást tanúsító tanulók családjait meg kell látogatni a magatartás 

motívumainak alaposabb feltárása érdekében. A családlátogatás mással nem pótolható eszköz az osz-

tályfőnök, a tanuló és családja közötti bensőségesebb kapcsolat kialakításában. 

 

Gyermekvédelem 

A katolikus iskolák különös figyelmet szentelnek a gyengébbekre, és segítik a nehezebb körülmények 

között élőket.  

Nevelésünk a keresztény értékrend elfogadását, a keresztény életforma kialakítását, mindennapi meg-

élését segíti elő, amely remélhetőleg tanítványaink számára maradandó lesz. Megvédi őket az alko-

holizmus, kábítószer, egyéb erkölcsi veszélytől.  

Legnehezebb a segítségadás azokban az esetekben, amelyekben a család a gyermek számára nem 

biztosít megfelelő erkölcsi hátteret, a szülők életvitele negatív példa a gyerek előtt. Ezekre a hiányos-

ságokra sok esetben későn derül fény, amit csak a tanuló rendhagyó magatartása, megnyilatkozásai 

jeleznek. Az ilyen nehéz esetekben vállalnunk kell a fokozott törődést a tanulóval.  

 

A fentiekből következik, hogy az ifjúságvédelemnek kettős feladata van. Egyrészt fel kell ismerni a 

szociálisan hátrányos helyzetben lévő családokat, és lehetőség szerint támogatni őket. Lehetőséget 

kell teremteni az ilyen családból érkező tanulók megsegítésére:  
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 iskolai, alapítványi támogatás  

 tehetséggondozó programok szervezése 

 napközis, tanuló szobai ellátás biztosítása 

 szülők, családok életvezetési gondjainak segítése 

 drog- és bűnmegelőzési program alkalmazása 

 felvilágosító munka, a szociális hátrányok enyhítését segítő pályázatok figyelése, részvétel a pá-

lyázatokon 

 

Ha lehet, még az előbbieknél is súlyosabb, de mindenképp nehezebb feladat, amit a gyerekek "lelki 

alultápláltsága" ellen kell tennünk. Tudomásul kell venni, hogy az iskola nem pótolhatja a családot, 

de minden erejével segítenie kell a személyiség pozitív fejlődését, figyelmeztetnie kell a veszélyfor-

rásokra. 

Meglehetősen kevés, amit az iskola tehet, ezért különösen fontos a hatékonyság. Nem elegendő in-

formációkkal ellátni a diákokat, a személyiségüket kell fejleszteni. Célunk egy olyan egészséges, 

keresztény viselkedésminta kialakítása, amelynek segítségével később egyedül is képesek lesznek 

ellenállni negatív erők csábításának. A feladat nagyon nehéz, hisz az iskola falain kívül szinte minden 

ellenünk dolgozik, a tömegkommunikáció, a nem keresztényi szemléletű "hivatalos", állami ifjúság-

védelmi programok és sokszor a család is. 

A gyermeket veszélyeztető helyzetben minden pedagógusnak gyors és hatékony intézkedést kell ten-

nie! 

Meg kell vizsgálnunk, 

 hogy a családi minta, törődés, érzelmi kötődés mennyire szolgálja a tanuló erkölcsi, érzelmi, 

értelmi fejlődését. 

 hogy mennyire ellenőrzött a tevékenysége, szabad mozgása. 

 hogy használ-e a tanuló egészségére káros anyagokat, szereket, folytat-e fejlődésére káros élet-

módot. 

 hogy a tanuló szociális helyzete szükségessé teszi-e segélyek, egyéb támogatások igénybevételét. 

 hogy folyamatos ellenőrzést igényel-e a hátrányos helyzetű és a veszélyeztetett környezetben 

nevelkedő gyermekek otthoni életformája, ellátása, pihenése. 

 hogy szükséges-e rendszeres segítségnyújtás tanulmányai befejezéséhez, pályaválasztásához és 

eredményes beiskolázásához. 

 hogy tudunk-e olyan érzelmi kötődést biztosítani, amelyben a gyermek őszintén feltárhatja prob-

lémáit. 
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A tanulók fejlődését veszélyeztető okok megszüntetésének érdekében iskolánk együttműködik az 

érintett családdal, a szakszolgálatokkat, a gyermekorvossal és a védőnővel. 

A módszeres nevelést több "fronton" és külső szakemberek bevonásával lehet megvalósítani: 

 osztályfőnöki órák 

 szaktárgyi órák (pl. biológia) 

 szakkörök 

 faliújság 

 előadások 

 csoportfoglalkozások (elsősorban a kollégiumban) 

 szabadidős programok 

 egyéni beszélgetések 

Feladatunk, hogy felismerjük tanítványaink értékeit, és ezt számukra is megtapasztalhatóvá tegyük.  

 

8. AZ ISKOLAVEZETÉS TEENDŐI A FELTÉTELEK BIZTOSÍTÁSA TERÉN 

Az iskola a tanárokat fejlődésük érdekében szakmai továbbképzésekre küldi előre meghatározott rend 

szerint. Nevelési értekezleteket és lelki programokat szervez, és lehetőségeihez képest mindent meg-

tesz, hogy jó hangulatban, örömmel és megfelelő felszereltséggel magas szakmai színvonalon dol-

gozhassanak. Fejleszteni kell a nevelők közösségét, nagyobb súlyt kell helyezni a tanári (nevelés) 

kreativitás felébresztésére, fejlesztésére. 

9. A PEDAGÓGUSOK HELYI INTÉZMÉNYI FELADATAI, AZ OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKA TARTALMA, 

AZ OSZTÁLYFŐNÖK FELADATAI 

9.1. A PEDAGÓGUSOK FELADATAI 

 a munkaidőkeretben meghatározott munkaidőt csak írásos intézményvezetői utasításra lépheti 

túl, 

 legalább 10 perccel a munkaidő, ügyeleti idő, illetve tanítási órája kezdete előtt köteles a mun-

kahelyén tartózkodni, 

 a tanítási órára való érkezéskor figyelmet fordít a tanterem állapotára, ha az osztály elhagyja a 

tantermet, akkor – ellenőrizve az állapotokat – utolsóként távozik, 

 a zárt termeket, szaktantermeket az óra elején nyitja, az óra végén zárja, 

 tanítási óráján vagy közvetlenül azt követően bejegyzi a (digitális) naplót, nyilvántartja az óráról 

hiányzó vagy késő tanulókat, 

 rendszeresen értékeli tanulói tudását, félévente legalább a Pedagógiai Programban meghatározott 

számú osztályzatot (de legalább félévi 3 osztályzatot) ad minden tanítványának, 
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 összeállítja, megíratja és két héten belül kijavítja a szükséges iskolai dolgozatokat, a témazáró 

dolgozat időpontjáról az osztályt (csoportot) legalább egy héttel a kijelölt időpont előtt tájékoz-

tatja, 

 a tanulóknak adott osztályzatokat szóbeli értékeléskor azonnal, írásbeli dolgozatnál a kijavítást 

követő órán ismerteti a tanulókkal, 

 az osztályzatokat folyamatosan bejegyzi a (digitális) naplóba, a tanuló egy írásbeli vagy szóbeli 

feleletére csak egyetlen osztályzat adható (kivételt képez a magyar nyelv és irodalom dolgozatok 

értékelése), 

 tanítványai számára az osztályzatokon kívül visszajelzéseket ad előrehaladásuk mértékéről, az 

eredményesebb tanulás érdekében elvégzendő feladatokról, 

 javaslatot tesz az iskolai munkaterv szakterületét érintő pedagógiai, szervezési stb. feladataira, 

 részt vesz a nevelőtestület értekezletein, megbeszélésein, a konferenciákon, a szakmai munka-

közösség megbeszélésein és értekezletein, 

 fogadóórát tart az intézményvezető által kijelölt időpontban, 

 a helyi tanterv alapján tanmenetet készít, szaktanári tevékenységét ennek alapján szervezi meg, 

 megszervezi a szükséges szemléltetőeszközök, tanítási segédanyagok órai használatát, 

 az intézményvezető beosztása szerint részt vesz az érettségi, felvételi, osztályozó és különbözeti 

vizsgákon, iskolai méréseken, 

 helyettesítés esetén szakszerű órát tart, 

 egy órát meghaladó hiányzása esetén feljegyzést készít a helyettesítők számára az osztályokban 

elvégzendő tananyagról, várhatóan egy hetet meghaladó hiányzása előtt jelzi ezt– a szakszerű 

helyettesítés megszervezése érdekében – az intézményvezető-helyettesnek, 

 bombariadó vagy egyéb rendkívüli esemény bekövetkezésekor közreműködik az épület kiüríté-

sében, menti az általa használt legfontosabb dokumentumokat, 

 felelősséggel tartozik a szakmai munkához szükséges szemléltető eszközök, könyvek stb. ren-

deltetésszerű használatának biztosításáért, 

 előkészíti, lebonyolítja és értékeli az iskolai házi tanulmányi versenyeket, 

 folyamatosan végzi a tanítványai felzárkóztatásával, korrepetálásával, versenyeztetésével, tehet-

séggondozásával kapcsolatos feladatokat, 

 elkíséri az iskola tanulóit az iskolai ünnepségekre, hangversenyre, mozilátogatásra stb. 

 szükség szerint kapcsolatot tart a tanított osztályok osztályfőnökével, 

 a konferenciát megelőzően legkésőbb egy nappal lezárja a tanulók osztályzatait, 
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 ha a tanuló lezárt érdemjegye jelentősen eltér az osztályzatok átlagától a tanuló kárára, akkor erre 

a tényre a konferencia előtt felhívja az osztályfőnök figyelmét, az eltérés okát a konferencián 

megindokolja, 

 beosztása esetén részt vesz a tanulmányi kiránduláson, szükség esetén ellátja a tanulók versenyre 

való kíséretét, 

 közreműködik a választható foglalkozások felvételének lebonyolításában, 

 az órarendbe beállított első és második helyettesítőként az iskolában tartózkodik. 

9.2. AZ OSZTÁLYFŐNÖKÖK FELADATAI 

 feladata az intézmény és a munkaközösség munkatervében rögzített szakmai és pedagógiai fel-

adatok előkészítése és végrehajtása, 

 javaslatot tesz az iskolai munkaterv osztályát, évfolyamát érintő pedagógiai, szervezési stb. fel-

adataira, 

 a helyi tanterv alapján tanmenetet készít, az osztályfőnöki tevékenységet ennek alapján szervezi 

meg, 

 részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség megbeszélésein és értekezletein, 

 kiemelt figyelmet fordít a dokumentumok kitöltésére: digitális napló, anyakönyv, bizonyítvá-

nyok stb. 

 vezeti a tanulók dicséretével, elmarasztalásával kapcsolatos bejegyzéseket, 

 előkészíti és megszervezi osztálya tanulmányi kirándulását, az előírt időben leadja a kirándulási 

tervet, 

 felelősséggel tartozik a szakmai munkához szükséges eszközök, CD-k, könyvek stb. rendeltetés-

szerű használatának biztosításáért, 

 kapcsolatot tart az osztályába járó diákok szüleivel, a szülői munkaközösséggel, az osztály diák-

önkormányzati vezetőségével, 

 biztosítja az osztály képviselőinek a diákönkormányzati megbeszéléseken és az évi rendes diák-

közgyűlésen való részvételét, 

 folyamatos kapcsolatot tart az osztályában tanító tanárokkal, 

 a konferenciát megelőzően legalább 3 nappal bejegyzi javaslatát a tanulók magatartás és szorga-

lom jegyére, 

 előkészíti a szülői értekezletek lebonyolítását, közreműködik az iskola szülőkkel és tanulókkal 

kapcsolatos minőségbiztosítási tevékenységében, 

 részt vesz osztálya bemutatkozó műsorának, szalagavató műsorának, diákintézményvezető-vá-

lasztási műsorának stb. előkészítő munkálataiban, 
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 minden tanév első hetében ismerteti osztályával az iskolai házirendet, vagy az évfolyamnak és a 

szükségleteknek megfelelően felhívja a figyelmet egyes előírásaira, 

 közreműködik a választható foglalkozások felvételének lebonyolításában, segíti osztálya tanuló-

inak a felsőfokú tanulmányokra történő jelentkezését 

 folyamatos figyelmet fordít osztályának dekorációjára, a faliújság karbantartására, 

 minden év szeptemberének 10. napjáig leadja az ifjúságvédelmi felelősnek a hátrányos és hal-

mozottan hátrányos, a sajátos nevelési igényű és a veszélyeztetett diákok névsorát, az ezzel kap-

csolatos adatokat bejegyzi a digitális naplóba 

 folyamatosan nyomon követi és aktualizálja a digitális naplóban a diákok adatainak változását, a 

bejárók, a menzások, a kollégisták adataiban bekövetkező változásokat 

 a tanév elején osztálya számára megtartja a tűz-, baleset- és munkavédelmi tájékoztatót, az okta-

tásról szóló feljegyzést aláíratja a tanulókkal. 

 

10. NEVELÉSI TERÜLETEK, PROGRAMOK –MINT A FENTI CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES 

ESZKÖZÖK ÉS ELJÁRÁSOK 

10.1. VALLÁSI NEVELÉS, ÜNNEPEK, HAGYOMÁNYOK, JELKÉPEK 

Az iskola hagyományainak kialakításában a vallásos nevelésre törekszik. A mindennapi életbe be-

épülő lehetőségek: 

 napi ima: a tanítás kezdetén és végén a tanulók az éppen azt az órát tanító pedagógussal közösen 

imádkoznak 

 osztálymise  

 az egyházi kiadású könyvek vásárlásával próbáljuk az iskola könyvtárát bővíteni 

 az iskolának rendszeresen járnak katolikus újságok, folyóiratok 

 az osztályfőnöki órák tartása a katolikus kerettanterv szerint történik 

A katolikus iskolákban kitüntetett helyet foglal el a hitoktatás. Ennek elsődleges célja a hit ébresztése, 

a diákok személyes istenkapcsolatra vezetése. Hisz a megtanult hittételek csak megalapozott isten-

kapcsolatban nyernek életet és értelmet. 

Ezért a hitoktatás "alapvetően különbözik a többi tantárgy oktatásától, mert nemcsak az a célja, hogy 

az értelmet elvezesse a vallási igazságokhoz, hanem az egész embert Krisztus tanítványává tegye." 

(Kat. Isk. 50.) Ezt csak személyes példaadással, imával és türelemmel lehet elérni. Mindig tekintettel 

kell lenni a gyermekek életkorára és eddigi vallási műveltségükre. S ha mindent megtettünk, akkor is 

Isten kegyelme hoz létre minden fejlődést a diákok lelkében. 

A tanév jeles napjai évről évre visszatérnek az iskola életében. Megünneplési módjuk szokásrendet, 

hagyományt alakít ki. Ezek kereszténységünk elmélyítésében és magyarságtudatunk kialakításában 



 31 

jelentős szerepet játszanak: megtanítanak az ünnep szerepére, az ünneplés módjaira, megerősítik gyö-

kereinket, a folytonosság tudatát, és stabilitást adnak. 

Az ünneplés, megemlékezés módjai 

 megemlékezés (tanítási órán, osztályfőnöki órán, iskolai szinten) 

 iskolai ünnepély 

 hangverseny 

 tanítási szünet, kirándulás  

 szellemi-és sportvetélkedő 

 találkozás neves személyiségekkel 

 közösen megtekintett film vitája 

Az éves munkaterv elkészítésekor el kell döntenünk, hogy melyik ünnepet milyen módon ünnepeljük 

meg. A lelki napokat advent, nagyböjt idejére tervezzük. 

A hagyományteremtés legfőbb módja, hogy tanulóinkat jogelődünk, a Királyi Katolikus Gimnázium 

történetének megismerésére buzdítjuk, közreműködésükkel gyűjtjük és kiállítjuk tárgyi emlékeit, az 

"öregdiákok" hagyatékának nekünk adományozott darabjait. Végzős diákjainkat a Szent Imre (Öreg-

diák) Baráti körbe való belépésre és rendszeres rendezvényein való találkozásra buzdítjuk. 

Jelképeink: jelvényünk, zászlónk és iskolánk jelmondatát (István hitével, Gizella szeretetével, Imre 

tisztaságával) hirdető lobogónk. 

 

10.2. MŰVELTSÉG, KULTÚRA 

10.2.1.  Zene 

A Szent Imre Katolikus Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és 

Alapfokú Művészeti Iskolában végzett nevelő-oktató munka pedagógiai alapelveinek megvalósulását 

támogatja az iskola új intézményegysége az Alapfokú Művészeti Iskola zeneművészeti ágban.  

A katolikus egyház szertartásaihoz mindig használja az éneket és a zeneét. A világ nagyon sok or-

szága, köztük Magyarország is, a gyermekek nevelési céljára használja az éneket és zenét. Ezért ter-

mészetes, hogy a katolikus iskola az egyházi és nevelési céljainak elérésére magas színvonalú ének 

zenei kultúrát lehetővé tevő intézményegységet működtet. 

Kodály Zoltán közismert nevelési és szakmai céljai határozzák meg intézményegységünk szakmai 

működésének kereteit, amelyben az ének zene tanítása lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység – 

nyitottság, igényesség, fogékonyság – alakítása mellett a zene megszólaltatásához szükséges hang-

szeres és énektechnikai készségek megszerzésére, a zenei ismeretek átadására és minden zenei tevé-

kenység tudatosítására, az önálló ismeretszerzés képességére, a hagyományos és az új típusú kultú-

raközvetítő eszközök alkalmazásával. Az ének zeneoktatás a különböző zenei műfajok sajátosságait, 

a művészi megjelenítés módjait ismerteti meg a tanulókkal, miközben célja az is, hogy az önkifejezés 
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eszköztárának gazdagításával a zene alkalmazására, befogadására készítsen fel. Kiemelten fejleszti a 

közösséggel való együttműködés képességét, az érzelmi és társas intelligenciát. Intézményegységünk 

kiemelt célja, hogy énekkarban énekelve minél több tanulót juttasson el a személyiségfejlődés magas 

fokára, és ez által segítse saját életük jobb megélésének célrendszerét. 

Városunk igen gazdag zenei programot kínál minden érdeklődőnek. Ezekhez a helyi eseményekhez 

igyekszünk kapcsolni a gyerekek igényeit, életkori sajátosságaikat figyelembe véve. 

A Filharmónia által szervezett hangversenyeken teljes létszámmal részt vesznek diákjaink évente 

több alkalommal az iskolában. 

Célunk, hogy diákjaink a zenében is igényességre törekedjenek. Igyekszünk időt szakítani az egyházi 

énekek megtanítására, egyházi zene hallgatására. 

Nagy segítséget jelent számunkra a kollégiumban hagyománnyá vált közös éneklés.  

 

10.2.2. Tánc 

Műveltségünknek számos mozgásos eleme van, ezért fontos, hogy diákjaink a tánc- és a mozgáskul-

túrát megismerjék. A művelt ember társasági életéhez hozzátartozik a legismertebb társastáncok lé-

péseinek ismerete mellett legalább szűkebb pátriánk néptáncának gyakorlása. Alapfokú művészeti 

iskolákkal együttműködésben sajátíthatják el diákjaink hazánk és az európai kultúra táncait. 

 

10.2.3. Képzőművészet 

A képzőművészeti és zenei kultúra mindig meghatározó szerepet töltött be az Egyház kultúrájában, 

hiszen közvetlenül, vagy közvetve a kultuszt szolgálják. Emellett az emberi lélek szépségre törekvé-

sének, önkifejezésének csodálatos eszközei. Az iskola feladata, hogy ezeket az értékeket a gyerekek 

szintjén megismertesse, átadja és beépítse saját helyi kultúrájába. 

Kultúránknak sok manuális eleme van. Ezért elengedhetetlen minden tanuló számára, hogy az alap-

vető kézműves fogásokat megismerje. Az iskolai esztétikai nevelés érdekében figyelemmel kísérjük, 

segítjük és értékeljük a környezet esztétikáját.  

A manuális foglalkozásokon a tanulók ügyességüket fejlesztik és megismerik az alkotás örömét. Az 

év eseményei lehetővé teszik, hogy munkánk értelmet kapjon. 

 

 

 

 

10.2.4. Szórakozás 
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Fontos a kulturált szórakozás elsajátítása is. Ezért elengedhetetlen a néptánc és a társas táncok tanítása 

is. A mai világban a kulturált szórakozás hagyományainak ápolása, illetve új formáinak kialakítása 

különösen fontos. 

 

10.2.5. Az emberi kapcsolatok kultúrája, családi életre nevelés 

A kultúra része az emberi kapcsolatok, érzések kifejezési formája is. Ezért is a tisztelettudó, de őszinte 

viselkedést meg kell tanítani a diákoknak a köszönéstől az öltözködésen és étkezésen át a helyes 

beszélgetésig. Ezt természetesen csak a pedagógusok egységes és igényes példaadásával lehetséges 

elérni. 

E széles nevelési területen a következő feladatok adódnak: 

 a gyermekek és fiatalok szeretetkapcsolatainak alakítása 

 személyiségük, ön- és emberismeretük fejlesztése 

 megfelelő ismertek közlése 

 tanácsadás, példaadás 

Az osztályfőnöki órák kiemelt szerepén túl egyes tantárgyak ismeretanyaga, délutáni csoportfoglal-

kozások, iskolagyűlések belső és külső előadásai, a FAVÉT programjai lehetnek színterei e területen 

végzendő nevelőmunkánknak. 

 

10.2.6. Környezetkultúra 

A kulturált életre neveléshez hozzátartozik környezetünk védelme is. Iskolai életünkben lehetőség 

adódik, hogy gyerekeinket neveljük: 

 az élet tiszteletére 

 a teremtett világ megismerésére és megbecsülésére 

 a szűkebb környezetünk szépítésére: pl. fásítás, gondozás 

 a környezetszennyező hulladékok összegyűjtésére, szelektív hulladékgyűjtésre. 

A fenntarthatóság elvének bemutatása, a környezettudatosságra, a biodiverzitás értékelésére és őrzé-

sére nevelés megvalósul a szaktárgyak keretein belül, valamint: 

 szelektív hulladékgyűjtéssel 

 papírgyűjtési akciók szervezésével 

 projektnapok rendezésével 

 az iskolai környezet természetbarát alakításával, 

 élősarkok kialakításával 

 természetvédelmi területek, botanikus kertek látogatása 

 tanulmányi kirándulások e szempontot figyelembe vevő megtervezése 
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10.2.7. Az iskolai könyvtár 

A könyvtár célja 

A tanuló legyen képes az információkezelés- és feldolgozás fázisainak alkalmazására (anyaggyűjtés, 

jegyzetelés, cédulázás, vázlat, értékelés végzése). Tudja önállóan használni a lexikonokat, szótárakat, 

szakkönyveket, a könyvtár különböző katalógusait. Ismerje meg a számítógépes tájékoztató segédle-

tek elveit.  

Az iskolai könyvtár alapos megismerése révén legyen képes önállóan tájékozódni közkönyvtárakban 

és más könyvtártípusokban is. Tudja, hogy az iskolai könyvtár használatán keresztül eljuthat a többi 

könyvtár szolgáltatásaihoz. 

Az iskola információs központja a könyvtár, a pedagógiai munka szellemi műhelye, a művelődés és 

önművelés színtere tanár és diák számára egyaránt. Fontos tehát, hogy a pedagógus és a tanuló egy-

aránt igénybe vegye annak szolgáltatásait. 

Az iskolai könyvtár feladatköre: 

Minden új tanuló ismerje meg a könyvtári rendet még év elején. A későbbiekben itt történhet a kü-

lönböző iskolai órák egyes tananyagainak feldolgozása, bizonyos speciális foglalkozás anyagának 

feldolgozása. 

A könyvtár látogatásának célja lehet a házi feladat elkészítése: anyaggyűjtés a tanároktól kapott fel-

adatokhoz, vagy önálló kiselőadáshoz, versenyre, ünnepélyekre, más foglalkozásokra, egyetemi elő-

készítőre. Szabadidejükben helyben olvasás a cél. A szakfolyóiratok mellett a keresztény szemléletű 

újságok, folyóiratok olvasását is serkenteni kell.  

 

10.3. MAGYARSÁGTUDATRA NEVELÉS 

Az ember közösségre teremtett lény: a család, rokonság szűkebb közösségén túl a nemzethez tartozás 

köteléke fűzi nagyobb egységbe: hite, világnézete alapján vallási közösség tagja lehet, s valamennyi-

ünket összeköt az emberiséghez való tartozás felelősségteljes tudata. 

Közös nyelvünk, műveltségünk, történelmi múltunk a magyarság kötelékébe kapcsol minket. Az év-

ezredek során egységessé formálódott műveltségünk gazdagsága méltán tölthet el büszkeséggel min-

den magyart.  

Összetartozásunk tudatát többek között a közös nyelv erősíti. A nyelv egy nemzet gondolkodásmód-

jának, világlátásának, magatartásának tükrözője. Tudatos használata mély bölcsességekkel gazdagítja 

beszélőjét. A magyarságra nevelést a nyelvi nevelés keretein belül kell kezdenünk, meg kell tanítani 

a diákokat a helyes beszédre, olvasásra, fogalmazásra, az igényes önkifejezésre.  

 

10.4. RÁKÓCZI SZÖVETSÉG SZENT IMRE IFJÚSÁGI SZERVEZETE 
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Ifjúsági szervezetünk célja, hogy intézményünk minél több diákja szerezzen ismereteket a Kárpát-

medence határon túli magyarságáról, kultúrájáról, élő kapcsolatot ápoljon a határon túli fiatalokkal. 

Rendezvényeink, találkozásaink, utazásaink segítségével formálódjon a szervezet tagjainak egészsé-

ges nemzettudata. 

Céljaink elérése érdekében népszerűsítjük a Rákóczi Szövetség tevékenységét, új tagokat toborzunk 

gimnáziumunk új tanulói közül, a 9. évfolyamról valamint a 7-8. osztályosok körében is. 

 

10.5. TESTI NEVELÉS, SPORT 

A kereszténység nagyra értékeli az emberi testet. "Az Ige testté lett" az örök isteni terv szerint. Tes-

tünk Jézus Krisztusban megszentelődött, és a Szentlélek templomává vált. A feltámadásban testünk 

végleges megdicsőülését várjuk. - A keresztény nevelés az egész embert szolgálja, "egész"-ségre irá-

nyul. Egész életet csak úgy élhetünk, ha testünket a szellemi és erkölcsi értékek szolgálatába állítjuk. 

Minden testhez kötött értéknek örök jövője van. 

Miközben a testünket értékeljük, vigyázzunk arra, hogy a test kultusza ne váljék soha öncélúvá. A 

tudományos eredmények, a jelenlegi technikai haladás, az emberi életet kényelmesebbé teszik, és ülő 

életmódra szoktatják, de ugyanakkor félelmetes ellenségeivé is válnak az emberi egészségnek. 

A mindennapos testnevelés megvalósítása a testnevelés órákon, úszásoktatással, táncoktatással, il-

letve sportegyesületekben amatőr-, illetve versenysportolással valósul meg. 

Alapvető feladatként áll előttünk a tanulók hatékonyabb képességfejlesztése, valamint az önálló 

munka végzésére nevelésük. Fontos, hogy kifejlődjenek a tanulók pozitív személyiségvonásai, és 

olyan személyiségjegyekké formálódjanak, mint a bátorság, céltudatosság, hazaszeretet, elkötelezett-

ség, felebaráti szeretet. Ugyanakkor tanulóinknál a testi képességeken, mozgás készségén és jártas-

ságon kívül hatni szeretnénk az értelmi és érzelmi neveltségükre is, mindvégig szem előtt tartva az 

akarati képességek fejlesztését. Olyan szokásrendszer kialakítására törekszünk, amelynek eredménye 

a testi és a lelki egészség megtartása. 

Egy olyan stabil értékrend kialakítása, világnézet formálása a cél, amely a mai kor jellem- és erkölcs-

romboló hatásait képes kivédeni, és képes a tanulókat szilárd jellemű személyiséggé formálni. A test-

nevelésnek mélyreható hatása van a serdülő, az alakuló ifjúság teljes emberré való formálásában. 

Diákjaink külső sportegyesületben csak a szülők engedélyével szerepelhetnek. Az engedélyt az osz-

tályfőnök láttamozza a tanév elején. 

 

 

 

 

10.6. A CSERKÉSZET 
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A cserkészet, mint keresztény szellemiségű ifjúsági mozgalom arra hivatott, hogy erősítse a diákifjú-

ságban az önnevelés által alakítható belső fegyelmet, értékes élményekhez juttasson egy jól szervezett 

közösségben, a természet szeretetére, a teremtett világ csodálatára neveljen. 

Iskolánk cserkészcsapata a 285. sz. Szent László Cserkészcsapat keretein belül működik, amely jog-

elődünk, a Királyi Katolikus Gimnázium cserkészcsapata volt. 

 

10.7 DIÁKÖNKORMÁNYZAT, A TANULÓKNAK AZ INTÉZMÉNYI DÖNTÉSI FOLYAMATOKBAN VALÓ 

RÉSZVÉTELI JOGAI GYAKORLÁSÁNAK HELYI RENDJE 

A diákkörök döntési jogkört gyakorolnak - a nevelőtestület véleménye meghallgatásával - saját kö-

zösségi életük tervezésében, szervezésében, valamint tisztségviselőik megválasztásában, és jogosul-

tak képviseltetni magukat a diákönkormányzatban. 

A diákönkormányzat munkáját e feladatra kijelölt, felsőfokú végzettségű és pedagógus szakképzett-

ségű személy segíti, akit a diákönkormányzat javaslatára az intézményvezető bíz meg. 

A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni: 

a) az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt, 

b) a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, 

c) az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 

d) a házirend elfogadása előtt. 

A diákönkormányzat saját szervezeti és működési szabályzata szerint működik. Jogait a hatályos jog-

szabályok, joggyakorlásának módját saját szervezeti szabályzata tartalmazza. A működéséhez szük-

séges feltételeket az intézmény vezetője biztosítja a szervezet számára. 

A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény műkö-

désével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a diákönkormányzat készíti el és a nevelő-

testület hagyja jóvá. Az iskolai diákönkormányzat élén, annak szervezeti és működési szabályzatában 

meghatározottak szerint választott diák-önkormányzati vezető, illetve az iskolai diákbizottság áll. 

A diákönkormányzat tevékenységét a diákmozgalmat segítő tanár támogatja és fogja össze, akit ezzel 

a feladattal – a diákközösség javaslatára – az intézményvezető bíz meg határozott, legföljebb ötéves 

időtartamra. A diákönkormányzat minden tanévben – az iskolai munkarendben meghatározott időben 

– diákközgyűlést tart, melynek összehívását a diákönkormányzat vezetője kezdeményezi.  

A vélemények írásos vagy jegyzőkönyvi beszerzéséért az intézmény intézményvezetője felelős. A 

jogszabály által meghatározott véleményeztetésen felül az intézmény nem határoz meg olyan ügye-

ket, amelyekben a döntés előtt kötelező kikérni a diákönkormányzat véleményét. 
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Az iskolavezetés és a nevelőtestület számít a diákok véleménynyilvánítására, építő kritikájára. A di-

ákok diákönkormányzatot választanak, amely felelősségtudattal, aktív munkával vesz részt a verse-

nyek (pl. szavalóversenyek), szabadidős programok szervezésében mozgósítja a diákságot a környe-

zet és tárgyi feltételrendszer javításában való közreműködésre és más értékes tevékenységre.  

 

10.8. CARITAS-CSOPORT, ÖNKÉNTESSÉG 

Fontos feladatnak tartjuk a szociális érzékenység és az elesettek segítéséhez szükséges tudás és kész-

ség kialakítását diákjainkban. A keresztény szeretet gyakorlásának egyik legfőbb területe ez. Caritas-

csoportunk elsősorban az idős emberek istápolása és gyűjtési akciók lebonyolítása terén tevékenyke-

dik. Kívánatos a tevékenységi kör további szélesítése. A közösségi szolgálat intézményének megje-

lenése a köznevelésben új feladatok elé állít minket. A diákok empátiás készségének fejlesztése mel-

lett súlyt helyezünk a közösségeikben lakó környezetükben felmerülő problémák felismerésének és 

megoldásuk iránti elkötelezettségüknek a kialakítására.  

Fontos feladatunk, hogy megfelelő számú partnerszervezettel együttműködve sokszínű tevékenyked-

tetés révén minden diák megtalálja azt a területet, amelyen önkéntesen működve felelős állampol-

gárrá, másokért és a köz javáért munkálkodó keresztény emberré válhat. 

 

10.9. TANULMÁNYI KIRÁNDULÁSOK, A KIRÁNDULÁSOK CÉLJA ÉS SZERVEZÉSI ELVEI 

 ismeretszerzés, a haza megismerése  

 közösségformálás  

 természeti környezetünk megismerése, annak szeretete, védelme  

 turisztika, testedzés, sport  

 

10.10. TÁBOROK 

Nyári táboroztatást szervezünk gazdag, többféle speciális foglalkozást nyújtó programmal, keresz-

tény szellemben, vallásos keretek között az általános iskolás alsós és felsős korosztály számára elkü-

lönítetten. Az osztályfőnökök egyéni kezdeményezésként más profilú, egybekötött vándor nyári tá-

boroztatást szervezhetnek.  

 

11. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA SORÁN TÁMASZTANDÓ KÖVETELMÉNYEK 

11.1. A KÖVETELMÉNYRENDSZER ALAPELVEI 

Minden iskola nevelő-oktató tevékenységéből adódóan sokrétű követelményrendszert állít fel a diá-

kok számára.  

A követelményrendszer három nagyobb részre osztható: 



 38 

 Tantárgyi követelmények - ezt a helyi tantervek határozzák meg. (A tantárgyi megmérettetésnek 

fontos részét képezik a tantárgyi versenyek, pályázatok.) 

 Magatartási követelmények - ez az alapvető keresztény értékekre, erkölcsre épül, és konkrétan 

az iskola házirendje tartalmazza. 

 Szorgalmi követelmények - ez a diákok tanulásához, munkához való viszonyát tükrözi.  

 A követelményrendszer betartása, betarttatása szempontjából alapvetően fontos a fegyelem és fe-

gyelmezés, a jutalmazás és a büntetés kérdése, ezek alapelveinek kidolgozása, amely során az alábbi 

alapelveket kell figyelembe venni: 

 Csak az iskola pedagógiai programjában elfogadott tananyagot lehet megkövetelni. 

 A követelmények megállapításánál figyelembe kell venni az életkori sajátosságokat. 

 Figyelembe kell venni a tanuló képességeit - talentumait-, és a tanuláshoz való hozzáállását, eh-

hez jól kell ismerni a tanulót. 

 Összhangot kell teremteni az egyes tantárgyak között, ne legyen egyik sem túlhangsúlyozva vagy 

elhanyagolva a másik tantárgy rovására. 

 A követelmény célja nem az elriasztás, hanem az igényesség igényének kialakítása. 

 Csak az önmagával szemben is igényes tanár tud igényességre nevelni. 

 A tantárgyi és tanórai követelmények legyenek világosak, egyértelműek és teljesíthetők. A tanév 

elején közölt elvárások ne változzanak a tanév során, a tanuló érezze a következetességet és a 

kiszámíthatóságot. 

 A követelmény mögött érződjön a tanítvány egyediségének és teremtettségének tisztelete. 

 

11.2. AZ INTÉZMÉNYBE VALÓ FELVÉTEL SZABÁLYAI 

A beiskolázást az intézményvezető a fenntartóval egyeztetve végzi. Beiskolázásunkat nem köti kör-

zethatár. A tanulók felvételéről az intézményvezető dönt. A felvételi hatályos jogszabályi rendelke-

zéseknek megfelelően történik. 

Minden jelentkezőtől plébánosi (hitoktatói) ajánlást kérünk. 

Az 5. évfolyamra történő felvételről a jelentkező tanulmányi átlaga és a lelkipásztori/hitoktatói aján-

lás, valamint a nyolcévfolyamos képzésbe történő besorolás képességeket mérő tesztek alapján dönt 

az intézményvezető. 

A 9. évfolyamra történő felvételről a jelentkező tanulmányi átlaga és a lelkipásztori/hitoktatói ajánlás, 

valamint a jelentkező központi írásbeli felvételije alapján dönt az intézményvezető. A felvételi során 

szóbeli elbeszélgetésre is sor kerül. 
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A szóbeli elbeszélgetés általános beszélgetésen alapszik, valamint a jelentkezőnek felekezetének 

megfelelő alapvető hittan ismeretekről kell számot adnia. A beszélgetés során a felvételizőnek hite-

lesen tanúságot kell tennie vallásos meggyőződéséről, egyházközséghez való tartozásáról, keresztény 

lelkületéről és életéről. 

A felekezetnek megfelelő hittan kérdéseket is tartalmazó személyes elbeszélgetést pontszámmal nem 

értékeljük – az ezen való megfelelés a sikeres felvételi feltétele. 

 

11.3.FOLYAMATOS TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI 

A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi követelményeket 

sikeresen teljesítette. 

Az általános iskola 8. osztályába járó tanuló akkor folytathatja tanulmányait intézményünkben a 9. 

évfolyamon, ha mind a 7. év végi, mind a 8. félévi átlaga 3,3 fölött van. A 3,00-3,3-as átlag közötti 

teljesítmény esetén a nevelőtestület az összes körülményt mérlegelve dönt. Ha a tanuló eredménye 

nem éri el a kívánt szintet, akkor 8. osztályban a felvételi rendben meghatározottak szerint más kö-

zépiskolába kell beadnia felvételi jelentkezési lapját. 

 

11.4.ÁTVÉTEL, KÜLÖNBÖZETI VIZSGA 

Intézményünkben biztosítjuk az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének lehetőségét. Az átvételi 

szabályokat rugalmasan, a diák javára kell alkalmazni: szükség esetén különbözeti vizsgával, egyéni 

segítségnyújtással, türelmi idő biztosításával vagy évfolyamismétléssel. Az átvétel esetén figyelembe 

kell venni az átjelentkezés időpontját, a tanév elején való átvétel esetén egyszerűsített felvételre is sor 

kerülhet, amelyről az intézményvezető jogosult dönteni. 

Az átvétel felvételi jellegű általános, ismerkedő beszélgetéssel és intézményünk követelményeinek, 

egyházi fenntartású sajátosságaiból fakadó elvárásainak az ismertetésével kezdődik. Ezután a szak-

tárgyi tudás felmérésére kerül sor szóbeli és/vagy írásbeli formában. A szaktanárokkal és az ügyben 

érdekelt osztályfőnökkel való konzultáció után az átvételről az intézményvezető dönt. 

Az átvételnél a tanulmányi eredményt, magatartást, hitoktatásban való részvételt, hitéletét és a tanuló 

vagy családja életkörülményeit, életsorsát is mérlegeljük.  

 

11.5.KOLLÉGIUMI FELVÉTEL 

A jelentkezés módja: külön lapon, az iskolai jelentkezéssel egy időben. Minden igényt ki tudunk 

elégíteni. A felvétel egy tanévre szól. Az újrafelvételről a kollégium vezetője dönt. 

A térítési díj, illetve a kedvezmények a mindenkori törvényi előírásoknak megfelelően alakulnak. 

Más intézmények diákjainak felvételéről a kollégium vezetője dönt. 
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11.6. TANULMÁNYI VERSENYEK 

A katolikus iskola szorgalmazza a tanulók szellemi energiáinak kifejlesztését, Istentől kapott adott-

ságaik hasznosítását. A tehetséges fiatalok gondozása Istentől ránk szabott feladat. A tehetségek gon-

dozásának, a megméretésnek kiváló területe a tanulmányi verseny. Segít abban, hogy az igazi tehet-

ség kibontakozzék, és az emberiség javára váljék. A tehetség fölismerése elsődleges pedagógiai fel-

adat. 

A versenyek rendszere: 

 iskolai házi versenyek és pályázatok 

 katolikus iskolák közötti versenyek 

 a Minisztérium vagy a pedagógiai szolgáltató intézetek által szervezett helyi, területi és országos 

versenyek. Ezek közül is kiemelkedik az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

 

11.7. TOVÁBBTANULÁS 

Végzős diákjaink többsége felsőoktatási intézményben kíván továbbtanulni. A célintézmények az 

egész felsőoktatást reprezentálják.  

Kiemelt célunk a felvételi vizsgákra és a felsőoktatásban való helytállásra való felkészítés, ami a 

színvonalas órai munka mellett a külön foglalkozásokon történik. 

 

 



 

12. AZ TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK TANTÁRGYANKÉNTI, ÉVFOLYAMONKÉNTI KÖVETEL-

MÉNYEI  

Az iskolában az osztályozóvizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti, írásbeli és szóbeli 

követelményeit az intézmény pedagógiai programját képező helyi tanterv határozza meg.  

12.1. Osztályozóvizsga  

A félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozóvizsgát kell tennie, ha:  

 felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól,  

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

előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,  

 a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független vizsgabizottság előtt 

tesz vizsgát,  

 egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen  

 az alapfokú nevelés-oktatás, valamint a középfokú nevelés-oktatás szakaszában a 250 tanítási 

órát  

 alapfokú művészeti iskolában a tanítási órák egyharmadát  

 egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát  

meghaladja és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a 

tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát 

tegyen.  

Osztályozóvizsgát kell tennie továbbá a tanulónak  

 más intézményből való átvétel esetén, ha az adott tantárgyat nem tanulta,  

 ha a tanuló független bizottság előtt tesz vizsgát,  

 előrehozott érettségi vizsga letételét megelőzően.  

A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha az igazolatlan mulasztások 

száma eléri a 20 órát, és az iskola eleget tett értesítési kötelezettségének. Ha a tanuló a tanítási év 

végén nem osztályozható, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja.  

Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és 

emiatt teljesítménye nem volt érdemjeggyel értékelhető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie.  

Ha a tanuló előrehozott érettségi vizsgát szeretne tenni, akkor a szaktanárral való egyeztetés után az 

intézményvezetőhöz kérelmet kell benyújtania a szaktanár aláírásával, hogy osztályozóvizsgát 

tehessen. Az engedély megszerzése esetén az intézményvezető-helyettes beosztása szerint az 

érettségi vizsga megkezdése előtt az adott tárgy teljes iskolai tantervi anyagából köteles levizsgázni. 

Más rendkívüli esetben (pl. a Talentumok Tehetséggondozó Programban való részvétel, három 

idegen nyelv tanulása) hasonlóképpen lehet osztályozóvizsgát tenni az intézményvezetői engedély 

megszerzése után.  



 

Ha a tanuló előrehozott érettségi vizsgát, illetve osztályozóvizsgát tesz, akkor felmenthető a tanóra 

látogatása alól.  

12.2. Javítóvizsga  

Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha  

 a tanév végén - legfeljebb három tantárgyból - elégtelen osztályzatot kapott,  

 az osztályozóvizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad, 

vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik.  

A vizsgázó javítóvizsgát az iskola intézményvezetője által meghatározott időpontban, az adott 

tanévben augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet.  

12.3. További tanulmányok alatti vizsgák (különbözeti, beszámoltató) tervezett ideje  

A további tanulmányok alatti vizsgák (különbözeti, beszámoltató) tervezett idejét, az intézmény ve-

zetője határozza meg a jogszabály adta keretek között. Az iskolában tartott tanulmányok alatti vizsga 

esetén az intézményvezető a vizsgázó - kiskorú vizsgázó esetén a törvényes képviselő - írásbeli ké-

relmére engedélyezheti, hogy a vizsgázó az előre meghatározott időponttól eltérő időben tegyen vizs-

gát. 

 

13. AZ ISKOLA KAPCSOLATRENDSZERE, EGYÜTTMŰKÖDÉS A PARTNEREKKEL 

13.1. AZ ISKOLAI ÉS KOLLÉGIUMI PEDAGÓGUS EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI, TOVÁBBFEJLESZ-

TÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI 

A Szent Imre Katolikus Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Kollégium, Óvoda és 

Alapfokú Művészeti Iskola részben egységes egészként, részben önálló intézményegységeire: a gim-

náziumi, általános iskolai, óvodai, zeneiskolai, és kollégiumi nevelőtestületre tagozódva működik. 

Az intézmény egységes nevelőtestülete fogadja el az intézmény Szervezeti Működési Szabályzatát, 

Munkaügyi Szabályzatát.  

Egységesen vesz részt az alakuló, nyitó, záró és nevelési értekezleteken. 

Az iskolai munkamegbeszéléseken alapvetően a gimnáziumi, általános iskolai nevelőtestület, a kol-

légiumi munkamegbeszéléseken a kollégiumi nevelőtestület vesz részt. Az éves munkatervben sze-

replő ünnepségek, szabadidős programok megvalósítása közösen történik, az ezekkel kapcsolatos 

megbeszélésekre elsősorban iskolai keretben kerül sor, az iskolai megbeszéléseken a kollégiumi ne-

velőtestület is képviselteti magát. Ha az adott program felelősei között kollégiumi nevelőtanár is van, 

jelenléte elvárható. Az általános iskolai, gimnáziumi és kollégiumi nevelőtestület, illetve nevelőtes-

tület külön illetékes az általános iskolai, gimnáziumi, illetve a kollégiumi házirend elfogadásában, a 

diákönkormányzat munkatervének véleményezésében, a tanulók iskolai, illetve kollégiumi fegyelmi, 

illetve kártérítési ügyeiben való döntésben. (Felnőtt dolgozók fegyelmi ügyében vegyes összetételű 

bizottság is létrehozható.) 



 

Az óvoda és az alapfokú művészeti iskola nevelőtestülete külön munkamegbeszéléseket tart. Kívá-

natos, hogy a négy résznevelőtestület rendszeres és tartalmas pedagógiai kapcsolatot tartson fenn 

egymással. 

Mind az iskolában, mind a kollégiumban kapott dicséretek, figyelmeztetések, fegyelmi büntetések 

kerüljenek be a diákok ellenőrzőjébe. Fegyelmi büntetés (iskolai, illetve kollégiumi intézményvezetői 

megrovás, szigorú megrovás, kollégiumi nevelőtestületi figyelmeztetés, más osztályba, illetve cso-

portba történő áthelyezés, kizárás) esetén az osztályfőnök, illetve a csoportvezető külön is tájékoz-

tassák egymást. 

Az alsó tagozatos nevelők és az óvodapedagógusok esetenként látogatást tesznek a másik intézmény-

egységben. 

 

13.2. KÜLSŐ KAPCSOLATOK 

13.2.1. A külső kapcsolatok hatása a nevelőmunkára 

Iskolánk katolikus és specifikus identitásának megőrzése, erősítése és hatékony képviselete társadal-

munkban csak a szűkebb és tágabb környezetünkkel való sokoldalú kapcsolattartás révén valósítható 

meg. E konfrontáció mindig magában rejti a külvilág negatív hatásának némi kockázatát, azonban 

csak ennek révén válhatnak tanítványaink képessé arra, hogy korunk kihívásaira személyesen megélt 

keresztény választ adjanak. 

 

13.2.2. Külső kapcsolataink 

13.2.2.1. Hivatalos kapcsolatok 

Az iskola hivatalos, a törvényekben és az SZMSZ-ben meghatározott kapcsolatot tart a fenntartó 

egyházmegyei püspökséggel, plébániával, a Katolikus Pedagógiai Intézettel, egyes részfeladatok 

megoldása során a megyei önkormányzat oktatási bizottságával, a helyi önkormányzat iskolaügyek-

kel foglalkozó irodájával, az illetékes járási hivatallal, a kormányhivatallal, az oktatási Hivatallal, 

valamint a minisztériumokkal. 

Az előírt hivatali kapcsolatokon túl az iskola a fenntartó püspökben olyan személyt tisztel, akiben 

annak a hitbeli és erkölcsi tanításnak a személyes képviselőjét látja, amelyre nevelési elveit alapozza. 

Fontosnak tartja az élő kapcsolat ápolását személye és az iskola nevelői, dolgozói, neveltjei között, 

ezért számít gyakori jelenlétére, kéri útmutatásait. 

13.2.2.2. A szülőkkel való kapcsolattartás 

Az iskola segítséget nyújt a szülőknek a nevelési és lelki problémák keresztény elvek alapján történő 

megoldásában, keresi azokat a formákat, amelyekben ez a segítségnyújtás megvalósulhat.  



 

Kéri és elfogadja a szülők tevőleges segítségét nevelési szempontból fontos programjainak megvaló-

sításában: családi napok, karitatív munka szervezése, lebonyolítása, ellenőrzése, pályaválasztási dél-

utánok tartása, vendégek meghívása, "hagyományos" SZMK-s szervezőmunkák. Iskolánk személyes, 

bizalomteljes kapcsolat kialakulását elősegítő találkozásokat szervez a szülőkkel, amelyek megala-

pozzák az együttmunkálkodást. 

Objektíven és szeretettel a szülők elé tárja a gyermekükkel kapcsolatos problémákat. Tisztelettel és 

szeretettel fogadja a szülők kritikai észrevételeit, és elfogulatlanul megvizsgálja igazságtartalmukat, 

törekszik az esetleges hibák kijavítására. A szülői szervezetek törvényben előírt véleményezési jogát 

tiszteletben tartja. 

Az osztályok szülői értekezletét az osztályfőnök tartja. Az iskola tanévenként legalább két szülői 

értekezletet tart. Ezen túl a felmerülő problémák megoldása céljából az intézményvezető, az osztály-

főnök vagy a szülői munkaközösség elnöke rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze. Összevont 

szülői értekezletet az intézményvezető hívhat össze. 

Az iskola valamennyi pedagógusa tanévenként – az intézményvezető által kijelölt időpontban – két 

alkalommal tart fogadóórát. Ezen kívül minden pedagógus egy tanítási óra időtartamban a szülők 

rendelkezésére áll. Ennek időpontjáról a szülők a digitális naplóban kapnak tájékoztatást. 

Amennyiben a szülő, gondviselő a fogadóórán kívüli időpontokban kíván konzultálni gyermeke ta-

nárával, akkor erre – a rendkívüli eseteket leszámítva – telefonon történő időpont-egyeztetés után 

kerülhet sor. 

Az intézmény vezetői, a szaktanárok és az osztályfőnökök a digitális napló vezetésével tesznek eleget 

tájékoztatási kötelezettségüknek. A szülővel való kapcsolatfelvétel telefonon vagy a digitális napló 

révén küldött elektronikus levéllel történhet. 

Az osztályfőnök a digitális naplóba tett bejegyzés, a digitális napló üzenetküldő funkciójával vagy 

elektronikus levél útján értesíti a szülőket a tanuló gyenge vagy hanyatló tanulmányi eredménye, 

vagy súlyos fegyelmi vétsége esetén. Az osztályfőnök a digitális napló útján tájékoztatja a szülőket a 

fogadóórák, a szülői értekezletek időpontjáról és más fontos eseményekről lehetőleg egy héttel, de 

legalább öt nappal az esemény előtt. 

13.2.2.3. A diákok tájékoztatása 

A pedagógus a diák tudásának értékelése céljából adott osztályzatokat az értékelés elkészültét követő 

következő tanítási órán, szóbeli feleletnél azonnal köteles ismertetni a tanulóval. Az osztályzatok 

számbavétele naplóellenőrzéskor történik. Témazáró dolgozatok megírásának időpontjáról az osz-

tályt (csoportot) legalább egy héttel a kijelölt időpont előtt tájékoztatni kell.  

A tanulót értesíteni kell a személyével kapcsolatos büntető és jutalmazó intézkedésekről. Minden 

diákot megillet a jog, hogy a személyét érintő kérdésekről, döntésekről tájékoztatást kapjon osztály-

főnökétől, szaktanárától vagy a döntés hozójától. A diákközösséget érintő döntéseket iskolagyűlésen, 



 

intézményvezetői hirdetésben vagy kifüggesztett hirdetés formájában kell a diákság tudomására 

hozni. 

Bármelyik diákunknak lehetősége van arra, hogy aláírásával ellátott kérdéseit, felvetéseit, javaslatait 

megfogalmazza, ezekre 30 napon belül választ kapjon arra illetékes személytől.  

13.2.2.4. Az egyházközséggel való kapcsolattartás 

A katolikus iskola természetes környezetét adja az egyházközség, amely lelkiségével, a rá jellemző 

karizmákkal meghatározó befolyással van az iskolára. 

Az iskola szívesen várja és fogadja az egyházközséghez tartozó gyermekeket, folyamatos tájékozta-

tást ad munkájáról, illetve arra törekszik, hogy az egyházközség és az iskola kapcsolata az egymás 

életében, rendezvényein való alkotó részvétel révén elmélyüljön. Ez irányú törekvései bizonyos mér-

tékig kiterjednek a vonzáskörzetébe tartozó valamennyi egyházközségre, elsősorban egyházmegyé-

jében, melynek papságával intenzív kapcsolatot tart fenn, igénybe véve segítségüket, betekintést 

nyújtva számukra belső életébe, kritikus észrevételeiket is igényelve. 

Az iskola gondot fordít arra, hogy megismertesse munkáját a vonzáskörzetébe tartozó plébániák hí-

veivel, a potenciális szülőkkel és tanulókkal. Ennek érdekében úgynevezett legációkat (kiküldetése-

ket) szervez. 

 

13.2.2.5. Öregdiák Baráti Kör 

Iskolánk egykori tanulóiban, az "öregdiákokban" tanulóink nevelési céljaink megvalósulását szem-

lélhetik, olyan életpéldákat ismerhetnek meg, amelyek egészséges büszkeséggel töltik el őket, erő-

sítve önazonosság tudatukat, erkölcsi tartásukat, szolgálatra, küzdelemre való képességüket. Ezért 

iskolánk a hajdani diákokkal közösen szervezi az öregdiákkört, amelynek frissen végzett diákjaink 

azonnal tagjai lehetnek, örömest helyt adva találkozóiknak, előadóként hívja meg őket a diákokkal 

való találkozókra. 

13.2.2.6. Kapcsolattartás más egyházi iskolákkal 

A más egyházi iskolákkal való kapcsolattartás révén iskolánk mintát, tapasztalatokat, a jobb önmeg-

ismerést szolgáló összehasonlítási alapot nyer, intézményi és személyes, emberi kapcsolatokban gya-

rapszik. (A régió egyházi iskoláival évenként más-más helyszínen rendezett találkozások az ökumené 

szellemét is erősítik.)  

13.2.2.7. Önkormányzati iskolákkal való kapcsolattartás 

A közvetlen környezet, városunk önkormányzati iskoláival intézményünk alkalmi kapcsolatokat 

ápol: sport- és szellemi vetélkedőkön, seregszemléken való találkozás, más iskolák által meghirdetett 

versenyeken való részvétel, más iskolák meghívása. 

13.2.2.8. Kapcsolattartás különböző társadalmi szervezetekkel 



 

Iskolánk megfelelő mérlegelés után tartós és folyamatos kapcsolatok kiépítésére törekszik több tár-

sadalmi szervezettel, amelyeknek tagjai külső előadókként segítik nevelő-oktató munkáját, illetve az 

életbe való kilépés lehetőségét, nevelési céljaink szolgálatában álló programjaink színterét jelenthe-

tik.  

13.2.2.9. Felsőoktatási intézmények, általános iskolák 

Iskolánk egyik megalapozó bázisa akar lenni a katolikus értelmiség kinevelésének, ezért tovább bő-

víti kapcsolatait az egyházi felsőoktatási intézményekkel. Részint tájékoztatást kér a továbbtanulási 

lehetőségekről és esélyekről, másrészt szívesen biztosít gyakorlási lehetőséget és szakvezető tanáro-

kat a pedagógusképző intézményekben végző, vallásilag elkötelezett hallgatóknak. Szorgalmazza 

megfelelő tehetségű növendékeinek egyházi felsőoktatási intézményben való továbbtanulását. A má-

sik oldalon súlyt helyez az általános iskolák körében végzendő beiskolázási tevékenységre is, az is-

kolánk által kínált lehetőségeknek és nevelési eszményeknek a megismertetésére is. 

13.2.2.10. Tömegkommunikációs eszközök 

A kapcsolatok rendszerében sajátos helyet foglal el a kapcsolattartás a tömegkommunikációs eszkö-

zökkel: sajtó, rádió, televízió, közösségi terek, elektronikus média. E megnyilvánulási lehetőségek 

elősegítik az iskolája értékeit képviselni tudó, megfelelő önazonosság tudattal rendelkező diák neve-

lését. Az iskolának mint szellemi műhelynek híradással kell lennie szellemi produktumairól, formáló 

tevékenységéről. 

 

14. AZ ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK ELSAJÁTÍTÁSA 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása tanírási órákon belül és délutáni csoportfoglalkozá-

sokon valósul meg. 

Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja 

Az elsősegélynyújtás olyan beavatkozás, melyet hirtelen egészségkárosodás esetén annak elhárítása, 

vagy a további állapotromlás megakadályozása érdekében végez az észlelő személy. 

Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja, hogy helyes alkalmazásával lehetővé váljon 

az időveszteség minimálisra csökkentése, mely a maradandó egészségkárosodás nélküli túlélés alap-

vető feltétele. 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek oktatás keretein belül a diákok megismerkednek többek között 

a 'Ne árts!' elvvel, a veszélyeztető állapotokkal, a keringés és légzés megingást okozó kórképek ellá-

tásával, az alapszintű újraélesztéssel, a sérülések osztályozásával, a különböző sérülés- és betegség-

csoportok alapvető elsősegély-nyújtási ismereteivel, a segítségkérés alapelveivel, a hatékony csapat-

munkával. 

Az oktatás során a következők elsajátítása válik lehetővé: 

 telefonon történő segítséghívás és a vészhelyzettel kapcsolatos kérdések helyes megválaszolása 



 

 stabil oldalfekvés és egyéb elsősegély-technikák 

 kisebb sebek ellátása, kötözése 

 közlekedésbiztonság 

 veszélyes gyógyszerek és mérgező növények 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái 

A képzés gerincét a szituációs gyakorlatok adják. 

A gyakorlatok esetmegbeszéléssel zárulnak, mely a feladatok közös elemzése nyomán lehetőséget 

nyújtanak a helyesen megoldások, megfelelő teljesítések megerősítésére, illetve az esetlegesen elő-

forduló hibák, tévedések korrekciójára. 

Nagy hangsúlyt fektetünk emellett a szituációs játékok során megélt pszichés élmények feldolgozá-

sára, valamint az elsősegélynyújtóra nehezedő stressz megfelelő kezelésének fontosságára is felhív-

juk a figyelmet. 

 

15. AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK  

 Segítse a tanulókat a testi és a lelki egészség harmóniájának megteremtésében, az egészséges 

életmód kialakításában és megtartásában.  

 Fejlessze az életvezetési képességeket.  

 Fejlessze a tanulók felelősségérzetét egészségük megőrzéséért.  

 Készítse fel a tanulókat a stressz-hatások feldolgozására.  

 Segítse elő a környezeti- és egészség-tudatosság erősödését.  

 Valósítsa meg a mindennapi testedzést a tanulók számára.  

 Terjedjen ki a mentálhigiénés nevelésre is.  

  



 

II. AZ ISKOLA HELYI TANTERVE  

1. ALAPELVEK, A KERETTANTERV JOGSZABÁLYI HÁTTERE 

Intézményünk általános iskolai, négyosztályos, illetve nyolcosztályos gimnáziumi képzést folytató 

nevelési-oktatási intézmény.  

A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján az általános iskolai és gimnáziumi nevelési–oktatási 

célok vállalása mellett célul tűzte ki a tanulók vallásos és hazafias szellemben erkölcsös polgárrá való 

nevelését, az átlagosnál magasabb általános műveltség, legalább egy idegen nyelvben nagyobb jár-

tasság biztosítását.   

Intézményünk a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) 

EMMI rendelet, a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. 

(VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelet, valamint az irányelv és 

kerettantervek a két tanítási nyelvű iskolai oktatáshoz és az alapfokú művészetoktatás követelményei 

és tantervi programja szerint működik. 

 

2. AZ 51/2012 (XII. 21.) EMMI RENDELET MELLÉKLETEIBEN KIADOTT KERETTANTERVEK ALAP-

JÁN ELKÉSZÍTETT HELYI TANTERV 

2.1. A KERETTANTERV ÁLTAL MEGHATÁROZOTT ÓRASZÁM FELETTI KÖTELEZŐ ÉS NEM KÖTE-

LEZŐ FOGLALKOZÁSOK 

Óraterv az 1-4. évfolyamon 

 

Óraterv a helyi tantervhez – 1–4. évfolyam 

Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 

Magyar irodalom 4 4 3 3 

Magyar nyelv    3 3 3 3 

Idegen nyelvek       2 

Matematika 4 4 4 4 

Hittan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Technika, életvitel és gyakorlat 1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 3 3 

Magyar irodalom (szabadon tervezhető órakeretből) 1   1 1 



 

Matematika (szabadon választható órakeretből)       1 

Idegen nyelvek (szabadon választható órakeretből)   1 1   

Ének-zene (szabadon tervezhető órakeretből) 1 1 1 1 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 

Hittan (nem számít bele az órakeretekbe a NAT 9.§ 1.a 

szerint)  1 1 1 1 

Informatika (választható tanítási óra)       1 

Játékos nyelvóra (angol/német) (választható tanítási óra)   1 1   

Kötelező és nem kötelező órák - Összesen 25+1 H 26+1 H 26+1 H 28+1 H 

 

Óraterv az 5-8. évfolyamon (általános iskola, felső tagozat)  

 

Óraterv a helyi tantervhez – 5–8. évfolyam (általános) 

Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

Magyar irodalom 2 2 2 2 

Magyar nyelv 2 2 1 2 

Idegen nyelvek 3 3 3 3 

Matematika 4 3 3 3 

Hittan 1 1 1 1 

Történelem, társadalmi és állampolgári isme-

retek 2 2 2 2 

Természetismeret 2 2     

Fizika     2 1 

Kémia     1 2 

Biológia-egészségtan     2 1 

Földrajz     1 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Dráma és tánc 1       

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Informatika   1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1   

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 



 

Szabadon tervezhető órakeret 2 3 3 3 

I. Idegen nyelv (szabadon tervezhető órakeret-

ből) 1 1 1 1 

I. Idegen nyelv: Beszédgyakorlat (szabadon 

tervezhető órakeretből) 1 1 1 1 

Matematika (szabadon tervezhető órakeretből)   1   1 

Magyar nyelv (szabadon tervezhető órakeret-

ből)     1   

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 

Hittan (nem számít bele az órakeretekbe a 

NAT 9.§ 1.a szerint)  1 1 1 1 

II. Idegen nyelv (választható tanítási óra)       3 

Informatika (választható tanítási óra) 1       

Kötelező és nem kötelező órák - Összesen 29+1 H 28+1 H 31+1 H 34+1 H 

 

Óraterv a 9-12. évfolyamon (általános képzés) 

 

Óraterv a helyi tantervhez – 9-12. évfolyam, gimnázium (általános képzés) 

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

Magyar irodalom 2 3 3 3 

Magyar nyelv 2 1 1 1 

I. idegen nyelv 3 3 3 3 

II. idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 3 3 3 3 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2 2 3 3 

Hittan      1   

Biológia-egészségtan   2 2 2 

Fizika 2 2 2   

Kémia 2 2     

Földrajz 2 2     

Ének-zene 1 1 1   

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Dráma és tánc 1       



 

Mozgóképkultúra és médiaismeret       1 

Informatika 1 1     

Technika, életvitel és gyakorlat        1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 4 4 6 8 

I. idegen nyelv (szabadon tervezhető órakeretből) 
1 1 2 2 

I. Idegen nyelv: Beszédgyakorlat (szabadon ter-

vezhető órakeretből) 1 1 
  

Matematika (szabadon tervezhető órakeretből)     1 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 

(szabadon tervezhető órakeretből)       1 

Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35* 35* 

Hittan (nem számít bele az órakeretekbe a NAT 

9.§ 1.a szerint)  2 2 1 2 

Magyar irodalom (kiegészítő) (választható taní-

tási óra) 1 1     

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 

(kiegészítő) (választható tanítási óra) 1 1     

Magyar (E) (választható tanítási óra)     2 3 

Magyar (K) (választható tanítási óra)     2 2 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 

(E) (választható tanítási óra)     2 2 

Történelem (K) (választható tanítási óra)     2 2 

Földrajz (K) (választható tanítási óra)       1 

Biológia (K) (választható tanítási óra)     1 1 

Kémia (K) (választható tanítási óra)     1 1 

Testnevelés (K) (választható tanítási óra)       1 

Hittan (K) (választható tanítási óra)       1 

Művészettörténet (K) (választható tanítási óra)     2 2 

Ének-zene (K) (választható tanítási óra)       1 

Idegen nyelvek (K / E) (választható tanítási óra)     2 2 



 

Kötelező és nem kötelező órák - Összesen 37+2 H 38+2 H 

39**+1 

H 

39**+2 

H 

* Kötelező még az alábbiakból 4 órát választani a hittanon kívül 
   

** A kötelező 35-ön felül a fentiekből még legfeljebb 4 órát választhat a diák 
 

 

Óraterv a 9-12. évfolyamon (matematika-informatika emelt szintű képzés) 

 

Óraterv a helyi tantervhez – 9–12. évfolyam, gimnázium (matematika-informa-

tika) 

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

Magyar irodalom 2 3 3 3 

Magyar nyelv 2 1 1 1 

I. Idegen nyelv 3 3 3 3 

II. Idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 3 3 3 3 

(Etika helyett) Hittan     1   

Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek 2 2 3 3 

Fizika 2 2 2   

Kémia 2 2     

Biológia – egészségtan   2 2 2 

Földrajz 2 2     

Ének-zene 1 1 1   

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Dráma és tánc 1       

Mozgóképkultúra és médiaismeret       1 

Informatika 1 1     

Technika, életvitel és gyakorlat        1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 4 4 6 8 

Matematika (szabadon tervezhető órakeret-

ből) 2 2 3 3 



 

I. Idegen nyelv (szabadon tervezhető óra-

keretből) 1 1 2 2 

Informatika (szabadon tervezhető órakeret-

ből) 1 1 1 2 

Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek (szabadon tervezhető órakeretből)       1 

Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35 35 

Hittan (nem számít bele az órakeretekbe a 

NAT 9.§ 1.a szerint)  2 2 1 2 

Matematikai analízis (választható tanítási 

óra)     1 1 

Adatkezelés és algoritmusok (választható 

tanítási óra)     3 2 

I. Idegen nyelv: Beszédgyakorlat (választ-

ható tanítási óra) 1 1     

Kötelező és nem kötelező órák - Összesen 36+2 H 37+2 H 39+1 H 38+2 H 

 

Óraterv a 9-12. évfolyamon (matematika-fizika emelt szintű képzés) 

 

Óraterv a helyi tantervhez – 9–12. évfolyam, gimnázium (matematika-fizika) 

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

Magyar irodalom 2 3 3 3 

Magyar nyelv 2 1 1 1 

I. Idegen nyelv 3 3 3 3 

II. Idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 3 3 3 3 

(Etika helyett) Hittan     1   

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2 2 3 3 

Fizika 2 2 2   

Kémia 2 2     

Biológia – egészségtan   2 2 2 

Földrajz 2 2     

Ének-zene 1 1 1   



 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Dráma és tánc/ 1       

Mozgóképkultúra és médiaismeret       1 

Informatika 1 1     

Technika, életvitel és gyakorlat       1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 4 4 6 8 

Matematika (szabadon tervezhető órakeretből) 2 2 3 3 

I. Idegen nyelv (szabadon tervezhető órakeretből) 1 1 2 2 

Fizika (szabadon tervezhető órakeretből) 1 1 1 2 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismere-

tek(szabadon tervezhető órakeretből)       1 

Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35 35 

Hittan (nem számít bele az órakeretekbe a NAT 9.§ 

1.a szerint)  2 2 1 2 

I. Idegen nyelv: Beszédgyakorlat (választható taní-

tási óra) 1 1     

Atomfizika (választható tanítási óra)       1 

Matematikai analízis (választható tanítási óra)     1 1 

Kötelező és nem kötelező órák - Összesen 36+2 H 37+2 H 36+1 H 37+2 H 

 

Óraterv a 9-12. évfolyamon (biológia-kémia emelt szintű képzés) 

 

Óraterv a helyi tantervhez – 9–12. évfolyam, gimnázium (biológia-kémia) 

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

Magyar irodalom 2 3 3 3 

Magyar nyelv 2 1 1 1 

I. Idegen nyelv 3 3 3 3 

II. Idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 3 3 3 3 

Hittan     1   



 

Történelem, társadalmi és állampolgári isme-

retek 2 2 3 3 

Fizika 2 2 2   

Kémia 2 2     

Biológia – egészségtan   2 2 2 

Földrajz 2 2     

Ének-zene 1 1 1   

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Dráma és tánc 1       

Mozgóképkultúra és médiaismeret       1 

Informatika 1 1     

Technika, életvitel és gyakorlat       1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 4 4 6 8 

Matematika (szabadon tervezhető órakeretből)       1 

Biológia-egészségtan (szabadon tervezhető 

órakeretből) 2 1 2 2 

Kémia (szabadon tervezhető órakeretből) 1 2 2 2 

Idegen nyelv (szabadon tervezhető órakeret-

ből) 1 1 2 2 

Történelem, társadalmi és állampolgári isme-

retek (szabadon tervezhető órakeretből)       1 

Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35 35 

Hittan (nem számít bele az órakeretekbe a 

NAT 9.§ 1.a szerint)  2 2 1 2 

I. Idegen nyelv: Beszédgyakorlat (választható 

tanítási óra) 1 1     

Biológiai gyakorlatok (választható tanítási 

óra) 1       

Kémiai gyakorlatok (választható tanítási óra)     2 2 

Kötelező és nem kötelező órák - Összesen 37+2 H 37+2 H 37+1 H 37+2 H 



 

Óraterv az 5-12. évfolyamon (nyolcosztályos képzés) 

 

Óraterv a helyi tantervhez – 5-12. évfolyam, gimnázium 

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

Magyar irodalom 2 2 2 2 2 3 3 3 

Magyar nyelv   2 2 1 2 2 1 1 1 

I. idegen nyelv 3 3 3 3 3 3 3 3 

II. idegen nyelv         3 3 3 3 

Matematika 4 3 3 3 3 3 3 3 

Történelem, társadalmi és ál-

lampolgári ismeretek     2 2 2 2 3 3 

Hittan 1 1 1 1     1   

Latin örökségünk 2 2             

Természetismeret 2 2             

Biológia-egészségtan     2 1   2 2 2 

Fizika     2 1 2 2 2   

Kémia     1 2 2 2     

Földrajz     1 2 2 2     

Ének-zene 1 1 1 1 1 1 1   

Vizuális kultúra 1 1 1 1 1 1 1 1 

Dráma és tánc 1       1       

Mozgóképkultúra és médiais-

meret               1 

Informatika   1 1 1 1 1     

Technika, életvitel és gyakor-

lat  1 1 1         1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 3 3 3 4 4 6 8 

I. idegen nyelv (szabadon ter-

vezhető órakeretből) 1 1 1 1 1 1 2 2 

Matematika (szabadon tervez-

hető órakeretből) 1 2 2 2     1 



 

Történelem, társadalmi és ál-

lampolgári ismeretek (szaba-

don tervezhető órakeretből)               1 

I. Idegen nyelv: Beszédgya-

korlat (szabadon tervezhető 

órakeretből)     1 1   

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 35 36 35* 35* 

Hittan (nem számít bele az 

órakeretekbe a NAT 9.§ 1.a 

szerint)  1 1 1 1 2 2 1 2 

I. Idegen nyelv: Beszédgya-

korlat (választható tanítási 

óra) 1 1 1 1       

II. idegen nyelv (választható 

tanítási óra)       3         

Informatika (választható taní-

tási óra) 1               

Magyar irodalom (kiegészítő) 

(választható tanítási óra)         1 1     

Történelem, társadalmi és ál-

lampolgári ismeretek (kiegé-

szítő) (választható tanítási óra)         1 1     

Magyar helyesírás (választ-

ható tanítási óra)     1           

Magyar (E) (választható taní-

tási óra)             2 3 

Magyar (K) (választható taní-

tási óra)             2 2 

Történelem, társadalmi és ál-

lampolgári ismeretek (E) (vá-

lasztható tanítási óra)             2 2 

Történelem (K) (választható 

tanítási óra)             2 2 



 

Földrajz (K) (választható taní-

tási óra)               1 

Biológia (K) (választható taní-

tási óra)             1 1 

Kémia (K) (választható taní-

tási óra)             1 1 

Testnevelés (K) (választható 

tanítási óra)               1 

Hittan (K) (választható tanítási 

óra)               1 

Művészettörténet (K) (választ-

ható tanítási óra)             2 2 

Ének-zene (K) (választható ta-

nítási óra)               1 

Idegen nyelvek (E) (választ-

ható tanítási óra)             2 2 
 

        
Kötelező és nem kötelező órák 

- Összesen 30+1 H 29+1 H 33+1 H 35+1 H 37+2 H 38+2 H 

39**+1 

H 

39**+2 

H 

* Kötelező még az alábbiakból 4 órát választani a hittanon kívül 
      

** A kötelező 35-ön felül a fentiekből még legfeljebb 4 órát választhat a diák 
     

 



 

3. A KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLAI OKTATÁS IRÁNYELVE ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT HELYI TAN-

TERV (FELMENŐ RENDSZERBEN) 

3.1. A KERETTANTERV ÁLTAL MEGHATÁROZOTT ÓRASZÁM FELETTI KÖTELEZŐ ÉS NEM KÖTE-

LEZŐ FOGLALKOZÁSOK 

ÓRATERV AZ 1-4. ÉVFOLYAMON 

Tantárgyak  Alapfokú képzés nevelési-oktatási szakaszai  

  1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam  4. évfolyam 

magyar nyelv, irodalom 7 7 5 5 

matematika 4 4 4 4 

hittan 2 2 2 2 

környezetismeret 
  

1 1 

első élő idegen nyelv 
   

2 

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 

kötelező alapóraszám 23 23 23 24 

Szabadon tervezhető órake-

ret 

2 2 2 2 

angol nyelv 2 2 2 
 

magyar nyelv, irodalom 
   

1 

matematika 
   

1 

emelt óraszám-első élő ide-

gen nyelv 

2 2 2 2 

Maximális órakeret 25+2 25+2 25+2 26+2 

 

 

 

 

 



 

ÓRATERV AZ 5-8. ÉVFOLYAMON 

Tantárgyak  Alapfokú képzés nevelési-oktatási szakaszai  

  5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 

magyar nyelv, irodalom 4 4 3 3 

matematika 4 4 3 3 

történelem 2 2 2 2 

állampolgári ismeretek 
   

1 

hittan 2 2 2 2 

természettudomány 2 2 4 5 

kémia 
  

1* 2* 

fizika 
  

1* 2* 

biológia 
  

2* 1* 

földrajz 
  

2 1 

első élő idegen nyelv 3 3 3 3 

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 5 5 5 5 

közösségi nevelés (osztály-

főnöki) 

1 1 1 1 

kötelező alapóraszám 28 27 29 29 

Szabadon tervezhető órake-

ret 

1 2 2 2 

magyar nyelv, irodalom         

matematika       1 

célnyelvi civilizáció 1 1 1 1 

dráma és színház     1   



 

hon- és népismeret   1     

emelt óraszám - első idegen 

nyelv 

2 2 2 2 

Maximális órakeret 29+2 29+2 31+2 31+2 

 

Az 5-8. évfolyamon a két tanítási nyelvű képzésben a célnyelvi civilizáció tantárgy melletta termé-

szettudomány (5-6. évfolyam), a biológia (7-8. évfolyam) és digitális kultúra tantárgyak oktatása tör-

ténik a célnyelven. 

 

4. A NEMZETI ALAPTANTERV KIADÁSÁRÓL, BEVEZETÉSÉRŐL ÉS ALKALMAZÁSÁRÓL SZÓLÓ 

110/2012. (VI. 4.) KORM. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 5/2020. (I. 31.) KORM. RENDE-

LET ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT HELYI TANTERV (FELMENŐ RENDSZERBEN) 

4.1. A KERETTANTERV ÁLTAL MEGHATÁROZOTT ÓRASZÁM FELETTI KÖTELEZŐ ÉS NEM KÖTE-

LEZŐ FOGLALKOZÁSOK 

ÓRATERV AZ 1-4. ÉVFOLYAMON 

Tantárgyak  Alapfokú képzés nevelési-oktatási szakaszai  

  1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam  4. évfolyam 

magyar nyelv, irodalom 7 7 5 5 

matematika 4 4 4 4 

hittan 2 2 2 2 

környezetismeret 
  

1 1 

első élő idegen nyelv 
   

2 

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 

Kötelező alapóraszám 23 23 23 24 

Szabadon tervezhető órake-

ret 

2 2 2 2 



 

magyar nyelv, irodalom 1 1 
 

1 

matematika 1 1 
 

1 

első élő idegen nyelv 
  

2 
 

Maximális órakeret 25 25 25 26 

 

ÓRATERV AZ 5-8. ÉVFOLYAMON (EMELT NYELVI KÉPZÉS) 

Tantárgyak  Alapfokú képzés nevelési-oktatási szakaszai  

  5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 

magyar nyelv, irodalom 4 4 3 3 

matematika 4 4 3 3 

történelem 2 2 2 2 

állampolgári ismeretek 
   

1 

hittan 2 2 2 2 

természettudomány 2 2 4 5 

kémia 
  

1* 2* 

fizika 
  

1* 2* 

biológia 
  

2* 1* 

földrajz 
  

2 1 

első élő idegen nyelv 3 3 3 3 

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 5 5 5 5 

közösségi nevelés (osztály-

főnöki) 

1 1 1 1 

Kötelező alapóraszám 28 27 29 29 

Szabadon tervezhető órake-

ret 

1 2 2 2 

magyar nyelv, irodalom 
  

1 1 



 

matematika 
  

1 1 

első élő idegen nyelv 
 

1 
  

dráma és színház 1 
   

hon- és népismeret 
 

1 
  

emelt óraszám - első idegen 

nyelv 

2 2 2 2 

Maximális órakeret 29+2 29+2 31+2 31+2 

 

ÓRATERV AZ 5-12. ÉVFOLYAMON (NYOLCÉVFOLYAMOS KÉPZÉS, MATEMATIKA) 

Tantárgyak  Alapfokú képzés nevelési-okta-

tási szakaszai  

Gimnáziumi képzés nevelési-ok-

tatási szakasza 

  5. évfo-

lyam 

6. évfo-

lyam 

7. évfo-

lyam 

8. évfo-

lyam 

9. évfo-

lyam 

10. év-

folyam 

11. év-

folyam  

12. év-

folyam 

magyar nyelv, irodalom 4 4 3 3 3 4 4 4 

matematika 4 4 3 3 3 3 3 3 

történelem 2 2 2 2 2 2 3 3 

állampolgári ismeretek 
   

1 
   

1 

hittan 2 2 2 2 2 2 2 2 

természettudomány 2 2 4 5 
  

2* 
 

kémia 
  

1* 2* 1 2 
  

fizika 
  

1* 2* 2 3 
  

biológia 
  

2* 1* 3 2 2* 
 

földrajz 
  

2 1 2 1 2* 
 

első élő idegen nyelv 3 3 3 3 4 4 4 4 

második idegen nyelv 
    

2 2 3 3 

művészetek 
      

1 
 

ének-zene 2 1 1 1 1 1 
  

vizuális kultúra 1 1 1 1 1 1 
  



 

mozgóképkultúra és 

médiaismeret 

       
1 

technika és tervezés 1 1 1 
     

digitális kultúra 1 1 1 1 2 1 2 
 

testnevelés 5 5 5 5 5 5 5 5 

közösségi nevelés (osz-

tályfőnöki) 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Kötelező alapóraszám 28 27 29 29 34 34 32 31 

magyar nyelv, irodalom 
       

1 

matematika 
      

1 2 

első élő idegen nyelv 
      

1 1 

Szabadon tervezhető 

órakeret 

1 2 2 2 2 2 4 5 

magyar nyelv, irodalom 
  

1 1 1 
   

matematika 
  

1 1 
 

1 
  

első élő idegen nyelv 
 

1 
  

1 1 
  

dráma és színház 1 
       

hon- és népismeret 
 

1 
      

fizika (emelt) 
      

3 3 

művészettörténet (kö-

zép) 

      
2 2 

testnevelés (emelt) 
      

2 2 

ének-zene (közép) 
      

2 
 

angol nyelv (emelt) 
      

2 2 

német nyelv (emelt) 
      

2 2 

francia nyelv (emelt) 
      

2 2 

informatika (emelt) 
      

3 3 

hittan (közép) 
       

2 

emelt óraszám - mate-

matika 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Maximális órakeret 29+2 29+2 31+2 31+2 36+2 36+2 36+2 36+2 



 

* a természettudományi tantárgyat nem választó tanulók ezek közül egyet kötelezően választanak 

 

ÓRATERV AZ 5-12. ÉVFOLYAMON (NYOLCÉVFOLYAMOS KÉPZÉS, BÖLCSÉSZET) 

Tantárgyak  Alapfokú képzés nevelési-okta-

tási szakaszai  

Gimnáziumi képzés nevelési-ok-

tatási szakasza 

  5. évfo-

lyam 

6. évfo-

lyam 

7. évfo-

lyam 

8. évfo-

lyam 

9. évfo-

lyam 

10. év-

folyam 

11. év-

folyam  

12. év-

folyam 

magyar nyelv, irodalom 4 4 3 3 3 4 4 4 

matematika 4 4 3 3 3 3 3 3 

történelem 2 2 2 2 2 2 3 3 

állampolgári ismeretek 
   

1 
   

1 

hittan 2 2 2 2 2 2 2 2 

természettudomány 2 2 4 5 
  

2* 
 

kémia 
  

1* 2* 1 2 
  

fizika 
  

1* 2* 2 3 
  

biológia 
  

2* 1* 3 2 2* 
 

földrajz 
  

2 1 2 1 2* 
 

első élő idegen nyelv 3 3 3 3 4 4 4 4 

második idegen nyelv 
    

2 2 3 3 

művészetek 
      

1 
 

ének-zene 2 1 1 1 1 1 
  

vizuális kultúra 1 1 1 1 1 1 
  

mozgóképkultúra és 

médiaismeret 

       
1 

technika és tervezés 1 1 1 
     

digitális kultúra 1 1 1 1 2 1 2 
 

testnevelés 5 5 5 5 5 5 5 5 

közösségi nevelés (osz-

tályfőnöki) 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Kötelező alapóraszám 28 27 29 29 34 34 32 31 

magyar nyelv, irodalom 
       

1 



 

matematika 
      

1 1 

első élő idegen nyelv 
      

1 1 

történelem 
       

1 

Szabadon tervezhető 

órakeret 

1 2 2 2 2 2 4 5 

magyar nyelv, irodalom 
  

1 1 1 
  

1 

matematika 
  

1 1 
 

1 
  

első élő idegen nyelv 
 

1 
  

1 1 
  

dráma és színház 1 
       

hon- és népismeret 
 

1 
      

fizika (emelt) 
      

3 3 

művészettörténet (kö-

zép) 

      
2 2 

testnevelés (emelt) 
      

2 2 

ének-zene (közép) 
      

2 
 

angol nyelv (emelt) 
      

2 2 

német nyelv (emelt) 
      

2 2 

francia nyelv (emelt) 
      

2 2 

informatika (emelt) 
      

3 3 

hittan (közép) 
       

2 

emelt óraszám 2 2 2 2 2 2 2 2 

magyar nyelv, irodalom 1 1 1 1 1 1 1 1 

történelem 1 1 1 1 1 1 1 1 

Maximális órakeret 29+2 29+2 31+2 31+2 36+2 36+2 36+2 36+2 

* a természettudományi tantárgyat nem választó tanulók ezek közül egyet kötelezően választanak 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÓRATERV AZ 9-12. ÉVFOLYAMON (ÁLTALÁNOS KÉPZÉS) 

Tantárgyak  Gimnáziumi képzés nevelési-oktatási szakasza 

  9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam  12. évfolyam 

magyar nyelv, irodalom 3 4 4 4 

matematika 3 3 3 3 

történelem 2 2 3 3 

állampolgári ismeretek 
   

1 

hittan 2 2 2 2 

természettudomány 
  

2* 
 

kémia 1 2 
  

fizika 2 3 
  

biológia 3 2 2* 
 

földrajz 2 1 2* 
 

idegen nyelv 
    

első élő idegen nyelv 4 4 4 4 

második idegen nyelv 2 2 3 3 

művészetek 
  

1 
 

ének-zene 1 1 
  

vizuális kultúra 1 1 
  

mozgóképkultúra és média-

ismeret 

   
1 

digitális kultúra 2 1 2 
 

testnevelés 5 5 5 5 

közösségi nevelés (osztály-

főnöki) 

1 1 1 1 

Kötelező alapóraszám 34 34 32 31** 

magyar nyelv, irodalom 
   

1 

matematika 
  

1 1 

első élő idegen nyelv 
  

1 1 



 

magyar nyelv és irodalom - 

közép 

   
1** 

történelem - közép 
   

1** 

Szabadon tervezhető órake-

ret 

2 2 4 5 

magyar nyelv, irodalom 1 
   

matematika 
 

1 
  

első élő idegen nyelv 1 1 
  

magyar nyelv és irodalom 

(emelt) 

  
2 2 

magyar nyelv és irodalom 

(közép) 

  
2 1 

történelem (emelt) 
  

2 2 

történelem (közép) 
  

2 1 

fizika (emelt) 
  

3 3 

művészettörténet (közép) 
  

2 2 

testnevelés (emelt) 
  

2 2 

ének-zene (közép) 
  

2 
 

angol nyelv (emelt) 
  

2 2 

német nyelv (emelt) 
  

2 2 

francia nyelv (emelt) 
  

2 2 

informatika (emelt) 
  

3 3 

hittan (közép) 
   

2 

Maximális órakeret 36 36 36 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÓRATERV AZ 9-12. ÉVFOLYAMON (MATEMATIKA TAGOZAT) 

Tantárgyak  Gimnáziumi képzés nevelési-oktatási szakasza 

  9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam  12. évfolyam 

magyar nyelv, irodalom 3 4 4 4 

matematika 3 3 3 3 

történelem 2 2 3 3 

állampolgári ismeretek 
   

1 

hittan 2 2 2 2 

természettudomány 
  

2* 
 

kémia 1 2 
  

fizika 2 3 
  

biológia 3 2 2* 
 

földrajz 2 1 2* 
 

első élő idegen nyelv 4 4 4 4 

második idegen nyelv 2 2 3 3 

művészetek 
  

1 
 

ének-zene 1 1 
  

vizuális kultúra 1 1 
  

mozgóképkultúra és média-

ismeret 

   
1 

digitális kultúra 2 1 2 
 

testnevelés 5 5 5 5 

közösségi nevelés (osztály-

főnöki) 

1 1 1 1 

Kötelező alapóraszám 34 34 32 31 

magyar nyelv, irodalom 
   

1 

matematika 
  

1 2 

első élő idegen nyelv 
  

1 1 



 

Szabadon tervezhető órake-

ret 

2 2 4 5 

magyar nyelv, irodalom 1 
   

matematika 
 

1 
  

első élő idegen nyelv 1 1 
  

magyar nyelv és irodalom 

(emelt) 

  
2 2 

magyar nyelv és irodalom 

(közép) 

  
2 1 

történelem (emelt) 
  

2 2 

történelem (közép) 
  

2 1 

fizika (emelt) 
  

3 3 

művészettörténet (közép) 
  

2 2 

testnevelés (emelt) 
  

2 2 

ének-zene (közép) 
  

2 
 

angol nyelv (emelt) 
  

2 2 

német nyelv (emelt) 
  

2 2 

francia nyelv (emelt) 
  

2 2 

hittan (közép) 
   

2 

informatika (emelt) 
  

3 3 

emelt óraszám - matematika 2 2 2 2 

Maximális órakeret 36+2 36+2 36+2 36+2 

* a természettudományi tantárgyat nem választó tanulók ezek közül egyet kötelezően választanak 

 

ÓRATERV AZ 9-12. ÉVFOLYAMON (BIOLÓGIA-KÉMIA TAGOZAT) 

Tantárgyak  Gimnáziumi képzés nevelési-oktatási szakasza 

  9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam  12. évfolyam 

magyar nyelv, irodalom 3 4 4 4 

matematika 3 3 3 3 

történelem 2 2 3 3 

állampolgári ismeretek 
   

1 



 

hittan 2 2 2 2 

kémia 1 2 
  

fizika 2 3 
  

biológia 3 2 2 
 

földrajz 2 1 
  

első élő idegen nyelv 4 4 4 4 

második idegen nyelv 2 2 3 3 

művészetek 
  

1 
 

ének-zene 1 1 
  

vizuális kultúra 1 1 
  

mozgóképkultúra és média-

ismeret 

   
1 

technológia 
    

digitális kultúra 2 1 2 
 

testnevelés 5 5 5 5 

közösségi nevelés (osztály-

főnöki) 

1 1 1 1 

Kötelező alapóraszám 34 34 32 31 

magyar nyelv, irodalom 
   

1 

matematika 
  

1 1 

első élő idegen nyelv 
  

1 1 

biológia 
   

1 

kémia 
    

Szabadon tervezhető órake-

ret 

2 2 4 5 

magyar nyelv, irodalom 1 
   

matematika 
 

1 
  

első élő idegen nyelv 1 1 
  

magyar nyelv és irodalom 

(emelt) 

  
2 2 



 

magyar nyelv és irodalom 

(közép) 

  
2 1 

történelem (emelt) 
  

2 2 

történelem (közép) 
  

2 1 

fizika (emelt) 
  

3 3 

művészettörténet (közép) 
  

2 2 

testnevelés (emelt) 
  

2 2 

ének-zene (közép) 
  

2 
 

angol nyelv (emelt) 
  

2 2 

német nyelv (emelt) 
  

2 2 

francia nyelv (emelt) 
  

2 2 

informatika (emelt) 
  

3 3 

hittan (közép) 
   

2 

biológia 
  

1 2 

kémia 
  

3 3 

emelt óraszám 2 2 2 2 

biológia 1 1 1 1 

kémia 1 1 1 1 

Maximális órakeret 36+2 36+2 36+2 36+2 

 

5. A TANKÖNYVVÁLASZTÁS SZEMPONTJAI 

 A tankönyvek egyaránt feleljenek meg a kerettantervi és az érettségi követelményeknek. 

 Fektessenek nagy hangsúlyt az érettségire való felkészítésre. 

 Legyenek korszerűek, ugyanakkor a jól bevált tanítási módszereket is alkalmazzák. 

 Tárgyalják kellő részletességgel az ismereteket az eredményes felkészüléshez: segítsék logikus 

és közérthető magyarázatokkal a tanár és a diák munkáját. 

 Kínáljanak számtalan változatos típusú, különböző nehézségi fokú feladatot a rögzítéshez és a 

készségfejlesztéshez. 

 A diákok az érdeklődési körükhöz közelálló témákon keresztül, gyakorlati oldalról sajátíthassák 

el az ismereteket. 

 A tankönyvek minősége, megjelenése legyen alkalmas a diákok esztétikai érzékének fejleszté-

sére. Jellemezze őket a 21. század tanulóinak elvárásaihoz igazodó fiatalos stílus, színes, ötletes 

formavilág. 



 

 Legyenek formai és tartalmi szempontból is egységes felépítésűek, áttekinthetőek. 

 A tankönyvek egymásra épülő tantárgyi rendszerek, tankönyvcsaládok, sorozatok tagjai legye-

nek. 

 Világos, logikus felépítésükkel és igényes, a korosztály számára érthető nyelvezetükkel segítsék 

a tananyag elsajátítását.  

 A tantárgyi kereteken belül a korosztály tapasztalatait, jellegzetes problémáit a középpontba 

helyezve, a tanulókat önálló véleményalkotásra ösztönözve adjanak teret az önismeret és az 

érzelmi intelligencia fejlesztésének, az erkölcsi nevelésnek. 

 A taneszközöket egészítse ki olyan digitális tananyag, amely interaktív táblán segíti az órai 

munkát feladatokkal, valamint olyan digitális hozzáférés, amely segíti a diákok otthoni tanulását 

az interneten elérhető tartalmakkal. 

 

6. A NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGHATÁROZOTT PEDAGÓGIAI FELADATOK HELYI MEGVA-

LÓSÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI 

6.1. AZ ERKÖLCSI NEVELÉS 

A katolikus iskola egész nevelési tevékenységét átfogja a keresztény erkölcsiség: kötelességtudat, a 

munka megbecsülése, mértéktartás, együttérzés, segítőkészség, tisztelet és tisztesség, türelem, meg-

értés, elfogadás, önfegyelem, önzetlenség kimunkálása neveltjeiben.  

 

 

 

6.2. PÁLYAORIENTÁCIÓ  

Iskolánk az általános iskolai képzési formában 7-8., illetve a gimnázium 10-12. évfolyamán tanuló 

diákjait megismerteti a munka világával, különböző foglalkozásokkal. Ez történhet az osztályfőnöki 

órákon, iskolagyűléseken meghívott előadók segítségével, illetve iskolán kívüli kiállításokon, üzem-

látogatásokon. Szoros kapcsolatot tart fenn pályaválasztási tanácsadó szervezetekkel, diákjait eljut-

tatja különböző képességeket mérő vizsgálatokra. Elősegíti a tanulói aktivitás kibontakozását, az ön-

ismeret és önértéktudat, együttműködés és versengés fejlődését diákprogramok (versenyek és pro-

jektnapok) szervezésével, korszerű tanulásszervezési módok alkalmazásával.   

6.3. GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI NEVELÉS 

A biztonságos tájékozódás képességét a gazdálkodás és a pénz elsősorban a az Életvitel és gyakorlat 

órák tananyagának elsajátítása révén szerezhetik meg diákjaink. Ezen kívül meghívott előadók egy-

egy aktuális résztémában tájékoztatást adnak osztályfőnöki órákon és iskolagyűléseken. Abból a cél-

ból, hogy a tanulók felismerjék felelősségüket a az értékteremtő munka, a javakkal való ésszerű gaz-

dálkodás és a fogyasztás területén, részt veszünk különböző pályázatokon, projektekben.  



 

6.4. MÉDIATUDATOSSÁGRA NEVELÉS 

A diákok megismertetése a média működésével, a valóságos és virtuális, a nyilvános és bizalmas 

érintkezés megkülönböztetésével, ezen médiajellemzők jogi és erkölcsi jelentőségével elsősorban a 

Mozgóképkultúra és médiaismeret órákon, valamint az Informatika tantárgy keretein belül történik. 

Ezt az ismeretközvetítést és morális nevelést egészíthetik ki a kritikus értékelésre nevelés célját szem 

előtt tartó hittanórák és az iskolai vagy osztályfőnöki órák keretében megvalósuló előadások  

Médiaszakkörünk, illetve sulirádió-szerkesztőségünk és diákújság-szerkesztőségünk keretében vég-

zett tevékenységük révén egyesek kicsiben gyakorlati tapasztalatokat szerezhetnek a tömegkommu-

nikáció működéséről. Ezt színezi a helyi újság bizonyos rovatainak szerkesztésében való részvételi 

lehetőségük, újságírók helyi előadásain való részvételük, szerkesztőségi látogatásaik.  

6.5. A TANULÁS TANÍTÁSA 

A 9. évfolyamokon a tanév elején tanulás-módszertani napokat szervezünk. Kiemelt helyet foglal el 

az egyénre szabott tanulási módszerek, illetve a tanulópárokban ill. tanulócsoportokban történő ered-

ményes tanulás elsajátíttatása. Az iskolai könyvtár pedagógiai programjában a könyvtári és más in-

formációforrások mozgósítása elsőrendű szempont. Az egyes tantárgyak eredményes tanulása érde-

kében a szaktanárok megismertetik diákjaikkal azokat a tantárgyspecifikus módszereket, amelyek 

elősegítik tantárgyuk eredményes elsajátítását. A tanulás eredményességének az élethosszan tartó ta-

nulás készségének kialakítása céljából fontos szerepet szánunk a tanuló testi, szellemi és lelki teljesí-

tőképességének és motiváltságának fenntartására. 

  



 

6.6. TOVÁBBI PEDAGÓGIAI FELADATOK 

A Nemzeti öntudat, hazafias nevelés, állampolgárságra, demokráciára nevelés, az önismeret és társas 

kultúra fejlesztése, a családi életre nevelés, a testi és lelki egészségre nevelés, felelősségvállalás má-

sokért, önkéntesség, fenntarthatóság, környezettudatosság területén elvégzendő pedagógiai feladato-

kat fonots célunknak tartjuk. 

 

7. MINDENNAPOS TESTNEVELÉS 

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

bekezdésében meghatározottak szerint szervezzük meg. 

– tantervi testnevelési órák 

– délutáni sportórák 

– sport rekreáció 

Testnevelési órákon tanulóinknak a 2012/13. tanévtől felmenő rendszerben heti 5 testnevelés órája 

van. A törvény lehetőséget ad a versenysportolók számára a 2 óra iskolán kívüli teljesítéséről. Az 

erről szóló igazolásokat a diákok a tanév elején nyújthatják be. Amennyiben az adott sportolói stá-

tuszban változás áll be, azt a tanulók 15 napon belül kötelesek bejelenteni. Az elmaradó bejelentés 

jogkövetkezményeit a tanulók, kiskorú tanulók esetén a szülők viselik.  

 



 

8.  A TANTÁRGY ÉS PEDAGÓGUSVÁLASZTÁS SZABÁLYAI 

Az intézményvezető minden év április 15-éig elkészíti és közzéteszi a tájékoztatót azokról a tantár-

gyakról, amelyekből a tanulók tantárgyat választhatnak (középiskolában tájékoztat továbbá a felké-

szítés szintjéről is). 

A tájékoztatónak tartalmazza, hogy a tantárgyat előreláthatóan melyik pedagógus fogja oktatni, va-

lamint diákjainknak lehetőséget adunk, hogy megjelöljék, melyik pedagógusnál szeretnék tanulmá-

nyaikat folytatni. Amennyiben a tantárgyfelosztás ezt lehetővé teszi, biztosítjuk a többség által meg-

jelölt pedagógust a kurzus vezetésére.  

A tanuló a meghatározott határideig adhatja le a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával 

kapcsolatos döntését. A tanuló választása egész tanévre szól. A tanórán kívüli foglalkozások (szak-

kör, önképzőkör, sportkör) kínálatát a tanulók a tanév első hetében ismerhetik meg és a megadott 

határidőig adhatják le az osztályfőnökükkel való megbeszélés után jelentkezésüket. 

Választott tárgyat, illetve foglalkozást 1-10. évfolyamon intézményvezetői engedéllyel, lezárt félév 

után, kivételes esetben lehet leadni. A 11., 12. (13.) évfolyamon sikertelen választás esetén, kivételes 

esetben csak a szaktanár javaslatára, lezárt félév után változtatható meg, ill. adható le a választott 

tantárgy. 

Ha a tanuló iskolakezdés, illetve iskolaváltás miatt nem tud élni a választási jogával, felvételi kérel-

mének elbírálása előtt egyezteti elképzeléseit a középiskola intézményvezetőjével, illetve az intéz-

ményvezető által kijelölt pedagógussal. Választott tárgyat felvenni bármikor lehet. Ez utóbbi esetben 

az intézményvezető a szaktanár véleményét kikérve különbözeti vizsgát írhat elő.  

Kiskorú tanuló esetén a tantárgyválasztás jogát a szülő gyakorolja.  

  



 

9. AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA MEGHATÁROZÁSA 

Érettségi vizsga a 12. évfolyam sikeres befejezése után, illetve jogszabályban meghatározott esetek-

ben ezt megelőzően letehető állami vizsga, melynek rendjét, követelményeit az érettségi vizsga sza-

bályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13) Korm. Rendelet határozza meg. 

 

9.1.Választható érettségi vizsgatárgyak, amelyekből a tanulók közép- vagy emelt szintű érett-

ségi vizsgára való felkészítését az iskola kötelezően vállalja 

Intézményünk a kötelező vizsgatárgyakból és az első idegen nyelvként tanult angol és német nyelvből 

biztosítja, hogy a tanulók választásuk szerint mind a középszintű, mind az emelt szintű érettségi vizs-

gára fel tudjanak készülni. Továbbá kémiából, biológiából és fizikából kötelezően vállalja az emelt 

szintű érettségi vizsgára való felkészítést. 

Biológia, kémia, fizika, földrajz, ének-zene, francia nyelv, informatika, katolikus hittan, református 

hittan, evangélikus hittan, művészettörténet, testnevelés tantárgyakból lehetővé teszi a középszintű 

vizsgára történő felkészülést. 

 

9.2.Választható érettségi vizsgatárgyak és választásuk feltételei 

A kötelező érettségi vizsgatárgyak mellett a következő tantárgyakból tehetnek érettségi vizsgát a ta-

nulók: fizika, kémia, biológia, földrajz, informatika, művészettörténet, katolikus hittan, református 

hittan, evangélikus hittan, testnevelés, vizuális kultúra, ének-zene.  

Valamely választható vizsgatárgyból történő érettségire jelentkezéshez a helyi tanterv adott tantárgyi 

tanterve teljes körű követelményrendszerének teljesítése szükséges.  

 

9.3.A középszintű érettségi vizsga témakörei az egyes vizsgatárgyakból 

A középszintű érettségi vizsga témaköreinek meghatározásához az érettségi vizsga vizsgaszabályza-

tának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendeletben, valamint az érettségi vizsga részletes 

követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendeletben foglaltakat alkalmazzuk. 

 

10. A SZÁMONKÉRÉS, BESZÁMOLTATÁS, VIZSGÁZTATÁS, MINŐSÍTÉS, FELSŐBB OSZTÁLYBA LÉPÉS 

VALAMENNYI TANTERVRE VONATKOZÓAN 

10.1.ALAPELVEK 

Az ellenőrzés - értékelés - osztályozás a pedagógiai tevékenység szerves része, melynek jelentős sze-

repe van a személyiség fejlesztésében: ösztönzést ad, fejleszti a felelősségérzetet és önértékelő ké-

pességet, önnevelésre késztet. Az objektív, igazságos értékelés - osztályozás előfeltétele a világosan 

megfogalmazott és következetesen érvényesített követelményrendszer. Ugyanakkor a tanulót ön-



 

maga teljesítményéhez, egyéni képességeihez is viszonyítani kell. Az értékelés, osztályozás a tanu-

lókat egyénenként is segíti abban, hogy a tőlük elvárható maximumot nyújtsák. Legyen az értékelés 

olyan, hogy a gyermek legalább egy területen tökéletesen ki tudjon teljesedni, hogy a siker reménye 

meglegyen benne, s ez által építse a gyerekben rejlő értékeket, képességeket. Akár elismerő az érté-

kelés, akár bíráló, legyen a bizalomra építő. Az ellenőrzésnek ki kell terjednie az írásbeli házi fel-

adatra, füzetvezetésre is. Bármely tantárgy ellenőrzési - értékelési rendszerében a folyamatosság el-

engedhetetlen követelmény. Az ellenőrzés formái tantárgytól, tananyagtól, az oktatási céltól, a tanu-

lók egyéniségétől és számos más tényezőtől függően rendkívül változatosak lehetnek. Érvényesíteni 

kell a szóbeliség primátusát. Még a "feladatmegoldós" tárgyakban sem hagyható el a szóbeli ellenőr-

zés, számonkérés.  

10.2. AZ OSZTÁLYOZÁS SZABÁLYAI 

Az osztályfőnöki tantárgyat kivéve a tanulók évközi teljesítményét 1-5-ig érdemjegyekkel osztályoz-

zuk, és félévkor, valamint év végén 1-5-ig osztályzattal minősítjük. Az osztályfőnöki tantárgyat nem 

osztályozzuk. Alsó tagozaton a tanulói teljesítményt 2. évfolyam első félévig szövegesen értékelünk, 

2. évfolyam év végétől hagyományos osztályozást használunk. A magyar irodalom és magyar nyelv 

tantárgyat külön osztályozzuk. 

Az emelt szintű csoportban tanulók osztályzatát az emelt szint tantervi programjában rögzített köve-

telmények szerint kell megállapítani. A helyileg – illetve a fogyatékosság típusa szerint – az illetékes 

szakszolgálat szakvéleményében foglaltaknak megfelelően az érintett tanulók intézményvezetői ha-

tározat alapján mentességet kaphatnak valamely tantárgy vagy tantárgyrész értékelése alól. A peda-

gógusok esetükben a szakvéleményben javasoltakat figyelembe veszik. 

A tanulók tantárgyi teljesítményét a tárgyat tanító pedagógus ellenőrzi, értékeli, osztályozza teljes 

jogkörrel és felelősséggel. 

A tanítási év során kapott érdemjegyek a digitális naplóban rögzítésre kerülnek. 

A félév és a tanév végén az egyes tantárgyakban elért kiemelkedő teljesítményért a tanuló dicséretet 

kaphat. Ha a tanulónak a "jeles" osztályzatai mellett legfeljebb 3 "jó" osztályzata van (s ennél rosz-

szabb osztályzata nincs), a nevelőtestület általános dicséretét érdemelheti ki. A dicséreteket az elekt-

ronikus naplóban, a törzslapon és bizonyítványban is dokumentálni kell. 

A választható tanítási órákon nyújtott tanulói teljesítményt az alaptantervi órákon nyújtott teljesít-

ménnyel együtt értékeljük. Emelt szintű választási óra esetén a követelményeket emelt szinten való 

teljesítés esetén osztályzattal értékeljük. 

 

10.3. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS 

FORMÁI, A TANULÓ TELJESÍTMÉNYE ÉRTÉKELÉSÉNEK FORMÁI. 



 

Az egyes tantárgyi követelményeket a pedagógiai program helyi tantervének mellékleteként szereplő 

tantárgyi tantervek tartalmazzák.  

A fejlesztendő képességek rendszerezve a következők: 

– Megjegyzés, reprodukció: tények, elemi információk megjegyzése, megértése, fogalmak felisme-

rése, megnevezése és használata, a szaknyelv alkalmazása, a különböző műfajú és rendeltetésű 

szövegek sajátosságainak felismerése, értelmezése, szabályok ismerete és reprodukálása. 

– Egyszerűbb és bonyolultabb összefüggések megértése, átkódolás, transzformációs képességek  

– Ismeretek és képességek önálló alkalmazása ismert vagy új szituációban,  

– Önálló véleményalkotás, értékelés, a társakkal való együttműködés képessége (kooperáció), az 

önálló ítéletalkotás képességének megléte, a felelősségvállalás attitűdjének kialakítása, maga-

sabb rendű műveletek – analízis, szintézis (a problémamegoldó, a logikus gondolkodás, az isme-

retek integrációjának színvonala). 

 

A tanulók ismereteinek számonkérése a következő formákban történik: 

10.3.1. Szóbeli számonkérés: 

 év végi szóbeli vizsga (9-11. évfolyamon) 

 szóbeli felelet  

 kiselőadás 

 beszámoló 

 gyűjtőmunka  

 memoriter  

10.3.2. Írásbeli számonkérés:  

 év végi írásbeli vizsga (9-11. évfolyam)  

 témazáró dolgozat  

 írásbeli felelet  

 házi dolgozat 

 olvasónapló 

 pályamunka 

 írásbeli házi feladat 

 szorgalmi feladat 

10.3.3. Gyakorlati számonkérés 

A gyakorlati számonkérés közismereti tantárgyak közül biológia, kémia, testnevelés, művészetek 

(ének-zene, rajz), a gyakorlati foglalkozás és az informatika tantárgyak esetén alkalmazott. Értéke-

lése az írásbeli számonkérés osztályozási módjával azonosan történik. 



 

 növényhatározás, mikroszkóphasználat 

 laboreszközök és vegyszerek szakszerű használata a kísérletek során 

 sportteljesítmény, tanulók fizikai állapotának mérése 

 hangközök megállapítása 

 rajzos feladat 

 axonometria, vetületi ábrázolás 

 műszaki rajz 

 munkadarab, gyűjtőmunka 

 szövegszerkesztés, táblázatkezelés, adatbázis kezelés, prezentáció, emelt szinten programozás 

 produktumok (munkadarabok) értékelése 

 gyűjtőmunka 

 kiselőadás 

10.3.4. Fizikai képességek felmérése 

A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek 

Az időszakos mérések, a folyamatos visszacsatolás célja: 

 az elvégzett munka hatásának mérése 

 az edzettségi szint változásának nyomon követése 

Az egészséggel, terhelhetőséggel összefüggő fittség műszerek nélküli mérésének legfőbb faktorai: 

Mennyiségi mutatók: 

 aerob kapacitás 

 izomerő, erő-állóképesség 

 egyéni vagy társadalmi vonatkozású „életmód-tükör” felvétele 

A fizikai fittség mérésére kifejlesztett motorikus próbarendszer természetes mozgásra, ún. „gyermek-

barát” tesztekre épül, ezért az egyes próbák helyes technikai végrehajtása különösebb előképzettséget 

nem igényel. 

Az adekvát motorikus próbarendszerek az egészség, terhelhetőség, fittség összetevői közül az elsőd-

leges fontosságúakat mérik. 

A tanulók fizikai teherbíró képességének mérése a NETFIT keretein belül zajlik. A méréseket a köz-

ponti előírásoknak megfelelő időpontban és a szükséges digitális adminisztrációval végezik el szak-

tanáraink. 

Az életkori sajátosságok figyelembe vételével iskolánk az alábbi próbarendszereket alkalmazza: 

 Netfit 

 Mini Hungarofit 

 1+4 motorikus próba   



 

 1+6 motorikus próba  

 aerob állóképesség mérése: Cooper- teszt 

 általános testi erő, erő-állóképesség mérése 

 helyből távolugrás (a láb dinamikus erejének mérésére) 

 hanyatt fekvésből felülés (a hasizmok erő-állóképességének mérésére) 

 hason fekvésből törzsemelés (a hátizmok erő-állóképességének mérésére) 

 fekvőtámaszban karhajlítás és – nyújtás (a vállövi és a hasizmok dinamikus erejének mérésére) 

 lökés előre az ügyesebb kézzel, tömött labdával (a kar-, a törzs-, a lábizmok együttes dinamikus 

erejének mérésére) 

 

10.4. MAGATARTÁS 

A példás magatartású tanuló 

 iskolai és iskolán kívüli viselkedése példamutató, 

 példamutató lelki életet él, 

 az iskolai Házirendet betartja és másokkal is betartatja, 

 az iskolai követelményeket tudatosan vállalja, bekapcsolódik a közösség munkájába, 

 legfeljebb a fegyelmező intézkedések legenyhébb fokozatában részesült, és számonkérések al-

kalmával nem használ meg nem engedett segédeszközt, 

 nincs igazolatlan mulasztása. 

A jó magatartású tanuló 

 az iskolai rendszabályokat következetesen betartja, 

 a közösség munkájában részt vesz, 

 lelki élete megfelelő, 

 tanáraival, a felnőttekkel és társaival szemben őszinte, tisztelettudó, 

 magatartáskultúrája esetenként kifogásolható, 

 vigyáz iskolája, közössége vagyonára és jó hírnevére, 

 írásbeli osztályfőnöki intésben vagy annál súlyosabb büntetésben nem részesült, 

 legfeljebb 2 igazolatlan órája van. 

A változó magatartású tanuló 

 viselkedésével szemben kifogások merülnek fel, 

 kifogásolható cselekedetei megismétlődnek. 

 a közösségi munkából nem szívesen vállal részt, 

 a közös programokról gyakran igazolatlanul távol marad, 

 tanáraival, társaival szembeni magatartása nem udvarias, 



 

 indulatait nem mindig képes fékezni, 

 hangneme kifogásolható, 

 igazolatlan késésekből 1 igazolatlan órája van, 

 testnevelés felszerelés hiánya miatt 3 igazolatlan órája van. 

A rossz magatartású tanuló 

 a Házirend szabályait rendszeresen megszegi, 

 az iskola lelkiségével össze nem egyeztethetően, az iskola programjain oda nem illő módon vi-

selkedik, 

 kivonja magát a közösségi feladatokból, rossz hatással van a közösségre, munkájuk eredmé-

nyességét gátolja, rossz példát mutat, bomlasztja a közösséget, 

 tanáraival, a felnőttekkel és társaival szemben nem őszinte, durva, tiszteletlen, 

 iskolán kívüli magatartása erősen kifogásolható, 

 iskolai vagy iskolán kívüli viselkedéséért a fegyelmi büntetések súlyosabb fokozatában része-

sült. 

 

10.5. 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, 

 az iskolai tanulmányi munkán kívül részt vesz pályázatokon, versenyeken. 

Jó a tanuló szorgalma 

 ha az elért átlageredménye képességeinek megfelelő és ez jellemzően szorgalmas munkájának 

köszönhető. 

Változó a tanuló szorgalma 

 ha iskolai és otthoni munkájában csak időnként igyekvő, 

 kötelességét ismételt figyelmeztetés után teljesíti, 

 hullámzó teljesítményt mutat. 

Hanyag a tanuló szorgalma 

 ha képességeihez és körülményeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében, 

 kötelességét gyakran elmulasztja, 

 munkájában megbízhatatlan. 

 

11. A CSOPORTBONTÁSOK ELVEI 



 

A fenntartóval egyeztetve bármely tantárgy esetén igény szerint csoportok alakíthatók ki a hatékony 

munkavégézés céljából, amennyiben azt a feltételek lehetővé és inokolttá teszik. 

12. EGYÉB FOGLALKOZÁSOK SZERVEZÉSÉNEK ELVEI 

Az iskola a tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei, valamint az 

intézmény lehetőségeinek figyelembe vételével tanórán kívüli egyéb foglalkozásokat szervez. A fog-

lalkozások helyét és időtartamát az intézményvezető és helyettesei rögzítik a tanórán kívüli órarend-

ben, terembeosztással együtt. A foglalkozásokról naplót kell vezetni. 

Napközis, illetve tanulószobai foglalkozások biztosítják a tanulók megfelelő felkészülését a tan-

órákra. A foglalkozást tartó pedagógus segítséget nyújt az írásbeli és szóbeli feladatok elvégzésében, 

elősegíti a tanulási nehézségekkel küzdők sikeres felkészülését. A napközis, illetve tanulószobai fog-

lalkozásokat tanulócsoportonként szervezzük meg, az azokat vezető pedagógust az iskola intézmény-

vezetője a tantárgyfelosztás keretében bízza meg. 

 

13. A NEMZETISÉGHEZ NEM TARTOZÓ TANULÓK RÉSZÉRE A TELEPÜLÉSEN ÉLŐ NEMZETISÉGEK 

KULTÚRÁJÁNAK MEGISMERÉSÉT SZOLGÁLÓ TANANYAG 

A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére alapvetően integrált oktatás keretén belül biztosítjuk a 

településünkön élő nemzetiségekre vonatkozó ismereteket. A tantárgyi keretek között megjelenő 

nemzetiségi kultúrának, képzőművészetnek, zenei világnak, népviseletnek és életmódbeli jellegze-

tességeknek megismerése nem elkülönítetten, hanem az évfolyamok tantervi követelményeiben be-

építve, az egyes témakörök részterületeiként megjelennek, és azok a Magyarországon élő többi nép-

csoporttal együtt tárgyalásra kerülnek. A településen élő nemzeti, etnikai kisebbség kultúrájának 

megismerését az alábbi tevékenységek szolgálják: 

 tanórák 

 osztályfőnöki órák 

 témanapok, projektfeladatok, érzékenyítő foglalkozások 

A tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységekben lehetőség nyílik a toleranciára való nevelésre, a 

másság megismerésére, tiszteletben tartására. Különösen fontosnak tartjuk, hogy a keresztény fele-

baráti szeretet elvének megfelelően alakítsuk diákjaink szemléletét. 

Célok és feladatok 

 A múlt megismerésével a tanulók azonosság-tudatának kialakítása és jövőképük formálása. 

 A tanulók először ismerkedjenek meg a magyarországi nemzetiségek legfontosabb hagyomá-

nyaival, életmódjával és kultúrájával. Tiszteljék a magyar nép és az országban élő más kisebb-

ségek kultúráját, ismerjék fel a népek közötti kapcsolódási pontokat. 

 A tanulók ismerkedjenek meg a magyarországi nemzetiségek kultúrájával, értékeikkel. 



 

 A nemzetiségek történetének tanulmányozása a magyar államalapítástól, a Szent Istváni elvek-

től a mostani ezredfordulóig vezesse el a tanulókat ahhoz a tényhez, hogy a kisebbség sokszí-

nűségével és kisugárzásával hatást gyakorol a többségi nemzetre. 

 A történelmi ismeretek segítséget nyújtanak az előítéletek megjelenési formáinak felismerésé-

ben és a jelenség hátterének feltárásában. A fiatalok igazodjanak el a mai nemzetiségi lét meg-

jelenési formáiban, ismerjék meg a szervezeteket, a testületeket és a sajtót, továbbá ösztönöz-

zük őket arra, hogy a tanulmányok befejezése után is önállóan, értelmező és kutató figyelem-

mel foglalkozzanak a magyarországi nemzetiségek kultúrájával. 

 A történelemi témakörök a történelem tantárgy óráin kerüljenek feldolgozásra. 

 Az interkulturális tanulás segítségével rávilágítunk a nyelvi és kulturális sokszínűség előnyeire 

és a saját, valamint más kultúrák megbecsülésére nevelünk. 

 A tanulók tudják a magyarországi nemzetiségek helyzetét az európai dimenzióban elhelyezni. 

1-4. évfolyam 

Az intézményünk bevezető évfolyamain a nemzetiség-ismereti tartalmak közvetítése kizárólag cse-

lekvésközpontú legyen. Ne tanítsunk adatokat, meghatározott ismereteket. A tartalmak egyrészt in-

tegrálhatók a tantárgyakba: ének-zene, technika, művészeti nevelés. Ebben a korban célszerűbb az 

integráció, több motivációs lehetőséget biztosít. 

A tanulók: 

  nyerjenek betekintést a magyarországi nemzetiségek jelenébe és múltjába élmények alapján, 

 szerezzenek alapvető ismereteket azok életéről és mindennapi munkájáról, tevékenységéről 

 tudatosuljon bennük – főként a kulturális antropológia alapvetésének számító szemléletmód 

szerinti immanensnézőponton alapuló tapasztalat – a kultúrák különbözősége, sajátos értékvi-

lága. Ismerkedjenek meg olyan alapfogalmakkal, amelyek révén nagyobb életkorban elsajátít-

hatóvá válik a témával kapcsolatos differenciált látásmód. Egy-egy jellemző szokással bemuta-

tott, a különböző nemzetiségekre jellemző néphagyományt pedig élményszerű módon ismerje-

nek meg. 

 kapjanak életkori sajátosságaiknak megfelelő indíttatást nemzetiségek kulturális hagyományá-

nak megismerésére (ismerjék meg a népköltészet értékét és szépségét, pl. mondókák, mesék, 

dalok, játékok révén) 

5-8. évfolyam 

A nemzetiség-ismereti tartalmak közvetítése kizárólagcselekvésközpontú legyen, de megjelenhetnek 

alapvető adatok, meghatározott ismeretek is az oktatási folyamatban. A tartalmakegyrészt integrál-

hatók a tantárgyakba: ének-zene, technika, művészeti nevelés. 

A tanulók: 

 nyerjenek betekintést a magyarországi nemzetiségek jelenébe és múltjába élmények alapján, 



 

 szerezzenek alapvető ismereteket azok életéről és mindennapi munkájáról, tevékenységéről 

 tudatosuljon bennük a kultúrák különbözősége 

 ismerkedjenek meg legalább két különböző, a nemzetiségekre jellemző szokással. 

 kapjanak indíttatást nemzetiségek kulturális hagyományának megismerésére (ismerjék meg a 

népköltészet értékét és szépségét, pl.mondókák, mesék, dalok, játékok révén) 

9-12. évfolyam 

A tanulók: 

 mutassanak érdeklődést a nemzetiségi hagyományok iránt 

 ismerjék fel a hagyományápolás, a nemzetiségi identitás fontosságát 

 készítsenek projektfeladatok során előadásokat, plakátokat, filmeket, stb. amelyek segítségével 

társaik is megismerik az adott nemzetiségek életét, problémáit 

 tantárgyakba integráltan sajátítják el a tananyagot 

 nyerjenek betekintést településen élő nemzetiségek életébe, 

 tudják, hogyan és mikéntkerültek a nemzetiségek Magyarországra. 

 ismerjék a nemzetiségek által lakott területeket, tudjanak történelmükből néhány fontos ese-

ményt elmesélni 

 ismerjék a naptári évhez és a valláshoz kötődő legfontosabb ünnepeket, 

 maguk isgyűjtsenek szokásokat, tudják a tanult szokásokat felsorolni és röviden ismertetni 

 ismerjék meg a magyar nép és a nemzetiségek legfontosabb tradícióit, ismerjékfel a hagyomá-

nyok különbözőségét és azonosságait 

 ébredjen fel érdeklődésük máskultúrák iránt, tiszteljék azokat 

 fedezzék fel és elevenítsék fel a nemzetiségi hagyományokat, ismerjék a nemzetiségekközötti 

kapcsolatokat, értsék meg a magyarországi nemzetiségek nemzetközi kapcsolatait 

 általában is ismerjék a Magyarországon élő nemzetiségeket, és legfontosabb jogaikat sorolják 

fel 

 ismerjék a nemzetiségi származású művészek, tudósok, sportolók, más közéleti szereplők sze-

repét a magyar kultúra kibontakoztatásában 

 tantárgyakba integráltan sajátítják el a tananyagot 

 

 

14. EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 

14.1. BEVEZETÉS 

Az egészség a fizikai, szellemi, szociális, érzelmi, értelmi, egyéni (szakmai) jólét állapota. Az egész 

szóból származik. Az egészségmegőrzés (health promotio) olyan aktív folyamat, amelynek során az 



 

egészségesek növelik az ellenőrzésüket egészségük felett, készek és képesek kedvezőbbé tenni, meg-

változtatni környezetüket. 

Az egészségnevelés célja az, hogy minden ember rendelkezzék olyan magas szintű egészségkultúrá-

val (magatartás, önismeret, öntevékeny nevelés), amely saját maga és embertársai testi, szellemi és 

szociális értelemben vett egészségének megőrzéséhez és az egészség visszaállításában történő közre-

működéséhez szükséges.  

Az oktatás-nevelés során intenzíven be kell kapcsolódni az egészségnevelésbe, mert ezen ismeretek 

elsajátítása nagymértékben elősegíti az egészséges fejlődést, egy új nemzedék testi, lelki egészségé-

nek megőrzését.  

Az egészség megvédéséhez, megismeréséhez és esetleg visszaszerzéséhez megfelelő ismeret meg-

szerzésére és helyes egészségvédő magatartás kialakítására van szükség. Különösen a betegségek 

megelőzésére (prevenció) való törekvés az elsődleges.  

A gyermekek alkotják a társadalom azon csoportját, akik leginkább védelemre szorulnak. Egy új, 

egészséges generáció felnövekedése elképzelhetetlen a hatékony egészségügyi megelőzés és az 

egészséges életmódra nevelés nélkül.  

Az egészség nem a betegség hiányát jelenti, hanem egy perceptív, aktív viszonyt az életminőség fej-

lesztése érdekében.  

Az egészségfejlesztés a személyi és szociális fejlődési program egyik kulcseleme, ezért kitüntetett 

helye van az iskolai nevelés folyamatában.  

Kívánatos, hogy az egészségfejlesztés holisztikus szemlélete az alapelvnek megfelelően ne csak az 

egészségnevelési ismeretek oktatásában, egy-egy elszigetelt egészségügyi program vagy valamilyen 

kampány formájában jelenjen meg, hanem az egész oktató-nevelő munkát hassa át. 

14.2. ALAPELVEK, CÉLOK: 

 Segítse a tanulókat abban, hogy fejlődésük során személyiségközpontú, rugalmas és probléma-

érzékeny, önálló, aktív, felelősségteljes személyiségekké alakuljanak. 

 Reális önismerettel, pályaismerettel, hatékony kommunikációs készséggel, tanulástechnikával, 

helyes egészségi és higiénés magatartással, valamint alapfokú elsősegély nyújtási ismeretekkel 

rendelkezzenek a tanulók. 

 Motiválja a tanulókat az egészséges életmódnak a kialakításában és szinten tartásában. 

 Az életről, az emberről és környezetéről, valamint ezek kölcsönhatásairól holisztikus szemlélet 

kialakítása annak érdekében, hogy a tanulók tudják az életet és az egészséget értékként tisz-

telni. 

 A tanuló járuljon hozzá saját egészségi magatartásának kifejlesztéséhez, a saját és mások 

egészsége iránti felelősségvállalás kialakításához.  

 Készítse fel a tanulókat a stressz-hatások feldolgozására. 



 

 Az egészséges életmód megalapozása, folyamatos fejlesztése, testi, lelki, szociális harmónia 

egységének megvalósítása. 

 Az egészséges életmódra nevelés épüljön be a tanuló egész napos foglalkozásába. 

 Végső cél, hogy a tanuló megértse a saját egészségvédelmének jelentőségét, és rendelkezzék 

azokkal a szükséges ismeretekkel, jártasságokkal, amelyekkel környezetét, egészségi feltételei-

nek javítását, az egyes emberek, valamint a közösség egészségének a védelmét cselekvően 

megteremti. 

14.3. KÖVETELMÉNYEK: 

A tanuló legyen képes: 

 elfogadni az egészséget az élet alapvető értékeként 

 a saját egészségkultúrájának folyamatos fejlesztésére, esetleges egészségkárosító magatartásá-

nak elvetésére, az egészségmegőrző magatartás tudatos vállalására és gyakorlására. 

 meghatározni az egészség-kulturáltság fogalmát. 

 jellemezni az egészséget, mint dinamikus, változó egyensúlyi állapot. 

 megfogalmazni az összefüggést az egészségkultúra egyes elemei és az egészséges életmód kö-

zött.  

 felbecsülni a saját és mások egészségével kapcsolatos szükségleteket és érdekeket. 

 alkalmazni az egészséges életvitellel kapcsolatos ismereteit. 

 az életet, mint értéket tisztelni. 

 az emberi problémák iránti érzékenységre. 

 a saját és mások érdekében helyes higiénés magatartást tanúsítani. 

14.4. TERÜLETEI: 

14.4.1. Egészségmegőrzés a helyes életmód kialakításával: 

 mozgás, rendszeres testedzés, játéklehetőség 

 táplálkozási szokások kialakítása egészségünk érdekében 

 öltözködés 

 higiénia, tisztálkodás 

 egészségkárosító szenvedélyek (alkohol, dohányzás, drog) megelőzése a tanórai és a tanórán 

kívüli nevelésben 

 ésszerű napirend kialakítása 

 a lelki egészség megőrzéséhez szükséges ismeretek, stresszkezelési módszerek elsajátítása 

14.4.2. Szűrővizsgálatok: (fogászat, gerinc, szemészet stb.) 

A tanulók az iskola szervezésében a jogszabályokban előírt szűrővizsgálatokon részt vesznek. 

 



 

 

 

14.5. AZ EGÉSZSÉGNEVELÉS SZÍNTEREI: 

14.5.1. Minden tanulót, alkalmazottat egyformán érintő elemek 

 termek, folyosók, udvar, kollégiumi szobák megfelelő kialakítása (személyi és környezeti higi-

éniára nevelés) 

 pedagógusok, dolgozók példamutatása 

 ösztönzés az egészséges életmód napi gyakorlattá tételében 

 az iskola által biztosított étkeztetés étrendjére való odafigyelés 

 az iskolai büfében a tanulók egészséges táplálkozását segítő élelmiszerek árusítása 

 iskolai médiumok „egészség” rovatai 

14.5.2. Kötelező tanórai keretben végzett egészségnevelés 

 tantárgyakba beépített egészségnevelés  

 „egészségnapok”, „világnapok” 

 egészség fenntartását hátrányosan befolyásoló tényezők, elsősegélynyújtás  

 szexuális nevelés 

14.5.3. A tanulókat különböző mértékben érintő, tanórán kívüli elemek 

 egészségnevelési akciók  

 előadások, kiállítások, termékbemutatók 

 rendszeres iskolai programok 

 rendszeres, egészséges környezetben végzett túrák, kirándulások 

 rendszeres véradás 

14.6. MINDENNAPI TESTEDZÉS MEGVALÓSÍTÁSA: 

 mindennapos testnevelési órákon 

 szervezett úszásoktatásban való részvétellel, gyógytestnevelésben való részvétellel 

 napközis, tanulószobai foglalkozásokba beillesztve, pontos terv szerint 

 szabadidőben rendszeres sportfoglalkozások keretében 

 táncoktatás révén 

 egy-egy sportágnak, sportegyesületeknek az iskolában helyet adva (pl.: kosárlabda, kardvívás, 

röplabda, step aerobic, ping-pong, sakk, flortball, labdarúgás), biztosítva a tanulók szervezett 

sportolási részvételét 

 sportversenyek lebonyolításával 

Az iskola sportköre bekapcsolódik - lehetősége szerint - a katolikus iskolák Diák Sportszövetségének, 

a KIDS-nek munkájába. A diáksport révén diákjaink bekapcsolódnak a különféle versenyekbe: a Diák 



 

Sportszövetség által kiírt városi, megyei, országos versenyekbe, a diákolimpiába, a KIDS-verse-

nyekbe, a különféle iskolai kupa-küzdelmekbe. 

14.7. AZ ELSŐ-SEGÉLYNYÚJTÁSI ALAPISMERETEK ELSAJÁTÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ISKOLAI 

TERV 

 Vöröskeresztes szakkör szervezése 

 elsősegélynyújtási alapismeretek átadása minden tanuló részére tanórákon vagy tanórán kívüli 

foglalkozásokon 

 egészségnapot szervezése  

 szituációs gyakorlatok 

14.8. EGÉSZSÉGNEVELÉSÜNKET SEGÍTŐ HASZNOS MÓDSZEREK: 

 játékok 

 közösségépítés 

 programok 

 művészetek 

 pályázatok 

 

14.9. AZ EGÉSZSÉGNEVELÉS MEGVALÓSÍTÁSÁBAN RÉSZTVEVŐK: 

Belső résztvevők:  

 pedagógusok 

 hitoktatók 

 osztályfőnökök 

 kollégiumi nevelők 

 iskolaorvos 

 védőnő  

Külső partnerek:  

 Gyermekjóléti Szolgálat 

 Családsegítő szervezetek 

 Nevelési Tanácsadó 

 illetékes pedagógiai szakszolgálatok  

 szakrendelők 

 

15. KÖRNYEZETI NEVELÉS 

15.1. ALAPELVEK  



 

A teremtett világnak, mint létező értéknek a tisztelete és megőrzése. Ismeretei alapján elvárható, hogy 

a gyermek egyre biztosabban igazodjék el közvetlen, majd távolabbi környezetében, a közvetlenül, 

majd közvetetten megismerhető természeti folyamatok, történések körében. Továbbra sem törek-

szünk azonban az elvont tudományos fogalmak meghatározására, definíciószerű megtanítására. Eb-

ben az életkori szakaszban a természettudományos gondolkodáshoz szükséges képességeket kell 

megalapoznunk. Kívánatos, hogy a gyermek a környezetvédelmi képzés folyamatában találkozzék az 

értelmes, összefüggésekre épülő tanulás eljárásaival, gyakorolhassa azokat egyénileg és társaival 

együttműködve is. Legyen módja kielégíteni egyéni érdeklődését, illetve szerezhessen örömteli meg-

ismerési, tanulási élményeket. A lehetőségekhez képest segítsen a tantárgy az iskolán kívül szerzett 

ismeretek feldolgozásában is. 

A felsőbb évfolyamon tanuló gyermek természettudományos gondolkodását jobbára még a szemlé-

letes képi tartalmak jellemzik, de ebben az életkori szakaszban már megalapozódnak annak absztrakt 

kategóriái is. Ugyanakkor a valóságos természeti folyamatok, összefüggések, törvényszerűségek 

megértéséhez szükséges térbeli és időbeli elvonatkoztatás képessége egyre árnyaltabb és biztosabb 

képzetek kialakítását teszi lehetővé. Az elemi természettudományos nevelés fontos feladata tehát a 

konkretizálásra és általánosításra építve az elvonatkoztatás képességének alapozása, az egyszerű 

absztrakt fogalmak, ítéletek és következtetések használatának megtanítása.  

15.2. CÉLOK 

A tanulók képessé váljanak a természet jelenségeinek elemi szintű értelmezésére. A tantárgy vizsgá-

lódásának középpontjában ezért nem az egyes természettudományok alaptételei, hanem az élő és élet-

telen természet konkrét valósága, a jelenségek, a táj és a környezet áll. A megismerés ebből követke-

zőleg komplex.  

Az iskolai környezeti nevelésünknek az lenne a célja, hogy a gyerekekkel megismertessük és meg-

szerettessük az élő környezetünket. Kialakuljon bennük a felelősségérzet a bioszféra jövőjéért. Fontos 

tanítványaink környezeti erkölcsének, társadalmi, természeti felelősségének a megalapozása. A gye-

rekek alakuló értéktudatának, együttműködési képességének, életviteli szokásainak, a személyes és 

közös felelősségtudatának a formálása. Szeretnénk, hogy az iskolánkból kikerülő gyerekek szeressék 

a környezetüket, és felelősséget érezzenek a jövőjükért. 

15.3. KÖRNYEZETI NEVELÉS SZÍNTEREI  

15.3.1. Minden tanulót egyformán érintő elemek  

 A tantermekben, folyosókon környezeti neveléssel, környezetvédelemmel kapcsolatos tablókat 

helyezünk el. A biológia teremben élősarkot alakítunk ki. 

 Minél hatékonyabban szeretnénk az anyag- és energiatakarékos iskolaműködtetést megvalósí-

tani. 

 A pedagógusok és iskolai dolgozók példamutatása. 



 

 Kerékpáros és gyalogos közlekedésre ösztönözzük tanulóinkat.   

 Szelektív hulladékgyűjtésben is igyekszünk jó példát mutatni. A tantermekben külön szemetes 

kosárba válogatjuk a papírhulladékot. Kihelyezünk gyűjtődobozokat a száraz elemek gyűjtésére. 

 Az iskolaújságban és rádióban „zöld rovatokat” szerkesztünk. 

15.3.2. Kötelező tanórai keretben végzett környezeti nevelés 

A természettudományos tantárgyak tanításakor a témakörhöz kapcsolódó környezetvédelem problé-

máit megbeszéljük. 

 A kémia tantárgyból a szervetlen kémia fejezetben bemutatjuk a savas eső, az ózonlyuk, a glo-

bális felmelegedés problémáit. 

 Biológiából az ökológia témakörben bemutathatjuk az anyag körforgalmát, és azt, hogyan borul-

hat fel az egyensúly az emberi beavatkozás során. Konkrét példákon keresztül érzékeltetjük a 

veszély tényleges nagyságát: pl. az esőerdők kivágása miatt a szén-dioxid mennyisége növek-

szik, mely az üvegházhatáshoz vezet.  

 Az osztályfőnöki órákon a tanmenetben szerepelnek a környezeti nevelés témái. 

15.3.3. A tanulókat különböző mértékben érintő, tanórán kívüli elemek 

 Környezetvédelmi szakembereket hívunk meg, hogy előadásokat tartsanak, és a témával kapcso-

latos kiállításokat szervezünk. 

 Rendszeres természetjáró túrák megszervezését tervezzük. 

 A környezetünk védelmének jeles napjait megünnepeljük. 

 Ellátogatunk a vadasparkba, a botanikus kertekbe, nemzeti parkokba a tanulmányi kirándulás 

keretében.                   

15.4. KÖRNYEZETI NEVELÉSÜNKET SZOLGÁLÓ MÓDSZEREK 

A környezeti nevelés szempontjából is jelentősége van az élményalapú, tevékenységalapú módszerek 

minél sokoldalúbb alkalmazásának. 

 játékok (szituációs, drámajáték, memóriafejlesztő) 

 riport (kérdőíves felmérés) 

 terepgyakorlati módszerek (terepgyakorlat, terepkészítés, célzott megfigyelések, mérések, tábo-

rok, iskolakert, „iskolazöldítés”) 

 aktív, kreatív munka (természetvédelmi munkák, madárvédelmi feladatok, szelektív hulladék-

gyűjtés, rend és tisztasági verseny, pályázatok, versenyek, kiállítás rendezése, újság készítése, 

kutatómunka) 

 művészetek (vizuális művészetek a környezeti nevelésben, irodalmi alkotások, zeneművészet, 

népművészet, etikai érzékenység és élmény fejlesztése) 

 



 

 

15.5. A KÖRNYEZETI NEVELÉSBEN RÉSZTVEVŐK 

15.5.1. Belső résztvevők:  

 osztályfőnökök 

 szaktanárok    

15.5.2. Külső résztvevők: 

 előadók 

 környezetvédők 

 erdészek 

 meteorológusok 

 művészek 

 intézmények 

 

16. A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK 

A katolikus iskola a talentumok Isten dicsőségére való kamatoztatására irányuló belső indíttatásra, 

valamint az igazságosság és szeretet parancsa által ösztönözve feladatának tekinti, hogy hozzásegítse 

diákjait ahhoz, hogy képességeiket az akadályozó tényezők felszámolása után teljes mértékben ki-

bontakoztassák. 

Ezért nagy erőfeszítéseket tesz a különböző okokból gyengébb előképzettségű tanulók felzárkózta-

tása érdekében. Teszi ezt annak tudatában, hogy ezzel emberi értékeket ment meg, és hozzájárul ah-

hoz, hogy hazánk katolikus értelmiségi rétege a társadalmi mobilitás révén is erősödjön, gazdagodjon, 

társadalmi kapcsolataink szélesedésével még inkább kovásza legyen társadalmunknak. 

Tanulóink előképzettségében nemcsak a megszerzett ismeretek, készségek terén mutatkoznak jelen-

tős –a lemaradók számára speciális segítség nélkül leküzdhetetlen hátrányt jelentő – különbségek, 

hanem a szocializáció fokában, viselkedésmódban, az udvariassági szabályok ismeretében, személyi 

higiénia terén, a katolikus vallás szertartásainak, a vallásgyakorlás külső formáinak ismeretében. 

Az esélyegyenlőtlenség csökkentése fontos feladatunk, amely speciális felzárkóztató programokkal, 

személyes törődéssel, beszélgetésekkel történhet. 

Kiváltképpen megkülönböztetett törődésben kell részesítenünk az érzelemszegény gyermekeket, aki-

ket csak önmagunk, szeretetünk folyamatos ajándékozásával zárkóztathatunk fel. 

A felzárkóztatás egy komplex, nagy körültekintést, lelkiismeretességet és áldozatosságot kívánó pe-

dagógiai tevékenység. Jelenti a lemaradás fokának és okainak feltárását, a tanuló helyes önismeretre 

és küzdőképességre való nevelését, a tanórán kívüli felzárkóztató foglalkozások és a tanórai differen-

ciált foglalkoztatás megtervezését, szervezését és kivitelezését. 



 

Arra törekszünk, hogy a tanulócsoport egységesen magasabb tudásszintje, a korábban lemaradó ta-

nulók erőfeszítésének példája, valamint a folytonos kétirányú differenciálásra való törekvés a tanári 

munkában számukra is meghozza a kívánt eredményt. 

E feladatnak fontos részét képezi minden iskolai szinten a korrepetálás, illetve a kezdő gimnáziumi 

osztályoknál a szintre hozás. 

A pszichésen iskolaérett gyermekre mindenekelőtt az akaratlagos folyamatok dominanciája jellemző. 

Az ismeretlen tananyag elsajátítása is akaratlagos figyelmet és emlékezetet igényel. A szándékos em-

lékezet az egész személyiségfejlődést alapjaiban befolyásolja. 

A felzárkóztató programok elsődleges feladata az érdeklődés, a gondolkodás, a beszéd megfelelő 

fejlesztése. 

A tanulási nehézségekkel küzdő gyermekekkel, tanulókkal, valamint a megismerő funkciók vagy a 

viselkedés fejlődésének súlyos, ill. tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulókkal a logopédus 

szakember segítségével kialakított fejlesztő foglalkoztatás keretében foglalkozunk.  

Az intézményünk mellett működő Szent Imre Katolikus Alapítvánnyal közösen kidolgozott Szent 

Imre Diáktámogatási Program keretében anyagi támogatást nyújtunk a nehéz, hátrányos helyzetű di-

ákjainknak. 

 

17. A JUTALMAZÁS ÉS A BÜNTETÉS 

17.1.  Alapelv 

A jutalmazás célja minden esetben a helyes magatartás, kiemelkedő teljesítmény megerősítése, ho-

norálása.  

A kizárólag jutalmazásra és büntetésre épülő fegyelmezés egyoldalú és személytelenné válhat. Elhi-

degülhet a kapcsolat a tanár és a diákok között, hiszen nem lehet szeretetteljes kapcsolatot kialakítani 

azzal, akitől félnek.  

Az interperszonális kapcsolatrendszerek csak egymás elfogadásával fejlődhetnek, épp ezért a gyerek-

kel úgy kell bánni, mint akinek joga van részt venni saját élete alakításában. Azt kell elérni, hogy az 

általunk értéknek tartott mintákat ő is értékesnek, beépítésre érdemesnek tartsa, hogy ne mi fegyel-

mezzük kívülről, hanem ő igényelje a belső fegyelmezettséget.  

Ahhoz, hogy a diák fegyelmezett személlyé váljon, azonosulnia kell azzal a gondolattal, hogy szá-

mára fontos a fegyelmezetté válás. Ezt akkor tudja megtenni, ha megpróbál utánozni valakit, aki fe-

gyelmezett, önfegyelmében hiteles, tekintélye tudásából, bölcsességéből származik. Az önfegyelem 

mintája épül be a diákba, és ennek elősegítése, kivárása rendkívül nagy türelmet igényel. 

 

 

 



 

17.2. A jutalmazás formái 

17.2.1.  Általános jutalmak 

Az iskola a kiemelkedő tanulmányi munkát szaktárgyi, illetve nevelőtestületi dicsérettel jutalmazza.  

Kiemelkedő, tanórán felüli tanulmányi, vagy más jellegű, az iskola hírét öregbítő teljesítményért, 

versenyen elért eredményért a tanulók oklevél, könyv-, vagy más tárgyjutalomban részesülhetnek, 

amelyet lehetőleg ünnepélyes körülmények között adunk át. 

Az iskolában a következő írásbeli dicséretek adhatók: 

 szaktanári dicséret: szaktárgyi, szakköri munkáért, versenyeredményért (versenyre készülésért 

szaktárgyi jeles is adható) 

 osztályfőnöki dicséret: az osztályban végzett kiemelkedő munkáért, az iskola érdekében végzett 

közösségi munkáért 

 intézményvezetői dicséret: kiemelkedő versenyeredményekért, az iskola érdekében végzett ki-

emelkedő munkájáért 

 

17.2.2. Az Aranykoszorús Szentimrés kitüntetés 

Intézményünk saját kitüntetése az Aranykoszorús Szentimrés kitüntetés. Kiváló (nem feltétlenül ki-

tűnő) tanuló kaphatja, aki a közösségi munkából is példamutatóan kivéve a részét hatékonyan hozzá-

járult az iskola keresztény szellemiségű közösséggé formálásához, intézményünk jó hírének öregbí-

téséhez. 

 

17.3. Fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásuk elvei 

Fegyelmező intézkedések 

 szaktanári figyelmeztetés 

 osztályfőnöki figyelmeztetés 

 osztályfőnöki intés 

 intézményvezetői figyelmeztetés 

 intézményvezetői intés 

Fegyelmi büntetések 

 megrovás 

 szigorú megrovás 

 meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása, 

 áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, 

 eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától, 

 kizárás az iskolából 



 

A bejegyzett fegyelmező intézkedésekről az elektronikus naplón keresztül értesítjük a szülőket, a 

fegyelmi büntetést tartalmazó határozatot postai úton juttatjuk el. 

A nevelőtestület dönthet az iskola által biztosított kedvezmények, juttatások csökkentéséről, illetve 

megvonásáról a Házirend súlyos megszegése esetén. 

Különösen súlyos megítélés alá esik 

 a szeszesital fogyasztása, 

 a lopás és szándékos rongálás, 

 a kábítószerrel való bármiféle kapcsolat, 

 az iskolán kívüli közösségi programokon az osztály vagy csoport engedély nélküli elhagyása, 

 a másik ember ellen irányuló agresszív cselekedetek (bántalmazás, verekedés, zaklatás, interne-

tes zaklatás). 

Az intézményvezető az osztályfőnök javaslata alapján a szülőknek gyermekük más iskolába való át-

íratását javasolja azokban az esetekben, amennyiben: 

 a tanuló nem törekszik iskolánk fegyelmi rendjének, lelkiségének megvalósítására többszöri fi-

gyelmeztetés ellenére sem, 

 magatartása veszélyezteti az osztályközösség rendjét, a tervszerű nevelési és oktatási munkát, 

 a tanuló teljesítőképessége, illetve teljesítménye messze elmarad iskolánk elvárásaitól. 

 

18. A 11-12. ÉVFOLYAMON AZ EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGIRE TÖRTÉNŐ FELKÉSZÍTÉSHEZ AZ 

EMELT SZINTŰ OKTATÁSBAN ALKALMAZOTT FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS KÖVETELMÉNYEK 

Az érettségire való felkészítés során a Nemzeti alaptanterv, valamint a 40/2002. (V.24.) OM rende-

letben meghatározott kompetenciák, valamint az emelt szintű vizsgakövetelmények elsajátítása az 

elsődleges feladatunk. Ennek alapja a középszintű követelmények stabil ismerete is, ezért ezek ismét-

lése és mélyítése is feladata a felkészítésnek.  

Az emelt szintű oktatást a tanulók részére jelentkezés alapján szervezzük.  

Az emelt szintű képzés keretében meghirdetett órák érdemjegyei az adott tárgy félévi, év végi jegyébe 

számítanak bele. 

 

19. AZ OTTHONI FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁ-

NAK ELVEI ÉS KORLÁTAI. 

Az otthoni írásbeli feladatok 

 a tanuló köteles az órai munkához kapcsolódó, arányos írásbeli házi feladatot elkészíteni, az órán 

azt bemutatni, 

 a házi feladat többszöri el nem készítésének következménye az elégtelen osztályzat, 



 

 a tanulóknak megfelelő idő biztosításával (2-3 hét) írásban egyszer-egyszer feladatul adható házi 

dolgozat elkészítése is, ennek értékelése az iskolai dolgozatokéhoz hasonlóan történhet, 

 az őszi, téli, tavaszi szünetekre nem adható az órai haladást biztosító házi feladatok többszöröse, 

 nem adható indokolatlanul sok feladat még pedagógiai célzattal sem (pl. büntetésként), csak a 

szokásos házi feladattal arányos mértékű, 

 

Az otthoni szóbeli feladatok 

 a tananyag arányos része óráról órára megtanulandó feladat a diák számára, 

 nagyobb anyag egészének ismerete várható el záró felelésnél vagy dolgozatnál, 

 a diák önként vállalkozhat – a tantervi követelményeken felül – kisbeszámoló, előadás készíté-

sére, ezt írásban is elkészítheti, de szóban, önállóan kell előadnia, 

 a tanuló önként vállalkozhat tanulmányi versenyeken való részvételre, ugyancsak önkéntes az 

erre való írásbeli, szóbeli felkészülése. 

 

20. A TANULÓK TOVÁBBHALADÁSA 

A tanuló magasabb évfolyamba akkor léphet, ha a tantárgyi követelményeket minden kötelező és 

választott tárgyban a tanév végén legalább elégséges (2) szinten teljesítette. 

A modulok az iskolai évfolyam sikeres befejezését illetően a tantárgyakkal azonos elbírálás alá esnek. 

Egy vagy két elégtelen év végi osztályzat esetén a tanuló javító vizsgát tehet, több elégtelen esetén a 

nevelőtestület rendkívüli esetben engedélyezheti a javítóvizsgát.  

A nevelőtestület határozata értelmében a nyolcosztályos gimnáziumi évfolyamba járó tanuló akkor 

folytathatja tanulmányait intézményünkben a 9. évfolyamon, ha mind a 7. év végi, mind a 8. félévi 

átlaga 4,0 fölött van. A 3,0 – 4,0-es átlag közötti teljesítmény esetén a nevelőtestület az összes körül-

ményt mérlegelve dönt. Ha a tanuló eredménye nem éri el a kívánt szintet, akkor 8. évfolyamon a 

felvételi rendben meghatározottak szerint más középiskolába kell beadnia felvételi jelentkezési lapját. 

Az általános iskola 8. évfolyamba járó tanuló akkor folytathatja tanulmányait intézményünkben a 9. 

évfolyamon, ha mind a 7. év végi, mind a 8. félévi átlaga 3,3 fölött van. A 3,00-3,3-as átlag közötti 

teljesítmény esetén a nevelőtestület az összes körülményt mérlegelve dönt. Ha a tanuló eredménye 

nem éri el a kívánt szintet, akkor 8. évfolyamon a felvételi rendben meghatározottak szerint más 

középiskolába kell beadnia felvételi jelentkezési lapját. 

Ha a tanuló bármely tantárgyból előrehozott érettségi vizsgát szeretne tenni, akkor osztályozó vizsgát 

kell tennie, amelyre a szaktanárral való egyeztetés után intézményvezetőhöz kérelmet kell benyújta-

nia a szaktanár aláírásával. Az engedély megszerzése esetén az intézményvezető-helyettes beosztása 

szerint az érettségi vizsga megkezdése előtt az adott tárgy teljes iskolai tantervi anyagából köteles 

levizsgázni. Hasonlóképpen lehet osztályozó vizsgát tenni valamely tantárgyból egyéb ok miatt is. 



 

21. VIZSGAREND, A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYAI, ÉV VÉGI ZÁRÓVIZSGA ÉS A TA-

NULMÁNYOKAT LEZÁRÓ VIZSGA 

Intézményünkben az alábbi tanulmányok alatti vizsgák vannak: javító vizsga, osztályozó vizsga, kü-

lönbözeti vizsga, pótló vizsga, valamint az intézmény sajátos belső rendje szerint a 9-11. évfolyamon 

tett záróvizsga. 

A javító, osztályozó, különbözeti és pótló vizsgák rendjét, letételének szükségességét, megszervezé-

sének módját a hatályos jogszabályok szerint szervezzük meg. 

Az év végi záróvizsgák rendjét, letételének módját a szakmai munkaközösségek az intézményveze-

tővel egyeztetve határozzák meg. 

Az érettségi és év végi vizsgára a tanulókat az iskola készíti fel. A többi típusban az iskola útmutatást 

ad. Az érettségi vizsga idejét a hatályos jogszabályok határozzák meg. Az osztályozó és különbözeti 

vizsgák idejét, rendjét az intézményvezető határozza meg. Osztályozó, különbözeti és beszámoltató 

vizsga esetén a vizsgát megelőző három hónapon belül kell a vizsgaidőszakot kijelölni azzal, hogy 

osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év során bármikor szervezhet. 

21.1. Javító vizsga 

Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha 

 a tanév végén - legfeljebb három tantárgyból - elégtelen osztályzatot kapott, 

 az osztályozóvizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad, 

vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik. 

A vizsgázó javítóvizsgát az iskola intézményvezetője által meghatározott időpontban, az adott tanév-

ben augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet. 

21.2. Osztályozóvizsga 

Az iskolában az osztályozóvizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit az intézmény 

pedagógiai programját képező helyi tanterv határozza meg. 

A félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozóvizsgát kell tennie, ha: 

 felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól, 

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

előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

 a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független vizsgabizottság előtt 

tesz vizsgát, 

 egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen 

 az alapfokú nevelés-oktatás, valamint a középfokú nevelés-oktatás szakaszában a 250 tanítási 

órát 

 alapfokú művészeti iskolában a tanítási órák egyharmadát 

 egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát 



 

 meghaladja és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékel-

hető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztá-

lyozóvizsgát tegyen. 

Osztályozóvizsgát kell tennie továbbá a tanulónak 

 más intézményből való átvétel esetén, ha az adott tantárgyat nem tanulta, 

 ha a tanuló független bizottság előtt tesz vizsgát, 

 előrehozott érettségi vizsga letételét megelőzően. 

A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha az igazolatlan mulasztások 

száma eléri a 20 órát, és az iskola eleget tett értesítési kötelezettségének. Ha a tanuló a tanítási év 

végén nem osztályozható, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. 

Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és 

emiatt teljesítménye nem volt érdemjeggyel értékelhető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie. 

Ha a tanuló előrehozott érettségi vizsgát szeretne tenni, akkor a szaktanárral való egyeztetés után az 

intézményvezetőhöz kérelmet kell benyújtania a szaktanár aláírásával, hogy osztályozóvizsgát tehes-

sen. Az engedély megszerzése esetén az intézményvezető-helyettes beosztása szerint az érettségi 

vizsga megkezdése előtt az adott tárgy teljes iskolai tantervi anyagából köteles levizsgázni. Más rend-

kívüli esetben (pl. a Talentumok Tehetséggondozó Programban való részvétel, három idegen nyelv 

tanulása) hasonlóképpen lehet osztályozóvizsgát tenni az intézményvezetői engedély megszerzése 

után. 

Ha a tanuló előrehozott érettségi vizsgát, illetve osztályozóvizsgát tesz, akkor felmenthető a tanóra 

látogatása alól. 

Az osztályozóvizsga tervezett ideje: 

 tanév elején: szeptember 

 előrehozott érettségi esetében a május-júniusi vizsgaidőszakban: április 

 a tanítási év végén: június 

Az osztályozóvizsgára jelentkezés módja és határideje 

Az osztályozóvizsgára jelentkezéshez a tanuló – kiskorú jelentkező esetén a szülő – írásbeli kérelmet 

nyújt be az intézményvezető részére. A kérelem pozitív elbírálása után az intézmény a vizsgát meg-

előző három hónapon belül kijelöli a vizsgaidőszakot. 

21.3. Különbözeti vizsga 

Az intézményvezető írja elő más iskolából, évfolyamról vagy iskolaszerkezeti típusból érkezett tanu-

lóknak a tanrendek (tananyagok) összevetése után. Bizottság előtti vizsga.  

A különbözeti vizsga tartalma, követelményei megegyeznek az adott tantárgyból a Pedagógiai Prog-

ram részét képező helyi tanterv adott évfolyamra vonatkozó ismeretanyagával, fejlesztési követelmé-

nyeivel. 



 

 

21.4. Pótló vizsga 

Ha a tanuló neki fel nem róható okból a vizsgáról elkésik, távol marad vagy a megkezdett vizsgáról 

távozik, mielőtt a válaszadást befejezné, akkor az intézményvezető hozzájárulásával pótló vizsgát 

tehet, ha ennek feltételei megteremthetők. 

A pótló vizsga tartalma, követelményei megegyeznek az adott tantárgyból a Pedagógiai Program ré-

szét képező helyi tanterv adott évfolyamra vonatkozó ismeretanyagával, fejlesztési követelményei-

vel. 

21.5. A javító, osztályozó-, különbözeti vizsga (ezeket pótló vizsga) vizsgarészei, időtartama 

Az intézményben, olyan tantárgyból, amely követelményeinek teljesítésével a helyi tanterv alapján 

valamely vizsgatárgyból a tanuló érettségi vizsga letételére való jogosultságot szerezhet, a tanulmá-

nyok alatti vizsgán minden évfolyamon kötelező követelmény a minimum hatvanperces, az adott 

tanév helyi tantervének legfontosabb tanulmányi követelményeit magában foglaló írásbeli vizsgarész, 

valamint a legfljebb 15 perces szóbeli vizsgarész sikeres teljesítése. 

A további tanulmányok alatti vizsgák (különbözeti, beszámoltató) tervezett idejét, az intézmény vezetője 

határozza meg a jogszabály adta keretek között. Az iskolában tartott tanulmányok alatti vizsga esetén az 

intézményvezető a vizsgázó - kiskorú vizsgázó esetén a törvényes képviselő - írásbeli kérelmére engedé-

lyezheti, hogy a vizsgázó az előre meghatározott időponttól eltérő időben tegyen vizsgát.  

 

21.6. A vizsgázás módja 

A tanulmányok alatti vizsgákat a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intéz-

mények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szabályozása szerint szervezi 

meg az intézmény. A szóbeli vizsgák tételhúzás alapján történnek, a szaktanár legalább 10 tételt ké-

szít. 

 

21.7. Az érdemjegyek megállapítása: 

Az érdemjegyek megállapításánál a szóbeli és írásbeli vizsgarészek arányát (%) a munkaközösségek 

határozzák meg. 

Értékelés: 

Humán- és készségtárgyakból 5-12. évfolyamon, idegen nyelvekből 5-11. évfolyamon: 

0-39 %   elégtelen (1) 

40-54 %  elégséges (2) 

55-69 %  közepes (3) 

70-84 %  jó (4) 

85-100 % jeles (5) 



 

 

Idegen nyelvekből a 12. évfolyamon tett osztályozó vizsga értékelése megegyezik az érettségi vizs-

gán érvényes százalékokkal. 

 

Természettudományos tantárgyakból: 

0-29 %  elégtelen (1) 

30-49 %  elégséges (2) 

50-69 %  közepes (3) 

70-84 %  jó (4) 

85-100 % jeles (5) 

 

21.8. Év végi záróvizsga 

Intézményünk valamennyi tanulója a 9-11. évfolyamon a tanítási év végén (május-június) záróvizsgát 

tesz.   

21.8.1. A vizsga tárgyai 

 magyar nyelv és irodalom 

 történelem vizsga, 

 idegen nyelv 

 matematika  

 hittan  

 egy szabadon választható tantárgy, amely lehet csak fakultáción, érettségi előkészítőn tanult tan-

tárgy is, de az emelt szintű képzésben részt vevő tanulók az emelt szinten tanult tantárgy kötele-

zően választandó, amennyiben az nem esik egybe a fent felsorolt kötelelző tantárgyak egyikével  

21.8.2. A vizsga célja 

A rendszeres vizsgáztatás elősegíti azt, hogy a tanulók képessé váljanak kiemelni a lényeget ismere-

teik halmazából, rendszerezni és egységben látni a megtanultakat, szert tesznek a hosszú távú isme-

rettárolás készségére, tudásuk az ismétlés és rendszerezés révén megszilárdul, vizsgarutint szereznek. 

21.8.3. Az írásbeli és szóbeli vizsga megszervezésére vonatkozó szabályok 

E vizsgáknak az arányos megoszlásáért az osztályfőnökök felelősek. A szaktanárok két héttel a taní-

tási hét előtt leadják az osztályfőnököknek tervezett vizsgáztatási időpontjukat, hogy lehetőség nyíl-

jon az összehangolásra. 

Vitás esetben az intézményvezető-helyettes dönt. 

Az írásbeli vizsgákat az órarend szerinti osztályteremben kell lebonyolítani. Ha nincs mód arra, hogy 

egy padban csak egy tanuló üljön, „A” és „B” típusú feladatsort kell készíteni.  



 

Az írásbeli vizsga egy adott tárgyból a tanév anyagát átfogó dolgozat, amelyet a tanulócsoportot ta-

nító szaktanár állít össze és értékel. 

A szóbeli vizsgákat a tanév munkarendjében meghatározott napokon kell megtartani az órarend sze-

rinti tanítás mellőzésével. 

Egy tanuló egy napon lehetőleg csak egy tárgyból vizsgázzon. 

A vizsgarend kialakítása és a vizsga meghatározása az intézményvezető-helyettes feladata. 

A szaktanárok három héttel a szóbeli vizsga hetét megelőzően tájékoztathatják az intézményvezető-

helyettest elképzeléseikről. Törekedni kell arra, hogy a szóbeli vizsgák megoszlása egy adott tanuló 

szempontjából arányos legyen, a vizsga reggel 8 órakor kezdődjön. 

A szóbeli vizsgatételek alapján történik. A tételek átfogják az egész év anyagát, kiemelve a leglénye-

gesebb témaköröket. A tételek száma 10 és 25 között van.  

A tételsort a tanulócsoport szaktanára önállóan állítja össze, azonban az azonos évfolyamon, azonos 

óraszámban, azonos tárgyat tanító tanárok, önállóságuk megtartása mellett, előzetesen egyeztetik 

vizsgakövetelményeiket a kirívó mennyiségi és minőségi különbségek kiküszöbölése céljából. A kö-

vetkezőkben a munkaközösségek hangolják össze az egy tárgyból adott tanévben állítandó követel-

ményeket, illetve a vizsgáztatás módszerét. 

A vizsgán a szaktanár kérdez, vagy húzat egy vagy több tételt.  

A tanár a tantárgy természetével és a központi vizsgák szabályaival összhangban gondolkodási időt 

és segédeszközök használatát engedélyezheti. 

A szóbeli vizsga a tanulócsoport szaktanára előtt történik. 

A vizsga látogatására jogosult a nevelőtestület bármely tagja. 

A vizsga nem nyilvános. 

 

21.8.4. A vizsga értékelése 

A szaktanár a vizsgadolgozatokat – az egységes követelményrendszer elkészüléséig – a saját gyakor-

latában az átfogó tudás számonkérésekor alkalmazott értékrend szerint, 1-5 érdemjeggyel osztá-

lyozza.  

A szóbeli vizsgát a szaktanár 1-5 érdemjeggyel osztályozza.  

Ha az adott tárgyból írásbeli és szóbeli vizsga is van, a két rész érdemjegyének átlaga adja a vizsga-

jegyet. Kétes esetben a tanár az összes tényezőt mérlegelve dönt. 

 

21.8.5. A vizsgajegy beszámítása  

A vizsgán szerzett érdemjegy (jegyek) jelentősen befolyásolja(ják) a tanuló év végi osztályzatát. 

Ha a vizsgaeredmény és a vizsga nélkül a szaktanár gyakorlata szerint várható osztályzat kettőnél 

nagyobb különbséget mutat, a tanár egy jeggyel jobb, illetve rosszabb érdemjegyet adhat tanév végén. 



 

Elégtelen vizsgajegy alapján megbuktatható a tanuló, ha átfogó évközi számonkérésekkor szerzett 

jegyeinek átlaga kevesebb 2,00-nél. 

 



 

III. KOLLÉGIUM 

 

1. ELVÁRÁSOK, JOGI HÁTTÉR 

Kollégiumi pedagógiai programunk megújításánál igyekeztünk maximálisan figyelembe venni az ok-

tatáspolitika jelenlegi elvárásait, az egyházi fenntartó által támasztott követelményeket gyorsan vál-

tozó korunk gyorsan változó partneri igényeit. Mindezt oly módon, hogy megőrizzük a közel három 

évtized alatt felépített értékrendünket, ápoljuk és továbbfejlesszük hagyományainkat és teret biztosít-

sunk az intézmény szakmai önállóságának is. 

A kollégium rendelkezésére álló időkerettel és nevelési-oktatási lehetőségekkel úgy kell élnünk, hogy 

a legfőbb értékre, az emberi személyre és annak legteljesebb kibontakoztatására törekszünk.  

A program által kitűzött legfontosabb cél az élet alázatos szolgálata és annak felvirágoztatása egyhá-

zunk és nemzetünk biztos jövőjének megalapozása érdekében. 

 

Kiemelt társadalompolitikai feladat 

Kollégiumunk a környezet, a társadalom, a beiskolázási körzet sajátosságait, valamint partnereink 

igényeit és elvárásait figyelembe véve végzi munkáját. Kiemelt társadalompolitikai feladat: segíteni 

a tanulókat a szociális és kulturális hátrányok leküzdésében, segíteni a társadalmi integráció folya-

matát, biztosítani a hozzáférést a jó minőségű tudáshoz, ezáltal javítani az életminőséget és elősegí-

teni a társadalmi mobilitást. 

Továbbá:  

 Az egész életen át tartó tanulás megalapozása 

 A NAT-ban megfogalmazott alábbi kulcskompetenciák erősítése: 

 A tanulás kompetenciái 

 A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi) 

 A digitális kompetenciák 

 A matematikai, gondolkodási kompetenciák 

 A személyes és társas kapcsolati kompetenciák 

 A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság 

 Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 

 A tehetség felismerése és fejlesztése; felzárkóztatás 

 Szociális ellátás, biztonság, érzelmi védettség megteremtése 

 A társadalmi szerepek tanulása, a társadalomba való beilleszkedés segítése 

 Együttélés, együttműködés, önkormányzó képesség kialakítása 

 A konfliktuskezelés demokratikus technikáinak megismerése és gyakorlása 

 



 

Pedagógiai programunk megújításához az alábbi jogszabályokat és dokumentumokat használtuk, ill. 

vettük figyelembe. 

Jogszabályok: 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 

 A kollégiumi nevelés országos alapprogramja (Alapprogram) 

 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 

 A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. Törvény köz6nevelési intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező 

326/2013.(VIII. 30.) Kormány rendelete 

 Az Egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CI törvény 

 2017. évi XCVI. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 

2003. évi CXXV. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC törvény módosításáról 

 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

 2017. évi XCV. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvénynek a gyermekvédelem rendszerének megerősítése érdekében történő, valamint 

egyéb törvények módosításáról 

 A Kormány 5/2020. (I.31.) Korm. Rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

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

 

Egyéb dokumentumok: 

Az előző kollégiumi Pedagógiai Program 

Vezetői program 

Éves munkaterv 

Az éves tanári munka - és ütemtervek, jelentések tanulságai 

Foglalkozásvázlatok 

A csoportvezetők félévi és év végi értékelései 

A diákközgyűlés javaslatai 

A 2019 októberében végzett kollégiumi tanfelügyelet megállapításai  

A fenntartói értékelés tapasztalatai 

 

1.3 A program felülvizsgálatának menete 

A Pedagógiai Program módosításának elkészítésében minden nevelőtanár részt vett. Így hasznosul-

hatott leginkább az a sokéves tapasztalat, amit a kollégák kollégiumi munkájuk során egyénileg sze-

reztek. 

2020 március: az előző program egyéni felülvizsgálata, a módosító javaslatok megfogalmazása 



 

2020  április első fele: az észrevételek összegzése, a módosító javaslatok egyeztetése 

2020  április második fele: az új Pedagógiai Program elkészítése 

2020  május: az új Pedagógiai Program nevelőtestület általi elfogadása 

 

2.  HELYZETELEMZÉS-A KOLLÉGIUM SAJÁTOS ADOTTSÁGAI 

2.1.   Személyi feltételek, elvárások 

A testület erénye, hogy összeszokott, mindenben együttműködő közösséget alkot. 

Szakos ellátottság szempontjából jó összetételű, mind a humán, mind a reál vonalon képes a kollégi-

umi feladatok jó színvonalú ellátására. 

Felvételükkor arra törekedtünk, hogy megfeleljenek a következő elvárásoknak: 

 A nevelőtestület tagjaival és vezetővel szoros szakmai együttműködésben végzi munkáját 

 Rendszeres önképzéssel, szervezett továbbképzéssel megújított, korszerű szakmai ismeretekkel 

rendelkezik 

 Képes a nevelési folyamat megtervezésére, megszervezésére, irányítására, ellenőrzésére, értékelé-

sére; jártas a különböző pedagógiai eljárások, módszerek alkalmazásában 

 Egyéniségével, megjelenésével, felkészültségével, műveltségével, életmódjával követendő példa-

ként szolgál a diákok számára 

 Megfelelő empátiával rendelkezik, nevelői eljárásaiban, pedagógiai kommunikációjában a tanulók 

iránti tiszteletet, szeretetet, elkötelezettséget és bizalmat helyezi előtérbe 

 Képes a diákok helyzetének, személyiségének megismerésére, megértésére 

 Képes a diákokkal őszinte, bizalmon alapuló viszonyt kialakítani 

 Képes a konfliktusok eredményes kezelésre 

 Munkája során folyamatosan együttműködik a tanulók közösségeivel, a nevelésükben részt vevő 

személyekkel, szervezetekkel 

A kollégiumban dolgozó, nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak munkáját is a gyermekköz-

pontúság, a nevelés eredményességének támogatása kell, hogy jellemezze. 

Jelenlétük, megnyilvánulásaik, tevékenységük és annak színvonala is nevelési tényezőként hat a kol-

légisták mindennapjaiban. 

2.2. A diákok összetétele 

A Szent Imre Kollégiumban elsősorban a Szent Imre Gimnázium tanulói laknak. A két intézmény 

együttes nevelő-oktató munkája, szoros együttműködése biztosíthatja az intézményalapító és fenn-

tartó egyház szándékát: hitéhez, vallásához, egyházához, nemzetéhez hű, keresztény értelmiség ne-

velését. 



 

A kollégium koedukált, de a fiúk és a lányok elhelyezése az elkülönülő épületrészekben probléma-

mentesen megoldott. Korosztály összetétel szempontjából is színes a skála. A nyolcosztályos képzési 

forma elindítása kapcsán 5. évfolyamból 13. évfolyamig minden korosztály jelen van a kollégiumban. 

Az utóbbi években a szentimrés diákok által el nem foglalt kollégiumi férőhelyekre néhány más is-

kolába járó tanulót is felvettünk. Elsősorban azokat, akik szüleikkel együtt igénylik az katolikus szel-

lemű nevelést, vállalva ezzel intézményünk sajátos értékrendjét. Az utóbbi évek tapasztalata azt iga-

zolja, hogy az önkormányzati iskolákban tanuló kollégistáink mikro társadalmunk szerves részévé 

váltak. Megfigyelhető ugyanakkor egy sajnálatos tendencia is: a kollégiumi elhelyezést igénylő diá-

kok számának csökkenése, amely több okra vezethető vissza:  

Mobillá váltak a családok 

Javultak a tömegközlekedés lehetőségei 

Gyengült a közösségi normákhoz való alkalmazkodó képesség 

Tanulóink zömmel Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből érkeznek, de a szomszédos megyéből is van-

nak diákjaink. Elvétve akad távolabbi településekről is, valamilyen nyíregyházi kötődés alapján.  

 

2.3. Tárgyi, környezeti feltételek, elvárások 

Arra törekszünk, hogy a kollégium belső és külső környezete biztosítsa a nevelési célok megvalósí-

tását a kollégisták biztonságát, kényelmét és az otthonosságot.  

Biztosítani tudjuk a nyugodt tanulás, az önálló ismeretszerzés, a kulturális, a sport-és egyéb szabad-

idős tevékenységek működésének feltételeit. Gondoskodunk a tanulók nyugodt pihenéséről, az 

egyéni visszavonulás lehetőségéről. 

A kollégium a 2020/2021-es tanévtől 150 férőhellyel rendelkezik. A fiú részben 66 a lányrészben 84 

diákot tudunk elhelyezni összesen 38 szobában. A szobák többsége 4 férőhelyes, de előfordul, 2,3,5 

és 6 férőhelyes is. 

A kollégium működési feltételei biztosítottak. Nehézséget jelent, hogy az épületegyüttes nagy alap-

területen helyezkedik el, a széles és hosszú folyosók sok kihasználatlan teret jelentenek, s ez főként 

fűtési szezonban megnöveli a fenntartási költségeket. Ugyanakkor a nagy alapterület és a távolságok 

előnyösek a nemek, korcsoportok és funkciók szerinti elkülöníthetőség szempontjából. Az iskola és 

a kollégium épületét összekötő folyosó közvetlen átjárhatóságot biztosít, s ez megkönnyíti a tornate-

rem állandó használatát, az étkeztetést, az idővel való gazdálkodást. 

A kollégium bútorzatát az évek során lecseréltük és a diákok elhelyezése korszerűnek mondható. 

Örömteli tény, hogy 2013 nyarán elkezdődött egy korszerű sportcsarnok építése, s a beruházás elké-

szülte óta minden mozgásigényt ki tudunk elégíteni.  

Fenntartónk a Debrecen - Nyíregyházi Egyházmegye. Az intézmény indítása, fejlesztése a beruházá-

sok maximális támogatása jól szimbolizálja közös célunk fontosságát. 



 

„Az Egyház – megfontolva saját üdvösséget szolgáló küldetését – a katolikus iskolát úgy tekinti, mint 

kiváltságosan alkalmas helyet híveik teljes emberré nevelésére, s mint az egész emberiségnek nyújtott 

igen-igen fontos szolgálatot.” (Kat. Isk. 16.) 

Az egyház fenntartói támogatása, a katolikus intézményekben dolgozók áldozatkészsége és a szülői 

oldal önzetlen támogatása együttesen jelenthet csak biztos alapot a krisztusi ember formálásában. S 

az emberi tényezőkön túl szükség van a gondviselésbe vetett határtalan bizalomra, hitre, reményre, 

szeretetre és imádságra! 

 

2.4. Információs rendszer 

A szervezet célirányos működése információs rendszerén keresztül valósul meg. Az alaptevékenység 

a nevelés-oktatás, így az információs rendszer működtetését a pedagógiai céloknak rendeljük alá.  

A szervezet egységei között állandó szervezett kommunikációs csatornákat működtetünk. 

Értekezletek, személyes megjelenésen alapuló információközlés 

Tantestületi értekezletek: minden intézményegység pedagógusai részt vesznek, lehetőséget kapnak 

arra, hogy betekintsenek a többi egységben végzett tevékenységre. Évente legalább háromszor kerül 

sorra: tanévnyitó, félévi értékelő, év végi tanévzáró értekezlet. 

Tanári munkaértekezletek: hetente egy alkalommal történik a kollégiumban általában hétfőn, hogy 

visszatekintsünk az előző hét eseményeire, értékeljük azokat, és előretekintsünk a következő hét fel-

adataira.  

Csoportmegbeszélések: a csoportvezetők – általában a heti csoportfoglalkozás keretén belül- csoport-

megbeszéléseket tartanak az aktuális témákban.  

Intézményi szinten évente diákközgyűlést tartunk, ahol a tanulók nyíltan, őszintén felvethetik prob-

lémáikat, amelyekre az intézményvezetés keresi az ideális mindenki számára elfogadható megoldá-

sokat. 

Napi információs csatornák 

Írásbeli és képi információs közlés: a kollégium portáján és aulájában elhelyezett faliújságon minden 

aktuális kérdést megjelenítünk. A gimnázium aulájában elhelyezett elektronikus hirdetőtáblán a kol-

légiummal kapcsolatot információk is megjelennek. A nevelői szobában lévő faliújságon megtalál-

ható a tanári munkarend, az ügyeleti beosztás, az orvosi ügyelet az iskolai csengetési rend, a legfon-

tosabb telefonszámok stb.. Ugyanitt található a szobarend állapotát rögzítő dokumentum (pontozási 

táblázat), amelynek segítségével a nevelőtanárok minden nap visszacsatolást kapnak a csoportjuk 

lakókörnyezetének állapotáról. A nevelőiben lévő „hibafüzet” bejegyzései gyorsan eljutnak a karban-

tartókhoz, hogy a lehető legrövidebb időn belül kijavítsák a hibákat. A kollégiumban belső telefon-

hálózat és a nevelő szobából üzemeltethető belső hangosbemondó működik. 



 

A kollégiumi nevelők folyamatos kapcsolatban állnak minden intézményegység alkalmazottjával, a 

szülőkkel, és adott esetben a diákokkal is (személyes, telefon, internet stb.) a közös problémák meg-

oldására. 

 

3. A KOLLÉGIUMI NEVELÉS ALAPELVEI, ÉRTÉKEI, CÉLKITŰZÉSEI 

Kollégiumunk értékrendje és nevelésünk alapelvei, melyre feladat-, cél- és tevékenységrendszerünk 

épül, a közoktatásról szóló törvényben és a Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramjában 

(KNOAP) leírtakon túl saját pedagógiai hagyományainkon, gyakorlatunkon nyugszanak. Belső ta-

pasztalataink és azok megvitatása lehetőséget adnak céljaink finomítására, esetleges módosítására. 

Kollégiumi munkánkban is, mind a tervezésben, mind a megvalósításban arra az elvi alapvetésre 

építünk, amelyet a Pedagógiai program iskolai részében találunk részletesen kifejtve:  

 A katolikus nevelés szentírási, teológiai háttere 

 A diákokban kialakítandó személyiségideál 

 A világ, amelyben élünk 

 Erkölcsi elvárások a tanároktól a diákoktól 

 Erkölcsi ajánlások szülőknek 

Az elvi alapvetésen túl szükségesnek tartjuk felsorakoztatni azokat a konkrét értékeket, célokat és 

követelményeket, amelyek mentén munkánk szerveződik, amelyek kollégiumi munkánk domináns 

elemei. 

 

3.1.  A kollégiumban folyó nevelő-oktató munka során alapul vett legfőbb értékek 

Tudatos erkölcsiség 

 erkölcsösség, jólneveltség, értéktisztelet, viselkedési, magaviseleti szabályok betartása, becsüle-

tesség, jellemesség 

 a jó, a rossz, a helyes, a helytelen, az igaz, a hamis felismerése 

 őszinteség, egyenesség, nyíltság, a felelősség vállalása 

 hit és hűség 

 szeretet, megértés, türelem, alázat 

 felelős szabadság, belső fegyelmezettség 

 segítőkészség 

Műveltség, tudás, intelligencia 

 a tanulás, a tájékozottság fontosságának elfogadása 

 a művészet, a tudomány különböző területeinek ismerete, befogadása 

 nyelvtanulás, nyelvismeret, nyelvvizsga 



 

 motiváltság az önképzésre, permanens tanulásra 

 igényesség, szorgalom, kreativitás 

De! A mentális egészség megőrzése érdekében arra neveljük gyermekeinket (sőt a szülőt is), hogy 

alázattal vállalják: "egész világ nem a mi birtokunk". 

Önismeret, önelfogadás, reális énkép 

 igény az önismeretre, önnevelésre, az egyéniség kibontakoztatására 

 saját személyiségünk vállalása, egészséges önbecsülés 

 felelősségvállalás a saját életút alakításáért 

 céltudatosság, kitartás 

 nyitottság az élményekre, a jól végzett munka örömére, a pozitív érzelmekre 

Konfliktustűrés, konfliktusok megoldására való törekvés 

 sikerorientáltság, de nem a siker minden áron való hajhászása 

 kudarctűrés (a "kudarc is lehet érték" felismerése) 

 a szorongások, feszültségek oldásának képessége 

Magyarság 

 a szülőföld, az elbocsátó környezet, a befogadó környezet szeretete, lokálpatriotizmus, hazaszere-

tet 

 történelmünk, nemzetünk ismerete, szeretete 

 az anyanyelv művelése, „tiszta” használata 

 a határon kívül rekesztett, kisebbségben élő magyarok problémáinak ismerete, kapcsolatteremtés 

 hagyományaink, egész kultúrkincsünk ismerete, tisztelete, védelme, gyarapítása 

 nemzeti szimbólumaink tisztelete 

 a hazánkban élő nemzetiségek jogainak, kultúrájának, hagyományainak, nemzeti érzéseinek tisz-

teletben tartása 

 áldozathozatal a haza felvirágoztatásáért, békéjéért 

Európaiság 

 az európai kulturális hagyományok és örökség megismerése, megóvása, gyarapítása 

 szomszédaink és a többi európai nép nemzeti érzéseinek, identitástudatának tiszteletben tartása 

 a közép-európai és kelet-európai régió sajátos történelmének, problémáinak megismerése 

Társadalmi szerepre nevelés 

 a "jó kollégista", az iskolai tanulói szerep, a dolgozói, az értelmiségi, a fogyasztói szerep jellem-

zőinek ismerete 

 egyéni és közösségi javak gyarapítása, a fogyasztásban mértékletesség, takarékosság 

 elkötelezettség (Isten, haza, család, szűkebb közösség iránt) 



 

 rend (külső és belső, azaz alaki és lelki) 

Egészség- és környezetvédelem 

 egészséges életmód 

 harmonikus, erkölcsös és konstruktív életvitel 

 a környezet értékeinek, szépségeinek felfedezése, kímélése, megőrzése 

 környezettudatos magatartás hasznosságának megőrzése 

 

3.2. A kollégiumban folyó nevelő-oktató munka célja és alapelvei 

A kollégium a bentlakásos intézmény sajátos eszközeinek és módszereinek felhasználásával hozzá-

járul a nevelési-oktatási rendszer egészére kitűzött célok megvalósulásához, a Nat-ban meghatározott 

feladatok megoldásához, az abban megfogalmazott értékek alapján. 

A kollégiumi nevelés célja legfőképp a tanulók szocializációjának, kiegyensúlyozott és egészséges 

fejlődésének, tanulásának, a sikeres életpályára való felkészítésének segítése, személyiségének fej-

lesztése, kibontakoztatása. 

Általánosan alkalmazott főbb alapelvek 

 az alapvető erkölcsi normák érvényesítése, intézményünk sajátos jellegéből fakadóan különös te-

kintettel a keresztény erkölcsi elvek megismertetésére és életté váltására 

 az alapvető emberi és szabadságjogok, valamint a gyermekeket megillető jogok tiszteletben tartása 

 felelősség, bizalom, szeretet, segítőkészség és tapintat alkalmazása a nevelésben 

 a katolikus oktatás nevelési hagyományainak, a nemzeti és európai nevelési elvek alkalmazása 

 a tanulók aktivitásának, érdeklődésének formálása, fejlesztése, az öntevékenység és a közösségi 

önszerveződés támogatása 

 tehetséggondozás, felzárkóztatás, pályaválasztás, életkezdés segítése 

 együttműködés a szülőkkel, a partneriskolákkal, a társadalmi környezettel 

 a környezet esztétikus kialakítása, szociális és érzelmi biztonság megteremtése 

 változatos és igényes művelődési és szabadidős tevékenységek biztosítása 

 integrált nevelés megvalósítása, a megfelelő pedagógiai módszerek alkalmazásával 

 egyéni bánásmód alkalmazása az életkori és személyiségre jellemző sajátosságok, különösen a 

sajátos nevelési igényű tanulók szükségleteinek figyelembevételével 

 nemzeti hagyományok, nemzeti önazonosság ápolása, fejlesztése 

 a nemzetiségi, etnikai kisebbségi azonosságtudat tiszteletben tartása, ápolása 

 a nevelőtestület pedagógiai, módszertani felkészültségének folyamatos fejlesztése-szakmai és in-

tellektuális igényesség, kulturált stílus a pedagógus tevékenységében 



 

 egységes normarendszer kidolgozása a kollégiumi nevelésben résztvevő partnerek számára (szü-

lők, tanulók, tanulócsoportok, kollégiumi és iskolai nevelőtestület, közvetlen és távolabbi környe-

zet, stb.) 

 

3.3. A kollégiumi nevelő-oktató munka feladata 

A kollégista tanuló:  

 minél teljesebb körű megismerése, humánus légkörben folyó nevelése-oktatása, közösségi beil-

leszkedésének elősegítése 

 személyiségének fejlesztése, képességeinek és érdeklődésének megfelelően 

 tehetségének kibontakoztatása 

 iskolai tanulmányainak segítése 

 sportolási, művelődési, önképzési és szabadidős tevékenységek lehetőségének biztosítása 

 öntevékenységének, együttműködési készségének fejlesztése, az ilyen tevékenység támogatása 

 önállóságának, felelősségtudatának fejlesztése 

 pályaválasztásához, önálló életkezdéséhez, továbbtanulásához szükséges ismeretek készségek 

megszerzésének támogatása 

Továbbá: 

 személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok, különösen az énkép, önismeret, szoci-

ális képességek fejlesztése 

 közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

 a partnerek számára elfogadott norma- és követelményrendszer kialakítása, amelynek jellemzője 

a rendszeresség és a következetesség 

 az integrált nevelés megvalósítása 

 az érettségizett tanulók versenyképességének javítása a kedvezőbb munkaerő-piaci elhelyezkedés 

érdekében 

 rendszeres kapcsolattartás és konstruktív együttműködés a szülővel, iskolával, egyéb partnerekkel 

 ifjúságvédelmi kérdések 

 a szociális hátrányok enyhítése 

 a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatása 

 a jellemzően veszélyeztetett, jelentős hozott hátránnyal érkező tanulók közoktatásban tartása, a 

lemorzsolódás minimalizálása, folyamatosan aktualizált nyilvántartás vezetése  

 a kollégiumi nevelő-oktató munka rendszerszemléletű, tudatos és folyamatos fejlesztése 

 

 



 

3.3.1.  A tanulás tanítása 

Cél: A tanulók képességeiknek megfelelő eredményességgel fejezik be tanulmányaikat. Belső igé-

nyükké válik, mindennapi életük részévé válik a tanulás. Kialakul bennük az érdeklődés, a megisme-

rés, a felfedezés vágya. Megértik az életen át tartó tanulás szükségességét, hogy készen legyenek a 

felnőtt lét szerepeiben való helytállásra 

Követelmény 

 Legyenek tisztában az eredményes tanuláshoz szükséges külső és belső feltételekkel (megfelelő, 

rendezett környezet, taneszközök, akarat, ráhangolódás, időterv)  

 A tanulók ismerjék meg és tudják alkalmazni a hatékony tanulási technikákat, módszereket 

 Képességeiknek megfelelően, önállóan készüljenek fel egy-egy tantárgyi órára, és erről önellen-

őrzéssel meg is tudjanak bizonyosodni 

 Tudjanak szelektálni az ismeretek, információk között, tudják azokat elemezni, rendszerezni 

 Ismerjék és legyenek képesek önállóan és helyesen használni a tanulást segítő hagyományos és 

modern eszközöket, a különböző műveltségforrásokat és információhordozókat (kézikönyvek, 

szótárak, lexikonok, internet…) 

 Ismerjék fel a valóság és a virtuális világ közötti különbségeket 

 Tudatosan, tervszerűen készüljenek az érettségi vizsgára 

 Fennmaradó idejüket igyekezzenek önművelésre fordítani 

Tevékenység 

 A már bevált tanulási módszerek alkalmazásával folyamatos és rendszeres felkészülés a minden-

napi feladatokra – kötelező részvétel a szilenciumokon 

 Jobb tanulók bevonásával páros vagy kiscsoportos foglalkozásokon való anyagfeldolgozás 

 Az esetleges hiányosságok, lemaradások pótlása korrepetálásokon. 

 Kötelező vagy fakultatív részvétel a tanórán kívüli ismeretszerzési lehetőségeken (könyvtár, inter-

net, előadások, kirándulások, túrák,…) 

 Szellemi vetélkedők, pályázatok 

 Kiselőadások, ppt-k készítése csoportfoglalkozásokra 

Nevelési eljárások, feladatok 

 Az optimális és zavartalan tanulás objektív és szubjektív feltételeinek kialakítása, megszervezése, 

hogy a tanuló pihenten, kellő motivációval, pontosan kezdje el mindennapi teendőit 

A végzős diákok saját külön tanulószobában vesznek részt a kötelező szilenciumon, de a nevelőta-

nárral történt egyeztetés alapján kivételes esetben vagy kisebb csoport együtt tanulása esetén enge-

délyezett más helyiségekben való tanulás. 11-12. évfolyamon megnő a különórák, a fakultációs fog-

lalkozások és az iskolán kívüli egyéb elfoglaltságok száma, ami „lazítja” a fő tanulási időkeretet, így 



 

a munka súlya az esti órákra tolódik át. Ebből adódóan kiemelten fontos segíteni a diákokat abban, 

hogy idejüket és energiájukat jól be tudják osztani, szervezni tudják kollégiumi életüket, hatékony és 

célszerű – feladataikhoz és értékrendjükhöz igazodó – sorrendet tudjanak felállítani tevékenységeik 

és a tanulnivalók között. 

A szilencium ideje alatt fontos a csend, a nyugalom, az egészségügyi feltételek (tiszta levegő, meg-

felelő világítás, egészséges testtartás!, pihentető szünetek) biztosítása. 

 A napirendben biztosított tanulási idő megfelelő feltételek melletti rugalmas kezelése (esti tanulás 

a tanulószobában) 

 Új kollégistáink tudásszintjének felmérése 

 Tanulmányi tervezés (tanév elején, félév után) 

  Egyéni és csoportos segítségnyújtási lehetőségek megszervezése, esetlegesen leckekikérdezések 

 A tanulmányok, tanulmányi eredmények, a tanulási képességek fejlődésének nyomon követése, a 

lemaradók felzárkóztatása, korrepetálásra irányítása 

 A tanulási kudarcok feltérképezése és lehetőség szerinti kezelése 

 A tehetséges diákok motiváltságának fenntartása, erősítése 

 A tanórán kívüli ismeretszerzési lehetőségek folyamatos felkínálása, megszervezése, beépítése a 

nevelőmunkába 

 Folyamatos konzultáció az iskolai szaktanárokkal, hospitálás 

 Nevelő célzatú beszélgetések a tanuló iskolai sikerekhez, kudarcokhoz, dicséretekhez, elmarasz-

talásokhoz való viszonyulásáról, hogy képessé váljanak saját teljesítményüket reálisan értékelni, 

társaikéval összevetni 

 Pihentető, rekreációs foglalkozások szervezése, szorongások oldása 

Megvalósulási kritériumok 

 A tanulók elfogadják a tanulás, a tájékozottság fontosságát 

 Belátják, hogy a képességüknek megfelelő tanulmányi eredmények alapja a rendszeres és folya-

matos készülés illetve a gyakorlás 

 Motiválttá válnak az önképzésre, a permanens tanulásra 

 Munkájukat igényesség, szorgalom, kreativitás jellemzi 

 Sikerorientáltak, de eredményeiket mentális egészségüket megőrizve érik el 

Ellenőrzés 

 Rendszeres napi ellenőrzés, esetleg kikérdezés 

 Elemző értékelés havonta csoport szinten, a sikerek elismerése, a kudarcok elemzése 

   Elemző értékelés félévkor a kollégiumi közgyűlésen 

 Folyamatos konzultáció a szaktanárokkal 



 

 Szülők tájékoztatása elsősorban probléma esetén  

 

3.3.2. Az erkölcsi nevelés 

Cél: A diákok megismerik az alapvető erkölcsi normákat és azok beépülnek személyiségükbe, min-

dennapi életükbe, tevékenységükbe. Képessé válnak olyan életvitelre, amelynek megélésével maguk-

ban önbecsülést, másokban tiszteletet ébresztenek és a következő nemzedéknek példát nyújtanak 

Követelmény 

 Helyes világszemlélet, önismeret és erkölcsi értékrend kialakítása 

 Legyen képes a társadalmi konfliktusok és erkölcsi dilemmák felismerésére, értelmezésére és meg-

vitatására 

 Ismerje a társadalmi együttélés alapvető szabályait. 

 Ismerje fel felelősségét maga és mások sorsáért és a földi élővilág jövőjéért. 

 Legyen tisztában az alapvető egyéni és közösségi értékekkel. 

 Ismerje fel az alapvető erkölcsi értékeket. Tudjon különbséget tenni a jó és a rossz az igaz és a 

hamis között 

Tevékenység 

 Napi – és házirend elfogadása, betartása 

 Viselkedési, öltözködési normák betartása 

 Csoportfoglalkozások a témában 

 Film és színdarabok megtekintése, feldolgozása, kulturális programok, események látogatása 

 Esti ima, bűnbánat 

Nevelési eljárások, feladatok 

 Olyan légkör megteremtése, melynek talaján a tanulók mindennapi életében szinte automatikusan 

kifejlődhetnek olyan erkölcsi készségek, mint a kötelességtudat, a munka megbecsülése, tisztelet, 

a tisztesség, a korrupció elleni fellépés, a türelem, a mértéktartás, a megértés, az elfogadás, az 

empátia, a segítőkészség és a szociális érzékenység 

 A tanuláshoz való megfelelő viszony folyamatos gondozása, a munkamorál erősítése 

 Csoportfoglalkozások, egyéni és kiscsoportos foglalkozások szervezése – beszélgetések erkölcsi 

kérdéseket felvető élethelyzetekről, segítve a tanulókat abban, hogy választ találjanak erkölcsi és 

életvezetési kérdéseikre, problémáikra 

 A kollégium által nyújtott programokkal, az azokon való részvétel lehetőségével, élet – és visel-

kedésformák elsajátíttatásával hozzájárul a társadalmi leszakadás megakadályozásához 

 Egyéni törődés, beszélgetés lehetőséget nyújt a tanuló erkölcsi érzékének alakítására 



 

 Eljuttatni a tanulókat olyan film illetve színdarab megtekintésére, amelyek segítségével lehetőség 

nyílik a különböző erkölcsi választások megismerésére, majd értékelésére 

 A nevelőtanárok, dolgozók példamutató életvezetés (munka, magánélet) 

Megvalósítási kritériumok 

 A tanulók választ kapnak erkölcsi, életvezetési problémáikra és felkészülnek az elkerülhetetlen 

értékkonfliktusokra valamint azok kezelésére 

 Különbséget tudnak tenni a jó és a rossz, az igaz és a hamis között 

 Az erkölcsi jó birtokában harmóniára törekszenek önmagukban és a külvilági kapcsolataikban 

 Gondolkodásmódjukkal, megnyilatkozásaikkal, magatartásukkal és cselekedeteikkel önmaguk és 

embertársaik (természeti és társadalmi környezetünk) javát szolgálják 

Ellenőrzés 

Megfigyeléssel 

 a tanulók mindennapi viselkedése, megnyilatkozásai 

Beszélgetéssel, egyéni törődéssel 

 a tanulók életszemlélete; nyitottsága, érzékenysége az erkölcsi kérdések, helyzetek iránt 

 a tanulók fogékonysága és igénye a szépre, a jóra és az igazra 

 

3.3.3. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

Cél: A gyerekek megtanulják, hogy kik vagyunk és hova tartozunk. Tudatosul bennük, hogy értéke-

inket őriznünk, ápolnunk és minden erőnkkel, tehetségünkkel gyarapítanunk kell. Kialakul bennük a 

szűkebb és a tágabb közösséghez való tartozás, a hazaszeretet érzése 

Követelmény 

 A szülőföld, az elbocsátó környezet, a befogadó környezet szeretete, lokálpatriotizmus, hazasze-

retet 

 Történelmünk, nemzetünk ismerete, szeretete 

 Az anyanyelv művelése, "tiszta" használata 

 A határon kívül rekesztett, kisebbségben élő magyarok problémáinak ismerete, kapcsolatteremtés 

 Az összetartozás élményének megtapasztalása 

 Hagyományaink, egész kultúrkincsünk ismerete, tisztelete, védelme, gyarapítása 

 Nemzeti szimbólumaink tisztelete 

 A hazánkban élő nemzetiségek jogainak, kultúrájának, hagyományainak, nemzeti érzéseinek tisz-

teletben tartása 

 Áldozathozatal a haza felvirágoztatásáért, békéjéért – tevékeny hazaszeretet 

 Annak felismerése, hogy szükség esetén Magyarország védelme minden állampolgár kötelessége 



 

 Az európai kulturális hagyományok és örökség megismerése, megóvása, gyarapítása 

 Szomszédaink és a többi európai nép nemzeti érzéseinek, identitástudatának tiszteletben tartása 

 A közép-európai és kelet-európai régió sajátos történelmének, problémáinak megismerése 

Tevékenység 

 „Pályázat” írás: Szülőföldem – lehetőség tanulóinknak szűkebb környezetük, lakóhelyük értékei-

nek bemutatására 

 Városnézés, kirándulás, túra 

 Tevékeny részvétel városunk kulturális életében 

 Múzeum – és helytörténeti kiállítások megtekintése 

 Gyűjtőmunka 

 Tablókészítés 

 Kiselőadások 

 PPT készítése 

 Vetélkedők, műveltségi feladatsorok megoldása 

 Méltó megemlékezés a jeles napokról, nemzeti ünnepeinkről 

 Az Európáról és a világról szóló legfontosabb tudósítások figyelemmel követése a tömegkommu-

nikációs eszközök segítségével 

 Külföldön járt tanulók élménybeszámolói 

 Nemzetiségi, illetve ún. „határok feletti” műsorok megtekintése 

Nevelési eljárások, feladatok 

 Hagyományok teremtése, hagyományőrző programok szervezése a diákok aktív részvételével  

 A fenti tevékenységek előkészítése, megszervezése 

 Különböző programok, előadások, kiállítások szervezésével, valamint film és színházi élmények 

biztosítása által a magyar kultúra, tudomány és sport jeles személyiségeinek megismertetése 

 A  kulturális intézmények és rendezvények látogatása kultúrájának megtanítása 

 A megemlékezések, az ünneplés kultúrájának elsajátítása 

 Magyar turisták külföldön – sztereotípiák összegyűjtése és elemzése 

 Csoportfoglalkozások a témában 

Megvalósítási kritériumok 

 A tanulók megismerik a közösségi összetartozást megalapozó értékeket, népi kultúránk hagyomá-

nyait és nemzeti értékeit 

 Kialakul bennük az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei iránti szeretet és megbecsülés 

 Valamilyen szinten képessé válnak más népek kultúrájának, valamint az egyetemes értékek és a 

kultúrák közötti kölcsönhatásoknak a megértésére 



 

Ellenőrzés 

 Műveltségi vetélkedők, tesztek segítségével a tanulók tájékozottságának, ismereteinek feltérképe-

zése 

 A „Szülőföldem” című fogalmazás megíratásával tetten érhető a diákok értékítélete, érzelmi gaz-

dagsága, identitástudatuk mélysége lakóhelyük, szülőföldjük iránt 

 Kirándulások alkalmával megfigyelhető érdeklődésük, értékorientáltságuk 

 A kijelölt vagy önként vállalt feladatok megoldása során megmutatkozik kreativitásuk, informá-

ciószerző képességük, valamint együttműködési képességük 

 Megfigyeléssel viselkedésük az ünnepségeken 

 

3.3.4. A családi életre nevelés 

Cél: Bővülnek ismereteik a másik nem testi-lelki sajátosságairól, kialakul a helyes nemi identitástu-

dat. Hiteles információkat kapnak a szexualitás lényegi elemeiről. Kialakul egymás tisztelete, a másik 

iránti felelősség. Képessé válnak felelős párkapcsolatok kialakítására  

Követelmény 

 Ismerjék meg a helyes szexuális kultúra jellemzőit és kialakításának jelentőségét a párkapcsola-

tokban 

 Tudatosuljon a családalapítás, családtervezés fontossága 

 Ismerjék meg a család szerkezetét, működését, a különféle szerepeket és szabályokat a családi 

közösségben 

 Ismerjék fel a család szerepét az egyén testi és lelki egészségének alakításában; alakuljon ki ben-

nük a harmonikus társas kapcsolat és a boldog családi élet megteremtésének igénye 

Tevékenység 

 Csoportfoglalkozás 

 Részvétel a témával kapcsolatos tájékoztató, felvilágosító előadásokon 

 Szerepjátékok, helyzetgyakorlatok segítségével megmutatni a családban előforduló konfliktusok 

kezelését, feloldását 

 Családfa készítése 

 Fogalmazás írása (Helyem a családban) 

 Élménybeszámolók (pl. Utazás, kirándulás valamilyen családi ünnep) 

 Plakát tervezése a családi munkamegosztás szemléltetésére 

Nevelési eljárások, feladatok 

 Harmonikus családi minták közvetítése  



 

 Felkészíteni a kollégistákat a felelős párkapcsolatok kialakítására, a családi életre, a családalapítás 

örömeire és nehézségeire 

 Az élet védelmének közvetítése 

 Ismeretterjesztő előadások szervezése, vagy a tanulók eljuttatása ilyenekre 

 A téma feldolgozása csoportfoglalkozásokon 

 Felhívni a tanulók figyelmét, hogy kerüljenek minden sértő, lealacsonyító megnyilvánulást a má-

sik nemmel kapcsolatban 

 Kérdőívek kitöltése 

 Őszinte, nyílt beszélgetések 

 Lehetőség négyszemközti beszélgetésre, egyéni törődésre 

 Színházi előadások, filmek, ismeretterjesztő programok megtekintése és feldolgozása, könyvél-

mények megtekintése 

 Szülőkkel való kapcsolattartás különböző formái 

Megvalósítási kritériumok 

 A másik tiszteletén, megbecsülésén alapuló kulturált kommunikáció a fiúk –és a lányok között 

 Társas kapcsolataikban harmóniára törekednek 

 Érzelmi kilengésektől mentesen, mértéktartóan, tisztán élik meg párkapcsolatukat, a közösségi lét-

ből és az elhelyezésből fakadó követelményeket tiszteletben tartva meg tudják választani az inti-

mitásformáit és tereit 

 Ismerik az egészséges szexuális kultúra alapjait, a védekezés formáit, a családtervezés lehetőségeit 

 Felismerik a család szerepét egyéni boldogulásukban, testi-lelki fejlődésükben 

 Tudatosul bennük, hogy a múltat értékelő jelent és a jövőt építő társadalom alapja, alapvető kö-

zösségi építőköve az egészséges, teherbíró család  

Ellenőrzés 

Megfigyeléssel 

 a tanuló másik nem iránti nyitottságát, annak megnyilvánulási formáit 

 a már kialakult párkapcsolat megélését 

Beszélgetéssel, fogalmazás segítségével 

 a tanuló magánéleti vívódásait 

 a tanuló családban betöltött szerepét, a családtagokhoz fűződő viszonyát 

 

3.3.5. Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

Cél: A közösségben élés szabályainak megértése, elfogadása és begyakorlása segíti a tanulókat a fe-

lelősen cselekvő állampolgári magatartás elsajátításában 



 

Követelmény 

 Ismerjék meg a tanulók a demokratikus állam működésének alapelveit, az alapvető állampolgári 

jogokat és kötelességeket 

 Fejlődjön közösségtudatuk és kompromisszumkereső problémamegoldó képességük 

 Fejlődjön kreatív, önálló kritikai gondolkodásuk, elemzőképességük és vitakultúrájuk 

 Alakuljon ki bennük az együttműködéshez szükséges szociális képességek (empátia, tolerancia, 

kooperáció, konfliktuskezelés, szervezőképesség, kommunikációs kultúra) 

 Tevékenyen vegyenek részt a diákönkormányzat munkájában 

Tevékenység 

 Csoportfoglalkozás 

 Szerepjátékok, helyzetgyakorlatok 

 Kommunikációs és konfliktuskezeléssel kapcsolatos gyakorlatok 

 Részvétel a témával kapcsolatos előadásokon 

 Házi –és napirend szerinti életvitel 

 Folyamatos tájékozódás a hírforrásokból 

 Részvétel a DÖK munkájában 

 Kollégiumi közgyűlések 

Nevelési eljárások, feladatok 

 Segíteni kell az új diákok beilleszkedését, meg kell ismertetni velük a közösségi együttélés nor-

marendszerét és a kollégium által képviselt értékeket  

 Csoportfoglalkozáson ismertetni kell a demokratikus jogállam rendezési elveit, működését 

 Demokratikus légkör megteremtése 

 Megfelelő pedagógiai környezetet kell biztosítanunk a pozitív viselkedési magatartás megismeré-

séhez és a helyes közösségi magatartás gyakorlásához, a társadalmi érintkezés alapvető szabálya-

inak elsajátításához 

 Meg kell adni a lehetőséget minden diáknak arra, hogy gyakorolja a helyi közösség által nyújtott 

jogokat és kötelességeket, megtapasztalja a felelősség és döntés súlyát, következményeit. 

Megvalósítási kritériumok 

 A diákok cselekvő módon részt vesznek a kollégium életében 

 Aktív kezdeményezőként képesek egyéni vagy mikroközösségi szinten képviselni érdekeiket 

 Kialakul bennük a jogkövető magatartás, belátják a jognak, mint a közösségi (társadalmi) élet nél-

külözhetetlen szabályozó eszközének a fontosságát 

 Képesek a nyílt problémafelvetésre, a konstruktív kritika gyakorlására 

 Az állampolgárság súlya, felelőssége mellett felismeri annak cselekvő, alkotó lehetőségét is 



 

Ellenőrzés 

Megfigyeléssel 

 a tanulók aktivitását, érdeklődését és nyitottságát a közösséget érintő kérdések iránt 

 társas kapcsolataik minőségét, konfliktuskezelési képességüket 

 életvitelüket, döntési képességüket 

Beszélgetéssel, egyéni törődéssel 

 politikai, közéleti tájékozottságuk mértékét 

 

3.3.6. Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

Cél: A közösségi lét, a csoporthoz tartozás, az egymás közötti interakciók segítségével reális énkép 

és önértékelés alakul ki a diákokban, önszervezésre képes, megfelelő ismeretekkel rendelkező, a kö-

zösségi értékeket elfogadó, a társadalomba beilleszkedni tudó felnőttekké válnak. 

Követelmény 

 A tanulók ismerjék meg az önismeret és a társas kapcsolati kultúra jellemzőit 

 Ismerjék az emberi tulajdonságokat, a személyiség összetevőit, mozgatórugóit 

 Ezen ismeretek, valamint a szociális készségek (empátia, tolerancia, kooperáció, konfliktuskeze-

lés, kommunikációs vitakultúra, szervezőkészség) birtokában legyenek képesek betartani a közös-

ségi együttélés szabályait, tudjanak sikeresen beilleszkedni a mindenkori szűkebb és tágabb kör-

nyezetükbe 

 Váljanak képessé érzelmeik hiteles kifejezésére, szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására 

 Tudatosodjon bennük, hogy a gondosan kiválasztott és mély emberi kapcsolatok mennyire értéke-

sek az emberi együttélés szempontjából 

 Életkoruknak megfelelően megfelelő választékossággal legyenek képesek a társas kommunikáci-

óra 

 Legyenek képesek döntési helyzetekben a választási lehetőségek mérlegelésére és tudjanak érvelni 

a saját meggyőződésük mellett 

 Legyenek ismereteik nemzetük és a környezetükben élő európai népek kultúrájáról, gazdasági 

helyzetéről, társadalmi problémáiról 

 Legyenek tájékozottak a társadalmunkban zajló folyamatokról, rendelkezzenek önálló vélemény-

nyel, megfelelő szociális és állampolgári kompetenciával 

 Váljanak képessé reális pálya – és jövőkép felállítására  

Tevékenység 

 Csoportfoglalkozás 

 elméleti megalapozás 



 

 önismereti játékok 

 önismereti tesztek 

 szerepjátékok 

 Négyszemközti és kiscsoportos beszélgetések 

 Előadásokon való részvétel 

 Önkiszolgáló tevékenység a rákerülés sorrendjében 

 Közösségi ünnepek 

Nevelési eljárások, feladatok 

 A tanulók személyiségének, jellemének, aktuális pszichés állapotának megismerése és fejlesztése 

különböző eljárásokkal 

 Jó kollégiumi légkör, kölcsönös bizalom, nyílt és őszinte párbeszéd kialakítása 

 Értelmes kollégiumi rend, fegyelem, közösségi szokásrend kialakítása szeretetteljes, következetes 

szigorral 

 Az önálló kiszolgáló tevékenység megszervezése a közösségek mindennapi életével kapcsolatos 

feladatainak ellátására 

 A diákok bevonása a csoportprogram kialakításába 

 Közösségi fórumok szervezése 

 Hagyományok teremtése, fejlesztése, ápolása 

 Közösségi ünnepek szervezése  

Megvalósítási kritériumok 

 A tanuló elfogadja magát, mint páratlan, megismételhetetlen értéket 

 Képes felismerni, hogy csak a közösséggel azonosulva, annak szokás – és értékrendjét elfogadva 

tudja megvalósítani önmagát, ezért törekszik a házi – és napirend, a közösségi együttélés szabá-

lyainak  betartására 

 A rákerülés sorrendjében aktívan és lelkesen részt vesz az önkiszolgáló tevékenységben így meg-

becsüléssel tekint mások munkájára is 

 Társas kapcsolataira jellemző a kulturált közösségi hangnem, tetten érhetők olyan keresztény ér-

tékek, mint a türelem, a szeretet, szolidaritás   

Ellenőrzés 

Megfigyeléssel 

 a tanulók közösségi magatartását, társas kommunikációját 

 a tanulók önmegvalósítási igényét, önérvényesítési képességének milyenségét 

 a tanulók viszonyulását a közösség érdekében végzett szolgálatokhoz 

 a tanulók együttműködési képességét a hagyományos rendezvények, ünneplések alkalmával 



 

Személyes beszélgetések, tesztek segítségével 

 reális énkép, helyes önismeret meglétét 

 szűkebb és tágabb környezetéről, a társadalmi folyamatokról való tájékozottságát 

 

3.3.7. Testi – lelki egészségre nevelés 

Cél: A kollégiumban a tanulók képessé válnak a harmonikus és konstruktív életvitel szokásrendszer-

ének kialakítására. Szert tesznek olyan ismeretekre, gyakorlati képességekre, szokásokra, amelyek 

segítik őket testi-lelki egészségük megőrzésében, az egészségkárosító hatások kivédésben.    

Követelmény 

 A diákoknak alakuljon ki pozitív, kulturált szokásrendszere 

  Figyeljék, óvják testi egészségüket. Legyen igényük a helyes táplálkozásra és a mozgásra 

 Ismerjék fel a sport immunizáló, egészségmegőrző, prevenciós értékét valamint az erkölcsi, jel-

lembeli fejlődésben betöltött szerepét 

 Ismerjék és legyenek képesek elutasítani a szenvedélybetegségekhez, a káros függőségekhez ve-

zető szokásokat, legyenek tudatában azok társadalomromboló hatásával is 

 Legyenek képesek lelki egyensúlyuk megóvására, társas viselkedésük szabályozására, a konflik-

tusok kezelésére 

 Legyenek tudatában mentális egészségük fontosságának, ismerjenek stressz-kezelési módszereket 

 Rendelkezzenek az önálló életvitelhez szükséges ismeretekkel 

 Értsék meg, hogy nemcsak saját, hanem jövendő gyermekeik egészségéért is felelősek, jelenlegi 

magatartásukkal, cselekedeteikkel már arra is hatással vannak 

Tevékenység 

 Az önálló napkezdés, ébredés, reggeli teendők segítése  

 Az egészségvédő feltételek, a személyi higiénia, a testápolás feltételeinek biztosítása  

 A kozmetikai szerek megfelelő használata  

 A tisztálkodás szükség szerinti ellenőrzése  

 Az időjárásnak megfelelő öltözet, tiszta ruha, cipő - ezzel kapcsolatos tanácsok adása  

 Az önművelés és szórakozás helyes egyensúlyának kialakítása  

 Az iskolai terhelés utáni kikapcsolódás  

 Az esti rendszeres és módszeres tisztálkodás, az ágyazás, a napi nyolc órás nyugodt alvás biz-

tosítása  

 Főzés, mosás, takarítás 

 Elektromos háztartási eszközök ismerete, használata 

 Sportolási, mozgási lehetőségek kihasználása 



 

 Kommunikációs, konfliktuskezeléssel kapcsolatos tesztek 

 Önismereti, szituációs játékok, tesztek 

 Stressz oldó technikák alkalmazása 

 Részvétel egészségvédő előadásokon, drog-prevenciós előadásokon illetve kiállítások megtekin-

tése a témában 

 Kiselőadások, gyűjtőmunka 

 Szellemi és játékos vetélkedők 

 Gyakorlatok    

Nevelési eljárások, feladatok 

 Csoportfoglalkozások, egyéni és kiscsoportos beszélgetések a téma bármely elemével kapcsolat-

ban 

 Otthonos, esztétikus, kulturált közeg biztosítása, amelyben a tanulók jól érzik magukat, és amely 

egyúttal fejleszti ízlésüket, igényességüket 

 A tanulók életét mederben tartó, annak ritmust adó helyes napirend, életrend kidolgozása és elfo-

gadtatása a kívánt hatás elérésére, a testi és mentális képességek megőrzésére, fejlesztésére 

 Megfelelő ismeretek közvetítése 

 Előadások szervezése, a tanulók egészségmegőrző programokra való eljuttatása 

 Igény esetén lehetőség szerint tanfolyamok, szakkörök szervezése (tánc, életmód, elsősegély, stb.) 

 Gyakorlati foglalkozások 

 A mindennapos mozgás biztosítása, bajnokságok szervezése 

 Versenyek, vetélkedők szervezése 

 Takarítási verseny beindítása, értékelése, díjazása 

 Példaadás saját életvitellel 

Megvalósítási kritériumok 

A tanulók: 

 környezetüket tudatosan alakítják, óvják szépítik 

 igényükké válik a személyes higiénia 

 felismerik a rendszeres és egészséges táplálkozás, a testmozgás, valamint a pihenés, a rekreáció 

fontosságát, jelentőségét 

 világosan látják a testi és lelki egészség közötti összefüggést 

 igyekeznek elkerülni az egészségüket, biztonságukat veszélyeztető helyzeteket 

 társas kapcsolataikban harmóniára törekednek  

Ellenőrzés 

Megfigyeléssel 



 

 környezet tisztasága, rendben tartása 

 személyes higiénia 

 aktivitás a környezet szépítésében 

 ételhez, étkezéshez való viszony 

 igény a mozgásra, sportolásra 

 a szabadidős, rekreációs tevékenységek minősége 

 közösségi, társas kapcsolatok minősége 

Kérdőív 

 egészségtudatosság feltérképezése 

 

3.3.8. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség  

Cél: A megszerzett ismeretek, tapasztalatok és élmények révén az egymásért végzett munka, a má-

sokra figyelés és a cselekvő szeretet gyakorlattá válik. Fejlődik a diákok társadalmi szolidaritása, 

lehetőséget kapnak az aktív állampolgári létre való felkészülésre 

Követelmény 

 Menjen végbe szemléletváltás a szűkebb és tágabb környezetükhöz, a rászorulókhoz és a közjóhoz 

fűződő viszonyuk tekintetében 

 Alakuljon ki az öregekre, a gyerekekre, a beteg emberekre való odafigyelés, a hátrányos helyzetű 

embertársaink iránt érzett felelősség képessége 

 Fejlődjön empátiájuk, szociális érzékenységük, alakuljon ki bennük a szolidaritás érzése 

 Lássák meg az egyéni felelősség és a közös társadalmi felelősség egymásra hatását 

 Ismerje meg az önkéntes munka lehetőségeit szűkebb és tágabb (kollégium, település) környezet-

ében 

Tevékenység 

 Csoportfoglalkozásokon, egyéni és kiscsoportos beszélgetéseken 

 fogalomtisztázás 

 példák, élethelyzetek bemutatása 

 Az Iskolai Közösségi Szolgálat keretében részvétel az alábbi tevékenységekben: 

 Szociális tevékenységek 

 idős emberek támogatása szociális intézmény keretei között 

 életinterjú készítése digitálisan rögzített módon idős emberekkel, 

 közös programok lebonyolítása 

 Egészségügyi tevékenységek 

 Oktatási, kulturális és közösségi tevékenységek 



 

 korrepetálás alsóbb évfolyamokon 

 könyvtári munka 

 sajátos nevelési igényű gyermekekkel közös sport, kézműves tevékenység 

 katonasírok gondozása 

 Környezetvédelmi tevékenység 

 parkrendezés, közösségi terek tisztítása, rendezése 

 biciklitároló javítása, festése, kerítésfestés 

 közintézmények, közterületek állagmegóvását szolgáló tevékenység (kerítésfestés, parkrendezés, 

faültetés, építés, javítás, takarítás) ill. környezetüknek rendezése, fa és növényültetés, avar össze-

gyűjtése 

 környezettudatosságra, fenntartható fejlődésre vonatkozó programokban való részvétel, az ered-

mények terjesztése (nevelési-oktatási intézmény, civil szervezet honlapján blog írása, szórólapok 

készítése) 

 Élmények, tapasztalatok feldolgozása  

Nevelési eljárások, feladatok 

 Játékos foglalkozás keretében a tanulók érzékenyítése, motiválása az önkéntes feladatvállalásra 

 A segítő magatartás elemeinek (együttérzés, együttműködés, problémamegoldás) fejlesztése 

 A tevékenységek megszervezése, nyomon követése, dokumentálása 

Megvalósítási kritériumok 

 Tudatosodik a tanulókban, hogy egy nemzet tagjaiként összetartozunk, és nem hagyhatjuk sor-

sukra a bajba jutottakat, a rászorulókat 

 Megtapasztalják, hogy a segítségnyújtás mindkét fél számára kölcsönös gazdagodással jár 

 Az önkéntes szolgálat során fejlődnek képességeik, bővülnek ismereteik, képesek felülvizsgálni 

sztereotípiáikat 

Ellenőrzés 

 A tanulók megnyilvánulásai, viszonyulása a hátránnyal élők iránt (egyéni és kiscsoportos beszél-

getések, élménybeszámolók) 

 A vállalt feladatok terjesztésének nyomon követése (IKSZ naplók, konzultáció az összekötő sze-

mélyekkel) 

 

3.3.9. Fenntarthatóság, környezettudatosság 

Cél: A mindennapi környezetkultúra elemeinek begyakorlásával a környezetvédelem a tanulókban 

erkölcsi kérdéssé, jellemet formáló tényezővé válik. 

 



 

Követelmény 

 A kollégiumi diákok használják az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és felelősségteljesen, azok 

megújulási képességére tekintettel 

 Készüljenek fel a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok gyakorlására 

 A tanulók ismerjék azokat a gazdasági és társadalmi folyamatokat, melyek változásokat, válságo-

kat idézhetnek elő 

 Kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb környezetük értékeinek, sokszínűségének megőrzésébe, 

gyarapításába 

 Legyenek nyitottak a természet és a környezet szépségeire, érzékenyek a környezet állapota, ér-

deklődők a természet törvényei, működése iránt 

 A rendszeretet váljék belső igénnyé 

 Ismerjék és alkalmazzák a „Gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan!” elvet 

 A kollégiumban és környezetében figyeljenek a tisztaságra, igyekezzenek a hulladékot szelektíven 

gyűjteni 

 Alakuljon ki a diákokban a tudatos és kritikus fogyasztói magatartás, fejlődjön fogyasztói kultú-

rájuk 

 Részesítsék előnyben a hazai termékeket, a természetes, újrahasznosítható anyagokat. Kollégiumi 

rendezvények alkalmával (bemutatkozó est stb.) hasznosítsák újra ezeket az anyagokat 

 Váljék számukra is fontos értékké az energiával valótakarékos bánásmód 

 Ismerjék szűkebb és tágabb környezetüket, legyenek tisztában a helyi és globális környezetvé-

delmi problémákkal 

Tevékenység 

 A szobarend kialakítása (virág, terítő, otthonról hozott dísztárgyak) és ápolása; tanulószobai 

rend megtartása 

 A hűtőszekrény, az ételtároló, a konyha, a mosogató, a mosdó, a fürdő, a zuhanyozó rendben 

tartása és ésszerű, takarékos, tiszta használata  

 Az udvartakarítás, füvesítés, előkert-rendezés  

 Víz-, villany-, energiatakarékossági program 

 A kollégium külső környezetének (belső udvarok) folyamatos rendbentartása 

 Csoportfoglalkozások 

 Természetfilmek megtekintése, előadások meghallgatása 

 Részvétel a tűz- és balesetvédelmi tájékoztatón 

 Kirándulások, megfigyelések, túrák 

 Látogatás a Hulladékudvarba 



 

 Gyűjtőmunka, szakirodalom feldolgozása, kiselőadások 

 Kiállítások, vetélkedők; tesztek megoldása 

 Megemlékezések a jeles környezetvédelmi napokról 

 Plakátkészítés 

Nevelési eljárások, feladatok 

 Környezeti tartalmak, a fenntarthatósággal kapcsolatos témák beépítése a foglalkozásokba 

 Szervezni azokat a folyamatokat, tevékenységeket, melynek során a diákok társaikkal együttmű-

ködve tudatosan, a környezeti szempontokat is figyelembe véve alakítják a kollégium belső és 

külső környezetét 

 Mindezekhez biztosítani a feltételeket (szelektív hulladékgyűjtés) 

 Felhívni a figyelmet a témával kapcsolatos hírekre, műsorokra, eseményekre 

 Foglalkozások, megemlékezések szervezése 

Megvalósítási kritériumok 

A tanulók 

 tényszerű, alkalmazható ismeretekkel és fogalmakkal rendelkeznek a témával kapcsolatban 

 tisztelik a természetet, becsülik és óvják környezetüket 

 rendben tartják mikrokörnyezetüket, magától érthetődévé válik számukra az energiákkal való ta-

karékosság szükségessége 

 tartózkodnak a környezetszennyezéstől, odafigyelnek a hulladék szelektív kezelésére 

 szívesen vesznek részt környezetvédő akciókban (szemétgyűjtés) 

 betartják a tűz– és balesetvédelmi előírásokat  

Ellenőrzés 

Megfigyeléssel 

 a tanulók környezettudatos magatartásának megnyilvánulásai 

 hozzáállásuk a környezetvédő akciókhoz, tevékenységekhez 

 aktivitásuk, kreativitásuk környezetük szépítésében, megóvásában   

Feladatlapok, tesztek segítségével 

 tájékozottságuk, ismereteik, információik a témával kapcsolatban 

 

3.3.10. Pályaorientáció  

Cél: A kollégium által biztosított feltételek és tevékenységek révén a diákok kipróbálhatják képessé-

geiket, elmélyülhetnek az érdeklődésüknek megfelelő területeken, megtalálhatják későbbi hivatásu-

kat, képessé válnak erőfeszítéseket tenni céljaik elérésére  

 



 

Követelmény 

 Tanulóink használják ki a pályaorientációs foglalkozásokban rejlő lehetőségeket, vegyenek részt 

a különböző szakkörök, foglalkozások munkájában, fejlesszék sokoldalúan képességeiket 

 Váljon belső igényükké az önfejlesztés, önművelés 

 Alakuljon ki az élethosszig tartó tanulási igényük 

 Ismerjék saját egyéni képességeiket, érdeklődésüket, tudatosodjon bennük az önismeret szerepe a 

személyiségüknek megfelelő pályaválasztásban 

 Tudják összehasonlítani az egyes pályák jellemzőit, és rendelkezzenek megfelelő ismeretekkel 

választott szakmájukkal, hivatásukkal kapcsolatban 

 Legyenek képesek mérlegelni saját pályaválasztási lehetőségeiket. 

 Tudjanak önállóan tájékozódni a pályaválasztási dokumentumokban, ismerjék az elektronikus fel-

vételi rendszerét 

 Ismerjék a hivatástudat szerepét, jelentőségét 

 Ismerjék meg és tudják alkalmazni az álláskeresés különböző technikáit (önéletrajz, személyes 

megjelenés, kommunikáció, viselkedés) 

 Tájékozódjanak munkaerő-piaci lehetőségeikről, munkavállalói szerepükről 

 Tudatosodjon a tanulókban, hogy életük során többször pályamódosításra kényszerülhetnek, ezért 

nagy jelentősége van a folyamatos tanulásnak, önképzésnek 

 Tegyenek különbséget a sikerorientáltság és a sikerhajhászás között 

 Váljon meghatározó értékké a céltudatosság, következetesség, kitartás, erős akarat, pozitív, glo-

bális, kritikus gondolkodás 

Tevékenység 

 Csoportfoglalkozások, egyéni és kiscsoportos beszélgetések 

 A kollégiumi nevelés egész tevékenységrendszere, melynek során orientáljuk a tanulók tanulását, 

érdeklődését, képességeik kibontakoztatását 

 Gyűjtőmunka, kutatómunka 

 Kiselőadások 

 Tájékoztató programokon, előadásokon való részvétel /Nyílt nap/ 

 Szerepjátékok  

Nevelési eljárások, feladatok 

 A tanulók tudatos és tervszerű irányítása érdeklődésüknek, képességeiknek megfelelő területekre, 

programokra 

 Helyes időbeosztás kialakítása, szelektálás a tevékenységek között, prioritások felállítása 

 Tájékozódás a tanulók egyéni célkitűzéseiről, a szülők elvárásairól 



 

 Fel kell hívni a tanulók figyelmét az eredményes pályaválasztás pszichés összetevőire (egyéni ké-

pességek, érdeklődés, motiváció, környezet) 

 Felmérés készítése önismereti tesztek segítségével a tanulók személyiségjegyeiről, érdeklődési kö-

rükről és ehhez kapcsolódóan a pályaválasztási lehetőségeiről 

 Az érdeklődési irányok támogatása, az egyéni ambíciók kibontakoztatása 

 A helyes önismeret, a reális énkép kialakítása, az önbecsülés és önbizalom folyamatos erősítése 

 Az év végi, valamint az érettségi vizsgára való pszichés felkészítés 

 A pályaválasztási dokumentumok bemutatása 

 Továbbtanulási lehetőségek, elhelyezkedési esélyek keresése a diákok bevonásával 

 Álláskeresési technikák gyakoroltatása, az ehhez szükséges kommunikációs stílus kialakítása 

 Hangsúlyozni kell a változásra, megújulásra való képesség fontosságát, hogy diákjaink alkalmaz-

kodni tudjanak a változó körülményekhez, élethelyzetekhez 

 A végzős tanulók felvételi eredményeinek visszacsatolása, pályakövetés 

Megvalósítási kritériumok 

 A helyileg szokásos tanulási rend keretei között a tanulók szorgalmasan sajátítják el az ismereteket 

eleget téve állapotbeli kötelességüknek  

 Felismerik az önismeret szerepét a helyes pályaválasztásban, elfogadják saját képességeiket, lehe-

tőségeiket 

 Tudnak önállóan tájékozódni a pályaválasztási dokumentumokban 

 Belátják a permanens tanulás, az önművelés, önfejlesztés, önképzés szükségességét 

 A pályaválasztásban a lehetőségek mellett figyelembe veszik a társadalmi kihívásokat és a gazda-

sági helyzetet 

Ellenőrzés 

Megfigyeléssel 

 a tanórákra és a vizsgákra való folyamatos és rendszeres felkészülés nyomon követése 

 a tanulók munkához és egyéb tevékenységekhez való viszonyulása 

 céltudatosságuk, akaraterejük, kitartásuk alakulása  

Beszélgetéssel, tesztek segítségével 

 tájékozottságuk, helyes önismeretük feltérképezése 

 az egyes szakmákkal, foglalkozásokkal kapcsolatos ismereteik mélysége 

 elképzeléseik, információik a munka világáról 

 

 

 



 

3.3.11. Gazdasági és pénzügyi nevelés  

Cél: A tanulók felismerik saját felelősségüket az értékteremtő munka, a javakkal való ésszerű gaz-

dálkodás, a pénz világa és a fogyasztás területén 

Követelmény 

 Tudják mérlegelni döntéseik közvetlen és közvetett következményeit és kockázatait 

 Lássák világosan a rövid és hosszú távú céljaik, valamint az erőforrások kapcsolatát, az egyéni és 

közösségi érdekek összefüggését, egymásrautaltságát 

 Ismerjék meg a helyes családi gazdálkodás alapjait 

 Ismerjék meg az alapvető banki műveleteket (csekk kitöltése, bankkártya használata, pénzátutalás) 

 Legyenek tisztában otthoni pénzügyeikkel, lehetőségeikkel, korlátaikkal 

 Lássák a munkával szerzett jövedelem és az ebből finanszírozható javak, szolgáltatások összefüg-

géseit 

 Alakuljon ki bennük a tudatos és kritikus fogyasztói magatartás, és az hasson a fenntartható fejlő-

dés irányába 

 Ismerjék meg a vállalkozás lényegét, alapvető formáit és működését 

 Legyenek információik a társadalmi és gazdasági problémák kialakulásának okairól  

Tevékenység 

 Csoportfoglalkozásokon alapvető ismeretek elsajátítása 

 A témával kapcsolatos előadásokon való részvétel 

 Gyakorlás (pénzkezelési technikák) 

 Kiscsoportos játékok – Gazdálkodj okosan! 

 Vita, beszélgetések 

 Példák begyűjtése a gazdálkodással kapcsolatban (család, rokonság, ismerősök köréből) 

Nevelési eljárások, feladatok 

 Csoportfoglalkozások, egyéni és kiscsoportos beszélgetések a témával kapcsolatban 

 Gyakoroltatás 

Megvalósítási kritériumok 

 A diákok rendelkeznek azokkal az alapvető ismeretekkel, amelyek segítik a majdani háztartás és 

gazdálkodás tervezését, a tudatos fogyasztóvá válást, az eligazodást a mindennapi életben, a gaz-

daság és pénzgazdálkodás világában 

 A jövedelmeket, a javakat tisztességes munkával kívánják megszerezni 

 Elismerik szüleik erőfeszítését az anyagiak előteremtésében, felelősen gazdálkodnak a zsebpénz-

zel 



 

 Tisztában vannak a család pénzügyi lehetőségeivel és annak megfelelően fogalmazzák meg igé-

nyeiket, elvárásaikat 

 Mértéktartóak a fogyasztásban, képesek takarékoskodni, félretenni valamilyen jó cél érdekében 

Ellenőrzés 

Megfigyeléssel 

A diákok 

 munkával kapcsolatos attitűdjeit 

 anyagiakhoz való viszonyát 

 fogyasztási, költekezési szokásait 

 a tulajdonában lévő javakhoz (ruházat, sportruházat, technikai eszközök, taneszközök) való viszo-

nyulást, azok kezelését 

 

3.3.12. Médiatudatosságra nevelés 

Cél: Kialakulnak és fejlődnek a tanulókban a média megértéséhez szükséges kritikai és értelmezési 

képességek 

Követelmény 

 A tanulók értsék az új és hagyományos média nyelvét  

 Ismerjék a társadalom és a média kölcsönös kapcsolatát 

 Ismerjék a valóságos és virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés megkülönböztetésének 

módját 

 Alakuljon ki kritikai érzékük a média megválasztásához 

 Ismerjék a reklám hatását a fogyasztásra 

 Tanulják meg hatékony módon felhasználni a számítógép és egyéb online média nyújtotta lehető-

ségeket 

 Ismerjék meg a közösségi tartalmak etikus, jogszabályok szerinti használatának és felhasználásá-

nak szabályait 

 Tudatosuljanak az adatbiztonsággal, jogtudatossággal, a függősséggel (internet, számítógépes já-

tékok) és egyéb veszélyekkel és azok elkerülésével kapcsolatos ismeretek 

Tevékenység 

 A televízió- és internetfüggőség bemutatása 

 Reklámok bemutatása különféle példákon keresztül 

 Híradásokon keresztül a média politikai közreműködését elemezzük 

 A médiatartalmak és a valóság összefüggésének vizsgálata reklámokon keresztül 

 Internethasználat gyakorlása (e-mailküldés, keresés, stb.) 



 

 Televízió műsorok, előzetesek megtekintése  

 Újságcikkek kritikai elemzése 

 Online levelek elemzése 

 Ismerkedés a médiával folyóiratokon, újságcikkeken keresztül 

Nevelési eljárások, feladatok 

 Csoportfoglalkozások, egyéni és kiscsoportos beszélgetések a témával kapcsolatban 

 IKT eszközök alkalmazásában való jártasság fejlesztése 

 A média használatát igénylő feladatok (gyűjtőmunka, kiselőadások, ppt-k készítése, beszámolók, 

film illetve könyvajánlók összeállítása, műveltségi feladatsorok szerkesztése stb.) kijelölése 

Megvalósítási kritériumok 

A tanulók 

 képesek eligazodni a média világában, bátran és felelősséggel használják azokat a szórakozásban, 

szabadidőben, a tanulásban, az információszerzésben a világgal való kapcsolattartásban 

 ki tudják szűrni a számukra hasznos információkat, átértékelni azok pontosságát és megbízható-

ságát 

 ismerik a média előnyeit és veszélyeit 

Ellenőrzés 

Megfigyeléssel 

 mennyire van jelen a média a diákok életében 

 mennyi időt töltenek internetezéssel 

 olvasnak-e egyáltalán, s ha igen milyen folyóiratokat 

Beszélgetéssel, tesztekkel 

 szereznek-e ismereteket a kultúra, a tudomány területéről 

 érdeklődnek-e a társadalmi problémák iránt 

 tájékozódnak-e a politikai helyzetről 

 milyen mértékben vannak tisztában az internetezés szabályaival, a közösségi oldalak buktatóival 

 

4. A KOLLÉGIUMI TEVÉKENYSÉG RENDSZERE 

A kollégium a nevelési és oktatási feladatainak teljesítéséhez a nevelési folyamat során a tanulói te-

vékenységeket kollégiumi programok, csoportos és egyéni foglalkozások keretében szervezi. Ezek 

tartalmát és időkeretét a nemzeti köznevelésről szóló törvény, a Kollégiumi nevelés országos alap-

programja, valamint kollégiumunk pedagógiai programja határozza meg. 



 

 A kollégiumi foglalkozásokat a pedagógiai programnak megfelelő éves tanulói foglalkozási terv 

alapján kell megszervezni, mely diákotthoni csoportonként tartalmazza a kötelező foglalkozásokat, 

továbbá a kollégium egészére az előre tervezhető szabadon választható foglalkozásokat. 

A kollégiumi foglalkozásokat a pedagógiai programnak megfelelő éves munkaterv alapján szervez-

zük. A kollégiumnak az éves tanulói foglalkozási terv elkészítéséhez minden tanév első hetében fel 

kell mérnie, hogy hány tanuló és milyen szabadon választható foglalkozáson kíván a tanévben részt 

venni. 

Az éves tanulói foglalkozási tervet a kollégiumi csoportvezető nevelőtanár az adott tanév szeptember 

15-éig készíti el és az intézményvezető hagyja jóvá. Az éves tanulói foglalkozási tervet az elfogadást 

követő három munkanapon belül a helyben szokásos módon közzé kell tenni. A tanulók a közzété-

teltől számított hét munkanapon belül jelenthetik be írásban a kollégium vezetőjének, hogy melyik 

szabadon választható foglalkozáson kívánnak részt venni.  

A foglalkozások tervezése, szervezése során kiemelten ügyelünk a pozitív, aktív tanulási attitűd ki-

alakítására és megerősítésére, az egyénre szabott tanulási utak támogatására, a kreativitás fejleszté-

sére, az egész életen át tartó ismeretbővítés fontosságára, gondoskodunk a tanulókkal való személyes 

törődés tapintatos formáinak kialakítására. Külön figyelmet fordítunk a nemzetiségi sajátosságokra 

és a sajátos nevelési igényű tanulók egyéni szükségleteire. A foglalkozások formáját és tartalmát úgy 

határozzuk meg, hogy azok hozzájáruljanak a tanulók erkölcsi gyarapodásához, személyiségének 

gazdagodásához, kompetenciáik fejlesztéséhez, a közösség fejlődéséhez. 

A tanuló köteles részt venni: 

 heti 13 órában venni felkészítő-fejlesztő, illetve tematikus foglalkozásokon 

 heti 1 órában közösségi szintű csoportvezetői foglalkozásokon 

 heti 1 órában a kollégium által biztosított és a kínálatból általa választott szabadidős foglalkozá-

sokon. 

A foglalkozások időtartama: 45 perc 

 

4.1. A kollégium által kötelezően biztosítandó foglalkozások 

4.1.1. Felkészítő foglalkozások 

a) Rendszeres, iskolai felkészülést biztosító egyéni és tanulószobai foglalkozás 

A tanulók 7 tanulócsoportban 4x3 órában nevelőtanár által felügyelt szilenciumi foglalkozáson vesz-

nek részt, mely a rendszeres iskolai felkészülést biztosítja. A pedagógus számára feladat a tanuláshoz 

szükséges feltételek folytonos biztosítása a tanulók számára, szükség esetén felkészült szaktanári tá-

mogatás nyújtása, illetve a korábban kijelölt tanórai produktum (pl. írásbeli házi feladat kutatómun-



 

kára kiadott iskolai prezentáció stb.) elkészültének elősegítése és ellenőrzése, a hibák kijavítása, le-

hetőség szerint a tanulóval minél intenzívebb együttműködésben, a tanulói kulcskompetenciák fej-

lesztésének hatékony eszközeivel élve.  

A tanár a foglalkozáson jelenléti ívet vezet, mely tartalmazza az érkezés idejét és a szilenciumról való 

távolmaradás okát. A foglalkozás látogatása alól a kollégiumvezető, illetve a csoportvezető nevelő-

tanár felmentést adhat engedélyezett rendszeres délutáni elfoglaltság miatt (pl. iskolai elfoglaltság, 

szakköri tevékenység, egyesület által igazolt sporttevékenység, szülő által igazolt magánóra). 

b) Differenciált képességfejlesztő, tehetség-kibontakoztató foglalkozás 

A foglalkozások kiemelt célja a tehetség felismerése, motiválása, helyzetbe hozása, értékteremtő, 

konstruktív kikapcsolódási lehetőségek nyújtása a diákok számára. A pedagógus feladata ebben az 

esetben a tanuló tevékenységének orientálása, tehetsége kibontakozásának szakszerű segítése. For-

mája: egyéni vagy csoportos foglalkozás.  

c) A bármely okból lemaradó tanulók felzárkóztatása  

A foglalkozás célja a tanulók tantárgyi hátrányainak kompenzálása, szakszerű pedagógiai segítség-

nyújtásával, az adott iskolai tantárgyból, vagy szakterületről. A pedagógus szabad választása alapján, 

vagy szükség esetén kötelezetten (bukásveszély), de mindig a csoporthoz, vagy egyénhez igazítottan, 

tantárgyi oktatás keretében célzott módon segíti a tanulót/tanulókat a tananyag elsajátításában, iskolai 

számonkérésre való felkészülésben. 

d) A tantárgyi ismeretek bővítése és a pályaválasztás segítése érdekében szervezett szakkörök, 

diákkörök 

A foglalkozás célja a tanulók pályaválasztásának elősegítése új ismeretek átadása révén. Ezt a célt  

szolgálják  például  az egyetemeket bemutató, kollégiumban kihelyezett különböző programok, egy-

kori kollégista tanulók élménybeszámolói egy-egy felsőoktatási intézményről, munkahelyről, illetve 

minden olyan kollégiumi foglakozás, amely a helyes pályaválasztással kapcsolatosan alkalmas a ta-

nulók kellő szintű felkészítésére. 

 

4.1.2. Egyéni és közösségi fejlesztést megvalósító foglalkozások 

a) Csoportvezetői foglalkozások 

 Általános csoportfoglalkozás 

A csoportfoglalkozásokat heti 1 alkalommal, lehetőleg állandó időpontban kell tartani. 

A csoportfoglalkozásokon kerül sor a csoport életével kapcsolatos feladatok, tevékenységek, esemé-

nyek, problémák megbeszélésére, értékelésére. 

 Tematikus csoportfoglalkozások 

A rendeletben előírt témakörök, időkeretek és szervezési formák figyelembe vételével szervezett fog-

lalkozások (lásd a KNOAP cél- és feladatrendszerét). 



 

b) A kollégiumi közösségek szervezésével összefüggő foglalkozások 

 A diákönkormányzat támogatása 

Intézményünkben (gimnázium és a kollégium) egy közös diákönkormányzat működik állandó kollé-

giumi képviselőkkel, sőt a DÖK jelenlegi elnöke kollégiumunk lakója. 

A DÖK választott tisztségviselői révén részt vesz a diákközösségek mindennapi életével kapcsolatos 

célok kijelölésében, a feladatok végrehajtásában, az elért eredmények értékelésében, a keresztény 

közösségek építésében. E folyamatban a DÖK tagjai és vezetői képessé válnak a demokratikus ér-

dekérvényesítés, problémamegoldás és konfliktuskezelés technikáinak, módszereinek alkalmazására. 

Kialakul bennük az egyénekről és csoportokról való gondoskodás képessége, a felelősségtudat, az 

önkiszolgáló képesség, beszéd, tárgyalási és kommunikációs képesség, az ítélő és döntési valamint 

az együttműködési képesség 

 Diákfórumok (kollégiumi gyűlés, kisebb közösségek szerinti megbeszélés) 

A közös esti imát követően minden alkalommal van lehetőség az aktuális feladatok megbeszélésére, 

problémák felvetésére és megvitatására 

c) A tanulókkal való egyéni törődést biztosító foglalkozások 

Ezek a foglalkozások egy tanulóhoz, vagy kisebb csoportokhoz igazodva szükség szerint (tanulói, 

vagy pedagógusi kezdeményezésre) szerveződnek. Céljuk az egyéni, családi, nevelési problémák 

megbeszélése, a napi feladatok teljesítése, ellenőrzése, vagy a tanulmányi munka segítése. A peda-

gógusok ennek keretében az egyén teljes körű pedagógiai és szülői jellegű segítését, nevelését, moti-

válását, értékelését végzik. 

 

4.1.3. Szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozások 

A szabadidős foglalkozásokon  

 szerepet kap az egészséges és kulturált életmódra nevelés, az önellátás képességének fejlesztése, 

a diáksport, a természeti környezet megóvása, ápolása 

 hangsúlyt kap a tanulók irodalmi, képzőművészeti, zenei és vizuális képességének, kreativitásá-

nak fejlesztése 

 a nemzetiségi és etnikai kisebbségekhez tartozó tanulók lehetőséget kapnak az anyanyelvi, nem-

zetiségi kultúrákhoz való kötődésük erősítéséhez 

 a pályaorientációt segítendő természettudományos, műszaki, vállalkozói és gazdasági témák ke-

rülnek feldolgozásra 

Tömbösítés, projekt-programok 

A jogszabály adta lehetőségeket kihasználva a kollégium időátcsoportosítással élve bizonyos foglal-

kozásokat tömbösít, illetve projekt jelleggel szervez. Ezek jellemzően szabadidős foglalkozások, de 



 

az alapprogramban rögzített témakörökben is van lehetőség témanapok, témahetek, projektek szer-

vezésére, sőt az EMMI által kezdeményezett központi témahetek megvalósításába is be lehet kapcso-

lódni. 

Rendszeres foglalkozások 

 Diákkörök 

 Művészeti csoport 

 Sportkör 

Eseti programok 

 Házi bajnokságok 

 Városi és regionális kollégiumi bajnokságok 

 Játéktermi foglalkozások, bajnokságok 

 A kollégium hagyományos rendezvényei /karácsonyi ünnepség, ballagás, év végi szalonnasütés/ 

 A kultúrkör tevékenysége /mozi, színház, múzeum, kiállítások látogatása/ 

 Kollégiumi seregszemle a magyar kultúra napja alkalmából 

 Versenyek, vetélkedők, előadások 

 Klubprogramok /tévézés, zenehallgatás, karaoke estek/ 

 Kirándulások, túrák 

 

Nemzeti ünnepeinkről, emléknapjainkról iskolai ünnepségek keretében emlékezünk. A jeles alkal-

makról a kollégiumban tematikus faliújság készül a munkatervben található beosztás szerint. 

Az intézményünk egyházi jellegével kapcsolatos liturgikus és egyéb vallásos témájú foglalkozások, 

tevékenységek széles köre, az egyén fejlődésén túl, szintén kiválóan szolgálja a kollégiumi közösség 

építését, megszilárdulását: 

 Szentmisék 

 Közös esti imák 

 Zsolozsma végzése heti rendszerességgel 

 Októberi rózsafüzérek, májusi litániák végzése 

 Gregorián éneklés adventben illetve a nagyböjti időszakban 

 Adventi gyertyagyújtások verses-zenés elmélkedés keretében 

 FAVÉT /Fiatalok A Világ Életéért Találkozó előkészítése, lebonyolítása az iskolával közösen/ 

 Bekapcsolódás a Társszékesegyházak /Gk. és Rk./ liturgikus programjaiba 

 Részvétel a KÉSZ rendezvényein 

 Aktív részvétel és szerepvállalás az egyházközségek életében 

 Zarándoklatok, ifjúsági találkozók 



 

A foglalkozások kiválasztása a tanuló egyéni döntése, amennyiben azonban valamelyiket kiválasz-

totta, arra járni köteles. Nem kötelező jelleggel a tanulók igényük, érdeklődésük, szabadidejük függ-

vényében a választható tevékenységek kínálatából természetesen bármelyikbe bekapcsolódhatnak. 

 

4.2. A foglalkozástípusok és más pedagógiai tevékenységek időkeretei 

4.2.1. A foglalkozások időkeretei 

A kollégium tanévenként foglalkozás-felosztást készít, amelyben meghatározza a pedagógus munka-

időkeret felhasználásának foglalkozási kereteit típusok szerint. 

A csoportok részére kötelező foglalkozás (24 ó/hét) 

 tanulást segítő foglalkozások (szilencium, tehetséggondozás, felzárkóztatás) - 13ó/hét 

 egyéni és közösségi fejlesztést megvalósító foglalkozások - 10ó/hét 

 szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozások - 1ó/hét 

A kollégium részére kötelezően biztosítandó órakeret 

 foglalkozások (24 óra/hét/csoport) 

 kollégiumi élet szervezésével összefüggő foglalkozás: részlegenként és nemenként legalább 100 

tanulónként 1 nevelő biztosítandó. Az az idő, amikor a tanuló a kollégiumban tartózkodik, de 

nem vesz részt foglalkozásokon. 

4.2.2. Pedagógiai felügyelet 

A kollégium – szervezeti egységenként egy pedagógus közreműködésével (a továbbiakban: ügyeletes 

nevelőtanár) – gondoskodik a foglalkozáson nem tartózkodó tanulók pedagógiai felügyeletéről, a kol-

légiumi élet szervezéséről. 

A kollégium zavarmentes működésének biztosítása céljából az ügyeletes nevelőtanár: 

a) visszatérő rendszerű ellenőrzést folytat a külső és belső biztonsági rendszabályok, a balesetvé-

delmi előírások betartása, az egyéni és közösségi tulajdon védelme, a megelőzés érdekében, 

b) folyamatos jelenlétével biztosítja a házirend betartatását, különös tekintettel az együttélési normák, 

a személyiségvédelem, a diákok önrendelkezési jogának érvényesülésére, 

c) időszakos ellenőrzést folytat az egyéni és közösségi rend fenntartása, a tisztasági és az egészség-

védelmi szabályok teljesítése céljából, 

A pedagógiai felügyelet átadásakor az ügyeletes nevelőtanárok között – dokumentált – információ-

cserére kell sort keríteni.  

 

A kollégiumi élet szervezése során a kollégium vezetőjének a feladata:  

a) a napirend szerinti tevékenységek, így az ébresztő, a takarodó, az étkeztetés megszervezése, fel-

ügyelete, ellenőrzése, 

b) a tanulói nyilvántartások, különösen a betegség, távollét, kimenő, engedélyek folyamatos vezetése, 



 

c) a közös helyiségek és közösségi eszközök használatának, az öntevékeny diákkörök tevékenységé-

nek a felügyelete, 

d) a felmerülő egyéni problémák kezelése, ennek részeként az ügyeletes nevelőtanári intézkedés, to-

vábbá információtovábbítás a csoportvezető nevelőtanárnak. 

 

5. A TANULÓK ÉLETRENDJE, A TANULÁSA, SZABADIDEJE SZERVEZÉSÉNEK PEDAGÓGIAI ELVEI 

 A kollégium színteret biztosít a megfelelő életritmus kialakításához az ehhez kapcsolódó szokás-

rendszer megalapozásához 

 Biztosítjuk tanulóink optimális testi-lelki fejlődésének feltételeit 

 A tanulók napi és heti rendjének kialakítása során figyelembe vesszük a tanulói, szülői és iskolai 

igényeket, az intézményi hagyományokat, szokásokat 

 A tanulók napi életének kereteit úgy szervezzük, hogy azok a tanulók egyéni és életkori sajátossá-

gaihoz igazodjanak 

 A kollégium otthonos, kulturált, esztétikus közegként működik, ahol a tanulók jól érezhetik ma-

gukat, és ami egyben fejleszti ízlésüket, igényességüket 

 A tanulás tárgyi és időbeli feltételeit biztosítjuk 

 Gazdag szabadidős programkínálattal rendelkezünk, mely alkalmazkodik a tanulói igényekhez 

 Fontos feladatunk továbbá, hogy a tanulók érzékenyek legyenek környezetük állapota iránt, élet-

vitelükbe épüljön be a környezetkímélő magatartás egyéni és közösségi szinten egyaránt. 

 

6. A TANULÓK FEJLŐDÉSÉT, TEHETSÉGGONDOZÁSÁT, FELZÁRKÓZTATÁSÁT, PÁLYAVÁLASZTÁ-

SÁT, AZ ÖNÁLLÓ ÉLETKEZDÉST ELŐSEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK SZERVEZÉSÉNEK ELVEI 

A kollégium lehetőséget és tárgyi, szakmai feltételrendszert biztosít: 

 a társas viszonyok demokratikus elsajátításához, gyakorlásához, az önállóság, öntevékenység, ön-

kormányzó képességek fejlesztéséhez 

 a pozitív közösségi szokások és minták közvetítéséhez 

 a szociális készségek (empátia, tolerancia, kooperáció, konfliktuskezelés, kommunikációs és vita-

kultúra, szervezőkészség stb.) fejlesztéséhez 

 a közösségi együttélés szabályainak elsajátításához, az egyén,a csoport, a társadalom kölcsönha-

tásainak megértéséhez 

 a családi életre (a családtagi szerepekre, a párkapcsolatok kulturált kialakítására, a takarékos és 

ésszerűgazdálkodásra stb.) nevelés 

 a reális önkép és önismeret kialakításához 

 a felnőtt szerepre való felkészüléshez 



 

 a munka és a gazdaság világában való eligazodáshoz 

A kollégiumban zajló programok: vers és prózamondás, sportversenyek, pályázatok, kiállítások, kol-

légiumi programokban való szerepvállalás, projektek, diák-önkormányzati munka a tehetségazonosí-

tást szolgálják. 

A tanulók támogatást kapnak hátrányaik kompenzálásához, feltérképezzük, elemezzük a tanulási ne-

hézségek okát, figyelembe véve az egyéni problémákat. Beszélgetéseket folytatunk a tanulókkal, a 

szülőkkel, az iskolával. Felzárkóztató programot szervezünk az iskolai követelményekkel összehan-

goltan. Folyamatosan követjük a tanulás eredményességét, a havi iskolai átlagok kiértékelése alapján 

aktualizáljuk, módosítjuk a segítségnyújtás, fejlesztés formáit. Kiemelt feladatunk a tanulás tanítása, 

a tantárgyaknak megfelelő tanulási módszerek elsajátítása és alkalmazása. A korrepetálásokat a tanu-

lási igényekhez igazítjuk. 

A pályaorientációs foglalkozásokon bővítjük a tanulók ismereteit a választható pályákkal kapcsolat-

ban, tájékozódunk elképzeléseikről, terveikről, segítséget nyújtunk a kompetenciáknak, érdeklődés-

nek megfelelő irány kiválasztásában, a még fejlesztendő készségek korrekciójában, fejlesztjük a diá-

kok önismeretét. 

 

7. A KOLLÉGIUMI KÖZÖSSÉGI ÉLET FEJLESZTÉSÉNEK MÓDSZEREI, ESZKÖZEI, A MŰVELŐDÉSI ÉS 

A SPORTOLÁSI TEVÉKENYSÉGEK SZERVEZÉSÉNEK ELVEI 

A kollégiumban a közösség életében való részvétel a kortárs közegben meghatározó élmény, hiszen 

ebben a közegben szerez szociokulturális tapasztalatokat, ebben alakul személyisége. 

A kollégium legkisebb szervezeti egysége a csoport. A csoport saját programot készít, mely része a 

kollégium éves munkatervének. 

 fontos, hogy a diákok elsajátítsák a társas együttélés alapvető szabályait, alakuljon ki szabálytu-

datuk 

 az önkiszolgáló és felelősi rendszer segítse elő a közösség önszerveződését, értsék meg a döntési 

szabadság és a felelősség összhangjának jelentőségét 

 az együtt cselekvés, a közös feladat-megoldások segítik a tanulók egymás közötti kooperációját 

 feladatunk a kulturális és művészeti értékek közvetítése, valamint a tanulók pozitív ízlés formálása 

 a kollégiumnak olyan programkínálatot kell biztosítani, amellyel felkelti a tanulók művészet iránti 

érdeklődését 

 a hagyományos kollégiumi rendezvények színvonalas kulturális tevékenységek legyenek 

 fontos feladat a tanulók testi és lelki egészségének megőrzése, az egészségkárosító szokások ki-

alakulásának megelőzése 

 a kollégium kulturális és sportélete hozzájárul az egészséges életvitel, a helyes életmód kiválasz-

tásához, a testi és mentális képességek folyamatos megőrzéséhez és fejlesztéséhez 



 

 a kollégium a maga sajátos eszközeivel, ápolja és megújítja az önálló arculatához kapcsolódó ha-

gyományait, erősíti a kollégiumi közösség együvé tartozását. 

 

8. A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓKNAK SZERVEZETT FELZÁRKÓZTATÓ, TEHETSÉGGONDOZÓ, 

TÁRSADALMI BEILLESZKEDÉST SEGÍTŐ FOGLALKOZÁSOK  

Hátrányos helyzetűnek tekintjük mindazon tanulókat, akik speciális foglalkozások nélkül az életben 

nem egyenlő esélyekkel indulnak. A kollégium minden lehetséges eszközével erőfeszítést tesz az 

indulási hátrányok csökkentésére, a társadalmi egyenlőtlenségek hatásainak enyhítésére. A hátrányos 

helyzetű tanulók esetében különösen fontos, hogy tudásuknak és képességüknek megfelelően tanul-

janak, illetve akarjanak teljesíteni.  

Igyekszünk felismerni a szociális képességek tekintetében fejletlen és/vagy beilleszkedési zavarral 

küszködő, a kreativitás szintjén és/vagy motivációjukat tekintve fejletlen tanulót. 

Külön figyelmet fordítunk arra, hogy felismerjük és egyéni bánásmódban részesítsük a rejtett dysgrá-

fiás, dyslexiás, dyscalculiás tanulókat. 

Külön figyelmet szentelünk a határokon túli magyar tanulók helyzetének. A nemzeti, etnikai kisebb-

séghez tartozó, valamint a határon túlról érkező diákok számára hétvégeken is lakhatást biztosítunk, 

valamint segítjük az anyaországban való tájékozódásukat, hagyományaik átadását, ápolását, kultúrá-

juk megőrzését. 

A hátrány felismerése, mibenlétének megállapítása mindannyiunk felelőssége. Feltétlen szükség van 

tehát a nevelőtestületen belüli folyamatos információáramlásra. 

 A tanulási és a mentális problémák leküzdéséhez tanulóinknak tanári segítséget nyújtunk és olyan 

pedagógiai környezetet teremtünk, mely ezt segítse elő 

 A korrepetáló, felzárkóztató foglalkozásokat minden tanuló igénybe veheti 

 Lehetőség van tanulóinknak az önképzésre melyben segítséget nyújt a kollégium olvasóterme, a 

szakköri és a diákköri tevékenységek és megbízatások rendszere 

 Felvilágosítást adunk a szociális juttatások lehetőségeiről szülői értekezleteken, fogadóórákon, 

családlátogatásokon, 

 Foglalkozásokon szert tesznek olyan emberismeretre, konfliktuskezelési technikákra, alkalmazko-

dóképességre, amelynek révén képesek lesznek elsajátítani az együttműködés szabályait 

 Életmódjukban az egészség-, és rendszeretet, környezettudatos életmód, az egyéni-, és társadalmi 

tulajdon tisztelete, megfelelő életritmus, pozitív emberi értékek, család, kölcsönös embertársi tisz-

telet, hazaszeretet, felelős gondolkodás, együttérzés, tolerancia lesz a meghatározó, amelynek ré-

vén megbecsült, értékes és boldog tagjaivá válnak társadalmunknak 

 

 



 

9. A TELJESKÖRŰ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK 

9.1. A részfeladatok felsorolása: 

 az egészséges táplálkozás, 

 a mindennapos testnevelés, testmozgás, 

 a testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségnek megelőzése,  

 a szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése, 

 a bántalmazás és a kollégiumban az erőszak megelőzése, 

 a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás, 

 a személyi higiéné biztosítása, 

 a testi, lelki, mentális egészség fejlesztése, 

 a magatartási függőség, a bántalmazás megelőzése 

A lelki egészségfejlesztés célja: 

 a helyes istenkapcsolat és az emberi kapcsolatok építése, a vertikális és a horizontális sík egyen-

súlyának felépítése 

 a kiegyensúlyozott pszichés fejlődés elősegítése 

 a környezethez történő alkalmazkodás képességének támogatása 

 a környezetből érkező ártalmas hatások kivédése stratégiájának kialakítása 

Kiemelés 

Intézményünk saját konyhát működte, így rendkívül sokat tehetünk az egészséges táplálkozás érdek-

ében. Folyamatosan nyomon követjük az étkezést irányító pedagógusok, a konyhai személyzet, és a 

diákok észrevételeit. Törekszünk az igények felmérésére és lehetőség szerinti kielégítésére. Nagyon 

nehéz összehangolni a törvényi előírásokat a felmerülő igényekkel. Összességében az étkeztetés szín-

vonala jónak mondható.  

 

9.2. Egészségügyi ellátás 

A diákok egészségügyi problémák esetén első lépésként az ügyeletes tanárhoz fordulhatnak, aki mér-

legelve az esetet dönt arról, hogy háziorvoshoz, ügyeletre vagy baleseti sebészetre irányítja a diákot. 

Két háziorvos fogadja gyermekeinket váltott időkeretben, tehát valamelyikük minden napszakban 

elérhető.  

Egyszerűbb esetekben, az ápolói képesítéssel is rendelkező portás áll rendelkezésre. A portán egész-

ségügyi láda található s szükséges gyógyszerekkel. A nevelői szobában szintén rendelkezésre állnak 

a szükséges gyógyszerek, eszközök. 

Sürgős, súlyosabb esetekben mentőt hívunk.  

 



 

9.3. Egészséges életvitel 

A kollégium szervezett keretek között biztosítja a megfelelő pihenést tartalmazó életritmust. A tisz-

tálkodás és a rendezett lakókörnyezet biztosított. Kikapcsolódásra számtalan lehetőséget kínálunk. 

Legaktívabb formája a sport, tanulóink szinte minden sportágat gyakorolhatnak egyénileg vagy szer-

vezett keretek között is. A feltételek magas színvonalon adottak (tornatermek, sportudvarok, futópá-

lya stb.) Játéklehetőséget is biztosít a klubszobában elhelyezett biliárd, csocsó és darts. 

A helyes napirend és életrend kialakítása, elfogadása minden itt dolgozó szívügye, mert ezáltal biz-

tosítható a diákok számára az egészséges életvitel kialakításának lehetősége. 

 

9.4. Káros szokások elleni küzdelem, bűnmegelőzés-preventív eszközökkel 

Társadalmunkban jelentős mértékkel jellemző a függőségek korai kialakulása. Elsősorban az Inter-

net-, a játék-, az alkohol-, és a cigarettafüggőség a jellemző. A fogyasztói társadalom hátrányos kö-

vetkezményei ezek. Feladatunk, felelősségünk a diákok megóvása ezektől a káros hatásoktól, első-

sorban meggyőző tájékoztató, felvilágosító munkával. Nagyon fontos a személyes élettapasztalatok 

őszinte megosztása és a személyes példaadás.  

A bűnmegelőzés témakörében szakemberek által vezetett preventív előadásokat szervezünk.  

 

10. A GYERMEK-ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ TEVÉKENYSÉG 

Kollégiumunkban alacsony számban vannak jelen tanulási vagy szocializációs hátránnyal küzdő 

tanulók. Munkánk során igyekszünk kialakítani a kollégisták képességét arra, hogy elkerüljék a 

környezet, a város egészséget és biztonságot veszélyeztető helyeit és helyzeteit. Ennek érdekében a 

tanulók tájékoztatást kapnak a jogaikról és jogaik érvényesítésének lehetőségeiről, igyekszünk minél 

több ismeretet eljuttatni hozzájuk a dohányzás, az alkohol – és kábítószer fogyasztás testi és lelki 

károsító hatásáról. Célunk, hogy értelmes alternatívákat kínáljunk számukra a deviáns, destruktív és 

anyagilag fenntarthatatlan szórakozási formák helyett, valamint az, hogy az ilyen magatartásformákat 

felismerjék és társaiknak történő segítségnyújtással vagy a tanárok illetve szakember bevonásával 

kezelni is tudják. 

Minden pedagógus közreműködik, a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanulók 

fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. Munkánk 

leglényegesebb eleme tehát a prevenció és a korrekció. Ehhez szükséges a szülők és a nevelők 

összehangolt munkája.  

Legfőbb feladatok:  

 A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű és a veszélyeztetett tanulók felmérése a 

tanév elején 

 Alapvető cél, hogy anyagi nehézségek miatt egyetlen növendék se maradjon ki a kollégiumból 



 

 Ennek megvalósítása érdekében a szülőkkel, a tanulóval, az alapítvánnyal és az intézményveze-

téssel közösen keressük a segítségnyújtás lehetőségeit a következő területeken:  

-  normatív étkezési kedvezmény  

- ingyenes tankönyvellátás  

- Egyedi, alkalomszerű támogatás – meghatározott céllal - a Szent Imre Katolikus Alapítvány ré-

széről 

- Veszélyeztetett tanulók nyomon követése (családlátogatás, együttműködés a nevelési tanácsadó-

val, a családsegítő szolgálatokkal, a gyermekjóléti központtal, a helyi önkormányzat gyermekvé-

delmi és gyám-ügyi feladatot ellátó osztályával, az iskolapszichológussal)  

A gyermekvédelmi munkát irányító etikai követelmények:  

 Minden kollégistát előítéletek nélkül segítünk, védünk, figyelünk, vizsgálunk, meghallgatunk, kér-

dezünk 

 Tiszteletben tartjuk a kollégisták egyéniségét, emberi, gyermeki, személyiségi jogait, emberi mél-

tóságát.  

 Senkit nem részesítünk igazságtalan előnyben, de a lehetséges segítés és beavatkozás érdekében 

rangsorolunk a hátrányosság és a veszélyeztetettség okait, mértékét illetően 

 Minden kollégistához szeretettel és tapintattal közelítünk 

 Nem kíváncsiskodunk, de az adott helyzet feltárásához és megoldásához szükséges információkat 

tudományos igényességgel, az alkalmazható vizsgálati mód-szerekkel megszerezzük 

 A megszerzett információkat titokban tartjuk, azt csak a kollégista helyzetének javítására, problé-

májának megoldására használjuk. Egyéni, családi, intim információkat titokként kezeljük 

A kollégium pedagógiai munkáján belül elsősorban az alábbi tevékenységek szolgálják a 

gyermekvédelem céljainak megvalósítását:  

 felzárkóztató foglalkozások 

 tehetséggondozó foglalkozások 

 beilleszkedési zavarok csökkentése 

 személyes egyéni tanácsadás 

 egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése 

 családi életre történő nevelés 

 kollégiumi étkezési lehetőségek 

 tanulók szabadidejének szervezése 

 tanulók szociális helyzetének javítása, segély, természetbeni támogatás 

 szülőkkel való együttműködés 

 tájékoztatás a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatokról 



 

 együttműködés az iskolaorvossal, az iskola pszichológusával, mentálhigiénés szakemberrel és 

egyéb gyermekvédelemben résztvevő társadalmi szervezetekkel 

 

11. A KOLLÉGIUM HAGYOMÁNYAI ÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSÉNEK TERVE 

Kollégiumunk időben nem rendelkezik nagy múlttal, ezért az elmúlt évek során kiépített hagyomá-

nyok megerősítése és továbbfejlesztése a jelenlegi cél, amit azért tartunk fontosnak, mert a hagyomá-

nyok ápolása jelentősen erősíti a kollégiumhoz való kötődést.  

Az egyház életébe kapcsoló, a liturgikus évhez igazodó hagyományok 

 Minden tanévet szentlélekhívó „Veni Sancte” szentmisével kezdünk 

 Minden csütörtök este bekapcsolódunk az egyház hivatalos imájába, a zsolozsmába –vesperást 

végzünk 

 Minden első csütörtökön, szentmisén veszünk részt, őrizve a hagyományos Jézus Szíve tiszteletet 

 A többi estén közös, szentírást idéző énekes imát végzünk 

 Október 8-án bekapcsolódunk társszékesegyházunk búcsúi szentmiséjében 

 November 5-éhez kapcsolódva névadónkra Szent Imrére emlékezünk, ünnepi műsor és szentmise 

keretében 

 Szent Miklós püspök ünnepén a mikulás ajándékot oszt 

 Az adventi időben ünnepélyes gyertyagyújtások keretében, irodalmi, zenés műsorokkal is készü-

lünk a karácsonyra 

 Karácsony előtt a kisgimnazisták betlehemes játékot adnak elő, felidézve Jézus születésének éj-

szakáját, majd ünnepi vacsorán veszünk részt, az követően pedig őrizve a régi hagyományt, kán-

tálunk 

 Húsvétkor s az azt követő időben a feltámadás örömére és a feltámadásba vetett hit fontosságára 

irányítjuk a diákok figyelmét 

 Pünkösdkor hívjuk, várjuk és befogadjuk a szentlelket, hogy lelkesek legyünk s így készüljünk az 

év végi feladatokra 

 Ballagáskor szentmise keretében búcsúznak a végzősök hálát adva az itt töltött időszakért 

 A tanévet hálaadó szentmisével „Te Deum”-mal zárjuk 

A közösségépítéshez és a kulturális élethez kapcsolódó hagyományok 

 A kollégiummal való első találkozás formája: levélben üdvözöljük az elsős tanulókat és szüleiket, 

illetve tájékoztatjuk őket a diákotthoni követelményekről, valamint a szükséges felszerelési igé-

nyekről 

 Szeptemberben az elsősöket egy nappal korábban költöztetjük, hogy megismerjék egymást, a kol-

légium épületét és a környező városrészt 



 

 Kollégiumi évnyitó szülőértekezletet tartunk, ahol minden nevelőtanár bemutatkozik a szülőknek 

és lehetőség nyílik személyes beszélgetésekre is 

 Megszervezzük az új kollégisták bemutatkozó estjét, vidám keretek között történő befogadásukat 

a régiek részéről 

 A név és születésnapok megünneplése csoport szinten 

 A végzős tanulók búcsúztatása, kollégiumi ballagás, ünnepi műsor, ünnepi vacsora 

 Évbúcsúztató szalonnasütés közös éneklés keretében az erdei tornapályán, ahol a bajnokságok 

eredményének kihirdetésére és díjazására is sor kerül 

 Színházlátogató csoportokat szervezünk, számukra bérletet igénylünk 

 Szervezetten, rendszeresen látogatjuk a városban nyíló kiállításokat, kulturális programokat, hang-

versenyeket 

 Szavalóversenyt szervezünk  

 Versíró- és fordító pályázatot hirdetünk 

 Népszerű a négy évszak fotópályázatunk 

 Kollégistáink bekapcsolódhatnak a nálunk működő néptánccsoport munkájába 

 A kézműves kör lehetőséget kínál az alkotás örömének felfedezésére illetve különböző képzőmű-

vészeti technikák elsajátítására 

 Az AMI keretében diákjaink helyben tanulhatnak hangszeres zenét illetve járhatnak magánénekre. 

 A kultúrát kedvelő, művelő diákjaink többek között a magyar kultúra napjához kapcsolódó sereg-

szemlén mutatkozhatnak be. 

A sporthoz és egészségvédelemhez kapcsolódó hagyományok 

 Kollégiumunk rendkívül sok mozgáslehetőséget kínál az itt élők számára 

 Meghatározott időkeretben rendelkezésükre áll egy sportcsarnok, egy közepes méretű tornaterem 

és egy kisebb konditerem 

 Sportudvarunk és futópályánk rekortán borítású, minden igényt kielégít 

 Ezen kívül van egy 10 gépből álló kondiparkunk is 

 Sporthoz kapcsolódó lehetőség a játékteremben felállított billiárd, csocsó és darts 

 Minden sportág művelésére lehetőség nyílik 

 A legnépszerűbb sportágakban bajnokságokat rendezünk 

 Fiú-lány labdarúgás, kosárlabda, röplabda, asztalitenisz, billiárd, csocsó, darts 

 Bekapcsolódunk a városi és megyei kollégiumok által szervezett versenyekbe, bajnokságokba is 

 

 

 



 

A kollégium hagyományrendszere továbbfejlesztésének terve 

Úgy ítéljük meg, hogy hagyományrendszerünk mennyiségi szempontból nem igényel továbbfejlesz-

tést, hisz életünk legfontosabb eseményeit már beépítettük a rendszerbe. 

Továbbfejlődésre csak minőségben, a diákság körében intenzívebb hozzáállás növelésében van 

lehetőség, hogy egyre inkább magukénak érezzék és megéljék ezen hagyományok 

személyiségformáló, közösségépítő erejét. 

 

12. A KOLLÉGIUM KAPCSOLATRENDSZERE  

12.1. A kollégium kapcsolatrendszere az iskolákkal  

A Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti 

Iskola részben egységes egészként, részben öt önálló egységre és tantestületre tagozódva működik. 

Ennek okai a szerkezeti felépülés, valamint az alapító-fenntartó azon szándéka, hogy egyes feladato-

kat az intézmény egységes egészként, más feladatokat pedig intézményegységenként pedagógiailag 

önállóan oldjon meg.  

A kollégium szoros kapcsolatban áll az intézményegységekkel, különös tekintettel a gimnáziumra, 

hisz lakói egyben a gimnázium tanulói.  

A kollégium vezetője minden hétfőn részt vesz a vezetőségi értekezleten, amelyen az 

intézményegység-vezetők beszámolnak saját területük fő eseményeiről, eredményeiről, problémáiról. 

Az aktuális információkat még aznap délután a szokásos hétindító megbeszélésen megosztja a 

kollégiumi nevelőtestülettel. 

A gimnáziumi és kollégiumi tantestület külön illetékes a saját házirend elfogadásában, a tanulók 

iskolai, illetve kollégiumi fegyelmi vagy kártérítési ügyeiben való döntésében. Kívánatos, hogy a két 

testület rendszeres és tartalmas pedagógiai kapcsolatot tartson fenn. Az osztályfőnökök évente 

néhány alkalommal látogassák meg kollégista diákjaikat. A kollégiumi nevelőtanár legalább 

félévente keresse meg a csoportjába tartozó tanulók osztályfőnökeit pedagógiai tapasztalataik 

kicserélésére. Különös jelentőséggel bírnak a szaktanárokkal való konzultációk illetve a hospitálások. 

A félévi és az év végi osztályozó konferencián a kollégiumi tanárok is aktívan vesznek részt a diákok 

munkájának értékelésében, magatartás és szorgalom jegyeik megállapításában. 

Fontos, hogy mind a gimnáziumban, mind a kollégiumban kapott dicséretek, figyelmeztetések, 

fegyelmi büntetések kerüljenek be a mozaNaplóba. 

Más iskolába járó diákjaink osztályfőnökeivel is rendszeresen konzultálnak a csoportvezető tanárok 

kollégista diákjaik tanulmányi előmeneteléről, iskolai és kollégiumi magaviseletéről. 

Az intézmény által a különböző városi és vidéki általános iskolákban szervezett úgynevezett legációk 

alkalmával élünk a kollégium bemutatásának lehetőségével is (brosura, kisfilm, kollégista diákunk 

beszámolója a kollégiumi életről szóbeli tájékoztatás) Ezeken a szülői értekezleteken igyekszünk 



 

meggyőzni a szülőket, hogy a napi fárasztó utazás helyett válasszák a kollégium által nyújtott hasznos 

alternatívákat a szabadidő eltöltésére. Az évek óta csökkenő kollégiumi létszám ugyanis 

véleményünk szerint nem demográfiai okkal magyarázható. A csökkenés oka a korszellem és a téves 

szülői, valamint tanulói megközelítés. 

A kapcsolattartás formái: szabad átjárás (az intézményegységek az óvoda kivételével egy 

épületegyüttesben működnek), közös pedagógiai és lelki programok, nyitott és közösen szervezett 

kulturális és sportrendezvények, információcsere, közös hagyományt ápoló ünnepek, fogadóóra, nyílt 

nap. 

12.2. Intézményünk külső kapcsolatai 

Hivatalos kapcsolatok  

Az intézmény hivatalos, a törvényekben és az SzMSz-ben meghatározott kapcsolatot tart a fenntartó 

egyházmegyei püspökséggel, plébániáival, az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Fő-hatóságával,a 

Katolikus Pedagógiai Intézettel (KaPI). Továbbá az Oktatási Hivatallal, illetve tapasztalatcsere 

céljából folyamatos kapcsolatban áll a megyei kollégiumok szakértőivel, a város és a megye összes 

kollégiumának vezetőjével. 

Az egyházközségekkel való kapcsolat  

Diákjaink egyben az egyházmegye valamelyik egyházközségének tagjai is. Arra neveljük őket, hogy 

az otthon töltött vasárnapokon vállaljanak aktív szolgálatot a liturgián, képviseljék a hívek előtt a 

kollégium értékrendjét, mutassanak példát azonos korú vagy fiatalabb társaiknak. Buzdítjuk 

diákjainkat, hogy kapcsolódjanak be egyházközségük lelki, karitatív életébe. A plébánosukkal, 

hitoktatójukkal történő együttműködés során tapasztaljuk, hogy gyermekeink sok esetben töltenek be 

„jel” szerepet egyházközségükben is.  

Kapcsolattartás más egyházi intézményekkel  

A katolikus intézmények újraindítását követően mindenki számára pótolhatatlan segítséget jelentett 

egy másik intézmény életébe történő betekintés, hisz e kapcsolatok révén mintát, tapasztalatokat, 

összehasonlítási alapot kaptunk. Személyes ismeretségek, barátságok születtek. Ezek alapján ma is 

kölcsönösen segítjük egymást egy-egy kirándulás, lelkigyakorlat, ifjúsági találkozó 

megszervezésében. De talán a legfontosabb az az imádságra épülő lelki-kegyelmi háttér, amit ezen 

intézmények léte jelent az egész országban.  

Kapcsolattartás önkormányzati kollégiumokkal  

Intézményünk indulása óta bekapcsolódik a megyei kollégiumok számára szervezett tovább-

képzésekbe, szakmai-, kulturális- és sportprogramokba. Folyamatos a kapcsolattartás a városi 

kollégiumokkal. Különösen nagy élményt jelent a kollégiumok számára szervezett bajnokságokon 

való részvétel.  

Kapcsolattartás karitatív szervezetekkel  



 

Gyermekeink szociális érzékenységét fejleszti a karitatív munkába történő bekapcsolódás. Minden 

évben részt veszünk a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által szervezett karácsonyi adománygyűjtő 

akcióban. Sok esetben hoznak adományokat maguk a diákok is, amiket az Egyházmegyei Caritas 

vagy a Máltai Szeretetszolgálat által jutattunk célba. 

Az új köznevelési törvény nagyobb figyelmet fordít a nevelésre, ezért is épült bele az a javaslat, amely 

az érettségit minden magyar diák számára meghatározott idejű közösségi szolgálat teljesítéséhez köti. 

Az érettségi leendő előfeltételének üzenete, hogy elengedhetetlenül szükség van a társadalom nehéz 

helyzetben lévő tagjainak, közülük is hangsúlyozottan a segítségre szorulóknak a támogatására, 

társadalmi beilleszkedésük elősegítésére, a hátrányos helyzetű emberekkel szembeni előítéletek 

csökkentésére és a környezettudatosság, az állam-polgári aktivitás erősítésére. A felnövekvő 

nemzedékekben hosszú távon is tudatosítani kell, hogy egy nemzet tagjaiként összetartozunk, és nem 

hagyhatjuk sorsukra a bajba jutottakat, a rászorulókat.  

12.3. A szülőkkel való kapcsolattartás  

A kollégium kapcsolatrendszerében kiemelten fontos helyet foglalnak el a szülők, hisz őszinte 

együttműködésükkel, észrevételeikkel pótolhatatlan szerepük van tanulóink jellemének, 

személyiségének formálásában. Együttműködésünk alapja, hogy a család és a kollégium ugyanazt a 

mindannyiunk által elfogadott, keresztény alapokon nyugvó értékrendet közvetítse. Ennek érdekében 

már a nyílt napok és a felvételi alkalmával lehetőséget kínálunk a kollégium megismerésére, 

bemutatjuk a kollégium kápolnáját, szobáit, egyéb helyiségeit, ismertetjük nevelési elveinket, a 

kollégium működési rendjét. A kollégiumba történő beköltözéskor szülői értekezletet tartunk, ahol a 

tanév kiemelt feladatairól, az aktuális kérdésekről tájékozódhatnak. Kérjük együttműködésüket, 

megbeszéljük velük a kapcsolattartás szükségességét, módját, lehetőségeit. Különösen fontos, hogy 

lássuk a közös célt, a gyermek jövőjét, s konfliktushelyzetekben is tudjunk ennek megfelelően jó 

döntést hozni. 

A nevelőtanárok, csoportvezetők tanév közben általában telefonon, tartják a kapcsolatot a szülőkkel, 

szükség esetén konzultációra is hívjuk őket.  

A találkozás lehetőségét kínáljuk minden hazautazás illetve visszaérkezés alkalmával, illetve a 

kollégiumi nevelők is rendelkezésre állnak az iskolai szülői értekezletek és fogadóórák kapcsán.  

 

13. A KOLLÉGIUMI NEVELÉS MINŐSÉGE, EREDMÉNYESSÉGE  

A program megvalósítását, valamint a kívánatos oktatási-nevelési célt folyamatosan figyelemmel kell 

kísérni, ellenőrizni kell az elvárt és a valós eredmények közötti viszonyt, hiszen ebből tudjuk 

megállapítani munkánk eredményességét. 

A fenntartó által kiemelt területeket, követelményeket összhangban kell hozni stratégiai 

célkitűzéseinkkel illetve az egyes területeken megvalósuló fejlesztési feladatokkal. 



 

Az utóbbi évek felmérései a korábbiakhoz hasonlóan mind a szülők, mind a diákok, mind a technikai 

dolgozók körében igen jónak minősítették a kollégiumban folyó munkát, a diákokkal közösségben 

végzett tevékenységrendszert. 

Jó minősítést kapott: 

- a kollégiumi elhelyezés 

- a kollégiumrendje fegyelme 

- a kollégium által nyújtott biztonság 

- a tárgyi felszereltség 

- a kulturális és sportolási lehetőségek 

- az ismeretnyújtás 

- az egyéni törődés 

- a tartalmas közösségi élet 

Kevésbé jó minősítést kapott, főként a diákok körében: 

- a szabadidő mennyisége 

- a kötelező elfoglaltságok mértéke 

- a játék, a szórakozás lehetőségének rövidsége 

A kollégiumban kiemelt jelentőséggel bír az egyéni gondoskodás, a tanulók lelki és személyes 

életével való törődés, amit nagymértékben segít a helyben lakó atya, aki egyben az egész intézmény 

lelki vezetője is. 

Minőségfejlesztési munkánk legfőbb követelménye, hogy a tervező – szervező - végrehajtói kör 

végén munkánk eredményeként minden diák adottságainak, képességeinek megfelelő eredményt 

produkáljon, közösségünk aktív alkotó tagjaként élve olyan értékrendet vigyen magával, amelynek 

biztos talaján állva meg tud felelni az életében jelentkező későbbi elvárásoknak is, vagyis: 

- elsajátítja és követi az alapvető erkölcsi normákat 

- képes az egészséges és kulturált életmód kialakítására 

- ismeri nemzetünk, nemzetiségeink kulturális, történelmi hagyományait 

- sokoldalú képzettsége, műveltsége párosul az új ismeretek befogadásának és a folyamatos meg-

újulásnak a képességével 

- kialakul reális társadalomképe 

- rendelkezik az önszerveződéshez, a demokratikus érdekérvényesítéshez szükséges képességekkel 

- tudása versenyképes, önértékelő képességére, szakmai felkészültségére alapozva választ tud adni 

a szakmai kihívásokra 

- képes az együttműködésre, az emberi kapcsolatok kialakítására és továbbépítésére 

- másokhoz való viszonyában toleráns, empátiával rendelkezik, társadalmi szemléletét a szolidaritás 

jellemzi 



 

13.1. A tanulók fejlődésének ellenőrzési és értékelési rendszere  

A kollégiumi nevelés eredményességének értékelésekor figyelembe kell venni, hogy a nevelési 

folyamat milyen kiindulási állapotból, milyen feltételek mellett fejtette ki hatását. 

A következő területeken kaphatunk visszajelzést a tanulók fejlődéséről:  

- magatartás, viselkedés 

- akarati tényezők  

- értelmi tényezők  

- testi és lelki állóképesség  

Magatartás, viselkedés  

A személyiség fejlődésének külső megnyilvánulási formája, ezért közösség- és társadalomformáló 

tényező. A változások a mindennapi tevékenységben könnyen nyomon követhetők, ezért a 

folyamatos ellenőrzés és a szükséges korrekciók megtétele döntő e téren.  

A magatartási, viselkedési problémák felismerése után fel kell tárni annak okait, és meg kell tenni a 

pozitív változást elősegítő intézkedéseket. A pedagógus példamutató szerepe és a közösség jó 

szokásai, hagyományai elengedhetetlenek ezen a területen.  

A házirend, napirend jól körülhatárolja a diákotthonban a magatartás- és viselkedésnormákat. 

Akarati tényezők  

A személyiségfejlődés energiabázisát adja, ezért az eredményesség szempontjából meghatározó. A 

diákotthoni tevékenységrendben való részvétel alapján nagyon jól értékelhetők a tanulók akarati 

tulajdonságai. A hiányosságokat elsősorban azzal javíthatjuk, ha motiválni tudjuk a tanulókat a 

közösségi tevékenységekre, ehhez pedig elengedhetetlen, hogy azok értelmesek és színvonalasak 

legyenek.  

Értelmi tényezők  

Az értelmi képességek fejlődését a következő összetevők alapján vizsgálhatjuk:  

- továbbtanulási mutatók  

- tanulmányi eredmények  

- intelligencia tesztek  

- vizsgák, versenyek  

- pályázati feladatok  

- képesség-vizsgálatok  

Testi és lelki állóképesség  

Főbb összetevői:  

- egészségi állapot mérése  

- fizikai állóképesség mérése  

- a diákotthoni légkör, hangulat tesztelése, elemzése  



 

Ellenőrzési formák  

- folyamatos megfigyelés  

- foglalkozások látogatása  

- feljegyzések készítése  

- egyéni és csoportos beszélgetések  

- véleménykérés (szobatárs, barát, osztályfőnök, tanár stb.)  

- cselekedet- és viselkedéselemzés  

- tesztek, felmérések  

 

13.2. A tanári értékelés kifejezésének módja, eszköze  

Szóbeli értékelés  

Leggyakoribb, fontos eleme a szavak, kifejezések, a stílus megválasztása, valamint az, hogy mikor 

és hogyan végezzük, mondunk ítéletet a tanuló cselekedetéről. Mérlegelés tárgya, hogy nevelési 

szempontból mikor a legcélravezetőbb (négyszemközt, közösség előtt stb.).  

Írásbeli értékelés  

- a kollégiumi naplóban  

- csoportnaplóban  

- saját dokumentumban 

Az ellenőrzés és értékelés - tárgyától függően - eltérő időközökben végzendő feladat. A ciklikusság 

eldöntése és alkalmazása a pedagógiai módszertani szabadság jegyében a nevelésért felelős 

nevelőtanár feladata. 

A tanulmányi munka ellenőrzési és értékelési módját lásd „A tanulás tanítása” címszó alatt. 

A szobák tisztaságát, rendjét a szoba lakói a nevelőtanárral együtt naponta ellenőrzik.  

A nevelőtanárok részt vesznek a félévi és év végi osztályozó értekezleteken, ahol hathatósan 

működnek közre a tanulók magatartás és szorgalom jegyeinek alakításában. Jutalmazási, büntetési 

rendszerünket a Házirend tartalmazza. 

A tanulás, a kultúra vagy a sport terén elért kiemelkedő eredményeket a kollégiumi tanárok a 

szülőknek küldött eseti elismerésekkel díjazzák (nevelőtanári vagy kollégiumvezető szintű dicséretek 

bejegyzése a mozaNaplóba), ugyanígy a magatartás terén tapasztalt kirívó szabályszegések esetén 

figyelmeztetést vagy megrovást adnak a tanulóknak.  

 

13.3. A pedagógusok teljesítményének értékelése  

- A nevelői munka ellenőrzése az adott tanévre szóló belső ellenőrzési terv alapján történik, amely 

a teljes pedagógiai tevékenységrendszerre és annak dokumentációjára is kiterjed. 

- A BECS irányította belső önértékelés folyamatos 



 

- A pedagógus életpályamodell bevezetésével a 2013/2014-es tanévben megkezdődtek a minősíté-

sek. Nevelőtestületünkből négyen vannak túl a minősítési eljáráson, hárman pedig most adták be 

jelentkezésüket a következő évre 

- Megtörtént a kollégiumvezető, valamint a kollégium intézményi tanfelügyeleti ellenőrzése is, 

amelyek elismerik a kollégiumban folyó munkát 

  



 

  



 

IV. ÓVODA 

1. AZ ÓVODA HIVATALOS ADATAI 

Az óvoda neve:  

Szent Imre Katolikus Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alap-

fokú Művészeti Iskola Tagóvodája 

Az óvoda címe:  

4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 19. sz.  

OM azonosító: 033655 

A többcélú intézmény székhelye és címe:  

Szent Imre Katolikus Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alap-

fokú Művészeti Iskola 

4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 19. sz.  

Intézmény típusa:  

Többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény  

(óvoda, általános iskola, négy-, és nyolc évfolyamos gimnázium, kollégium, AMI)  

Fenntartója:  

Debrecen – Nyíregyházi Egyházmegye 

4024 Debrecen Varga u. 4. sz.  

 

2. BEVEZETŐ GONDOLATOK 

Óvodánk 2012. szeptember 03-án kezdte meg keresztény szellemű nevelését a nyíregyházi Szent Imre 

Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda – legkisebb „testvéreként” – a többcélú 

intézményben, azóta intézményünk Alapfokú Művészeti Iskola egységgel és az óvodai rész is kibő-

vült – Nyíregyházán a Szarvas u. 19 sz. alatt. 

Alapítónk és fenntartónk a Debrecen – Nyíregyháza Egyházmegye a megnövekedett igényt meg-

hallva, - hogy egyre több szülő kívánja gyermekét keresztény szellemben, keresztény környezetben, 

keresztény erkölcsi normák szerint nevelni – 2017 szeptemberétől még két csoporttal bővítette tagin-

tézményünket. 2018 őszétől intézményünk már négy óvodai csoportban tudja az óvodánk iránt ér-

deklődő családok gyermekeit fogadni és sokoldalú személyiségfejlesztésüket végezni. A korszerű, 

minden igényt kielégítő óvodai épület és só szoba mellett örökzöld és lombhullató növényekkel be-

ültetett, gumiburkolatos óvodaudvar biztosítja az egészséges, biztonságos környezetet, valamint hogy 

minden időjárási körülmények között levegőzhessenek a gyermekek.  

Helyi pedagógiai programunk a nevelőtestület által írott program, melynek pedagógiai céljai össz-

hangban állnak az Óvodai nevelés országos alapprogramjával. A programírás során felhasználtuk a 

katolikus óvodák tapasztalatait, a KPSZTI óvodai szakirodalmait, a Freinet pedagógiai irodalmát. 



 

Átdolgozáskor figyelembe vettük a Kormány 363/2012. (XII.17.) és a 137/2018. (VII.25.) Kormány-

rendeletét az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról valamint a Segédanyag a katolikus óvodák 

pedagógiai programjához c. kéziratot (Farkasné Egyed Zsuzsanna, Grolyóné Szabó Éva, Szerepi Im-

réné – 2013.febr. KPSZTI), valamint az intézményi önértékeléssel kapcsolatos jogszabályokat és 

szakirodalmakat.  

Nevelőtestületünk az itt olvasható Pedagógiai Programot annak szellemében készítette el, hogy a 

gyermek Isten ránk bízott ajándéka. Nevelésünk kiindulópontja a gyermeki személyiség teljes, sze-

retetben gazdag kibontakoztatása, a gyermekéletet megillető jogok tiszteletben tartása, az egyenlő 

hozzáférés biztosítása. A fejlődő gyermeki személyiséget gondoskodás és különleges védelem illeti 

meg.  

A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, az óvodai kiegészítő, esetenként hát-

ránycsökkentő szerepet tölt be. 

Helyi pedagógiai programunk egy olyan keresztény szellemű, gyermekközpontú óvodai modell, mely 

gazdag tevékenységrendszer biztosításával, innovatív pedagógiai törekvéssel – Freinet technikák - 

fejleszti minden gyermek személyiségét, kiegészítve a családi nevelést.  

 

2.1.  Keresztény szellemű program 

Országos viszonylatokban növekszik, gyarapodik a katolikus oktatási intézmények, így az óvodák 

száma is. Egyre több szülő kívánja gyermekét keresztény szellemben, keresztény környezetben, ke-

resztény erkölcsi normák szerint nevelni. Ez az örvendetes tény növeli az ilyen típusú intézményben 

szolgálatot vállalók felelősségét.  

A gyermek Isten ránk bízott ajándéka. Szüleinek olyan kincse, amelynek értékét gyakran kevéssé 

ismerik, s a katolikus óvoda evangelizáló munkája során ez a kincs a szülő számára fokozatosan 

föltárul. 

Az óvodánk pedagógiai hitvallása: a keresztény óvodai nevelés tükrében feladatunknak tekintjük a 

keresztény értékek követését, a hit csírájának elültetését, a gyermekek személyiségének tiszteletét, 

őszinte szeretetét. 

 Sok gyermek a katolikus óvodában szerzi első vallásos ismereteit. Életkori sajátosságaiból fakadóan 

fontos, hogy kezdetben az őt körülvevő felnőttek (óvodapedagógusok és a nevelőmunkát segítők) 

életpéldájából tapasztalja meg Isten szeretetét.  

 

Kiemelt figyelmet fordítunk a vallásos nevelésre, a jó közösség kialakítására, ahol az egymásért való 

őszinte tenni akarás mindennapi életünk része. Fontos óvodánkban a hagyományok ápolása, a gyer-

mekek egészségének megóvása.  



 

Keresztény nevelési programunk fokozottan kiemeli a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatá-

sát, az egészséges életmódra nevelését, a teremtett világ tiszteletére nevelést, valamint a tehetségük 

kibontakoztatását. Fontos számunkra, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen a szín-

vonalas óvodai nevelésben.  

 

Óvodai nevelésünk célja: vallásos és nemzeti kultúránk közvetítése által, a gyermekek érzelmi, szo-

ciális és értelmi gazdagítása, képességeinek kibontakoztatása, szeretetteljes gondoskodás és különle-

ges védelem biztosítása, a keresztény hitélet megalapozása, az élet értékeinek megláttatása és annak 

megbecsülésére nevelése.  

 

Hivatásunkat Krisztus tanítását elfogadó emberként végezzük, s ily módon az Egyház, a család és a 

társadalom javát szolgáljuk. 

Pedagógiai munkánk során figyelembe vesszük a gyermekek változó társadalmi körülményeit, az 

élményanyagok különbözőségeit, bekövetkezett változásokat, tevékenységi lehetőségek átrendező-

dését, a család megváltozott szerkezetét és értékrendjét. Mindezek a változások új feladat elé állítanak 

a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatásában.  

Feladatunk és küldetésünk az óvodai környezetet és életet a gyermekek számára olyanná alakítani, 

amely építőleg hat lelki életükre, szellemi fejlődésükre, magatartásukra, és egészséges életmódjuk 

kialakítására. Ezt megvalósítani csak a határtalan, végtelen, és Istentől kapott mélységes szeretetben 

lehet. 

 

2.2. Óvodánk védőszentje - Szent II. János Pál pápa 

„Az ima felkészít bennünket a másokkal való találkozásra. Olyan találkozások ezek, melyek során 

lelki nyitottságunknak köszönhetően meg tudjuk ismerni és érteni egymást akkor is, amikor nincs sok 

időnk.”                                                                                                                         

(II. János Pál: Keljetek fel, menjünk!) 

Óvodánk védőszentjének Szent II. János Pál pápát választottuk, hisz ő egész papi hivatása alatt az 

élet és a család védelmezője volt, aki a pedagógusi feladatokhoz hasonlóan a fiatalság felfedezését 

helyezte előtérbe. Pápaságának kezdetétől fogva a fiatalok pápája kívánt lenni  

"Minél inkább előrehaladok a korban - mondotta a párizsi világtalálkozón II. János Pál -, annál inkább 

ösztönöznek engem a fiatalok arra, hogy fiatal maradjak. Lehetővé teszik számomra, hogy ne felejt-

sem el, amit az élet megtanított nekem, vagyis a fiatalság felfedezését és döntő jelentőségét az emberi 

életben." 



 

Nevelésünk során mindnyájunknak utat mutat az ő jósága, tevékeny szeretete, önzetlensége, mellyel 

örömet, boldogságot vitt a körülötte élők mindennapjaiba, és bár lengyel gyökereihez hűséges maradt, 

mégis magukénak tartják őt nemcsak az olaszok, hanem a világ minden népének katolikusai. 

 

2.3. A Freinet pedagógia bevezetése keresztény óvodánkba 

A Freinet pedagógia reformpedagógiai irányzat. Kidolgozója: Célestin Freinet (1895-1966) francia 

pedagógus. A Freinet pedagógia természet- és életközeli, a gyermek és a pedagógus egyéniségét tisz-

telő, kényszer nélkül fejlesztő és szabad önkifejezést biztosító rendszer. Tevékenységközpontú, öröm, 

siker és gyakorlatorientált szintézis pedagógia, melyet azért is választottunk katolikus óvodánk neve-

lési módszereként, mert egy olyan mobil, nyitott rendszer, mely újabb ötleteket, módszereket is be-

fogad. E nevelési rendszer központi tétele, hogy a gyermek személyisége akkor fejlődik harmoniku-

san, ha megkapja a lehetőséget az érzelmi, gondolati és élményi kifejezésre. 

Freinet pedagógiájának egyik fontos jellemzője, hogy folyamatosan bővíthető, nyitott és rugalmas 

rendszer, melyben a megvalósítás módja minden esetben más és más. Mindig a helyi adottságokhoz, 

lehetőségekhez, igényekhez, a pedagógus személyiségéhez, a gyerekcsoporthoz és az egyes gyere-

kekhez igazítható, ezért nem létezhet két teljesen egyforma Freinet-csoport. Ettől válhat maga a pe-

dagógia folyamatosan korszerűvé, a társadalmi és a helyi igényeket kiszolgálóvá, hiszen leegyszerű-

sítve a nevelés nem más, mint szolgáltatás a gyerek, a szülő és a társadalom felé. 

A pedagógiai rendszer nyitottságából, a természet és életközeliségből adódik, hogy nem működhet 

az óvoda és az óvodán belüli csoportok egyike sem különböző külső és belső kapcsolatok nélkül. 

Minél több szállal kapcsolódik környezetéhez, magához az élethez, annál jobban teljesítheti felada-

tait.  

A bonyolult, egymásra ható, egyre bővülő kapcsolatok sokasága az, mely segítheti, hogy a gyerekek 

minél több saját élményen, tapasztalaton keresztül ismerhessék meg a világot és önmagukat. Az ál-

taluk biztosítható felfedezések, ismeretek pótolhatatlanok, hiszen a sokirányú, sokszínű kapcsolatok 

mindegyike más és más tapasztalatot nyújthat. Lehetőséget biztosítanak az együttélés, az érintkezés 

szokásainak, szabályainak megismeréséhez, tapasztalatokat biztosítanak a kapcsolatfelvétel, megtar-

tás és fejlesztés technikáinak begyakorlásához.  

E pedagógiai irányzat keresztény óvodai nevelésünk céljait, a hagyományok ápolását, a gyermekek 

harmonikus személyiségfejlesztését sokoldalúan segíti.  

 

2.4. Katolikus Óvoda küldetése 

„Menjetek tehát, tegyetek tanítványommá minden népet, … Íme, én veletek vagyok mindennap a 

világ végéig.” (Mt28,19 – 20b) 

 



 

A katolikus óvoda küldetése a társadalom felé:  

Az Egyház Krisztustól kapott parancsa a misszionálás. Az emberek Isten felé vezetése, üdvösségre 

segítése alapvető magatartása, lelkisége kell, hogy legyen a Krisztust követő embernek. (Mt5,11-16) 

Bár az Egyház 2000 éves, ezt a feladatot minden embernél újra kell kezdeni. Az Egyház küldetése, 

hogy hirdesse az evangéliumot, vagyis kinyilvánítsa mindenki előtt az üdvösség örömhírét. Jézus 

Krisztus evangéliumában egészen meg van az igény, hogy belegyökerezzék a hívek lelkébe és éle-

tébe. Éppen ez a célja a katolikus óvodai nevelésnek.  

A katolikus közoktatás tudatosan arra kötelezi el magát, hogy az egész ember kifejlesztésén munkál-

kodjék, hiszen Krisztusban, a tökéletes emberben, minden emberi érték teljesen kibontakozik és egy-

másba fonódik. A misszionálás egyik eszköze a katolikus óvoda, melyben a nevelés a gyermek har-

monikus személyiségfejlesztése és a tanulás megalapozása folyik.  

 Korunk nélkülözi a stabil értékrendet. Az egyházi óvoda a krisztusi tanítás fényében felismerve az 

ember alapvető küldetését, az egészséges személyiség és a hit alapjait egyszerre kívánja megvetni. A 

családokkal való kapcsolattartás során az óvoda remélhetőleg egyre több embert segíthet az igaz ér-

tékek megtalálására. A katolikus intézmény nyitott mindazon családok számára, akik elfogadják az 

óvoda katolikus szellemiségét. Más felekezetből érkező családoknál tiszteletben tartja saját vallási 

szokásaikat.  

 A cselekvő szeretet gyakorlásának lehetőségeivel, a hátrányokkal küzdő gyermekek – testi, érzék-

szervi, pszichés, anyagi stb.- elfogadása, segítése Jézus példáját követve. 

 

A katolikus óvoda küldetése a pedagógus felé 

Az egyházban a katolikus óvoda szerepe egyre nagyobb, mert kiemelkedő segítséget nyújtanak a 

krisztushívő szülőknek a nevelési feladatuk teljesítésében.  

A katolikus óvodában a pedagógusoknak ki kell tűnniük helyes tanításukkal, és becsületes életükkel. 

Az óvoda a céljait csak akkor érheti el, ha az óvodapedagógusokat, sőt az óvoda egész alkalmazotti 

közösségét is áthatja a katolikus küldetéstudat. A munkatársak a fenntartó által megfogalmazott er-

kölcsi elvárásokkal azonosulnak, munkájukat aszerint végzik.  Óvodánk nem csupán keresztény in-

tézmény, hanem katolikus lelkiséggel és szellemiséggel is kell, hogy rendelkezzék.  

Kell, hogy legyen katolikus pedagógiai is!  

 

A katolikus óvoda küldetése a gyermek felé 

A Teremtő öröktől fogva ismer minden embert. Testi, lelki, szellemi értékeket helyezett el a gyer-

mekben, amelyeket a neveléssel kell felszínre hozni mindazoknak, akik a gyermekért felelősek. A 

gyermeket sem a szülő, sem a pedagógus nem formálhatja „saját képére és hasonlatosságára”, hanem 



 

a mennyei Atya vele kapcsolatos szándékát kell kifürkésznie és megvalósulásában segíteni. A gyer-

mek fejlődése során az ismereteket, a tapasztalatokat környezetéből szívja magába. A vele kapcsolat-

ban lévő felnőtt feladata, hogy olyan környezetet teremtsen a gyermek köré, amely segíti érdeklődé-

sét, mozgatja belső kreativitását, és utat nyisson Isten szavának. Éreztesse meg a gyermekekkel az 

elfogadó, cselekvő szeretetet a hátrányokkal küzdő és a speciális nevelési szükségletű gyermekek 

megsegítésében. 

„Törvényemet belsejükbe helyezem, szívükbe írom be.” (Jeremiás 31,33) 

 

3. KATOLIKUS GYERMEKKÉP ÉS ÓVODAKÉP 

3.1. Katolikus gyermekkép 

„A keresztény ember számára a gyermek Isten ajándéka, az élet folytonosságának láncszeme. Az 

Isten adta természet és erkölcs törvényei szerint lép az életbe, és az Isten adta törvények szerint kell 

belőle embert fejleszteni. Érték, mert fejlődő életbimbó, érték, mert Istentől származik, érték, mert 

halhatatlan lélek lakik benne. „  /dr. Marczell Mihály/ 

Az óvodai nevelés gyermekközpontú, befogadó, figyelembe veszi a gyermekek és a gyermekközös-

ségek eltérő kulturális, társadalmi hátteréből és egészségi állapotából adódó sajátosságait. Ennek 

megfelelően a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására törekszik, biztosítva minden gyermek 

számára, hogy egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s meglévő hát-

rányai csökkenjenek. Nem ad helyet semmiféle előítélet kibontakozásának. A gyermeki nyitottság 

veleszületett képesség. A kisgyerek még félelmektől, előítéletektől mentes, fogékony, minden iránt 

érdeklődő. Egyik legfontosabb feladatunk az, hogy ezt a belső nyitottságot minél tovább ébren tart-

suk, élményekkel, tapasztalatokkal, egyre bővülő és mélyülő információkkal továbbfejlesszük. Ez az 

alapja mindazon értékeknek, melyek a közösségi lét elengedhetetlen velejárói.  

 

3.2. Katolikus óvodakép 

Szent Imre Katolikus Óvoda óvodaképe 

Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család.  

A katolikus óvoda a katolikus közoktatási rendszer legalsó láncszeme. Szakmailag önálló nevelési 

intézmény, amely kiegészítője a családi nevelésnek a gyermek 3. életévétől az iskolába lépésig. Biz-

tosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének legmegfelelőbb feltételeit. Az óvoda 

funkciói: óvó-védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő funkció, melynek megvalósulása során a 

gyermekekben megteremtődnek a következő életszakaszba (a kisiskolás korba) való átlépés belső 

pszichikus feltételei. Pedagógiai tevékenységrendszerével, személyi feltételeivel és tárgyi környeze-

tével hozzájárul az emberi értékek közvetítésének.  

A katolikus óvodai nevelésben megjelenő értékek  



 

 

 a gyermek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi környezet bizto-

sítása, 

 a gyermeki személyiség tisztelete, elfogadása, a szeretet, a megbecsülés és a bizalom légköre, 

 a nevelésben alkalmazott pedagógiai intézkedések, 

 a keresztény pedagógia megjelenítése a gyermek személyiségének alakításában, 

 a testi, a szociális és az értelmi képességek egyéni és életkor-specifikus alakítása, 

 a gyermeki közösségben végezhető sokszínű – életkornak és fejlettségnek megfelelő – tevékeny-

ségek biztosítása, különös tekintettel, a mással nem helyettesíthető játékra, 

 a játékon és tevékenységeken keresztül az életkorhoz és a gyermek egyéni képességeihez igazodó 

műveltségtartalmak, emberi értékek közvetítése, 

 a nemzetiséghez tartozó, valamint a migráns gyermekek önazonosságának megőrzése, ápolása, 

erősítése, átörökítése. 

 

4. A KATOLIKUS ÓVODA NEVELÉSI ELVEI 

4.1. Az Egyház nevelésre irányuló alapelvei 

Az Egyház az emberek üdvösségének szolgálatára irányuló küldetésének megvalósítása során főként 

azokkal az eszközökkel él, amelyeket maga Jézus Krisztus bízott rá. Fölhasználja azokat az eszközö-

ket is, amelyek különböző korokban és különféle kultúrákban alkalmasak arra, hogy természetfölötti 

céljához közelebb segítsék és előmozdítsák az emberi személy kibontakozását. Az Egyház különleges 

eszközt lát közoktatási intézményeiben a teljes ember kiformálására.  

A II. Vatikáni Zsinat dokumentumai közül különösen a Gravissium Educationis Momentum kezdetű 

leszögezi a katolikus nevelés jelentőségét:  

„Az egyháznak is feladata a nevelés sajátos okból: először is azért, mert el kell ismernie, hogy neve-

lésre képes közösség. Legfőképpen pedig azért, mert kötelessége hirdetni az üdvösség útját minden 

embernek. A hívők számára át kell adni Krisztus életét és állandó szorgoskodással segíteni kell őket, 

hogy ennek az életnek teljességére eljussanak.” 

A katolikus óvoda része az Egyház üdvözítő küldetésének, különösen a hitre nevelés területén. Az 

Egyház a katolikus óvoda által fölkínálja korunk embereinek a maga nevelési elgondolását, mely 

elősegíti az ember személyiségének teljes kibontakozását. Amikor a katolikus nevelésről szólunk, - 

Jézus által adott küldetésről van szó, tehát szükséges megfontolni:  

 A Szentírás tanítását, belőle Jézus tanítói és neveli magatartását, az apostoli küldetést 

 az Egyházi Törvénykönyv rendelkezéseit 

 a zsinati dokumentumokat és a pápai megnyilatkozásokat 

 



 

4.2. A pedagógiai program elkészítésekor figyelembe vett dokumentumok: 

 a Szentírás 

 az Óvodai nevelés országos alapprogramja; 

 az Alapító Okirat 

 a Törvények, Rendeletek ide vonatkozó részei; 

 a katolikus egyházi dokumentumok nevelésre vonatkozó részei; 

 az Önértékelési kézikönyv óvodára vonatkozó részei; 

 

4.3. Óvodánk helyi nevelési alapelvei, értékei, célkitűzései 

Nevelési alapelveink:  

 Alapvető erkölcsi szokások, keresztény értékek megismertetése, közvetítése, a katolikus óvodai 

nevelésben a hit csírájának elültetése, keresztény értékrend megalapozása.  

 Mindennapi életünk része az egymásért őszintén tenni akaró jó közösség kialakítása, melyet segí-

tenek a közösségért végzett tevékenységek, közös együttlétek.  

 Fontos feladatunk a hagyományok ápolása, a keresztény és nemzeti kultúránk közvetítése.  

 A gyermekek egészséges életmódra nevelése a közvetlen környezet lehetőségeinek maximális fel-

használásával (mozgás, életritmus, táplálkozás). 

 Az egyszeri és megismételhetetlen gyermeki személyiség adottságainak, képességeinek és szük-

ségleteinek szabad, teljes kibontakoztatása, az egyéni, az életkori, valamint a speciális sajátossá-

gok figyelembevételével.  

 Minden gyermeket aktivitása, motiváltsága és kíváncsisága ébrentartásával el kell juttatni – jogai 

tiszteletben tartása mellett – képességei maximumára.  

 Nemzeti ünnepeink megünneplése, a nemzeti jelképek megismertetése, a hazaszeretet elültetése a 

gyermeki lélekben fokozott hangsúlyt kap. 

Nevelési értékeink:  

 Vallásos és nemzeti kultúránk közvetítése által a gyermekek érzelmi, szociális és értelmi gazdagí-

tása, képességek kibontakoztatása, melyek biztosítják a gyermekek személyiségének a fejlődését 

illetve közösségi életre történő felkészítését a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek differen-

ciált fejlesztését, fejlődésének segítését.  

 Szeretetteljes légkörben az érzelmi biztonság megteremtése. A gyermekek mindenekfelett álló ér-

deke: a gyermek szükségleteinek kielégítése. A gyermek harmonikus fejlődése érdekében lehető-

séget kap az érzelmi, gondolati és élményi kifejezésre, ezzel segítjük az egészséges személyiség 

kialakulását.  



 

 Feltétel nélküli szeretetre, kölcsönös tiszteletadásra, egymás elfogadására, az egyéni sajátosságok 

tiszteletben tartására nevelés. Hit felébresztése, keresztény hitélet megalapozása és az istenkép 

kialakítása a kisgyermekben. A hit csíráját elültetjük a Bibliai ismerettel, templomlátogatásokkal, 

családi zarándoklat szervezésével, lelki percekkel.  

 Az élet értékeinek megláttatása, felfedeztetése és annak megbecsülésére nevelés. Keresztény kul-

túránk és magyarságunk hagyományainak feltárása az ünnepek üzenete által.  

 A gyermek miközben felfedezi környezetét, olyan tapasztalatok birtokába jut, melyek a környe-

zetben való, életkorának megfelelő biztos eligazodáshoz, tájékozódáshoz szükségesek. Megismeri 

a szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi hagyományok, néphagyományok, szokások, a 

családi, a tárgyi kultúra értékeit, megtanulja ezek szeretetét, védelmét is.  

 A közösen végzett tevékenységek örömével, az együttlétek erősítik az erkölcsi tulajdonságokat – 

udvariasság, segítőkészség, figyelmesség, kitartás, szabálytudat, önzetlenség, együttérzés, igazsá-

gosság –, melyek megalapozzák a szeretetteli értékrendet.  

 A sokoldalú természet és életközeli személyiségfejlesztő nevelőmunka által a gyermekek elérik az 

iskolába lépéshez szükséges fejlettségi szintet. Minden gyermeknek biztosítjuk egyéni adottságuk-

hoz mérten a felzárkóztatást és a tehetséggondozást.  

Nevelési célkitűzéseink:  

 A keresztény és a Freinet pedagógia által az óvodai környezetet és életet a gyermekeknek olyanná 

alakítani, ami építőleg hat lelki életükre, szellemi fejlődésükre, magatartásukra és egészséges élet-

módjuk megalapozására.  

 

Ezt megvalósítani csak a határtalan, végtelen és Istentől kapott 

mélységes szeretetben lehet! 

 

4.4. A Freinet pedagógia alapelvei  

A gyermek természete 

1. A gyermek és a felnőtt természete egyforma. Következésképpen ugyanolyan elvek szerint cselek-

szik, reagál és él, mint ő. Csak fokozati és nem természeti a különbség.  

2. Nagyobbnak lenni nem jelenti feltétlenül azt, hogy mások fölébe kell helyezkedni.  

3. A gyerekek magatartása fiziológiai, organikus és alkati állapotuktól függ.  

A gyermek reakciói 

1. Teremtsük meg a választás lehetőségét, és minden rendben fog menni.  

2. Bizonyos fajta fegyelemre szükség van a többé-kevésbé megszervezett csoportok együttélése fo-

lyamán. A gyerekek megértik, elfogadják, gyakorolják, maguk szervezik életüket. Ösztönözzük a 

gyermekeket olyan munkák elvégzésére is, amelyek kevésbé vonzóak számukra. 



 

3. Mindenki szereti, ha maga választhatja meg munkáját. Adjuk meg azt a lehetőséget a gyerekeknek, 

hogy maguk választhassák meg a munkájukat, hogy maguk határozzák meg a munka elvégzésének 

idejét és ritmusát. Minden meg fog változni.  

4. Senki sem szereti az üresjáratot, a robotmunkát.  

5. A munkát motiválnunk kell! 

6. Minden emberi lénynek szüksége van sikerre. A kudarc kizárja és lerombolja az erőt és a lelkese-

dést. A gyermeki természetnek a munka/tevékenykedés felel meg.  

Tanítási technikák 

1. Az ismeretszerzésnek nem a megfigyelés, a magyarázat és a bemutatás a rendes menete, hanem 

természetes és egyetemes kísérletező tapogatózás.  

2. Az emlékezet csak akkor válik értékessé, ha kísérletező tapogatózás kiegészítője, amikor valóban 

az életet szolgálja.  

3. A közhittel ellentétben a tudást nem szabályok és törvények vizsgálatával szerezzük meg, hanem 

a gyakorlattal.  

4. A gyerek nem fárad ki, ha számára funkcionális, életmenetébe illeszkedő tevékenységet végez. A 

gyereket épp úgy, mint a felnőttet, a természetellenes és erőszakolt erőlködés fárasztja ki.  

5. Sem a gyerek, sem a felnőtt nem szereti az ellenőrzést, amelyet mindig méltóságán ejtett sebként 

él meg. Egyedül a segítő részvétel az elfogadható magatartás a pedagógiában.  

6. A pedagógus beszéljen minél kevesebbet! 

7. A gyerek nem szereti a csordaszellemben végzett munkát, kedveli viszont az egyéni vagy csoport-

munkát az együttműködő közösség keretein belül. A csoportban vagy a közösségben/ szövetke-

zetben végzett munka nem azt jelenti, hogy mindenki ugyanazt csinálja. Ellenkezőleg: Az egyén-

nek maximálisan meg kell őriznie az egyéniségét a közösség szolgálatában.  

8. A csoportban szükség van rendre és fegyelemre. Szükséges a gyerekek viselkedésébe és munká-

jában beivódott alapos rend, egy olyan valóságos életvezetési technika, amelyet a használók ma-

guk akarnak és motiválnak.  

9. A büntetés mindig hiba. Mindenki számára megalázó és soha nem éri el a kívánt célt.  

10. A túl nagy csoportlétszám is pedagógiai hiba. 25 gyereken felül minden csoport névtelen tö-

meggé válik. 

11. Végül egy olyan alapelv, amely létjogosulttá teszi minden tapogatózásunkat és érvényesíti a cse-

lekedeteinket: és ez az életben való optimista hit.   

(Célestin Freinet: A Freinet-pedagógia alapelvei. Pedagógiai Szemle 1994/5. Részlet. Galambos Rita 

fordítása) 

 

 



 

4.5. Az óvodai nevelés pedagógiai alapelvei, melyeket a keresztény szemlélet hat át.  

Az óvodai nevelés gyermekközpontú, az egész személyiséget fejleszti:  

 Ingerekben gazdag, esztétikus, fejlesztő, ösztönző tárgyi környezettel, 

 őszinte, odafigyelő, egymást segítő, biztonságot és elfogadást sugárzó személyi környezettel, 

 a vallási neveléssel, keresztény értékek hordozásával, megismertetésével,  

 az egészséges életmód alakításával,  

 a környezettudatos magatartás alakításával,  

 az érzelmi, erkölcsi és az értékorientált közösségi neveléssel,  

 az anyanyelvi neveléssel,  

 az egyéni készségeknek és képességeknek megfelelő, tevékenységbe ágyazott értelmi fejlesztés-

sel,  

 szükség esetén az integrált neveléssel, 

 a testi és lelki szükségletek kielégítésével. 

 

4.6. A gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések:  

Minden gyermek számára biztosított a sokoldalú, inger és tevékenységben gazdag óvodai élet ki-

egyensúlyozott napirenddel.  

Hátrányok csökkentése:  

A gazdag értékelési eszköztárból a gyermekek életkori sajátosságainak figyelembevételével tudato-

san választjuk ki a leginkább megfelelőt, valamint az életkori és egyéni sajátosságok, az eltérő fejlő-

dési ütem figyelembevételével mikrocsoportos és egyéni fejlesztésekben vehetnek részt a gyermekek. 

Pedagógiai munkánkban olyan munkaformák és módszerek alkalmazására törekszünk, amelyek al-

kalmasak a gyermekek önellenőrzésére, önértékelésére. 

A szülőket évi két alkalommal tájékoztatjuk a gyermekek értelmi, érzelmi, szociális és erkölcsi álla-

potáról, a fejlődés nyomon követéséről. Az általános pedagógiai célrendszer figyelembevételével ha-

tározzuk meg az egyéni szükségletekhez igazodó fejlesztési célokat. Az egyéni képességekhez viszo-

nyítva értékeljük a teljesítményeket, törekszünk a folyamatos, pozitív visszajelzésre. Értékeléseink-

kel, visszajelzéseinkkel a gyermekek fejlődését segítjük. 

Minden tanköteles korú gyermek számára térítésmentesen biztosítjuk a furulya hangszerrel történő 

zenélés megismerését, a zenélés örömének átélését, szükség esetén furulyát is biztosítunk.  

A sajátos nevelési igényből eredő hátrányok csökkentését szolgáló speciális fejlesztő tevékenység a 

következő területeken valósul meg: 

- az egészséges életmód kialakítása 

- lelki, érzelmi nevelés és szocializáció 

- anyanyelvi és értelmi nevelés, fejlesztés a fő tevékenységi formákon keresztül 



 

- A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelésének, fejlesztésének rövid és hosszú távú 

feladatait minden esetben a Szakértői Bizottság által kiadott egyedi szakértői vélemény javasla-

tára kell építeni. 

Biztosítani szükséges: 

- a másságot elfogadó, segítő személyi és tárgyi környezetet - a sajátos nevelési igényű gyermek 

számára szükség esetén személyi segítővel szervezzük meg a zökkenőmentes integrált nevelést 

- az alkalmazkodó képességük, akaraterejük, önállóságuk fejlesztéséhez szükséges motivációs bá-

zist. 

- a fejlődésükhöz szükséges rendszeres fejlesztést és vizsgálatot speciális szakember (gyógypeda-

gógus, logopédus) háttérrel. 

 

5. A KATOLIKUS ÓVODA NEVELÉSI FELADATAI 

A katolikus óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. 

Ezen belül: 

- a hitre nevelés erősítése, 

- az egészséges életmód alakítása, 

- az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés biztosítása, 

- az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása. 

 

5.1. A hitre nevelés erősítése  

- a katolikus embereszmény, a Krisztus mértéke szerinti élet megalapozása;  

- Isten szeretetének megvilágítása a gyermekben;  

- a keresztény családi nevelés folytatásaként a katolikus értékek erősítése és kiegészítése, valamint 

közvetítése a gyermek által a családba;  

- a katolikus hitélet megtapasztalása az óvodai élet során;  

- a Krisztustól tanult erények: felebaráti szeretet, megbocsátás, segítőkészség, bűnbánat, önzetlen-

ség, figyelmesség fejlesztése;  

- a katolikus vallási élet eszközei: Egyház, egyházi év, liturgia, szentek tisztelete;  

- a teremtett világra való rácsodálkozás képességének kialakítása, fejlesztése (öröm, hála, megbe-

csülés, védelem, óvás, felelősség, stb.). 

 

5.2. Az egészséges életmód alakítása  

- az óvodáskorban kiemelt jelentőségű az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel 

igényének alakítása, a gyermek testi fejlődésének elősegítése.  

- a gyermekek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése;  



 

- a gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése,  

- az önmaguk és környezetük esztétikuma iránti igény alakítása;  

- a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a környezettudatos ma-

gatartás megalapozása;  

- az egészséges és biztonságos környezet biztosítása;  

- az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, különösen a magas cukortartalmú ételek és ita-

lok, a magas só- és telítetlen zsír-tartalmú ételek fogyasztásának csökkentése, a zöldségek és 

gyümölcsök, illetve a tejtermékek fogyasztásának ösztönzése, a fogmosás, az öltözködés, a pi-

henés, a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása, megfelelő egészség-

ügyi szokások elsajátíttatása;  

- a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése;  

- a mozgásigény figyelembevételével, a gyermeki testi képességek fejlődésének segítése, test-

edzés, testi nevelés, prevenció biztosítása; 

- szabadban tartózkodás és tevékenykedés megszervezése; 

- az étkezési kultúra alakítása, erősítése;  

- korszerű táplálkozás biztosítása;  

- pihenés feltételeinek megteremtése;  

- higiénés szokások, szabályok kialakítása, intimitás tiszteletben tartása;  

- a só szoba rendszeres használatával a légúti betegségek prevenciójának segítése 

- megfelelő szakemberek bevonásával, a szülőkkel, az óvodapedagógussal együttműködve – spe-

ciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása. 

Egészségnevelési elvek 

Az óvodában eltöltött időben minden gyermek testi- lelki szükséglete kerüljön kielégítésre jólétét, 

egészségét, egészségi állapotát hatékonyan fejlesztő, az intézmény mindennapjaiban rendszeresen 

működő egészségfejlesztő tevékenységekben.  

- egészséges táplálkozás 

- mindennapos mozgás, testmozgás 

- a testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez vezető 

szerek fogyasztásának, függőséget okozó elektronikus eszközök használatának megelőzése 

- baleset megelőzés és elsősegélynyújtás 

- bántalmazás és erőszak megelőzése 

- a személyi higiéné területére terjednek ki.  

Az egészségfejlesztés figyelembe veszi a gyermekek biológiai, társadalmi, életkori sajátosságait – 

átfogó prevenciós program.  

 



 

5.3. Az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés biztosítása 

Az óvodáskorú gyermek egyik jellemző sajátossága magatartásának érzelmi vezéreltsége. Elenged-

hetetlen, hogy a gyermeket az egész nap folyamán érzelmi biztonság, harmónia, állandó értékrend, 

derűs, kiegyensúlyozott, szeretetteljes elfogadó légkör vegye körül: 

- a gyermeket már az óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások érjék; 

- a teremtő Isten gondoskodásának megélése;  

- a gyermek-gyermek, gyermek-felnőtt (alkalmazotti közösség), felnőtt – felnőtt kapcsolatának 

pozitív attitűdje, érzelmi töltése;  

- a gyermeki jellem alakítása; az erkölcsi tulajdonságok megalapozása; 

- türelem, szolidaritás, igazságosság formálása;  

- a gyermek erkölcsi, szociális érzékenységének fejlődésének, éntudatának alakulásának segítése 

és az önkifejező törekvések számára tér biztosítása;  

- a bizalom, szeretet, féltés, félelem kifejezése;  

- az önfegyelem, fegyelem, udvariasság elsajátíttatása;  

- a szocializáció szempontjából meghatározó a közös élményeken alapuló tevékenységek gyakor-

lása, a gyermek erkölcsi tulajdonságainak (pl. együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, figyel-

messég) és akaratának (pl. önállóság, önfegyelem, kitartás, feladattudat, szabálytudat, szokás- és 

normarendszerének megalapozása; 

- annak elfogadása, megértése, hogy az emberek különböznek egymástól;  

- a különleges figyelmet igénylő gyermekek, hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, 

nehezen szocializálható, SNI-s valamint kiemelkedő képességű gyermekek elfogadó szeretete, 

együttműködik az ágazati jogszabályokban meghatározott speciális felkészültséggel rendelkező 

szakemberekkel; 

- a gyermeki magatartás alakulása szempontjából az óvodapedagógus, az óvoda valamennyi alkal-

mazottjának kommunikációja, bánásmódja és viselkedése modellértékű szerepet tölt be. 

- a természetben és az emberi környezetben jelenlévő jóra és szépre való rácsodálkoztatás, mind-

ezek megbecsülésére nevelés;  

- hagyományaink ápolása, jeles napok feldolgozása,  

- közös élményen alapuló tevékenységek gyakorlásával a nemzeti identitástudat, a keresztény kul-

turális értékek, a hazaszeretet, a szülőföldhöz és a családhoz való kötődés alapozása;  

- az egyházi, világi ünnepek megélése. 

 

Az óvodapedagógus feladata: 

 Alkalmazza tudatosan a közösségfejlesztés változatos módszereit, a játék és más élmény gazdag 

tevékenység, program során – szociometria, csoportprofil elkészítése. 



 

 Értékközvetítő tevékenysége tudatos, modell értékű. Együttműködés, nyitottság, társadalmi érzé-

kenység, más kultúrák elfogadásának segítése jellemezze. 

 Törekedjen az egyéni bánásmód megvalósítására, a reális, szakszerű elemzésre, értékelésre. 

 Az elfogadást példájával, a környezet akadálymentes kialakításával segítse.  

 Különböző problémahelyzetek megteremtésével segítse elő a problémamegoldó, önálló gondol-

kodás fejlődését. 

 

5.3.1. Hátrányok csökkentését, a gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

5.3.1.1. Kiemelt figyelmet, különleges bánásmódot igénylő gyermekek 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében szükség szerint az óvoda együttműködik a jogsza-

bályokban meghatározott speciális felkészültséggel rendelkező szakemberekkel.  

A gyermek személyiségének fejlődését a közösségi életre történő felkészítését a szociális hátrányok 

enyhítését segítő feltételekkel és tevékenységekkel segítjük.  

A nehezen szocializálható, lassabban fejlődő, hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, az 

elhanyagolt, valamint a kiemelkedő képességű gyermekek nevelése speciális ismereteket, sajátos tö-

rődést igényel, szükség esetén megfelelő szakemberek (pszichológus, utazó gyógypedagógus, fej-

lesztő pedagógus, és egyéb szükséges szakemberek) közreműködésével. 

A beilleszkedési és magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység: magatartás zavar, 

figyelemzavar, hiperaktivitás, agresszivitás, szorongás, visszahúzódó magatartás egyre nagyobb 

számban fordul elő a gyermekek között, és beilleszkedési zavarokhoz, ill. kommunikációs nehézsé-

gekhez vezet.  

A viselkedészavarok többféle tünetet mutatnak, amelyek fokozatosan erősödhetnek. Ezek a tünetek 

megakadályozzák a gyermek optimális fejlődését, a kudarcok pedig másodlagos tüneteket okozhat-

nak. Ezért rendkívül fontos a minél korábbi felismerés Pontos diagnózis (orvos - pszichológus által) 

és a célirányos, komplex, összehangolt fejlesztés. 

 

5.3.1.2. Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése 

A sajátos nevelési igényű gyermek is teljes értékű ember! Joga, hogy megfelelő, elfogadó, ugyanak-

kor fejlesztő hatású környezetben éljen, fejlődjön. 

Az alapprogramban meghatározott nevelési, fejlesztési tartalmak minden gyermek esetében érvénye-

sek, így a sajátos nevelési igényű gyermekeknél is a nevelés általános célkitűzéseinek megvalósítá-

sára törekszünk, maximálisan figyelembe véve sérülésük specifikusságát. 

A sajátos nevelési igény szerinti humánerőforrás megléte, befogadó és támogató légkör, a megfelelő 

környezet kialakítása és a szükséges tárgyi feltételek, segédeszközök megléte alapfeltétele az inkluzív 

integrált nevelésnek. 



 

Legfőbb értékeink között megfogalmaztuk a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlődésének előse-

gítését, az egyéni bánásmód jelentőségét. Ebből következően is feltétlenül hangsúlyt kell fektetnünk 

az integrált nevelésre. Az integrált nevelésen közös tevékenységet értünk ép és sérült gyermekek kö-

zött.  

Az SNI gyermek fejlesztése speciálisan képzett szakember közreműködését igényli. A sérülés fokától 

függően természetesen orvosi, pszichológiai szakvélemény is szükséges, mely az integrációra való 

alkalmasságot bizonyítja. 

A korai együttneveléssel megpróbáljuk megelőzni a mássággal szembeni elutasítást, az előítélet ki-

alakulását a megélt tapasztalatokon keresztül. 

A megerősítés módszerével, azaz sok dicsérettel a helyes cselekedetre, tevékenységre azzal a céllal 

is, hogy felhívjuk a többiek figyelmét, érdeklődését a másik iránt. Ha mindenki érdekes tud lenni, az 

segítheti a kapcsolatok kialakulását. A későbbiekben ez adhatja alapját annak, hogy megtanuljanak 

egymásra odafigyelni, esetleg tudatosan is részt vegyenek egymást segítő tevékenységekben, kapcso-

latokban.  

Nagy odafigyelést igényelnek a sajátos nevelési igényű gyermekek, akik számára a fejlődés lehető-

ségét integráltan próbáljuk biztosítani, a törvény által kötelezően előírt gyógypedagógus szakember 

irányításával, és pedagógiai asszisztens jelenlétével. A 32/2012 (X.8.) EMMI rendelet a sajátos ne-

velési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelveiben megfogalmazottak szerint próbáljuk ne-

velőmunkánkat tervezni. 

Az integrált nevelés számunkra egészen pontosan azt jelenti, hogy óvodánk minden gyermek számára 

megfelelő legyen! A hangsúly a minden gyermeken van!- minden gyermeken, akár sérült, akár átla-

gos, akár tehetséges! Hiszen minden gyermek egy-egy személyiség, ebből adódóan másként igényli 

a vele való bánásmódot. A differenciált bánásmód magába foglalja az integrációt, mint gyakorlatot, 

hiszen a „mindenki más” elvben tényleg belefér a minden gyerek különbözősége, mássága. Az integ-

rált nevelés az óvodapedagógusok részéről magas szintű felkészültséget igényel. A sajátos nevelési 

igényű gyermekek nevelési lehetőségeit éppúgy ismernie kell, mint esetenként a tehetséggondozás 

lehetséges módjait. Ehhez nélkülözhetetlen mindaz, amit pedagógusképünkben megfogalmaztunk. 

A nevelőmunkában az eredményességre törekszünk, ami alatt azt értjük, hogy minden gyermek saját 

magához képest fejlődjön. Kitartó, következetes pedagógiai, pszichológiai tevékenységgel szeret-

nénk eljuttatni a gyermekeket egy adott fejlettségi szintről egy magasabb fejlettségi szintre, szemé-

lyiségük sokoldalúságát figyelembe véve! 

A gyermekek belső érése, valamint a családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat eredményeként 

próbáljuk eljuttatni a gyermekeket testileg, lelkileg, szociálisan az iskolai munkához, az iskolai élet 

megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintre. 

 



 

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve 

 A sajátos nevelési igényű gyermekeket az óvodában, a fejlesztés ne terhelje túl, többlet időt bizto-

sítva, hogy minden tevékenységben cselekvően, aktívan, érdeklődéssel, önállóságának megfele-

lően vehessen, vegyen részt. 

 folyamatosan készítjük fel az óvodai életre- a szülő bevonásával- s az esetleges akadályok, nehéz-

ség leküzdésére.  

 Elfogadó környezetet biztosítunk, az érintett szülőkkel való megerősítésükre irányuló kapcsolat, a 

csoportba járó gyermekek szüleinek elégséges tájékoztatása komplex feladattá tétele. 

  A szakemberekkel való folyamatosan konzultáció alapján fejlesztésük a számukra legmegfele-

lőbb területeken, leghatékonyabban, differenciálással való megvalósítása, amelyek az óvodapeda-

gógusok kompetenciájába tartoznak. 

 A gyermek állapotából fakadó szükséglet meghatározás 

 a fejlesztés szervezeti kerete, 

 az alkalmazott speciális módszer- és eszközrendszert (pl. autisták esetén képkártyás rendszerrel 

való tájékozódás) 

 lehetőség szerint gyógypedagógiai, vagy pedagógiai asszisztens biztosítása azokba a csopor-

tokba, ahová SNI gyerekek járnak. 

 

A habilitációs, rehabilitációs ellátás 

A szakértői bizottság szakvéleményében foglaltakat vesszük alapul. A gyermekek habilitációs, reha-

bilitációs célú fejlesztéséhez. Figyelünk arra, hogy: 

 a sérült kisgyermek harmonikus személyiségfejlődését az elfogadó, támogató, a fejlődést megerő-

sítő környezet segíti leginkább; 

 a gyermek iránti elvárásokat sérülésének jellege, súlyosságának mértéke alapján kell meghatá-

rozni; 

A habilitáció, rehabilitációs egyéni és/vagy kiscsoportos fejlesztés gyógypedagógiai kompetencia, 

éppúgy, mint az egyéni speciális fejlesztési terv készítése, egyéni haladási napló vezetése. E mellett 

óvodapedagógiai fejlesztésüket is maradéktalanul meg kell valósítanunk, amely a gyógypedagógus 

iránymutatása alapján történik. A fejlesztés magába foglalja a vizuális, akusztikus, taktilis mozgásos 

észlelés folyamatait, a motoros képességek, a beszéd- és nyelvi készségek fejlesztését.  

 

 

 

 

 



 

5.4. Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása  

Az anyanyelvi nevelés és fejlesztés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó fel-

adat. Az óvodai nevelő tevékenység egészében jelen van a beszélő környezet, a nevelőközösség min-

taadó, példaadó beszédkultúrája, szabályközvetítése. 

Feladat: 

 az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés;  

 beszélő és meghallgatni tudó környezet alakítása;  

 a gyermekek kommunikációra ösztönzése, metakommunikáció fejlesztése;  

 a tapasztalatok, élmények verbális kifejezésére nevelés;  

 a gyermeki kérdések támogatására és a válaszok igénylésére ösztönzés. 

 

Az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása  

Az óvodai nevelés a gyermek érdeklődésére, kíváncsiságára, valamint meglévő tapasztalataira, élmé-

nyeire és ismereteire építve biztosítja a gyermekeknek a változatos tevékenységeket.  

Az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása a fejlődést elősegítő környezetben. 

Feladat:  

 spontán és tervezetten szerzett tapasztalatok, ismeretek tapasztalati úton történő bővítése, rendsze-

rezése;  

 gyakorlás különböző tevékenységekben és élethelyzetekben az életkori sajátosságokra és tapasz-

talatokra, élményekre építve;  

 tevékenységeken keresztül az értelmi képességek (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, kép-

zelet, gondolkodás, kreativitás, alkotóképesség) fejlesztése, különösen a képzelet és a kreativitás 

fejlődését segítő ösztönző környezet biztosítása; 

 az egyéni fejlődési ütemnek megfelelően az ismeretek, jártasságok, készségek alapozása. 

 

6. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI 

 

Óvodánkban 4 heterogén (vegyes életkorú) csoport működik. Csoportjaink szervezését több tényező 

is befolyásolja: jelentkezők száma, testvér gyerekek száma, gyermekek életkori és nemek szerinti 

megoszlása. A csoportokat igyekszünk az optimális létszámra kialakítani, mivel így tudunk eleget 

tenni a gyermekek differenciált fejlesztésének, illetve pedagógiai asszisztens is segíti a csoportok 

életét. A párhuzamosan végezhető, differenciált tevékenységek tervezésével, szervezésével biztosít-

juk az egyéni szükségletek kielégítését.   

Igyekszünk a családokkal szorosan együttműködve szervezni az óvodai programokat.  



 

Az egyházi év eseményeit, ünnepeit együtt éljük meg, így mintát adva a keresztény közösségi életről 

a ránk bízottaknak.  

Katolikus óvodánk feladata, az érzelmi biztonságot nyújtó szeretetteljes környezet megteremtése.  

Nevelési céljaink Feladataink 

1. Istenkép kibontakoztatása a gyermek lelké-

ben, a keresztény pedagógus példája nyomán. 
A keresztény értékek kiépítése és erősítése. 

2. Isten szeretetére nevelés 

Ismerkedés a teremtő, gondviselő, 

szerető Istennel és Jézussal, az Isten fiával. 

A gyermekeknek bizalmat kell adni, hogy Is-

ten ismer és szeret. 

3. A keresztény hitélet gyakorlásának megala-

pozása 

Az alapvető tevékenységek közben gyakorol-

ják a valláserkölcs normáihoz igazodó maga-

tartást: az emberi kapcsolatokban a szeretet, 

bizalom, türelem, igazságosság, szelídség, 

szolgálat megismerését, befogadását. 

Hazaszeretetre nevelés, kötődés a hazához, 

gazdag és sokszínű, értékmegtartó, hagyo-

mányőrző népi kultúránk segítségével. 

4. A gyermek és környezete kapcsolatában ér-

zelmi kötődésen alapuló, öntevékenyen 

együttműködésre képes sokoldalú személyi-

ség fejlődésének elősegítése. 

Teljes befogadáson alapuló, érzelmi biztonsá-

got nyújtó óvodai légkör megteremtése, az 

egyén tiszteletben tartásával. 

A gyermek kíváncsiságára, megismerési vá-

gyára épülő, tevékenységre motiváló egészsé-

ges élettér biztosítása. 

Olyan személyiségvonások kialakítása, mely-

nek birtokában a gyermek érzékennyé, fogé-

konnyá, nyitottá válik a környezeti hatások 

befogadására, feldolgozására. 



 

5. Az óvoda és a család egyenrangú, nevelő-

társi viszonya. 

A szülők ismereteinek gyarapítása, összhang-

ban az óvoda keresztény nevelésével. 

A felnőttek tetteikkel sugározzák, a feltétel 

nélküli szeretetet. „Tisztellek Téged, fontos 

vagy nekem, csakis Rád figyelek, és segítek 

Neked, ha szükséged van a segítségemre!” 

Minden gyerek ismerje és tudja értékeit, de 

kezelje hiányosságait is. 

 

6.1. Személyi feltételek 

Az óvodában, a nevelőmunka középpontjában a gyermek áll. Jelenléte a nevelés egész időtartamában 

fontos. A nevelőmunka kulcsszereplője az óvodapedagógus, akinek személyisége meghatározó a 

gyermek számára A pedagógiai munkát segítő munkatársak (dajka, pedagógiai asszisztens) segítik 

munkáját. Az óvodapedagógus és az óvodában dolgozó munkatársak összehangolt munkája, elfo-

gadó, segítő, támogató, attitűdje modell, mintát jelent a gyermek számára.  

 

Pedagógusképünk:  

Olyan ember, aki a keresztény hitet hitelesen éli, jellemző rá a pedagógiai optimizmus, a szülők tisz-

telete, a megértő, együtt érző, elfogadó, a segítőkészséget előtérbe helyező gyermekszeretet, a hitében 

megerősödésre törekvő. 

Szakmailag jól felkészült, tisztában van személyiségének sajátosságaival, törekszik a pedagógiai 

megújulásra. Képes alkalmazkodni a szerepelvárásokhoz. Munkájában alkalmaz új módszereket, tu-

dományos eredményeket. 

A szakmai munkaközösség munkájában kezdeményezően és aktívan részt vállal. Együttműködik pe-

dagógus társaival különböző pedagógiai eljárások és programok megvalósításában. Azonosulni tud a 

Freinet pedagógiával, melyet a gyakorlatban hatékonyan tud megvalósítani. 

Belső nyitottsága elengedhetetlen feltétele annak, hogy képes legyen fejleszteni, nevelni, irányban 

tartani, segíteni és támaszt nyújtani, a gyermekek más forrásból szerzett tudására építeni pl. gyűjtő-

munka. Rendkívül fontos az emberekhez való viszonyulása. Egyenértékű partnerként kell kezelnie a 

munkatársait, a szülőket és a gyerekeket.  

A megbeszéléseken, a vitákban, az értekezleteken rendszeresen kifejti szakmai álláspontját, a viták-

ban képes másokat meggyőzni, és ő maga is meggyőzhető. 

Óvodai tevékenységei során felmerülő vagy kapott feladatait, problémáit önállóan, az intézmény mű-

ködési rendszerének megfelelő módon kezeli, intézi. 



 

A csoportjában felmerülő konfliktusokat, azok okait felismeri, helyesen értelmezi és hatékonyan ke-

zeli. Konfliktushelyzetben a gyermekeket a kompromisszumos megoldásra ösztönzi.  

Minden gyermeket olyannak kell elfogadni, amilyen az adott pillanatban. Ez mindenkor feltétel nél-

küli elfogadást jelent. A módszereket az aktuális tevékenységi forma sajátosságainak, céljainak és a 

gyermekek fejlettségének megfelelően alkalmazzuk. Ez eredményezheti, hogy mind a felnőttek, mind 

a gyerekek megértve, megbecsülve érezhessék önmagukat. Ez az érzés alapot adhat a bátor megnyi-

latkozáshoz, kibontakozáshoz, valamint belső hajtóerőként segítheti a belső harmónia kialakulását, 

mely mind a testi, mind a lelki fejlődést ösztönzi.  

Legyen képes önállóan, a gyermekek tevékenységének megfigyeléséből, produktumaik értékeléséből 

kapott adatokat reálisan elemezni-értékelni, és belőlük kiindulva a fejlesztésre vonatkozó tervét elké-

szíteni, módosítani.   

Nyitottság fontos a pedagógia elveinek gyakorlati megvalósítása miatt. Ehhez szükség van arra, hogy 

folyamatosan bővítse, bővíthesse ismereteit, módszertani eszköztárát, tudatosan fejlessze pedagógiai 

kommunikációját. Minden újdonság iránt nyitott legyen, merjen vállalkozni – tanulási, képességfej-

lesztési segédanyagok, digitális anyagok, eszközök- saját élményein, tapasztalatain keresztül legyen 

képes dönteni arról, hogy az újonnan megismert eljárás segíti, vagy esetleg gátolja munkáját, kritiku-

san, céljainak megfelelően használja. Nyitott a szülő, a gyermek, az intézményvezető, a kollégák, a 

szaktanácsadó visszajelzéseire, felhasználja szakmai fejlődése érdekében.  

Jellemző rá az önképzés, rendszeresen tájékozódik az óvodapedagógiára vonatkozó legújabb ered-

ményekről és kihasználja a továbbképzési lehetőséget. Ismeri a pedagógiai dokumentumokat, a kü-

lönbözőséget, a másságot elfogadja, az egyéni értékek pozitív irányú megközelítését erősíti.  

Lehetőség szerint vegyen részt intézményi innovációban, pályázatokban, kutatásban. 

Munkájában fontos az objektív, tényeken alapuló, körültekintő építő értékelés. Felhasználja a mérési-

értékelési eredményeket pedagógiai gyakorlatában. A gyakorlati munka elemzése során elsődleges 

szempont számára az önálló munka tiszteletben tartása, a módszertani szabadság biztosítása, a pozitív 

megerősítés. Többféle módszertani megoldásban gondolkodik, az adott helyzetnek megfelelően ru-

galmasan alkalmazza módszereit. Visszajelzései, értékelései világosak, egyértelműek, a konkrét cse-

lekvésre, teljesítményre vonatkoznak.  

Katolikus óvodánkban dolgozók közössége nem tesz különbséget gyermek és gyermek között. A 

gyermekek érdekében önállóan, tudatosan és kezdeményezően együttműködik a kollégákkal, a szü-

lőkkel, a szakmai partnerekkel, szervezetekkel. 

A katolikus óvodapedagógus és az óvoda működését segítő nem pedagógus alkalmazottak viszonya 

az egyházhoz, nemzethez, hazához, embertársakhoz, szakmához, óvodához, munkatársakhoz, csalá-

dokhoz, a gyermekek szüleihez, a gyermekekhez meghatározó. Ezeket a keresztény értékeket képvi-

selve életük a gyermek számára követendő mintává, modellé válik. 



 

6.2. Tárgyi feltételek 

Az óvoda rendelkezik a pedagógiai program megvalósításához szükséges tárgyi feltételekkel.  

Óvodánk épülete megfelelően szolgálja a gyermekek biztonságos óvodai életét.  

 A gyermekek által használt tárgyi felszerelések számukra hozzáférhetően vannak elhelyezve. 

 A foglalkoztatók felszereltsége megfelel a gyermekek változó testméretének, biztonságosak. 

 

Fontos, hogy a környezet rendezettséget, nyugalmat, harmóniát sugározzon. A csoportszobák, gyer-

mekmosdók, az öltözők balesetmentes, otthonos, egészséges környezetet, családias hangulatot bizto-

sítanak. Az udvaron, a fedett teraszokon rögzített, mobil tárgyak és eszközök a gumi burkolat által a 

biztonságos mozgásfejlesztést segítik. Ezen feltételek biztosítják a gyermekek mozgás- és játékigé-

nyének kielégítését.  

A csoportszobák kialakítása, műhelyszerű elrendezése az óvónők személyiségét, a neveléssel kap-

csolatos tudatosságot fejezik ki. A berendezési tárgyak, eszközök természetes anyagokból készülnek. 

A színek, a formák harmóniája az esztétikai igény belsővé válását segítik. A berendezések alakítha-

tósága a gyermek kreativitását fejleszti, a Freinet pedagógiát segíti. A játékeszközök a gyermekek 

fejlődéséhez, játékos fejlesztéséhez, kísérletező, felfedező tevékenységeikhez igazodnak. Óvodánk 

könyvtárát folyamatosan fejlesztjük a megjelenő szakkönyvekkel, vagy hitünket erősítő kiadványok-

kal. Rendszeresen tájékozódunk az óvodai nevelést, képességfejlesztést támogató digitális technoló-

giai eszközökről, és lehetőség szerint alkalmazzuk is azokat. Az óvodában alkalmazható digitális 

eszközöket (CD-lejátszó, projektor, fényképezőgép, számítógép) igyekszünk célszerűen használni. 

Keressük az infokommunikációs eszközök alkalmazásának lehetőségeit az óvodában. A hátrányok 

csökkentését segítő speciális fejlesztő tevékenységekhez változatos eszközöket igyekszünk biztosí-

tani, és újakat folyamatosan felkutatni a fejlesztő szakemberek útmutatásai alapján. 

Megfelelő munkakörnyezetet biztosítunk az óvodai munkatársaknak és lehetőséget teremtünk a szü-

lők fogadására.  

 

6.3. Az óvodai élet megszervezése 

Az óvodai nevelés a katolikus óvodában csak a fenntartó által jóváhagyott pedagógiai program alap-

ján történhet és a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló tevékenysé-

gek keretében szervezhető meg, az óvodapedagógus feltétlen jelenlétében és közreműködésével. 

Az óvoda alapdokumentumai összhangban állnak, tükrözik a helyi sajátosságokat is figyelembe vevő 

tervezést.  

 



 

A gyermekek óvodában töltött idejét élettani szükségleteik szerint tervezzük, a helyi szokások és a 

gyermekek egyéni szükségletei megjelennek a napirendben és heti rendben. A gyermekek egészsé-

ges, a tevékenységekben megnyilvánuló fejlődéséhez a napirend és a hetirend biztosítja a feltételeket, 

melyek a megfelelő időtartamú, párhuzamosan is végezhető, differenciált fejlesztő, növekvő időtar-

tamú (5-35 perces) csoportos foglalkozások tervezésével, szervezésével valósulnak meg. A folyama-

tos és rugalmas napirend elegendő időt biztosít az óvodáskorú gyermekek fő tevékenységi formájára, 

a játékra. Az egész napos megfelelő időtartamú, párhuzamosan is végezhető, differenciált tevékeny-

ségek lehetőségét biztosító napirenddel segítjük elő az elmélyült tevékenykedést. A pihenőidőt, az 

étkezésre, tisztálkodásra, öltözködésre szánt időt igényeik szerint alakítjuk ki. A gondozásnak kiemelt 

szerepe van a gyermekek önállóságának fejlődésében. Az óvodapedagógus a gondozás folyamatában 

is nevel, építi kapcsolatait a gyerekekkel, együttműködve a gondozást végző munkatársakkal. Na-

ponta legalább 40 percet biztosítunk a szabad levegőn a közös mozgásra, mozgásos játékra. Mivel a 

kisgyerek fejlődése természetes környezetben a leghatékonyabb, a lehetőségeinket figyelembe véve- 

minden időjárási körülmények között használható fedett játszótéren, az óvoda udvaron és séták, ki-

rándulások alkalmával biztosítjuk. Az óvoda udvarának és környékének minden lehetőségét felhasz-

náljuk ahhoz, hogy a gyerekek minél többet tartózkodhassanak a csoportszobán kívül. A sajátos ne-

velési igényű gyermekek számára biztosítjuk a megfelelő fejlesztő szakemberrel való tevékenykedés-

hez a nyugodt feltételeket és a feladatok elvégzéséhez többlet időt.   

  



 

Napirend 

Időtartam Tevékenység 

 

6:30-12.00 

 

 

 Gondozási feladatok (tisztálkodás, étkezés, öltözködés) 

 Szabad játék, párhuzamosan is tervezett differenciált tevékeny-

ség a csoportszobában vagy a szabadban 

 Hitre nevelés, lelki beszélgetés és elcsendesedés feltételeinek 

megteremtése 

 Mindennapos frissítő mozgás vagy tervszerűen kötött testneve-

lés (teremben, tornateremben, vagy a szabadban) 

 Tisztálkodás, előkészület tízóraihoz, tízórai, játékba integrált 

egyéni és mikro csoportos tevékenységek, fejlesztés a tevékeny-

ségben megvalósuló tanulás során 

 Ismerkedés a teremtett világgal, megfigyelések végzése spontán 

és tervezetten szervezett formában 

 Az egészséges életmódot erősítő egyéb tevékenység a szabad 

levegőn 

 Tevékenységbe ágyazott, a gyermekek egyéni képességeihez 

igazodó műveltségtartalmak közvetítése 

 Tevékenységekben megvalósuló tanulás 

                  o Verselés, mesélés 

                  o Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

                  o Kommunikációs technikák 

                  o Rajzolás, mintázás, kézimunka  

                  o Mozgás 

                  o A külső világ tevékeny megismerése 

                  - Matematikai tartalmú tapasztalatok 

 

 Külső világ élményei, megfigyelések, séták, kirándulások 

 Valamennyi olyan tevékenység, melyet igényel a gyermek 

 Az egészséges életmódot elősegítő higiénés tevékenységek 

(tisztálkodás, öltözködés) 



 

12.00-15.00 

 

 Gondozási feladatok (tisztálkodás, étkezés, öltözködés) ebéd 

előtti előkészületek 

 Étkezési ima, ebéd 

 Testápolás, terem előkészítése a pihenéshez 

 Pihenés előtti ima, mese, ének 

 Pihenés egyéni szükségletnek megfelelően 

15.00-17.30 

 

 Folyamatos ébredés 

 Gondozási feladatok (tisztálkodás, étkezés, öltözködés) 

 Szabad játék, párhuzamosan is végezhető tevékenység a terem-

ben vagy a szabadban, az évszaktól függően, a szülők érkezé-

séig 

 

Heti rend 

A heti rend hagyományos értelmében az egyes tanulási tevékenységek naponkénti váltakozását fog-

lalja magába. A heti rend összeállítását úgy alakítottuk ki, hogy egy nap egy terület fejlesztését cé-

lozza meg, vagy esetleg egy katolikus ünnep, vagy egy Freinet technika adja meg az adott nap prog-

ramját, egy tevékenység (például a Házszentelés napja, kirándulás napja, sütés-főzés, nagytakarítás 

napja). 

Egy-egy témát több napon át is feldolgozunk másféle megközelítésből, változatos formában, mód-

szerekkel, eszközökkel. Kivétel a mozgás, ami helyhez és időhöz kötött.  

A rendszeresen visszatérő ismétlődések érzelmi biztonságot teremtenek a gyermekekben. Törekedni 

kell a tevékenységek közötti belső arányok kialakítására.   

Az óvodapedagógusok feladata a feltételek megteremtésével a szabad választási lehetőségek motivá-

lása.  

 

A TEVÉKENYSÉGEK JAVASOLT SZERVEZETI FORMÁI 

Szeptember 1-től május 31-ig 

Szervezeti forma: játékba integrált tevékenység 

Tevékenységek formái 
Párhuzamosan végezhető differenciált 

tevékenységek szervezése 

 

Szervezett tevékenység 

 Játék  

 Verselés, mesélés 

 Hitre nevelés  

 Mozgás 

 Mozgásos játék  

egyéni,  

mikro csoportos,  

frontális  



 

 Ének, zene, énekes játék, gyermek-

tánc 

 Rajzolás, mintázás, kézimunka 

 Kommunikációs technikák 

 Mozgás 

 A külső világ tevékeny megisme-

rése 

 Matematikai tartalmú tapasztalatok 

 Munka jellegű tevékenységek 

(mindennapos mozgás) a témakörnek és a gyerme-

kek fejlesztésének megfe-

lelően 

 

Ezen tevékenységek időtartama a gyermekek életkorától, érdeklődésétől, figyelmük tartósságától 

függően változó:  3-4 éves korban   5-10 perc 

        4-5 éves korban  10-15, 15-20 perc 

        5-7 éves korban  25-20, 30-35 perc 

 

Július 1-től augusztus 31-ig 

Párhuzamosan végezhető dif-

ferenciált tevékenységek ter-

vezése és szervezése 

 

Szervezett tevékenység Tevékenységek formái 

Az óvodapedagógus feladata 

a gazdag feltételrendszer 

megteremtésével a szabad vá-

lasztási lehetőségek motivá-

lása. A gyermekek tevékeny-

ségei során megszerzett isme-

reteiket spontán, érdeklődé-

sük alapján gyakorolhatják, 

gazdagíthatják. 

 Hitre nevelés 

 Mozgásos játék a gyerme-

kek által ismert mozgás-

anyagra alapozva 

 Egyéni 

 mikro csoportos 

 frontális 

 

Az életszervezés Freinet szellemiségű elemei:  

1. Természet- és életközeliség, mely egyrészt biztosítja, hogy maga a program rugalmasan, dinami-

kusan tudjon alkalmazkodni a helyi sajátosságokhoz, lehetőségekhez. Másrészt biztosítja a gyere-

kek számára a saját élményeken, tapasztalatokon alapuló felfedező ismeretszerzést.   



 

2. Egyéni képességfejlesztés a közösség aktív közreműködésével biztosítja mind az individualizá-

ciós, mind a szocializációs folyamat fejlődését.  

3. Szabály és szokásrendszer közös kialakítása biztosítja a mindenki számára elfogadható pozitív 

magatartásformák, szokások belsővé válását.  

4. Saját ünnepek, hagyományok, rítusok segítik és erősítik az együvé tartozás érzését, a csoportszel-

lem fejlődését.  

5. Tevékenységek egymásba fonódása, a Freinet-technikák alkalmazása és a rugalmas heti- és napi-

rend biztosítja a sokirányú tapasztalat és ismeretszerzést és élményfeldolgozást.  

6. Játékos munka, melynek kézzelfogható, látható eredménye sikerélményt biztosít és ezzel további 

tevékenységek választására és elvégzésére motivál.  

7. Szabad alkotások biztosítják mind a pozitív, mind a negatív élmények, érzések feldolgozását, ki-

vetítését és ezzel elősegítik a belső harmónia kialakulását.  

8. Felfedező ismeretszerzés biztosítja a saját élményű tapasztalatokon alapuló tanulás feltételeit.  

9. Beszélgető-kör biztosítja a valódi partnerkapcsolat kialakulását. Lehetőséget biztosít a helyes vita, 

érvelés, meggyőzés és megegyezés szabályainak gyakorlására, a kommunikációs és metakommu-

nikációs készségek fejlődéséhez.  

10. A gyerekekkel együtt történő tervezés és értékelés biztosítja, hogy mind a gyerekek, mind a fel-

nőttek céljai, vágyai teljesülhessenek. Elősegítik az alkalmazkodás képességének, más igényei-

nek tiszteletben tartásának és az empátia fejlődését.  

11. Napi tervek közös összeállítása biztosítja a közösen kiválasztott és mindenki által elfogadott té-

makör egy-egy fogalmának, a gyerek igényeiből, érdeklődéséből kiinduló, sokirányú feldolgo-

zását.  

12. Szabad tevékenységválasztás biztosítja minden gyerek számára azt a lehetőséget, hogy saját ér-

deklődése alapján, saját útján juthasson el fejlettségének magasabb szintjére. Elősegíti az önis-

meret és a feladattudat fejlődését.  

13. Csoportszoba műhelyszerű elrendezése motiválja a különböző tevékenységek elvégzését, illetve 

biztosítja, hogy a különféle tevékenységeket végzők ne zavarják egymást. Megteremti az egyéni 

és kiscsoportos tevékenykedés, fejlesztés feltételeit. 

A nevelési tevékenység tervezése 

Óvodánkban a módszerként használt Freinet pedagógiában a látszólagos spontaneitás ellenére tuda-

tos tervezésre, következetes pedagógiai munkára van szükség. 

Az óvodapedagógus pedagógiai munkáját az intézmény jóváhagyott pedagógiai programjának meg-

felelően hosszabb-rövidebb időszakokra tagolva, tanulási-tanítási egységekre és a tevékenységekre 

bontva tervezi meg. 

A tervezés elengedhetetlen feltétele, hogy a gyermekek fejlődését, önfejlődését tudatosan segítsük, 



 

életüket úgy szervezzük meg, hogy az optimális körülmények biztosítva legyenek az önálló tevé-

kenykedéshez, a felfedezéshez, az alkotáshoz, tapasztaláshoz és a hitélet gyakorlásához. A tervező 

munkát, a gyermekek megismerését, a fejlődésük nyomon követéséhez használt dokumentumok is 

támogatják. Komplex módon vesszük figyelembe a pedagógiai folyamat minden lényeges elemét: a 

tartalmat, a gyermekek előzetes tudását, motiváltságát, életkori sajátosságait, a nevelési környezet 

lehetőségeit, korlátait stb. Terveinket a megvalósítás eredményességének függvényében felülvizsgál-

juk, fejlesztjük, használva a PDCA-ciklus tematikáját.  

Legfőbb cél, hogy a különböző dokumentumok, tervek, fejlesztési területek harmonikusan kapcso-

lódjanak össze, tükrözze a célokat, a partereink elvárásait, és a gyermekek vágyait.  

A tervezést különböző szinten, egymást kiegészítve és erősítve állítjuk össze. 

 A tervezés alapja az Alapprogram, mely az óvodai nevelés pedagógiai alapelveit határozza meg. 

 Az óvoda Helyi pedagógiai programja. Elkészítésnél figyelembe vettük az Óvodai nevelés orszá-

gos alapprogramja mellett; a Katolikus óvodák részére készített segédanyagot a módosított óvodai 

nevelés országos alapprogramjához. 

A Helyi pedagógiai program olyan neveléscentrikus óvodamodell, amely jól kidolgozott, célirányo-

san és hatékonyan működtethető.  

Koncepciónk célkitűzéseken alapul, az óvodáskorú gyermekek életvezetésének megalapozására és 

kialakítására irányulnak, alapja a keresztény hitre nevelés és a Freinet pedagógiai rendszer. 

 Pedagógiai Munkaterv 

A nevelési évre szóló pedagógiai terv, tartalmazza a kiemelt célokat, feladatokat, a megvalósítás 

ütemezését, munkaközösségek tervét, gyermekvédelmi feladatokat, az óvoda ünnepeit, hagyomá-

nyait, határidő és felelősök jelölésével. 

Tartalmazza az alkalmazotti közösség munkarendjét, az éves ellenőrzési, értékelési és mérési felada-

tokat is. 

 Általános tervezés (Éves hálóterv) 

Egész évre szóló pedagógiai terv, amely tartalmazza a feldolgozandó témaköröket, élményköröket, 

a tevékenységek feladatait és tartalmát, projekteket a témakörökhöz. 

 Csoportnapló: A nevelőmunkát két félévre és egy nyári életre tervezzük, rendszere követi a Helyi 

pedagógiai program felépítését, a célok és feladatok lebontását. A csoportnapló tartalmazza a 

gyermekek adatait, a napirendet, heti rendet, nyilatkozatokat. Tevékenységekhez kapcsolódóan: 

játék, munka és tevékenységekben megvalósuló tanulás. A fejlődést elősegítő tartalmak, hitre ne-

velés tartalma, Freinet technikák. A csoportprofil, a projekttervek, a reflexiók, melyek a saját pe-

dagógiai gyakorlat folyamatos elemzését, fejlesztését segítik. 

 Projektek, heti tervek: Lehet a témakörhöz, ünnepkörhöz igazított, heti vagy napi tervezés, mely-



 

ben a gyermekek érdeklődése is meghatározó. Tudatosan tervezzük benne a tevékenységek célja-

inak megfelelő anyagokat, feladatokat, módszereket, eszközöket, szervezési módokat.  

 Munkakártyák: A feladatokat rajzos formában közvetíti a gyermekek felé. Jelöli a folyamatok egy-

másra épülését. 

 Saját készítésű társasjátékok: A gyermekekkel közösen készített, az élménykörök ismeretanyagá-

nak rögzítésére, rendszerezésére, gyakorlására irányulnak. 

 Gyűjtőmunka: Felkészülés a projekt megvalósítására. A témakörrel kapcsolatos képek, eszközök, 

gyümölcsfélék, zöldségfélék, gyűjtése a gyermekek és szülők bevonásával. 

 Életkönyvek: Az életkönyv a gyerekek élményeiről készült fényképeket, különféle alkotásaikat, 

általuk írt meséket, történeteket, recepteket, leveleket tartalmaz. Van óvodai és egyéni életkönyv. 

 

6.4. Óvodánk kapcsolatrendszere 

Nyitott világban élünk. Az eredményes nevelés csak úgy jöhet létre, ha nyitottak vagyunk a világra, 

ha ismerjük azt a közeget, ahonnan a gyermek érkezik (család, bölcsőde) és ahová tőlünk megy (is-

kola). A kapcsolattartás formái és az együttműködés során egyre inkább használjuk az infokommu-

nikációs eszközöket és a különböző online csatornákat. 

Fontos számunkra, hogy az együttműködés legyen pozitív, fejlesztő hatású, hagyományos, rendsze-

res. A gyermek minden irányú fejlesztésére törekszünk, az életre készítjük fel őket, ezért nagy szük-

ség van az óvodán kívüli színterek megismerésére is. A kapcsolatok kialakításában és fenntartásában 

az óvoda nyitott és kezdeményező. Partnereinkkel való kommunikációnkban a kölcsönösségre és a 

konstruktivitásra törekszünk.  

Az óvodapedagógus a kapcsolattartás során vegye figyelembe a családok sajátosságait, szokásait. Az 

együttműködés során érvényesítse az intervenciós gyakorlatot, azaz a segítségnyújtás családhoz il-

lesztett megoldásait. 

Katolikus óvodákban az óvodapedagógusok, szülők, gyermekek együttműködésének formái, tovább-

fejlesztésének lehetőségei: 

- kiemelt fontosságú a szülőkkel való szoros kapcsolattartás, evangelizálás,  

- a családlátogatás, a gyermek otthoni környezetének megismerése, 

- a fogadóóra, a megbeszélések a gyermek fejlődésének a szülővel való együttes nyomon követését 

szolgálja, 

- internetes kapcsolattartás, elektronikus levelezés lehetőségei, 

- szülői értekezletek szervezése, 

- szülői közösség működésének segítése, 

- játszónapok, foglalkoztató tevékenységek, nyílt napok lehetőségének megteremtése, 

- közös kirándulás, kulturális programok szervezése, 



 

- zarándoklat katolikus hitünkhöz kapcsolódó helyekre, 

- közös szentmisén való részvétel, 

- a családpasztorációt segítő családi és szülői programok megvalósítása (pl. lelki napok, adomány-

gyűjtés, szüreti nap, családi napok stb.) 

- Közös ünnepek szervezése – apák és anyák napja 

 

Plébániák - Fenntartó 

Az óvodás gyermekek hit felé nevelése terén sok segítséget, támogatást kapunk. A plébános atyákat 

nevelési értekezletre, szülői értekezletre, lelkigyakorlat, lelki napok vezetésére meghívjuk, továbbá 

az óvoda ünnepeire, rendezvényeire is.  

Székhely 

Szent Imre Katolikus Gimnázium, Két Tanítási NyelvűÁltalános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alap-

fokú Művészeti Iskola 

Szent Imre Katolikus Gimnázium, Két Tanítási NyelvűÁltalános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alap-

fokú Művészeti Iskola tagintézményeként működik óvodánk, az összetett intézmény igazgatótaná-

csával és nevelőtestületével aktív partner kapcsolatot tartunk fenn. Az intézményegység pszicholó-

gusa óvodán belül is segít a magatartásuk miatt nehezen alkalmazkodó gyerekek problémáinak fel-

tárásában, megoldásában. Az intézmény lelki vezetői ünnepek és lelki napok alkalmával ellátogatnak 

óvodánkba. A hitoktató heti rendszerességgel erősíti a hitéletet. Az intézmény gyermekvédelmi fele-

lősével rendszeres munkakapcsolatban állunk. Rendszeresen segítik rendezvényeinket az iskola di-

ákjai önkéntes munka keretében, valamint az általános iskola alsó tagozatos tanulói ünnepi műsora-

ikkal teszik szebbé az óvodások karácsonyi és március 15.-ei ünnepeit. Évente két alkalommal be-

számolóval és kivetítéssel mutatjuk be a Fenntartó képviselőinek és az intézményegység dolgozóinak 

az óvodában folyó gazdag tevékenységrendszert. Óvodai ballagáskor rendszeres vendégeink a leendő 

elsős pedagógusok, kikre jelképesen rábízzuk búcsúzó óvodásainkat, megkönnyítve ezzel az iskolába 

lépést. 

Óvoda-család 

A gyermekek alaposabb megismerése és a nevelőmunka hatékonysága érdekében családlátogatást 

végzünk. Legalább egy alkalommal minden gyermeket felkeresünk otthonában, de a gyermekek ér-

dekei szerint szükség esetén több alkalommal is. Ezek a látogatások segítik a meghitt óvónő-gyermek 

viszony alakulását, de a család és az óvoda nevelési céljainak kölcsönös megismerését is. További 

formái a kapcsolattartásnak: szülői értekezlet, fogadóóra, nyílt napok, munka délutánok – alkalomhoz 

kapcsolódva, illetve alkalmi megbeszélések.  

 

 



 

Szülői közösség – SZMK 

Az óvodai SZMK választmány tevékenysége során az óvodába járó valamennyi gyermek, illetve 

szüleinek érdekképviseletét látja el. Feladata: a megfelelő kapcsolat kialakítása a gyermekek érdek-

ében a szülők és az intézmény között. Óvodánk csoportjai 2-2 szülőt (SZMK tagot) delegálnak a 

választmányba, akik maguk közül választanak elnököt. Ez minden nevelési év első szülői értekezle-

tén történik. A választmány megbízatása nevelési évre szól. Tevékenységüket tanévre szóló munka-

terv alapján végzik: Közvetlen kapcsolatot tartanak a csoportos óvónőkkel. Munkaterv alapján az 

intézményvezető évente legalább 2 alkalommal információt cserél a választmánnyal. Az SZMK joga, 

figyelemmel kísérni a gyermeki jogok érvényesülését, pedagógiai munka eredményességét, megál-

lapításairól tájékoztatjuk a Fenntartót és a nevelőtestületet. A gyermekek nagyobb csoportját érintő 

kérdésekben tájékoztatást kérhet a nevelési-oktatási intézmény vezetőitől, az e körbe tartozó ügyek 

tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal vehet részt a nevelőtestületi értekezleten. Nevelési év 

elején a pedagógiai munkatervet véleményezik. 

Óvoda- iskola 

Az átmenet megkönnyítése érdekében fontos nevelőmunkánk összehangolása az iskolával, s a köl-

csönös nyitottság mindkét részről elengedhetetlen. Törekszünk egymás munkájának megismerésére, 

kapcsolatunk tartalmassá tételére. 

Aktív kapcsolatot igyekszünk ápolni a Szent Imre Katolikus Általános Iskolával és településünk ér-

deklődő iskoláinak pedagógusaival. Iskolacsalogató programot szervezünk a szülők és az iskolai ne-

velők találkozására, tapasztalat cseréjére, volt óvodásaink élménybeszámolóját is megszervezzük.   

Nyílt napjainkra, rendezvényeinkre meghívjuk őket, és mi is szívesen látogatunk el nagycsoportosa-

inkkal különböző rendezvényeikre és nyílt napjaikra.  

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Szakértői Bizottság 

Törekszünk a tartalmas, jó kapcsolat kialakítására a Szakszolgálat és a Bizottság szakembereivel. A 

problémás gyermekek, a beilleszkedési zavarokkal, tanulási nehézségekkel, magatartási rendellenes-

ségekkel küzdő gyermekek problémáinak feltárásában, illetve, ha nem tudjuk megállapítani az isko-

laérettséget, szakvélemény készítésében kérjük a pszichológusok segítségét. Előadások keretében 

adnak tanácsot, érzékenyítik a másság elfogadására a szülőket is, és segítik a mi nevelőmunkánkat 

is. A logopédus óvodán belül segít a beszédhibás gyerekek problémáinak feltárásában, megoldásá-

ban. Utazó gyógypedagógus segíti a speciális fejlesztő tevékenységeket. 

Óvodánk intézményen kívüli Anyaországi és Kárpát-medencei kapcsolatai 

Magyarországi és kárpát-medencei magyar nyelvű keresztény óvodákkal és Freinet szellemben ne-

velő óvodákkal igyekszünk élő szakmai kapcsolatrendszert kialakítani. Szatmárnémeti testvéróvodá-

val, városunk egyházi óvodáival valamint Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye óvodáival igyek-

szünk egy gyümölcsöző partnerkapcsolatot kialakítani. Közös műhely munkákkal, (pl. Határtalan 



 

rendezvényeink) szakmai tapasztalatcserékkel gazdagítjuk ismereteinket, szélesítjük módszertani 

kultúránkat, segítjük a szakmai munka fejlesztését.  

Katolikus Pedagógiai Intézet és a Pedagógiai Oktatási Központ (POK) 

Rendezvényeikről, továbbképzéseikről rendszeresen tájékoztatnak, amelyeken lehetőség szerint 

részt veszünk. Aktív résztvevői vagyunk online megvalósuló szakmai együttműködésnek is. – pl. 

szakmai anyagok letöltése. 

Gyermekjóléti Szolgálat 

Különösen indokolt esetben kapcsolatot veszünk fel a szolgálat munkatársaival a gyermek biztonsága 

érdekében, hogy személyes gondoskodást nyújtó ellátásban részesüljenek rajtuk keresztül.  

Orvos- védőnő- fogorvos 

Az óvodás korú gyermek egészségügyi szűrését, valamint a tanköteles korúak iskolaérettségi vizsgá-

latát a gyermek saját háziorvosa a védőnővel közösen végzi. Évente egyszer fogászati szűrővizsgá-

laton vesznek részt a gyermekek. A védőnő prevenciós jelleggel rendszeresen látogatja az óvodánkat. 

Közművelődési Intézmények 

Nevelési feladataink sokoldalúbb, színesebb megvalósítását segítik a közművelődési intézmények 

által kínált érdekes, hasznos programok, lehetőségek, melyeket be tudunk illeszteni a mindennapok 

tevékenységeibe. 

Színházi, bábszínházi előadásokat tekintünk meg. Részt veszünk a Móricz Zsigmond Megyei Könyv-

tár irodalmi foglalkozásain, a Zeneiskola óvodások számára szervezett hangversenyein a „Kakaó-

bérlet” keretében. Megtekintjük a Jósa András Múzeum állandó és időszaki kiállításait, a Falumú-

zeum és a Gyermekcentrum színes programjait. 

Jótékonysági szervezetek 

Karitász csoporttal vagy a Máltai Szeretetszolgálat képviselőivel aktív kapcsolatot építünk ki, ado-

mánygyűjtéskor vagy jótékonysági műsor felajánlásakor. 



 

7. AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGFORMÁI ÉS AZ ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATA 

7.1. Hitre nevelés 

A hit Isten ajándéka.  

Cél 

A hit felébresztése, keresztény hitélet megalapozása és az istenkép kialakítása a kisgyermekekben.  

Feladat  

A keresztény kultúra közvetítése megtapasztalás, érzelmi biztonság, szerető, elfogadó légkör, biza-

lom, az összetartozás élménye által a gyermekek érzelmi, erkölcsi, közösségi és értelmi gazdagítása, 

a képességek kibontakoztatása, melyek biztosítják a gyermekek harmonikus személyiségfejlesztését, 

a hit és közösségi életre való felkészítését.  

Tartalmi megvalósítás 

A hitre nevelés átszövi az óvodai élet egészét:  

 a köszönési módban 

 a mindennapos lelki beszélgetés során 

 az étkezés előtti és utáni imádságban 

 a templomlátogatások során 

 a játékban 

 a tevékenységekben megvalósuló tanulásban 

 a délutáni pihenés előtti imában, fohászban 

 heti egy alkalommal hitoktatásban. 

 

Az óvodapedagógus feladata 

 Szeretetteljes légkörben az érzelmi biztonság megteremtése. Egy szerető, elfogadó – befogadó 

közösség kialakítása, melyben őszinte bizalom, összetartozás alakul ki gyermek-gyermek, gyer-

mek-felnőtt és felnőtt-felnőtt között.  

 A családok bekapcsolása a katolikus egyház életébe: közös imádság, közös programok – kirándu-

lás, munka, szórakozás – szervezése. 

 A liturgikus év eseményeinek közös átélése: 

- karácsonyi ünnepkör  

- húsvéti ünnepkör (az ünnepre készülve jócselekedetek gyűjtése) 

- templomlátogatás, ismerkedés a liturgia eszközeivel 

- templomlátogatás során a helyes viselkedési szokások megismertetése 

- közös szentmise-látogatás a családokkal 

- imádságok tanulása 

 



 

 Az erkölcsi nevelés (közösségi és egyéni nevelés, családi nevelés, keresztény erények) átszövi az 

óvodai élet egészét. Teremtsen együttműködést, közösségi kapcsolatokat és érzelmeket erősítő 

helyzetek, alkalmazzon az erkölcsi nevelést támogató módszereket az óvodai és az óvodán kívüli 

tevékenységek során. Hitéletet erősítő tevékenységek, rendezvények szervezése – pl. zarándoklat, 

családi napok, lelki napok stb. 

 Az erkölcsi tulajdonságok megalapozása, kialakítása (együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, fi-

gyelmesség, akarat) A biztonságérzet erősítése során a feltétel nélküli szeretet, elfogadottság és a 

bizalom élményének megéreztetése.  

 Az ünnepek és megemlékezések: 

- az ünneplés jelentőségének megéreztetése, 

- az ünnep érzelmi tartalommal való megtöltése, 

- az ünnep, jeles nap kiemelése a mindennapi élet eseményeiből, 

- az ünnep előkészítése, lezárása. 

 Az együttműködés, kommunikáció elősegítése a digitális eszközök funkcionális használata terén 

pl. fényképek, kivetítések ünnepek, rendezvények alkalmából, DVD illetve PPT készítése az óvo-

dai eseményekről stb. 

 A gyermeki magatartás alakulása szempontjából modell értékű legyen az óvodában dolgozó fel-

nőttek kommunikációja, bánásmódja, viselkedése.  

 

A pedagógiai munkát segítő feladata:  

Magatartásával, cselekedeteivel, kommunikációjával közvetítse a keresztény kultúrát. Kapcsolódjon 

be a hitre nevelésbe – köszönési mód használata, - lelki percekben az óvodapedagógus munkájának 

segítése, - gyermekek segítése az étkezés előtti és utáni imádságban. Templomlátogatás és a minden-

napi tevékenységekben, szeretetben, hitben gazdag példamutatás.  

 

Sikerkritérium 

A gyermek iskolába lépés idején is igényelni fogja a hit tovább élését. Képessé válik a kölcsönös 

tiszteletadásra. Erkölcsi tulajdonságai között kiemelt helyett foglalnak el az együttérzés, a segítő-

készség, az önzetlenség, a figyelmesség. Fogékonnyá válik az élet értékeinek meglátására, felfedezé-

sére és megbecsülésére.  

 

 

 

 

7.2. Játék 



 

A játék a kisgyermekkor legfontosabb, legfejlesztőbb tevékenysége, az óvodai nevelés leghatéko-

nyabb eszköze.  

Cél 

A gyermek szabad képzettársításának elősegítése. A külvilágból és a kisgyermek saját belső világából 

származó tapasztalatok többszöri átélésével – szabad játék során – a gyermekek vágyainak és ötlete-

inek kibontakoztatása, kreativitásuk társas kapcsolatuk fejlesztése.  

Feladat 

 váljék a játék a pszichikumot, kreativitást fejlesztővé, erősítővé és élményt adóvá; 

 az óvodapedagógus tudatos jelenlétével a szabad játék túlsúlyát érvényesítse; 

 a szabad játék hosszantartó, tartalmas és zavartalan legyen, az óvodapedagógus indirekt játékirá-

nyítás módszerével alakítsa; 

 a gyermekek közötti szeretetkapocs tudatos kialakítása, felebaráti szeretet, egy családhoz tartozás 

érzésének kialakítása; 

 a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek pozitív élményhez juttatása; 

 a gyermekek életkori, egyéni, pszichológiai és szociológiai okokból adódó sajátosságainak, igé-

nyeinek és szükségleteinek kielégítése az egyre fejlettebb szintű játék lehetőségek biztosításával. 

Tartalmi megvalósítás 

Az óvodában a gyermekek társas kapcsolatainak és a játék tartalmának alakulása az óvodába lépéstől 

az iskolába lépésig tart. 

 A játékban megjeleníthető élmények biztosítása; az élményszerzés változatos lehetőségeinek meg-

teremtése,  

 A megfelelő csoportlégkör, idő biztosítása,  

 eszközök és minta biztosítása a gyakorló játékokhoz, a szimbolikus szerepjátékhoz, konstruáló 

játékokhoz, a szabályjátékokhoz, a barkácsoláshoz, a bábozáshoz, dramatizáláshoz; 

 a játék során a szocializáció azon útját nyitjuk meg a kisgyermek számára, mely segíti a közös-

ségbe való bekapcsolódást, segíti, hogy a közösségnek minél boldogabb és megbecsültebb tagjává 

váljék; 

 a különböző típusú játékokhoz szükséges hely, eszköz biztosítása, - amely variálható is legyen. 

Meghitt mesesarok bábokkal, a dramatizálás eszközeivel álljanak a gyermekek rendelkezésére. 

 az udvari játékok eszköztárának megteremtése, és biztosítása, segítse a gyermekek mozgásigény-

ének fejlesztését. 

 a gyermekekkel közösen készített munkakártyák, társasjátékok, dominók, puzzle játékok, a szim-

bolikus szerepjátékok kiegészítő kellékei, a közösen gyűjtött eszközök, kincsek hatékonyan segí-

tik a gyermekek kreatív játékát. 



 

 

Az óvodapedagógus feladata 

 A játék által keresztény értékekre fogékony, kreatív, társaikhoz alkalmazkodni tudó, aktív, fel-

adatokat értő és megtartó gyermek nevelése; 

 A gyermeki személyiség sajátosságainak feltárása megfelelő módszerekkel, sokoldalúan, első-

sorban játékukon keresztül. 

 Keresztény szemléletünk, magatartásunk jellemzője legyen, hogy elsősorban a jót lássuk meg 

minden gyermekben, játék és a konfliktus megelőzés során is mindig a pozitív magatartásfor-

mákat emeljük ki, növeljük az önbecsülést, egymás értékeit erősítsük. 

 Az óvodapedagógus nyugodt, családias, egymásra figyelő légkört teremtsen, mely motiválja az 

elmélyült, nyugodt játékot, adjon utánozható mintát, majd maradjon bevonható társ. 

 A napi tevékenységekben, a játékban biztosítson időt, lehetőséget a beszélgetésekre, az interak-

tív kommunikációra. Az egymásra figyelést, a másik embertárs mondanivalójának meghallga-

tását gyakoroltatja a gyermekekkel. 

 Kapjon a játék kiemelt jelentőséget az óvoda időbeosztásában - biztosítson a pedagógus rugal-

mas, folyamatos napirendet, a szabad játékhoz hosszan egybefüggő időkeretet. 

 Biztosítson a játékhoz a helyi adottságoknak megfelelően kialakított helyet és egyszerű, alakít-

ható, a gyermeki fantázia kibontakozását segítő anyagokat, eszközöket, játékszereket 

 Gazdag, változatos élményeket nyújtson, melyek tapasztalatait, eszközeit beépítheti a gyermek 

a játékába ezáltal a játék a pszichikumát, kreativitást fejlesztő, erősítő és élményt adóvá válik.  

 Kuckókat, műhelyeket alakítson ki, - amelyek variálhatóak, mobilak, jó minőségű és megfelelő 

mennyiségű játékszerekkel, - melyek hozzásegítik a gyermeket a meghitt, elmélyült játékhoz. 

 Tudatosan alkalmazza a konfliktus megelőzés módszereit, pl. a közös szabályalakítást, az érté-

kelési szempontok tudatosítását, a következetességet. 

 Gazdagítsa a gyermekek játékfajtáit, azok tartalmát és minőségét figyelembe véve az óvodások 

életkori és egyéni sajátosságait. 

 Tudatos jelenlétével segítse a tartalmas játék során a gyermekek kommunikációs képességének 

fejlődését, anyanyelvi nevelését. Ösztönözze a gyermekek egyéni és egymás közötti kommuni-

kációját. 

 Az óvónő szerettesse meg a gyermekekkel a szabályjátékokat, segítse őket, hogy maguk is al-

kossanak szabályokat, készítsenek saját tervezésű társasjátékokat. 

 

A pedagógiai munkát segítő feladata 



 

Szerezzen ismereteket a különböző játékfajták – gyakorló játék, szerepjáték, konstruáló játék, sza-

bályjáték – életkori sajátosságoknak megfelelő használatáról. Vegye észre és segítse azokat a gyer-

mekeket, akik nehezen kapcsolódnak be játéktevékenységbe. Segítse ötleteivel, motiválja játék-

eszközökkel az örömteli játék kialakulását. Legyen részese a kialakult, elmélyült közös játéktevé-

kenységnek. 

  

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére 

Szívesen játszanak szerepjátékot, kijelölik egymás között a szerepeket, az alá-fölérendeltséget időle-

gesen elfogadják. Képesek kitartóan több napon át egy játéktémában együttesen részt venni. Szert 

tesznek a megtapasztalás útján a felebaráti szeretetre, a megbocsátás, az önzetlenség csírái kibonta-

koznak.  

Képesek szabad játékokhoz elkészíteni a szükséges eszközöket, kellékeket. Türelmesen, bonyolult 

építményeket hoznak létre, az eszközöket pontosan, tudatosan használják. 

Szeretik a szabályjátékokat, társasjátékokat, képesek a szabályok betartására, odafigyelnek egy-

másra. 

Társas viselkedésükre jellemző az együttjátszás, az egymás segítése, az egymáshoz való alkalmaz-

kodás. Beszédük érthető, világos, gazdag szófordulatokat használnak. 

Udvari játéknál ügyelnek egymás és a kisebbek testi épségére, a játékok állagára és betartják a játék-

szabályokat.  

 

7.3. A külső világ tevékeny megismerése 

(Technikák a környezet tanulmányozására) 

„ Ha békére törekszel, véded a teremtett világot.” 

XVI. Benedek pápa 

 

A teremtett világban úgy válik a gyermek szerves részévé a Teremtésnek, ha rácsodálkozik a világ 

szépségeire, óvja és védi a természet értékeit. 

A gyermek aktivitása és érdeklődése során tapasztalatokat szerez a szűkebb és tágabb természeti – 

emberi – tárgyi környezet formai, mennyiségi, téri viszonyairól. A valóság felfedezése során az óvo-

dásnak kialakul pozitív érzelmi viszonya a természethez, az emberi alkotásokhoz, tanulja azok védel-

mét, az értékek megőrzését. A gyermek miközben felfedezi környezetét, olyan tapasztalatok birto-

kába jut, amelyek a környezetben való, életkorának megfelelő biztos eligazodásban szükségesek. 

Megismeri a szülőföld nemzeti, családi, és tárgyi kultúra értékeit. 

 

 



 

Cél 

A gyermekekben a természetet és az életet tisztelő magatartásforma kialakítása. A környezet megis-

merése során matematikai tartalmú tapasztalatok és ismeretek nyújtása. Élményszerű kapcsolat lét-

rehozása szűkebb és tágabb természetes környezetünkkel, a családi kultúra, az egyházi ünnepek és a 

néphagyományok értékeivel.  

Feladat 

XVI. Benedek pápa üzenete: „A FÖLD-et, a VÍZ-et, a LEVEGŐ-t megóvni a pusztulástól.” 

Az érdeklődés, kíváncsiság képességének kialakításával a gyermekeket önálló, tapasztalati úton való 

ismeretszerzésre képessé tenni, továbbá lehetővé tenni az ismeretek gyakorlati alkalmazását – kísér-

letező tapogatózás valamint a matematikai és informatikai alkotások folyamatos lehetőségének meg-

teremtésével. A környezet megismerése, védelme és óvása során a környezettudatos magatartás ki-

alakítása. 

Tartalmi megvalósítás 

 Az évszakok jellemzőinek megfigyelése kirándulások, séták, kísérletezések, filmek, PPT kivetítés 

segítségével. Levélgyűjtés, térképek rajzolása. Kirándulási terv és kísérletezések gyűjteménye se-

gíti az élményszerűbb feldolgozást.  

 Gyümölcsök, zöldségfélék egészségmegőrző hatásának megismertetése, ezek fogyasztására való 

ösztönzés. Ételkóstolók, szüreti napok, befőzések szervezése. Gyümölcsök, zöldségfélék fogyasz-

tása nyersen, befőttként, salátaként, kompótként. 

 A biztonságos közlekedés megismerése, önfegyelemre, egymás óvására nevelés, a közlekedési 

eszközök gazdag tárházának megismertetése, megfigyelése. A közlekedés gyakorlása különböző 

színtereken, eszközökkel: gyalogos közlekedés, autóval, autóbusszal, vonattal való utazás. 

 Ismeretek gyűjtése tapasztalati úton – jelenségek, növények, állatok, levegő, tűz, víz, föld - gyűj-

tőmunka, dramatikus játékok, kísérletezések, mozgásos játékok és saját készítésű társasjátékok 

segítségével. 

 Az természetsarokban: növényhajtatás, csiráztatás, ültetés, növénygondozás lehetőségeinek meg-

teremtése, a változások folyamatos megfigyelése. A természet kincseit, amelyeket séták, kirándu-

lások alkalmával gyűjtünk, itt helyezzük el. A kisállatok gondozásában való aktív részvétel bizto-

sítására és hasznuk megfigyelésére akváriumot rendezünk be és giliszta - farmot készítünk üveg-

ben, valamint télen az itt telelő madaraknak madárcsemegét készítünk, folyamatos etetésükről 

gondoskodunk. 

 Az állatok sokszínű élőhelyének, testének, táplálkozásának, viselkedésének, a környezethez való 

alkalmazkodásának megfigyelése, (lehetőség szerint természetes környezetükben, vagy ismeret-

terjesztő könyvekben, filmekben). 



 

 A családi házzal, a családtagokkal való szeretetteljes, segítőkész kapcsolat kialakítása (közös rész-

vétel egyházi ünnepeken, közös óvodai-családi kirándulások, rendezvények). 

 Szűkebb és tágabb környezetünkkel való ismerkedés (óvodánk épülete, helységei, színház, hang-

verseny, könyvtárlátogatás. Múzeumlátogatás. Múzeumfalu és régi mesterségek megtekintése. 

Vásárlás boltban, piacon.) 

 Ismerkedés a szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi hagyományok, néphagyományok, 

szokások, a közösséghez tartozás élményével, a nemzeti, családi, és tárgyi kultúra értékeivel. Ezen 

értékek szeretete, védelmének megtanulása, megtapasztalása. Népi megfigyelések, jeles napok 

összegyűjtése, az azokhoz kapcsolódó néphagyományok felidézése. Falu és város, illetve generá-

ciók élete régen és ma. 

 Zöld óvodaként a környezettudatos magatartás alapozása, alakítása, környezetvédelem: tiszta víz 

szerepe az élővilág életében; poros levél letörlése, szelektív hulladékgyűjtés, jeles napok megün-

neplése- Takarítási világnap (szept. 23), Állatok Világnapja (okt. 04), Víz világnapja (márc. 22.), 

Föld napja (ápr. 22.),  Madarak, fák napja (máj. 10.). 

 Az énre irányuló környezeti nevelés, mely kialakítja a saját testképet, a táplálkozási ismereteket a 

környezetkultúrával, az életmóddal, mozgással, a biztonságos életvitellel kapcsolatos szokásokat. 

Ismeretet nyújt a betegség megelőzéshez, önmaga elfogadására, harmóniára, bizalomra nevel, fej-

leszti az erkölcsi hozzáállás minőségét.  

 Az önálló véleményalakítás, döntésképesség fejlesztése a kortárs kapcsolatokban és a környezet 

alakításában: életkönyvet készítünk a gyermekekkel közösen gyűjtött képanyagból, rajzokból, él-

ményekből: pl. Teremtés könyve, Madarak könyve, Virágok könyve, Változások könyve, Termé-

sek könyve, Falevelek könyve, Gyógynövények könyve, Kirándulások könyve stb. 

 A kirándulások alkalmával gyűjtött természetes anyagokból barkácsolunk ajándékokat, játék-ki-

egészítőket, környezetünket díszítjük vele, illetve mikroszkóppal, nagyítóval vizsgáljuk. 

 Ismerkedjenek meg az épített környezettel, kiemelten egyházi épületekkel, műalkotásokkal.  

Részvétel egyházi ünnepeken. 

 Szerezzenek tapasztalatokat a katolikus hit gyakorlása közben egyházi helyiségekkel, eszközök-

kel és a viselkedési szabályokkal kapcsolatban. 

 A gyermekek kognitív képességeinek fejlesztése, a matematikai ismeretek és tapasztalatok befo-

gadásának elősegítése változatos, gazdag tevékenységek biztosításával (kísérletezés, társasjátéko-

zás, halmazalkotás stb.) 

 A gyermekek tapasztalják meg, gyakorolják a térbeli tájékozódást, az irányokat; 

 Ismerkedjenek meg a játék, munka és a tevékenységekben megvalósuló tanulás során mennyiségi, 

alaki, tér és síkbeli fogalmakkal 



 

 Játékos feladatokkal és eszközökkel segítse az óvónő az ítéletalkotást és a mennyiség szemlélet 

kialakítását. 

 

Az óvodapedagógus feladata 

 A környezeti nevelésben mutatott jártasság, a fenntarthatóság értékrendjének hiteles képviselete 

és a környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök átadása.  

 Segítse a gyermekeket, hogy megértsék a nem fenntartható és fenntartható fejlődés különbségeit. 

 Használja ki az óvodában a fenntarthatóságra nevelés pedagógiai lehetőségeit. 

 Tegye lehetővé a gyermekek számára, hogy saját cselekedeteikkel, viselkedésükkel hozzájárulja-

nak a fenntarthatósághoz, tudatosítva bennük, hogy a jövő rajtuk is múlik. 

 Segítse a gyermekeket, hogy a múlt és a jelen tükrében kreatívan gondolkodjanak a lehetséges 

jövőről.   

 A teremtett világ felfedeztetése során pozitív érzelmi viszony kialakítása a természeti és társa-

dalmi környezethez, az emberi alkotásokhoz, és azok védelmére, óvására nevelés (öröm, hála). 

 Megfigyelő séták, kirándulások szervezése.  

 Kísérletező tapogatózás során a környezet tevékeny tapasztalati úton történő megismerésére biz-

tosítson alkalmat, időt, helyet és eszközöket a spontán és szervezett tapasztalat - és ismeretszer-

zésre, a környezetkultúra és a biztonságos életvitel szokásainak alakítására. A változások folya-

matos megfigyelése.  

 Szülőföld megismertetése, az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi néphagyományok, szokások és 

a tárgyi kultúra értékeinek megszerettetése, védelme. 

 A környezetben való, életkornak megfelelő eligazodás és tájékozódás kialakítása - tapasztalat sze-

reztetése a szűkebb és tágabb természeti - emberi – tárgyi - vallási környezet formáiról, mennyi-

ségi és téri viszonyairól. 

 Komplex tevékenységrendszer megszervezésével segítse elő a gyermekek önálló véleményalko-

tását, döntési képességeinek fejlődését, a kortárs kapcsolatokban és a környezet alakításában, to-

vábbá a fenntartható fejlődés érdekében a környezettudatos magatartásformálás alapozását és ala-

kítását.  

 A matematikai tapasztalatszerzést 5-7 éves korú gyermekek számára tervszerű kötetlen formában 

szervezze, 3-5 éves korúaknak integrálva a környezeti technikával. Használjon ki minden lehető-

séget és helyzetet - játéktevékenység, munka, séta, kirándulás, ünnep -, ami a matematikai képes-

ségek fejlesztését elősegíti. 

 

 



 

A pedagógiai munkát segítő feladata:  

Támogassa az óvodapedagógus munkáját. Az Isten által teremtett világ a természetes és az épített 

környezet tiszteletét sugározza tetteivel a gyermekek felé. Ismerkedjen meg a kísérletezés eszközei-

vel, használatukkal. Növénygondozásba vonja be a gyermekeket. Környezettudatos viselkedésével 

mutasson példát.  

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére 

Örömmel és hálával csodálkoznak rá a teremtett világ szépségeire. Ismerik otthonuk címét, család-

tagjaik nevét és foglalkozását. Az elemi közlekedési szabályokat helyesen alkalmazzák. 

Ismernek vízi, szárazföldi, légi közlekedési eszközöket. 

Ismerik néhány, környezetünkben található intézmény rendeltetését (templom, bölcsőde, iskola, 

könyvtár, színház, múzeum), nevezetességét (egyházi épületek és műalkotások, műemlékek, szob-

rok, falumúzeum) és az azokban elvárható viselkedési normákat. 

A színek sötét és világos árnyalatait cselekvéseik során felismerik és megnevezik. 

Tapasztalatszerzésük során néhány feltűnő összefüggést felismernek, döntést hoznak, véleményt for-

málnak.  

Ismert tárgyakat, jelenségeket külső jegyeik alapján, rendeltetésük szerint felismernek és összeha-

sonlítanak. 

Felismerik és megnevezik az évszakokat és a napszakok közül a reggelt, delet és estét. 

Növénygondozással, - ápolással kapcsolatos egyszerűbb munkákat el tudnak végezni. Csoportosí-

tani tudják a növényeket (pl. fa, bokor, virág, zöldségféle, gyümölcs). Az állatokat élőhelyük sze-

rint csoportosítani tudják. 

A matematikai műveletek körében a 10-es számkörben, megfelelő jártasságra és készségre tesznek 

szert. 

Felismerik a mennyiségi, alaki, nagyságbeli és téri viszonyokat, rendelkeznek megfelelő ítélőképes-

séggel. Rendelkeznek minden olyan képességgel, amelyek az újabb matematikai tartalmú tapaszta-

latok és ismeretek birtokába segítik őket. 

 

7.4. Szabad beszélgetés és vita 

Cél 

A gyermekeket a szabad beszélgetés során arra ösztönözzük, hogy a hozzájuk közel álló, őket fog-

lalkoztató témákról, egyénileg és közösen átélt élményekről saját szintjüknek, ismeretüknek, nyelvi 

kifejező készségüknek megfelelően meséljenek. 

 

 

 



 

Feladat 

A spontán kialakult beszélgetések megteremtése mellett, - ahol a gyermekek bátran kibontakozhat-

nak, élményeikről, sikereikről, kudarcaikról, örömeikről, félelmeikről, egyszóval önmagukról be-

szélni tudnak – állandó helyet és időt kell biztosítanunk a beszélgetőkörnek és a mindennapos lelki 

beszélgetésnek. 

Tartalmi megvalósítás 

 A 3-4 éves korban gyermekeknél a legelőnyösebb az érzelmeikről, vágyaikról, álmaikról kezde-

ményezni, - néha báb, eszköz, kellék segítségével. Témái lehetnek állatok, növények, családtag-

jaik, bibliai történetek, otthoni élményeik és az ünnepek. 

 A 4-5 éves korban a beszélgetés témái kibővülnek a hétvégi eseményekkel, egyházi ünnepekkel, 

jó cselekedetekkel, kirándulásokkal. Közösen készítsenek napi, - heti tervet, mondjanak önállóan 

mesét, értékeljék az alkotásokat. 

  5-6-7- éves korban közösen állítsanak össze projekteket, -pl. karácsonyi vagy húsvéti ünnepkör - 

amelyek egy - egy tervidőszak témáját, fogalmait, kérdéseit, eseményeit és tevékenységeit tartal-

mazzák. Mutassanak be táncokat, jeleneteket, találjanak ki verseket, dalokat az ünnepekre. Játsza-

nak jó hangulatú képzelet - fantázia játékot. Álmodozzanak, képzelődjenek zenét hallgatva, be-

széljék meg hova menjenek sétálni, kinek, mit küldjenek ajándékba, mi kerüljön a levélbe, a cso-

magba. 

 

Az óvodapedagógus feladata 

 Az óvónő teremtsen biztonságos, meghitt, barátságos, egymást elfogadó és megbecsülő légkört, a 

nyugodt kommunikációhoz kedvező feltételeket. 

 Naponta szervezzen beszélgetőkört, - amelynek lényege a kötetlen gondolatok cseréje legyen. 

 Tolerálja a különbözőséget, találja meg minden gyermekhez az utat, hiszen más odafigyelést kí-

ván a visszahúzódó, vagy álladóan szerepelni vágyó gyermek.  

 A gyermekekkel közösen fogalmazzon meg korlátokat, szabályokat, betartására irányuló hagyo-

mányokat építsen ki, amelyek erősítik a közösséget, segítik az elfogadó magatartás fejlődését. 

 Beszélje meg a gyermekekkel a napi, a heti feladatokat, munkakártyákat, egyéni vállalásokat. 

 A mindennapos lelki beszélgetések során teremtsen alkalmat az erkölcsi tulajdonságok megala-

pozására, alakítására, mélyítésére (együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség, akarat) 

és a bibliai történetekről való beszélgetésekre.  

 A gyermeki magatartás alakulása szempontjából modell értékű legyen az óvodában dolgozó fel-

nőttek kommunikációja, viselkedése. Munkája során érthetően és pedagógiai céljainak megfele-

lően kommunikáljon. 

 



 

A pedagógiai munkát segítő feladata:  

A közösen megfogalmazott korlátok, szabályok betartását erősítse a gyermekekben. Törekedjen a 

biztonságos, meghitt, barátságos, egymást elfogadó és megbecsülő légkör fenntartására. Minden 

gyermekhez találja meg az utat, erősítse erkölcsi tulajdonságaikat. Modell értékű legyen a kommu-

nikációja, viselkedése.  

 

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére 

A gyermekek képessé válnak a saját és a csoport érdekek összeegyeztetésére, mások meghallgatására, 

az érvelés technikáinak, a kommunikációs és a metakommunikációs eszközök változatos használa-

tára. Őszinte, segítőkész, valódi partnerkapcsolatokat tudnak kialakítani. Megtanulnak a tényekre 

koncentrálni, mások érveit elfogadni, rugalmasan gondolkodni. 

 

7.5. Verselés, mesélés (színpadi kifejezés) 

A játékos mozgásokkal is összekapcsolt mondókák, dúdolók, versek hozzájárulnak a gyermek ér-

zelmi biztonságához és anyanyelvi neveléséhez. 

Cél 

A gyermekek életkorának megfelelő irodalmi élmények nyújtásával az irodalmi érdeklődés felkel-

tése, néphagyomány ápolása, a nemzeti és keresztény tudat erősítése. Érdeklődésükre, kíváncsisá-

gukra építve változatos tevékenységek bábozás, dramatizálás biztosításával az anyanyelv, kommu-

nikáció fejlesztése, beszédkedvük fenntartása, fokozása. 

Feladat 

Népi, klasszikus és kortárs irodalmi műveken keresztül olyan irodalmi élmény nyújtása, mely a sok-

oldalú személyiségfejlesztést segíti.  

A mese váljon a gyermekek értelmi, érzelmi, esztétikai és etikai fejlesztésének, fejlődésének egyik 

legfontosabb eszközévé. A mesetudat erősítése mellett segítjük a belső képalkotás folyamatát.  

Az irodalmi alkotások – vers, mese, mondóka – mindennapos közvetítésével fejleszteni kívánjuk a 

kisgyermekek lelkivilágát, gondolkodásmódját, anyanyelvi szókincsét.  

Bábozás, dramatizálás eszközrendszerével és módszereivel erősítjük a közösségi élményt.  

 óvodapedagógus, gyermek bábjátéka 

 bábkészítő tevékenység 

 testséma fejlesztés 

 esztétikai élményt nyújtsunk 

 személyiségjegyek tükröződése 

 metakommunikáció fejlesztése.  

 



 

Tartalmi megvalósítás 

 A magyar gyermekköltészet, a népi, dajkai hagyományok, gazdag és jó alkalmat, erős alapot kí-

nálnak a mindennapos mondókázásra, verselésre.  

 A Freinet technikák közül, az egyik legösszetettebb önkifejezési forma, mely magába foglalja az 

összes önkifejezési formát, az egyéni technikákat is. Ez a technika az óvodában szorosan kapcso-

lódik a szerepjátékhoz. Célja a játék, az alkotás, a jó hangulat, az együtt töltött vidám, örömteli 

percek. A színjátszás rendkívül összetett technika, amely felhasználja a beszéd, a zenei és mozgá-

sos önkifejezés sokszínű formáit. 

 Népi, klasszikus és a kortárs irodalmi művek mellett bibliai történetek élményszerű megismerte-

tése. 

 Közösségi élmény erősítése, személyiségfejlesztés a néphagyomány őrzésével a nemzeti és mig-

ráns gyerekek esetében is.  

 Szoktatással alkalmassá tesszük a gyermekeket az önállóan kezdeményezett bábozás, dramatizá-

lás, versmondás, mesélés gyakorlására, ezáltal nevelve a szorongások oldására, az indulatok, ku-

darcok feldolgozására, levezetésére.  

 Felkészítjük őket, hogy önálló ítéletalkotásra is képesek legyenek. Választékos szókinccsel tudják 

önállóan kifejezni gondolataikat beszédükben. 

 Rendszeres könyvtárlátogatással, a ”könyvvilág” sokszínűségének bemutatása. A könyv megsze-

rettetésével igyekszünk a gyerekeket olvasóvá nevelni.  

 A szép, a jó felismertetésében igyekszünk érvényt szerezni azoknak a keresztény értékeknek, ame-

lyeket – életkoruk alapján – már megismertettünk velük.  

 A 3-4 évesek irodalmi anyaga a népi mondókák, rigmusok, rövid imádságok, egyszerű cselekmé-

nyű bibliai történetek, állatmesék. 

 A 4-5 évesek már értik a többfázisú állatmeséket, bibliai történeteket, népmeséket, dramatikus 

népszokásokat. Megismerkednek magyar klasszikus, mai magyar írók modern meséivel, versei-

vel. Versanyaguk népi mondókák, kiolvasók, vidám, humoros versek, különböző alkalmakra 

szóló imádságok. 

 Az 5-6-7 évesek bonyolultabb cselekményű népmeséket, hosszabb bibliai történeteket, tündérme-

séket hallgassanak. Ismerkedjenek meg tréfás mesékkel, meseregényekkel, szép magyar versek-

kel. A nemzeti és keresztény ünnepek értékét növelő irodalmi anyaggal. Drámajáték során azono-

suljanak szerepükkel. Ösztönözzük a gyermekeket önálló versmondásra, mesélésre. Próbálkozza-

nak saját vers- és mesealkotással, annak mozgással és ábrázolással történő kifejezéssel.  

 

 

 



 

Az óvodapedagógus feladata 

 Az irodalmi anyag igényes összeállításával - népmesék, népi hagyományokat felelevenítő mon-

dókák, rigmusok, a magyarság történetét feldolgozó mondavilág elemei, meséi, klasszikus és kor-

társ irodalmi művek - a gyermekek érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődésének elősegítése. 

 A csoport napjait úgy szervezze, hogy minden nap jelen legyen színpadi kifejezés, a színjátszás, 

a mese-vers, dramatizálás, bábozás. 

 Kuckók, sarkok kialakításával inspirálja a gyermekeket változatos tevékenységekre, a könyv sze-

retetére - könyvnézegetés, mese és bibliai történetek hallgatása, saját vers és mesealkotás. 

 A meséléssel, bábozással, dramatizálással tárja fel a gyermekek előtt a külvilág és az emberi belső 

világ legfőbb érzelmi viszonylatait, a lehetséges és megfelelő viselkedésformákat. 

 Feladata a gyermekek nyelvi képességeinek fejlesztése,- versekkel, mesékkel, dramatikus játék-

dalokkal-, a népi hagyományok, a klasszikus és kortárs irodalmi művek megismertetése. 

 Nemzeti és keresztény ünnepek értékét irodalmi alkotásokkal is bővítjük.  

 

A pedagógiai munkát segítő feladata:  

Vegyen részt a színpadi kifejezés eszköztárának bővítésébe és javításába. Segítse a gyermekeket az 

irodalmi anyag élményszerű átélésében.  

 

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére 

A gyermekek várják, igénylik a meséket. Szívesen mondogatják a hallott, tanult verseket, rigmuso-

kat. Eseményhez, alkalomhoz, ünnepekhez illő verseket, történeteket, imákat szívesen mondanak.  

Örömmel mesélnek, báboznak, játszanak el történeteket saját, és társaik szórakoztatására. Anyanyel-

vük, szókincsük bővül a mesékből-versekből megismert új szavakkal, fogalmakkal. Beszédük szép 

tiszta, választékos, nyelvi fordulatokban bővelkedő. 

A bábjátékban, dramatikus játékban a gyermekek felszabadultabbak, bátrabbak, nyíltabbak lesznek. 

Tudnak meséket, történeteket kitalálni, képekről „olvasni”. Véleményt, ítéletet alkotnak cselekmény-

ről, szereplőről.  

Kreatívabbak, a világra nyitott, kiegyensúlyozott, derűs személyiségű kisgyermekek lesznek. 

 

7.6. Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka (szabad rajz és vizuális alkotások) 

A gyermekek megismerésének, fejlettségi szintjének felméréséhez a legegyszerűbb és legtermésze-

tesebb út, ha hagyjuk szabadon alkotni és alkotásairól szabadon megnyilatkozni. A rajzolás, festés, 

mintázás, építés, képalakítás, a kézi munka mint az ábrázolás különböző fajtái, továbbá a műalkotá-



 

sokkal, a népművészeti elemekkel, szokásokkal, hagyományokkal, nemzeti szimbólumokkal, az esz-

tétikus tárgyi környezettel való ismerkedés is fontos eszköze a gyermeki személyiség fejlesztésének, 

A gyermeki alkotás a belső képek gazdagítására épül.  

Cél 

Az alkotás örömének megtapasztalása, a vizuális műveltség megalapozása és fejlesztése: a gyermek 

ízlésének, alkotó - befogadó képességének, fantáziájának, kreatív gondolkodásmódjának kibonta-

koztatása, az esztétikumra való érzékenység kifejlesztése. 

Feladat 

 A változatos eszközök és a megfelelő tér biztosítása az ábrázoló tevékenységekhez az egész nap 

folyamán.  

 Vizuális tapasztalatok nyújtása az életkornak, egyéni fejlettségnek megfelelően; 

 Képi, plasztikai és konstruáló kifejezőképesség kibontakoztatása; 

 Téri tájékozódás, szín és formavilág gazdagítása; 

 Érdeklődés felkeltése az ábrázolási tevékenység iránt, az alkotás örömének megtapasztaltatása, a 

szokásrendszer kialakítása;  

 Szabad önkifejezés ösztönzése, érzelmek, gondolatok megjelenítése az alkotásokban; 

 Vallásos témák megjelenítése; 

 Különböző anyagok, eszközök, változatos technikák, eljárások kipróbálása, megismertetése, a 

gyermeki alkotások kiállítása, a tehetségek bátorítása 

 Finommotorika fejlesztése, az íráshoz szükséges mozgáskoordináció kialakítása; 

 Népi és keresztény műalkotások, népművészeti elemek megismerése. 

 Érzelmek és gondolatok megjelenítése a gyermeki alkotásokban.  

 

Tartalmi megvalósítás 

A vizuális képességek sokoldalú fejlesztése során nem a csoport életkorát, hanem a gyermek fejlő-

dési ütemét vesszük figyelembe. Célunk, hogy minden gyermekben felkeltsük a közlés igényét, se-

gítsük vizuális úton közvetíteni álmait, vágyait, gondolatait, félelmeit és érzéseit.  

 Képi vizuális élmény befogadásának segítése, műalkotás – elemzéssel. A vizuális megértés és az 

esztétikai élmények befogadás képességének kialakítása. Érzelmi fejlesztés, amely elengedhetet-

len az élményhez. 

 A gondolkodásmód, térbeli tájékozódás fejlesztése, taktilis ingerek erősítése (érzékelés, észlelés, 

megfigyelés, figyelem, emlékezet, gondolkodás).  

 Képi, plasztikai, konstruáló, kifejező képességek fejlesztése. Kézmozgások, kézügyesség, moz-

gáskoordináció finommotorika fejlesztése. Szín és formavilág gazdagítása, fejlesztése. 



 

 Technikai ismeretek, rendezőképességek fejlesztése. Egyszerű munkafogások, eszközhasználatai 

képességek fejlesztése. 

 Esztétikus tárgy és környezet alakítása. 

 Az óvodapedagógus feladata 

 Teremtsen ihlető környezetet a gyermekek képi, plasztikai kifejező nyelvének ábrázoló és konst-

ruáló képességének fejlődéséhez. 

 Alakítson ki egy helyet, "műhelyt", ahol a gyermekek bármikor - a nap bármely szakában - ked-

vük szerint tevékenykedhetnek. 

 Keltse fel az ábrázolás anyagaival, eszközeivel a tevékenységi vágyat, a rajzolás, festés, mintázás, 

kézimunka iránt.  

 Törekedjenek jó minőségű anyagok használatára. A természet és a természetes anyagok sokrétű 

lehetőséget nyújtanak a manuális tevékenységek gyakorlására, és finommotorikus készségek fej-

lődéséhez, fejlesztéséhez is új szerepet szolgáltatnak, egyben hozzájárulnak a természettel való 

együttélés folyamatosságához. 

 A sokféle kifejezési módhoz biztosítson technikai eszközöket. 

 Nyújtson ismereteket az eszközök használatához, a különböző anyagok, technikák használatához.  

 Teremtsen befogadó közeget odafigyeléssel, amely elősegíti a megnyilvánulást, az érzelmek, gon-

dolatok kifejezését.  

 Biztosítson élményeket - kirándulás, séta, kiállítás - amelyek lehetőséget adnak a szabad alkotás, 

szabad önkifejezés öröméhez, belső képek gazdagításához. A természet látványa, a mű- és nép-

művészeti alkotások segítik a vizuális funkciók, a szín, forma, alak észlelés fejlődését. Adjon le-

hetőséget a műalkotások, népi mesterfogások megismerésére. 

 Készítsen munkakártyákat egy-egy vizuális technikához. 

 Egy–egy katolikus és nemzeti ünnep sokoldalú feldolgozásával a művészi alkotásokban, többféle 

látásmódot mutat meg a gyermekeknek, ezáltal ábrázoló kedvét motiválja a különböző anyagok, 

eszközök próbálgatásával. 

 Minden gyermeket juttasson el saját belső erőit aktivizálva képességeinek maximumára. 

 

A pedagógiai munkát segítő feladata:  

Segítse a vizuális „műhely” rendeltetésszerű használatát. A rajzolás eszközeit – ceruzák – hasz-

nálhatóságát naponta biztosítsa. Gondoskodjon a vizuális eszközök fertőtlenített, higiénikus elra-

kásáról. Vonja be a gyermekeket a vizuális műhely esztétikussá tételébe.  

 

 



 

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére 

Élményeik, elképzeléseik, képzeteik megjelenítésében biztonsággal használják a képi kifejezés vál-

tozatos eszközeit. Formaábrázolásuk változatos, többnyire képesek hangsúlyozni a legfontosabb 

megkülönböztető jegyeket, jellemző formákat. Emberábrázolásaikba megjelennek a részformák, 

próbálkoznak a legegyszerűbb mozgások jelzésével is. Színhasználatukban érvényesítik kedvelt 

színeiket, önállóan díszítenek sík és térbeli tárgyakat. Tudnak formákat mintázni elképzelés alap-

ján, és csoportmunkában is készítenek egyszerű játékokat, kellékeket, maketteket. Bátrabbak, ötle-

tesebbek az építésben, térkialakításban. Biztonsággal használják az eszközöket, rendelkeznek he-

lyes ceruzafogással, eszközfogással. Tisztán tartják eszközeiket. Fokozott önállósággal tudják al-

kalmazni a megismert technikai fogásokat. Rendelkeznek koordinált szem- és kézmozgással. Meg-

fogalmazzák értékítéletüket, beszélgetni tudnak az alkotásokról. 

 

7.7. Mozgás (mozgásos önkifejezés)  

Az óvodáskorú gyermek lételeme a mozgás, nincs szüksége külön motivációra, hiszen képtelen nem 

mozogni. A fejlődésnek ez az az időszaka, mikor a legintenzívebben, minden külső kényszer nélkül 

fejleszthető a mozgáskultúra. A komplex testmozgások beépülnek az óvodai élet egyéb tevékenysé-

geibe is, miközben együtt hatnak a gyermek személyiségének – pozitív énkép, önkontroll, érzelem-

szabályozás, szabálykövető társas viselkedés, együttműködés, kommunikáció, problémamegoldó 

gondolkodás – fejlődésére. 

Cél 

A rendszeres mozgásos tevékenységekkel a kondicionális képességek – különösen erő és állóké-

pesség - fejlesztése, melyek kedvezően befolyásolják a gyermeki szervezet teherbíró képességét, 

egészséges fejlődését.  A gyermekek napi mozgásigényének kielégítése — az egyéni szükségleteket 

és képességeket figyelembe véve - a szabadban és a tornateremben, természetes és változatos esz-

közökkel, a mozgás megkedveltetése, a testkultúra, az egészséges életmód és életvitel megalapo-

zása.  

Feladat 

Elsődleges feladatunk, az önálló tapasztalatok, mozgásos élmények, mozgásöröm biztosítása az 

óvodai nevelés minden napján. Változatos eszközökkel, balesetmentes környezetben a gyermekek 

tudatos mozgásfejlesztése. A természetes környezetben történő szabad mozgás szinte semmivel 

sem pótolható, a szabad próbálkozások, sikeresen és sikertelenül végrehajtott cselekvések az elsőd-

leges feltételei, hogy a gyermek alkalmassá váljon a váratlan helyzetekben való biztos mozgásra. 

Az óvodáskor természetes hely-, helyzetváltoztató- és finommotoros mozgáskészségek tanulásá-

nak, valamint a mozgáskoordináció intenzív fejlődésének szakasza, amelyeket sokszínű, változatos 

és örömteli, érzelmi biztonságban zajló gyakorlási formákkal, játékokkal szükséges elősegíteni. 



 

Ezzel biztosítható a mozgás és az értelmi fejlődés kedvező egymásra hatása. A ritmusos, zenés 

mozgásokkal megvalósítható a mozgásos önkifejezés szabadsága.  

 

Tartalmi megvalósítás 

 Rendszeres napi egészségfejlesztő testmozgással a pszichomotoros készségek és képességek fej-

lesztése.  

 Testi képességek alakítása, fejlesztése (erő, ügyesség, állóképesség, testtartás), amelyek befolyá-

solják a gyermeki szervezet teherbíró képességét. Fontos szerepük van a helyes testtartáshoz szük-

séges izomegyensúly kialakulásában, kiegészítik a gondozás és az egészséges életmódra nevelés 

hatásait.  

 Nagymozgások és finommotorika fejlesztése, fegyelmezett mozgás elősegítése; 

 A légző-, keringési-, csont-, izomrendszer teljesítőképességének növelése a mozgásfejlődésre. 

 Térbeli, időbeli tájékozódó képesség, alkalmazkodó képesség fejlesztése, melyet nagymértékben 

segítenek a Mozgáskotta eszközei. 

 A harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése érdekében minden gyermek szá-

mára lehetőséget biztosítunk az egészségfejlesztő testmozgásra az egyéni szükségleteket figye-

lembevételével.  

 A testrészek, testséma megismertetése. Tartásjavítás, lábtorna beépítése a mindennapos moz-

gásba. 

 A mozgás minden formája élményt nyújt, minden egyes új feladat természetes kihívás a gyermek 

számára. A sikeres végrehajtás növeli az önbecsülését („Én képes vagyok rá!”), erősíti az önbi-

zalmat, segíti az erkölcsi és érzelmi nevelést.  

 A szabadidőben zajló szervezett mozgásokban önként vesz részt – mozgásos játékok, változatos 

eszközökkel a gyermekek szabad mozgásgyakorlásának biztosítása. 

 A szervezett mozgás tartalmát a természetes mozgások – járás, futás, ugrás, dobás, mászás, kú-

szás, egyensúlyozó játékok adják. Formái a mindennapos testmozgás és a heti egyszeri kötelező 

foglalkozás.  

 Tudatos mozgásfejlesztés a szabad levegőn is, fejlesztő kooperatív mozgásos játékok széleskörű.  

 

A fejlesztés lehetőségei:  

 Az óvónő a 3-4 éves gyermekek irányított mozgásos tevékenysége során a nagymozgások fejlesz-

tésére helyezze a hangsúlyt. Ismerkedjenek meg a futás-, ugrás-, dobás-, labdagyakorlatokkal. 

Kapjanak teret a támaszgyakorlatok (csúszás, mászás, kúszás). A talajtorna elemei is jelenjenek 

meg játszanak minél több egyensúlyozó játékot. A mozgásfejlesztő játékok késztessék a gyerme-

ket elvárható erőkifejtésre. 



 

 A 4-5 éves gyermekek természetes mozgásában még mindig a nagymozgás fejlesztésére kerüljön 

a hangsúly. Jelenjenek meg a futásgyakorlatok, az ugrás, a dobás, és a labdagyakorlatok. Irányított 

mozgásos játék során gyakorolják a támaszgyakorlatokat talajon és szereken.  A talajtorna anya-

gaként jelenjen meg a gurulóátfordulás és a kézenállás előgyakorlata – a „csikórugdalózás” kapjon 

kiemelt szerepet az egyensúlyérzék fejlesztésére, a szem-kéz, szem-láb koordináció differenciá-

lódása. Az óvónő tervezzen lábboltozat erősítő, speciális járás és gimnasztikai gyakorlatokat. 

 5-6-7 éves gyermekek mozgása összerendezettebb, harmonikus ritmusú. Sokféle mozgáselemet 

ismernek, amit játékos formában szívesen ismételnek. Hangsúlyt kap ennél a korcsoportnál az 

észlelés, az alaklátás, a finommotorika alakítása és a szabályjáték gyakorlati alkalmazása. Hasz-

náljanak különböző kéziszereket- szalag, bot, labda, kendő.  A különböző típusú futó gyakorlato-

kat, sorverseny, váltóverseny, versenyfutás közben gyakorolják a gyermekek. Ismerjék a foko-

zódó futást. Végezzenek ugrás gyakorlatokat, szökdeljenek páros és egy lábon haladással.  

 

Az óvodapedagógus feladata 

 Tudatosan készítse el tervező munkáját, következetesen hajtsa azt végre és fejlessze szakmai tu-

dását az óvodában alkalmazott új, korszerű módszerekkel és eszközökkel. 

 Balesetmentes körülményeket teremtsen a szabad mozgáshoz a csoportszobában, az udvaron és 

az időjárástól függetlenül minden időjárási körülmények között használható fedett teraszon. 

 A kötelező foglalkozások feltételeit teremtse meg az időjárástól függően a szabadban, vagy az 

óvoda tornatermében. 

 Sokféle sportolási, mozgási lehetőséget, változatos eszközöket, megfelelő terhelést biztosítson a 

gyermekek számára. 

 Zenés, mozgásos torna megszervezése utánzó mozgással, gimnasztikai elemekből felépítve – kar, 

törzs, térd és láb mozgások, változó irányú járás gyakorlatok. 

 A mindennapos mozgásba építsen be tartásjavító és lábtorna gyakorlatokat és a Mozgáskotta esz-

közeit. 

 Mozgásos élmények biztosításával önálló tapasztalatokat szereztessen. Alakítsa ki az "Én képes 

vagyok rá!" érzését. 

 

A pedagógiai munkát segítő feladata:  

Az óvodapedagógus iránymutatásával, az életkori sajátosságoknak megfelelően segítse a rászoruló 

gyermekek mozgásfejlesztését, a helyes mozgásforma gyakorlását. Biztassa a tiszta, balesetmentes 

környezetet és a fertőtlenített eszközöket.  

 

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére 



 

A gyermekek szeretnek együtt mozogni, kitartóak a mozgásos játékokban. Tudnak ütemtartással 

járni, a gimnasztikai gyakorlatokat esztétikusan végzik.  Betartják a szabályokat a különböző ver-

senyjátékok és ügyességi játékok közben. Mozgásuk összerendezettebb, egyre hosszabb távokat fut-

nak le, képesek 50-100 métert kocogni. Ismerik az irányokat.  Futás közben is tudnak irányt változ-

tatni. A gyermekek nagymozgása, finommozgása, egyensúlyészlelése, összerendezett mozgásuk ki-

alakult. Szeretnek labdázni, tudják dobni, megfogni, célozni, pattogtatni helyben és járás közben. 

Sokféle tornaszert ismernek, azokat rendeltetésszerűen használják. 

 

7.8. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc (zenei alkotások) 

„ A zene hatása olyan emberformáló erő, amely kihat az egész személyiségre” 

(Forrai Katalin: Ének az óvodában) 

Cél 

Zenére nyitott, zenekedvelő gyermekek nevelése. A közös énekléssel, a közös játék örömének meg-

szerettetésével a gyermekek zenei ízlésének, esztétikai fogékonyságának fejlesztése, a zenei kreati-

vitás, a zenei anyanyelv kialakításának elősegítése. 

Feladat 

A Kodály Zoltán útmutatásai alapján a Forrai Katalin által kidolgozott óvodai ének-zenei nevelés 

alapjaira épülő fejlesztés hatékony megvalósítása, mellyel biztosíthatjuk a gyermekek ének-zenei kul-

túrájának megalapozását, a zenei anyanyelv elsajátítását, a néphagyományőrzést és az ének-zenei ne-

velés színvonalának megőrzését.   

Tartalmi megvalósítás 

„Az éneklés a hit után az Isten legcsodálatosabb ajándéka.” 

      (Luther Márton) 

 A dalanyagot, mondókákat a magyar gyermekjáték hagyomány anyagából merítjük, hisz a ma-

gyarságtudat megalapozását a magyar szokásokon, hagyományokon, népművészeti és nemzeti ér-

tékeket hordozó művészeti alkotásokon keresztül lehet a legtermészetesebb úton megvalósítani. 

 Az egyéni és csoportos zenélés élménye, az egyszerű hangszerek készítése, megszólaltatása, saját 

testük, mint ritmushangszert használva megalapozza a zeneiránti érdeklődést, fejleszti a ritmusér-

zéket, erősíti az élhangsúlyos magyar beszéd elsajátítását.  

 A zenei nevelés jelen van az óvodai élet egészében,- hat az óvodás gyermek általános fejlődésére, 

érzelmi nevelésére, értelmi képességei alakulására, társas magatartására és befolyásolja cseleke-

deteit – az ölbeli játékoktól, az altatóktól az énekes népi játékokon át a zenehallgatásig.  

 Az élményt nyújtó közös ének-zenei tevékenységek során a gyermek felfedezi a dallam, a ritmus, 

a mozgás szépségét, a közös éneklés örömét.  

 A népdalok éneklése, hallgatása segíti a hagyományok megismerését, továbbélését.  



 

 A zenei anyag kiválasztásánál egy másik fontos szempont a gyermekek életkorának és fejlettsé-

gének megfelelő hangterjedelem megválasztása 

 Hallásfejlesztés és az éneklési készség fejlesztése során fontos a megfelelő légzéstechnika megis-

mertetése; a tiszta, egyöntetű éneklési készség kialakítása; a dallamfelismerés, zenei memória fej-

lesztése; dallambújtatással a belsőhallás fejlesztése; a magas-mély, halk-hangos relációk gyakor-

lása; és a motívum visszhang éneklésével, improvizációval a zenei kreativitás fejlesztése. 

 Ritmusérzék fejlesztés során először az egyenletes lüktetés és a tempótartás gyakoroltatása; tempó 

különbségek (gyors-lassú) érzékeltetése, gyakorlása; ritmusérzékeltetés változatos mozdulatokkal 

és ritmus zenekar alakításával. 

 Hallás és ritmus összekapcsolása: rövidebb-hosszabb zenei improvizációkkal; néptánc egyszerű 

elemeinek gyakorlásával; esztétikus mozgás során a zenei formaérzék, formavilág gazdagítása. 

 Esztétikai nevelés a zenei élményen és a mozgásokon keresztül.  

 Mozgásfejlesztés és hagyományápolás az esztétikus táncos mozgással, változatos térformák ki-

alakításával, néptáncok és népi játékok gyakorlásával a korszerű népi játék, néptánc módszertan 

felhasználásával – Balatoni Katalin: „Így tedd rá!”.  

 Óvodánkban fontos szerepe van az egyházi ünnepeknek. A gyermekeket megismertetjük hangter-

jedelmüknek megfelelő vallásos tartalmú dalokkal és az egyházi zenével.  

 Az éneklés, zenélés a gyermek mindennapi tevékenységének részévé válik a felnőtt minta spontán 

utánzásával.  

 

 Az óvodapedagógus feladata 

 Az óvodapedagógus alakítson ki alkotókedvű zenesarkot, biztosítson gyermekméretű hangszere-

ket, népzenei CD-ket, tágas helyet, tiszta, friss levegőt a zenei neveléshez.  

 Az óvónő énekléssel, zenéléssel, a környezet hangjainak megfigyelésével, ölbeli játékokkal, népi 

gyermekdalokkal keltse fel a zenei érdeklődést. 

 Mondókákat, dalokat és a zenehallgatás anyagát a projekteknek, ünnepeknek megfelelően válo-

gassa. 

 A gyermekekkel és a szülőkkel közösen gyűjtsön a hangszerkészítéshez alapanyagot, és készítsen 

hangszereket. 

 Olyan zenei összeállítást készítsen, amely hatékonyan motiválja a gyermekeket a szabad moz-

gásra, a szabad zenei önkifejezésre. 

 Mutassa be a néphagyomány, ezen belül a nyírségi táj jeles napjaihoz, ünnepi alkalmaihoz fűződő 

népszokásokat, amelyek az óvodai zenei nevelésbe ötvözve átadhatóak az óvodás gyermekek szá-

mára. 



 

 Énekes, táncos dalos játékokkal fejlessze a gyermekek esztétikai érzékét, gazdagítsa érzelmi éle-

tét. Fejlessze a közösséghez való alkalmazkodás készségét, és a gyermekek harmonikus mozgását. 

 Mondókákkal, gyermekdalokkal és zenei képességfejlesztő játékokkal fejlessze a gyermekek 

anyanyelvi képességeit, az élhangsúlyos magyar beszédet. 

 Énekes előadással, hangszeres játékkal keltse fel a gyermekek érdeklődését a zenehallgatás iránt. 

 Ismertesse meg a gyermekekkel más népek zenei kultúráját. 

 Hallgassanak a gyermekekkel vallási, nemzeti és nemzetiségi értékeket hordozó hagyományos és 

kortárs zeneművészeti alkotásokat.   

 

A pedagógiai munkát segítő feladata:  

Az óvodapedagógus iránymutatásával segítse a térforma kialakítását, a játékszabályok pontos be-

tartását. A gyermekek igénye alapján segítse zenei élményük kiteljesedését.  

 

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére 

A gyermekek élvezettel játszanak népi játékokat, gátlások nélkül, egyedül is tudnak énekelni. Meg-

különböztetik a zenei fogalom párokat, tudnak ritmust, mozgást, dallamot rögtönözni. Megtanulják 

a ritmushangszerek nevét és azok helyes használatát, érzik az egyenletes lüktetést és a dalok rit-

musát. A zeneileg tehetséges gyermekek utánzásos alapon elsajátítják a furulya használatát. Szíve-

sen bekapcsolódnak egy-egy ünnep, jeles nap előkészületeibe, érdeklődéssel hallgatják a felnőttek 

elbeszéléseit a régi szokásokról, a hagyományokról. 

Örömmel vállalnak szerepet az ünnepeken a kisebbek, a felnőttek és önmaguk szórakoztatására. 

 

7.9. Kommunikációs technikák 

Cél 

A gyermekek életkori és egyéni sajátosságait figyelembe véve, a szabad önkifejezés maximális biz-

tosítása. Önálló alkotásaikon keresztül a kommunikációs technikák kibontakoztatása, érzelem és él-

mény gazdag, harmonikus fejlődés elősegítése. 

Feladat 

A kommunikációs technikák által a zárt csoportkeret feloldásával az óvoda, csoport, a család, az 

egyház kapcsolatának fejlesztése, az információ áramlás segítése. Olyan életközeliség megteremtése, 

melyben a gyermekek átélhetik más emberek élményeit, örömeit, problémáit, ötleteket kaphatnak új 

megoldási lehetőségekhez és tevékenységekhez. 

 

 

 



 

Tartalmi megvalósítás 

 Nyomdatechnikák: A gyermekek a számukra fontos dolgokat, eseményeket, érzéseket alkotásu-

kon keresztül sokszorosítani tudják. Készítsenek meghívókat szülő értekezletekre, egyházi ünne-

pekre, ünnepségekre, kirándulásokra. Karácsonyra, születésnapra készítsenek üdvözlőkártyát, 

nyomdatechnikával készülhetnek albumok, tablók, munkakártyák. 

 Csomagküldés: Tapasztalják meg az örömérzést a csomagérkezéskor, ők is küldjenek levelet, cso-

magot másoknak, barátoknak, rászorulóknak. Fogadják el egymás munkáját. Tervezzenek, válo-

gassanak, rendezzenek, beszélgessenek, vitatkozzanak együtt, ajándékozzák meg egymást, a ha-

gyományok kapjanak nagy jelentőséget. 

 Újságszerkesztés: Az információáramlásra, a szülőkkel való jó kapcsolat erősítésére jó szolgálatot 

kínál az újságszerkesztés. Évente 1-2 számot célszerű megjelentetni az alábbi rovatokkal: - Milyen 

események következnek? - Gyermekrajzok, versek, mesék. Gyermekkori történetek. - így csinál-

juk mi. - Hírek, ünnepeink, vendégeink, Kérdezz-felelek, Süteménykészítés, receptek, - Beszél-

jünk róla: pszichológia, pedagógia, gyógypedagógia stb.- Hitéletünk történései stb. 

 A gyermekek is szerkesszenek kis újságokat, - előtérbe helyezve a nyomdatechnikát, egy - egy 

témakörhöz célszerű készíteni. 

 Levélírás: A kapcsolattartás egyik jó formája, természetes módon kell beépíteni az óvoda, illetve 

a csoport életébe. Fontos eseményeket, örömeiket megoszthatják másokkal, esetleg beteg csoport-

társukkal. Levélírás közben újra átélhetik kellemes élményeiket. A levél által ötleteiket, munka-

kártyáikat is továbbadhatják barátaiknak, társaiknak. Fedezzék fel a levélküldés örömét „a mi le-

velünk”, „a mi barátaink" stb. 

 Kölcsönös látogatások: A csoportok látogassanak el az óvoda más csoportjába, az iskolába, más 

óvodákba, templomba, az adományok eljuttatásakor a Családok átmeneti otthonába stb. Látoga-

tásaik során ismerjenek meg más emberi körülményeket, élményeket, mások örömeit, problémáit. 

Kapjanak ötleteket, új megoldásokat az egyes tevékenységekhez. 

 

Az óvodapedagógus feladata 

 Az óvónő teremtsen életszerű helyzeteket, biztosítson önálló választási lehetőséget. 

 Találja meg a legmegfelelőbb technikákat, aktívan kapcsolja be a gyermekeket az ismeretszer-

zésbe, más életformák megismerésébe. 

 Kapcsolja össze az életet az óvodával. 

 Megláttatni, hogy a kommunikációs technikákon keresztüli kommunikálhatnak egymással, a vi-

lággal. 

 Ösztönözze a gyermekeket egyéni elképzeléseik megvalósítására, önálló alkotásra. 

 Biztosítson bizalommal teli családias légkört. 



 

 A gyermekek számára a kommunikációs technika feltételeit a vizuális technika műhelyében biz-

tosítsa – pl. mese, állat, növény, szám, betűnyomda; a felnőttek fénymásoló, számítógép és nyom-

tató használatával segítsék a gyermekek esztétikus és tartalmas újságszerkesztését. 

 

A pedagógiai munkát segítő feladata:  

Kapcsolódjon be az óvodapedagógus segítségével az eszközök előkészítésébe. A kommunikációs 

technikák munkafolyamatait ismerje meg és szükség szerint vegyen részt benne – pl.: újságok ösz-

szeállítása, csomagolás, üdvözlőkártya kivágása, fénymásolás stb.  

   

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére 

Képesek önállóan, nyomdatechnikával képeket, újságokat készíteni. Aktívan kapcsolódnak be levél 

és csomagküldésbe, különböző közösségekben segítőkészek, feltalálják magukat. Önálló gondola-

taik vannak, keresik a megoldásokat. Alkotásaikon keresztül ki tudják fejezni élményeiket, gondo-

lataikat, saját érzelmeiket. Megfelelő önismerettel, toleranciával rendelkeznek.  

 

7.10. Munka jellegű tevékenységek 

A személyiségfejlesztés fontos eszköze a cselekvő tapasztalatszerzés. A környezet megismerésének 

a munkavégzéshez szükséges attitűdök és képességek, készségek, tulajdonságok alakításának fontos 

lehetősége az óvodában a dolgozók példája. A gyermeki munka tudatos irányítása pedagógiai szer-

vezést, együttműködést igényel, amelyben szükséges a folyamatos, konkrét, a gyermeknek saját ma-

gához mérten fejlesztő értékelése. 

Cél 

Az önként és szabadon vállalt feladatok, munkafolyamatok végzése során élje át a gyermek a közös-

ségért való tevékenykedés örömét is. A gyermeki munka megszerettetésén keresztül alapozódjon 

meg a munka iránti tisztelet, eredményének megbecsülése, fontosságának, hasznosságának értelme. 

Olyan tulajdonságok alakuljanak ki, amelyek pozitívan befolyásolják a közösségi kapcsolatot, köte-

lesség teljesítést. 

Feladat 

 A munka megszerettetésével a gyermekek kapcsolatait előnyösen befolyásoló tulajdonságok, 

készségek formálása.  

 A munka jellegű tevékenységek szabadon választhatóak legyenek, elégítsék ki a gyerek valami-

lyen szükségletét, gondolkodni és együttműködni tanítsanak.  

 Az önkiszolgálás gyakorlása során legyenek képesek a saját személyükkel kapcsolatos öltözkö-

dés, testápolási teendők és az étkezéssel kapcsolatos tevékenységek egyre önállóbb ellátására.  

 A közösség érdekében végzett naposi tevékenységet, vagy egyéb a csoport életéhez kapcsolódó 



 

állandó feladatokat végezzék örömmel, szeretetből.  

 A környezet rendjének biztosítását, az egymásnak, kisebbeknek és a felnőtteknek való segítés napi 

gyakorlásának megszervezésével illetve az egyéb megbízatások teljesítésével az esztétikai igény 

és a segítőkészség igényének felkeltése.  

 Az évszakoknak megfelelő munka jellegű tevékenységekhez szükséges eszközök biztosítása a 

csoportszobában, az udvaron és az óvoda környezetében.  

Tartalmi megvalósítás 

A munka a személyiségfejlesztés fontos eszköze, egy cselekvés közbeni tapasztalatszerzés, mely az 

óvodapedagógustól tudatos pedagógiai szervezést, a gyermekekkel való együttműködést, folyamatos, 

konkrét, reális, vagyis saját magához mérten fejlesztő értékelést igényel.  A munkavégzéshez szük-

séges attitűdök és képességek, készségek, tulajdonságok (pontosság, kitartás, önállóság, felelősség, 

kötelességtudat, céltudatosság) alakításához elengedhetetlen az óvodában dolgozók példamutatása, 

mintája, segítőkészsége. 

 Óvodáskor elején a gyermekek többsége eléggé önállótlan, ezért arra törekszünk, hogy már a be-

szoktatási időszakban aktívan vegyenek részt a szükségleteik kielégítésével kapcsolatos munka-

folyamatokban – öltözködés, testápolási teendők, étkezéssel kapcsolatos munkálatok. A gondo-

zási teendőket a felnőttek segítségével állandó kontroll, értékelés és buzdítás kíséretében végzik 

egyre eredményesebben, mely így a gyermek számára örömforrássá válik. 

 A beszokott, érzelmileg stabilizálódott gyermeknél már jelentkezik az igény önmaga ellátására, 

kiszolgálására. Heterogén csoportjainkban a nagyobbak példája is vonzóvá teszi a kisebbek szá-

mára az önkiszolgáló és a közösségért végzett munkát. 

 Négy éves kor táján már tudatossá válik az önkéntes munkavállalás, megbízatás elfogadása,- eset-

leg elutasítása –egymásért. 5 éves kor felé haladva már lehetőség adódik az önkiszolgáló munka 

minőségi és esztétikai fejlesztésére. 

 6-7 éves korban büszkén tapasztalják magukon, hogy már nem csak magukért, közvetlen asztal-

társukért, barátjukért képesek feladatot ellátni, hanem munkájuk eredményét az egész csoport, a 

felnőttek, sőt az egész óvodai közösség élvezi, hasznosítja. Óvodáskor végére így jutnak el a 

munka jellegű tevékenységben egy magasabb szintre, melynek alapja a munka szeretete és fele-

lősségérzet mások iránt. 

 A közösségért mindennap illetve alkalomszerűen elvégzendő munkák: Végezzenek felelősi mun-

kát - öltöző - mosdó rendje stb. Aktívan kapcsolódjanak be a játék elrakásba, ágyrakásba, a terem 

rendezésbe. Szívesen vállaljanak naposi munkát, viráglocsolást, madáretetést, természetsarok 

gondozást, udvarrendezést, a kerti munkát. Teljesítsék az egyéni megbízatásokat, - pl. eszközöket, 

üzeneteket adjanak át. Segítsenek a felnőttnek, egymásnak és a kisebbeknek. 



 

 Meghatározott időszakra vonatkozó munkafolyamatok: Aktívan kapcsolódjanak be az évszakok-

nak megfelelő napi munkatevékenységekbe. Érezzék át az ünnepi időszak előtti készülődést - kap-

csolódjanak be a díszítésbe, dekorációba, süteménykészítésbe, stb. Vegyenek részt a tervezési fo-

lyamatban - az előre megtervezett heti feladatok megvalósításában. 

 A FREINET technikákban rejlő munkák: Játékszerek, ajándékok, munkaeszközök készítése. Is-

merkedés kézi, ipar és népművészeti alkotásokkal. Tanulják meg a szövésfonás különböző for-

máit. Barátoknak küldjenek levelet, csomagot. Nyomdázzanak, kapcsolódjanak be az óvodai új-

ságszerkesztésbe. Ismerkedjenek meg a szüreteléssel, gyümölcsszedéssel, befőzéssel, tartósítás-

sal. Kapcsolódjanak be a sütésbe, főzésbe, salátakészítésbe. Vegyenek részt a kerti munkában, 

növénygondozásban, csíráztatásban, hajtatásban. A kisállatok gondozásába aktívan kapcsolódja-

nak be. Gyűjtsenek terméseket, kincseket, újságot. Készítsenek albumokat, életkönyveket, mun-

kakártyákat. Önállóan kísérletezzenek, fedezzék fel az ok-okozati összefüggéseket. Készüljenek 

az ünnepekre, a vendégvárásra. 

 A feladatok elvégzését munkatábláról, önállóan vállalják a gyermekek, - mindenkinek feladata 

van. 

 Az óvodapedagógus a gyermekekkel közösen tervezi meg a munkát, - lerajzolják munkakártyára 

a munkafolyamat menetét, pl. a salátakészítés fázisainak ábrázolása, a virágültetés folyamatának 

ábrázolása.  

 

Az óvodapedagógus feladata 

 Munkatevékenységek által biztosítsa a felfedezést, a kísérletezést, a szabad kifejezést, az önálló 

megfigyelést. 

 Az óvodapedagógus teremtsen nyugodt, alkotó kedvű légkört, biztosítsa a munkavégzéshez a fel-

tételeket, a gyermekméretű eszközöket, kerti szerszámokat, a kísérletezés eszközeit, valódi edé-

nyeket, valódi alapanyagokat, munkatáblákat, munkakártyákat, növényeket, állatokat. 

 Cselekvő tapasztalással vezesse rá a gyermekeket a feladatok elvégzésére, ismertesse meg velük 

a munka eszközeit, annak használatát, fogásait, sorrendjét és az ellenőrzés módjait. 

 Erősítse a munkára késztető indítékokat, saját és mások munkájának elismerésével erősítse a kö-

zösségi kapcsolatot. 

 Teremtse meg az önálló munkavégzés lehetőségét is, de az együttműködés és a közösségi munka 

feltételeit is, figyelembe véve egyéni sajátosságokat. 

 Biztosítsa a rendszeres, mindennap elvégzendő munkák állandóságát és folyamatosságát a mun-

kavégzéshez szükséges attitűdök, készségek, tulajdonságok (pl. kitartás, önállóság, felelősség, 

céltudatosság) kialakítását. 

 A munkatevékenység fázisait munkakártyán rögzítse. 



 

 Szerettesse meg a munkát, örüljön együtt az eredményeknek, az értékeléssel fokozza a kedvet a 

munkatevékenységekhez.  

 

A pedagógiai munkát segítő feladata:  

Példamutatásával, segítőkészségével, mintájával járuljon hozzá a munkavégzéshez szükséges attitű-

dök és képességek, készségek, tulajdonságok (pontosság, kitartás, önállóság, felelősség, kötelesség-

tudat, céltudatosság) alakításához. A munkajellegű tevékenységek fajtáit és fázisait ismerje. A gyer-

mekeket életkori sajátosságaiknak megfelelően vonja be. Ösztönözze a gyermekeket a pontos, precíz 

munkavégzésre. Irányítsa önállóan a naposok munkáját.  

 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére 

A gyermekek képesek önállóan, esztétikusan megteríteni, étkezés után a környezetüket rendbe tenni. 

Örömmel vesznek részt az évszakokhoz kapcsolódó munkákban - szüretelés, befőzés, kerti munka 

stb. Egész évben segítenek az udvar gondozásában. 

Kis segítséggel készítenek ajándékokat, játékszereket. Játék elrakáskor esztétikusan rakják a tárgya-

kat, eszközöket, játékokat a helyükre. Teljesítik az óvodapedagógus megbízásait. 

Segédkeznek a csoportszoba átrendezésében, díszítésében, a tevékenységekhez szükséges eszközöket 

önállóan előkészítik. Szívesen vesznek részt a játékeszközök takarításában, rendezésében. 

A munkafolyamatok megtervezését ötleteikkel segítik, s a megvalósításban aktívan vesznek részt. 

Szívesen végeznek gyűjtőmunkát.  

Aktívan vesznek részt az öltöző és a mosdó rendjének kialakításában, megőrzésében. Önállóan ellát-

ják a növény és állatgondozást. 

Kirándulások, séták, kerti munkák végzésekor megfigyelik a természet változásait, s csak azok figye-

lembe vételével gondozzák a növényeket. Önállóan ültetnek, locsolnak. Önállóan végzik a saját sze-

mélyükkel kapcsolatos munkát (öltözködés, tisztálkodás). 

Szívesen segítenek a felnőtteknek, a rászoruló társuknak és a kicsiknek. 

 

7.11. A tevékenységekben megvalósuló tanulás 

Cél 

Az óvodás gyermek természetes kíváncsiságából kiinduló spontán tanulási vágyára építve kompe-

tenciáinak fejlesztése, attitűdök erősítése és a képességek fejlesztése. 

Feladat 

A tanulás során feladatunk nemcsak a társadalmilag hasznos ismeretek elsajátítása, hanem a teljes 

személyiség fejlődését és fejlesztését támogató kölcsönösség, elfogadás és elfogadottság élményé-

nek sokféle módon történő megélése.  



 

Az óvodapedagógus a gyermekek megismerési vágyára, érzelmi beállítottságára, önkéntelen fi-

gyelmére támaszkodva irányítsa a tapasztalat és az ismeretszerzés folyamatát. 

Az alkalmazott pedagógiai módszerek támogassák a kompetenciafejlesztést.  

Tartalmi megvalósítás 

Az óvodában a tanulás folyamatos, részben utánzásos, spontán és szervezett, természetes és szimu-

lált környezetben szervezeti és időkeretben megvalósuló tevékenység. 

A gyermek tanulási tevékenységeinek színtere, szervezeti keretformája a játék, amelynek nevelési 

alapelve és módszere a játékosság. A gyermek képes arra, hogy érdekes, ösztönző körülmények 

között, a felnőtt megértő, elfogadó támogatásával megtalálja az önmaga számára legmegfelelőbb 

tevékenységi, tanulási helyzeteket. 

 Az önálló tevékenykedés életszükséglet és egyben tapasztalatforrás. A tevékenységek kapcsán 

tapasztalják, hogy a kapott feladatok megoldása érdekében szükséges alkalmazkodni egymáshoz 

és az óvónő kéréseihez. A tevékenységhez kötött tanuláskor fontos a gyermekek motiválása, ak-

tivizálása, az egyéni adottságok és az optimális terhelhetőség figyelembe vétele.  

 A tanulási folyamat a nevelés szerves része, a teljes személyiség fejlődését és fejlesztését támo-

gatja, nem szűkül le az ismeretszerzésre, az egész óvodai nap folyamán adódó helyzetekben és az 

óvodapedagógus által kezdeményezett tevékenységi formákban, szervezeti és időkeretekben va-

lósul meg. 

 Vegyenek részt játékos kísérletezésekben, megfigyelésekben, szerezzenek ismereteket és tapasz-

talatokat szűkebb és tágabb természeti- és társadalmi környezetüktől önállóan, vagy közösen. A 

sok-sok próbálkozás, pozitív és negatív élmények és ezek feldolgozása a különböző tanulási tech-

nikákban elengedhetetlen feltételei a külső ingerek belsővé válásának és a harmonikus személyi-

ségfejlődésnek.  

 Az önálló tapasztalatgyűjtés mindig magában hordozza a kudarc, tévedés és a hibás döntés lehe-

tőségét, de a teljes személyiségfejlődés szempontjából ezekre ugyanolyan szükség van, mint a 

sikerre, hiszen a segítségükkel alakulhat, fejlődhet többek között az akarat, kitartás, önismeret, 

kudarctűrés, döntésképesség, rugalmasság és a felelősségvállalás képessége. Megjelenik a gyer-

meki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés, a gyakorlati problémamegoldás. Ennek érdek-

ében indokolt esetben használja az IKT eszközöket is.  

 Megjelenik a kognitív képességek tevékenységbe ágyazott alakítása.  

 Pontos, a 3-7 éves korosztály fejlettségéhez igazodó a fogalomhasználat.  

 Emlékezetből idézzenek fel élményeket, tapasztalatokat. Kreatív gondolkodást, képzeletet, prob-

léma- és feladatmegoldást fejlesztő tevékenységekben vegyenek részt, melyek által pontosabbá 

válik érzékelésük, észlelésük, megfigyelőképességük, tartósabb lesz figyelmük, emlékezetük, 

gazdagodik fantáziájuk, fejlődik beszédük, kifejezőkészségük és gondolkodásuk, képessé válnak 



 

problémák felismerésére és megoldására.  

 A különleges bánásmódot igénylő gyermek számára szakember segítségével hosszabb távú fej-

lesztési terveket dolgozunk ki és irányításával alkalmazzuk a gyermekcsoportnak, különleges bá-

násmódot igénylőknek megfelelő, változatos módszereket. 

 A tanulás akadályba ütközése esetén a gyermek egyéni fejlődési üteméhez igazodóan egyéni fej-

lesztést szervezünk, mert a gyermek személyiségét nem statikusan, hanem önmagukhoz viszo-

nyítva fejlődésében szemléljük.  

 A vizuális, akusztikus, kinesztetikus észlelés és érzékelés képességének, a verbális emlékezet fej-

lesztésének játékos megvalósítása, melyet az óvodapedagógus a tanulást támogató környezet meg-

teremtésével ér el 

 Tehetségígéretre utaló tulajdonságok megléte esetén szintén biztosítjuk a nagyobb odafigyelést és 

az egyéni fejlesztést. 

 Az óvodapedagógus személyre szabott pozitív értékeléssel segíti a gyermekek teljes személyisé-

gének, autonómiájának kibontakoztatását, ahol a bizalommal teli légkörben minden gyermek hi-

bázhat, mindenkinek lehetősége van a javításra, próbálkozásra. 

 A gyermekek kompetenciájának fejlesztésére felfedezési lehetőségekben gazdag, valamint a spon-

tán szerzett játékos tapasztalatok, ismeretek rendszerezésére alkalmas tevékenységeket biztosí-

tunk (pl.: kísérletezés, társasjátékozás), kihasználva a tevékenységekben rejlő lehetőségéket a 

megismerő funkciók gyakorlására.  

 

Az óvodapedagógus feladata  

 Biztosítsa a játékosságot, a cselekvéses tanulást az egész nap folyamán. Vegye figyelembe a gyer-

mekek aktuális fizikai és érzelmi állapotát, ehhez igazítsa a tevékenységek tempóját, időtartamát, 

módszereit. Szükség esetén változtat előzetes tervein.  

 A gyermeki tevékenységeket, a foglalkozásokat a céloknak megfelelően, logikusan építi fel, al-

kalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítik.  

 Kötetlen szervezeti formában a játék adta lehetőségek kihasználásával, játékos helyzetek megte-

remtésével, az önálló tapasztalatszerzéshez – játékhoz és egyéb tevékenységekhez- az életkornak 

és a gyermekek egyéni képességeinek megfelelő eszközöket biztosít.  

  Valamennyi tevékenységi formában a tanuláshoz szükséges képességek fejlesztése, a differenci-

álás elvének alkalmazásával – differenciálás módja, formája. 

 Ismerje fel a gyermek személyiségfejlődési nehézségeit, és nyújtson számukra segítséget – eset-

legesen megfelelő szakembertől (pszichológus, fejlesztő pedagógus stb.) 

 A játékba integrált önkéntes és cselekvéses tevékenykedtetéssel, építve szükségletekre fenntartja, 

fokozza a gyermekek érdeklődését, kíváncsiságát, kitartását és fejlessze gondolkodást. 



 

 A tanulás élményszerűségét, a felfedezés örömét érdekességét fokozza szerepjátékokkal, mozgá-

sos értelemfejlesztő játékokkal, nyelvi játékokkal, saját készítésű társasjátékokkal, illetve gátlást, 

szorongást oldó eljárásokkal. 

 Szervezzen a gyermekek számára kommunikációs, önismereti és versenyjátékokat. 

 Teremtsen együttműködést kívánó helyzeteket, mikrocsoportos tevékenykedtetést, de csoportos 

tevékenységek esetén is figyeljen az egyéni szükségletekre, és a gyermekek életkori sajátossága-

inak és egyéni igényeinek megfelelő módszereket, eljárásokat válasszon. 

 A gyermek hibáit, tévesztéseit kezelje a tanulási, fejlődési folyamat részeként, egyéni megértést 

elősegítő módon reagáljon rájuk. 

 Teremtsen az elmélyült tevékenységekhez nyugodt légkört és környezetet, alakítson ki rugalmas, 

nyugodt feltételeket teremtő napirendet. 

 Biztosítsa a szabad alkotások feltételeit, a gyermekekkel közösen állítsa össze a napirendet és a 

projektet. 

 A párhuzamosan végezhető tevékenységekhez biztosítsa a megfelelő eszközöket és a szabad vá-

lasztás lehetőségét. 

 A gyermekek eredményeit értékelje pozitívan, mindenkit juttasson sikerélményhez. 

 

A pedagógusi munkát segítő feladata 

Az óvodapedagógus egyéni és mikrocsoportos fejlesztése idején, kapcsolódjon be a szabad játékban 

résztvevő gyermekek tevékenykedtetésébe, a nyugodt, tevékeny légkör fenntartásába.  

 

8.  A FEJLŐDÉS JELLEMZŐI AZ ÓVODÁSKOR VÉGÉRE 

 A kisgyermekek többsége óvodáskor végére belső érése, valamint a családi nevelés és az óvodai 

nevelés folyamatának eredményeként eléri az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi 

szintet, belép abba az állapotba, amelyben az óvodásból iskolássá szocializálódik;  

  a rugalmas iskolakezdéshez figyelembe kell venni az életkoron túl az egyéni fejlettségi szintet;  

 az iskolakezdéshez testi, lelki és szociális érettség szükséges, melyek közül egyik sem hanyagol-

ható el, mindegyik egyformán szükséges az eredményes iskolai munkához;  

- a testi fejlettség szintje (alakváltozás, teherbírás, összerendezett, harmonikus mozgás, testi 

szükségletek kielégítésének szándékos irányítására való képesség),  

- a lelki képességek szintje (lelkileg kiegyensúlyozott, ismeri a viselkedés általános szabályait, 

a tanuláshoz szükséges képességek fejlettsége szándékos bevésés és figyelem megfelelő kom-

munikáció, elemi ismeretek önmagáról, a környezetéről),  

- a szociális képességek szintje (szociális érettség, elfogadás, együttműködés, kapcsolatterem-

tés, alkalmazkodóképesség, feladattudat kialakulóban, az ismeretszerzési tevékenységhez 



 

szükséges tulajdonságok megléte),  

 A gyermekek képesek a hatékony kommunikációra és kifejezőkészségre, versenyszellemre és az 

együttműködésre. 

 Tudnak alkalmazkodni, képesek önértékelésre és önbecsülésre, kapcsolatokat tudnak építeni, az 

érzelmeket fel tudják dolgozni. 

 Képessé válnak a stressz kezelésére, a problémamegoldásra. Aktívan kapcsolódnak be minden 

tevékenységbe, döntéseket tudnak hozni, célkitűzéseket megfogalmazni. 

  3 éves kortól kötelező az óvodába járás, amelynek betartása törvényi kötelezettség. Az óvodába 

járás ideje alatt az óvodai nevelési folyamat célja, feladata, a gyermeki személyiség harmonikus 

fejlődésének elősegítése;  

 Sajátos nevelési igényű gyermekek esetében folyamatos, speciális szakemberek segítségével vég-

zett pedagógiai munka szükséges;  

 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek iskolaérettségi kritériumai tükrözik a befogadó intézmény 

elvárásait az iskolába kerülő gyermekekkel szemben.   

 

9. AZ ÓVODA HAGYOMÁNYOS ÜNNEPEI ÉS EGYÉB RENDEZVÉNYEI 

Az intézmény hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése, bővítése, valamint az intézmény jó hírne-

vének megőrzése az alkalmazotti és gyermekközösség minden tagjának kötelessége. 

Az ünnepek vonulatának évszázados hagyományai vannak. A hagyományok azok az alkalmak, visz-

szatérő események, szokások, amelyeknek segítségével nemzedékről, nemzedékre megőrizhetjük tu-

dásunkat, tapasztalatainkat. Az egyházi és nemzeti ünnepek és megemlékezések rendezése és meg-

tartása a gyermekek vallási, nemzeti identitástudatát alapozza, fejleszti, hazaszeretetüket mélyíti. Az 

óvoda egyéb helyi hagyományai közé tartozó rendezvényei a közösség formálását, a közös cselekvés 

örömét szolgálják. A gyermekeket a felnőttek és az egymás iránti tiszteletre nevelik. 

Keresztény szellemű óvodai nevelésünk „gerincét” az egyházi ünnepek adják. Az ünnepek legfőbb 

célkitűzése – az Isten és emberszeretet elmélyítése. Feladatunk az ünnep tartalmának megismertetése 

a gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve. Óvodánkban hagyomány, a közös szentmisén 

való részvételt – óvodásainkkal és szüleikkel részt veszünk az évnyitó Veni Sancte és az évzáró Te 

Deum, hálaadó szentmisén. Évente egy alkalommal családi zarándoklatot szervezünk a Máriapócsi 

Könnyező Szűz Anya Kegyhelyhez. 

Az ünnepek csak a szülők együttműködő támogatásával érhetik el hatásukat. A közös élmények ereje 

erősíti a közösséghez való tartozást, megerősíti a hagyományokat és közel hozza a tágabb és a szű-

kebb környezet jelentős eseményeit a gyermekekben, ezzel is erősítve az óvodai nevelés egyik leg-

fontosabb feladatát, az erkölcsi magatartás és szokás megalapozását.  

Családias, szeretetteljes légkörben zajló ünnepeink egy része óvodai szintű, más része a csoportokban 



 

kerül megünneplésre.  

 Óvodai ünnepeink: Szept. 30 Az óvodánk születésnapja – ennek közelében szervezzük a családi 

zarándoklatot; Október első hete Gyümölcsszentelés – családi szüreti nap, Óvodánk védőszentjé-

nek Szent II. János Pál és óvodánk névadójának Szent Imre megünneplése (november első heté-

ben) Mikulás, Karácsony, Március 15-e, Gyermeknap- Iskolába készülők búcsúztatása. 

 Csoportok ünnepei: Apák napja, Anyák napja, Születésnapok, Névnapok, Nőnap, Húsvét, Ház-

szentelés, Gyertyaszentelés 

Egyházi ünnepeinken a világ felfedezésében a kisgyermek, a szülők és a közvetlen környezet megis-

merése után, ismerje meg a Mennyei Atyát is. Kezdeti fokon hozzuk kapcsolatba a kisgyermeket 

Istennel, az Isten és emberszeretettel. Megszerettetjük velük a hitéleti szokásokat, élményeket nyúj-

tunk. Megismertetjük őket az egyházi ünnepek tartalmával, a Bibliával, lehetővé tesszük azok átélé-

sét. 

Szeptember- Szent Mihály hava  

- Veni Sancte  

- Kisboldogasszony ünnepe (szept.8.) 

- Szent Mihály (szept.29) – első pásztor ünnep 

Október- Szent hava  

- Asszisi Szent Ferenc (okt. 04.) 

November- Szent András hava 

- Mindenszentek, Halottak napja (nov.1-2.)Szent II: János Pál , Szent Imre 

- Szent Márton katona, püspök (nov.11.) – a szegények védőszentje 

- Árpád-házi Szent Erzsébet (nov.19.) 

- Adventi előkészület 

December – Karácsony hava 

- Szent Miklós püspök, Mikulásvárás (dec. 6.) 

- Adventi időszak, Karácsonyi készülődés 

- Jézus születésének megünneplése 

Január – Boldogasszony hava 

- Vízkereszt, Házszentelés (jan.6.) 

Február – Böjtelő hava 

- Gyertyaszentelő Boldogasszony, Gyertyaszentelés (febr.2.) 

- Szent Balázs püspök, Balázs áldás (febr. 3.) 

- Farsang 

Március – Böjtmás hava 

- Hamvazószerda, Nagyböjti időszak, Húsvéti előkészület 



 

- Szent József napján Apák napja  

- Gyümölcsoltó Boldogasszony (márc. 25.) 

- Húsvét vigíliája, Jézus szenvedése (március vagy április) 

Május – Pünkösd hava 

- A Szűzanya hónapja 

- Pünkösd 

 Június – Szent Jakab hava: Te Deum 

 Nyáron:- Nagyboldogasszony ünnepe és az államalapító Szent István ünnepe 

 

Nemzeti ünnepeink megünneplésekor célunk a hazaszeretet csírájának ápolása, a szülőföld szerete-

tére nevelés, népünk, nemzetünk jeles eseményeiről való megemlékezés, hagyományőrzés, ismeret-

nyújtás. 

 Gyermekekkel március 15.-ére emlékezünk közös óvodai-iskolai ünnepség keretében. 

 A dolgozók városi ünnepségeken vehetnek részt október 6.-án vagy 23.-án. 

 

A néphagyományt, a hitet erősítő közösség védettséget jelent a gyermekeknek, szülőknek, ahol nyu-

galmat, békét, megértést találnak. A közösségi asztal a családban vagy az óvodában, akár tágabb 

környezetben legyen is, az összetartozást és a közösségi érzést erősíti. Olyan alkalmak ezek, ahol a 

gyermek szocializálódása folyamatosan és sok örömet jelentve valósul meg. 

Óvoda-család közös rendezvényei: szervezéskor az óvodapedagógus figyelembe veszi a családok sa-

játosságait, szokásait, az együttműködés során érvényesíti az intervenciós gyakorlatot, azaz a segít-

ségnyújtás családhoz illesztett megoldásait. A szülőkkel közös szervezésben kerül megrendezésre a 

szüreti nap, lelki napok, az adventi készülődés, a karácsonyi ünnepség, egészségnap és az iskolába 

készülők búcsúztatása. A közös rendezvényeken való kötetlen beszélgetések során a családok egyre 

jobban megismerik egymást, barátságok szövődnek. 

Óvodán kívül szervezett programok:- közös családi kirándulások,- közös zarándoklat, múzeum és 

könyvtárlátogatások, - gyermekkoncertek, - színházlátogatás, - templomlátogatás. 

 

10. GYERMEKVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGEK 

 

A gyermek- és ifjúságvédelem célja: prevenció során feltárni a tényeket, okokat, amelyek a gyerme-

kek fejlődését akadályozhatják, veszélyeztethetik.  

Fő feladatunk a prevenció, a segítségnyújtás, a humánum, a megértés, a tanácsadás.  



 

Szeretnénk elérni, hogy az óvodánkba járó gyermekek derűsek, kiegyensúlyozottak legyenek. Ennek 

egyik feltétele, hogy az esetlegesen meglévő vagy kialakuló hátrányaikról időben értesüljünk és a 

családokkal együttműködve időben keressük a segítő megoldásokat.  

A gyermekvédelmi törvény szellemében az óvodapedagógus kötelessége, hogy közreműködjön a 

gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek fejlődését veszélyeztető körülmények 

megelőzésében, feltárásában és megszüntetésében. Biztosítanunk kell a bármilyen okból hátrányos 

helyzetben lévők felzárkóztatását. A pedagógus figyeljen föl a családban jelentkező problémákra, ha 

szükséges, jelezze az óvoda gyermekvédelmi felelősének. Amennyiben óvodai keretek között nem 

tudnak segíteni, a gyermekvédelmi felelős kötelessége, hogy a székhely intézmény gyermekvédelmi 

felelősével, a gyermekjóléti szolgálat felé jelzést tenni.  

Prevenció során feltárjuk a tényeket, melyek a gyermekek fejlődését befolyásolhatják, veszélyeztet-

hetik. – Családi környezetben illetve a családon kívüli környezetben.  

A kisgyermekről és családjáról első információinkat a beíratáskor szerezzük. Kiegészítjük ezt a csa-

ládlátogatás alkalmával szerzett személyes benyomásainkkal.  

A három és többgyermekes családok gyermekei, illetve a tartósan beteg gyermekek nyilatkozatuk 

alapján ingyenes óvodai étkezésben részesülnek. Felhívásunkra a szülők a szükséges igazolások, nyi-

latkozatok leadásával az étkezési kedvezmény igénybevételére jogosultak.  

A hátrányos helyzetű gyermekek – akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, is 

ingyenes étkezésre jogosultak.  

A gyermekek családi helyzetének felmérési szempontjai:  

- az intézmény gyermeklétszáma 

- veszélyeztetett gyermekek száma 

- három vagy többgyermekes családok száma 

- kiemelt figyelmet igénylő gyermekek 

- hátrányos, és halmozottan hátrányos helyzetűek-száma 

 

A gyermekek veszélyeztetettségének okait vizsgáló szempontok 

Családi környezet:  

- rossz lakásviszonyok,  

- egészségügyi okok,  

- anyagi okok,  

- nevelési hiányosságok,  

- megromlott családi kapcsolat,  

- a gyermeki személyiségben rejlő okok,  

- bűnöző családi helyzet.  



 

 

 

Családon kívüli környezet:  

- munkanélküliség,  

- váltakozó párkapcsolatok,  

- hajléktalanok, önkényes lakásfoglalók,  

- életvitel az utcán történik,  

- kéregetésre kényszerítés,  

- az italozás, kábítószerezés,  

- pszichiátriai kezelés. 

 

Gyermekvédelmi megbízott feladatköre: 

 Az ismeretek birtokában a szükséges lépések megtétele, balesetvédelem. 

 Óvodánkban egy gyermekvédelmi megbízott segíti az óvodapedagógusok körültekintő gyermek-

védelmi munkáját, a baleset-megelőzését. 

 Munkáját megbízás alapján végzi. 

 Évente gyermekvédelmi programot készít, gyermekvédelmi ismereteit bővíti. 

 Rendszeres konzultáció, kapcsolattartás az óvodapedagógusokkal, intézményvezetővel, a gyer-

mekjóléti szolgálattal, esetmegbeszélések. 

 Családlátogatások, fogadóórák szervezése. 

 Támogatások megszervezése, lebonyolítása. 

 

11. ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE 

A tagintézmény rendelkezik a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmé-

nyek névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. mellékletében meghatározott esz-

közökkel és felszerelésekkel.  

  



 

V. ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 

  „Mit kellene tenni? Az iskolában úgy tanítani az éneket és zenét, hogy ne gyötrelem, hanem gyö-

nyörűség legyen a tanulónak, s egész életére beleoltsa a nemesebb zene szomját...  

Sokszor egyetlen élmény egész életére megnyitja a fiatal lelket a zenének. Ezt az élményt nem lehet 

a véletlenre bízni: ezt megszerezni az iskola kötelessége.” 

                                                                                                                               Kodály Zoltán 

1. AZ ISKOLÁNK KÜLDETÉSNYILATKOZATA 

Célunk olyan belső iskolai légkör, tartalmi munka megteremtése, ahol jól érzi magát a tanuló és a 

tanár egyaránt. Ahol a tanuló is alkotó részese a tanítás-tanulás folyamatának.  

Célunk, hogy a katolikus egyház értékrendjének megfelelő szellemiségben tanuljanak és fejlődjenek 

a gyermekek. Az egyházzenei anyagok szerves részét képezik tanításunknak. 

Tudatosan és radikálisan csökkenteni akarjuk a tanulókat érő kudarcélmények számát. A sikerélmé-

nyen keresztül történő munkát tartjuk célravezetőnek. Arra törekszünk, hogy zeneiskolánkban min-

den tanuló saját képességeinek, lehetőségeinek optimumáig jusson el értelmi és erkölcsi fejlődésben. 

Biztosítani kívánjuk részükre a teret, ahol gyakorolhatják és fejleszthetik képességeiket, felfedezhetik 

önmagukat. 

Kiemelt feladatunknak tartjuk a zenei értékek közvetítését, az egyéni hangszeres képzés mellett isko-

lánk kórusaiban, kamaraegyütteseiben való együttmuzsikálás, a zenei együttműködés képességének 

kialakítását. Zeneiskolánk fő célja, hogy sikeresen hozzájáruljon a gyermekek értelmi, érzelmi, lelki 

neveléséhez, a tanáraink pedig alkossanak egy egymást segítő,- és a munkán keresztül – tisztelő em-

beri, szakmai közösséget. Célunk továbbá, hogy növendékeink szívesen szerepeljenek saját és tágabb 

közösségeikben, alakítsanak együtteseket, és váljon életük részévé a zenélés.  

 

2. AZ ISKOLÁNK JÖVŐKÉPE 

Szeretnénk, ha intézményünk innovációs programjai elősegítenék a pedagógus kompetenciák folya-

matos fejlesztését. Fontos feladat a mindennapi színvonalas szakmai munka feltételeinek biztosításán 

túl, a tanórákon kívüli tevékenységek lehetőségét megteremteni. A külső együttműködéseink kiala-

kítása és folyamatosan bővítése is fontos feladat, mely által élő kapcsolatok, együttműködések való-

sulhatnak meg. Az iskolán belüli továbbképzések, versenyek, szakmai programok fenntartása, fej-

lesztése továbbra is fontos feladat. Zeneiskolánkban szeretnénk elérni egy példaértékűen működő 

mechanizmust, vezetői, emberi, szakmai, együttműködési, közösségi, és sikerességi tekintetben is. 

 

 

 

 



 

3. ISKOLÁNK TÖRTÉNETE ÉS HAGYOMÁNYAI  

3.1. A ZENEISKOLA TÖRTÉNETE, BEMUTATÁSA 

Intézményünk kiemelt feladatként kezeli tanulóink zenei nevelését már az általános iskola első osz-

tályától. Ennek érdekében-az általános iskolai ének oktatást segítve- jött létre a zenei AMI intézmény-

egységünk, mely 2013. szeptemberében kezdte első tanévét több mint kétszáz beiratkozott növendék-

kel, mely létszám minden évben fejlődő tendenciát mutat. Nálunk minden kisiskolás zenei tanulmá-

nyai elején hangképzést tanul, énekes alapú készségfejlesztésben vesz részt, összehangolt módszertan 

segítségével kialakítjuk a zenei írás-olvasás készségét. Énekhangjukat a későbbiekben, mint jól mű-

ködő „hangszert” használhatják az iskola kórusaiban. Később már hangszert is választhatnak (furu-

lya, fuvola, gitár, hegedű, zongora, orgona, ütő, magánének) a gyerekek. Zenepedagógusaink tanév 

elején felmérik a gyerekek készségszintjét, amivel segítenek a hangszerválasztásban. Általános iskola 

3-4. osztályában minden diákunk megismerkedik a kórusénekléssel, kórustaggá válva képviselik in-

tézményünket különböző kulturális eseményeken, versenyeken. Ez az intézményegység a Muzsika 

Zeneiskolából fakadt, a nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, 

Óvoda és AMI intézményegységeként, a Debrecen- Nyíregyházi Egyházmegye fenntartásában. Ön-

álló épülettel nem rendelkezünk, az anyaintézmény tantermei közül a közös használatban lévőknél 

igyekszünk az elvárásoknak megfelelő körülményeket biztosítani, a jövőben ez megoldásra vár a mi-

nőségi munka feltételeinek biztosítása érdekében. Saját tanári szobával rendelkezünk. A hangszerál-

lományunkat „megörököltük” mely jó kiindulási alap volt egy önálló intézményegység életre kelté-

séhez, folyamatosan fejlesztjük. Tanári karunk érdeklődő, lelkes fiatal közösség, igyekszünk egysé-

ges módszertan alapján magas szintű zenei képzést adni növendékeinknek. Fontosnak tartjuk, hogy 

állandó programokkal színesítsük intézményünk, a város, az egyházmegye kulturális életét. Ennek 

érdekében az elmúlt években nyilvános tanári, családi koncerteket, egyházmegyei kórustalálkozót 

szerveztünk, valamint létrehoztuk a Szent Imre Zenei Műhelyt, a Jazz Imre Band-et. Tudjuk, hogy 

korunk társadalmi szintű nevelési problémáinak megoldására egyik leghatékonyabb segítség a zene, 

amely sokszor örömet ad, gyógyít és segít a közösségi emberré fejlődésben. Ennek érdekében leg-

fontosabb célkitűzésünk, hogy az énekes alapú zenei írás - olvasásra hatékonyabban, eredményeseb-

ben tanítsuk növendékeinket. Nagyon sokáig kerestük a valós Kodály módszert, amelyet sok kiadott 

kottarendszer és szokásrendszer elfedett. Ma úgy gondoljuk, szolfézs tanárainkkal kezdünk visszata-

lálni Kodály szakmai útjára, amelyet Szőnyi Erzsébet: Zenei írás-olvasás módszertana fog össze és a 

lapról-olvasási és többszólamú éneklési készség kialakítása határoz meg, melynek mindig a zenei 

élményszerzésen keresztül kell kialakulnia. A hangszertanítási céljaink is teljesen egyértelműek; 

hangszerkezelési, lapról-olvasási, társas és egyéni zenélési készségeket, stílusismeretet kell kialakí-

tani. Mind az énekes, mind a hangszeres készségek jó kialakítása eszközként teszi lehetővé, hogy 

hozzájáruljunk a gyerekek egyéni és társadalmi nevelési céljainak eléréséhez. A zenetanulás alapvető 



 

feltétele, hogy növendékeink minél több szereplési, fellépési lehetőségekhez jussanak. A helyi tan-

terveink is tartalmazzák, hogy tanévenként legalább két alkalommal szerepeljenek tanítványaink nyil-

vános közönség előtt. Elsődleges fontossággal bír számunkra a tanítványainkkal és a szülőkkel való 

jó kapcsolat megteremtése és megőrzése. Jelentős értéket képviselnek már meglévő hangszereink és 

tartozékaik, a kottatárunk, az oktatást segítő kiegészítő felszereléseink. Minden évben próbálunk be-

szerzésekre fordítani, de a karbantartás, állagmegőrzés is állandó feladatunk. A hangversenyeinket, 

programjainkat video- vagy hangfelvételen rögzítjük. Az épületben biztosított az állandó internet 

hozzáférés, valamint fénymásolási lehetőség a kollégák számára. 

Iskolánk civil szervezetei (Szent Imre Katolikus Szülők Egyesülete, Szent Imre Katolikus Alapít-

vány) segítik, támogatják munkánkat.  

 

Az iskolánkban működő tanszakok és tanított tantárgyak: 

Klasszikus zene: 

 Fafúvós tanszak tantárgyai: furulya, fuvola 

 Rézfúvós tanszak tantárgyai: trombita, tenorkürt 

 Akkordikus tanszak tantárgyai: gitár, ütő 

 Billentyűs tanszak tantárgyai: zongora, orgona, klasszikus szintetizátor 

 Vonós tanszak tantárgyai: hegedű, brácsa, gordonka 

 Vokális tanszak tantárgya: magánének 

 Zeneismeret tanszak tantárgyai: szolfézs-kötelező, szolfézs, Kamarazene tanszak tantárgyai: ka-

marazene, kórus 

 

3.2. ISKOLÁNK HAGYOMÁNYA, VERSENYEI, EREDMÉNYEI 

A tanév kiemelt programjai 

- „Zenei Világnapi" megemlékezés 

- Szent Imre Egyházmegyei Kórustalálkozó 

- Szent Imre Hangszeres Találkozó és Verseny 

- Szent Imre Gitártalálkozó 

- Alapítványi bálon való kulturális műsor  

- Tanári hangverseny 

- Zeneszerzőkről - évfordulók kapcsán - megemlékezések, műveltségi vetélkedők, emléknapok 

- Félévi, év végi hangversenyek, meghallgatások 

- Éneklő Ifjúság kórustalálkozón való részvétel 

- Családi Hangverseny szervezése 

- Hangszeres szakmai napok 



 

- Pályázatok megvalósítása 

 

Művészeti, tanulmányi versenyek 

Országos versenyek 

- Országos Koncz János Hegedűverseny (Szombathely) 

- Országos Fuvola-duó Verseny (Balassagyarmat)  

- Országos Kodály Zoltán Szolfézs- és Népdaléneklési Verseny (Debrecen) 

- Országos Továbbképzős Verseny (Szentendre)  

- Országos Jeney Zoltán Fuvolaverseny (Kaposvár) 

- Országos Bartók Béla Hegedű-duó Verseny (Vác)  

- Országos Ádám Jenő Dalverseny (Szolnok) 

- Országos Czidra László Furulyaverseny (Budapest)  

- Országos Zeneiskolai Zongoraverseny (Nyíregyháza)  

- Országos Gitárverseny (Vác) 

- Alba Regia Országos Kamarazenei Verseny (Székesfehérvár) 

- Országos négykezes és kétzongorás verseny (Balassagyarmat)  

- Országos Maros Gábor Zeneiskolai Szóló- és Duó Ütőhangszeres Verseny (Győr) 

- Országos Ütőhangszeres Kamaraverseny (Vác)  

- Országos Elektroakusztikus Zenei Verseny (Nagykanizsa)  

- Országos Ferenczi György Zongoraverseny (Budapest)  

- KÓTA térségi és országos minősítő verseny (Budapest) 

- Éneklő Ifjúság Kórustalálkozó (Nyíregyháza) 

- Országos Bartók Béla Zongoraverseny (Budapest)  

- Salgótarjáni Országos Orgonaverseny 

- Farkas Ferenc Zongoraverseny (Dunakeszi)  

- Ferenczy György Zongoraverseny (Budapest) 

- Vécsey- Vásárhelyi Kamara Néptánc és Népdaléneklési Verseny (Nyíregyháza) 

- Országos Bihari János Hegedű- és Vonós Kamarazenei Fesztivál (Abony) 

- Országos Lavotta János Hegedűduó Verseny (Sátoraljaújhely) 

- Országos Eszterházy Kamaraéneklési Verseny (Eger) 

- Országos Zeneiskolai Orgonaverseny (Kiskunlacháza) 

- Országos Lubik Imre Trombitaverseny (Zalaegerszeg) 

- Dunántúli Orgonaverseny (Veszprém) 

- Gitár Kamarazene Verseny (Veszprém) 

- Középiskolások Zenei Versenye (Nyíregyháza, Nyíregyházi Egyetem) 

http://www.okm.gov.hu/letolt/kozokt/tanvers_2010_2011/210_orszagos_kodaly_zoltan_szolfezs_es_nepdaleneklesi_verseny.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/2011/207_Jeney_fuvolaverseny.doc
http://www.mzmsz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=313:vii-orszagos-adam-jen-dalverseny&catid=6:verseny&Itemid=9


 

- Országos Lajtha László Műveltségi és Népdaléneklési Vetélkedő (Budapest)  

- ZeneKÉPzelet négykezes Zongoraverseny és Kurzus (Eger) 

- Gyöngyössy Zoltán Országos Fuvolatalálkozó (Komló) 

- Hatvani Országos Zeneiskolai Barokk Fesztivál 

- Székely Mihály Énekes Találkozó (Jászberény) 

- Furulya Duó Verseny és Találkozó (Miskolc) 

- „Trombita szól dob pereg” – rézfúvós verseny (Demecser) 

 

Regionális és megyei versenyek 

- Kelet-Magyarországi Gitárverseny 

- Megyei Furulyás Verseny és Találkozó 

- Megyei Fuvola Találkozó és Verseny 

- Demecseri Regionális Rézfúvós Fesztivál és Verseny 

- Klasszikus Gitárosok Debreceni Találkozó és Verseny 

- Regionális Vonós Találkozó (Nyíregyháza) 

- Muzsika Zenei Verseny (Nyíregyháza) 

- LIKE tehetségkutató (Nyíregyháza)  

- „Szatmár Hangja” énekverseny (Mátészalka)  

- Weiner Leó Megyei Zongoraverseny (Kisvárda)  

- Bethlen Művészeti Fesztivál (Nyíregyháza) 

- Megyei Krétakör Művészeti Verseny (Nyíregyháza) 

- Megyei népdaléneklési versenyek 

 

Nemzetközi versenyek 

- Nemzetközi Művészeti Fesztivál-Kassa 

- Nemzetközi Bartók Béla Zongoraverseny (Budapest) 

- Vass Lajos Kárpát - medencei Népzenei Verseny (Budapest) 

 

4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI, CÉLJAI, 

FUNKCIÓI  

Zeneiskolánk nevelési célja, hogy a maga sajátos eszközeivel, hangszeres oktatással, érzelmi és esz-

tétikai neveléssel járuljon hozzá egy sokoldalú, zeneileg (is) művelt, érett, kreatív személyiség kiala-

kításához. Ennek megfelelően pedagógiai programunk és helyi tantervünk felépítés szempontjából 

követelményközpontú, pedagógiai koncepciója szerint tanuló- központú, minden növendék számára 

egyéni haladási tempót biztosít. 



 

A zeneiskola legfontosabb funkciói 

- Zeneiskolánkban az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja keretében fo-

lyó zenei nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony növendékek képességeinek fejlesztésére, 

biztosítja a különböző szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását. 

- A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére építve 

alakítja készségeiket és gyarapítja ismereteiket, és felkészít szakirányú továbbtanulásra. 

- Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, lakóhelyi, népi, családi, 

egyházi hagyományok, értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására. A zeneisko-

lában folyó képzés lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység, fogékonyság alakítása mellett a 

zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és énektechnikai készségek megszerzésére, a zenei 

ismeretek átadására és minden zenei tevékenység tudatosítására. 

- A zenei nevelés a különböző műfajok (zenei) sajátosságait, a művészi megjelenítés módjait ismer-

teti meg a tanulókkal, miközben célja az is, hogy az önkifejezés eszköztárának gazdagításával, a 

társas zenéléssel a zene alkalmazására, befogadására készítsen fel, és segít az életmód, szabadidő 

eltöltés tartalmas kialakításában. 

- Az esélyegyenlőség biztosítása mind mikro-, mind makroszinten. Az indulási hátrányok csökken-

tése, és a zenei pályára történő felkészítés szerepe az egyéni és csoportos órák keretében. 

 

5. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁ-

SAI, PEDAGÓGUSOK, OSZTÁLYFŐNÖKÖK, CSOPORTVEZETŐK FELADATAI 

Minden munka végzésénél ismernünk kell a célt, mert ez meghatározza egész tevékenységünket. Nö-

vendékeinket képességeiknek megfelelően a legmagasabb fokra kell elvezetni. A hangszeres óráknak 

művészi légköre kell hogy legyen. (A mi esetünkben ez a muzsika). Az elszürkülés ellen újabb és 

újabb zenei élmény, töltődés megszerzésével lehet védekezni. A cél eléréséhez a legrövidebb, leg-

korszerűbb utat kell keresnünk. Iskolánk növendéke olyan önálló ember, aki kibontakozóban lévő 

egyéniséggel, sajátos érzelmi élettel, fantáziával, öntudattal, önérzettel rendelkezik. Ha munkánkat 

eredményesen akarjuk végezni, akkor növendékeinket aktivizálni kell, el kell érnünk azt, hogy ő 

maga is akarja azt, amit mi akarunk. Zenetanításunk jellemformálás nélkül elképzelhetetlen, melyhez 

kiindulási pontunk a iskolánk katolikus volta. Számunkra elsődleges kell, hogy legyen a munkára 

nevelés, amelynek tervszerűen kell történnie. Minden törekvésünk hiábavaló, ha a szülőkkel való jó 

kapcsolatot nem tudjuk kialakítani. A legtehetségesebb növendékeknél ki kell bontakoztatnunk azo-

kat az adottságokat, amelyekkel rendelkeznek. (szorgalom, ambíció, akaraterő, emlékezőképesség, 

önbizalom, jó alkat, jó hallás, ritmusérzés stb.) Nagyon gondosan kell előkészíteni növendékeinket 

szakmai és pedagógiai szempontból az egyes szereplésekre is. 

 



 

Feladatok a nevelés-oktatás első szakaszára (előképző évfolyamok és 1 – 6. évfolyam): 

- a pedagógiai munka középpontjában a személyre szóló fejlesztés törekvése álljon, 

- a tanítás nem más, mint a tanulók tanulásának szervezése: tervezése, irányítása, szabályozása és 

értékelése, ezért, a tanulásszervezés meghatározó szempontja a tanulók aktivitásának optimális 

kibontakoztatása legyen, 

- alapozzuk meg a tanuláshoz való pozitív viszonyt (attitűd), 

- a tanulói kíváncsiságra, érdeklődésre épített motivációval fejlessze a kisgyermekben a felelősség-

tudatot, a kitartás képességét, és mozdítsa elő érzelemvilágának gazdagodását, 

- alapozza meg a tanulási szokásokat és módszereket, 

- támogassa az egyéni képességek kibontakozását, 

- az oktatási folyamatban alkalmazza az együttműködő (kooperatív) tanulás technikáit, formáit, 

- a tanulásszervezés egyik fő elve és teendője a tanulókhoz optimálisan alkalmazkodó differenciálás 

a feladatok kijelölésében, azok megoldásában, a szükséges tanári segítésben, az ellenőrzésben, az 

értékelésben, 

- működjön közre a tanulási nehézségekkel való megküzdés folyamatában, 

- törődjön azoknak a hátrányoknak a csökkentésével, amelyek a gyermekek szociális- kulturális 

környezetéből vagy eltérő ütemű éréséből fakadnak, 

- tudatosítsa a gyermekekben a szűkebb és a tágabb környezetből megismerhető értékeket, 

- erősítse meg a konstruktív magatartásformákat, szokásokat, 

- a gyermek jellemét formálva szolgálja a személyiség érését. 

 

Feladatok a nevelés-oktatás második szakaszára (7 – 10. évfolyam): 

- fejlessze a tanulókban azokat a képességeket, készségeket, amelyek a természeti, társadalmi és 

emberi környezettel való harmonikus, építő kapcsolatokhoz szükségesek, 

- az aktív tanulási tevékenységek (kooperatív tanulási technikák) közben fejlessze a tanulók önis-

meretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, szolidaritásérzését, empátiáját, tole-

ranciáját, 

- olyan helyzeteket teremteni, amelyekben a tanuló gyakorlati módon igazolhatja megbízhatóságá-

nak, becsületességének, szavahihetőségének értékét, 

- tudatosítani a tanulókban a közösség demokratikus működésének értékét és jellemzőit, 

- tisztázni az egyéni és közérdek, a többség és kisebbség fogalmát, és ezek fontosságát a közösség-

hez, illetve egymáshoz való viszonyulásban, 

- a demokratikus normarendszer kiterjesztése a természeti és az épített környezet iránti felelősségre, 

a mindennapi magatartásra, 



 

- erősítse az Európához való tartozás tudatát, és egyetemes értelemben is késztessen más népek ha-

gyományainak, kultúrájának, szokásainak, életmódjának megismerésére, megbecsülésére, 

- fordítson figyelmet az emberiség közös problémáinak bemutatására, tudjon „globálisan gondol-

kodni és lokálisan cselekedni”, 

- a test és a lélek harmonikus fejlesztése, 

- a szocializáció folyamatainak elősegítése, az elemi műveltség alapjainak lerakása, elmélyítése, 

- a tanulási stratégiák és módszerek elsajátítása; 

- a tanulók kapjanak folyamatos visszajelzést a tanulmányi teljesítményükről és magatartásuk mi-

nősítéséről. 

 

6. AZ ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ - OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ESZKÖZEI: 

- minden gyermek számára biztosítsunk képességeinek, érdeklődésének illetve távolabbi céljainak 

megfelelő programokat, tevékenységi formákat, 

- személyes példamutatással neveljük gyermekeinket toleranciára, a másság elfogadására, empáti-

ára, az emberi jogok tiszteletben tartása, 

- az iskolai tanulás folyamatában a gyakorlatközpontúság, az életvitelhez szükséges, alkalmazható 

tudás gyarapítása, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése érvényesül. 

 

7. AZ ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ - OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ELJÁRÁSAI: 

- fokozatosan átvezetjük a gyermeket az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai tanulás te-

vékenységeibe 

- mintákat adunk a zenei ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapozzuk a 

tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait 

- a ritmusérzék, az énekhang és a hallás fejlesztésével; a koncentráció és a relaxáció képességét 

alapozzuk meg 

- az egészséges életvitel, a környezetünkhöz való felelős viszonyulás kialakításához a példaadás 

gyakorlati jellegű oktatásával kívánunk hozzájárulni 

- az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a hangszeroktatás és a kórus- zeneiro-

dalom eszköztárának alkalmazásával kívánjuk megvalósítani 

- a kreativitás fejlesztése; a tanulók egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre 

szóló, fejlesztő értékelésük segítségével történik 

- a személyiség erkölcsi arculatának (keresztény ember) értelmi és érzelmi alapozásával; helyes ma-

gatartásformák megismertetésével és gyakoroltatásával történik 

-  az alapvető képességek, készségek elsajátítását a mentális képességek célirányos fejlesztésével; 

az önálló gyakorlás alapozásával végezzük 



 

- az ismeretek tapasztalati megalapozása, a felfedezés lehetősége, a kreativitás fejlesztése, a diffe-

renciált fejlesztés, a művészeti, a gyakorlati és a közismereti készségek fejlesztésének egyensúlya, 

a tanulók egészséges terhelése; fejlődésük folyamatos követése, a személyre szóló, fejlesztő érté-

kelés is feladatunk 

- rendszerező ismeretszerzési élményeket egyaránt kínálunk tanulóinknak, az így szervezett tanulási 

folyamat juttatja közel őket a megismerés, a tudás öröméhez, erősíti meg önbizalmukat és növeli 

teljesítményük értékét 

- a tanulók megszerzett tudásukat valóságos feladatokban, koncerteken alkalmazzák.  

 

8. A PEDAGÓGIAI ESZKÖZÖK MEGVÁLASZTÁSÁBAN KITÜNTETETT SZEMPONTOK: 

- minden gyermek számára, az életkori jellemzők figyelembe vételével, képességének, érdeklődé-

sének, valamint távolabbi céljainak megfelelő programokat, tevékenységi formákat biztosítani; 

- személyes példamutatással neveljük növendékeinket keresztény emberi magatartásra, toleranciára, 

a környezetünk tudatos megóvására, empátiára, az emberi jogok tiszteletben tartására. 

 

9. INTÉZMÉNYÜNKBEN AZ ALÁBBI NEVELÉSI MÓDSZEREKET, ESZKÖZÖKET ALKALMAZZUK: 

- a meggyőzés, a felvilágosítás és a tudatosítás módszerei; 

- a tevékenység megszervezésének módjai: megbízás, ellenőrzés-értékelés, játékos módszerek, gya-

korlás. 

A magatartásra ható módszerek: 

- ösztönző módszerek: helyeslés, biztatás, elismerés, szereplési és bemutatkozási lehetőség, dicsé-

ret, oklevél, osztályozás, jutalmazás. 

A nevelési módszerek különböző formái, változatai közül az alábbiakat alkalmazzuk leginkább: 

- nyelvi (verbális) eszközök: beszéd, beszélgetés, mely lehet szabad vagy irányított, spontán vagy 

tervezett, egyéni vagy csoportos; 

- nem nyelvi (non verbális) eszközök: mimika, szemmozgás, tekintet, gesztusok zenei darab bemu-

tatása során. 

 

10. A PEDAGÓGUSOK HELYI INTÉZMÉNYI FELADATAI: 

1. A tanszaknak megfelelő speciális művészeti ismeretek oktatása, a beosztott tanulók nevelése, 

tanítása a pedagógiai program és a helyi tanterv alapján. 

2. A nevelő-oktató tevékenység keretében gondoskodik a tanuló testi épségének megóvásáról, er-

kölcsi védelméről, továbbá az ismeretek tárgyilagos és többoldalú közvetítéséről. 

3. A speciális művészeti ismeretek oktatásán túlmenően törekszik a társművészetekkel való együtt-

működésre, a tanuló személyiségének minél teljesebb kibontakoztatására. 



 

4. Feladatuk általában a művészetek befogadására, értésére és művelésére nevelés, a választott tan-

szak alapvető ismeretanyagának és technikájának elsajátítására való törekvés, a tanulók művészi 

kifejező készségének kialakítása érdekében.  

5. Feladatuk a tanulók hangszeres és vokális zenei műveltségének megalapozása, a zenei írás-olva-

sás megtanítása, a zene logikájának, formai összefüggéseinek és a zenei stílusok sajátosságainak 

és történetének megismertetése.  

6. A tanuló tehetségének kibontakoztatása érdekében minden lehetséges eszközzel elősegíti a te-

hetséges tanuló képességeinek kibontakoztatását, ill. a hátrányos helyzetű tanuló felzárkóztatá-

sát, fejlesztését. A zenei nevelés kulcsa az érzelmi intelligencia fejlesztésének, mely elengedhe-

tetlen feltétele az egészséges személyiség kibontakoztatásának.  

7. Korszerű tanítási módszerekkel alakítson ki olyan érzelmi kapcsolatot a tanulókban a muzsikálás 

iránt, hogy az mindennapos szükségletükké váljon.  Ösztönözze a tanulókat a zenehallgatásra, a 

hangverseny-látogatásra, az aktív társas zenélésre.  

8. A tanulók szüleit tájékoztassa az őket érintő kérdésekről, a tanuló előmeneteléről.  

9. Az adminisztrációs kötelezettségének eleget tenni.  

10. A tanítási óráit köteles pontosan és felkészülten megtartani, a tanítási anyagot előkészíteni. Eset-

leges akadályoztatását a lehető legrövidebb időn belül jelezni a közvetlen munkahelyi vezetőjé-

nek. 

11. Félévenként a növendékhangversenyeken valamint a továbbképzési terv alapján a pedagógus to-

vábbképzésben, iskolai rendezvényeken, ünnepségeken részt venni, a rendezvények lebonyolítá-

sában közreműködni.  

12. A tanulók tudását, teljesítményét, szorgalmát félévenként, - ezt megelőzően havonta érdemjegy-

gyel értékelni.  

13. Szükség esetén jogosult a tanulókkal kapcsolatban javaslatot tenni jutalmazás, ill. fegyelmi in-

tézkedés ügyében.  

14. Kapcsolatot tart a tanulók szüleivel, a beiskolázás érdekében az érintett iskolákkal. 

15. Részt vesz a nevelőtestület munkájában. 

16. Közreműködik az anyaintézmény, az egyházmegye kulturális rendezvényein, tanárként, vagy ta-

nítványaival.  

17. A tantermek berendezésének megóvását megőrizni és a hangszerek használatát, kölcsönzését le-

bonyolítani.  

18. A leltár szerint átvett eszközökért felelősséggel tartozik. 

19. Bármely rendkívüli eseményt haladéktalanul jelezni az iskola vezetősége felé.  

20. Az iskola vezetősége által a munkavégzéséhez kapcsolódó egyéb feladatok ellátására kötelez-

hető. 



 

 

A csoportvezetői (osztályfőnöki) feladatok: 

1. Megismeri tanítványai személyiségét, az iskola pedagógiai elveinek figyelembe vételével neveli 

őket.  

2. Az éves ütemben meghatározottak szerint fogadóórát és szülői értekezletet tart. Az ellenőrző útján 

rendszeresen tájékoztatja a szülőket a tanulmányi előmenetelről és mindenről, ami a tanulóra vo-

natkozik.  

3. Ellátja a tanulócsoportjával kapcsolatos ügyviteli feladatokat, ideértve a tanügyi dokumentumok 

naprakész vezetését, az adminisztrációt, illetve a tanulók térítési díj / tandíj időre történő befizeté-

sét ellenőrzi, folyamatosan koordinálja.  

4. Tanulóit rendszeresen tájékoztatja a feladatokról, közreműködik velük együtt a tanórán kívüli te-

vékenységekben (hangversenyeken, zenei versenyeken, rendezvényeken, vetélkedőkön való sze-

replés, koncertlátogatás). 

5. Figyelemmel kíséri a tanulók kotta igényeit és segít a felmerülő gondok megoldásában.  

6. Törekszik az indokolatlan mulasztások visszaszorítására, figyelemmel kíséri és tájékozódik annak 

okáról.  

7. A szülőkkel jó kapcsolatot alakít ki, és minden tudásával elősegíti egy jó tanulócsoport kialakítá-

sát. 

  

11. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK 

„Sine musica nulla disciplina potest esse  perfecta” 

  (Zene nélkül semmiféle nevelés nem lehet teljes) 

   (középkori iskolák elve) 

 

Az ének, a zene erkölcsnemesítő, emberformáló és nevelő erejét már régóta felismerték (Platón, 

Arisztotelész). Magyarországon Kodály Zoltán és tanítványai az 1920-as évektől hirdetik: a zenei 

anyanyelvre és a zenei írás-olvasásra épülő nevelési koncepció a személyiség érzelmi, akarati, morá-

lis és intellektuális szféráját fejleszti.  

Az esztétika, művészeti nevelés csak akkor érheti el a célját, ha esztétikai, művészeti élményhez jut-

tatjuk növendékeinket, hiszen a művészet éppen élményszerű átélhetősége révén válik az emberfor-

málás eszközévé. Az élmények ereje, intenzitása a zenetanulás során az érzelmekkel kerül kapcso-

latba, amely kialakítja a befogadás és az önkifejezés milyenségét. A zenetanulás a növendékekben 

számos olyan készséget és képességet alakít ki, amely megkönnyíti a tanulók munkáját és előrehala-

dását az élet más területein is.  

 



 

Az iskola pedagógiai programjában megfogalmazott általános célok és feladatok mellett az esztétikai 

– művészeti tudatosság és kifejezőképesség kulcskompetenciák, és a szociális és életviteli kulcskom-

petenciák Európai Unió által meghatározott céljainak elérését tűzzük magunk elé. 

A zenei nevelés eszközeivel fejlesztendő készségek, képességek, kulcskompetenciák: 

Érzelmi kompetenciák: Saját érzelmeim megismerése, felismerése, tudatossága, kezelése, kifejezése, 

önkifejezésre való törekvés. Mások érzelmeinek megismerése, felismerése, tudatossága, kezelése, ki-

fejezése. Tolerancia, empátia kibontása. 

Személyi- és társas kompetenciák: Identitás kialakítása, másokkal való kooperáció, alkalmazkodás, 

sikerkezelés, kudarctűrés. 

Intellektuális kompetenciák: információkezelés, problémamegoldás, kritikai gondolkodás, művészi 

látásmód, művészi kifejezőeszközök megértése, ismerete, kreativitás, tudástranszfer, szabálykezelés, 

rendszerszemlélet, környezettudatos magatartás emocionális alapokon. 

Kommunikációs kompetenciák: kommunikációs módok, normák kialakítása, más kultúrák megisme-

rése, elfogadása, konfliktuskezelés, megoldási képesség. 

Módszertani kompetenciák: tudás, információs és kommunikációs technikák alkalmazása. 

 

A személyiségfejlesztés eszközei:  

A célok elérése érdekében zeneiskolánk: 

- befogadó, és az egyéni fejlődést biztosító pedagógiai módszereket alkalmaz  

- kompetencia alapú módszereket alkalmaz 

- nyitott oktatási környezetet alakít ki a külső és belső kapcsolataiban 

- az intézmény szervezeti felépítésében, működési szokásaiban, innovatív és önfejlesztő  

- munkái során, a pedagógusok team munkája is előtérbe kerül. 

- bevonjuk az IKT eszközöket és módszereket munkánk végzésébe 

- jó gyakorlat átadására alkalmas tanszakok állandó működtetése 

- kiemelten gondoskodunk a hátrányos helyzetűekről 

- ellenőrzés-értékeléshez kapcsolódó önértékelési, mérési rendszereket működtetünk   

 

Ennek eszközei:  

- Órai bejegyzés a zeneiskolai tájékoztatóba, naplókba 

- Rendszeres kapcsolattartás a szülőkkel, diákokkal, pedagógus kollégákkal, az iskola színtér va-

lamennyi résztvevőjével, a személyes problémák megbeszélése, a megoldások közös keresése. 

- Szülői óralátogatások biztosítása, felkészítés az otthoni gyakorlás segítésére. 

- A szülők érdeklődésének felkeltése az iskola közösségi programjai iránt, bevonásuk ezek szerve-

zésébe, megvalósításába. 



 

A zenei nevelés keretei között változatos pedagógiai módszereket alkalmazunk: cselekvésközpontú, 

projekt elvű, kooperatív, integrációs, differenciált, frontális gyermekközpontú tanítási, szervezési 

módszereket. 

Célunk a személyiség komplex fejlesztése, a harmonikus, önmagát és társait helyesen megítélő, elfo-

gadó emberré való nevelés. 

 

12. A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG 

12.1.  A HÁTRÁNYOS ÉS HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓKKAL KAPCSOLATOS PE-

DAGÓGIAI TEENDŐK 

Megkülönböztetett figyelemmel kell munkálkodnunk a szociálisan nehéz helyzetben lévő növendé-

keink tanulmányainak segítésében. A konkrét anyagi támogatást iskolánk alapítványa biztosítja a tör-

vények lehetősége szerint, kérvény benyújtása után, külön elbírálás alapján ítéli meg. 

A támogatások formái a következők:  

Anyagilag hátrányos helyzetű tanulóink közül a térítési díj fizetése alól mentességet élveznek azok, 

akik a jegyző által kiállított rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülnek-a mentességeket 

részletesen a Térítési díj szabályzatunk tartalmazza.  

Térítési díj szabályzatunk alapján van lehetőség a térítési díj több részletben való befizetésére. 

A hangszerhasználat ingyenes, karbantartási díjat nem fizetnek a növendékeink. 

A kibontakozó, önmagát megvalósító embert nemcsak anyagi háttere, hanem a mellette álló társak 

ismerete, s az általuk biztosított lehetőségek segíthetik. Visszahúzódás, félénkség, bátortalanság is 

jellemezheti a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekeket. Ezekkel a gyermekekkel különösen ol-

dott, családias légkört igyekszünk teremteni. Beszélgetéseink során érdeklődünk a tanuló iskolai ta-

nulmányairól, lehetőség szerint ezekben is segítjük őt. Feladatmegoldásaikban még jobban ügyelünk 

a fokozatosságra. Apróbb feladatok tökéletes megoldásával erősítjük sikerélményeiket. Nehezebb 

helyzetű gyermekek esetében rendszeresen fejlesztjük önbizalmukat, ítélőképességüket, hogy minél 

előbb a „küzdés”, „bizakodás” pályára állíthassuk személyiségüket.  Mint felnövekvő, munkájukat 

becsülettel végző emberek, milliméter pontossággal állhassanak a startvonal mellé, hogy küldetésü-

ket, munkájukat hátrányok nélkül teljesíthessék.  

 

12.2. BEILLESZKEDÉSI, TANULÁSI ÉS MAGATARTÁSI PROBLÉMÁKKAL KÜZDŐ TANULÓK 

Iskolatípusunk önkéntes, egyéni motivációt kívánó nevelési formája gyakran eleve kiszűri, vagy sok-

szor el sem juttatja a zenetanuláshoz a tanulók közül a beilleszkedési, magatartási problémákkal 

küzdő gyermekeket. Ugyanakkor mással nem pótolható lehetőségünk adódik – szinté a sajátos, 

egyénre szabott nevelési – oktatási forma miatt – arra, hogy a hozzánk kerülőket ebben segítsük. Ezt 



 

a feladatot a személyiségfejlesztés, a tehetséggondozás és a felzárkóztatás során végezzük el, szükség 

esetén külső szakember bevonásával.  

 

12.3. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK 

Iskolánk befogadja a sajátos nevelési igényű tanulókat, kiemelt feladatunknak tekintjük az iskola éle-

tébe való maradéktalan integrálásukat. 

Gyengébb képességekkel éppúgy válhat valaki önmegvalósító, érett személyiségé, mint kiemelkedő 

talentumokkal.  Felelősségünk és igény szerint feladatunk a sajátos nevelést igénylő tanulókkal való 

foglalkozás is.  A szorongásos, tanulásában akadályozott vagy sérült gyermekek zenei fejlesztése 

ugyanúgy feladatunk lehet, mint a kiemelkedő tehetségek gondozása. A zene ehhez kiváló eszköz 

kezünkben. A szeretet felelőssége nem tesz különbséget. 

A tanulásban akadályozott tanulók zenei fejlesztésénél együttműködünk az általános iskolával. Az 

SNI tanulók nevelése-oktatása állapotuknak megfelelően a vonatkozó jogszabályi előírások szerint 

személyre szabott, a használt módszerek igazodnak hiányosságaikhoz, fogyatékosságukhoz. Értéke-

lésük egyéni elbírálás alapján történik. 

 

12.4. TEHETSÉGES TANULÓK FEJLESZTÉSE – TEHETSÉGGONDOZÁS 

„A jó iskola nem tesz csodát, semmi mást nem tehet, mint hogy segít abban, hogy mindenki olyan 

legyen, amilyen lenni tud. Senkit nem lehet tehetségre nevelni, nem lehet a hiányzó tehetséget egy 

injekcióval belénk ültetni. Viszont a bennünk rejlő különböző tehetségeket igenis lehet támogatni 

és kifejlődni, segíteni. Tulajdonképpen az iskola legdöntőbb feladatát abban látom (és azt hiszem, 

hogy talán ebben a legkevésbé eredményes) hogy segítsen megtalálni önmagunkat.” 

 (Rubik Ernő) 

 

Zenei tehetségek csak olyan feltételek mellett bontakozhatnak ki, zenehallgatóvá csak ott válik az 

ember, ahol a társadalmat áthatja a kulturális értékek, a művészetek, a zene szeretete. 

Az alapfokú zeneiskolák, de általában a művészeti iskolák eleve tehetséggondozó intézmények. Már 

a növendékfelvétel is egyéni, szülői ambíció alapján felvételi meghallgatással történik. Szemléletünk-

ben, a kiválasztáskor nemcsak a kiemelkedő zenei tehetségek számítanak. A tehetség összetett, komp-

lex képesség, a személyiség alapvető, domináns jegye. Meghatározása általános értelemben is nehéz, 

objektíven nehezen vagy alig mérhető. Mindenképpen értékjelző, amelynek kutatása, gondozása a mi 

iskolatípusunk alapfeladata. 

Hisszük, hogy a zene nagy hatással van a személyiségre, alakítóan hat a lélekre. Éppen ezért a neve-

lésben igen nagy szükség van rá. A zenei tehetség készség formájában nyilatkozik meg a tanulás előtti 



 

korban. Ezt a készséget kell felismernünk, felmérnünk, megvizsgálva közben a gyermek egész sze-

mélyiségét, értelmi, kombinációs és asszociatív képességét, kreativitását, érzelmi reakcióit, fantáziá-

ját, temperamentumát, kitartását, memóriáját, akaraterejét, aktivitását. A zenei adottságok közül meg-

figyeljük a tanuló ritmus- és metrumérzékét, hallásának pontosságát, differenciáltságát, mozgáskész-

ségét, muzikalitását. E megfigyelések összegzése után is csak hozzávetőleges képet kaphatunk a gyer-

mek zenei tehetségéről. Igazán csak a zenetanulás folyamán nyilvánul meg a gyermek tehetsége, ta-

nulási tempójának függvényében. De még ezeknek a tudatában is tisztában kell azzal lennünk, hogy 

a gyermek, az ember individuum, nem ismerhetjük eléggé, azt pedig még kevésbé, hogy kivé, mivé 

fejlődhet.  

Tehetséggondozó feladataink: 

Állandó jó kapcsolat az óvodákkal és iskolai énektanárokkal, akik zenetanulásra ösztönözhetik a gye-

rekeket. 

- Hangszerbemutatók az óvodában, iskolai tanórákon, hangversenyek kicsik számára. 

- Előképzős és hangszeres előképzős órákon való foglalkozás (egy-két év alatt sok minden kiderül, 

pl. hangszeres alkalmasság, érettség, stb.) 

- A további években is lehet átirányítani más hangszerre (az egyben már gondozás is). 

- A tanulási folyamat közben kiemelni a rendkívüli zenei tehetségeket. („B”-tagozat: magasabb óra-

szám, stb). 

 

A tehetséggondozás feltételei, területei, feladatai, gondjai: 

- Legfontosabb a tanár tudása, személyisége, mely a legfőbb motivációs erő. 

- Szoros kapcsolattartás a hangszeres és elmélettanárok között. 

- Tanárképzés, tanári továbbképzés. 

- Hangszerek minősége, mennyisége, karbantartása. 

- Tanulmányi versenyek, hangszeres, zeneelméleti versenyek, találkozók, fesztiválok,  

      hangversenyek, fórumok, kurzusok, továbbképzések. 

A zenei művészeti tanulmányi versenyeket háromévenként hirdeti meg az Oktatási Hivatal. A zenei 

pályára készülő tanuló részvétele mindenképpen kívánatos. A versenyek előkészítése során törek-

szünk arra, hogy a tehetséges és szorgalmas tanulók minél nagyobb számban, de önkéntes alapon 

mérhessék meg tudásukat. A tehetség gondozása, fejlődésének elősegítése nem csupán a kiemelkedő 

teljesítmény elérését célozhatja meg. A tehetséggondozásnak összhangban kell lennie az alapvető 

személyiségfejlesztési célkitűzésekkel is. 

- A tanári munka: igen fontos része a tehetséggondozásnak. Nélkülük nem működhetne ez a folya-

mat! A tanárok továbbképzése is a tehetséggondozás fontos alapkérdése. 

 



 

13. A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL, AZ ISKOLA SZEREPLŐINEK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLA-

TOS FELADATOK  

Zeneiskolánk a gyermekközösség, a tanulóközösség kialakítása, fejlesztése során a szülők közösség-

ével együttműködve végzi nevelő-oktató munkáját. Bár a zeneiskolákban a hangszertanulásnál 

egyéni képzés folyik, a közösségi nevelés elengedhetetlen feltétele az eredményes teljesítmények el-

érésében. A zenetanulásban elsődleges szerephez jut a siker örömének átélése. Növendékeink akkor 

tudnak igazán ösztönzést szerezni előrehaladásukban, ha mások is rendszeres tanúi a teljesítményük-

nek. Minden szereplés, fellépés semmivel sem pótolható élményt biztosít számukra. A közösség, a 

szülők, a szaktanárok, tanulótársak előtt nyújtott produkciók alkalmával kialakul a közösségi siker, 

vagy esetlegesen a kudarc átélésének képessége, mélyül az összetartozás érzése, egymás megbecsü-

lése, a felelősségérzet, az önismereten és önbecsülésen keresztül növekszik a közösségi kommuniká-

ciós és érzelmi tényezők hatása. Ennek érdekében hoztuk létre kórusainkat, amelyeknek a közösség-

fejlesztő hatása, a társas zenélés élménye mással nem pótolható.  

Célok:  

- A család – mint legjelentősebb erőforrás – szerepének tudatosítása. 

- Az emberi kapcsolatok erősítése, új kapcsolatok kialakításának elősegítése (család, iskola, tanuló-

közösség, tanulótársak, szaktanárok) 

- Az intézményi demokrácia biztosítása (szülők, tanulók vélemény-nyilvánításának meghallgatása, 

mérlegelése, értékelése és a közös megoldások kialakítása) 

Feladatok: 

- Társas kapcsolatokra történő nevelés (a társas viselkedés szabályszerűségének megismertetése, 

amelynek hiányában zavar keletkezhet a személyiségfejlődésben). 

- Megfelelő kommunikációs és együttműködési készség és képesség elsajátíttatása. 

- A kölcsönös egymásra figyelés fontosságának hangsúlyozása, megértetése, technikájának elsajá-

títtatása. 

- Az egyéni és közösségi érdekek összehangolása, a tanszaki közösségek kialakítása (erősíteni kell 

a csoporthoz tartozás érzését és felelősségét). 

- Konfliktus kezelési technikák kialakítása, kompromisszum készség fejlesztése, a konszenzusra 

való törekvés technikájának, az érdekütköztetési módszerek kidolgozása. 

- Közös célok együttes megfogalmazása, szokások, hagyományok kialakítása, megtartása és fejlesz-

tése a gyermeki és emberi jogok megismertetése, állampolgári jogok ismerete, gyakorlása és tisz-

telete. 

Módszerek: 

- Beszélgetések, élménybeszámolók, 

- Tanszaki meghallgatásokat, szerepléseket, fellépéseket követő közös értékelések, 



 

- Kamarazene-, zenekarok-, kórusban való rendszeres gyakorlás, szereplés folytatása, tanórai és tan-

órán kívüli tevékenységek során. 

 

14. A SZÜLŐ, A TANULÓ, A PEDAGÓGUS ÉS AZ INTÉZMÉNY PARTNEREI KAPCSOLATTARTÁSÁNAK 

FORMÁI 

14.1. A SZÜLŐKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS 

Intézményünk nem elszigetelten, egyedül kíván működni, hanem a nevelési környezet részeként, 

amelybe azok a pedagógiai, társadalmi, gazdasági feltételek és tényezők tartoznak, amelyek folya-

matosan vagy szakaszosan hatnak a fiatalokra. A környezeti hatásnak nem csak az időtartam a lénye-

ges eleme, hanem a befolyásolás terjedelme, mélysége is. Iskolánk eredményessége érdekében neve-

lési stratégiánkat ismertetni kívánjuk a legfőbb partnerrel, a szülőkkel. Iskolai rendezvényeinkre, a 

félévi és év végi beszámolókra, tanszaki meghallgatásokra, végzős hangversenyekre, külső szereplé-

sekre, versenyekre, bemutatókra, találkozókra minden esetben meghívást kapnak a szülők. Ezáltal 

folyamatosan értesülhetnek gyermekük aktuális felkészültségéről, esetleges külön kérésre személye-

sen is megtekinthetik az elméleti és hangszeres órákat. Így lehetőség nyílik a személyes problémák, 

felmerülő kérések megbeszélésére, nyomon követhető a gyermek előmenetele, fejlődése, viszonya a 

zenetanuláshoz, az otthoni gyakorláshoz. 

 

14.2. PEDAGÓGUS ÉS TANULÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSE 

Olyan módon szükséges alakítani a tanítás menetét (egyénre szabott tantervi követelmények a tanév 

során, a tantervi kereteken belül), hogy a tanulók különböző képességeinek az megfeleljen. Ezáltal 

megelőzhető a kudarcélmény kialakulása. 

A tanítási órák során a tanuló személyiségének megfelelően dinamikusan kell alakítani a tartalmi 

elvárásokat, a fejlődés ütemét, a beszámoltatást, a szereplések módját, időpontját. Ugyanakkor a pe-

dagógus akkor végzi felelősséggel pedagógiai munkáját, ha felhívja a tanuló és a szülő figyelmét arra, 

hogy a tanuló képességei mennyire illeszkednek harmonikusan a tantervi és iskolai elvárásokhoz, 

követelményekhez. Így pl. része a zenei nevelésnek a szereplés, melyre a felkészítést különösen kö-

rültekinthetően, annak minden mozzanatára figyelemmel kell kialakítania a pedagógusnak, növen-

déke személyiségének ismeretében.  

A zenetanulás során olyan speciális képességekre, készségekre is építenünk kell, amelyek az egyes 

zenei szakok műveléséhez nélkülözhetetlenek. Ugyanakkor gyakran jelenthet segítséget, ha a tanult 

hangszeren nehezen fejlődő, de zenetanulásra alkalmas tanulót másik hangszerre irányítjuk.  

   



 

A pedagógus lehetősége arra is kiterjed, hogy a zenetanulásban egyénenként mutatkozó megfelelő 

alkalmasság elégtelen voltát a tanuló és a szülő számára úgy jelezze, hogy a növendék azt megértse, 

minél kisebb kudarcélményt jelentsen számára.  

 

14.3. ISKOLÁNK PARTNERKAPCSOLATAI 

Munkánk eredményességének előmozdításához feltétlen hozzátartozik a nyitottság. A tanítási órán 

kívüli élmények biztosítása, más hasonló intézmények belső munkájának és eredményének megis-

merése. 

Iskolánk folyamatos, szoros kapcsolatot tart fenn az intézménytípusunkat segítő intézményekkel, 

egyházmegyei partnerintézményeinkkel, zeneművészeti  szakgimnáziumokkal és főiskolákkal, álta-

lános iskolákkal, civil szervezetekkel, a nyíregyházi POK-kal, közművelődési intézményekkel. Part-

nerkapcsolataink kialakítása érdekében az elmúlt években rendszeres szereplői vagyunk a KÓTA ál-

tal szervezett Éneklő Ifjúság Kórustalálkozó és Minősítő Versenynek, növendékeink bekapcsolódnak 

a Cantemus Kórus által létrehozott nyári kórusakadémiába, rendszeresen részt veszünk a nyíregyházi 

Muzsika Zeneiskola és a Vikár Sándor Zeneiskola által hirdetett szakmai rendezvényeken, tovább-

képzéseken, az országos szakmai szervezetek által hirdetett továbbképzéseken, állandó külső partne-

reinknek tekintjük a Nyíregyházi Kormányhivatalt, az ILCO Egyesületet, a Gyermekekét, a Fiatalo-

kért és a Családokért Közhasznú Egyesületet, hiszen rendszeresen meghívást kapunk tőlük, rendez-

vényeiket műsorainkkal színesítjük. Saját programokat is igyekeztünk életre kelteni, amelyek a part-

neri kapcsolatok többirányú ápolását segítik elő. Létrehoztuk és minden tanévben megrendezzük a 

Szent Imre Egyházmegyei Kórustalálkozót, a Szent Imre Gitártalálkozót, kétévente a Szent Imre 

Hangszeres Találkozó és Versenyt. Törekedtünk nemzetközi szakmai kapcsolatok kialakítására is az 

elmúlt időszakban (pl: Nemzetközi Katolikus Művészeti Fesztivál- Kassa) azonban ezt a tevékeny-

éget a jövőben fejleszteni, bővíteni szeretnénk.  

  

15. A TANULMÁNYOK ALATTI BESZÁMOLÓK, VIZSGÁK SZABÁLYAI 

15.1. A VIZSGÁZTATÁS ÉS BESZÁMOLÓK RENDJE 

A vizsgák és a beszámolók menete a tanév munkarendjében kerül meghatározásra. 

Tanévenként a beszámolók két nyilvános hangverseny keretében történnek, a főtárgyi naplók erre a 

célra kialakított részében dokumentálásra kerülnek. 

 

 

 

 

 



 

15.2. A BESZÁMOLÓ ÉS A VIZSGA FAJTÁI 

Művészeti alapvizsga: 

A sikeresen befejezett alapfok hatodik évfolyam utáni, tanév végi vizsga. Letétele feljogosít a tovább-

képző évfolyam megkezdéséhez. Vizsga anyaga az intézményi pedagógiai program helyi tantervében 

megfogalmazottak alapján. Az eljárás lebonyolítását iskolánk Művészeti Alapvizsga és Záróvizsga 

Szabályzata tartalmazza. 

Művészeti záróvizsga: 

A 10. évfolyam záróvizsgája. Vizsga anyaga az intézményi pedagógiai program helyi tantervében 

megfogalmazottak alapján. Az eljárás lebonyolítását iskolánk Művészeti Alapvizsga és Záróvizsga 

Szabályzata tartalmazza. 

Javítóvizsga: 

Főtárgyból és kötelező tantárgyból a tanév végén kapott elégtelen osztályzat esetén a tanuló augusztus 

25. és szeptember 01. között javítóvizsgát tehet. A javítóvizsga eredményét a főtárgy tanára vezeti be 

a törzslapra és a bizonyítványba. A záradékot az intézményvezető és a főtárgy tanára írja alá, az 

eredményhirdetés a bizonyítvány kiosztásával történik. A javítóvizsga nem nyilvános és nem ismé-

telhető meg. 

Összevont beszámoló: 

Rendkívüli előrehaladás esetén - a szaktanár és a tanszakvezető tanár együttes javaslata alapján - az 

intézményvezető engedélyezheti, hogy a tanuló a tanév végén két, esetleg több évfolyam anyagából 

tegyen összevont beszámoló vizsgát.  

 

15.3. A VIZSGÁK DOKUMENTÁCIÓJA 

- Vizsgajegyzőkönyvek minden vizsgáról készülnek, az eredmény a főtárgyi naplók, törzslapok és 

bizonyítványok erre a célra kialakított részében kerül bejegyzésre.  

 

15.4. FELSŐBB ÉVFOLYAMBA LÉPÉS 

A zeneiskola felsőbb évfolyamba az a tanuló léphet, aki a közvetlenül megelőző évfolyamot sikeresen 

elvégezte, arról bizonyítványt kapott és tanulmányait nem szakította meg. 

Felmentés, tanszakváltás, vagy más ok miatt a tanuló évfolyamba sorolása szolfézs, illetve a főtárgy 

esetében eltérhet egymástól. A felsőbb évfolyamba lépésnél a hangszeres osztályt kell figyelembe 

venni. 

 

15.5. TANULMÁNYOK FOLYTATÁSA UGYANABBAN AZ ÉVFOLYAMBAN 

Az a tanuló, aki az évfolyam tantervi anyagát nem tudja elvégezni, egyszeri lehetőségként tanulmá-

nyait a következő tanévben ugyanannak az évfolyamnak a tanulójaként folytathassa. 



 

Ebben az esetben a tanuló osztályzatot nem kap. A bizonyítványba és a törzslapra a fenti tényt be kell 

jegyezni. 

 

16. A FELVÉTEL ÉS ÁTVÉTEL SZABÁLYAI 

A zeneiskolába jelentkező tanulók felvételi elbeszélgetésen vesznek részt. Ennek célja, hogy megis-

merjük a jelentkezők alapvető képességeit, készségeit, a választott szakra való alkalmasságot, adott-

ságot, érettséget.  

Átvétel módja: 

Az átvett tanuló abba az évfolyamba nyer besorolást, melyre a bizonyítványában szereplő utolsó zá-

radék a lehetőséget megadja.  

 

AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HELYI TANTERVE 

1. A VÁLASZTOTT TANTERV MEGNEVEZÉSE, JELLEMZŐI 

Az iskolánk helyi tantervében előírt tananyagot és követelményeket a 3/2011. (I.26.) NEFMI rendelet 

az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról 

szóló 27/1998. (VI.10.) MKM rendelet módosításáról, a 32/1999.(VIII. 18). OM sz. rendelettel mó-

dosított 27/1998. (VI. 10.) sz. Művelődési és Közoktatási Minisztériumi rendeletben meghatározot-

tak, valamint az 1993. évi többször módosított LXXIX. törvény 48. § (8), továbbá a 2011. évi CXC. 

törvény, a 2012. évi CXXIV. törvény és a 110/2012. (VI. 4.) kormányrendelete, valamint az 5/2020. 

(I.31.) a NAT kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012 (VI.4.) kormányrendelet 

módosításának figyelembe vételével készítettük el. A tanszakok tartalmi szabályozásával a tanszakok 

tanárai egyetértettek. 

A helyi tanterv a pedagógiai program külön mellékletét képezi.  

 

2. A HELYI TANTERV TANTÁRGYAI, TARTALMAI 

A kerettanterv előírásai szerint. 

 

3. A VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK, FOGLALKOZÁSOK 

A kerettanterv előírásai szerint. 

 

4. A CSOPORTBONTÁSOK ÉS AZ EGYÉB FOGLALKOZÁSOK SZERVEZÉSÉNEK ELVEI 

A kerettanterv előírásai szerint. 

 

 

 



 

5. AZ OKTATÁSBAN ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK ÉS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI  

A felhasználható, kötelező és javasolt kották irodalmát lebontva tartalmazza a jelenlegit megelőző 

rendeletben kiadott, alapfokú művészetoktatás tantervi programja. Zeneiskolánk tanárai ezt figye-

lembe véve, saját maguk dönthetnek a használt segédeszközök tekintetében. A szakmai munkaközös-

ség egyeztetése, véleményalkotása segítségével a szaktanár választja meg az általa használandó tan-

eszközöket. A használt kottáknak biztosítani kell a szakszerű haladás lehetőségét, a technikai és zenei 

képzés területén.  Az iskola vezetősége óralátogatások, tanmenet megbeszélések alkalmával köteles 

meggyőződni a tanulók haladásának szakszerű lehetőségeiről, a használt eszközök tekintetében. 

Iskolánk kiemelt figyelmet fordít a szolfézsoktatás területén a Kodály módszerhez kapcsolódó kotta-

rendszer használatára, valamint az egyházi szertartásokon énekelt dalanyag megtanítására.  

 

A TANKÖNYVEK ÉS KOTTÁK KIVÁLASZTÁSÁNAK SZEMPONTJAI: 

- Illeszkedés a helyi tanterv anyagához, céljaihoz, sajátosságaihoz, 

- Jól taníthatóság és jól tanulhatóság, 

- Tartósság, igényes kidolgozás, kedvező ár, 

- Korszerűség, könnyen értelmezhetőség,  

- Választékos, igényes nyelv, 

A TANESZKÖZÖK ÉS SEGÉDLETEK KIVÁLASZTÁSÁNAK SZEMPONTJAI: 

- Használhatóság, célszerűség, 

- Széles körben való alkalmazhatóság, 

- Korszerűség, 

- A kreativitást is fejlessze, 

- Tartósság, mobilitás, gazdaságosság 

- a szülők számára, beszerzése ne jelentsen problémát, 

- a nehezen hozzáférhető egyedi kiadványokból iskolánk könyvtári példányokat kölcsönöz, 

- változatos, élményszerű tanulást biztosítson.  

- Fontos, hogy a zeneiskola könyvtárába a rászoruló növendékeknek elérhető legyen 

 

6. A NÖVENDÉKEK MUNKÁJÁNAK, TELJESÍTMÉNYÉNEK ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE 

Alapelveink a következők: 

- Az értékelés legyen személyre szóló, személyiségfejlesztő, ne sértse a személyi autonómiát, 

- Az elfogadott követelményrendszer alapján történjen, 

- Legyen objektív, és ne legyen megtorló 

- Szorgalom-megítélésben a tanuláshoz, munkához való viszony kapjon kiemelt szerepet 

- Az egyén képességének megfelelő teljesítmény és önmagához mért fejlődését értékeljük, 



 

- Az iskolahasználók számára is elfogadható legyen az értékelési rendszer 

- Az ellenőrzésnek folyamatosnak kell lennie. 

Céljaink: 

- Az intézményi és egyéni célok megfelelő harmóniájának kialakítása, 

- Önértékelés képességének fejlesztése, folyamatossá tétele, 

- Az értékelés pozitívumokat kiemelő, segítő hatású legyen, 

- Tervszerű, rendszeres, kiszámítható legyen az ellenőrzés, 

- A pedagógus attitűdje segítőkész legyen, erősítse meg a tanulót abban, hogy előrehaladása fontos 

az iskola és nevelő számára egyaránt, 

- Az értékelés rendszerének kidolgozása a ki? – kit? – mit? – mikor? – hogyan? kérdésre adandó 

válaszok alapján történjen. 

Feladatok: 

- Az egyes tanszakok értékelési szempontjainak összehangolása és a szempontok nyilvánosságra 

hozása, 

- Értékelési-, mérési-, időterv készítése, 

- Szorgalom értékelési szempontjainak kialakítása, tudatosítása, alkalmazása 

- Az órán kívüli helyzetek (szereplések, fellépések) megítélése, szabályozása, 

- Az értékelés formáinak kidolgozása, 

- Kiemelkedő teljesítmények elérésének formái. 

Eszközök: 

- Félévi, év végi vizsgák, szereplések, fellépések elemzése, versenyeken való szereplések. 

- Hatékonyságvizsgálat, tantestületi értekezlet, továbbképzések 

- A sikeresség mutatóinak nyilvánossá tétele és elismerése 

 

A tanuló teljesítménye és szorgalma alapján havonként érdemjeggyel értékelendő.                   

A hangszeres főtárgy, a szolfézs esetén adható érdemjegyek: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges 

(2), elégtelen (1). 

Az osztályozás a tantervi követelmények, valamint a tanulók gyakorlati és elméleti eredményeinek 

egybevetése alapján történik. 

A zenei előképző, hangszeres előképző, a kamarazene, a kötelező zongora, zeneirodalom tantárgy, 

illetőleg a kórus és zenekar tantárgyak esetén szöveges értékelést (jól megfelelt, megfelelt, nem felelt 

meg) kell alkalmazni. 

 

 

 



 

6.1. A FÉLÉVI ÉS A TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉS RENDJE A ZENEISKOLÁBAN 

A zeneiskolának a tanuló munkáját félévkor és év végén értékelni, osztályozni kell. A félévi és év 

végi osztályzatnak tükrözni kell a tanuló egész időszak alatt végzett munkáját. Az érdemjegyet, vagy 

minősítést a tanár állapítja meg a bizottság javaslatának figyelembevételével. Főtárgyból és a kötele-

zően választott tantárgyból beszámolót kell tenni bizottság előtt. A bizottság elnöke az intézmény-

egység-vezető, vagy megbízottja. A bizottság tagjai: a tanuló főtárgy tanára és még legalább egy, 

lehetőleg azonos vagy rokon hangszeres tanár. Ha a nevelőtestületben több azonos szakos tanár van, 

lehetőleg valamennyi vegyen részt a beszámolón. Az osztályozás a tantervi követelmények, valamint 

a tanulók gyakorlati és elméleti tudásának egybevetése alapján történik: 

- Főtárgy, szolfézs, tárgyak esetén: jeles /5/, jó /4/, közepes/ 3/, elégséges /2/, elégtelen /1/ 

- Előképző, hangszeres előképző, szolfézs, zeneelmélet-zeneirodalom, énekkar, zenekar, kamara-

zene esetén: kiválóan megfelelt (kmf), jól megfelelt (jmf), megfelelt (mf), nem felelt meg (nfm) 

Ha a tanuló az első félévben mulasztásai miatt nem volt osztályozható, ezt a tényt a tájékoztató füze-

tében, illetve a főtárgyi naplóban fel kell tüntetni. Év végi beszámolóra nem bocsátható az a tanuló, 

akinek az igazolt és igazolatlan hiányzása meghaladja az előírt kötelező óraszám egyharmadát. (22 

óra). A beszámolót kivételes esetben az igazgató engedélyezheti. 

Az osztályzatot félévkor a főtárgyi naplóba, év végén a bizonyítványba és a törzslapra is be kell je-

gyezni. Ha a tanuló valamilyen tárgyból felmentést kapott, azt /fm / megjelöléssel kell jelezni. 

 Egész évi munkája alapján kell osztályozni azt a tanulót, aki betegség, vagy testi sérülés miatt a 

beszámolón nem vett részt és távolmaradásának okát orvosi igazolással bizonyítja. Ebben az esetben 

a bizonyítványban és a törzslapon fel kell tüntetni, hogy a beszámolón nem vett részt. 

6.2. SZORGALOM 

A főtárgyi, a kötelező, a kötelezően választható tárgy, és a választható tantárgy tanulásában tanúsított 

szorgalmat havonként, értékelni kell. Erről a szülők és tanulók a tájékoztató füzet útján kapnak érte-

sítést. 

A szorgalom minősítésére 4 fokozatot kell alkalmazni: példás (5), jó (4), változó (3), hanyag (2). 

A szorgalom minősítését félévkor szám és szó megjelöléssel a tájékoztató füzetbe, a tantárgyi nap-

lóba, a tanév végén pedig a naplóba, a törzslapra, valamint a bizonyítvány megfelelő rovatába kell 

bejegyezni. 

A szorgalom jegyet a főtárgy tanár, és a kötelező tárgy, a kötelezően választható tárgy, és a választ-

ható tárgy tanár együttes véleménye alapján kell megállapítani. 

A szorgalomjegy tartalmazza – vagy jelezze – a növendék érdeklődését, igyekezetét, tudásvágyát, 

szorgalmát vagy jelezze, hogy szorgalmában kívánnivalók vannak. 

 



 

Példás (5) érdemjegyet érdemel az a tanuló, aki az elbírált időszak alatt a tantárgyhoz való viszonyá-

ban a legnagyobb odaadást tanúsította. Akinek szorgalma, kötelességtudata állandó, aki a tanártól 

kapott útbaigazításokat hibátlanul betartva készül fel az órákra. Akinek szorgalma és kötelességtudata 

főtárgyi előrehaladását nagymértékben segíti. Az a tanuló, aki a tanítási órákon – a szükséges eszkö-

zökkel – pontosan megjelenik, az iskolától kölcsönzött taneszközöket rendben tartja, gondosan meg-

őrzi. Akire, mint tanulóra, tanára mindenkor számíthat. 

Jó (4) érdemjegyet érdemel az a tanuló, akinek fegyelme, rendszeretete, szorgalma és kötelességtu-

data komolyabb kifogás alá nem esik. Aki lelkiismeretessége mellett komolyabb aktivitást nem mutat. 

Aki a tanártól kapott útbaigazításokat leckeszerűen betartja, nem törekszik arra, hogy azok biztos 

készséggé váljanak. Aki jobb adottságokkal rendelkezik, de a tanulásban nem tud elmélyedni.  Aki 

tanszereit, s az iskola vagyontárgyait rendben tartja, megőrzi. Aki a tanítási órákon pontosan megje-

lenik és igazolatlan mulasztása nincs. 

Változó (3) érdemjegyet érdemel az a tanuló, akinek fegyelme, rendszeretete, szorgalma és köteles-

ségtudása ingadozó. Aki a tanár által adott feladatok teljesítésében nem tud kellő kitartást és gondos-

ságot mutatni, a feladatok végrehajtásában megbízhatatlan. Aki nem törekszik a tanár által megjelölt 

problémák kellő kijavítására. Aki a feladott gyakorlati anyagot csak felületesen tanulja meg, pontat-

lansága, felületessége nem teszi lehetővé – esetleg jobb adottságokkal rendelkező tanuló esetében – 

munkájának jobb kibontakozását. Aki a tanítási órákon pontatlanul jelenik meg, és háromnál több 

igazolatlan mulasztása van. Aki tanszereit, az iskola vagyontárgyait rendben tarja, nem törekszik azok 

tudatos rongálására. 

Hanyag (2) érdemjegyet érdemel az a tanuló, akinek fegyelme, rendszeretete, szorgalma és köteles-

ségtudata teljesen megbízhatatlan. Aki a tanár által adott feladatokat nem teljesíti, az órákra való 

felkészülése rendszertelen. Aki az iskolába járásban pontatlan és igazolatlan mulasztási óráinak 

száma a hatot meghaladja. Aki az iskola vagyonát gondatlanul kezeli, vagy rongálja. 

 

6.3. RÉSZJEGYEK (OSZTÁLYZATOK) ALKALMAZÁSA 

A tanév folyamán a tanulók munkáját ún. részjegyekkel, havonta egy alkalommal pedig átlagjegyek-

kel osztályozhatjuk. A részjegyeket célszerű egy-egy kisebb feladat elvégzésére ösztönző célzattal 

adni, és nem feltétlenül törvényszerű, hogy a havi átlagjegy a részjegyek középarányosa legyen. 

 

6.4. A TANULÓK JUTALMAZÁSÁNAK ELVEI 

A tanulói közösségek, vagy az egyes tanulók szorgalmában, tanulmányi munkájában elért kimagasló 

eredmények jutalmazása fontos pedagógiai ösztönzési eszköz. 

Zeneiskolánkban az egyes tanulók jutalmazásának lehetőségei: 

Szaktanári dicséret: adható a tanévben több alkalommal, a rendszeres, eredményes felkészülésért, 



 

kiemelkedő haladásért, egy-egy feladat példamutató megoldásáért. 

Intézményvezetői dicséret: adható egy-egy, az iskolának dicsőséget jelentő versenyen elért eredmé-

nyért, valamint félévkor és a tanév végén elért kiváló tanulmányi eredményért, szakirányú szakgim-

náziumba, vagy főiskolára felvett növendék részére. A dicséretet a tájékoztató füzetbe, illetve az év 

végi bizonyítvány és törzslap jegyzet rovatába be kell írni. 

Az intézményvezetői dicséretben, kiváló tanuló kitüntetésben részesült tanulót az intézményvezető 

oklevéllel, könyvvel, vagy más módon is megjutalmazhatja az iskola pénzügyi lehetőségeinek meg-

felelően. 

Tantestületi dicséret: adható az országos tanulmányi versenyen, fesztiválon való eredményes szerep-

lésért. 

Csoportos jutalmazási formák: jutalomkirándulás, hozzájárulás opera, hangverseny látogatásához, 

szakmai táborhoz. 

 

7. A TANULÓK TOVÁBBHALADÁSA 

7.1. FELSŐBB ÉVFOLYAMBA LÉPÉS 

A zeneiskola felsőbb évfolyamba az a tanuló léphet, aki a közvetlenül megelőző évfolyamot sikeresen 

elvégezte, arról bizonyítványt kapott és tanulmányait nem szakította meg. Felmentés, vagy más ok 

miatt a tanuló évfolyamba sorolása szolfézs, illetve a főtárgy esetében eltérhet egymástól. Ezt a bizo-

nyítványban és a törzslapon is fel kell tüntetni. Ebben az esetben a felsőbb évfolyamba lépésnél a 

hangszeres évfolyamot kell figyelembe venni. 

7.2. TANULMÁNYOK FOLYTATÁSA UGYANABBAN AZ ÉVFOLYAMBAN 

Az a tanuló, aki az évfolyam tantervi anyagát nem tudja elvégezni, az év végi vizsgahangversenyen, 

illetve a megszervezett pótmeghallgatáson nem vesz részt, egyszeri alkalommal lehetősége van arra, 

hogy tanulmányait a következő tanévben ugyanannak az 

évfolyamnak a tanulójaként folytathassa. Ebben az esetben a tanuló osztályzatot nem kap. A bizo-

nyítványba és a törzslapra a fenti tényt be kell jegyezni. 

Évfolyamfolytatásra az alapfokú művészeti oktatásban művészeti áganként egy alkalommal van le-

hetőség. 

 

A Pedagógiai Programba foglalt rendelkezések megtartása az alapfokú művészeti iskola intézmény-

egység valamennyi alkalmazottjára és tanulójára kötelező. 

A helyi tanterv szaktárgyakra lebontott részletes követelményeit, a 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet 

5/2020. (I.31.) a NAT kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012 (VI.4.) kormány-

rendelet módosításának alapján érvényben lévő AM Alapprogram 2. számú melléklete tartalmazza. 

  



 

VI. MELLÉKLETEK 

 

1. számú melléklet: A kollégiumi foglalkozások keretprogramterve 

2. számú melléklet: Helyi tanterv (terjedelme miatt digitális formában, CD-n elérhető) 

 

 

  



 

1. számú melléklet 

 

A KOLLÉGIUMI FOGLALKOZÁSOK KERETPROGRAMTERVE 

a tematikus csoportfoglalkozások szervezéséhez és tartalmának meghatározásához 

Bevezető 

A kollégiumi nevelésben a foglalkozások célja a kollégisták személyiségének, erkölcsi és esztétikai 

ismereteinek, jellemének, önismeretének, önbizalmának, felelősségvállalásának, közösségi szellemi-

ségének megalapozása, illetve fejlesztése. 

A kollégiumi foglalkozások a közösségi kapcsolatok kialakítására, a szociális képességek fejleszté-

sére, az egyéni tanulási módszerek elsajátítására, a helyes életviteli szokások kialakítására, a tágabb 

természeti, társadalmi környezetért érzett felelősségre nevelnek. 

A kollégiumi együttélésben, a foglalkozásokon és tevékenységekben a kollégisták megtapasztalhat-

ják a másik ember elfogadásának, segítésének és megbecsülésének a fontosságát. Megélhetik az ér-

tékek mentén kialakult közösséghez való tartozás biztonságát, mélyíthetik a természeti, történelmi és 

kulturális örökségünk megbecsülését. Nyitottabbá és elfogadóbbá válnak a hazai nemzetiségek és 

más népek kultúrája iránt. Felkészülnek a közéleti szereplésre, egyéni és közösségi érdekeik és érték-

rendjük képviseletére. 

A foglalkozások olyan kompetenciákat is fejlesztenek, melyek révén a tanulókban kialakul az alkal-

mazkodóképesség, a tolerancia, a konfliktuskezelő képesség.  

A kollégiumi foglalkozások kiegészítik az iskolák nevelő-oktató munkáját. A középiskolai szakasz-

ban a pályaválasztáshoz, a továbbtanuláshoz, a munkavállalói szerephez, a szakgimnáziumban az 

ágazathoz tartozó szakképesítések megszerzéséhez szükséges képességek, készségek, attitűdök 

együttes fejlesztése a cél. 

A csoportfoglalkozások keretprogramterve nevelési területenként, az adott témakör legfontosabb tar-

talmi elemei alapján határozza meg a kollégiumi nevelés-oktatás pedagógiai tartalmát. A foglalkozá-

sok számát, éves elosztását, tartalmi felépítését úgy kell meghatározni, hogy alkalmazkodjon a tanu-

lók életkorához, a választott iskolájuk típusához. 

A kollégiumi nevelés és oktatás a Nat kiemelt fejlesztési feladatain keresztül kapcsolódik az iskolai 

tantervi szabályozáshoz. 

 

 

 

 



 

TÉMAKÖR 

 

1–8. 

évfo-

lyam 

9. évfolyam, 

9./N évfolyam, 

9./Kny. évfo-

lyam, 

9./Ny. évfo-

lyam 

10. év-

folyam 

11. év-

folyam 

12. év-

folyam 

13–14. 

évfolyam 

A tanulás tanítása 4 3 2 2 2 1 

Az erkölcsi nevelés 2 2 2 2 1 1 

Nemzeti öntudat, hazafias ne-

velés 
2 2 2 2 1 1 

Állampolgárságra, demokráci-

ára nevelés 
1 2 2 2 1 2 

Az önismeret és a társas kul-

túra fejlesztése 
1 1 1 1 1 1 

A családi életre nevelés  1 1 2 2 3 3 

Testi és lelki egészségre neve-

lés  
2 2 2 2 2 2 

Felelősségvállalás másokért, 

önkéntesség 
2 2 2 2 1 1 

Fenntarthatóság, környezettu-

datosság 
2 2 2 2 2 2 

Pályaorientáció 2 2 2 2 2 2 

Gazdasági és pénzügyi neve-

lés 
2 2 2 2 3 3 

Médiatudatosságra nevelés  1 1 1 1 1 1 

  22 óra 22 óra 22 óra 22 óra 20 óra 20 óra 

 

A kollégiumokban évi 37 nevelési héttel (a 12–13–14. évfolyamon 33 nevelési héttel), ezen belül 

minden héten egy kötelező tanulócsoport-vezetői foglalkozással kell számolni. Az óraszámok min-

den évfolyamon lehetővé teszik, hogy a kollégiumok a tematikus csoportfoglalkozásokat – részben 

vagy egészben – a tanulócsoport-vezetői foglalkozások keretében, vagy a felkészítő foglalkozások 

terhére szervezzék meg. 



 

A 13-14. évfolyamra vonatkozó követelmények a szakképzésben résztvevő diákok kollégiumi fog-

lalkozásainak alapját jelentik, amelyek ezekben a képzésekben résztvevő és nem tanköteles tanulók 

számára kollégiumi ellátást biztosító kollégiumoknak szakmai ajánlást jelentenek. 

I. A tanulás tanítása 

5-8. évfolyam (4 foglalkozás) 

1. A kollégiumi tanulás feltételei. A tanulás szervezése. 

2. A kollégiumi tanulás jellemzői. 

3. Tájékozódás a könyvtárban 

4. Dokumentum-típusok 

9. évfolyam (3 foglalkozás) 

1. Saját tanulási stílusom, szokásaim megismerése-teszt. 

2. Könyvtárhasználat. 

3. Jegyzetelés technika, jó jegyzet ismérvei. 

10. évfolyam (2 foglalkozás) 

1. Értő olvasás-szövegértési gyakorlatok. 

2. Könyvtártípusok. 

11. évfolyam (2 foglalkozás) 

1. A memória fejlesztése. Koncentrációs és emlékezetfejlesztő gyakorlatok. 

2. Feleléstechnika és a dolgozatírás fogásai. A vizsgák szerepe. 

12. évfolyam (2 foglalkozás) 

1. Beszédművelés, gondolkodás fejlesztése. Anyanyelvi műveltség. 

2. A továbbtanulás. Önéletrajz írás (EU önéletrajz). 

13-14. évfolyam (1 foglalkozás) 

1. A könyvtári informatika alkalmazása. 

 

II. Az erkölcsi nevelés 

5-8. évfolyam (2 foglalkozás) 

1. Az erkölcs fogalma és szerepe. A jó és a rossz megkülönböztetése. 

2. Az életkornak megfelelő erkölcsi döntés kialakítása. 

9. évfolyam (2 foglalkozás) 

1. A morális helytállás jelentősége. Erkölcsi és vallásos élet. 

2. Felelősségtudat kialakítása. A bűn következményei. 

10. évfolyam (2 foglalkozás) 

1. Értékváltozás-értékválasztás. Megfogható, megfoghatatlan értékek.(családok, emberek, tárgyak) 

Társadalmi elvárások.  



 

2. Tiszteld az emberi életet (élet, betegség, halál). Óvjad a bolygónkat.(növények, állatok). 

11. évfolyam (2 foglalkozás) 

1. Az egészségvédelmem erkölcsi kötelesség.(betegség a családban) Sportolás (sportszerűség) A ku-

tatók felelőssége (gyógyszerek, táplálék kiegészítők). 

2. Erkölcs –küzdelem –áldozatvállalás (haza, család, iskola, barátok) Áldozatvállalása a történelem-

ben (Jézus, vértanúk, mártírok irodalmi és történelmi személyek). 

12. évfolyam (1 foglalkozás) 

1. Nem élhetsz teljesen saját elképzeléseid szerint. Erkölcs és család. 

13-14. évfolyam (1 foglalkozás) 

1. Társadalmi igazságosság, erkölcs és gazdaság. A multi kultúra veszélyei.  

 

III. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

5-8. évfolyam (2 foglalkozás) 

1. Nemzeti jelképeink: zászló, nemzeti címer, Országház, a lakóhely jelképei. Az erkölcs fogalma és 

szerepe. A jó és a rossz megkülönböztetése. 

2. A lakóhely története. Nemzetiségek együttélése, közösségek, hagyományok, népviselet. 

9. évfolyam (2 foglalkozás)  

1. A magyar nép eredetéről. Eredettörténet, mondák, legendák, irodalmi művek, néprajzi kutatások, 

filmek. 

2. Himnusz és a Szózat. Nemzeti emlékhelyek, jelképek. 

10. évfolyam (2 foglalkozás) 

1. Történelmi személyiségek, a közelmúltban elhunyt híres magyar emberek, ma is élő megbecsült 

személyek. Példakép választása. Nagyjaink, akikre büszkék lehetünk. 

2. Magyarország jelképei, a koronázási jelvények és történetük, a címer, a zászló. Szentjeink élete, 

kódexeink. 

11. évfolyam (2 foglalkozás) 

1. A haza értelmezése a reformkori Magyarországon. 

2. A Kárpát-medence magyarságának története Trianontól az Unióig. Trianon és következményei. 

12. évfolyam (1 foglalkozás) 

1. Etnikumok Magyarországon, magyarok, mint etnikum. 

13-14. évfolyam (1 foglalkozás) 

1. Testvérkapcsolatok a határon túli magyarsággal a lakóhelyen és Nyíregyházán. 

 

 

 



 

IV. Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

5-8. évfolyam (1 foglalkozás) 

1. A demokratikus jogállam működésének alapelvei; gyakorlati megvalósulása. 

9. évfolyam (2 foglalkozás) 

1. A demokrácia elvei és gyakorlati megvalósulása. Himnusz és a Szózat.  

2. A demokratikus állam működése. 

10. évfolyam (2 foglalkozás) 

1. Cselekvő állampolgári magatartás. 

2. A felelős és cselekvő állampolgár. 

11. évfolyam (2 foglalkozás) 

1. A demokratikus állam működésének főbb elemei. 

2. A jog szerepe a társadalomban. 

12. évfolyam (1 foglalkozás) 

1. Felelős állampolgári magatartás jelentősége. 

13-14. évfolyam (2 foglalkozás) 

1. Állampolgár és társadalom együttműködése. 

2. Kezdeményező, cselekvő és felelős állampolgár. 

 

V. Az önismeret és társas kultúra fejlesztése 

5-8. évfolyam (1 foglalkozás) 

1. „Ki vagyok én?”; A kollégiumi együttélés szabályai. 

9. évfolyam (1 foglalkozás)  

1. Nyíljatok meg belső kapuk! Törekedj önmagad megismerésére! 

10. évfolyam (1 foglalkozás) 

1. Változásaim. (pozitív, negatív) Milyen vagyok mások szemével nézve? 

11. évfolyam (1 foglalkozás) 

1. Elemi emberi kapcsolataink. (család, barát, egyéb). 

12. évfolyam (1 foglalkozás) 

1. Hidak vagy falak egymás szívéhez? A helyes kommunikáció. 

13-14. évfolyam (1 foglalkozás) 

1. Én és a helyem a családban. 

 

VI. A családi életre nevelés 

5-8. évfolyam (1 foglalkozás) 

1. Én és a helyem a családban. 



 

 

9. évfolyam (1 foglalkozás) 

1. A családom. /Szerepek a családban/. 

10. évfolyam (2 foglalkozás) 

1. A családi élet. Családszerkezet története, elemzése. 

2. Családfa készítése. 

11. évfolyam (2 foglalkozás) 

1. Feladatok, felelősségek a családban régen és ma. 

2. Házasság (elköteleződés) vagy szingliség. 

12. évfolyam (3 foglalkozás) 

1. Keresem az igazit. 

2. Szerelem, szexualitás, párkapcsolatok. 

3. Jellegzetes életszituációk a családban. Konfliktushelyzetek. 

13-14. évfolyam (3 foglalkozás) 

1. Az egészséges szexuális kultúra jellemzői és jelentősége. 

2. A párkapcsolatban/házasságban előforduló konfliktusok, és megoldási lehetőségeik. 

3. Családtervezés, a házasélet és a gyermekvállalás felelőssége. 

 

VII. Testi és lelki egészségre nevelés 

5-8. évfolyam (2 foglalkozás) 

1. Az egészség. A helyes testápolás, egészséges táplálkozás és a testmozgás jelentősége. 

2. Egészséget károsító szokások. 

9. évfolyam (2 foglalkozás) 

1. Élet a kollégiumban. Napirend, szabadidő szervezése. 

2. Az egészséges ember. (Az egészség értéke életünkben.) 

10. évfolyam (2 foglalkozás) 

1. Egészséges táplálkozás. 

2. Ép testben ép lélek. A testmozgás. 

11. évfolyam (2 foglalkozás) 

1. Egészséget károsító szokásaink. A káros szenvedélyekről. 

2. Hogyan mondjunk „nem”-et? Kapcsolatok és káros szenvedélyek. 

12. évfolyam (2 foglalkozás) 

1. Életünk és a stressz. Relaxációs technikák. 

2. Életmódból adódó betegségek és azok elkerülése. 

 



 

13-14. évfolyam (2 foglalkozás) 

1. Elsősegélynyújtás. 

2. Az egészséges életmód összetevői (Mai és korábbi nemzedékek összehasonlításának tükrében.) 

 

VIII. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

5-8. évfolyam (2 foglalkozás) 

1. Segíthetek? Felelős vagyok embertársaimért. 

2. Önkéntesség - közösségi gondoskodás. 

9. évfolyam (2 foglalkozás) 

1. Szolidaritás. Kinek és mivel segíthetek? 

2. A társadalmi felelősségvállalás színterei-segítségnyújtás a családban. 

10. évfolyam (2 foglalkozás) 

1. Közösségi szolgálat-érdek nélküli tevékenység. 

2. Segítségnyújtás szűkebb és tágabb környezetünkben. 

11. évfolyam (2 foglalkozás) 

1. Idősek és betegek segítése környezetünkben. 

2. Összetartás és együttérzés. 

12. évfolyam (1 foglalkozás) 

1. Sérült, fogyatékkal élők számára nyújtott segítség. 

13-14. évfolyam (1 foglalkozás) 

1. Önkéntes programok – Hogyan csatlakozhatok? 

 

IX. Fenntarthatóság, környezettudatosság 

5-8. évfolyam (2 foglalkozás) 

1. A környezetvédelem fogalma. 

2. Szelektív hulladékgyűjtés. Látogatás a közeli hulladékudvarba. 

9. évfolyam (2 foglalkozás) 

1. Kötelező tűz-és balesetvédelmi tájékoztató. 

2. Mit üzen a környezetünk? 

10. évfolyam (2 foglalkozás) 

1. A hulladék az nem szemét. 

2. Természetvédelmi értékek. 

11. évfolyam (2 foglalkozás) 

1. Civilizációnk és a Föld összeütközései.  

2. Közlekedj kevesebb energiával! 



 

12. évfolyam (2 foglalkozás) 

1. Felelősség ember, élővilág, épített környezet iránt. /Föld napja, Víz világnapja, Környezetvédelmi 

világnap/. 

2. Amit ma megtehetsz Magyarország környezetéért. 

13-14. évfolyam (2 foglalkozás) 

1. Fogyasszon kevesebbet, takarítson meg többet – környezettudatos vásárlás. 

2. Környezetvédő szervezetek és szerepük. 

 

X. Pályaorientáció 

5-8. évfolyam (2 foglalkozás) 

1. Pályaválasztás – jövőkép. Milyen lehetőségeim vannak? 

2. Mire képes az ember? Az önmegvalósítás példái. 

9. évfolyam (2 foglalkozás) 

1. Mire képes az ember? Az önmegvalósítás példái. 

2. Mi szeretnék lenni? 

10. évfolyam (2 foglalkozás) 

1. Mit válasszak? 

2. Tájékozódás (közvetett illetve közvetlen módon) a tanulóktól, osztályfőnöktől, szaktanároktól a 

tanulók érdeklődéséről, képességeiről, szándékairól, kiemelkedő tevékenységeiről. 

11. évfolyam (2 foglalkozás) 

1. Az eredményes pályaválasztás pszichés összetevőinek feltárása. 

2. Tájékozódás a továbbtanulási dokumentumokban. 

12. évfolyam (2 foglalkozás) 

1. Jövőkép, életpálya, hivatás. Tanulás egy életen át. Felkészülés az esetleges pályaorientációra. 

2. Munkaerőpiac működése. Álláskeresési technikák. 

13-14. évfolyam (2 foglalkozás) 

1. Az álláskeresés módszerei. A munkaváltás. 

2. Karriertervezés. 

 

XI. Gazdasági és pénzügyi nevelés 

5-8. évfolyam (2 foglalkozás) 

1. Pénz fajtái. 

2. Hogyan tudunk fizetni? 

 

 



 

9. évfolyam (2 foglalkozás) 

1. Pénzkezelés technikái.  

2. Pénzkezelés a gyakorlatban. 

10. évfolyam (2 foglalkozás) 

1. A családi gazdálkodás. 

2. Költségvetés készítése. 

11. évfolyam (2 foglalkozás) 

1. A munka világa I. 

2. A munka világa II.  

12. évfolyam (3 foglalkozás) 

1. Munkabér más kontextusban. 

2. Gazdálkodj okosan! 

3. Gazdaság működésének alapjai I. 

13-14. évfolyam (3 foglalkozás) 

1. Gazdaság működésének alapjai II. 

2. Vállalkozás. 

3. Vállalkozás kockázati tényező. 

 

XII. Médiatudatosságra nevelés 

5-8. évfolyam (1 foglalkozás) 

1. A tudatos tévénézés és internetezés. 

9. évfolyam (1 foglalkozás) 

1. Média veszélyei. 

10. évfolyam (1 foglalkozás) 

1. Média és a valóság. 

11. évfolyam (1 foglalkozás) 

1. Internethasználat szabályai. 

12. évfolyam (1 foglalkozás) 

1. Reklám és fogyasztás összefüggése. 

13-14. évfolyam (1 foglalkozás) 

1. Média társadalmi szerepe. 

 

  



 

VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

1. A pedagógiai program a következő felülvizsgálatig érvényes. 

2. Módosítani kell a pedagógiai programot, ha jogszabályok elrendelik, ill. indokolttá teszik.  

3. A pedagógiai program megtalálható 

- az intézményvezetőnél, 

- az intézményvezető-helyettesi irodában, 

- a nevelőtestületi szobában, 

- az iskola hivatalos honlapján 

- a KIR rendszerben 

A diákok (és a szülők) az intézményvezető-helyettesi irodában tekinthetik meg hivatali időben. 

  




