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BEVEZETŐ
Minden kor iskolája törekedett arra, hogy saját korát felülmúló, gazdagabb tudással rendelkező, művelt
ifjúságot bocsásson ki falai közül.
Milyen iskolák bocsátották ki a középkor sokoldalú mesterembereit, a reneszánsz polihisztorait, a felvilágosodás korának nyelvművészeit? Bizonyára nagyon - nagyon jó iskolák.
De milyen a jó iskola? Ezt talán Szent-Györgyi Albert fogalmazta meg a legjobban:
" Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy
felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét,
megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni amit csinál,
és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog."
Szent - Györgyi A.: Válogatott tanulmányok
A mi iskolánk ezen „ars poetica” szerint fejlődik immár 1998 óta. Valljuk, hogy fel kell ébresztenünk
a tudásvágyat, meg kell szerettetnünk a tanulást, s meg kell becsülnünk egymás munkáját.
Az intézmény neve:
Katedra Gimnázium, Informatikai és Művészeti Szakközépiskola és Kollégium
címe: 6000. Kecskemét, Izsáki út 8.
OM azonosítója: 100539
Beiskolázási Terület: Országos, elsősorban Kecskemét és Bács-Kiskun megye.
Alapító: Pro-Genius Informatikai Kft. – 1998.
Fenntartó: Katedra Iskolai Alapítvány a Költségvetési Törvény által meghatározott finanszírozással.
A képzés tartalma:
4 évfolyamos gimnáziumi oktatás és kifutó rendszerben OKJ 54 481 03 0010 54 01 informatikai
rendszergazda valamint OKJ 54 211 09 0010 54 01 alkalmazott grafikus művészeti szakmai képzés. 2013 szeptemberétől az új OKJ szerint 54 481 04 informatikai rendszergazda és 54 211 04
grafikus művészeti szakmai képzést indítunk.
Iskolánkban az idegen nyelvi és informatikai képzés, a tanulási és kommunikációs képességek fejlesztése kiemelt fontosságú.
Az intézmény egyik különlegessége, hogy vállaljuk diszlexiás, illetve „rejtett diszlexiás” tanulók
képességeikhez igazított módszerrel való integrált oktatását is.
Érettségizett tanulóink az alábbi lehetőségek közül választhatnak:
o folytatják itt az iskolánkban tanulmányaikat a szakképző évfolyamokon,
o más szakképző intézmény szakmai képzéseiből választva máshol folytatják a tanulást,
o bármely felsőoktatási intézményben továbbtanulhatnak.
Vidéki tanulóink számára kollégiumot működtetünk.
A kollégium neve: Katedra Gimnázium, Informatikai és Művészeti Szakközépiskola Kollégiuma
A kollégium címe: 6000. Kecskemét, Jász u. 32.
A kollégium az iskola felügyeletével és irányításával, szakmailag önálló intézményként működik,
saját Pedagógiai Programmal (1. sz. melléklet) rendelkezik.
Az intézmény elhelyezésére vonatkozó legfontosabb információk:
A Katedra Középiskola a KÉSZ Ipari Park tőszomszédságában és a Kecskeméti Főiskola Gépipari
és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kara mellett helyezkedik el, egy ipari jellegű épületből átalakított épületegyüttesben. Itt került sor a 12 osztályterem és a szaktantermek – nyelvi terem, számítógéptermek, rajz és grafikatermek illetve grafikai műhely - kialakítására.
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PEDAGÓGIAI PROGRAM
A) AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA
aa) Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai,
feladatai, eszközei, eljárásai
Iskolánk, mint minden oktató-nevelő intézmény követelményeket támasztó, normatív szervezet.
Követelményrendszerünk jogi alapjait és keretét a közoktatásról, a szakképzésről, a gyermekek jogairól
szóló törvények, a NAT, a kerettantervek, továbbá a tanév rendjét évenként szabályozó rendeletek képezik.
Iskolai életünk belső rendjét és normáit a Szervezeti Működési Szabályzat és a Házirend tartalmazza.
Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei

1.

Tevékenységünk középpontjában a minőségi nevelő- oktatómunka áll. Arra törekszünk, hogy a diákok
biztos alapkészségek birtokában korszerű, használható, alkalmazható tudásra tegyenek szert, és legyenek
képesek boldogulni a szűkebb és tágabb környezetükben.
A tanulóbarát, családias légkör tanulóink képességeinek kibontakozását, személyiségük fejlődését segíti. Hisszük és valljuk, hogy az iskolánkba járó tanulók szellemi, fizikai és lelki egyensúlyának összhangja
szolgálja a versenyképes, folyamatos önfejlesztés képességének megvalósulását. Szeretnénk elérni, hogy
tanulóink társadalmilag hasznos, biztos erkölcsi alapokon nyugvó, egyénileg sikeres emberekké váljanak.
o Értelmi-szellemi értékek: A tudás, a műveltség értéke. A megismerés, a folyamatos önművelés igénye.
Eligazodás, a kialakuló új információs környezetben, az információ-hordozók kritikai módon való használata.
o Erkölcsi értékek: Erkölcsi érzékenység és tudatosság. A humánus emberi kapcsolatok igénye: önzetlenség, megértés, őszinteség. Megbízhatóság, becsületesség. Munkaerkölcs: a munka társadalmi és emberi életben betöltött jelentőségének tudatosodása. A természeti és civilizációs környezet iránti felelős,
óvó, tudatos viszonyulás.
o Érzelmi értékek: Az érzelmi élet gazdagsága. Közösségekre, másokra, önmagukra irányuló, cselekvésre késztető pozitív érzelmek.
o Akarati értékek: A kitartás, a szorgalom értéke a személyiség önmegvalósításának folyamatában, a
tanulásban.
o Fizikai értékek: A testi képességek fejlesztése, az aktív mozgásos, valamint az egészséges életmód
iránti igény és cselekvés.
o Esztétikai értékek: A művészetben (elsősorban az irodalomban, a képzőművészetben és a zenében)
megjelenő esztétikai minőség értékei. Képesség a valóság lényeges tartalmainak esztétikai érzelmek keretében történő átélésére.
o Szociális értékek: A közösségi, társas kapcsolatok értékei: az emberi együttélés normáinak betartása.
Együttműködési és kommunikációs készségek. Udvariasság, önfegyelem.
Nevelésünk és oktatásunk célja, hogy ezen értékek minél szélesebb körének közvetítésében eredményeket érjen el. Életkorukhoz és egyéni sajátosságaikhoz igazodva fokozatosan váljanak azok diákjaink
meggyőződésévé, orientálják magatartásukat, életmódjukat.
2.

Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai céljai, feladatai, eszközei, eljárásai

Célunk, hogy kommunikációra, kooperációra képes, kreatív embereket neveljünk.
Célunk, hogy tanulóink képesek legyenek felelősségteljesen gondolkodni, tisztelettel legyenek mások
iránt, legyenek elkötelezettek a munka és tanulás iránt.
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A Katedra Középiskolában folyó nevelő-oktató munka alapvető célja diákjaink felkészítése az érettségi
illetve OKJ vizsgára és azt követően a felsőfokú tanulmányok illetve a szakmai területen való munkavégzés
megkezdésére. Olyan diákok nevelését tűzzük ki célul, akik a tanulmányi eredményesség mellett kialakítják
a maguk jól működő osztályközösségét, jól beilleszkednek az iskola közösségébe, részt vesznek az iskola
hagyományrendszerének ápolásában.
Ennek érdekében feladataink:
o Olyan korszerű - az ezredfordulónak megfelelő - természettudományos és társadalomtudományos műveltségkép kialakítására törekszünk, mely a tanulókat felkészíti, és alkalmassá teszi saját - természeti és
társadalmi - valóságuk viszonyrendszereinek megértésére, az aktív cselekvésformák alternatíváinak felismerésére.
o Olyan - a hazáját ismerő, szerető a nemzet hagyományait megértő, megőrző - toleráns szellemiséggel
rendelkező fiatalok nevelését és képzését tartjuk fontosnak, akik képesek elősegíteni a népek közötti
megértést, előmozdítani a kulturális kapcsolatokat. Kellő ismerettel rendelkeznek az őket körülvevő világról, képesek állampolgári jogaik és kötelességeik gyakorlására, a különféleképpen gondolkodó emberekkel való együttműködésre, a másság elfogadására, álláspontjukat világosan meg tudják fogalmazni,
és másokkal megértetni.
o Olyan szabad, független személyiségek /egyéniségek/ nevelését tartjuk szem előtt, akik jó önismerettel
rendelkeznek, ismerik képességeiket, lehetőségeiket és céljaikat, akik tisztában vannak céljaik elérésének alapvető módszereivel, képesek az önmegvalósításra, az önművelésre, mások megbecsülésére, az
élet szeretetére és tiszteletére.
o Olyan iskola megvalósítására törekszünk, amely minél több sikerélményt biztosít diákjainak, és megtanítja őket a sikeresség megszerzésére.
o A szakmai képzés megalapozása, az érettségi, majd a szakmai vizsgára, a felsőfokú tanulmányokra vagy
a munkába állásra való felkészítés során azt kívánjuk elérni, hogy kialakuljon tanulóinkban az igény és
a képesség az ismeretek önálló megszerzésére, azok összefüggéseinek felismerésére, értelmezésére,
hasznosítására. Fejlődjön fogalmi gondolkodásuk, problémamegoldó képességük, anyanyelvi és idegen
nyelvi kommunikációs készségük, valamint informatikai tudásuk.
o Törekszünk arra, hogy tanulóinkban kifejlődjön a tanulásuk, munkájuk eredményessége, minősége iránti
igényesség, kialakuljon a tevékenységeikkel kapcsolatos felelősségérzetük. Az általános műveltséggel
összefüggésben a tanulóinkat logikus összefüggésekben, rendszerben való gondolkodásra neveljük. Képessé tesszük őket arra, hogy a különböző információk között eligazodjanak, a gyakorlati életben felmerülő kérdésekre is találjanak válaszokat, és a különböző élethelyzetekben törekedjenek a tudásra épülő
önálló vélemény kialakítására, majd az ezen alapuló felelős döntésekre.
o A rendelkezésünkre álló valamennyi eszközzel a tanulási kudarcok megelőzésére, a sikeres beilleszkedés elősegítésére, a szociális hátrányokból adódó hátrányok kompenzálására törekszünk. Fontos, hogy
valamennyi diákunk számára lehetővé tegyük annak a maximális tudásnak a megszerzését, amelyre kiki egyénileg képes. Gondolnunk kell arra, hogy ne maradjon észrevétlen bármilyen tehetség-megnyilvánulás, ne kallódhasson el egyetlen tehetség sem (az ezekhez a célokhoz tartozó feladatokat nevelési
tervünk külön fejezetei tartalmazzák).
o Személyiség- és közösségfejlesztő nevelési programunk határozott célja, hogy érvényesítse a humánus
értékeket, közvetítse az egyetemes és nemzeti kultúra alapértékeit, testileg és lelkileg egészséges, az
emberi kapcsolatokban igényes felnőtteket, demokratikus elveket követő állampolgárokat neveljen, akik
képesek a társadalmi, gazdasági, technikai változások követésére és az ezekhez alkalmazkodó cselekvésre.
o El kívánjuk érni, hogy tanulóinkban kialakuljon az egészség, az emberi környezet és a természet megóvására irányuló felelősségérzet, kifejlődjön az igényük a társakkal való együttműködő, egyenrangú és
szolidáris viszony kialakítására, a közösségi és az egyéni érdekek egyensúlyának megteremtésére. Sajátjuknak tekintsék a nemzeti és az egyetemes emberi értékeket és követendő magatartásmintákat, nyitottá váljanak a különböző kultúrák iránt, alkalmassá váljanak az önálló, felelős döntéseken alapuló,

–6–

A Katedra Általános Iskola, Gimnázium, Informatikai és Művészeti Szakgimnázium és Kollégium Pedagógiai Programja
Verzió: 6.0

elsősorban a szakmai területeken folyamatosan fejlődő, megújuló alkotómunkára, a munkaerőpiac elvárásainak teljesítésére, valamint felsőfokú tanulmányok megkezdésére.
o Fontos, meghatározó célunk, hogy a személyiségfejlesztésben kiemelt szerepet kapjon az önismeret, és
a demokrácia gyakorlásához szükséges képességek fejlesztése, a jogok és a kötelességek tudatosítása.
o Olyan iskolát építünk, ahol a belső légkör, a tartalmas együttes munka következtében jól érzi magát a
tanuló és tanára egyaránt, ahol a tanuló is aktívan vesz részt a tanítás - tanulás folyamatában, ahol hangsúlyos szerepet kap a nyelvek és a választott szakma ismereteinek oktatása.
3.

Követelmények, az iskolában folyó nevelő-oktató munka eszközei, eljárásai

Az iskolából kikerülő tanulók az elsajátított gondolkodási műveletek segítségével kreatívan
- önállóan is - képesek legyenek önmaguk tudásának bővítésére, fejlesztésére, vagyis alapismeretük nyitott
és alkalmazható legyen hétköznapi életükben, továbbtanulásukban egyaránt.
Legyenek képesek ismereteik, kommunikációs készségeik (írás, olvasás, számolás, beszéd - kommunikáció, viselkedési kultúra) birtokában tudatosan és igényesen élő, feladatokat vállaló, teljesítő, egymást
segítő ifjakká válni, akikre jellemző:
o a színvonalas alapműveltség, nyitott sokoldalúság
o egymás tisztelete és mások értékeinek megbecsülése
o a haza iránti elkötelezettség, társadalmi érdeklődés, aktivitás
o etikus, alkotó diákélet, életkoruknak megfelelő értékrend, döntési képesség
A meghatározott órakeretben, a megválasztott koordinált tananyaggal és tankönyvi tartalommal, adekvát módszerekkel alakuljon ki a tanulókban:
o a megfigyelés-centrikus gondolkodás
o a memorizálás, az ismeretek felidézésének képessége (memoriterek, versek, dalok, idézetek, szabályok megtanulásával)
o komplex látásmód
o fokozott beszéltetéssel (leírás, elmondás, elbeszélés, párbeszéd, szerepjáték) a helyes kommunikáció, előadásmód
o az összehasonlítási, ok-okozati (egy okozat több ok), a viszonyítási és bizonyítási vagy cáfolási
képesség
o a csoportosítási, rendszerezési képesség
o a kiemelés, az elemzés az általánosítás, az indoklás, az ítéletalkotás és következtetés képessége
o a kreativitás (nyílt cselekvésre való készség, a kísérletezés, elemzések alkalmazása a tanítás-tanulás
folyamatában)
o a csoportban való munkálkodás
o a tantárgyi kötődés
Éljenek az alkotás lehetőségével, mivel a tanítás-tanulás folyamatában módjuk van egyedi tanulói
elgondolások, ötletek, találmányok, alkotások (vers, próza, matematikai elgondolás stb.) kivitelezésére.
Törekedjenek az iskolai értékrend és normák megismerésére, elsajátítására, megtartására. Legyenek
képesek önmaguk és mások munkájának mérlegelő megítélésére, legyen reális véleményük, tudjanak állást
foglalni. Véleményük legyen nyílt, jobbító szándékú.
A fenti eredmények elérésének eszközeként az alábbi folyamatos tevékenységi formákat folytatjuk:
o következetes tanári magatartással és követelményrendszerrel dolgozunk tanítványaink nevelése és
formálása érdekében,
o folyamatos és kitartó munkára, tanulásra késztetjük diákjainkat,
o rendszeres értékeléssel és osztályozással adunk visszajelzéseket tanulmányaikról,
o az eredményekről az értékelés megszületését követően azonnal tájékoztatjuk a tanulót és a szülőt.
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Eredményeink elérése érdekében az alábbi eljárásokat alkalmazzuk:
o minden diákot egyéniségként kezelünk, és megkeressük fejlesztésének, nevelésének optimális lehetőségét,
o osztályfőnöki munkánkban kiemelt figyelmet fordítunk minden tanítványunkkal és családjával való
folyamatos kapcsolattartásra, nevelési folyamatuk irányítására,
o a fentiek érdekében folyamatosan együttműködünk a tanulót nevelő családdal, jelzéseket adunk és
veszünk tanítványunk fejlesztésének biztosítása érdekében.
o Fontosnak tartjuk annak a tanári mentalitásnak a fejlesztését, amely minden tanítványában keresi a
tehetséget, és eszközöket talál, segítséget nyújt a felismert tehetség kiteljesítéséhez.
Tanítás, tanulásszervezés - Tanórán és iskolán kívüli tevékenységrendszer
Mindezt a célt a négy évfolyamos gimnázium és szakgimnázium keretei között kívánjuk megvalósítani,
melynek órakereteit és az órák tananyagának tartalmát a „Tantárgy- és órafelosztás”, a „Közismereti tantárgyak tantervei”, „Az informatika szak szakmai programja” és „A művészeti szak szakmai programja”
című mellékletek tartalmazzák.
Tanulásirányítás
Minden évfolyamon biztosítanunk kell a tanulást fegyelmezett, nyugodt körülmények között. Folyamatosan fejlesztjük diákjaink tanulási képességét, tanulásmódszertani eszköztárát, így alkalmassá tesszük
az önálló tanulásra, ismeretszerzésre. Meg kell tanítani őket az időbeosztásra, napirendjük helyes kialakítására. Ennek a tevékenységnek egyénre szabottnak kell lennie. Minden gyereknek csak annyi segítséget
szabad nyújtani, amennyit a fejlődéséhez igényel, de annyit mindenképpen.
Művészetek
Ha a helyi tantervben rögzítetteken kívül még más igény is felmerül, azt önköltséges keretben szervezzük meg. Bármely pedagógus indíthat iskolai keretben tanfolyamot, melynek finanszírozását a szülők vállalják. A jelentkezés egy tanévre szól.
Az iskola tevékenységrendszere világosan jelzi azon törekvésünket, hogy az iskola a tanulók életének
szervezésében meghatározó szerepet vállaljon, és töltsön be. Ez nem öncélú kísérlet, hanem a céltudatos
nevelő - oktató iskola jellemzője. Szándékoltan, a dinamikus tervezés igényét alkalmazva kívánjuk felfedezni az eddigi kielégítetlen szolgáltatási igényeket, szervezési lehetőségeket, remélve, hogy a tanulók önmegvalósítási igénye felszabadul, s lassan átterjed a tanulmányi tevékenység színvonalának minél magasabb szintre emelésére is.
ab) Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos célok és pedagógiai feladatok
1. Célok
Iskolánk oktató-nevelő munkájának célja, hogy a pályaválasztás és a felnőtté válás legérzékenyebb
időszakában lévő serdülő és ifjú felnőtt korú tanulóink minél teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket. Adottságaik figyelembe vételével, a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozásokon a tanulók tudásának,
képességeinek, egész személyiségének fejlesztése áll a középpontban. A helyi tantervünkben képviselt értékek, műveltségtartalmak, az egységes alapkövetelmények, és az ezekre épülő differenciálás ezt a célt
szolgálják.
Külön feladatokat ró az iskolára a rendellenes személyiségfejlődésű, beilleszkedési és tanulási zavarokkal küszködő, illetve veszélyeztetett tanulók kezelése. Ezeket a feladatokat külön fejezetekben rögzítettük.
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1.1. Célok: 9-10. évfolyam
o a tanulók segítése önismeretük fejlesztésében
o a tanulók önnevelés iránti igényének felkeltése
o szociális képességeik (kapcsolatteremtés, kommunikáció, empátia, tolerancia, együttműködés,
konfliktuskezelés) fejlesztése
o a személyiségben rejlő lehetőségek és gátak feltárása
o az önálló döntéshez szükséges képességek kialakítása
o a személyiségjegyekkel összehangolt egyéni tanulási módszerek, eljárások kialakítása
o készség és képesség fejlesztése a tartalmas és harmonikus kapcsolatok kialakítására, ápolására
o a konfliktusok konstruktív módon történő kezelésének képességét elsajátíttatni
o a lelki egészség (mentálhigiéné) iránti igény felkeltése, ennek kialakításához szükséges készségek
és képességek kialakítása
o az egészségnek mint alapértéknek elfogadtatása, az egészségmegőrzés igényének felkeltése, az
egészségkárosító szokások, szenvedélyek kialakulásának megelőzése
o a mindennapos együttéléshez szükséges civilizációs szokások kialakítása
o a jogok és kötelességek ismerete
1.2. Célok: 11-14. évfolyam
o a tanulók segítése életpályájukra való felkészülésükre, képessé tenni a tanulókat a munkaerőpiacon
történő eligazodásra, az egyéni vágyak és törekvések összehangolása a lehetőségekkel
o a szociális képességek megerősítése
o a konfliktusok konstruktív módon történő kezelésének erősítése
o a mindennapi együttéléshez szükséges szokások megszilárdítása
o a világ problémái iránti egyéni felelősség tudatosítása, a világ dolgai iránti érdeklődés, a folyamatos
tájékozódás iránti igény felkeltése
o alakuljon ki a tanulókban az önálló szakmai tanulás, feladatmegoldás igénye
o váljon tudatos döntéssé a szakmaválasztás
o erősödjön a tanulás iránti és a szakmai motiváció
2. Pedagógiai feladatok, eszközök, módszerek
„A tanulás valamennyi kognitív képesség (érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, képzelet, gondolkodás)
fejlesztése. Eredményeként érzelmek alakulnak ki, akarati tulajdonságok fejlődnek. Az iskolai tanulás tevékenységtanulás, melynek során jártasságok, készségek fejlődnek. A magatartás és viselkedésformák tanulásával a szocializáció erősödik.”
2.1. Feladatok, eszközök, módszerek: 9-10. évfolyam
Serdülőkorban a tanuló képességei és iskolai teljesítménye között jelentős eltérés lehet.
A tanulói teljesítmény növelhető a belső motiváció fejlesztésével, melynek eszköze a saját tanulási
stílus megismerése, és az ahhoz alkalmazkodó tanulási technikák elsajátítása.
A diákra jellemző tanulási stílus lehet:
o az információfeldolgozás módja szerint vizuális, auditív, mozgásos és társas tanulás;
o az igénybevett képességek szerint értelmes, impulzív, mechanikus tanulás;
o a tanuló magatartása szerint befogadó és mérlegelő tanulás.
Az osztályfőnök és a pedagógusok fontos feladata, hogy feltérképezzék a tanulók sajátos tanulási típusát, stílusát, tanulási szokásait, erősségeit, előnyös tulajdonságait, illetve gyöngéit. Ezek ismeretében a tanulók egyénre szabott fejlesztési stratégiáját dolgozhatják ki. A tanulási stílus felismertetését és fejlesztését
különböző gyakorlatsorok segítségével érjük el.
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Ezt a munkát már a 9. évfolyamra felvett diákok augusztusi a tanulásmódszertani táborában kezdjük
el, majd fél éven át tanórai keretek között folytatjuk a „tanulás tanítása” programot.
Serdülőkorban a figyelem dekoncentráltsága, a befelé forduló figyelem és a feszült idegállapot gyakran
tanulási zavarokhoz vezet, melyek megoldása pedagógiai segítséget igényel.
Megkülönböztetett figyelmet fordítunk a lényegkiemelés, a szelekció, a fogalomalkotás, a vázlatkészítés, a megszokottól eltérő keresése készségek fejlesztésére.
A tanulási kudarc mögött igen gyakran szorongás van. A tanulók szorongásának oldása, csökkentése
érdekében a követelmények tartalmának reális, pontos kialakításával tanulóinkat minél több
sikerélményhez igyekszünk juttatni. Csökkenti szorongásukat, ha elismerésünk, jutalmazásunk nagyobb
arányú az elmarasztalásnál, a büntetésnél. Iskolánkban a tanév végén Katedra-díjat adunk
legeredményesebb diákunknak. Oklevelekkel és jutalomkönyvekkel értékeljük legjobb tanulóink munkáját.
Ezeket a karácsonyi illetve a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt veszik át. Szükség esetén a
szorongás, feszültség oldására kineziológus segítségét is javasolja az iskola.
A kamaszkor az énkép kialakulásának fontos szakasza. Az egyén magáról kialakított képét a környezet
visszajelzései befolyásolják, ezek a visszacsatolások a kortárscsoport és a felnőtt társadalom felől eltérőek
lehetnek, így komoly zavart okozhatnak az énképben. Ezért fontos az önismeret fejlesztése, melyet a tanuló
önmaga megfigyelésével, elemzésével érhet el. Ezt elsősorban az osztályfőnökök segítik megfigyelési,
elemzési szempontrendszer adásával és személyes beszélgetésekkel, de segítséget nyújthatnak az iskola
más munkatársai is.
2.2. Feladatok, eszközök, módszerek: 11-14. évfolyam
Az iskola befejezése után a tanulók jelentős része a megszerzett tudás birtokában munkába áll. A pályaorientációval kapcsolatos beszélgetések, csoportmegbeszélések a tanulók önismeretét, önértékelését erősítve segítenek a reális jövőkép kialakításában, és abban, hogy a tanulók megismerjék saját képességeiket.
Az iskola által képviselt normák, közös szabályok elfogadtatásával, a szabályok felállításába való bevonással kívánjuk kialakítani a felnőtt társadalomba való beilleszkedéshez szükséges mintákat, képességeket.
Empátiás és metakommunikációs képességük fejlesztése érdekében minden alkalmat megragadunk
arra, hogy a különböző társas helyzetek kezelésének technikáit megismertessük, gyakoroltassuk. Az intim
kapcsolatok, mint barátság, szerelem, család személyiséggazdagító szerepét konkrét példákból kiinduló-,
pl. filmelemzés, irodalmi részletek stb.-beszélgetésekkel is tudatosítjuk.
3. A személyiségfejlesztés megvalósítását szolgáló szervezeti formák
A tanulói személyiségfejlesztés legfontosabb színtere a tanítási óra, melynek szervezésénél kiemelten
fontos a tanulók motiválása, a tanulói aktivitás biztosítása és a differenciálás.
A személyiségfejlesztést a tanórán kívüli tevékenységek szervezése is segíti.
Az iskolában tanító pedagógusok az iskola Pedagógiai Programjában megfogalmazott és elfogadott
pedagógiai elvek szerint, személyiségüknek és pedagógiai kultúrájuknak megfelelően végzik nevelő-oktató
munkájukat. A tanulók személyiségfejlesztésében mind a tanórákon, mind a tanórán kívüli foglalkozásokon
és rendezvényeken részt vesznek. Személyes példaadásunk és magatartási mintaadásunk fontos nevelési
tényező.
A személyiségfejlesztésben az osztályfőnökök szerepe a legjelentősebb, mivel ők ismerik legmélyebben az iskolába belépő tanulók személyiségét, követik nyomon az osztályközösségbe való beilleszkedésüket, látják fejlődésük irányait, ismerik fejlesztendő személyiségjegyeiket, képességeiket. Ők tartják a kapcsolatot a szülői házzal.
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ac) A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok: Egészségfejlesztési program
1. Törvényi háttér
A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 128.§ (3) bekezdése értelmében „A nevelési-oktatási intézmény
teljes körű egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatait koordinált, nyomon követhető és mérhető, értékelhető módon kell megtervezni a helyi pedagógiai program részét képező egészségfejlesztési program keretében.”
2. Helyzetkép
Az iskolai alkalmazottak egészségi állapotának vizsgálatát a törvényeknek megfelelően az intézmény
üzemorvosa, a gyerekek státuszvizsgálatát, rendszeres szűrését, a védőoltások beadását az iskolaorvos látja
el. Az iskolaorvos a szükséges esetekben a megfelelő szakellátásra küldi tanulóinkat.
Szűrővizsgálatok az iskola-egészségügyi gondozási munkaterv az iskola-egészségügyről szóló 26/1997.
(IX. 3. ) NM rendelet, valamint az 51/ 1997. (XII. 18. ) NM rendelet figyelembevételével történnek meg.
A testnevelésben korlátozott tanulók felmérése, a szakorvosi papírok beszerzése folyamatosan megtörténik.
Az érintett tanulók gyógytestnevelésben való részvételét az iskola megszervezi, és nyomon követi.
3. Hitvallás, célok
„Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország.”
Kodály Zoltán
Boldog és hasznos embert nevelni: ez magába foglalja azt a felelősségteljes és ezerszálú munkát, amelyet
intézményünk küldetéseként fogalmaztunk meg. Hisszük, hogy vannak és lesznek örök emberi értékek,
amelyekre biztos tudás és emberi jövő építhető. Arra törekszünk, hogy tanítványainkat ezekre az értékekre
támaszkodva minél jobban felkészítsük az életre, a rájuk váró feladatokra, a küzdelmekre, amelyek átszövik
a társadalom minden szintjét. Hisszük, hogy lehet olyan légkört teremteni az iskolánkban, amelyben gyermekek örömmel tanulnak, a tanárok örömmel tanítanak.
Célunk:
egészséges, boldog, elégedett, önmagában bízó, adottságait, képességeit kihasználó, reális célokért küzdeni
tudó fiatalokat nevelni. Olyan nevelő-oktató munkában hiszünk, amely a lelki, testi és szellemi nevelést
egyszerre valósítja meg annak érdekében, hogy tanulóink:
o önmagukat (lehetőségeiket és korlátaikat) ismerjék
o érdeklődésük és képességeik vezérelje továbbtanulásukat
o legyenek képesek az önművelésre, a megújulásra, az élethossziglani tanulásra
o a tudás, a műveltség, a becsületesség, az önzetlenség, a tolerancia legyen számukra a legfontosabb
emberi érték
o az életet, egészséget megbecsülő, környezetét védő, hazájára büszke, azért tenni tudó és akaró felnőtt válhasson belőlük.
3.1. Hosszú távú célok
Olyan egészségfejlesztő iskola, ami elősegíti azt, hogy az iskola az élet, a tanulás és a munka egészséges
színtere legyen. Ennek érdekében:
o minden rendelkezésére álló módszerrel elősegíti a tanulók és a tantestület egészségének védelmét,
az egészség fejlesztését
o együttműködést alakít ki a pedagógiai, az egészségügyi, a gyermekvédelmi szakemberek, a szülők
és a diákok között annak érdekében, hogy az iskola egészséges környezet legyen
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o kiemelt jelentőséget tulajdonít az egészséges táplálkozásnak, a testedzésnek és a szabadidő hasznos
eltöltésének, teret ad a társas támogatást, a lelki egészségfejlesztést és a tanácsadást biztosító programoknak
o olyan oktatási-nevelési gyakorlatot folytat, amely tekintetbe veszi a pedagógusok és a tanulók jólétét és méltóságát, lehetőséget teremt a siker eléréséhez, elismeri az erőfeszítést, a szándékot, támogatja az egyéni előre jutást.
3.2. Középtávú célok
o olyan szellem kialakítása, amely tudatos testi és lelki egészségmegőrző és fejlesztő magatartásra
ösztönöz
o az egészségnevelés az oktatás és nevelés valamennyi területén jelenjen meg
o a tantárgyközi kapcsolatok erősítése annak érdekében, hogy a tanulók egységben lássák az egy témához tartozó ismereteket
o alakuljon ki a tanulókban, hogy az egészség érték
o épüljenek be életükbe az alapvető higiéniai tennivalók, a mindennapi testmozgás és az egészséges
táplálkozás
o ismerjék meg önmagukat, személyiségüket, testüket, korlátaikat és lehetőségeiket
o tudják a káros szenvedélyek következményeit és tudjanak nemet mondani
o szerezzenek helyes ismereteket a nemi fejlődéssel kapcsolatban
o tudják, hogy hová forduljanak szükség esetén tanácsért, segítségért.
3.3.Rövid távú célok
A már működő tevékenységek folytatása és bővítése annak érdekében, hogy:
o a tanulók ismerjék meg jobban önmagukat és egymást
o tudatosodjon bennük, hogy mindenki felelős a saját egészségéért
o váljanak képessé arra, hogy felismerjék és elkerüljék a veszélyes élethelyzeteket
Működő tevékenységek:
o
o
o
o
o
o

AHA -programban való részvétel és vagy iskolai védőnő azonos tartalmú osztályfőnöki órát tart
szűrővizsgálatok
balesetvédelmi, munkavédelmi oktatás
bűnmegelőzési program
iskolai egészségnap szervezése
tematikus szülői értekezletek

4. Humán erőforrások
Humán erőforrások alatt a képességeket, kompetenciákat, kapacitásokat, tudást, gyakorlatot, motivációt,
energiát és elkötelezettséget értjük. Az egészségnevelésben résztvevők valamennyien a jobb egészség elérésén, a hosszú távú célokban megfogalmazottak megvalósulásán dolgoznak. Az egészséget, mint elérendő
és óvandó célt kell tanítani, attitűdformálással, életmód alakítással, és öntevékenységre serkentéssel. A pedagógus saját egészsége - egészségmagatartása – a közösség számára minta. Életmóddal kapcsolatos példamutatással képes befolyásolni mások egészségmagatartását. A pedagógusokat az alkalmazandó módszerek,
és ismeretek szempontjából fel kell készíteni, rendszeresen tovább képezni. Képességeik, és ismereteik
folyamatos fejlesztéséről gondoskodni kell.
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4.1. Belső erőforrások

Feladat, szerepkör
Támogatja az egészség-nevelési
programokat. A minőségi munka részeként értékeli az ilyen tevékenységet.
Tanárok
Kidolgozzák és a tantárgyakba beépítve tanítják az egyes egészségügyi
tartalmakat. Programok szervezői,
részt-vevői, segítői.
Osztályfőnökök
Évfolyamokra lebontva az egészségneveléshez kapcsolódó tartalmak feldolgozása
Diákönkormányzatot se- Segíti és koordinálja a program
gítő tanár
megvalósítását
Egészségnevelő
Egészséggel kapcsolatos progradrogügyi koordinátor
mok, drog prevenció tervezése
szervezése.
Ifjúságvédelmi felelős A hátrányos és a veszélyeztetett tanulók segítése
Iskolaorvos, védőnők
Segítik a tanárok munkáját az egészségmegőrzésben (elsősegélynyújtás,
betegápolás)
Adminisztratív és tech- Támogatják a tanári munkát, a prognikai dolgozók
ramok hátterének és tárgyi feltételeinek biztosításával
Diákok
A tervezett programokban részt vesznek (tevékeny szerepvállalás önálló
munkák és kezdeményezések.)
Belső erőforrások
Iskolavezetés

Szülők

Erősségek
Hiteles személyiségek a pedagógusok, diákok számára. Kreativitás,
nyitottság, hasznosítható kapcsolatrendszer.
Valamennyi szakos belátja, hogy
minden tanár feladata az egészségnevelés.
Az aktualitások azonnali „kibeszélése” osztályközösségi szinten
Napi kapcsolat a diákokkal
Szakmai kompetencia
Szaktudás, elkötelezettség, empátia
Szakmai kompetencia

Valamennyi diák érintett a programokban

Előadások tartása, szemléltető eszkö- Tevékeny részvétel a programokzök gazdagítása, anyagi támogatás, ban.
külső erőforrások felkutatása

4.2. Külső segítők, partnerkapcsolatok:
o
o
o
o
o
o

Gyermekjóléti szolgálat
az önkormányzat illetékes szakirodái
ÁNTSZ
Drogambulancia, RÉV
rendészeti szervek
gyógy testnevelő

5. A szakmai (cselekvési) program
Az egészség az élethez szükséges „erőforrás”, ezért az egészségnevelés szerves részét kell, hogy alkossa
az életre való felkészítésnek.
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Az iskola olyan elsődleges színtér, ahol kedvező lehetőségek kínálkoznak az egészségtámogató magatartási szokások kialakítására.
Az iskolai egészségnevelési program három szinten valósul meg:
o az egészségnevelési tanterv: a tanított „tananyag” és azok a különféle megközelítései, amelyek az
iskolai tanterv minden részében megjelennek
o legeredményesebben a „rejtett tanterv” segítségével érhető el, mely tükrözi az iskola egész szellemiségét, légkörét, az iskola által preferált értékeket, az egészséggel kapcsolatos ethoszt, amit az
iskola saját gyakorlata megalapoz
o az iskola-egészségügyi szolgálat és a gyermekjóléti szolgálat ellátásai. Az iskolai egészségnevelés
feladata átadni az egészséges életmód ismereteit és kialakítani a kívánt magatartást.
5.1. Alapelvek
„Az élet meghosszabbításának a titka, hogy meg ne rövidítsük.”
Móra Ferenc
5.1.1. Etikai alapelvek
o Az egészségnevelés értékítéleteken, világképen alapul. A tanulók szabadon választott viselkedését,
attitűdjét szeretnénk pozitív irányban befolyásolni, ezért a négy etikai alapelvet figyelembe kell
vennünk.
o Az autonómia tiszteletének elve: Autonóm az az ember, aki korlátozások nélkül, minden kényszertől mentesen, szabadon képes mérlegelni alternatívák között és ennek megfelelően képes cselekedni. Az egyén autonóm döntései, tettei nem korlátozhatók mindaddig, míg mások autonómiáját
nem sértik.
o Ne árts! elve: A lehetséges előnyöket és hátrányokat mindig mérlegelni, elemezni, értékelni kell, s
csak a kedvező előny – hátrány programokba szabad belekezdeni.
o Jótékonyság, hasznosság elve: A lehetséges alternatívák közül mindig azt kell választani, amely a
maximális haszon-kár arányt eredményezi. (Ezt az elvet alkalmazzuk olyan morális konfliktusok
esetén, amikor két értékrend ütközik.)
o Az igazságosság elve: Kulcsfontosságú alapelv, melynek célja a szociális igazságosság és az esélyegyenlőség biztosítása.
5.1.2. Pedagógiai alapelvek
o Általános elvként fogalmazódik meg, hogy az iskolai tananyagban kiemelt helyet kell, hogy elfoglaljon az egészségnevelés, a pozitív egészségkép kialakítása.
o Az egészség védelmére, fejlesztésére való felkészítés, az egészségkultúra elemeinek átadása minden
pedagógus feladata. Rajtuk, a felkészültségükön múlik, hogy milyen hatékonysággal tudják alkalmazni a nevelési eljárást. Eredmény csak akkor születhet, ha saját személyiségükből fakadó erővel,
energiával megtöltve adják tovább az ismereteket.
o Csak akkor lehet hatásos, ha a gyerekek meglévő ismereteiből, tapasztalataiból indul ki és figyelembe
veszi szükségleteiket.
Pedagógiai programunkban alapelvként fogalmazódik meg, hogy:
o Megfelelő módszerekkel, pozitív pedagógiai attitűddel minden gyermeknek esélyt kell adni ahhoz,
hogy azzá válhasson, amivé lehet;
o Olyan szokások és normák kialakítását, interiorizálását kell a nevelési hatásokkal elősegíteni, amelyek az egészséges életvitel, a közösségi értékrend, a társas kapcsolatok és kommunikáció alapjait
biztosítják.
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Egészségnevelési programunk alapelve, hogy:
Csak akkor tudunk célirányosan tervezni, ha alaposan megismerjük tanítványainkat és azokat a feltételeket, amelyeket befolyásolni, változtatni kívánunk.
5.2. Értékek
Az érték általában olyan produktum, amely kettős funkciót tölt be:
a) egyrészt hozzájárul a szűkebb és tágabb emberi közösségek fejlődéséhez;
b) másrészt elősegíti az egyén fejlődését.
Az intézmény teljes körű egészségfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységének tervezésénél szem előtt tartott alapvető értékek:
a) az egészség alapvető emberi jog
b) az egyenlőtlenségek csökkentése és a szolidaritás
c) az egyének, csoportok, intézmények és közösségek részvétele és felelőssége az
egészség fejlesztésében.
A pedagógiai programban a nevelés lényege az értékközvetítés vagy értékteremtés. Az egyik legfontosabb emberi érték az egyén konstruktív életvezetése, a közösségfejlesztő és önfejlesztő magatartásformák,
tevékenységformák ösztönzése, megerősítése és ezzel párhuzamosan a destruktív megnyilvánulások viszszaszorítása, leépítése. Az általunk kiemelt értékek:
-

kreativitás, munka
lelki erő
szeretet
nyitottság az újra
tolerancia
kooperáció másokkal
önuralom.

- szellemi képességek, tudás
- élet
- szépség
- rugalmasság
- autonómia
- együttműködési készség

- kíváncsiság
- egészség
- szabadság
- leleményesség
- önelfogadás, önértékelés
- akaraterő

Az iskolai értékszocializációs folyamat nélkülözhetetlen irányítója a pedagógus, aki példamutatásával is
tudatosítja az egészség-érték fogalmát a tanulókban és a szülőkben egyaránt.
A család, mint háttértényező, jelentős módon befolyásolja az iskolában folyó egészségnevelő munkát. Ha
az egészség otthon nem érték, akkor a gyerek számára is nehéz lesz annak értékként való elfogadása. Ezért
az egészségnevelési program lényeges eleme a szülőkkel való együttműködés.
5.3. Témakörök
5.3.1. Az egészséges táplálkozás
A táplálkozás hibái arányaiban helytelen táplálkozás, hiányállapotok vagy túltáplálás formájában jelentkezhetnek. A helyes táplálkozás az egyik legfontosabb eszköz az optimális testi és szellemi fejlődés biztosításához, az egészség megőrzéséhez, fejlesztéséhez. A kialakult, berögződött szokásokat nagyon nehéz
megváltoztatni. A tudatos és helyes táplálkozás kialakítása erősíti a szervezet védekező rendszerét, az immunrendszert, növeli a betegségekkel szembeni ellenálló képességet.
Célok:
o
o
o
o
o

tantárgyközi kapcsolat fejlesztése, megerősítése
valósuljon meg együttműködés diák, szülő és pedagógus között
legyen igényük a gyerekeknek az egészséges táplálkozásra és életmódra
büfé választéka feleljen meg az egészséges táplálkozás normáinak
a már működő egészséggel kapcsolatos programok továbbvitele
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5.3.2. A mindennapos testnevelés, testmozgás
Az egészségfejlesztő iskolai testmozgás célja a gyermekek egészséges testi-lelki fejlődésének elősegítése
a testmozgás eszközeivel. A testkultúra eszközei - a testgyakorlatok, mozgásos játékok, sportági tevékenységek és az ezekhez kapcsolódó intellektuális ismeretek – valamint egészségfejlesztő tényezőinek integrált
hatásaként hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók életigenlő, az egészséget saját értékrendjükben kiemelt helyen
kezelő személyiséggé váljanak. A mozgásszegény életmód kialakulásának megelőzése a testmozgás megszerettetésével, a rendszeres mozgáshoz szoktatással adjon lehetőséget az egészség hosszú távú megőrzésére, ezáltal egy jobb felnőttkori életminőségre. A higiéniai szokások alakításával az egészségfejlesztési
eljárások, módszerek megismertetésével szükségleteket fejleszt ki az egészség megőrzésére és fenntartására,
az ellenálló képesség, az edzettség fejlesztésére, a váz- és izomrendszer ortopédiai elváltozásainak megelőzésére, ellensúlyozására. A testi képességek és a mozgás fejlesztésével a testnevelés és a sport mozgásanyagának felhasználásával el kell érni, hogy a tanulókban ne alakuljanak ki kóros elváltozások, valamint a már
kialakult betegségeket minél előbb állítsuk meg, illetve az iskolai tanórához alkalmazkodva maximálisan
javítsuk. Cél tehát a gyógytestnevelés tantervi anyagában szereplő betegségek megelőzése és figyelembe
vétele a tanórai munka során.
Az iskola pedagógiai célkitűzése a testnevelés tantárgyon belül, hogy biztosítsa tanulói számára az egészséges testi fejlődéshez szükséges mozgást, valamint egyenletesen fejlessze a testi képességeket hozzájárulva a pozitív én-kép és a megfelelő fizikai és lelki kondíció kialakulásához.
Az iskolai testnevelés és sport keretei közt az egészségnevelés, a szociális kompetenciák (kreativitás,
önállóság, önbizalom, felelősségtudat, cselekvőképesség) a csapatmunka, a társakkal történő együttműködés egyaránt fejleszthető.
A hatékonyság érdekében megvalósítandó sajátos egészségügyi és pedagógiai szempontok:
o Minden gyermek minden nap kapjon lehetőséget a testmozgásra
o Minden testnevelés órán és minden egyéb testmozgási alkalmon megtörténik a keringési és légző
rendszer megfelelő terhelése;
o A program fontos része a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását szolgáló gyakorlatanyag és
légző torna, a gerinc és ízületvédelem szabályainak betartása;
o Az eltérő adottságú tanulók számára is jelentsen örömöt, sikerélményt;
o A testnevelés és sport személyiségfejlesztő hatásai érvényesüljenek a teljes testmozgásprogramban;
o A lehető legszélesebb körben ismerkedjenek meg a szabadidősportokkal, egészségmegőrző sportokkal, azok alapjaival, amelyek közül kiválasztva a számára megfelelőt, később javulhat életminőségük, testi és lelki egészségük.
o A program fontos része a megfelelő mennyiségű játék, versengés;
o Felmérésre kerül a tanulók fittségi állapota a NETFIT® rendszer segítségével az adott tanév meghatározott mérési időszakában;
o A kötelező testnevelési órákon felül szervezett heti 2-2 órás gyógytestnevelési foglalkozáson történő
részvétellel azon tanulóink számára, akik – az iskola-egészségügyi szolgálat szakvéleménye szerint
– a rendes testnevelési órákon is részt vehetnek
A program személyi és tárgyi feltételei
Személyi feltételek:
o testnevelő tanár, iskolaorvos, gyógy testnevelő.
Tárgyi feltételek:
o
o
o
o

20x40 m-es tornaterem (Neumann János Egyetem, Tornacsarnok)
Iskolai atlétika és sportpálya, labdarúgópálya, (Neumann János Egyetem)
Uszoda (Kecskeméti Fürdő)
Katedra Általános Iskola és Középiskola („tükörterem”)
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o Felszerelések: Torna (gyűrű, szekrény, bordásfal, tornaszőnyegek); Atlétika: (kislabda, magasugró
állvány, váltóbot); Sportjátékok (futball labda, röplabda, kosárlabda, kézilabda); Rekreáció (tollaslabda felszerelések, asztalitenisz felszerelések, floorball felszerelés).
A helyi program kialakításának egyéb szempontja
Az iskola nem rendelkezik sportlétesítménnyel, így a testnevelés órák 80 %-a külső helyszíneken valósul
meg. Ezért esetenként összevont testnevelés órák megtartására is szükség van (egyszerre maximum 1 osztály, két órában).
A program tartalma osztályokra bontva
9. évfolyam:
o heti 2 óra úszás - összevont óra keretében;
o heti 2 óra testnevelés: atlétika, torna, sportjátékok, küzdősportok, egészségkultúra és prevenció, alternatív mozgásrendszerek - összevont óra keretében;
o heti 1 óra testnevelés - egészségkultúra és prevenció, alternatív mozgásrendszerek, testnevelés elmélet, relaxáció;
10. évfolyam:
o heti 2 óra úszás - összevont óra keretében;
o heti 2 óra testnevelés: atlétika, torna, sportjátékok, küzdősportok, egészségkultúra és prevenció, alternatív mozgásrendszerek - összevont óra keretében;
o heti 1 óra testnevelés - egészségkultúra éa prevenció, alternatív mozgásrendszerek, testnevelés elmélet, relaxáció;
11. évfolyam:
o heti 4 óra testnevelés: atlétika, torna, sportjátékok, küzdősportok, egészségkultúra és prevenció, alternatív mozgásrendszerek- összevont óra keretében;
o heti 1 óra testnevelés - egészségkultúra és prevenció, alternatív mozgásrendszerek, testnevelés elmélet, relaxáció; tánc
12. évfolyam:
o heti 4 óra testnevelés: atlétika, torna, sportjátékok, küzdősportok, egészségkultúra és prevenció, alternatív mozgásrendszerek - összevont óra keretében;
o heti 1 óra testnevelés - egészségkultúra és prevenció, alternatív mozgásrendszerek, testnevelés elmélet, relaxáció;
Várható eredmények
A rendszeres mozgás hatására javul a tanulók egészségi állapota, fizikai állóképessége, magasabb szinten
tudják a gyerekek elsajátítani a sportjátékok, a torna, az atlétika mozgásanyagát. A tartásjavító óráknak
köszönhetően csökkennek a mozgásszervi elváltozások. Csökken a gyerekek stressz szintje, jobban bírják
az idegi terhelést is. Javul játékkultúrájuk és a közösségért érzett felelősségtudatuk.
5.3.3. A testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése
A rekreáció a szabadidő-eltöltés kultúrája. Azok az egyéni és társadalmi érdekeket kielégítő magatartásformákat soroljuk ide, amelyek az ember jó fizikai- szellemi-szociális közérzetének megteremtésére, a kreatív cselekvő- és az optimális teljesítőképesség megteremtésére- újrateremtésére-megújítására irányulnak,
pozitívélménnyel járnak, egyúttal a minőségi élet (jó közérzet, jól-lét, jól-érzés) megteremtését és átélését
az ember felfrissülését szolgálják.
A rekreáció célja: Egészség megszilárdítása, egészség megújítása, a genetikai határok figyelembe vételével történő egészségfejlesztés, harmonikus életvitel kialakítása (pozitív hatások átélése, a rekreációs élmény (felüdülés, felfrissülés, jó közérzet, jól-érzés, jól-lét).
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A minőségi élet a rekreációnak elsősorban az érzelmi hozadéka a fontos, mely a különböző szellemi és
fizikai tevékenységek következtében élhető át.
Eszközei: szórakozás, hobby-tevékenység, sportok
A jövő iskolájában a testnevelésnek, az iskolai sportnak – mint a fizikai, pszichikai képességfejlesztés
egyik meghatározó területének – a jelenleginél sokkal nagyobb szerepe lehet. Alapvető céllá válik azon
műveltségtartalmak, fizikai, pszichikai képességek hatékony fejlesztése, amelyek elősegítik a felnőttkori
önálló, eredményes rekreáció megvalósítását.
Iskolánkban a rekreáció az összes évfolyamon kiemelt figyelmet kap. A kilencedik évfolyam felkészítő
tanulás módszertani táborában 2006/2007-es tanévtől kezdve helyet kap az egészséges életmód, a helyes
táplálkozás és rendszeres testmozgás elméleti pontjai. Gyakorlati órákon népi játékokkal frissítjük, valamint meditációs gyakorlatokkal nyugtatjuk a szervezetüket egy-egy foglalkozás között.
Lelki egészség, személyiségfejlesztés
Célok:
o boldog, elégedett, önmagában bízó, adottságait, képességeit és lehetőségeit kihasználó reális célokért küzdeni tudó fiatalokat nevelni
o
törekedjenek a lélek és a test harmóniájára
o
ismerjék önmagukat (korlátaikat és lehetőségeiket)
o
ismerjék társaikat
o
tájékozódjanak környezetükben
o
megbizonyosodjanak az egészséges és biztonságos élet értékeiről
o
felfedezzék önmaguk megvédésének lehetőségeit
o
legyenek képesek megújulásra, önművelésre
o felvértezni a tanulókat az életre, azaz a felmerülő nehézségeket, ne problémaként, hanem megoldandó feladatként kezeljék
o
törekedjenek mindig a toleranciára, empátiára
o
képességeik, érdeklődésük vezérelje továbbtanulásukat.
A szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése - DROGPREVENCIÓ
A drogprevenció közvetlen célja a fiatalok tudásának bővítése a droghasználattal kapcsolatos jó döntés
meghozatalának érdekében - a drogok és azok hatásai, a használat formái, pszichológiai és társas összefüggések ezzel kapcsolatban, a segítőhelyekkel kapcsolatos információk átadása. Emellett az attitűdváltozás
támogatása - a droghasználattal kapcsolatos elutasító, az egészséges életstílussal és tevékenységgel kapcsolatos pozitív attitűd megalapozása, kialakítása, valamint készségfejlesztés - nemet mondás, kommunikációs, érdekérvényesítő, problémamegoldó, stresszkezelő, döntéshozó készségek szintjének növelése.
Drogprevenciós órák:
Az osztályfőnöki kerettantervben és a hozzá kapcsolódó tanmenet javaslatban a drogprevenció a
o
o

9-10.osztályban "Lelkiegészség, drogprevenció"
11-12. évfolyamon "Egészségnevelés, drogprevenció"

címen együttesen jelenik meg 5-5 órában.
Az öt óra tervezett menete – korosztályi sajátságokra hangolva:
1. Önismeret - erősségeink, gyengeségeink tisztázása, önelfogadás, helyem a világban, kapcsolataimban; értékkeresés
2. Veszélyeztető tényezők az életünkben – a testi, lelki szociális egészséget befolyásoló tényezők; hatásai az identitástudatra.
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3. Szenvedélybetegségek – szerek és szermentes szenvedélyek; kapcsolódó sztereotípiák
tudatosítása, téveszmék felismerése, ismeretek pontosítása
4. Nemet mondási technikák - egészséges célok; előny-hátrány elemzés a szenvedélybetegségek vonatkozásában
5. Egészséges élet – egészséges test – egészséges személyiség; a program során felmerült
kérdések megválaszolása, a segítségkérés lehetőségei. A program lezárása, összegzése,
értékelése
A drogprevenciós órák beszélgetés jellegűek, lehetőséget nyújtanak az egyéni megnyilatkozásokra, interaktívak. A pusztán információnyújtás helyett előtérbe helyezik az élményszerűséget, a saját élmények feldolgozását, önismereti és szituációs játékokat, filmrészletek csoportos feldolgozását. A foglalkozások végén a veszélyeztetettek, és az érdeklődők számára felajánljuk segítségünket, támogatásunkat.
Módszer: Probléma alapú tanulás
A prevenciós tevékenység közvetetten és közvetlenül is tartalmaz egészségfejlesztési elemeket. Az egészség legfontosabb értékünk, mely nem csupán a betegség, rokkantság hiányát jelenti, hanem a teljes fizikai,
mentális, szociális jólétet. Az egészségtudatos életvitel rendszerességre, pontosságra és egyéb pozitív tulajdonságokra szoktatja az embert, aki a napi tevékenységéből eleve kizárja az egészségromboló tényezőket, így a drogokat is. Az egészségtudatosság az életminőség javításával hozzájárul a hátrányos helyzetből
való kikerüléshez is. Az egészségfejlesztésben a hangsúly a közösségek szerepén, az egészségesebb életmódok kialakításán, az egészségesebb választás megteremtésén van.
5.3.4. A bántalmazás és az iskolai erőszak megelőzése
„Nem minden – diák-diák, diák-tanár közötti - konfliktus hordoz magában erőszakot, agressziót. A gyermekek közötti, illetve a gyermek és pedagógus közötti konfliktusok ideális esetben verbális módon feloldásra kerülnek, de bizonyos esetekben már túllépnek egy határt, és cselekményükkel vagy a házirend szabályait sértik meg, vagy súlyosabb esetben bűncselekményt valósítanak meg."”(HVG: Iskolai erőszak,
módszertani füzet)
Az iskolai bántalmazás és erőszak megelőzésében kiemelt szerepet játszik a tanulók témakörrel kapcsolatos ismereteinek bővítése, tájékozottságuk növelése. A feladat megvalósítására elsősorban az osztályfőnöki órák keretei közt kerül sor.
Cél:
az iskolai erőszak leggyakoribb megnyilvánulási formáinak, jellemzőinek,
a gyermekekre, fiatalokra vonatkozó jogkövetkezményeknek,
a fiatalkorúakkal szemben alkalmazható szankcióknak,
az iskolán belüli erőszakhoz kapcsolódó bűncselekményeknek,
a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében közreműködő intézmények és kötelezettségeiknek,
o a törvénysértő cselekmény észlelésekor szükséges teendőknek.
o a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgáltatás feladatainak,
o a Gyermekjóléti Szolgáltatás feladatainak ismertetése, és értelmezése.
o
o
o
o
o

5.3.5. Baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás
Az intézmény Házirendjében, Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint a Munkavédelmi- és
Tűzvédelmi Szabályzataiban foglaltak szerint baleset-megelőzési oktatásra a tanév kezdetén, az osztályfőnöki órákon, s szükség szerint pl. kirándulások, üzemlátogatások alkalmával, illetve fokozott figyelemmel
a testnevelés, az életvitel és gyakorlati ismeretek, a fizika, a kémia, az informatika tantárgyak tanításakor
kerül sor.
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A téma fontossága miatt minden tanév első tanítási napján a munkavédelmi és tűzvédelmi felelős által
összeállított háttéranyag felhasználásával az osztályfőnökök tájékoztatják a diákokat a legfontosabb baleset-megelőzési és elsősegély-nyújtási ismeretekről. A felkészítésről jegyzőkönyv készül.
Az elsősegély-nyújtási ismeretek oktatása megtörténik:
o Az osztályfőnöki órákon az iskolai védőnő bevonásával. (Az ütemterv megtalálható a Helyi tanterv
„ak”) pontjában.)
o Bizonyos tantárgyak pl. biológia, testnevelés, kémia, fizika tantárgyak keretén belül, a kerettanterv
adta lehetőségek figyelembevételével.
Keressük és lehetőség szerint élünk a különböző pályázatok által nyújtott lehetőségek kiaknázására a
tanulók elsősegély-nyújtási ismereteinek bővítése érdekében.
5.3.6. Személyi higiéné
A személyi higiéné kisgyermekkortól kezdve a családban alakul ki. Ennek szükségletét erősítjük tovább
az iskolában. Aki igényes a tisztaságra az fontosnak tartja az egészséget is.
A személyi higiénia a tisztaság egészségünkben betöltött fontosságának tudatosítása.
A környezethigiénia egészségügyi követelményeinek biztosítása.
5.3.7. Családi életre nevelés, szexuális nevelés
Az egészséges életmódhoz hozzátartozik a szexualitás, mint az egyik alapvető emberi igény, amivel helyesen kell élni.
Cél:
o
o
o
o
o
o
o
o

a pozitív családmodellek legyenek az irányadók
ismerjék a családi szerepeket
ismerjék meg korosztályuknak megfelelően a családtervezési lehetőségeket
ismerjék testük változásait
legyenek tisztában a korai szexuális élet hátrányaival
tudják, hogy hová fordulhatnak nemi élettel kapcsolatos kérdéseikkel
tudjanak nemet mondani idegenek csábításaira
ne legyen meghatározó a médiából szerzett felszínes információ a szexualitással kapcsolatban

Az értéket reprezentáló család a gyermekek nevelésének legkedvezőbb színtere. A harmonikus családi
légkörben tud a gyermek kiteljesedni.
Az iskolában azért szükséges a családi modellekkel, szerepekkel foglalkozni, mert egyre kevesebb az otthoni pozitív minta, hiszen évről évre emelkedik a válások száma és egyre több a csonka vagy formálisan
teljes család.
Felméréseink kimutatták, hogy tinédzser korban a gyerekek a legtöbb információt a médiából és a barátoktól
szerzik. Fontos, hogy az iskolában keressenek elsősorban barátokat, így hatni tudunk pozitív értékrendjük,
önértékelésük megerősödésére. A szoros iskolai barátságok megelőzhetik, hogy a negatív mintákkal szolgáló társaságok magával ragadják tanulóinkat. Érdeklődésük felkeltése és fenntartása, a szabadidő hasznos
eltöltése elősegíti a pozitív értékeket képviselő barátok, közösségek megválasztását.
6. Kommunikáció
6.1. Iskolán belüli
Az iskolán belüli kommunikáció szerves része a szemléletformálásnak. Részben azért, mert az információhiány is gyakran oka az egészségkárosító tevékenységnek, de még ennél is fontosabb, hogy az egészségnevelési programot tervezni is csak csapatmunkában lehet. A gyerekek számára az épület különböző pont-
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jain elhelyezett hirdetőtáblák a DÖK képviselői és az iskolarádió nyújtanak információkat. A szülők a gyerekeken keresztül, a tájékoztató füzetek és hírlevél által, a szülői értekezleteken, fogadóórákon, értesülhetnek az iskolában folyó munkáról. A pedagógusok értekezleteken, megbeszéléseken, személyes beszélgetéseken vitatják meg az iskola életét meghatározó kérdéseket.
6.2. Iskolán kívüli
Az iskolán kívüli kommunikáció, kapcsolatrendszer alapvető eszköze az iskola nyitottá válásának. Kifelé
és befelé is tudatosítani kell, hogy az iskola egészségnevelési tevékenysége tágabb értelemben is közügy.
Az iskola történetéről, jelenéről és egyéb aktuális hírekről informálódni lehet az intézmény honlapjáról is.
ad) A közösség fejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok
A közösségben illetve a közösség által történő nevelés megszervezése és irányítása alapvető fontosságú
feladatunk
Iskolánk nevelőtestülete tudatosan törekszik az otthonosság jóérzését keltő iskolai érzelmi légkör, társas
klíma kialakítására. Ennek érdekében világos követelményeket, kiismerhető, rendezett viszonyokat, az emberi méltóságot tiszteletben tartó társas érintkezést tart fenn, melyben a tanulók biztonságban érezhetik
magukat, könnyen megtalálják helyüket az iskola társadalmában
Diákjaink életében sokféle szükségletet elégítenek ki az iskolai közösségek. A kortárs csoport ad lehetőséget az én-érvényesítésre, biztosítja a valakihez tartozás érzését, nyújt emocionális biztonságot. Minél több
életkori társas, érzelmi, tudati igényüknek tudnak megfelelni az iskolán belül kialakuló közösségek, annál
erősebben kötődnek azokhoz.
Iskolánk diákjai sokféle társadalmi, szervezeti tapasztalatot szereznek. Élményszerűen átélik az érvényesülés kimondott vagy kimondatlan szabályait, az intézményi alá-fölérendeltség helyzeteit, az egyéni és közös érdekérvényesítés lehetőségeit. Szándékaink szerint megtapasztalhatják, hogy melyek a lehetséges és a
korlátokba ütköző szervezeti magatartások. Átélik a szolidaritást. Az iskola tanulóink társas és demokratikus együttélésének gyakorlótere. Lehetőséget biztosít a szociális magatartásformák gyakorlati elsajátítására, az együttműködéshez szükséges képességek és készségek kialakítására, a személyközi konfliktusok
megoldási módjainak megismerésére.
A közösségfejlesztés közös feladat. Az iskola valamennyi dolgozójának figyelembe kell vennie mindennapi munkája során, hogy példaként áll a diákok előtt megjelenésével, viselkedésével, beszédstílusával.
A pedagógiai program szempontjából iskolánk keretén belül működő közösségi nevelés területei:
o Tanórák, szaktárgyi órák, osztályfőnöki órák
o Tanórán kívüli szabadidős foglalkozások
o Diák önkormányzati munka
Tanórán megvalósítható közösségfejlesztési feladataink:
o Törekedni kell a tanulás támogatására kölcsönös segítségnyújtással, ellenőrzéssel, a tanulmányi és
a munkaerkölcs erősítésével.
o Segíteni a tanulók kezdeményezéseit, a közvetlen tapasztalatszerzést.
o A közösségi cselekvések kialakítása, fejlesztése (példamutatással, helyes cselekvések bemutatásával, bírálat, önbírálat segítségével),
o A tanulók önállóságának, öntevékenységének fejlesztése.
o Különböző változatos munkaformákkal (csoportmunka, differenciált, egyéni munka, kísérlet, verseny) az együvé tartozás, az egymásért való felelősség érzésének erősítése.
o Törekedni kell olyan pedagógus közösség kialakítására, amely összehangolt követeléseivel és nevelési eljárásaival az egyes osztályokat vezetni, és tevékenységüket koordinálni tudja,
Tanórán kívüli foglalkozások közösségfejlesztő feladatai:
o Nevelje a tanulókat az önellenőrzésre, egymás segítésére és ellenőrzésére.
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o Az iskolai műsorok megvalósításával járó változatos, sokoldalú tevékenységek járuljanak hozzá a
közösségi magatartás erősítéséhez
o A kirándulások mélyítsék el a természetszeretetet és a környezet iránti felelősséget.
Diákönkormányzat közösségfejlesztő feladatai:
o Jelöljön ki olyan közös értékeken és érdekeken alapuló közös és konkrét célokat, amellyel nem sérti
az egyéni érdekeket.
o Fejlessze a meglevő közösségi munkálatokat, közösségépítő tevékenységeket.
o Törekedjen a közösség iránti felelősségtudat kialakítására, fejlesztésére.
A pedagógus közösségfejlesztő feladatai a szabadidős tevékenység során:
o Építsen ki jó kapcsolatot az adott korosztállyal, szüleikkel, a külső szakemberekkel.
o Fejlessze a csoportokban végzett közös munka során az önismeretet, az önfegyelmet, az együttműködést.
o Segítse olyan csoportok kialakítását, amelyek az emberi kapcsolatok pozitív irányú elmélyítésével
hatnak az egész személyiség fejlesztésére.
Az iskolai közösség
Diákjaink együttélésének és együttműködésének legtágabb keretét az iskolai közösség jelenti. Tevékenységének, értékrendjének, céljainak, kialakításában, a demokratikus iskolai közélet biztosításában iskolánk
valamennyi tanára részt vesz. Megkülönböztetett jelentőségű feladatok hárulnak az iskola vezetőire, az
osztályfőnökökre, a diákönkormányzatot segítő pedagógusra, az egyes iskolai eseményeket, rendezvényeket szervező tanárokra.
Iskolánk diákéletének számos hagyományos eseménye, rendezvénye alakult ki. Leendő diákjaink részére,
iskolakezdésüket megelőzően, már augusztus végén megszervezzük a hagyományos gólyatábort, amely
megkönnyíti az új közösségbe való beilleszkedésüket. Iskolai közösségbe fogadásuk szertartása a Gólyaeskü, és az azt követő Gólyaavató, ahol az új iskolai osztályok hagyományos műsoros bemutatkozása is
megtörténik.
Az iskolai szintű vagy nagyobb közösséget érdeklő rendezvényeink:
o Ünnepi műsorok,
o Gólyaavató,
o Mikulás alkalmából rövid műsor és a diákok megajándékozása,
o Szalagavató,
o Karácsonyfa állítás,
o Karácsonyi teadélután,
o Diáknap,
o Tanulásmódszertan/gólyatábor,
o Kirándulások.
Az iskolánkat bemutató Honlap, a diákönkormányzatban és a diákvállalkozásban való tevékenykedés,
mind-mind a közösségi szellem fejlesztését, az iskolához való tartozás erősítését segítik.
Iskolánk hagyományaihoz tartozik a Katedra-díjért folyó verseny, amelyet tanárokból és diákokból álló
zsűri folyamatosan értékel.
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ae) A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma,
az osztályfőnök feladatai
A pedagógusok főbb feladatainak összefoglalása
o megtartja a tanítási órákat,
o feladata az intézmény és a munkaközösség munkatervében rögzített szakmai és pedagógiai feladatok előkészítése és végrehajtása,
o megírja a tanmeneteket, a két hónapnál nagyobb mértékű lemaradást jelzi az igazgatónak,
o a tanítási órára való érkezéskor figyelmet fordít a tanterem állapotára, ha az osztály elhagyja a tantermet, akkor – ellenőrizve az állapotokat – utolsóként távozik,
o a zárt termeket, szaktantermeket az óra elején nyitja, az óra végén zárja,
o tanítási óráján vagy közvetlenül azt követően bejegyzi a digitális naplót, nyilvántartja az óráról hiányzó vagy késő tanulókat,
o rendszeresen értékeli tanulói tudását, félévente legalább a heti óraszám + 1 osztályzatot (de legalább
félévi 3 osztályzatot) ad minden tanítványának,
o 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 tájékoztatja,
o a tanulóknak adott osztályzatokat szóbeli értékeléskor azonnal, írásbeli dolgozatnál a kijavítást követő órán ismerteti a tanulókkal,
o az osztályzatokat folyamatosan bejegyzi a digitális naplóba,
o tanítványai számára az osztályzatokon kívül visszajelzéseket ad előrehaladásuk mértékéről, az eredményesebb tanulás érdekében elvégzendő feladatokról,
o javaslatot tesz az iskolai munkaterv szakterületét érintő pedagógiai, szervezési, stb. feladataira,
o részt vesz a tantestület értekezletein, megbeszélésein, a konferenciákon, a szakmai munkaközösség
megbeszélésein és értekezletein,
o évente két alkalommal fogadóórát tart az igazgató által kijelölt időpontban,
o a helyi tanterv alapján tanmenetet készít, szaktanári tevékenységét ennek alapján szervezi meg,
o megszervezi a szükséges szemléltető eszközök, tanítási segédanyagok órai használatát,
o az igazgató beosztása szerint részt vesz az érettségi, felvételi, osztályozó és különbözeti vizsgákon,
iskolai méréseken,
o helyettesítés esetén szakszerű órát tart, ha legalább egy nappal a tanóra megtartása előtt bízták meg
a feladattal,
o egy órát meghaladó hiányzása esetén feljegyzést készít a helyettesítők számára az osztályokban
elvégzendő tananyagról, várhatóan egy hetet meghaladó hiányzása előtt tanmeneteit – a szakszerű
helyettesítés megszervezése érdekében – az igazgatóhelyetteshez eljuttatja,
o bombariadó vagy egyéb rendkívüli esemény bekövetkezésekor közreműködik az épület kiürítésében, menti az általa használt legfontosabb dokumentumokat,
o felelősséggel tartozik a szakmai munkához szükséges szemléltető eszközök, könyvek, stb. rendeltetésszerű használatának biztosításáért,
o előkészíti, lebonyolítja és értékeli az iskolai házi tanulmányi versenyeket,
o folyamatosan végzi a tanítványai felzárkóztatásával, korrepetálásával, versenyeztetésével, tehetséggondozásával kapcsolatos feladatokat,
o elkíséri az iskola tanulóit az iskolai ünnepségekre, hangversenyre, mozi látogatásra, stb.
o szükség szerint kapcsolatot tart a tanított osztályok osztályfőnökeivel,
o a konferenciát megelőzően legalább két nappal lezárja a tanulók osztályzatait,
o ha a tanuló lezárt osztályzata jelentősen eltér az érdemjegyek átlagától a tanuló kárára, akkor erre a
tényre a konferencia előtt felhívja az osztályfőnök figyelmét, az eltérés okát a konferencián megindokolja,
o beosztása esetén részt vesz a tanulmányi kiránduláson, szükség esetén ellátja a tanulók versenyre
való kíséretét,
o közreműködik a választható foglalkozások felvételének lebonyolításában.
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A pedagógus különleges felelőssége
o felelős a tanulói és szülői személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért,
o bizalmasan kezeli a kollégákkal, az osztályokkal és az iskolával kapcsolatos információkat,
o a hatáskörét meghaladó problémákat haladéktalanul jelzi az osztályfőnöknek, illetve a nevelési igazgatóhelyettesnek vagy az igazgatónak.
Az osztályközösségek
Az osztályok nevelésünk-oktatásunk alapvető szervezeti keretei. Diákjaink számára azt az életteret, társas
közeget jelentik, ahol a személyiségfejlődésük szempontjából sorsdöntő éveikben idejük jelentős részét
töltik el. Az együtt megtapasztalt epizódokra, élményekre, kötődésekre, kölcsönös barátságokra épülve alakul ki az egyes osztályközösségek sajátos érzelmi és attitűdbeli jellemzője, alakulnak ki és szilárdulnak
meg a csoport normái. Vezető szerepük alapján elsősorban az osztályfőnökök illetve az osztályban tanító
tanárok befolyásolhatják, orientálhatják az osztályközösségek normaképzését.
Az iskola pedagógiai értékrendjének megfelelő törekvések érvényesülését az iskola tanárai és elsősorban
az osztályfőnökök tudják elősegíteni. Nem csak a jutalmazással, a büntetéssel és más hagyományos pedagógiai eszközökkel, hanem a csoportfejlesztés sajátos eljárásaival is. Iskolánkban az alábbi ilyen eljárásokat, eszközöket alkalmazzuk:
o Szociometriai vagy más technikával az osztályban kialakult normarendszer, illetve a rokonszenvi
struktúra feltárása. Az eredményeket és az azok alapján szükséges tennivalókat megtárgyaló
közösségformáló osztály- illetve évfolyam megbeszélések.
o Önismereti és társismereti gyakorlatok, amelyek segítik a személyközi problémák tudatosítását, hozzájárulva ezzel egyben a konfliktuskezelési készség fejlesztéséhez is.
o Osztályfőnöki segítséggel a peremhelyzetbe került tanulók pozitív tulajdonságainak feltárása,
közösségen belüli hasznosításának elősegítése.
o Kisközösségek keretében ellátandó, célirányosan megszervezett csoportmunkákkal a kooperatív
magatartás tanulását segítő feladatok.
Az osztályfőnök feladat és hatásköre:
o ellátja a rábízott osztály vezetését.
o nevelő – oktató munkájához nevelési tervet készít;
o tanítványainak megismerése alapján, a pedagógia programban rögzített elveknek megfelelően
neveli az osztály tanulóit, figyelemmel kíséri személyiségük fejlődését;
o segíti a tanulóközösség fejlődését;
o segítséget nyújt az osztályprogramok szervezéséhez és lebonyolításához ("buli", közös ajándékozás,
mozi -, színházlátogatás, osztálykirándulás). Az osztályrendezvényeket legalább egy nappal előbb
engedélyezési céllal bejelenti az igazgatóhelyettesnek;
o vezeti az osztálykirándulásokat. 20 főnél nagyobb létszám esetén gondoskodik még egy kísérő
tanárról. Ha ez utóbbi nem sikerül, akkor jelzi az igazgatóhelyettesnek vagy az igazgatónak. A
kirándulást legalább egy héttel előbb engedélyezési céllal jelzi az iskolavezetésnek;
o figyelemmel kíséri, segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját, szükség szerint látogatja
óráikat;
o szükség esetén felhívja az osztályban tanító szaktanárok figyelmét a jegyek beírására, a
figyelmeztetések - dicséretek bejegyzésének határidejére, az órabeírási kötelezettségükre;
o 9. évfolyamon az 1. félévben, míg felsőbb évfolyamokon szükség esetén összehívja az osztályban
tanító pedagógusok értekezletét és vezeti a nevelési megbeszélést;
o figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét, gondot fordít
a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók segítésére;
o az érdekeltekkel egyeztetve javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére;
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o aktív pedagógiai kapcsolatot tart fenn tanítványa szüleivel, az osztály szülői szervezetével, a tanulók
életét, tanulmányait segítő személyekkel (például: kollégiumi nevelők, DÖK vezető, ifjúságvédelmi
felelős, SNI ügyekkel foglalkozó kolléga.);
o Fogadja a szülőket bármely tanítási napon 8.00 és 16.30 között előzetes időpont egyeztetés után.
o minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát az osztályban tanító pedagógusok
értekezlete elé terjeszti véleményezésre;
o az éves munkatervben meghatározott időben szülői értekezleteket tart, az elektronikus napló útján
rendszeresen tájékoztatja a szülőket a tanulók magatartásáról, tanulmányi előmeneteléről;
o kiemelt adminisztrációs feladata az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatok naprakész, precíz
vezetése – törzslap, elektronikus osztálynapló ⃰ vezetése, félévi és év végi statisztikai
adatszolgáltatás, továbbtanulással, szociális helyzettel kapcsolatos adminisztráció, negyed-és
háromnegyedévi figyelmeztetők és dicséretek, jegyek beírásának ellenőrzése, stb;
o tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására mobilizál,
közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében (pl. iskolai rendezvények);
o együttműködik az osztály diák-vezetésével (DÖK tagok);
o igazolja tanulói hiányzását, ellátja az ezzel kapcsolatos, jogszabályban előírt értesítési feladatokat;
saját hatáskörében - indokolt esetben - évi 3 nap távollétet engedélyezhet osztálya tanulójának,
igazolja a tanulók hiányzását;
o indokolt esetben engedélyezi, hogy osztálya tanulója a tanítási idő alatt elhagyja az iskola épületét.
o részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, javaslataival és észrevételeivel, a kijelölt
feladatok elvégzésével elősegíti a közösség eredményes tevékenységét;
o tanácsaival segítséget ad a tanulók pályaválasztásához;
o minden tanévben az első tanítási napon elvégzi az osztály munkavédelmi és tűzvédelmi oktatását,
elkészítteti az erről szóló jegyzőkönyvet;
o minden tanévben az első tanítási napon ismerteti osztálya tanulóival az iskolai házirendet; (Ezt
minden évfolyamon el kell végezni.)
o felelős az osztályterméért, a felmerülő problémákat jelzi az iskola igazgatójának e-mailben;
o ellenőrzi és szükség esetén, számon kéri az osztály tanulóinak alkalomhoz illő megjelenését;
o hatósági kérésre jellemzést készít osztálya tanulóiról;
o a tanév kezdetén tájékoztatja a szülőket és tanulókat a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, az
iskolaorvos személyéről, valamint arról, hogy hol és milyen időpontban kereshető fel;
o egyezteti és begyűjti a testnevelés órákkal kapcsolatos felmentéseket.
Az e-napló vezetésével kapcsolatos osztályfőnöki feladatok
o Rögzíti a naplóban a tanulók személyi adatait, az SNI és Tanulási Nehézséggel küzdő tanulókra
vonatkozó vizsgálat utáni javaslatokat, és az aktuális változásokat.
o Kiosztja az azonosítókat (felhasználónév és jelszó) az e-naplóhoz a szülőknek és a diákoknak.
o A bejegyzések rovatban értesíti, tájékoztatja a diákokat és szülőket, beírja a fontosabb
intézkedéseket, rögzíti a záradékokat és nyomon követi az iskolavezetés és szaktanárok bejegyzéseit
is.
o Figyelemmel kíséri az osztályozó napló érdemjegyeit, tekintettel a folyamatos értékelés
követelményére. A hiányosságokra felhívja a szaktanár figyelmét.
o A megfelelő módon lezárja a félévet és az évvégét, bizonyítványt nyomtat.
o Az e-naplóval kapcsolatos problémát jelzi az adminisztrátornak.
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af) A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendje
1. Különleges bánásmódot igénylő tanulók
1.1.

A sajátos nevelési igényű tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendje

Az intézmény a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igénylő tanulók
köréből az alábbiak ellátását biztosítja (besorolások a 32/2012. (X.8.) EMMI rendelet alapján):
o hallássérült tanuló
o nagyothalló
o hallásukat műtéti úton helyreállított/létrehozott
o hangos beszéd kialakulása után hallássérültté vált
o autizmus spektrum zavar
o pszichés fejlődési zavar
o kevert specifikus tanulási zavar
Az iskolában a megnevezett SNI tanulók képzése integráltan történik. Az iskola csak olyan fogyatékos
tanulók képzését vállalja, akik képesek közösségben tevékenykedni.
Szakmai támogatás:
HEFOP 3.2.1, TÁMOP-3.4.2.A-11/2 projekt megvalósításának tapasztalatai, külső és belső képzések
Személyi feltételek:
Együttműködés a Kecskeméti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény szakembereivel.
A tanulókat a fogyatékosságuknak megfelelő végzettségű óraadó szakemberek segítik az iskolai munkájában.
Az iskola fejlesztő tevékenységének jellege:
o órai differenciált foglalkozás,
o komplex képességfejlesztés,
o logopédiai terápia,
o gyógytestnevelés,
o pedagógiai célú fejlesztő foglalkozások egyéni fejlesztési terv szerint a Tanulási Képességet
Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakértői véleménye alapján.
A sajátos nevelési igényű tanulót a szakértői vélemények alapján az igazgató mentesítheti egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és minősítés alól, illetve az érettségi vizsgán a vizsgaszabályzatban
meghatározott lehetőségekkel élhet.
A sajátos nevelési igényű tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendjének szabályozásánál a NAT mellett az emberi erőforrások miniszterének 32/2012. (X. 8.) EMMI rendeletét vettük alapul.
(32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a
Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról)
Az újonnan beiskolázott sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatására-nevelésére való felkészülés
és a fejlesztésükre vonatkozó célok, feladatok, tartalmak, tevékenységek, követelmények iskolai dokumentumokban való megjelenítése 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet 2. melléklet 1.3.3 ismeretében, a hivatkozott
rendeletben megfogalmazott irányelvekkel összhangban minden tanév augusztus 31-ig megtörténik.
Az együttnevelés szubjektív tényezői
A törvényi háttér megléte elengedhetetlen, de önmagában kevés, ennél sokkal nagyobb jelentőséggel bírnak a szubjektív tényezők.
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Biztosítani kell:
o a különleges bánásmódot igénylő tanuló beilleszkedését és együtt haladását a többi tanulóval, ez
segíti a nyitottabb személyiség formálását, a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és
Rehabilitációs Bizottság által adott javaslatok beépítését az egyéni fejlesztési tervekbe,
o a pedagógusok, a szülők és a többi gyermek felkészítését,
o a fejlesztő szemlélet érvényesítését, dysfunkció-specifikus módszerek alkalmazását, folyamatos
értékelést, együttműködést a szakemberekkel.
Elengedhetetlen, hogy a fejlesztésben résztvevő szakemberek team-munkában dolgozzanak, együtt kell
meghatározni a tennivalókat.
Alapvető tényező továbbá, hogy a pedagógusok jártasak legyenek differenciált tanulás-szervezésben. A
differenciálás az a folyamat, melynek során a pedagógus a tanulási folyamatot az egyes gyermekek egyéni
szükségleteihez rendeli. Ezáltal tudja a tanulóhoz igazítani a tananyag tartalmát, szintjét, a tanulás ütemét,
az alkalmazott módszereket, az ellenőrzés, értékelés, számonkérés típusát stb. Ez a fajta tanulásszervezés
az osztály valamennyi tagjának számára kedvező. A pedagógus így kaphat képet arról, hogy ki milyen téren
kiemelkedő, tehetséges, illetve ki és miben marad el társaitól. Az erősségekre építve és támaszkodva határozhatja meg azokat az eljárásokat, módszereket, amelyekkel az elmaradott területek fejleszthetők.
A szülők szerepe, befolyásoló hatása is jelentős a fejlesztés hatékonysága szempontjából. Elsősorban az
egyéni igényekhez szabott, optimális, támogató környezetet kell biztosítaniuk. Nagy szerepet játszanak abban, hogy a beilleszkedés sikeres legyen, kapcsolatot tartanak az osztályfőnökkel és a fejlesztő pedagógussal.
Az iskola és a szülők közti ideális kapcsolatnak a következő alapelvekre kell épülnie:
o a szülő és a szakember kölcsönösen tiszteljék egymást, az információáramlás kölcsönös legyen,
érezzék a szülők, hogy a nevelési-oktatási folyamatban résztvevő pedagógusok elfogadják
gyermekük egyediségét, érezzék, hogy ők is részesei a nevelési - oktatási folyamatnak.
A pedagógusoknak nem szabad figyelmen kívül hagyniuk az ép (nem különleges bánásmódot igénylő)
gyermekek szüleit sem, empátiás készséget kell kialakítani bennük, mert fontos, hogy a szülők támogassák
gyermeküket a sajátos nevelési igénylő tanulók elfogadásában. A pedagógusok feladata, hogy az érintett
diák személyiségi jogainak megsértése nélkül ismertessék az osztálytársakkal a dysfunkció mibenlétét, a
segítségnyújtás lehetőségeit, a különbözőség fogalmát, a miben vagyok erős, miben vagyok gyengébb nézőpontjából. Meg kell találni azt az egyensúlyt, hogy a különleges bánásmódot igénylő tanuló pont annyi
segítséget kapjon, amennyire szüksége van: se többet, se kevesebbet.
Együttműködés a szakemberekkel: az iskolánk a sajátos nevelési igénynek, létszámnak megfelelő óraadó
szakembereket biztosít.
1.2. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókkal összefüggő pedagógiai
tevékenységek
1.2.1

beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő tanulókkal összefüggő pedagógiai tevékenységek

A problematikus vagy nehezen nevelhető gyermekek magatartása jelentősen eltér az adott korban megkívánható normáktól, az általánosan használt pedagógiai módszerekkel nem lehet náluk eredményt elérni;
ugyanakkor azonban még nem igényelnek különleges pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai
gondozást vagy javító nevelést.
A nehezen kezelhető, szociálisan inadaptív gyerek nem azonos a rosszul nevelt gyerekkel. Leggyakoribb
ismertetőjegyei:
o a gyermek nem felel meg a vele szemben támasztott nevelési és oktatási követelményeknek,
o passzív vagy aktív módon ellenáll a nevelői hatásoknak,
o nehezen tud alkalmazkodni és a közösségbe beilleszkedni,
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o testi és pszichés tünetei vannak,
o személyiségzavarokkal küzd (idegesség, figyelmetlenség, alvási és beszédzavarok, hibás automatizmusok – tickelés, pislogás, grimaszolás, étvágytalanság, hisztérikus görcsök stb.)
A nehezen kezelhető tanulók egy részét rossz társaság felé terelheti az, hogy a családi vagy iskolai közösségben nem találják meg a helyüket, magányosak vagy szerepet (bohóc, bűnbak) játszva élnek.
Közismert tény, hogy minél kevésbé egyértelműek az iskolai követelmények és alkalmazott szankciók,
valamint minél erősebb a tanárok büntető beállítódása, annál valószínűbb, hogy a tanár és a diák „áldozattá
válik", azaz a gyerekek ellenállnak vagy szembefordulnak az iskolai szabályokkal. Míg ha az iskolai szabályok világosak és igazságosak, nem érzik az „áldozattá válás " veszélyét, a kiszolgáltatottságot
Célunk ezért olyan intézménnyé alakítani az iskolát, amely jobban megfelel mind a tanár, mind a gyerek
szükségleteinek, s így kedvezőbb feltételek adódnak az alkalmazkodási nehézségek csökkentésére.
A beilleszkedési és magatartási nehézségekkel küzdő gyerekek problémáját első körben az osztályfőnök,
illetve a gyermek és ifjúságvédelmi felelős kezeli, aki a magatartási rendellenességgel küzdő diákot szakemberhez, nevelési tanácsadóba is irányíthatja. De az egész nevelőtestület felelőssége is, hogy optimális
pedagógiai tevékenységgel segítsen korrigálni ezeket az alkalmazkodási/beilleszkedési zavarokat.
A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel, küzdő gyermekekkel, tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenységek:
o helyzetfelismerés és helyzetértékelés
o a magatartási zavar okainak feltárása
o kapcsolatteremtés és folyamatos kapcsolattartás a szülőkkel ill. gondviselőkkel
o együttműködés a gyerekkel foglalkozó szakemberekkel
o folyamatos konzultáció az osztályban tanító pedagógusokkal és a gyermekvédelmi felelőssel
o az egyéni fejlesztési terv kidolgozása, megszervezése és lebonyolítása
o a tanítási órákon differenciált foglalkozás kialakítása
o törekvés arra, hogy a tanuló minél több sikerélményhez jusson a tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységek során
Mindezeken kívül (meglehetősen nehéz) pedagógiai feladat az osztálytársakkal és a többi tanulóval elfogadtatni, hogy ezek a gyerekek különleges bánás- és másfajta elbírálásmódban részesülnek.
A fent megjelölt célok eléréséhez az alábbi fő feladatok tartoznak:
o Változatos módszerekkel továbbépítjük, és kiszélesítjük az általános iskolából hozott tantárgyi ismereteket. A helyi tantervünkben a tantárgyi és fejlesztési követelmények, tevékenységek és tartalmak biztosítják az általános műveltség továbbépítését.
o Megtanítjuk tanítványainkat tanulni. Különböző tanulási tevékenységformákat ajánlunk számukra,
és azokat az egyéni tanulási stratégiákat erősítjük meg bennük, amelyek az önálló ismeretszerzést
és rendszerezést, feldolgozást segítik elő.
o Feladatunk továbbá az iskolában folyó nevelő-oktató munka egységes értékelési rendszerének kialakítása és működtetése, a pedagógiai folyamatban érintett szülők, tanulók, tanárok és kollégiumi
pedagógusok újabb együttműködési formáinak kialakítása, továbbfejlesztése (az ezzel kapcsolatos
feladatokat külön fejezetekben részletezzük).
o Tudatos továbbképzési politikával kívánjuk emelni az iskolavezetés-irányítás színvonalát, növelni
szakszerűségét, továbbfejleszteni a szaktanári módszertani kultúrát. Iskolánk akkor képes a diákság
hatékony képzésére, ha nevelési eljárásaiban korszerű, követelményeiben igazodik a tanulók adottságaihoz, fejlettségéhez.
o Nevelési és oktatási gyakorlatunkba folyamatosan beépítjük azokat a fejlesztő célú problémakezelési módszereket és képzési tartalmakat, amelyek a közép- és felsőfokú iskolázás kiterjedéséből, az
egész életen át tartó tanulás szükségességéből adódnak.
o Helyi tantervünkben a tananyagtartalmak ütemezését, a tanítási-tanulási folyamat tagolását, eszközeit, módszereit úgy alkalmazzuk, hogy az eltérő adottságú és motivációjú tanulók számára is adott
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legyen az ismeretek bővülésének, a képességek és készségek fejlődésének a lehetősége. Az iskolarendszer átjárhatóságát is figyelembe véve határozzuk meg az iskolánk egyes szakaszaihoz, tantárgyaihoz tartozó, a tanulók többsége számára ösztönző, egyénhez igazodó differenciált módszerek
alkalmazását és a megfelelő tanulói aktivitás mellett teljesíthető követelményeket. Ez csökkenti a
tanulási kudarcok mértékét és elvezet az iskola eredményes befejezéséhez.
o A nevelő-oktató munkánk eszköz- és személyi feltételei színvonalát lehetőségekhez igazodóan fejlesztjük, a fenntartói támogatás mellett újabb források bevonásával (pályázatfigyelés, pályázatírás).
o Az intézményi célokhoz, feladatokhoz – ott, ahol lehet -”számszerűsíthető” vagy megközelítő (becsült) teljesítési kritériumokat dolgozunk ki, amelyek alapján az intézményi munka értékelhető. A
tanév végi értékelő beszámolók az éves munkatervi elszámoláson túl kitérnek a nevelési programunk távlatos cél- és feladatrendszerére is, önértékelést készítünk, hiszen ez a helyi minőségbiztosítás- és fejlesztés nélkülözhetetlen feltétele.
Nevelő-oktatómunkánk eszközei, eljárásai
o a tanulási technikák és módszerek tanítása, átadása, folyamatos karbantartása,
o az ismereteket érdeklődést keltve, a tanulókat motiválva, iskolai szinten egységes követelményrendszerrel, személyre szabott, egyéni bánásmódot érvényesítő sokoldalú módszertani kultúrával közvetítjük
o a megtervezett és módszertanilag is átgondolt oktatás legfontosabb helyi eszköze a tanmenet, amely
az aktuális tanévre készül, - a kerettantervi, illetve az iskola helyi tantervében meghatározott tananyag beosztásával, ütemezésével
o elektronikus médiumok alkalmazása (minél több interaktív eszközt felhasználva) az oktató-nevelő
folyamatban; nemcsak illusztratív céllal, de használatukra megtanítani tanulóinkat, s igényt ébreszteni bennük az önálló használatra
o állandó Internet-hozzáférés biztosítása az önálló ismeretszerzéshez
1.2.2

A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program

A Katedra Középiskola nevelőtestülete különös gondot fordít arra, nevelő-oktató tevékenysége során figyelembe vegye a tanuló egyéni képességét, tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét és
fejlettségét, sajátos nevelési igényét. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását tanulótársaikhoz tudatosan tervezzük és irányítjuk.
A diagnosztizálás
A tanulás akadályainak meghatározása
A tanulás akadályai lehetnek:
o A gyermekben, magában lévő tényezők. Fiziológiai okok (genetikai meghatározók), pszichológiai
tényezők (pl. emocionális problémák, önértékelési nehézségek)
o A környezetben lévő tényezők (pl. osztálytárs probléma, közösség, taneszköz hiánya, higiéné hiánya, a tanterem nem megfelelő klímája, stb.)
o A tananyagban lévő tényezők (pl. túl nehéz, túl hosszú, érdektelen számára stb.)
A tanulási nehézségekkel küzdő tanulók viselkedési tünetei
A tanulási nehézségeket nagyon gyakran kísérik jellegzetes viselkedési tünetek.
Nem minden viselkedési rendellenesség hátterében húzódik meg ugyanakkor tanulási nehézség. Ezért
mindig az adott eset elemzése döntheti el, hogy melyik tényező a felelős.
A tanulási nehézségekkel küszködő tanulók leggyakoribb viselkedési tünetei:
o hiperaktivitás
o szorongásos magatartás
o térlátás nehézségei (jobb- bal tévesztése, betűk felcserélése)
o mozgáskoordináció zavarai
– 29 –

A Katedra Általános Iskola, Gimnázium, Informatikai és Művészeti Szakgimnázium és Kollégium Pedagógiai Programja
Verzió: 6.0

o
o
o
o
o
o

a nyelvi működés zavarai (diszlexia, díszgráfia)
antiszociális cselekedetek
alacsony önértékelés
emlékezés zavarai
a logikus gondolkodás problémái
a spontán kíváncsiság hiánya

A segítségnyújtás módjai
A 9. évfolyamon nevelő-oktató tevékenységünk során fel kell ismernünk a hátránnyal indulókat. Ennek
érdekében a tanév megkezdése előtt tanulás-módszertan tábort szervezünk, az osztályfőnökök és a szaktanárok szintfelméréseket készítenek, a negyedéves tanulmányi eredményeket elemzik, feltérképezik.
o A szaktanárok feladata a diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia időbeni felismerése, majd szakember
bevonásával, szülői egyeztetéssel annak kezelése.
o Tanulás-módszertani tábor keretében, majd féléven át minden tanórán a tanulás technikájának
elsajátíttatása a tanulókkal (tanulási stratégiák, gondolkodási és tanulási módszerek).
o Felzárkóztató órák, foglalkozások szervezése (igény szerint és a szükséges ideig).
o Csoportbontások ideális kialakítása (nyelvi, szakmai csoportok szervezése).
o Tanulói hiányzások okainak kiszűrése, felszámolása.
o A tanulásra alkalmatlan otthoni környezet pótlására tanulószoba biztosítása (tanulói és szülői igény
szerint).
o A kollégiumi elhelyezés segítése, amennyiben ez szükséges.
o A tanulást segítő közösség megteremtése az iskolában.
o A jutalmazás különböző formáinak tudatos alkalmazása. Sikerélmények nyújtása.
o Szaktanárok együttműködése a problémás tanulók érdekében.
o Érettségi vizsgára történő felkészítés, a 11. évfolyamon segítség a tantárgyválasztásban.
o A továbbtanulás irányítása, segítése.
o A tanulási hátrányok leküzdésében eredményesen alkalmazhatók a digitális pedagógia eredményeit
tükröző számítógépes multimédia egyéni fejlesztő programok.
A szervezés elvei
A tanulási kudarcot kiváltó okok sokfélesége jelzi, hogy a kezelés módszerei is sokfélék lehetnek.
A beavatkozásoknál az alábbi szempontokat vesszük figyelembe:
o Az intézkedések annál hatékonyabbak, minél korábban kerül rájuk sor, ezért a 9. évfolyamon a
diagnosztizálást el kell végezni.
o A beavatkozásokat hosszú távra tervezzük, de legalábbis addig, amíg a kiváltó tényezők fennállnak.
o A beavatkozás tervezésénél a tanuló környezetét is számba kell venni, ezért szükséges a család
bevonása, kollégiummal való együttműködés biztosítása.
1.3.A kiemelten tehetséges tanulók tehetség, és képesség kibontakoztatását segítő tevékenység
A Katedra Középiskola figyelmet fordít arra, hogy felismerje diákjai valamilyen területen megnyilvánuló
kiemelkedő képességét. Tehetséges tanulói számára olyan tevékenységeket szervez, amelyekben értékes
adottságaik kibontakozhatnak. Tanulónk optimális alkalmat és segítséget kapnak abban, hogy felismerjék,
kipróbálhassák, miben a legjobbak, milyen tevékenységi körben lehetnek a legsikeresebbek.
Felfogásunk szerint tehetséges az, akinek egy vagy több kognitív, motoros vagy szociális képessége felülmúlja társaiét.
Nevelőink és oktatóink tevékenységük során törekednek arra, hogy figyelembe vegyék a tanuló egyéni
képességét, tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét és fejlettségét, sajátos nevelési igényét, segítve a gyermek képességének, tehetségének kibontakozását, illetve bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetben lévő gyermek felzárkózását társaihoz.
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A tehetségkutatás, tehetséggondozás céljai az optimális fejlődés segítése a következőkkel:
(Négy fő területe: általános intelligencia, specifikus képességek, kreativitás, szorgalom)
o korai felismerés
o a tehetségesek számbavétele
o a tantárgyi programok követelményeit magasan túlteljesítők számára a fejlesztés színtereinek
meghatározása
o irányítás
o a munkakedv elvesztésének, az aszociális magatartás kialakulásának megelőzése, a tehetségek
peremre kerülésének preventív kezelése
A tehetséggondozás szervezeti formái:
Tanóra keretén belül:
o differenciálás az osztályon belül
o nívócsoportok kialakítása
o nem kötelező (választható) tanórán tanulható tantárgyak tanítása
Tanórán kívüli lehetőségek:
o tanárok egyéni és kiscsoportos foglalkozásai tehetséges tanulókkal (nyelvvizsgára való felkészítés),
o Igény esetén a tanulók érdeklődésének, adottságainak megfelelően szakköröket szervezünk a
tanítási órákba be nem illeszthető ismeretek és készségek elsajátítása érdekében.
o Folyamatosan részt veszünk az iskolák számára kiírt pályázatokon, tanulmányi versenyeken,
vetélkedőkön.
o Hagyományainkhoz híven minden évben meghirdetjük a képregény készítő pályázatot
o Lehetővé tesszük tanítványainknak, hogy bekapcsolódjanak az iskolán kívül megszervezett
tanfolyamokba, tevékenységekbe, ha azok összeegyeztethetőek iskolai kötelezettségeikkel.
o A közművelődési intézmények által biztosított lehetőségek kihasználása (múzeum-, hangverseny-,
és színházlátogatások; könyvtárhasználat.)
o Diák-önkormányzati tevékenység, iskolai rendezvények szervezése.
o Iskolarádió üzemeltetése.
Pedagógiai tevékenységek:
o helyzetfelismerés és helyzetértékelés
o kapcsolatteremtés és folyamatos kapcsolattartás a szülőkkel, ill. gondviselőkkel, együttműködés a
gyerekkel foglalkozó szakemberekkel
o folyamatos konzultáció az osztályban tanító pedagógusokkal
o az egyéni fejlesztési terv kidolgozása, megszervezése és lebonyolítása
o a tanítási órákon differenciált foglalkozás kialakítása
o törekvés arra, hogy a tanuló minél több sikerélményhez jusson a tanórákon és a tanórán kívüli
tevékenységek során
Tehetséges tanítványaink érdekében együttműködünk külső partnerekkel, szervezetekkel. Elsősorban az
iskola és a család kapcsolatának tulajdonítunk kiemelt szerepet, de fontosnak tartjuk a pályaválasztási tanácsadást, a kapcsolatot a szakirányú felsőfokú intézményekkel, és az országos szakmai és tantárgyi versenyeken való részvételt.
A nyomon követés és a megfelelő tehetséggondozás elvárható eredményei, céljaink:
o Az önálló tanulói munkák folyamatos ellenőrzésével kevesebb alulteljesítés és aszociális viselkedés
várható a jó képességű diákok körében
o Speciális érdeklődésük ellenére sokoldalú személyiséggé válás lehetősége
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o Javuló eredmények tanulmányi és szakmai versenyeken
o Nyelvi és felvételi vizsgák terén javuló eredmények
o Beiskolázási mutatók javulása
2. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi
rendje
A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok segítése érdekében az osztályfőnökök segítségével évente fel kell tárni a veszélyeztetettség okait:
o családi problémák (válás, elhanyagoló nevelés vagy éppen a túlságosan korlátok közé szorítás,
devianciák a családban)
o tanulási problémák (gyenge vagy közepes képességű tanulók tanulási nehézségei, pszichés zavarok)
o szociális problémák (szülő elvesztése, munkanélkülivé vált szülők)
o egészségügyi problémák
A tanulók fejlődését veszélyeztető okok megszüntetése érdekében iskolánk együttműködik a területileg
illetékes:
o Gyermekjóléti Szolgálattal
o Családsegítő Központtal
o Polgármesteri Hivatallal
o gyermekorvossal
o ÁNTSZ-szel
o a Rendőrség Ifjúságvédelmi Osztályával
o továbbá a gyermekvédelemben résztvevő társadalmi szervezetekkel, alapítványokkal
A szociális hátrányok enyhítése összetett feladat, amely nevelési tervünk más fejezeteit, többek között a
felzárkóztató és tehetséggondozó, a gyermek és ifjúságvédelmi programunkat is érinti. Előfeltétele a szociális hátrányokkal küzdő tanulók számbavétele, körülményeik feltárása, elemzése.
Az iskola feladata, hogy segítséget nyújtson ahhoz, hogy a tanulók szociális nehézségeik ellenére is folytathassák tanulmányaikat, ne kerüljenek kiszolgáltatott, reménytelen helyzetbe.
Az iskolánk célja, hogy pedagógiai munkájának minden területén a prevenció érvényesüljön. A tanuló
képessé váljon az önvédelemre, és a destruktivitás helyett az önfejlesztő, építő magatartásformát válassza.
A segítő tevékenység formái és működési rendjük:
o Az osztályfőnökök tájékozódása tanítványaik szociális helyzetéről szülői fogadóórákon, a
tanulókkal való folyamatos kapcsolattartás során. A tanulók megnyilvánulásaiból, közös
programokon szerzett tapasztalatokból információ gyűjtése.
o Az iskolai gyermek-és ifjúságvédelmi felelős tevékenysége.
o Rendezetlen családi helyzet esetén kollégiumi elhelyezés (az osztályfőnök javaslata alapján, a szülői
házzal egyeztetve). Az osztályfőnök és a gyermek-és ifjúságvédelmi felelős folyamatos kapcsolatot
tartanak fenn a kollégiumi nevelőtanárokkal.
o Tanárok segítő, személyes kapcsolattartása a rászoruló tanulókkal, személyes beszélgetések
problémamegoldó képességek fejlődésének elősegítése.
o Tanácsadás szülők, családok, nevelési, életvezetési gondjainak megoldására.
o Hiányzások fokozott figyelemmel kísérése.
o Felvilágosító munka a szociális támogatás lehetőségeiről. Az ingyenesen igénybe vehető
szolgáltatások.
o Pályázatok figyelése, részvétel pályázatokon.
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o Szoros kapcsolat a polgármesteri hivatallal és a gyermekjóléti szolgálattal, valamint az iskola
alapítványával annak érdekében, hogy a szociális hátrányt elszenvedő tanulók minél hamarabb
segítségben részesüljenek.
o Együttműködés a kortárssegítő diákokkal és tevékenységük támogatása.
o Pályaorientációs tevékenység, a továbbtanulás irányítása segítése.
o Kapcsolatfelvétel a szakszolgálati intézményekkel.
o Az érintett tanulók érdek- és esély érvényesülésének elősegítése.
Külső kapcsolatrendszer kiépítése, fenntartása:
A gyermek-és ifjúságvédelmi felelős és az osztályfőnökök feladata tájékoztatást adni ezekről, és megadni
a szervezetek elérhetőségét.
Az anyagi hátteret biztosító rendszer felkutatása:
A gyermek-és ifjúságvédelmi felelős és az osztályfőnökök a szülői értekezleteken, a fogadóórákon felvilágosítást nyújtanak a szociális juttatások lehetőségeiről.
A Katedra Iskolai Alapítványtól támogatást lehet kérni tanulmányi kirándulásokhoz, tanfolyamokhoz,
utazási költség térítéséhez, tanulmányi táborokhoz.
Az Alapítvány ösztöndíját szociálisan hátrányos helyzetű jó tanulmányi eredményű tanulók nyerhetik el
félévente.
ag) A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai
gyakorlásának rendje
A tanulóközösséget iskolánkban és a kollégiumban a diákönkormányzat képviseli, mellyel rendszeres
kapcsolatban van és partneri együttműködést tart az iskolavezetés. A diákönkormányzata alulról építkező
közösségi szervezet, amelynek tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed.
A diákközösség tevékenységét kijelölt tanár segíti, aki a növendékek kérésére eljárhat a diákönkormányzat képviseletében is. A diákönkormányzat dönt saját működéséről, a szabályzatai előkészítéséről.
A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézményműködésével
és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.
Az iskolai DÖK véleményét a Nkt. 48. § (4) bekezdésében foglaltakon kívül ki kell kérni:
o
o
o
o
o
o

a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál
a tanulók helyzetét elemző, értékelő, beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához
a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez
az egyéb foglalkozás formáinak meghatározásához
a könyvtár működési rendjének kialakításához
és az intézményi SZMSZ-ben meghatározott ügyekben.

A 20/2012. (VIII. 31.) számú, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló EMMI rendelet 169.§ (9) bekezdése alapján lehetővé kell tenni a DÖK képviselőjének a balesetek kivizsgálásában való részvételt.
ah) A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának formái
Az iskola egyik alapvető működési elve, hogy a társadalmi környezet folyamatos változásaira reagálva,
kölcsönös bizalomra épülő megfelelő iskolai klíma kialakításával nemcsak az iskola fejlődésének, az ered-
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ményes pedagógiai munkának lehetőségét, de a tanulók személyiségének gazdagodását, kiteljesedését, ezáltal az intézmény presztizsének, hírnevének erősítését is elősegítsék a tanulók, a szülők és a pedagógusok
közösen együtt, együttműködve egymással.
Az eredményesség elérése érdekében nélkülözhetetlen, hogy a szülők/tanulók és a tanárok közötti vélemény- és információcsere, valamint a szülők szempontjából a tájékoztatás és tájékozódás, valamint az iskolai életbe való egyéni bekapcsolódás lehetőségének biztosítása.
Az iskola legfontosabb partnerei a tanulók és a szülők, ezért a velük való kapcsolat kialakításában a bizalom és a kölcsönös felelősség elvének gyakorlatára helyezzük a hangsúlyt. Mind a tanulókkal, mind a
szülőkkel nyitott, támogató, személyre szóló kapcsolat megteremtésére törekszik mind az iskola, mind a
pedagógusok. Iskolánkban Szülői Szervezet működik.
Az intézmény tanulóinak közösségét diákönkormányzat képviseli intézményünkben, így a diákönkormányzat által biztosítja az iskola a lehetőségét, hogy a tanulók összességét érintőügyekben tájékozódhassanak, valamint azokban a kérdésekben, melyekben a jogszabályok erről rendelkeznek egyetértési, illetve
véleményezési jogukat gyakorolhassák.
A szülői szervezet figyelemmel kíséri a gyermeki, tanulói jogok érvényesülését, a pedagógiai munka
eredményességét. A diákok csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kér/kérhet az iskola vezetőjétől.
A tanulókkal és szülőkkel való kommunikáció módja elkülönül a beiskolázás előtti és utáni időszakban.
o Beiskolázás előtt: (telefonos, vagy személyes tájékoztatás)
o az igazgató,
o az igazgatóhelyettesek,
o az iskolatitkár,
o a szakvezető tanárok (informatikai, művészeti).
o Beiskolázás után:
o elsősorban az osztályfőnök,
o a tanító szaktanárok,
o az igazgatóhelyettesek,
o az iskolatitkár,
o gazdasági vezető,
o a kollégiumvezető (amennyiben kollégista a tanuló),
o az igazgató,
o a fegyelmi bizottság vezetője (fegyelmi tárgyalás esetén).
A szülőkkel való kommunikáció formái a következők:
o szülői értekezlet,
o fogadóóra,
o elektronikusnaplóba írt üzenet,
o egyénileg levélben, telefonon, vagy személyesen.
o Az értekezletek, illetve a fogadóórák rendszerességére az SZMSZ az irányadó, a konkrét
időpontokat pedig az éves terv tartalmaz. A tanulókkal és a szülőkkel való kommunikáció
elsőszámú felelőse az osztályfőnök, szükség esetén az intézmény igazgatója.
Az intézmény további partnerei és a kapcsolattartás formái:
Közvetlen partnereink:
o pedagógusok,
o oktatást segítő dolgozók,
o fenntartó (vele az intézmény vezetője, a gazdasági vezető, illetve az igazgatóhelyettesek tartják a
kapcsolatot)
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Közvetett partnereink:
o Kecskeméti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény,
o Bács-Kiskun Megyei Szakértői Bizottság,
o BKM Pedagógiai Szakszolgálat Kecskeméti Tagintézménye,
o BKKM TIT,
o Kecskeméti Kábítószer Egyeztető Fórum,
o RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat
o ÁNTSZ
o Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya
o Családsegítő Központ
o Nevelési Tanácsadó
o Védőnő, szakorvos
o Média
o Neumann János Egyetem,
o kollégiumok,
o azok a vállalatok cégek, melyek igénybe veszik az intézmény szolgáltatásait,
o azok a vállaltok, cégek, amelyek támogatják az intézményt, illetve
o azok a vállalatok, cégek, amelyek szolgáltatását igénybe veszi az intézmény ,
o az iskolai közösségi szolgálat szervezése során szerződött nonprofit szervezetek.
A közvetett partnerekkel való kapcsolattartást, a velük való kommunikációt meghatározza, hogy milyen
jellegű kapcsolatban áll az adott partner az intézménnyel, mely leginkább a kapcsolattartó személyét határozza meg. Igyekszünk minden partnerrel folyamatos kommunikációt fenntartani, függetlenül attól, hogy a
kapcsolattartás tárgya mit kívánna meg.
ai) A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint a szóbeli felvételi
vizsgák követelményei
Tanulmányok alatti vizsgák szabályai:
A tanulmányok alatti vizsgák típusai:
o
o
o
o

különbözeti vizsga,
osztályozóvizsga,
javítóvizsga,
pótló vizsga.

A tanulmányok alatti vizsgák lebonyolítási szabályait a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szabályozza,
a vizsgák és azok előkészítése e szabályozás alapján zajlanak. (6. sz. melléklet: Tanulmányok alatti vizsgák vizsgarészei)
Amennyiben a tanulót nem utasították vizsgára, hanem saját elhatározásából kíván vizsgát tenni, akkor a
vizsgára írásban jelentkeznie kell az iskola által alkalmazott formanyomtatványon. A jelentkezési lap
beszerezhető az iskola titkárságán és az iskola elektronikus naplójából letölthető.
Az vizsgaidőszakokat és az adott vizsgaidőszakokra vonatkozó jelentkezés módját és határidőit az iskola
házirendjében kell szabályozni.
A jelentkezőnek, amennyiben sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló, akkor a vizsgára vonatkozó kérését – a jogszabályban meghatározott lehetőségek
erejéig - a szakértői bizottság szakvéleményével megalapozva szintén a jelentkezési lapon kell kérnie.
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1. A felvétel és átvétel - Nkt. keretei közötti- helyi szabályai, a szakképzésről szóló törvény felvételre,
átvételre vonatkozó rendelkezései
1.1.Felvétel és átvétel az iskolába
Informatikus szakra (OKJ 54 481 06):
o A kilencedik évfolyamra alapfokú iskolai végzettséggel, az általános iskolában elért tanulmányi
eredmény alapján, az iskola aktuális felvételi szabályzatában leírt felvételi jegyzék sorrendjében,
az engedélyezett férőhelyek erejéig vehetők fel a jelentkezők.
o Felsőbb évfolyamokra azonos szakmacsoportból jelentkező tanuló esetén az igazgató döntésével,
egyedi elbírálás alapján lehet bekerülni.
Ha a jelentkező más szakmacsoportból kíván átjelentkezni, akkor a hiányzó szakmai ismeretek pótlását sikeres különbözeti vizsgákkal teljesítenie kell. Az átvétellel és a különbözeti vizsgák letételének ütemezésével kapcsolatos döntést az igazgató hozza meg.
Grafikus (OKJ 54 211 04) szakra:
o A kilencedik évfolyamra alapfokú iskolai végzettséggel, az általános iskolában elért tanulmányi
eredmény és az iskola által szervezett alkalmassági vizsga eredménye alapján vesszük fel a diákokat.
o A további évfolyamokra (a képzés közben) az igazgató döntésével, egyedi elbírálás alapján lehet
bekerülni, a művészeti szakvezető javaslata alapján. Eltérő tantárgyi struktúra esetén az átvétel feltétele az alkalmassági vizsgán és a különbözeti vizsgán való megfelelés. A képző- és iparművészeti
szakközépiskolából átjelentkezőknek nem kell alkalmassági vizsgát tenniük.
Gimnáziumba:
o A kilencedik évfolyamra az általános iskolában elért tanulmányi eredmény alapján vesszük fel a
diákokat.
o A további évfolyamokra (a képzés közben) az igazgató döntésével, egyedi elbírálás alapján lehet
bekerülni. Eltérő tantárgyi struktúra esetén az átvétel feltétele a különbözeti vizsgán való megfelelés.
Felvételi vizsgák szabályai
o Intézményünkben nem szervezünk szóbeli felvételi vizsgát.
o A felvételi pontszámok számítása az általános iskolából hozott érdemjegyek alapján történik.
o A gimnáziumi emelt óraszámú művészeti képzésre és a művészeti tagozatra jelentkezőknél a hozott pontszám mellett a felvételi alkalmassági vizsga eredményét is figyelembe vesszük.
Az alkalmassági vizsgák szabályai:
A gimnáziumi emelt óraszámú művészeti képzésre és a művészeti tagozatra jelentkezők egyéb képességeit és készségeit szakmai alkalmassági vizsgán ismerjük meg.
Az alkalmassági vizsga részei:
o Tárgycsoport tanulmányrajza, teljes tónussal
(60 perc)
o Csendélet festése
(60 perc)
o Kreatív tervezés, a vizsgán megadott szempontok szerint (60 perc)
o Otthon készült önálló munkák bemutatása
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1.2. Jelentkezés a szakképző évfolyamokra
Informatikai rendszerüzemeltető szak (OKJ 54 481 06):
o Jelentkezés:
o 5/13. évfolyamra: A 12. évfolyam végén a tanulói jogviszony megszűnése előtt az iskola
informatikai szakgimnáziumi osztályba járó diákjai írásban jelentkezhetnek a szakképző
évfolyamra. A tanulói jogviszony időszakában a felvétel automatikus. Amennyiben a tanuló a jelentkezését a tanulói jogviszonyának megszűnése után nyújtja be, akkor egyedi
elbírálás alapján az iskola igazgatója dönt a felvételről.
o 1/13. évfolyamra: Minden érettségi bizonyítvánnyal rendelkező, jogszabályban meghatározott életkorú állampolgár az iskola honlapjáról letölthető formanyomtatvány kitöltésével
és leadásával jelentkezhet. A jelentkezés melléklete az érettségi bizonyítvány másolata. A
felvételről az iskola igazgatója dönt.
o Átjelentkezés: Szakképzési évfolyamra csak azonos szakképzésben részt vevő jelentkező vehető
át. Az átvételről az igazgató dönt. Egyedi elbírálás alapján az 1/13. évfolyam esetén az első félévben
átvehető érettségi bizonyítvánnyal rendelkező jelentkező is. Az átvételről az igazgató dönt.
Grafikus (OKJ 54 211 04) szakra:
o Saját diákunk esetében az érettségi bizonyítvány.
o A tanuló érettségi bizonyítvány hiányában is bekapcsolódhat a középiskola befejező szakképző
évfolyamának elvégzésébe azzal, hogy legkésőbb a tizenharmadik évfolyam első félévének utolsó
tanítási napjáig megszerzi az érettségi végzettséget. Megszűnik a tanuló tanulói jogviszonya, ha a
megadott határidőig az érettségi végzettséget nem szerzi meg.
Felvétel a 13. és 14. szakképzési évfolyamra, más intézményben érettségizett diák esetén Grafikus (OKJ 54 211 04) szakra:
o Érettségi utáni 2 éves komplex szakmai vizsgára felkészítő szakképzésre – szakmai előképzettség nélkül – érettségi bizonyítvány és szakmai alkalmassági vizsga alapján lehet belépni. A jelentkezés feltétele a nappali tagozatra 18-23 éves kor.

ak) Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv
Az elsősegély-nyújtási ismeretek oktatására a szaktárgyi órák adta lehetőségek mellett az osztályfőnöki
órák keretei közt kerül sor, az alábbi ütemezés és tematika szerint.
Évfolyam
9. évf.
9. évf.
10. évf.
10. évf.
11. évf.
11. évf.
12. évf.
12. évf.

Ütemezés
1. félév
2. félév
1. félév
2. félév
1. félév
2. félév
1. félév
2. félév

Téma
Általános ismeretek, Teendők baleset helyszínén
Egyszerű betegvizsgálatok, Újraélesztés
Kimentés, Sérülések
Vérzések
Égés, Maró szerek által okozott sérülések, Mérgezések
Csontok, izületek sérülései
Sokk, Légúti idegen anyag
Rosszullétek, Különleges események
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B) AZ ISKOLA HELYI TANTERVE
ba) Választott kerettanterv megnevezése
Intézményünk helyi tantervének alapjául szolgáló kerettantervek:
Közismereti tantervek:


Gimnáziumi osztály (9-12. évfolyam):
Az 51/2012. (XII. 21.) a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló EMMI
rendelet 3. számú mellékletében kiadott kerettantervek



Informatikai szakközépiskolai osztály (9-12. évfolyam; kifutó):
Az 51/2012. (XII. 21.) a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló EMMI
rendelet 6. számú mellékletében kiadott kerettantervek
Informatikai szakgimnáziumi osztály (9-12. évfolyam; felmenő):
Az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 14. mellékletében kiadott kerettanterv





Művészeti szakközépiskolai osztály (9-12. évfolyam; kifutó):
Az 51/2012. (XII. 21.) a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló EMMI
rendelet 6. számú mellékletében kiadott kerettantervek
Művészeti szakgimnáziumi osztályokban – felmenő rendszerben
Az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 14. melléklet VII. kerettanterv
Az 26/2018. (VIII. 7.) EMMI rendelet 1. mellékletében kiadott kerettanterv

Szakmai tantervek:



A 14/2013. (IV.05.) NGM rendeletnek megfelelőek kifutó)
A 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet; a 24/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet és
az 5/2018. (VII. 9.) ITM rendeletnek megfelelőek (felmenő)
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Munkaközösségek

Óraterv a kerettantervekhez
Szakközépiskola (INFORMATIKA)
Szakközépiskola (MŰVÉSZ)
Gimnázium
Tantárgyak
9. 10. 11. 12.
Tantárgyak
9. 10. 11. 12.
Tantárgyak
9. 10. 11. 12.
Magyar nyelv és irodalom
4
4
4
4 Magyar nyelv és irodalom 4 4
4
4 Magyar nyelv és irodalom 4 4 5 5
Idegen nyelvek
4
4
4
4 Idegen nyelvek
4 4
4
4 I. Idegen nyelv
4 4 5 5
Matematika
4
3
4
4 Matematika
3 3
3
3 Matematika
4 4 4 5
Etika
Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek
Fizika
Kémia
Biológia – egészségtan
Földrajz
Művészetek* (Mozgóképkultúra és médiaismeret)
Informatika

1

Etika

2

2

3

3

2
2

2
2
2
1

2

2

2
1

1

2

1

Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek
Fizika
Kémia
Biológia – egészségtan
Földrajz
Művészetek*
(Vizuális kultúra)
Informatika

1
2

2

3

2
2

2
1
2
1

1

1

1

2

2

2

Testnevelés és sport

5

5

Tánc és dráma

1

Szakmai tárgyak

6

7

8

Testnevelés és sport
5 5
Helyi szinten szakmai
képzésre fordítható szabad 3
2
sáv
11 Szakmai tárgyak
11 12

Osztályfőnöki

1

1

1

1

Osztályfőnöki

1

Rendelkezésre álló órakeret

35

36

35

35

Rendelkezésre álló órakeret

5

2

Etika
3

1
2

1

5

Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek
Fizika
Kémia
Biológia – egészségtan
Földrajz

1
2

2

3

3

2
2

2
2
2
2

2

2

2
1

2
1

2

2

5

5

1

1

3

3

2

Művészetek*
Informatika

2

3

Testnevelés és sport

5

5

1

1

1

1

5

5

2

1

13

16 Ének-zene

1

1

1

40 40

40

40 Dráma és tánc

Vizuális kultúra

2

Életvitel és gyakorlat
II. Idegen nyelv

3

3

Osztályfőnöki
1 1 1 1
Rendelkezésre álló órake35 36 35 35
ret

39

Humán
Idegen nyelvi
Reál
Művészeti
Informatikai
Osztályfőnöki

bb) A választott kerettanterv által meghatározott óraszám feletti kötelező tanórai foglalkozások,
továbbá a kerettantervben meghatározottakon felül a nem kötelező tanórai foglalkozások
meghatározása
A kötelező tantárgyak és óraszámok átvétele mellett a nevelőtestületeknek döntenie kell az évfolyamonkénti órakeret 10%-ának (szabad órakeret) felhasználási módjáról. (Az órakeret felhasználása kötelező.) Dönthetnek például a minimális óraszámmal közölt tantárgyak időtartamának megemelése mellett,
vagy szabadon választható tantárgyat vezethetnek be. Választhatnak a kerettantervekben szereplő emelt
óraszámú tantárgyi kerettantervet, illetve alkalmazhatnak az iskola gyakorlatában korábban kidolgozott
és/vagy használt tantárgyi tantervet, továbbá az iskolák saját tantárgyat/tantárgyakat is alkothatnak.
A fentieken túl az iskolák dönthetnek a tantárgyi órakeret 10%-ának felhasználásáról is. Például az
iskola úgy is határozhat, hogy a helyi tantervben nem ír elő további tananyagot, helyi jelentőségű tartalmakat; nem választ a választható tantárgyakból, hanem az egyes tematikai egységek között osztja el a rendelkezésre álló időkeretet az alkalmazható tudás megszerzése vagy a képességek fejlesztése céljából.
A két évfolyamra megfogalmazott tantárgyi óraszámok tanévenkénti meghatározása is az iskola szakmai feladata közé tartozik. A két tanévre előírt ismeretek és fejlesztési követelmények szétválasztása megtörténhet a tematikai egységek mentén is, de bizonyos esetekben (elsősorban képességfejlesztésre irányuló
egységek tekintetében) a tematikai egységek meg is bonthatók. A tanévekre történő bontás során a megadott
óraszámot annak figyelembevételével szükséges meghatározni, hogy a fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végére teljesüljenek.
A 2013/2014 tanévtől kezdődően felmenő rendszerben kivezetésre kerülő helyi tanterv óratervei megtalálhatók a Katedra Középiskola Pedagógiai programjának 4.0 verziójában.
A 2016/2017 tanévtől kezdődően felmenő rendszerben kivezetésre kerülő helyi tanterv óratervei megtalálhatók a Katedra Középiskola Pedagógiai programjának 4.3 verziójában.
bc) az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának
elvei, figyelembe véve a tankönyv térítésmentes igénybevétele biztosításának kötelezettségét
o A hivatalos tankönyvjegyzékben szereplő, szakmailag pontos, az érvényben lévő tantervi
követelményeknek megfelelő tankönyvekből válasszunk.
o Pedagógusaink nem választhatnak olyan tankönyvet, amelynek igénybevétele az iskolai
tankönyvrendelés és tankönyvellátás jogszabályban meghatározott rendje szerint nem biztosítható
valamennyi tanulónak.
o Az iskola helyi tanterve alapján a munkaközösségek határozzák meg az adott évfolyam adott
tantárgyához szükséges taneszközöket.
o Tanítási év közben a meglévő tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök beszerzésére
vonatkozó döntés nem változtatható meg, ha abból a szülőre fizetési kötelezettség hárul.
o A tanulók számára az iskola biztosítja az idegen nyelv tanulásához szükséges könyvek kivételével
a tankönyveket, feladat-és szöveggyűjteményeket, atlaszokat, füzeteket. A többi taneszköz
beszerzése a tanév kezdetére a szülő kötelessége.
o A taneszközök kiválasztásának elvei:
o a tankönyvrendelésbe a pedagógus csak olyan tankönyv felvételét javasolhatja, amely
megfelel az alkalmazott tantervnek, és amelyet a tantárgy tanulása során a tanulók rendszeresen használnak;
o a pedagógiai munka egysége és az iskolán belüli átjárhatóság biztosítása érdekében azon
tanulók számára, akik az adott tantárgyat az adott évfolyamon azonos tanterv szerint tanulják, egységesen ugyanazt a tankönyvet kell megrendelni,
o a taneszköz használatában a viszonylagos állandóságra törekszünk (váltásra csak az oktatás minőségét javító esetben kerül sor),
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o a több tanéven át használható eszközöket előnyben részesítjük,
o az iskolavezetés tájékoztatja a szülőket a kölcsönözhető tankönyvekről, illetve arról, hogy
milyen feltételek mellett kaphatnak támogatást, térítésmentességet (ingyenes hozzájutást)
a tanulók a tankönyvek megvásárlásához.
bd) A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósításának részletes
szabályait
A fejlesztési területek, nevelési célok a teljes iskolai nevelési oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg,
így áthatják a pedagógiai folyamat egészét. Olyan területek egymástól független és összehangolt fejlesztését jelentik, amely a nevelési folyamat alapvető célját képezi, jól lehet, konkrét tantárgy formájában nem
kerül megjelenítésre a kerettantervek között. A fejlesztések azonban alapfeladat egy egészséges és jól működő társadalom kialakításához.
1. Erkölcsi nevelés:
Alapvető célja, a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, a cselekedeteikért és azok következményeiért viselet felelősségtudatuk elmélyítése, igazságérzetük kibontakoztatása, társadalmi beilleszkedésük elősegítése. A pedagógus, és az iskola minden dolgozója saját magatartásával, viselkedésével példaként szolgál az
iskola tanulói számára. A társadalmi viselkedés általános szabályai, az értékrend átadása, minden tantárgy
tanítási órájához hozzátartozik, az említett tanári viselkedésformákon túl az iskolai, órai rend megszervezésében, kommunikációban, kiszámíthatóságban. Konkrét területként az erkölcsi neveléshez az etika, az
osztályfőnöki órák anyaga, továbbá a hivatalos és nem hivatalos iskolai rendezvények tartoznak.
2. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
A tanulók ismerjék meg a nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait. Az iskolavezetés alapvető filozófiája az, hogy csak egészséges és szilárd nemzeti öntudattal, és lokálpatrióta érzelmekkel építhető a jövő,
mind szűkebb, mind tágabb pátriánkban. A magyar, a történelem, a földrajz és az osztályfőnöki órákhoz
kapcsolódik közvetlenül e terület fejlesztése. Ezen túl minden iskolai rendezvény, nemzeti ünnepektől az
osztálykirándulások megszervezéséig, az itt elérni kívánt célok jegyében történnek. Az intézmény igyekszik megragadni saját lehetőségein túl, minden olyan pályázati formát, amelyből ezek a feladatok finanszírozhatók.
3. Állampolgárságra, demokráciára nevelés
A demokratikus jogállam működésének alapja az állampolgári részvétel, amely erősíti a nemzeti öntudatot,
kohéziót, összhangot teremt az egyéni célok és a közjó között. A közügyekben való részvétel a megfelelő
tájékozottság és megalapozott ismeretek alapján, a nyugati típusú demokráciákban az állami és társadalmi
élet mozgatórúgója. Erre kötelességünk felkészíteni tanulóinkat. Célunk, hogy olyan törvénytisztelő és ismerő tanulókat neveljünk, akik állampolgári kötelezettségük alapján országunkban biztosítják a demokratikus működés feltételeit. A témakörök alapvetően történelem és az osztályfőnöki órák anyagához tartoznak, amelynek keretében a lehetőségek szerint, különböző hivatalok meglátogatását tervezhetjük, ahol a
tanulóink információt nyerhetnek arra vonatkozóan, hogy milyen állampolgári jogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek, és ezeket hogyan alkalmazhatják. ( pl. rendhagyó testületi ülés a városi hivatalban, NAV
előadás az adózásról és az adórendszerről…… stb. )
4. Az önismeret és társas kultúra fejlesztése
Az önismeret - mint a személyes tapasztalatok és a megszerzett ismeretek tudatosításán alapuló képesség –
a társas kapcsolati kultúra alapja. Az ember, társas lény, de az csak akkor gyakorolható megfelelően, ha
saját személyiségének ismerete megfelelő alapot nyújt hozzá. Jelen terület fejlesztése alapvetően osztályfőnöki feladat, az osztályfőnöki órák anyagának része kell, hogy legyen, ezen kívül az iskola megragad
minden olyan lehetőséget, akár nem hivatalos keretek között is, amelyek ezen célok elérését szolgálják.
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5. Családi életre nevelés
A családnak kiemelkedő jelentősége van, a gyerekek, a fiatalok erkölcsi érzékének, önismeretének, testilelki egészségének, közösségi létének kialakításában. A család a társadalom építőköve. Napjainkban, amikor azt látjuk, hogy tanulóink jelentős része családi körülmények között él, a komfortos családi élet bemutatása és propagálása elsőrendű kérdés. A biológia és az osztályfőnöki órákon kívül olyan rendezvények is
foglalkoznak a családi életre neveléssel, ahol saját pedagógus, vagy iskolaorvos, védőnő, pszichológus,
családsegítő szolgálat munkatársai ismertető előadást tartanak a témában. Ebben a kérdéskörben az iskolában foglalkozni kell a szexuális kultúra kérdésével is, amely az osztályfőnöki tananyag része és iskolánk
orvosa, vagy védőnője közreműködésével kerül megszervezésre.
6. A testi és lelki egészségre nevelés
Az egészsége életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli megéléséhez. A
magyar nyelvben az egészség a teljességre utal, amely tartalmazza a megfelelő fizikai, és mentális állapotot.
Meggyőződésünk, hogy a kettő nem független egymástól, ezért fejlesztése is csak együttesen lehet eredményes. E témakörhöz a testnevelés, a biológia, az osztályfőnöki, a művészeti tantárgyak tartoznak. Ide
tartozik még a tanulók egészségügyi szűrése, és a védőnői jelenlét biztosítása az iskola területén. A különböző szakszolgálatokkal együttműködve, szülői együttműködés esetén, megkeressük a lehetőséget, a mentális problémák szakavatott kezelésének a biztosítására is.
A 9. évfolyam számára szervezett tanulásmódszertani tábornak eleme a relaxáció technikájának elsajátíttatása és alkalmazási lehetőségeinek bemutatása.
Sportnap, illetve a diáknapon játékos sportprogramok és -versenyek szervezése. A Nagy sportágválasztó
rendezvényen való részvétel, évente több alkalommal vízilabda- és úszó edzések és versenyek megtekintése, elemzése.
7. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
A Nemzeti Alaptanterv ösztönzi a személyiségfejlesztő, nevelő oktatást, melynek része a fiatalok felelősségvállalás, önkéntesség területén való fejlődéséhez szükséges feladatok meghatározása. A másokért való
munka, akkor teljesedik ki igazán, ha azt a tanuló teljesen önkéntes alapon, saját meggyőződéséből teszi.
Iskolánknak együttműködést kell kialakítani olyan szervezetekkel, amelyek lehetővé teszik, hogy a tanulók
tapasztalatot szerezzenek a segítségnyújtás szükségességéről és módjairól.
Az előírásoknak megfelelően megszerveztük az érettségihez szükséges önkéntes munkaórák teljesítésének
feltételeit. Az önkéntes munkát igénylő szervezetekkel szerződéseket kötöttünk, velük a kapcsolattartás
folyamatos.
8. Fenntarthatóság, környezettudatosság
A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag változatosságát, a természetben és a kultúrában. Meg kell tanulnia az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és felelősségteljesen megújulási képességükre tekintettel használni. Jövőnk szempontjából alapvető témakör: meggyőződésünk,
hogy a 21. század nagy kihívása az energiagazdálkodás kérdése. Intézményünk lehetősége szerint él azon
pályázati lehetőségekkel, amelyek az energiafelhasználás csökkentését és a környezettudatosságra való nevelést szolgálják. A témakörök jelentős területe a természettudományos tantárgyak anyagai közé tartozik.
Biológia, kémia, fizika órákon az adott anyaghoz kapcsolódóan igyekszünk megvilágítani a szükséges ismereteket erre vonatkozóan.
Kapcsolódás a Fenntarthatósági témahéthez.
9. Pályaorientáció
Az iskolának – a tanuló életkorához igazodva, és lehetőségéhez képest – átfogó képek kell nyújtani a munka
világáról. Intézményünk jellegéből fakadóan, a pályaorientáció a mindennapok része. A tanulók látókörének szélesítése, a munka világának kellő, alapos és széles körű bemutatása segítséget nyújthat a pályaválasztáshoz. Jó kapcsolatot ápolunk szakmai szervezetekkel (pl.: Munkaügyi Központ, Kereskedelmi és Iparkamara) akik rendszeresen keresnek minket, programjukba illesztett pályaorientációs programokkal.
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Az iskolát fenntartó alapítvány személyiségvizsgálat keretében, minden évben megszervezi a 12. évfolyamos tanulók számára a pályaorientációs teszt megírását, és biztosítja az ehhez kapcsolódó kiértékelő beszélgetésen való részvételt.
10. Gazdasági és pénzügyi nevelés
A felnövekvő nemzedéknek hasznosítható ismeretekkel kell rendelkeznie, a világgazdaság, a nemzetgazdaság, a vállalkozások és a háztartások életében meghatározó gazdasági- pénzügyi intézményekről és folyamatokról. Bár ez a terület közvetlenül nem tartozik az iskolánkban folyó képzésünkhöz, a szakképzés
vonatkozásában tananyagként megjelenik. Emellett célunk az is, hogy minden tanulónk segítséget kapjon
a gazdasági- és pénzügyi folyamatokban való tájékozódáshoz.
A pénzügyi témahét által javasolt programok megvalósításával is hozzájárulunk diákjaink pénzügyi ismereteinek fejlesztéséhez.
11. Médiatudatosságra nevelés
A médiatudatosságra nevelés lehetővé teszi, hogy a tanulók értsék az új és hagyományos médiumok nyelvét, nem utolsó sorban tudjanak azok mögé látni. Gimnáziumi tanulóink kerettantervben meghatározott
formában mozgóképkultúra és média ismeret tantárgyat tanulnak. Ez azonban nyilvánvalóan nem elég, hiszen a mindennapok világa a médiában kommunikál és manipulál, éppen ezért minden olyan tantárgy vonatkozásában, ahol ez szóba kerülhet elsősorban informatika és osztályfőnöki órákon a tananyaghoz kapcsolódóan annak kiegészítéseként a médiát tudatosan is helyesen használó diákokat kívánunk nevelni.
12. Tanulás tanítása
A tanulás tanítása az iskola alapvető feladata. Már a 9. évfolyam megkezdése előtt a diákok tanulásmódszertani táborban vesznek részt. Minden pedagógus teendője, hogy felkeltse az érdeklődést az iránt, amit
tanít, útbaigazítást adjon, a tananyag elsajátításával, szerkezetével, hozzáférésével kapcsolatban. Ezért minden tantárgy tanulásának megkezdésekor a tantárgyhoz kapcsolódó eredményes tanulási módszert és gyakorlást ajánl a diákok számára. Igény és szükség esetén az iskola megkeresi annak a lehetőségét, hogy azon
tanulóknak, akik erre rászorulnak és igénylik, a felzárkóztató foglalkozások keretein belül, tanulási technikák tanítását is lehetővé tegye. Az osztályfőnöki tananyaghoz kapcsolódóan, az osztályfőnök vagy maga,
vagy ha hozzá jobban értő szakembert talál, tartson előadást különböző tanulási módszerek és technikák
ismertetésével kapcsolatban.
be) Testnevelés, testmozgás megvalósításának módja
A Nkt. 27. § (11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezzük meg.
A helyi megvalósításának részletes szabályai a pedagógiai program „A teljes körű egészségfejlesztéssel
összefüggő feladatok” c. fejezetében találhatók.
bf) a választható tantárgyak, foglalkozások, és a pedagógusválasztás szabályai
Az Iskola az emelt szintű érettségi vizsgára, illetve az adott tantárgy iránt érdeklődő diákok számára a
Pedagógiai Programban meghatározott NAT által előírt kötelező tantárgyi tartalmakon és kompetenciafejlesztéseken túlmenően, órarendbe illesztett foglalkozásokat kínál, melyek a következők:
o gimnáziumi tanulóink számára 11. és 12. évfolyamon:
o matematika érettségi előkészítő
o informatika érettségi előkészítő
o vizuális kultúra érettségi előkészítő
o szakgimnáziumi, informatika tagozaton tanuló diákjaink számára 11. és 12. évfolyamon:
o matematika érettségi előkészítő
o informatika érettségi előkészítő
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o szakgimnáziumi, művészeti tagozaton tanuló diákjaink számára 11. és 12. évfolyamon:
o vizuális kultúra érettségi előkészítő
o művészettörténet érettségi előkészítő
Az Igazgató – a fenntartó engedélyével – a fentieken kívül - külön írásbeli kérelem - alapján más foglalkozások beindítását is engedélyezheti. A kérelmet bárki benyújthatja, melyhez a kérelmezőnek be kell szerezni a szülői szervezet és a diákönkormányzat írásbeli véleményét is. A kérvény a szeptemberben induló
foglalkozások vonatkozásában március 1-éig nyújtható be, mellyel kapcsolatban az engedélyező vagy elutasító döntést az Igazgató április 30-áig hozza meg, és hirdeti ki.
A választható foglalkozásokra (beleértve az engedélyezett foglalkozásokat is) minden év május 20-ig
lehet jelentkezni írásban. A jelentkezési lapot kiskorú tanuló esetén a gondviselőnek is alá kell írnia.
A jelentkezések alapján az Igazgató dönt a következő tanévben beinduló csoportokról. Amennyiben egy
foglalkozásból több csoport is indul, akkor a foglalkozásokat előreláthatóan vezető pedagógusok nevét június 5-ig az elektronikus naplón és az intézmény hirdetőtábláján keresztül közzéteszik. Ebben az esetben a
foglalkozásra jelentkezett diákok a tanév szorgalmi időszakának utolsó napjáig írásban kérhetik, hogy melyik pedagógus által vezetett csoportban kívánnak tanulni. A tanuló kérését a csoportlétszám (=összes jelentkezők száma/induló csoportok száma) feltöltéséig mérlegelés nélkül teljesíteni kell. Amennyiben a csoportlétszámnál többen jelentkeznek egy adott pedagógus által vezetett csoportba, akkor a csoportbontást a
jelentkező kérésében esetlegesen feltüntetett érvelés indokoltságának és a nyilatkozatok beérkezési időpontjának figyelembevételével kell meghozni és nyilvánosságra hozni.
bg) választható érettségi vizsgatárgyaink
Az iskola által szervezett érettségi vizsgákon diákjaink a következő vizsgatárgyakat választhatják középszinten, amennyiben a jelzett vizsgára bocsátási feltételeket teljesítik.
Tagozatonként a felsorolt vizsgatárgyakhoz kapcsolódó tantárgyak vonatkozásában biztosítja az Iskola a
középszinten történő kötelező felkészítést.
Gimnáziumi tanulók esetén:
Vizsgatárgy neve
magyar nyelv és
irodalom
történelem
angol nyelv
német nyelv
matematika
fizika
kémia
biológia
földrajz
informatika

A vizsgára bocsátás feltétele
a „magyar nyelv és irodalom” tantárgy
helyi tantervében leírt követelményeinek teljesítése
a „történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek”
tantárgy helyi tantervében leírt követelményeinek teljesítése
az „angol nyelv” tantárgy
helyi tantervében leírt követelményeinek teljesítése
a „német nyelv” tantárgy
helyi tantervében leírt követelményeinek teljesítése
a „matematika” tantárgy
helyi tantervében leírt követelményeinek teljesítése
a „fizika” tantárgy
helyi tantervében leírt követelményeinek teljesítése
a „kémia” tantárgy
helyi tantervében leírt követelményeinek teljesítése
a „biológia - egészségtan” tantárgy
helyi tantervében leírt követelményeinek teljesítése
a „földrajz” tantárgy
helyi tantervében leírt követelményeinek teljesítése
az „informatika” tantárgy
helyi tantervében leírt követelményeinek teljesítése
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Vizsgatárgy neve
testnevelés
mozgóképkultúra és
médiaismeret
vizuális kultúra
etika

A vizsgára bocsátás feltétele
a „testnevelés és sport” tantárgy
helyi tantervében leírt követelményeinek teljesítése
a „mozgóképkultúra és médiaismeret” tantárgy
helyi tantervében leírt követelményeinek teljesítése
a „vizuális kultúra” tantárgy
helyi tantervében leírt követelményeinek teljesítése
az „etika” tantárgy
helyi tantervében leírt követelményeinek teljesítése

Informatika tagozatos szakgimnáziumi* tanulók esetén:
Vizsgatárgy neve
magyar nyelv és
irodalom
történelem

A vizsgára bocsátás feltétele
a „magyar nyelv és irodalom” tantárgy
helyi tantervében leírt követelményeinek teljesítése
a „történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek”
tantárgy helyi tantervében leírt követelményeinek teljesítése
angol nyelv
az „angol nyelv” tantárgy
helyi tantervében leírt követelményeinek teljesítése
német nyelv
a „német nyelv” tantárgy
helyi tantervében leírt követelményeinek teljesítése
matematika
a „matematika” tantárgy
helyi tantervében leírt követelményeinek teljesítése
fizika
a „fizika” tantárgy
helyi tantervében leírt követelményeinek teljesítése
kémia
a „kémia” tantárgy
helyi tantervében leírt követelményeinek teljesítése
biológia
a „biológia - egészségtan” tantárgy
helyi tantervében leírt követelményeinek teljesítése
földrajz
a „földrajz” tantárgy
helyi tantervében leírt követelményeinek teljesítése
informatika
az „informatika” tantárgy
helyi tantervében leírt követelményeinek teljesítése
testnevelés
a „testnevelés és sport” tantárgy
helyi tantervében leírt követelményeinek teljesítése
*a 2018/2019 tanévben még szakközépiskolai
Művészeti tagozatos szakgimnáziumi* tanulóink esetén:
Vizsgatárgy neve
magyar nyelv és
irodalom
történelem
angol nyelv
német nyelv
matematika

A vizsgára bocsátás feltétele
a „magyar nyelv és irodalom” tantárgy
helyi tantervében leírt követelményeinek teljesítése
a „történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek”
tantárgy helyi tantervében leírt követelményeinek teljesítése
az „angol nyelv” tantárgy
helyi tantervében leírt követelményeinek teljesítése
a „német nyelv” tantárgy
helyi tantervében leírt követelményeinek teljesítése
a „matematika” tantárgy
helyi tantervében leírt követelményeinek teljesítése
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a „fizika” tantárgy
helyi tantervében leírt követelményeinek teljesítése
kémia
a „kémia” tantárgy
helyi tantervében leírt követelményeinek teljesítése és a kémia fakultációs foglalkozásokon való részvétel 11. és 12. évfolyamokon
biológia
a „biológia - egészségtan” tantárgy
helyi tantervében leírt követelményeinek teljesítése
földrajz
a „földrajz” tantárgy
helyi tantervében leírt követelményeinek teljesítése
testnevelés
a „testnevelés és sport” tantárgy
helyi tantervében leírt követelményeinek teljesítése
vizuális kultúra
a „vizuális kultúra” tantárgy
helyi tantervében leírt követelményeinek teljesítése
művészettörténet
a „művészettörténet” tantárgy
helyi tantervében leírt követelményeinek teljesítése
*a 2018/2019 tanévben még szakközépiskolai
fizika

bh) A középszintű szóbeli érettségi vizsga témakörei
A középszintű érettségi témaköreinek összeállítása minden évben a tanév munkarendjének megfelelően
szeptember hónapban történik, melynek felelősei a munkaközösség-vezetők és az adott tanévben érettségiztető szaktanárok. A középszintű szóbeli érettségi vizsga témaköreit az azonos című melléklet tartalmazza.
bi) A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban történő ellenőrzési és
értékelési módja, a magatartás és szorgalom minősítésének elvei
1. Az ellenőrzés területei, mérések:
o Tanulói tevékenységek, tantárgyi eredmények:
o
osztályzatok, értékelések,
o
versenyek, vetélkedők,
o
továbbtanulási, átlépési arány,
o
nyelvvizsgák
o Tanulói magatartás, viselkedés tudatossága, belsővé válása, akarati elemek
o Évente ismétlődő mérések
Mérési területek
Tanulási szokások, tantárgyi és iskolai attitűd
Matematika: tájékozottság,
tudásmérés
Nyelvi szintmérések
Matematikai kompetencia
Szövegértési kompetencia
Idegen nyelvi kompetencia felmenő rendszerben
Érettségi

osztály
9.
9.
10.
9.

Időpont
tanulásmódszertan tábor
szeptember
szeptember
szeptember

10.

országos mérések

12.

május-június

o A 9. 10. és 11. évfolyam végén helyi vizsgákat szervezünk az érettségire és a felvételikre való előkészítés céljából. A vizsgáztatás a diákok mérsékeltebb terhelése érdekében a 4.6.-ban meghatározott elvek szerint történik.
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Az ellenőrzés, mérések feladata, hogy vizsgálja:
o a tényleges állapot eredményeit, tendenciáit; a célokhoz való viszonyát, a megvalósulás fokát,
o és fogalmazza meg a szükségesnek látszó módosítások körét.
Szükség esetén:
o a tantervi célok, követelmények, tevékenységek és eredmények belső koherenciáját,
o és fogalmazza meg a szükségesnek látszó módosítások körét.
2. Az értékelés
o
o
o
o
o
o
o
o

2.1. Az értékelés funkciói:
a visszajelzés eszköze,
a motiváció egy eszköze,
az elvárt, követelményekben megfogalmazott ismeretekhez való viszony, illetve mérték kontrolljának eszköze,
a hasonló tevékenységet végzőkhöz képest kialakult relatív helyzet meghatározásának eszköze,
versenyorientációt, sikert, kudarcot jelez,
az önismeret kontrollja,
az elvárt képességek szintmérésének eszköze,
az előrehaladás mérésének eszköze.
2.2. A tanulmányi munka ellenőrzésének, értékelésének alapelvei

A tanulmányi munka folyamatos ellenőrzése, értékelése minden pedagógus törvényben rögzített joga és
kötelessége. Fontosnak tartjuk azonban, hogy ellenőrző-értékelő munkánkat egységes alapelvek szerint végezzük. Az értékelés funkciója rendkívül sokrétű, differenciált. Iskolánk tantestülete az egységes értékelési
rendszer kialakítása során az értékelés alábbi funkcióit vette figyelembe:
o Az értékelés a tanulót, a szülőt és a pedagógust tájékoztatja a végzett munka eredményéről, a tananyag elsajátításának pillanatnyi szintjéről, mértékéről
o Érdekeltté teszi a tanulót a tanulásban, vagy más értékelt tevékenységben elért eredményének javításában
o A motiváció egyik eszköze, segíti az önértékelést, pozitív megerősítést nyújt
o Elősegíti a hatékonyságot, fejlesztő jellegű
A tanulói teljesítmény értékelésének alapelvei
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Az értékelés a nevelés-oktatás szerves része, melynek objektívnek kell lennie.
Meg kell felelnie a tanulók életkori sajátosságainak.
A NAT-ra és a Kerettantervre épülő helyi tanterv szolgálja az alapját.
Az értékelésnek pozitív mintát kell adnia az önértékeléshez.
Legyen egységes, áttekinthető.
Legyen differenciált, személyre szóló.
Legyen kiszámítható, azonos feltételeket teremtő.
Preferálja a szorgalmat és a tehetséget.
Legyen rendszeres, érvényességre törekvő, folyamatos, megbízható.
Legyen előremutató: jelölje ki a jövőbeni súlypontokat, orientáljon.
Biztosítsa a személyre szabott értékelés jogát.
Jelezze a sikert és a kudarcot, de "skatulyázás" nélkül.
Jelezze a tanuló számára helyzetét éppúgy, mint szülei, környezete számára.
Kapcsolódjon szorosan az alkalmazott módszerekhez és az alkalmazók személyiségéhez.
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2.3. Az értékelés formái:
o Személyes, verbális értékelés
A motivációs rendszerben kiemelkedő szerepe van a tanári, személyre szóló értékelésnek. Ennek
jellege a pedagógiai szituációtól függően lehet korrigáló, segítő, tanácsadó, orientáló.
o Az érdemjegy mellyel a tanév folyamán a tanár a tanuló írásbeli és szóbeli teljesítményeit
rendszeresen minősíti.
o Az osztályzat, mely a féléves és év végéig terjedő időszakok alatti tanulmányi eredményt minősíti.
Iskolánkban a hagyományos ötfokozatú skála alapján kapják az érdemjegyeket és osztályzatokat a tanulók
o Tantárgyi minősítés
o Magatartásminősítés:
o Szorgalomminősítés:

jeles (5)
példás(5)
példás(5)

jó (4)
jó(4)
jó(4)

közepes (3)
változó(3)
változó(3)

elégséges (2) elégtelen (1)
rossz(2)
hanyag(2)

Érdemjegyet kaphat a tanuló
o szóbeli feleletre (lehet részletes számadás és összefoglaló, tételszerű)
o írásbeli munkára (röpdolgozat, esszé, házi dolgozat, témazáró nagydolgozat, tantárgyi tesztek),
o előre megadott témakörből önálló kiselőadásra, szorgalmi feladatra, gyűjtőmunkára
o tanórai munkára,
o tantárgyi tanulmányi versenyen való részvételre
o az év végi kisvizsgákra.
A helyi vizsgák 9. -11. év végén kerülnek megszervezésre az alábbi irányelvek figyelembevételével:
o Ügyelni kell a tanárok és diákok egyenlő leterheltségére
o Alkalmanként és osztályonként egy-egy kötelezően kijelölt érettségi tantárgyból és egy szabadon
választott tantárgyból kell vizsgázni minden tanulónak
o A három alkalom lehetőséget teremtsen minden kötelező érettségi tantárgyból legalább egyszeri
megmérettetésre a 11. év végéig
o 10. évfolyam végén kötelező abból a tantárgyból vizsgázni, amelyből a tanuló emeltszinten kívánja
tanulmányait folytatni
o Az év végi vizsgák kiírásának és a vizsgákra való jelentkeztetésnek minden tanévben február 25-ig
meg kell történni
o A vizsgán szerzett jegy súlyozottan alakítja az év végi osztályzatot.
A tanulói szóbeli feleletek/teljesítmények értékelése a teljesítéssel egyidejű, nyilvános és indokolandó. Az
írásos tanulói teljesítmények (dolgozatok) tanári értékelésének határidejét, módját, közzétételét belső
szabályzatok rögzítik.
Az érdemjegyek nem egyenértékűek. Az elektronikus naplóban minden szaktanár beállítja a jegyek
súlyozását. A témazárók, összefoglaló jellegű teljesítmények érdemjegyei a félévi és a tanév végi
osztályzatok alakításában nagyobb szerepet játszanak, ezeket az elektronikus naplóban piros színnel is
megkülönböztetjük a többi érdemjegyektől.
Az érdemjegyek minimális száma egy félévben legalább a tantárgy heti óraszáma, illetve háromnál
kevesebb nem lehet.
2.4. Osztályzatok, érdemjegyek
A bizonyítványban szereplő tantárgyi osztályzatok összefoglaló képet adnak a tanuló adott tanévben
nyújtott összteljesítményéről, tehát minősítik a tanulókat.

– 48 –

A Katedra Általános Iskola, Gimnázium, Informatikai és Művészeti Szakgimnázium és Kollégium Pedagógiai Programja
Verzió: 6.0

A tantárgyi osztályzatokat a tanuló évközi érdemjegyei, vagy az osztályozó vizsga (különbözeti vizsga,
javítóvizsga) eredményei alapján kell kialakítani a közoktatási törvényben leírtak szerint. A helyi vizsgán
nyújtott teljesítmény, a témazáró dolgozat minősítése a követelmény - megfelelés százalékában az egyes
tantárgyak helyi tanterveinél találhatók.
A tanulók év végi osztályzatait a nevelőtestület áttekinti, dönt a tanuló magasabb évfolyamba lépéséről.
A tanuló előmeneteléről a szülőket az elektronikus naplóba, a félévi értesítőbe és a bizonyítványba beírt
eredmények segítségével kell tájékoztatni. A szülők hozzáférési jogot kapnak, hogy saját gyermekük
előmenetelét az elektronikus naplóban bármikor figyelemmel kísérhessék.
Az érdemjegyek, osztályzatok értelmezése:
Jeles (5)
o a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz
o a tananyagot ismeri, érti, tudja alkalmazni
o a tantárgy szaknyelvét használja, szabatosan fogalmaz
Jó (4)
o a tantervi követelményeknek megbízhatóan, kevés, jelentéktelen hibával tesz eleget
Közepes (3)
o a tantervi követelményeknek pontatlanul tesz eleget
o gyakran szorul a számonkérés során tanári segítségre
Elégséges (2)
o a tantervi követelményekből a tovább haladáshoz csak a szükséges minimális ismeretekkel,
jártassággal rendelkezik,
o nem képes önálló feladatvégzésre
Elégtelen (1)
o a tantervi minimumot sem teljesítette
o ennek eleget tenni a tanári útmutatás segítségével sem képes
Tantárgyi érdemjegyek
Ha az írásbeli ellenőrzés kizárólag a tanult ismeretek azonosítását, kiválasztását, illesztését, közlését,
felidézését igényli a tanulótól, akkor az értékelésénél a következő ponthatárokat alkalmazzuk:
a) jeles (5): nyolcvanhét és fél százaléktól;
b) jó (4): hetvenöt százaléktól;
c) közepes (3): hatvankettő és fél százaléktól;
d) elégséges (2): ötven százaléktól.
Ha az írásbeli ellenőrzés a fenti tevékenységeken kívül tartalmaz még információ átalakítást, jelentés
és összefüggés kifejtést, következtetést, bizonyítást, tudásfelhasználást a gyakorlati feladat megoldása során, akkor a ponthatárok a következők:
a) jeles (5): 80-85 százaléktól;
b) jó (4): 60-65 százaléktól;
c) közepes (3): 40-45 százaléktól;
d) elégséges (2): 20-25 százaléktól.
2.5. A tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményei és formái
Tanulóink magaviseletét és szorgalmát a félévi értesítő és az év végi bizonyítványban öt fokozatú skálán minősítjük az alábbi szempontok figyelembe vételével:
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Magatartás:
o Példás (5) – Minden tevékenységében (tanulmányi és közösségi munka, önként vállalt feladatok)
az adottságainak megfelelő odaadással dolgozik, a tőle telhető igényszinten, önmaga és társai iránt
igényes, felelősségteljes, segítőkész és megértő. Az iskola házirendjét betartja, munkafegyelme jó,
és magatartása udvarias, tisztelettudó. semmilyen fegyelmi büntetést nem kapott. Megőrzi iskolája
jó hírnevét. Osztályfőnöki, igazgatói vagy tantestületi dicséretben részesült. Igazolatlanul nem
hiányzott.
o Jó (4) – Tanulmányi munkájában jó szándékú igyekezettel helytáll. Társait általában segíti, a
rábízott vagy vállalt feladatoknak tisztességesen eleget tesz. Munkafegyelmében, magatartásában
az iskola házirendjéhez igazodni igyekszik. Igazolatlan óráinak száma nem haladhatja meg a 2 órát.
o Változó (3) – Fegyelmezetlenségével tanárai és társai munkáját gátolja. Az iskola házirendjét
időnként megsérti. Tanulmányi és közösségi kötelezettségeinek, vállalásainak megbízhatatlanul,
rendszertelenül tesz eleget. Megjelenése, modora, hangvétele tanáraival az iskola dolgozóival és
társaival szemben kifogásolható. Legfeljebb igazgatói figyelmeztetésben részesült. Igazolatlan
óráinak száma legfeljebb 14 óra.
o Rossz (2) – Hanyag Munkájával és fegyelmezetlenségével a közösség munkáját nagy mértékben
hátráltatja . Az iskola házirendját többször súlyosan megsérti, bántó viselkedésével és modorával,
felelőtlenségével kirívóan rossz példát mutat társai számára. Igazgatói, tantestületi fegyelmi
büntetésben részesült. Igazolatlan óráinak száma eléri a 15 órát.
Szorgalom:
o Példás (5) – Felkészültsége a tanítási órákon minden tárgyból megbízható, rendszeres, igényes. A
tanítási órák munkájának aktív segítője. Képességihez mérten egyenletesem, megfelelően,
következetesen dolgozik. Egy-egy területen - ha képes rá – kimagasló teljesítményt nyújt, és a
többiből sem marad el. A tananyagon kívül is gyarapítja tudását. Felszerelése rendes hiánytalan.
o Jó (4) - Képességeinek megfelelően teljesít, de eredményei nem tükrözik annak maximumát.
Munkájában rendszerességre törekszik. Korábbi eredményeit megtartja.
o Változó (3) – Tanulmányi teljesítménye hullámzó, felkészülése pontatlan, hiányos, rendszertelen.
Eredményei nincsenek összhangban képességeivel. Órákon figyelmetlen. Legfeljebb 2 tárgyból
bukott.
o Hanyag (2) – Tanulmányi munkája megbízhatatlan, hanyag, rendetlen, felelőtlen. A tanítási órákon
nem dolgozik, az ott folyó munkával szemben közömbös. 2 vagy több tárgyból elégtelen osztályzata
van a tanév végén. Alapvető kötelezettségeit elmulasztja.
Az osztályozó értekezlet döntése alapján indokolt esetben, pedagógiai célok érvényesítése okán, a fenti
értékelési rendszertől eltérő érdemjegyek is születhetnek.
A jutalmazás, fegyelmezés iskolai elveit az iskola házirendje szabályozza.
bj) Csoportbontások és egyéb foglalkozások szervezésének elvei
Csoportbontások az alábbi tantárgyak esetén lehetségesek:
1. Szakmai tantárgyak
A csoportbontás a szakmai program elvárásainak megfelelően történik.
2. Idegen nyelv oktatása
Egy adott osztály/évfolyam diákjaiból az angol, illetve német nyelvet tanulók szintfelmérője alapján történik a közel azonos szinten teljesítő tanulók csoportjainak megszervezése. A kialakított
csoportok közt az átjárhatóság biztosított a tanuló teljesítményének jelentős változása esetén.
Másodnyelvek tanulása esetén a csoportok kialakítása iskolaszinten is történhet.
– 50 –

A Katedra Általános Iskola, Gimnázium, Informatikai és Művészeti Szakgimnázium és Kollégium Pedagógiai Programja
Verzió: 6.0

3. Informatika
A közismereti informatika oktatása 16 főnél nagyobb létszámú osztály esetén csoportbontásban
történik.
Egyéb foglalkozások szervezése
A helyi megvalósítás részletes szabályai a pedagógiai program „A választható tantárgyak, foglalkozások,
és a pedagógusválasztás szabályai:” c. fejezetében találhatók.
bk) A településen élő nemzetiség kultúrájának megismerését szolgáló tananyag
Intézményünkre nem releváns.
bl) A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek
Az iskola a pedagógiai programjában meghatározott mérési időszakban és mérési módszer alkalmazásával
tanévenként, valamennyi évfolyamára kiterjedően, a nappali oktatás munkarendje szerint felkészülő tanulók részvételével megszervezi a tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérését, vizsgálatát. A mérés
egyszeri alkalommal végezhető. A tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérését, vizsgálatát az iskola testnevelés tantárgyat tanító pedagógusa végzi.
Az lefolytatott mérés, vizsgálat eredményeit a vizsgálatot végző pedagógus a mérésben érintett tanulónként,
osztályonként és évfolyamonként rögzíti, az eredményeket a testnevelés tantárgyat tanító pedagógusokkal
közösen elemzi és meghatározza a tanuló fizikai fejlődése szempontjából szükséges intézkedéseket.
A Magyar Diáksport Szövetség 2013. május 24-én útnak indította az „A testnevelés új stratégiájának és a
fizikai állapot új mérési rendszerének kialakítása és az önkéntes részvétel ösztönzése a komplex iskolai
testmozgásprogramok szervezésében” –T.E.S.I. elnevezésű kiemelt projektjét.
A projekt egyik kutatás-fejlesztési feladata az volt, hogy létrehozza a magyar iskolarendszerben egységesen
működtethető, egészségközpontú fittségmérési-értékelési rendszert. Az új fizikai fittségmérési rendszer a
NETFIT, vagyis a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt elnevezést kapta.
NETFIT® program küldetése, hogy népszerűsítse és tudatosítsa az élethosszig tartó fizikai aktivitás jelentőségét és az egészségtudatos életvezetés értékeit az iskoláskorú diákok, családjaik és a köznevelés szereplői körében.
A NETFIT® fittségmérési rendszer négy különböző fittségi profilt különböztet meg, amely profilokhoz különböző fittségi tesztek tartoznak, 9 mérés segítségével jellemzik a tanulók állóképességét, erejét, hajlékonyságát és testösszetételét.
Testösszetétel és tápláltsági profil:
Testtömeg mérése – testtömeg-index (BMI)
Testmagasság mérése
Testzsírszázalék-mérése – testzsírszázalék
Aerob fittségi (állóképességi) profil:
Állóképességi ingafutás teszt (20 méter vagy 15 méter) – aerob kapacitás
Vázizomzat fittségi profil:
Ütemezett hasizom teszt – hasizomzat ereje és erő-állóképessége
Törzsemelés teszt – törzsfeszítő izmok ereje és nyújthatósága
Ütemezett fekvőtámasz teszt – felsőtest izomereje
Kézi szorítóerő mérése – kéz maximális szorító ereje
Helyből távolugrás teszt – alsó végtag robbanékony ereje
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Hajlékonysági profil:
Hajlékonysági teszt – térdhajlítóizmok nyújthatósága, csípőízületi mozgásterjedelem
A mérések eredményei teszttől függően két illetve három zónába kerülhetnek. Egészségzónába, fejlesztési
zónába, fokozott fejlesztési zónába.
A NETFIT szoftveres alkalmazása olyan személyre szabott értékelési lehetőséget kínál minden tanuló számára, amely vizuálisan is szemlélteti a fittségi állapotot, valamint konkrét ajánlásokat fogalmaz meg a fejlesztés érdekében.
A Magyar Közlöny 2014. október 27-én tette közzé a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet módosítását,
amely nevesíti a NETFIT-et, mint a tanulók fizikai fittségi mérésének rendszerét, valamint szabályozza
annak tartalmi kereteit. Ennek köszönhetően most már minden érintett iskolában a NETFIT® rendszer
segítségével mérik fel a testnevelők a diákok fittségi állapotát az adott tanév meghatározott mérési időszakában.
A NETFIT® újszerűsége többek között az alábbi területeken érhető tetten:








a tudományos megalapozottságban;
a tanulók minősítésének kritériumorientált módszerében;
a személyre szabott visszajelentő és értékelő modulban;
az egészségközpontúságban;
a motoros tesztek ízület- és gerincvédelmet biztosító végrehajtásában;
pedagógiai alkalmazhatóságában;
online adatkezelő rendszerében.

A NETFIT®, a fizikai fittségi állapotot nemhez és életkorhoz igazodó külső kritériumértékekhez, úgynevezett egészségsztenderdekhez viszonyítja. Az egészségsztenderdek olyan teljesítményminimum értékeket
jelentenek, amelyeket túlteljesítve a tanuló hosszú távon valószínűbben lesz védett az ülő életmóddal, fizikai inaktivitással összefüggő megbetegedések rizikófaktoraival szemben.
A fizikai fittségi tesztek értékelését tudományos szempontból alapvetően két módszertani irányból közelíthetjük meg. Az egyik módszertani irány az úgynevezett normatív megközelítés, amely percentilis táblázatok és pontrendszer vagy szórásértékek segítségével, a felmért eredmények egymáshoz viszonyított értékeiből indul ki. Az ilyen alapon kialakított fittségi tesztbattériákat normaorientált teszteknek nevezzük. A
Magyarországon ismert tesztrendszerek mindegyikét ilyen módszerrel alakították ki.
A NETFIT® ezzel szemben a másik módszertani megközelítést választva, külső kritériumértékekhez viszonyítja az egyéni teljesítményértéket, ezzel pedig kritériumorientált tesztbattériaként tekinthetünk rá. A
külső kritériumot az egészséghez szükséges minimális fittségi teljesítményérték jelenti.
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bm) Az egészségnevelési és környezeti nevelési elvek
Egészségnevelési elvek:
A helyi megvalósításának részletes szabályai a pedagógiai program „A teljes körű egészségfejlesztéssel
összefüggő feladatok” c. fejezetében találhatók.
Környezeti nevelés
1. Általános, hosszú távú cél
Az iskolai környezeti nevelés, oktatás tartalma és módszerei az alábbi egyetemes célok elérését segítik a
hosszú távú fennmaradás és fenntarthatóság érdekében:
o A természetnek, mint létező értéknek tiszteletét és megőrzését, beleértve az összes élettelen és élő
létezőt, így az embert is, annak környezetével, kultúrájával együtt
o hozzájárulni a Föld egészséges (természetes ökológiai) folyamatainak visszaállításához, kialakítani
a környezettel való harmóniára törekvést
o elősegíteni a környezettudatos magatartás és életvitel kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, elősegítve
az élő természet fennmaradását és a társadalmak fenntarthatóságát (NAT)
o kialakítani a környezet ismeretén és személyes felelősségen alapuló környezetkímélő magatartást,
egyéni és közösségi szinten egyaránt, mely váljon a tanulók életvitelét meghatározó erkölcsi alapelvvé
o érzékennyé tenni a tanulókat a környezet állapota iránt
o bekapcsolni az intézményt a közvetlen környezet értékeinek megőrzésébe, gyarapításába
o képessé tenni a tanulókat arra, hogy – személyes tapasztalataik alapján – együtt tudjanak működni
a környezeti konfliktusok közös kezelése és megoldása terén.
2. Az iskola jövőképe
Szeretnénk, ha iskolánk olyan intézménnyé válna, ahol esztétikus és egészséges körülmények között zajlik
minden foglalkozás. A külső és a belső terek hangulatát növényekkel tesszük harmonikusabbá. Diákjaink
és dolgozóink figyelnek az intézmény energia és vízfelhasználására, csökken a keletkezett hulladék menynyisége, melynek java részét szelektíven gyűjtjük. Diákjaink aktív kezdeményező szerepet játszanak az
iskolában kialakult környezettudatos szemlélet elterjesztésében szűkebb és tágabb környezetükben is. A
szülők azért választják intézményünket, mert nálunk a diákok harmonikusabb, stresszmentesebb körülmények között tanulhatnak. A folyamatosan javuló környezeti feltételek javítják a tanulók és dolgozók közérzetét, így hozzájárulnak a sikeres szakmai képzéshez is.
3. Alapelvek, értékek
A környezeti nevelés alapelvei közül az alábbiakat kiemelten kezeljük:
o az általános célokra vonatkozó érték- és szokásrendszer érzelmi, értelmi, esztétikai és erkölcsi
megalapozása
o az ökológiai gondolkodás kialakítása, fejlesztése
o rendszerszemléletre nevelés
o fenntarthatóságra nevelés
o tapasztalaton alapuló, kreatív környezeti nevelés
o a környezettudatos magatartás és életvitel segítése;
o az állampolgári – és egyéb közösségi – felelősség felébresztése
o az egészség és a környezet összefüggései
o helyzetfelismerés, ok – okozati összefüggések
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o problémamegoldó gondolkodás, döntésképesség
o globális összefüggések megértése
o létminőség választásához szükséges értékek, viselkedési normák
bn) a tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések
Intézményünk integráló jellegű intézmény. A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésére-oktatására vonatkozó helyi szabályozása a pedagógiai program „A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendje” valamit a „Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása esetén a
helyi tanterv a fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő programja” fejezetekben található.
Az esélyegyenlőség biztosítását az alábbi területekre kiterjedően értelmezzük:
a) a nevelésbe/oktatásba történő bekapcsolódás feltételeinek meghatározása, a felvételi kérelmek elbírálása,
b) a nevelés/oktatás követelményeinek megállapítása és a követelménytámasztás,
c) a teljesítmények értékelése,
d) a neveléshez/oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele,
e) a neveléssel/oktatással összefüggő juttatásokhoz való hozzáférés,
f) a nevelésben/oktatásban megszerezhető tanúsítványok, bizonyítványok, oklevelek kiadása,
g) a pályaválasztási tanácsadáshoz való hozzáférés, valamint
h) a nevelésben/oktatásban való részvétellel összefüggő jogviszony megszüntetése során.
Az egyenlő bánásmód követelményének megsértését jelenti
- különösen valamely személy vagy csoport
a) jogellenes elkülönítése egy köznevelési intézményben, illetve az azon belül létrehozott tagozatban, osztályban vagy csoportban,
b) olyan nevelésre, oktatásra való korlátozása, olyan nevelési, oktatási rendszer vagy intézmény létesítése,
fenntartása, amelynek színvonala nem éri el a kiadott szakmai követelményekben meghatározottakat, illetve nem felel meg a szakmai szabályoknak, és mindezek következtében nem biztosítja a tanulmányok
folytatásához, az állami vizsgák letételéhez szükséges, az általában elvárható felkészítés és felkészülés lehetőségét.
A köznevelési intézményekben nem működhetnek olyan szakkörök, diákkörök és egyéb tanulói, hallgatói,
szülői vagy más szervezetek, amelyek célja más személyek vagy csoportok lejáratása, megbélyegzése vagy
kirekesztése.
Nem sérti az egyenlő bánásmód követelményét, ha a köznevelési intézményben a szülők kezdeményezésére és önkéntes választása szerint, olyan vallási vagy más világnézeti meggyőződésen alapuló, továbbá kisebbségi vagy nemzetiségi nevelést/oktatást szerveznek, amelynek célja vagy tanrendje indokolja elkülönült osztályok vagy csoportok alakítását. Feltéve, hogy emiatt a nevelésben / oktatásban
résztvevőket semmilyen hátrány nem éri, továbbá ha az oktatás megfelel az állam által jóváhagyott, államilag előírt, illetve államilag támogatott követelményeknek.
Esélyegyenlőségi célkitűzések intézményünkben:
Olyan körülményeket kell kialakítani, hogy megvalósuljon
o a megkülönböztetés megszüntetése,
o az egyenlő bánásmód,
o az emberi méltóság tiszteletben tartása,
o a társadalmi szolidaritás.
Minden tervezett infrastrukturális, tartalmi, és szakmai fejlesztés esetén kiemelt figyelmet kell fordítani a
hátrányos helyzetű, és a sajátos nevelési igénylő tanulók nevelési/oktatási helyzetének javítására a beruházások megvalósítása során.
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A fenti célok megvalósítása érdekében folyamatosan figyelemmel kísérjük
o a közszolgáltatások elérhetőségét,
o a gyermekek/tanulók (HH/HHH ill. SNI) eloszlását az iskolai osztályokban
o a lemorzsolódás arányát
o a továbbtanulási mutatókat
o a tanórán kívüli programokon való részvételt
o az iskolán kívüli segítő programokon való részvételt
o a kompetencia mérések eredményeit
o a humán-erőforrás hiányát
o az infrastruktúrát és az ahhoz való hozzáférést
o a módszertani képzettséget
o az intézményi és szervezeti együttműködéseket
bo) a tanuló jutalmazásával összefüggő, a tanuló magatartásának, szorgalmának értékeléséhez,
minősítéséhez kapcsolódó elvek
Az iskolai jutalmazás formái:
Azt a tanulót, aki képességeihez mérten:
o példamutató magatartást tanúsít
o folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el
o az iskolai közösség érdekében közösségi munkát végez
o iskolai és iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, pályázatokon kiemelkedő eredményt ér el
o vagy bármilyen más módon segít az iskola hírnevének megőrzésében, annak növelésében az iskola jutalomban részesíti
a, Az iskolában tanév közben a következő dicséretek adhatók:
o szaktanári dicséret
o osztályfőnöki dicséret
o igazgatói dicséret
o nevelőtestületi dicséret
b, Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végző tanulók a tanév végén:
o szaktárgyi teljesítményért,
o példamutató magatartásért,
o kiemelkedő szorgalomért,
o példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesíthetők.
A dicséretet a tanuló bizonyítványába kell bevezetni.
c, Az egyes tanévek végén, valamint a négy éven át jeles eredményt elért tanulók oklevelet és könyvjutalmat
kapnak, melyet a 12. évfolyamosok a ballagáskor, az iskola közössége előtt vehetnek az alsóbb évfolyamosok az év végi bizonyítványok átvételekor, az osztályközösség előtt kapnak meg.
A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő/gondviselő tudtára kell adni!
Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, pályázatokon eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek.
A kiemelkedő eredménnyel végzett közös munkát, az egységes helytállást tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és könyvjutalomban lehet részesíteni.
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Az iskolai büntetés formái:
Azt a tanulót, aki:
o a tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti,
o a házirend előírásait megszegi,
o árt az iskola hírnevének,
fegyelmező intézkedésben vagy fegyelmi büntetésben lehet részesíteni.
A fegyelmező intézkedések formái:
o szaktanári figyelmeztetés,
o osztályfőnöki figyelmeztetés (szóban, írásban),
o osztályfőnöki intés,
o igazgatói figyelmeztetés (szóban, írásban – az igazgató legalább utólagos tájékoztatása mellett az
igazgatóhelyettesek is alkalmazhatják)
o igazgatói intés (az igazgató legalább utólagos tájékoztatása mellett az igazgatóhelyettesek is alkalmazhatják);
továbbá kollégista tanulóra vonatkozóan :
o csoportvezetői figyelmeztetés
o kollégiumvezetői figyelmeztetés
o kollégiumvezetői intés
Súlyosabb esetben a jogszabályi előírások szerint, a tantestülettől származó felhatalmazással rendelkező
bizottság által lefolytatott fegyelmi eljárást lezáró határozattal kiszabható fegyelmi büntetések:
o megrovás,
o szigorú megrovás,
o meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása,
o áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába,
o eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától,
o kizárás az iskolából.
illetve kollégista tanulóra vonatkozóan:
o megrovás,
o szigorú megrovás,
o meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása,
o áthelyezés másik szobába, tanulócsoportba,
o kizárás (a kollégiumból)
Indokolt esetben a kollégiumban elkövetett vétség esetén az előző felsorolásban szereplő, „iskolai” büntetések valamelyike is alkalmazható, ha a vétkes tanuló az iskolával áll tanulói jogviszonyban.
Az iskolai büntetések kiszabásában a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben a vétség
súlyosságától függően el lehet térni.”
A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő/gondviselő tudtára kell adni!

– 56 –

A Katedra Általános Iskola, Gimnázium, Informatikai és Művészeti Szakgimnázium és Kollégium Pedagógiai Programja
Verzió: 6.0

C) AZ ISKOLA SZAKMAI PROGRAMJA

(2) Az iskola valamennyi évfolyamát átfogó helyi tantervet használ.
(3) Az iskola pedagógiai programja – a szakképzés kivételével – meghatározza az iskolaváltás, valamint
a tanuló átvételének szabályait, szükség esetén különbözeti vizsgával, egyéni segítségnyújtással, türelmi
idő biztosításával vagy évfolyamismétléssel.
(4) A nevelőtestület és az intézményvezető döntése alapján a pedagógiai program tartalmazza az iskolában alkalmazott sajátos pedagógiai módszereket, beleértve a projektoktatást is. A projektoktatás során a
témaegységek feldolgozása, a feladat megoldása a tanulók érdeklődésére, a tanulók és a pedagógusok közös
tevékenységére, együttműködésére épül a probléma megoldása és az összefüggések feltárása útján.
(5) Az iskola pedagógiai programjában meg kell határozni
a) az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendjét,
b) az otthoni, napközis, tanulószobai felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának
elveit és korlátait.
(6) Intézményünkre nem releváns.
(7) Az iskolában a szakképzési évfolyamon folyó szakképzés szakmai programjának elkészítésére a szakképzésre vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
(8) Az iskola a szakmai előkészítő ismereteket a központi program, kerettanterv vagy a Nat, továbbá az
érettségi vizsga vizsgatárgyainak követelményei alapján építi be a helyi tantervébe.
8. § (1) Az összetett iskola, a közös igazgatású köznevelési intézmény és az általános művelődési központ
a különböző iskolatípusok nevelési és oktatási céljainak megvalósításához külön-külön helyi tantervet alkalmaz. Az egységes iskola a különböző iskolatípusok nevelési és oktatási céljainak megvalósításához egy
helyi tantervet alkalmaz, amely tartalmazza a minden tanuló részére átadásra kerülő közös, továbbá az
egyes iskolatípusok nevelési és oktatási céljaira épülő kiegészítő tananyagot és követelményeket, valamint
azokat a tanulmányi feltételeket, amelyek alapján be lehet kapcsolódni a kiegészítő tananyag és követelmények elsajátításába.
(2) Ha az egységes iskola az általános iskola feladatai mellett a gimnázium, a szakgimnázium és a szakiskola feladatai közül legalább egyet ellát, meghatározza a tanuló részére a folyamatos továbbhaladás feltételeit, aminek tartalmi és szervezeti követelményeit pedagógiai programjában rögzíti. Ezt a rendelkezést
alkalmazni kell akkor is, ha a nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal működő általános iskola az – általános iskola és a középiskola feladatait ellátó – egységes iskola tagintézményeként működik.
9. § Intézményünkre nem releváns.
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10. A kollégium pedagógiai programja
1. Bevezetés
1.1. A kollégium státusa, helyzete az iskola szervezeti rendszerében
A kollégium az iskola szervezetébe integráltan, viszonylagos önállósággal működik. Vezetését az iskolaigazgató alárendeltségében tevékenykedő (félfüggetlenített) kollégiumvezető látja el. A nevelőtanárok
tevékenységüket a kollégiumvezető irányításával végzik, de az iskolai nevelőtestület tagjai, a szaktanárokkal közvetlen kapcsolatot tartanak, többnyire maguk is tartanak órákat.
1.2. A kollégium funkciórendszere
A kollégium alapfeladata, hogy megteremtse a megfelelő feltételeket azon tanulók számára, akiknek lakóhelyén nincs lehetőség a tanuláshoz, illetve akiknek a szülő nem tudja biztosítani a tanuláshoz szükséges
körülményeket. Lehetőséget ad a tanulók számára a szabad iskolaválasztáshoz való joguk érvényesítésére,
a kisebbségi oktatásra.
Tevékenysége során kiegészíti a családi és iskolai nevelést, egyben szociális ellátást, biztonságot és érzelmi védettséget nyújt a tanulóknak.
A kollégium a megfelelő pedagógiai környezet biztosításával elősegíti a társadalmi szerepek tanulását, a
diákok önszerveződése során kialakuló „mikro társadalomban” a közösségi együttélés, az önkormányzó
képesség, a döntés és felelősség, a konfliktuskezelés demokratikus technikáinak megismerését, gyakorlását.
A kollégium kiemelt társadalompolitikai szerepe és feladata, hogy a tanulók számára –lakóhelyüktől és
szociális helyzetüktől függetlenül – biztosítsa a minőségi tudáshoz történő hozzáférést.
A kollégiumi nevelés célja a bentlakásos intézmény sajátos eszközeinek és módszereinek felhasználásával a tanulók szocializációjának, kiegyensúlyozott és egészséges fejlődésének, tanulásának, a sikeres életpályára való felkészítésének segítése, személyiségének fejlesztése, kibontakoztatása.
2. Helyzetelemzés
2.1. Személyi feltételek és elvárások
Kollégiumunkban a nevelési feladatokat a törvényben meghatározott végzettséggel rendelkező nevelőtanárok végzik, akik képesek a nevelési folyamat megszervezésére, irányítására, ellenőrzésére, értékelésére.
Jártasak a különböző nevelési eljárások alkalmazásában. Megfelelő empátiával rendelkeznek, kommunikációjukban a tanulók iránti bizalom meghatározó szerepet tölt be. Munkájukat a kollégiumi nevelés eredményessége érdekében az egymással való szoros együttműködés jellemzi. Minden kollégánk tudja, hogy elsősorban személyiségével, személyes példaadásával nevel. Jelenléte, minden megnyilvánulása minden tevékenysége és annak színvonala nevelési tényezőként hat.
2.2. Tárgyi és környezeti feltételek, elvárások
A kollégium számára a Jász u. 32. sz. alatt található Ifjúsági Szállóban található. A szobák 2-3 fősek, és
mindegyikhez tartozik fürdőszoba is.
A tanuláshoz 2 számítógépekkel felszerelt, kényelmes tanulószoba áll a diákok rendelkezésére, az egyikben a szilencium idején kötelező tanulószobai tanulás folyik tanári felügyelettel, ugyanekkor a másikban,
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illetve a saját szobákban a szabad tanulás biztosított, melyet figyelemmel kísér egy nevelőtanár. A szabadidő hasznos eltöltéséhez rendelkezésre áll egy tornaszoba, korszerű sporteszközökkel, gépekkel felszerelve.
A diákok rendelkezésére áll egy melegítőkonyha is, a szükséges berendezésekkel.
A tanulók étkeztetése a szomszédos Táncsics Kollégium ebédlőjében, illetve a GAMF éttermében történik étkezési jegyes rendszerben, napi háromszori étkezést biztosítva.
2.3. Szülői és tanulói elvárások
A szülők és diákok elvárják a kollégiumunktól, hogy
o megfelelő lakhatási, felkészülési és kulturált szabadidő eltöltési lehetőséget biztosítsunk,
o a tanulók számára anyagi, társadalmi helyzetüktől függetlenül biztosítsuk a tudáshoz való egyenlő
hozzáférést,
o megfelelő pedagógiai környezetet biztosítsunk a társadalmi szerepek tanulásához,
o gyakorolhassák a közösségi együttélést, a döntést, a felelősséget, a demokratikus konfliktuskezelési technikákat,
o a kollégium nyújtson támogatást a sikeres társadalmi beilleszkedéshez,
o szükség esetén szóban és írásban adjunk tájékoztatást a szülőknek gyermekük személyes fejlődéséről,
3. A kollégium nevelési, fejlesztési programja
3.1.A kollégiumi nevelés alapelvei
o a tanulók személyiségi jogainak tiszteletben tartása, a gyermeket megillető jogok érvényesítése,
o felelősség, bizalom, tapintat alkalmazása a nevelésben,
o a tanulók aktivitásának, érdeklődésének formálása, az öntevékenység és a közösségi önszerveződés támogatása,
o tehetséggondozás, felzárkóztatás, pályaválasztás, életkezdés segítése,
o konstruktív együttműködés a szülőkkel,
o egyéni bánásmód alkalmazása az életkori és személyiségre jellemző adottságok, különösen a sajátos nevelési igényű tanulók szükségleteinek figyelembevételével,
o a nevelőtestület módszertani felkészültségének folyamatos fejlesztése.
3.2. A kollégiumi nevelés céljai
Kollégiumunk nevelési célja diákjaink szocializációjának, harmonikus testi-lelki fejlődésének, a sikeres
életpályára való felkészítésének segítése a kollégium sajátos eszközeinek felhasználásával.
A nevelési folyamatban figyelmet fordítunk a társadalmilag elfogadott minták közvetítésére, a szociális
készségek: empátia, tolerancia, kooperáció, konfliktuskezelés, kommunikációs és vitakultúra, szervezőkészség fejlesztésére, segítjük a közösségi együttélés szabályainak elsajátítását.
3.3. A kollégiumi nevelés értékei
Olyan szellemi és tárgyi környezet létrehozására törekszünk, melynek fontosabb kritériumai:
o otthonos, biztonságos, támogató,
o biztosítja az iskolai felkészülést, a fejlődést,
o a diákok érdekeit állítja a működés központjába, a diákok otthonuknak érzik,
o a diákokkal való törődést az empátia jellemzi,
o a tanár-diák viszony a kölcsönös elfogadáson alapul,
o a tanulók és a szülők érzik a törődést, gondoskodást.
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3.4. A kollégiumi nevelés feladatrendszere
A kollégium alapvető feladata a fejlesztés.
3.4.1. A fejlesztés fő területei
o egészséges életmód, környezettudatos magatartás kialakítása
o felzárkóztatás, a tehetségek kiválasztása, gondozása, pályaorientáció
o a SNI és hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása, beilleszkedésük segítése
Nevelőtanáraink feladata a kollégista diákok személyiségének, egyéni tulajdonságainak, valamint családi
körülményeinek megismerése, bizalmon alapuló, elfogadó kapcsolat kialakítása a diákokkal és a szülőkkel.
Feladatunk a tanulók képességeinek felismerése, és a felismert képességek kibontakoztatásának segítése
a beiratkozástól kezdve, tervszerűen.
A tanulásban elmaradók támogatása, esély biztosítása a tanulmányok eredményes elvégzéséhez, különös
tekintettel a SNI tanulók egyéni fejlesztésére.
A testi és mentális képességek folyamatos megőrzéséhez és fejlesztéséhez szükséges a megfelelő életritmus kialakítása, az egészséges és kulturált étkezés, öltözködés, tisztálkodás, a rendszeretet belső igénnyé
válása, az ehhez kapcsolódó szokásrendszer megalapozása.
A kollégiumnak olyan környezetként kell működnie, amelyben a diákok jól érzik magukat, és ami egyben
fejleszti ízlésüket, igényességüket. A kollégiumban környezettudatos magatartásra neveljük a diákokat
3.4.2. Konkrét nevelési feladatok
3.4.2.1. Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok
A kollégiumi nevelés célja a pedagógiai elvekben megfogalmazottokon túl a közösségi szabályok kialakítása, elfogadtatása, a közösségért tenni akaró, és felelősségvállaló diákok nevelése.
Ennek érdekében biztosítjuk a feltételeket a diákönkormányzat működéséhez.
A kollégium, mint közösségi helyszín, a nevelési folyamat során hangsúlyt helyez a pozitív közösségi
szokások és minták közvetítésére, a szociális készségek: empátia, tolerancia, kooperáció, konfliktuskezelés,
kommunikációs és vitakultúra, szervezőkészség fejlesztésére.
A kollégiumnak feladata, hogy sajátos eszközeivel vegyen részt a családi életre: a családtagi szerepekre,
a párkapcsolatok kulturált kialakítására, a takarékos és ésszerű gazdálkodásra nevelés folyamatában is.
3.4.2.2. A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok
Az egészségnevelés célja
Az egészségnevelés olyan tanulási tevékenységek összessége, amely az egészséggel kapcsolatos ismereteket, tudást és életkészségeket bővíti az egyén és a környezetében élők egészségének előmozdítása érdekében. Az egészségnevelés egészség- és cselekvésorientált tevékenység.
A kollégiumi nevelés hozzájárul, hogy a tanulók kellő ösztönzést és tudást szerezzenek az ésszerű, a
lehetőségeket felismerő és felhasználni tudó egészséges életvitelhez.
Az egészséges életmódhoz hozzátartozik az egészséges táplálkozás, testtartás, életritmus. Tartózkodás az
izgató és nyugtatószerektől, drogoktól. Az elegendő szabadlevegőn tartózkodás, a rendszeres sportolás, a
tisztálkodás. A különböző gyógyszerek hatásának ismerete, az elsősegélynyújtás, a beteggondozói alapismeretek, az orvosi segítség igénybevételének, illetve mentő hívásának ismerete. Az élet tisztelete.
Személyes példaadás, szakszerű ismeretközlés, gyakoroltatás és rendszeres ellenőrzés biztosíthatja nevelésünket ezen a területen.
Az egészségrontó szerek és szokások hatásának ismertetésére változatos módszerekkel törekszünk egyéni
beszélgetéseken, előadásokon, szülői értekezleteken keresztül.
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Fontosnak tartjuk a szabadidő célszerű hasznosítását, a rendszeres sportolást. Támogatjuk a külső sportkörök látogatását.
3.4.2.3. A kollégium hagyományai és tovább fejlesztésének terve
A tanév ünnepeihez kötődő hagyományaink az iskolával közösek, az ezekkel kapcsolatos rendezvények
általában iskolai szinten valósulnak meg. ugyancsak iskolai keretek között emlékezünk meg a nemzeti ünnepekről illetve a nagy tömegeket érintő gyászos emlékű eseményekről (holokauszt, kommunista diktatúra
áldozatai).
Speciálisan kollégiumi hagyományaink:
o A 9. évfolyamosok beavatása, „gólyaavató”
o Ajándékozás Mikulás napon
o Karácsonyi ünnepi műsor, közös vacsora
o Kollégiumi kirándulás
o A végzősök búcsúztatása
3.4.2.4. A kollégium kapcsolatrendszere az iskolával, a szülőkkel való kapcsolattartás és együttműködés formái
A kollégium nevelési feladatainak eredményes megoldása érdekében rendszeres kapcsolatot tart a szülőkkel. A tanév elején szülői értekezletet tartunk, ahol tájékoztatjuk a szülőket a tanév tervezett rendjéről,
terveinkről, céljainkról. Ismertetjük, és elfogadtatjuk a kollégiumi szabályzatokat. A tanév közben negyedévenként a fogadóórák a kapcsolattartás szervezett keretei. Ezen kívül levélben, telefonon, vagy szükség
esetén személyes találkozások útján tartjuk a kapcsolatot, tájékoztatjuk a szülőket, kérjük véleményüket,
vagy fogadjuk észrevételeiket.
Az iskolával való együttműködés intézményi keretei adottak. A kollégiumi nevelők többsége az iskola
tanára, van olyan nevelőtanárunk, aki osztályfőnök is. Azonosak a nevelési céljaink, és ezek megvalósítását
segíti, hogy az iskola minden tanárával szinte napi gyakoriságú a kapcsolattartás. A diákok előmeneteléről,
hiányzásáról, késéséről, esetenként viselkedéséről az elektronikus napló naprakész tájékoztatást ad.
3.4.2.5. A kollégium gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő tevékenysége
A gyermekvédelem a gyermekekre és ifjakra kiterjedő gondoskodás, pedagógiai, pszichológiai, szociális,
egészségügyi, jogi tennivalók összessége. Ezek a fiatalok gondozását, ellátását, nevelését, érdekvédelmét
szolgálják.
Nevelőtanáraink gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatai:
o Tevékenységünk során mindig figyelembe kell vennünk a tanulók egyéni képességeit, fejlődésük
ütemét, szociokulturális helyzetét,
o segíteniük kell diákjaik képességeinek kibontakoztatását, illetve a bármilyen oknál fogva hátrányos
helyzetben levők felzárkóztatását,
o kötelességük a tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket
átadni, és ezek elsajátításáról meggyőződni (kollégiumi foglalkozások, egyéni beszélgetések, szabadidő szervezés útján),
o kötelességük a szülőket a gyermeküket érintő kérdésekről tájékoztatni, folyamatosan kapcsolatot
tartani a szülői házzal és az iskolával,
o ki kell alakítani a tanulókkal való személyes kapcsolattartás rendszerét,
o lehetővé kell tenni, hogy a tanulók felkereshessék a gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó
személyt, és olyan légkör alakulhasson ki, amely nem gátolja meg a legbizalmasabb információk
átadását sem,
o a diákok méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani.
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3.4.2.6. A hátrányos helyzetű és SNI tanulóknak szervezett felzárkóztató, tehetséggondozó, társadalmi beilleszkedést segítő foglalkozások terve
A kollégiumban élő hátrányos helyzetű és SNI diákok személyiségfejlesztése a képességek fejlesztésén
keresztül valósul meg, amely a szükséges tevékenységek gyakorlásával oldható meg.
Feladat
Az önismeret fejlesztése
Együttműködési képességek fejlesztése
Szociális képességek fejlesztése
Demokratikus kollégiumi élet szervezése
Az egészséges életmód kialakítása
Kommunikációs képességek fejlesztése

Módszer
Foglalkozásokon önálló és csoportmunka
Kooperatív tanulási technikák alkalmazása,
csoportmunka, közösségi feladatok
Tanár-diák beszélgetések, tanulópárok kialakítása. Konfliktuskezelés.
A diákönkormányzat működési feltételeinek
megteremtése
Ismeretterjesztés, személyes példamutatás,
egészségnevelő programok
Alapképességek fejlesztése: beszéd, írásbeli
munkák, szövegértési gyakorlatok

3.5. A tanulók fejlesztésének terve
3.5.1. Énkép, önismeret, szociális képességek fejlesztése
Legfontosabb feladatok:
o Önismereti készségek és képességek kialakítása, és az ezen alapuló önfejlesztési képesség kialakítása
o Az önálló életvezetéshez szükséges ismeretek megszerzése, tevékenységek gyakoroltatása
o A kollégiumi közösségi tudat kiépítése
o A közösen meghatározott szabályok betartása- betartatása
A feladathoz kapcsolódóan valósul meg a szociális, kommunikációs, állampolgári kompetencia fejlesztése.
3.5.2. A tanulási, gondolkodási képességek fejlesztése
Az ismeretszerzés, a megismerési és gondolkodási képességek fejlesztése érdekében lehetőséget biztosítunk arra, hogy a tanulók elsajátítsák a helyes tanulási módszereket. Törekszünk a tanulási kudarcok okainak feltárására, azok kezelésére, tanulási motivációik erősítésére. Segítjük a mindennapi feladatokra történő
felkészülést.
Legfontosabb feladatok:
o A folyamatos tanulás szükségességének tudatosítása
o A hatékony tanulástechnikai ismeretek elsajátíttatása
o A tanulási kedv fejlesztése
o Jó tanulási feltételek biztosítása
o Pályairányítás, továbbtanulásra ösztönzés
A feladathoz kapcsolódóan valósul meg a hatékony, önálló tanulás, a matematikai kompetencia, és a
digitális kompetencia fejlesztése
3.5.3. Felzárkóztatás, a tehetségek kiválasztása és gondozása, a pályaorientáció segítése
A kollégium támogatja a tanulásban lemaradó és a sajátos nevelési igényű tanulókat, biztosítja az esélyt,
hogy ők is eredményesen végezzék tanulmányaikat. Ugyanakkor segíti a tehetséges tanulókat tudásuk bővítésében.
A pályaorientáció célja, hogy segítse a pályaválasztást, az önismeret, a pályaismeret birtokában és a gazdasági helyzet függvényében.
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Legfontosabb feladatok:
o Felzárkóztatás, alapkészségek megfelelő szintre hozása
o Sokoldalú képességfejlesztő tevékenységek biztosítása
o Érzelmi biztonságot, ösztönzést adó környezet biztosítása
o Tanulást segítő tevékenységekkel a diákok felvételi esélyeit növelni
o Fejleszteni kell a diákok alkalmazkodóképességét, ki kell alakítani a permanens tanulás igényét
A feladathoz kapcsolódóan megvalósul a nyelvi kompetenciák, a kifejező készség, az önálló tanulás és a
digitális kompetencia fejlesztése
3.5.4. Egészséges életmód, környezettudatos magatartás kialakulásának segítése
Legfontosabb feladatok:
o A kollégiumnak biztonságos és befogadó környezet kialakításával kell hozzájárulnia a tanulók harmonikus fejlődéséhez,
o segítséget kell nyújtania, hogy a diákok képessé váljanak a harmonikus és konstruktív életvitel szokásrendszerének kialakítására, elsajátítsák az ehhez szükséges ismereteket és készségeket,
o a diákoknak meg kell tanítani azt, hogyan kerülhetik el a környezet egészséget és biztonságot veszélyeztető helyeit, helyzeteit, megfelelő ismereteket kell közvetíteni ahhoz, hogy elkerüljék a szenvedélybetegséghez, káros függőséghez vezető szokásokat,
o segíteni kell a kollégistát problémái megoldásában, konfliktusainak kezelésében,
o fel kell készíteni őket az egészséges életmód, életviteli szokások tudatos felépítésére, gyakorlására,
o feladatunk - a szülői nevelés mellett – kiterjed a párkapcsolatok kulturált kialakítására, a családi
életre, a családi gazdálkodásra és öngondoskodásra való felkészítésre is.
o Képessé kell tenni a diákokat, hogy észrevegyék a természet és az emberi környezet értékeit, esztétikumát, valamint arra, hogy a környezetet terhelő tevékenységeket ismerjék fel és törekedjenek
annak csökkentésére,
o tudatosítanunk kell, hogy a környezetünkkel való kapcsolatunk jelentősen befolyásolja közérzetünket és ezzel életünk kilátásait és minőségét.
A feladathoz kapcsolódóan megvalósul a természettudományos kompetencia, a szociális és állampolgári
kompetencia fejlesztése.
3.6. A pedagógiai tevékenység szerkezete, a tanulók életrendje, tanulása, szabadideje szervezésének
pedagógiai elvei
3.6.1. Kötelezően biztosítandó foglalkozások
3.6.1.1. Felkészítő, fejlesztő foglalkozások
Kollégiumunkban a rendszeres iskolai felkészülést a szilencium keretén belül biztosítjuk. Ennek keretében folyik a napi felkészülés megszervezése, kikérdezés, ellenőrzés és segítségnyújtás.
A lemaradó tanulók felzárkóztatása a tapasztalt hiányosságok alapján történik, az eredményesség érdekében kis létszámú csoportokban.
3.6.1.2. Csoportfoglalkozások
A kollégiumban évi 36 nevelési héten (12-13. évfolyamon 32 héten át), minden héten egy kötelező csoportfoglalkozást kell tartani csoportonként. Rendelet határozza meg, hogy a kötelező óraszám 60 %-át, azaz
22, illetve 20 órát milyen témák feldolgozására kell fordítani.
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o Az alapprogram végrehajtásához szükséges kötelező foglalkozások éves óraszáma
Témakör
Tanulásmódszertan
Önismeret, pályaválasztás
Európai azonosságtudat. Egyetemes kultúra
Környezettudatos magatartásra nevelés
Testi és lelki egészség
Felkészülés a felnőtt lét szerepeire. Aktív állampolgárságra nevelés. Gazdasági nevelés.
Hon és népismeret
Összesen

9. évf.

l0. évf. 11. évf. 12. évf. 13. évf.

2 óra

2 óra

2 óra

-

-

2 óra
2 óra
1 óra
2 óra
1 óra
2 óra
2 óra
2 óra
2 óra
1 óra
2 óra
1 óra
22óra

1 óra
2 óra
1 óra
2 óra
1 óra
2 óra
2 óra
2 óra
2 óra
1 óra
2 óra
2 óra
22 óra

1 óra
2 óra
2 óra
2 óra
2 óra
2 óra
2 óra
2 óra
1 óra
2 óra
2 óra
22 óra

2 óra
1 óra
2 óra
2 óra
2 óra
2 óra
2 óra
2 óra
1 óra
2 óra
1 óra
20 óra

2 óra
2 óra
3 óra
3 óra
1 óra
2 óra
2 óra
2 óra
2 óra
1 óra
20 óra

o A többi időt a csoport és a kollégium, valamint az egyes diák ügyeinek intézésére, vagy közösségi
feladatok megszervezésére fordítjuk
Feladatok, témakörök
o A kollégiumi tanulók személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladatok,
o A közösség fejlesztés pedagógiai feladatai, a diákmozgalom támogatása,
o Beilleszkedési, magatartási nehézségek kérdései,
Tanulási kudarcos és SNI tanulók felzárkóztatását segítő program,
o Ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok,
Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek,
o A társadalom intézményeinek megismertetése,
o Az érintett szülő, tanuló, osztályfőnök együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei.
A kollégiumi foglalkozások keretprogram-terve
3.6.1.2.1. Tanulásmódszertan
A kollégiumba érkező tanulók sokféle iskolából, településről, családi környezetből származnak. Tanulási
módszereik és tanulásuk hatékonysága eltérő. A tanulás legtöbb összetevője tanítható. A tanulásmódszertan
feladata azoknak a tanulási módszereknek a megtanítása, amelyek bármely tantárgy eredményes tanulásához felhasználhatók, ezen felül a tanulási részképességek: a figyelem, beszéd, olvasás emlékezet, gondolkodás fejlesztéséhez is teret biztosít. A kollégiumi foglalkozásokon a nevelőtanárok feladata a hatékony
tanulási technikák megtanítása, gyakoroltatása.
Követelmények:
o A diákok tudják felelősségteljesen beosztani a tanulási időt,
o gyakorolják a szövegértő olvasást,
o tanulják meg a tantárgyakhoz kapcsolódó ismereteket,
o használják rendszeresen a tanulást segítő eszközöket,
o ismerjék meg és alkalmazzák a hatékony tanulási módszereket,
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o szerezzenek tapasztalatokat az IKT –n alapuló információhordozók használatáról, és alkalmazni is
tudják azokat.
3.6.1.2.2. Önismeret, énkép, pályaorientáció
A serdülőkor a leválás és az identitás kialakulásának időszaka. Ezért a középiskolás korosztály érzékeny
minden őt érő érzelmi és értelmi hatásra. E hatások feldolgozásában a kollégistának a család helyett (esetleg
mellett) a kollégiumi közösség nyújt segítséget. Az önazonosság megszerzéséhez a kollégiumi csoport szűkebb és tágabb közösségi tereiben kapott visszajelzések alapján találják meg, tapasztalják meg saját határaikat, alakíthatják ki önmeghatározásukat a diákok. Az önismereti foglalkozások elsősorban e hatások feldolgozását segítik elő azért, hogy támogassák az identitás megerősítését és a mentálhigiéné ápolását, fejlesztését. Az önismereti foglalkozások célja a kollégista személyiségének, jellemének, aktuális pszichés
állapotának megismerése és fejlesztése egyénileg és csoportban. Kollégiumunkban az önismereti, személyiségfejlesztő munka leglényegesebb eleme a nevelőtanárokkal folytatott egyéni beszélgetés. A nevelőtanári órák keretében az énkép, önismeret, pályaorientációs témakörön belüli foglalkozásokon kerül sor a
személyiség fejlesztésére. A kreatív szabadidő töltési lehetőségek biztosításával fő célkitűzésünk, hogy
minden tanuló találja meg a számára érdekes, és fejlődését biztosító tevékenységet, amelyben sikeres lehet,
és ezáltal önbecsülése, önbizalma fejlődhet.
A pályaorientáció segíti a tanulók pálya- és szakmaválasztását azért, hogy képesek legyenek megfelelni
a választott szakma követelményeinek. Fontos az önismeret és a pályaismeret összehangolása, a készségek,
képességek, kompetenciák felmérése és tudatosítása.
A pályaorientáció feladata a kollégiumban az is, hogy a jó képességű tanulók továbbtanulását támogassuk, hogy jó eséllyel jelentkezzenek felsőoktatási intézményekbe.
3.6.1.2.2.1. Az SNI mint pubertáskori hátrány
A sajátos nevelési igényű tanulóknak speciális pedagógiai szükségleteik vannak. Nekik az önismeret
olyan fokára kell jutniuk, amelyben felismerik azokat a képességeiket, amelyekkel jól tudják kompenzálni
meglevő hátrányaikat. Az SNI-s fiatalokat az a veszély fenyegetheti, hogy iskolai kudarcaik miatt sérül az
énképük, elvesztik az érdeklődésüket, tanulásvágyukat. Az önértékelésben sérült serdülőkben fokozottabb
az igény a társak pozitív visszajelzéseire, emiatt kiszolgáltatottabbá válhatnak. A kollégiumi csoport közösségének kohéziós ereje, a nevelők érzelmi támogatása segítséget nyújt ahhoz, hogy az önértékelésben
bizonytalan serdülő növelje frusztrációs toleranciáját. A pedagógiai munka célja, hogy a kollégiumba költözés egyfajta újrakezdést jelenthessen a fiataloknak.
Az SNI-s diákoknál gyakori a kényszerválasztás, a kényszerpálya. Rossz szakma– és iskolaválasztás esetén a pálya- és iskolaváltás lehetőségeit igyekszünk megmutatni.
3.6.1.2.3. Európai azonosságtudat. Egyetemes kultúra
A kollégista diákok megismerik az EU történetét, szervezeti felépítését, alkotmányát, működését. Ismeretet szereznek hazánk politikai és gazdasági szerepvállalásáról, a tagsággal összefüggő lehetőségekről.
Megismerik az egyén szempontjából a lehetőségeket és kihívásokat.
Hangsúlyozzuk az európai azonosság megerősítését, megszilárdítását Európa különböző népei kulturális
sokféleségének sérelme nélkül. Célunk, hogy váljanak nyitottá és befogadókká más kultúrák, értékek iránt.
Ismerjék meg az egyetemes kultúra kiemelkedő személyiségeit, illetve azokat a magyar személyiségeket,
akik hatással voltak az egyetemes kultúrára.
A művészettel és a művészetre neveléssel a kollégium azt kívánja elérni, hogy a kollégisták személyes
élményeik során legyenek képesek átélni a művészeti alkotások által közvetített érzelmeket, indulatokat,
gondolatokat. Formálódjék a műalkotások megismerése által tárgy- és környezetkultúrájuk. Javuljon véleményalkotó képességük. Ebben nagy segítséget jelent művészeti szakközépiskolás diákjaink (grafikusok
illetve zenészek) aktív jelenléte.
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3.6.1.2.4. Környezeti nevelés
A kollégiumokban folyó környezeti nevelés célja, hogy felkészítsen a fenntartható, környezettel harmonikus életvezetésre.
Igyekszünk megmutatni a természet és az emberi környezet értékeit, esztétikumát, az ember és környezete
harmonikus kapcsolatának lehetőségeit, és törekszünk arra, hogy mindezt örömforrásként élhessék át. Képessé kell tennünk tanítványainkat a környezetet terhelő tevékenységek felismerésére, ezek csökkentésére,
a környezeti problémák és konfliktusok kezelésére, lehetőség szerinti megoldására. Ehhez ökológiai alapokon nyugvó, tényszerű és alkalmazható ismeretekre van szükség. Ösztönözzük a tanulókat a környezet védelmére, arra, hogy tartózkodjanak környezetük káros terhelésétől, utasítsák el mindazt, ami környezetünk
állapotát rontja. Fontosnak tartjuk, hogy a mindennapokban egyszerűen megvalósítható dolgokban változzék a szemléletük, például: vásároljanak tudatosabban, használjanak lebomló csomagolóanyagokat, takarékoskodjanak a vízzel, árammal, használjanak kevesebb szintetikus kozmetikumot. Világossá kell tennünk, hogy környezetünk használata életvezetésünk meghatározó része, a környezetünkkel való kapcsolatunk jelentősen befolyásolja közérzetünket, életünk kilátásait, minőségét.
3.6.1.2.5. Testi és lelki egészség
A kollégiumi csoportfoglalkozások célja, hogy felkészítse a kollégistákat az egészséges életmód, életviteli szokások tudatos felépítésére, gyakorlására, az ezekhez szükséges ismeretek megszerzésére. Célunk,
hogy alakuljon ki a diákok egyéni és a kollégiumi közösségi életritmushoz igazodó napirendje, legyenek
képesek tevékenységeiket egészséges, nyugodt körülmények között folytatni.
Ismerjenek meg stressz oldó, relaxációs és rekreációs technikákat
Szerezzenek gyakorlatot probléma-megoldási stratégiák alkalmazásában, konfliktus- és válsághelyzet kezelésében.
A kollégium különböző tereinek rendezésével, csinosításával, díszítésével készüljenek fel a lakókörnyezetük esztétikus és kellemes kialakítására.
3.6.1.2.6. Felkészülés a felnőtt lét szerepeire. Aktív állampolgárságra nevelés. Gazdasági nevelés.
A kollégiumban élő tanulók keveset találkoznak a szüleikkel, ezért sok olyan gyakorlati tapasztalatot nem
tudnak megszerezni a családban, ami szükséges a mindennapi életben való eligazodáshoz. Ilyenek például:
egy irat beszerzése, egy adatlap kitöltése, egy megfelelő fórum megtalálása adott probléma megoldása,
vagy egy ügyintézés során. Ismerniük kell jogaikat, kötelességeiket, lehetőségeiket ahhoz, hogy a későbbiek során önállóan tudják szervezni életüket. Fel kell ismerniük, hogy a média és a reklámok állításait
kellő kritikával és fenntartással kezeljék, hogy értelmezni tudják a statisztikákat, tájékoztató grafikonokat.
Tanítjuk diákjainkat arra, hogy el tudjanak igazodni a rájuk zúduló információ-áradatban, és arra, hogy
döntéseiket kellő tudás birtokában hozzák meg.
Az Aktív állampolgárságra nevelés témakör célja annak elősegítése, hogy az egyén megtalálja helyét,
szerepét, feladatait a családi, az iskolai, a kollégiumi közösségben, segítse a kollégista beilleszkedését környezetébe.
A foglalkozások során a kollégista megismeri és gyakorolja a kollégium és az iskolai közösség nyújtotta
jogokat és kötelességeket, megtapasztalja a felelősség és a döntés súlyát, következményeit. Elsajátítja a
társadalmi érintkezés alapvető szabályait.
Foglalkozunk a fiatalok társadalmi tájékozottságának fejlesztésével, gyakoroltatjuk az információszerzés
különböző formáit, bemutatjuk az internetes közszolgálatok használatát (ügyfélkapuk, ügyfélszolgálatok)
Beszélgetünk az érdekvédelmi fórumok és szolgálatok szerepéről, elérhetőségéről.
A Gazdasági nevelés témakörben foglalkozunk azzal, mennyire fontos az igények és a lehetőségek felmérése, összehangolása. A zsebpénzzel való gazdálkodás, a zsebpénz beosztása, a szükséges kiadások tervezése, a mindennapokban előforduló pénzügyi szituációk megbeszélése mellett foglalkozunk a fizetési
fegyelem kérdésével, a határidők betartásával, az utalványok kitöltésével, a bankkártya használattal, a pin
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kód szerepével, az aláírások jelentőségével is. A hitelek közül a diákhitellel ismertetjük meg a továbbtanulás előtt álló diákokat
3.6.1.2.7. Hon-és népismeret
A kollégiumi nevelésben meghatározó elem, hogy a többségi nemzethez tartozó tanuló a határainkon
belül élő nemzetiségi és etnikai kisebbséghez tartozó tanulóval élhet együtt. A foglalkozások és tevékenységek célja ebben a témakörben az, hogy a kollégistában maradjon meg, sőt erősödjön a kötődés a küldő
környezettel, és alakuljon ki a kötődés a befogadó környezethez. A kollégista tartsa meg azokat az értékeket, amelyekkel a szülői ház, a felnevelő környezet "elküldte" a kollégiumba, s az új környezet értékei
ugyanúgy épüljenek be a személyiségébe.
Kollégistáinkkal gyakran veszünk részt olyan rendezvényeken, amelyek a nemzettudat elmélyítését, más
népek kultúrájának megismerését célozzák meg. Ide tartoznak az irodalmi estek, felolvasóestek, művészeti
kiállítások.
A tanulmányi kirándulásunk is ezt a célt szolgálja.
3.6.2. Speciális foglakozások
3.6.2.1.A tanulókkal való egyéni törődést biztosító foglalkozások
A kollégium ezeken a foglalkozásokon biztosítja, hogy a tanulók feltárhassák egyéni problémáikat és a
megoldásukhoz segítséget kapjanak.
3.6.2.2.A szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozások
A kollégium szervez olyan foglalkozásokat, melyeket szabadon választhatnak az érdeklődő diákok.
Segítünk abban, hogy a tanulók nagy többsége találjon magának rendszeres elfoglaltságot szabadidejének
hasznos eltöltésére.
Ajánlott programok:
o a város nevezetességeivel való ismerkedés
o ismeretterjesztő előadások látogatása egyénileg vagy csoportosan
o színház-, mozi látogatás szervezetten, csoportosan
o szakkörök, különórák, tanfolyamok látogatása
o filmklub, társasjátékok, kézműves foglalkozások a kollégiumban.
4. A kollégiumi nevelés eredményessége
A kollégium a szülővel és az iskolával együttműködve hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló eredményesen
fejezze be tanulmányait a választott középiskolában.
A tanuló a kollégiumi nevelési folyamat során elsajátítja a társadalmi beilleszkedéshez és a családi életben, a hivatás gyakorlásában, az állampolgári létben az önálló életvitelhez szükséges alapvető ismereteket,
képességeket, értékeket.
A kollégiumi nevelés értékelésekor figyelembe kell venni, hogy a nevelési folyamat milyen kiindulási
állapotból, milyen feltételek mellett fejtette ki hatását.
A nevelőtanár tevékenységének értékelése
o A pedagógus munkája értékelésének alapjául szolgáló mutatók egyben olyan elvárások, melyek
minőségi optimumot határoznak meg.
o Az értékelés területei:
o Tervezőmunka: Helyzetfeltáráson alapuló tudatos munkatervezés: a diákok szükségleteihez, igényeihez, valamint objektív feltételekhez való igazodás.
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o Csoportvezetői nevelőmunka: A nevelőmunkával kapcsolatos külső és belső szabályozó
dokumentumokra épülő határozott nevelési koncepció, dokumentált csoportmunkaterv,
szervezési képesség, személyiségfejlesztés. Széles módszertani repertoár, segítő attitűd.
Közösségi konfliktusok hatékony kezelése, jó nevelési klíma.
o Oktatás (tanítási tevékenység): Hatékony, differenciált és eredményes oktatómunka.
o Tanulókról való gondoskodás: A tanulók szükségleteinek ismerete, az ehhez szükséges információk birtoklása. Szeretetteljes törődés, pszichikai, fizikai biztonság nyújtása, jó kapcsolat a tanulókkal.
o Tanulás-támogató tevékenység: Helyzetfeltáráson alapuló tevékenység: a diákok igényeit,
szükségleteit figyelembe vevő tanulásvezetés, tanulmányi munka szoros nyomon követése.
o Az alapprogram kötelező foglalkozásai keretében végzett tevékenység: Az alapprogram
által rögzített elveknek, nevelési és tartalmi követelményeknek való megfelelés. Pedagógiailag hasznos foglalkozások, melyek a tanulók erkölcsi, szellemi, fizikai, mentális gyarapodását, fejlődését, a kulturális hátrányok enyhítését, az iskolai tudás kiegészítését, s a személyiségfejlesztést szolgálják.
o Tehetséggondozás: tervszerű és szakszerű egyéni érdeklődés- és képességfeltárás.
o A kollégiumi tevékenységszerkezetben megjelenő egyéb feladatkörök ellátása: A terület
gondozásához szükséges szakmai ismeretek, illetve azok magas szintű alkalmazása.
o Kapcsolatok és kommunikáció: Képesség, hajlandóság és törekvés a jó emberi és szakmai
kapcsolatok kiépítésére, együttműködésre való készség.
o Kollégiumi szintű vezetési, szervezési és egyéb munkatervi feladatok ellátása: Megbízhatóság, pontosság, helyzetfelismerő-és problémakezelési készség.
o Önfejlesztés, szakmai megújulás: Önfejlesztő attitűd, új módszerek, technológiák elsajátítása, alkalmazása. Saját munkaterületén széleskörű jártasságra való törekvés.
o A kollégiumi pedagógiai munka fejlesztéséért végzett erőfeszítések: aktivitás, kezdeményezőkészség, innovatív hozzáállás.
o Adminisztratív tevékenység: A saját és a kollégiumi dokumentumok vezetése.
o Saját munka szervezése, ellátása: Önállóság, kreativitás, megbízhatóság, pontosság a feladatok végrehajtásában.
o Szakmai kvalitások: Hivatástudat, etikai normák megtartása.
o A kollégium érdekeinek képviselete: Az intézményt megfelelően képviselő magatartás.
Értékteremtés, az intézmény külső kapcsolatainak építése.
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A Kollégium Pedagógiai Programjának Melléklete
A 9.-12. évfolyamig kidolgozott programtervek
9. ÉVFOLYAM
-

Augusztus

1.
2.
3.

Séta a városban
Egyén és közösség (1.)
Magamról, érzéseimről, elvárásaimról (fogal- Környezeti nevelés (1.)
mazás)
Természetes környezet. Arborétum látogatás

- Szeptember
1. hét
Házirend, munkavédelmi szabályzat
2. hét
Illemtan, köszönés, stb..
3. hét
Tanulási szokások. Kérdőív
4. hét
Kirándulás
- Október
1. hét
Október 06-án az Aradi vértanúk terén gyertyagyújtás
2. hét
Tanulási szokások elemzése
3. hét
Helyes tanulási szokások tanítása
4. hét
Gólyavetélkedő és avató
- November
1. hét
Őszi szünet
2. hét
Kecskemét település (fontosabb intézmények)
3. hét
A tanuláshoz való viszony tanítása
4. hét
Látogatás a Katona József Könyvtárban
- December
1. hét
Szülőföldem története 1.
2. hét
Szülőföldem története 2.
3. hét
Karácsonyi készülődés, díszítés, faliújság készítés
- Január
2. hét
Szenvedélybetegségek
3. hét
Látogatás másik kollégiumban
4. hét
Félévi értékelés
- Február
1. hét
Életmódminták régen és ma
2. hét

Család szerepe régen és ma

3. hét

Konfliktuskezelés

4. hét
- Március
1. hét
2. hét
3. hét

Oktatófilm megtekintése
Ki vagyok én?
Helyes önismeret felismerésének képessége
Példaképem. Miért?
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Egyén és Közösség (2.)
Tanulásmódszertan ((1.)

Tanulásmódszertan (2.)
Tanulásmódszertan (3.)

Magyarság (1.)
Tanulásmódszertan (4.)
Magyarság (2.)
Egyén és közösség
Egyén és Közösség (3.)

Életmód, életvitel (1.)

Életmód, életvitel, háztartási ismeretek (2.)
Életmód, életvitel, háztartási ismeretek (3.)
Életmód, életvitel, háztartási ismeretek (4.)

Önismeret (1.)
Önismeret (2.)
Önismeret (3.)
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4. hét
- Április
2. hét
3. hét
4. hét
- Május
1. hét
2. hét
3. hét
- Június
1. hét

Zenei élményszerzés. Leskowszki hangszergyűjtemény

Művészet és Információs kultúra
(1.)

Kézműves foglakozás. Üvegfestés
III. negyedéves tanulmányi értékelés, feladatok
A város műemlékeinek megismerése (építészet, szobrászat)

Művészet és információs kultúra
(2.)

Ország szimbólumai
Alakított környezet: Vadaspark
Felkészülés az év végi vizsgákra

Magyarság (3.)
Környezeti nevelés (2.)

Az éves munka értékelése

10. ÉVFOLYAM
1. hét
2. hét
3. hét
4. hét
1. hét
2. hét
3. hét
4. hét
1. hét
2. hét
3. hét
4. hét
1. hét
2. hét
3. hét

Szeptember
Év eleji teendők (házirend, szabályok
Helyismeret fókuszálva az emléktáblákra
Jogok és kötelességek
Kirándulás

Magyarság (1.)

Október
Aradi vértanúk ünnepe
Figyelmi képesség fejlesztése
Szókincs bővítése
Gólyaavató

Tanulásmódszertan

November
A tiszta helyes beszéd
Az Internet a hasznos ismeretek forrása
Barátság
Színházlátogatás az élmény megbeszélése

Tanulásmódszertan
Művészet és Információs kultúra
Egyén és közösség (1.)

Önismeret egy színházi élmény feldolgozása
Családi és egyházi ünnepek
Az ajándék készítés és az alkotás örömének
átélése

Önismeret

Életmódminták
Konfliktus megoldásának technikái
Szimpátia, antipátia
Félévi eredmények értékelése

Életvitel
Egyén és közösség
Önismeret, pályaválasztás

Híres magyarok életvitele
Kecskemét szülöttei
Látogatás a Katona József emlékházban
Nemzetiségek

Életmód, életvitel

December

- Január
1. hét
2. hét
3. hét
4. hét
- Február
1. hét
2. hét
3. hét
4. hét
- Március
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1. hét
2. hét
3. hét
4. hét
- Április
1. hét
2. hét
3. hét
4. hét
- Május
1. hét
2. hét
3. hét
- Június
1. hét
2. hét

A népművészet sokszínűsége
Művészeti technikák megismerése
Március 15-e megünneplése
A 3. negyedév értékelése

Művészet és információs k.
Művészet és információs kultúra

Mit üzen a környezetünk
Szelektív hulladékgyűjtés
Húsvéti szokások
Fiúk köszöntése

Környezeti nevelés
Környezeti nevelés

Közösségi szokásaink, kapcsolatépítés
Az emberi értékek: Erkölcs
Pénz szerepe, gazdasági összefüggés

Életmód, életvitel
Önismeret
Életmód, életvitel

Helyismeret (a városháza dísztermének megtekintése)
Év végi eredmények értékelése

Magyarság

11. ÉVFOLYAM
- Szeptember
1. hét
2. hét
3. hét
4. hét
- Október
1. hét
2. hét
3. hét
4. hét
November
1. hét
2. hét
3. hét
4. hét
December
1. hét
2. hét
3. hét
- Január
1. hét
2. hét
3. hét
4. hét
- Február
1. hét

Év eleji teendők (házirend, szabályok
Szövegértés tanítása
Az emlékezés tanítása
Kirándulás

Tanulásmódszertan (1.)
Tanulásmódszertan (2.)

Aradi vértanúk ünnepe
A gondolkodás tanítása
Nemzeti ünnepeink Kialakulásuk története
Filmklub: Szabadság, Szerelem

Tanulásmódszertan (3.)
Magyarság, nemzetiségi lét (1.)

Kecskemét település szimbólumainak megismerése
Tolerancia világnapja: Önismereti Teszt
Önmagam elhelyezése a kollégiumban
Egészséges Életmód

Magyarság, nemzetiségi lét (2.)

Művészi élményszerzés: látogatás képtárba

Művészet és Információs kultúra
(1.)
Egyén és Közösség (2.)

Igazmondás-hazugság, beszélgetés
Karácsonyi Műsor

Önismeret, pályaválasztás (1.)
Egyén és közösség (1.)
Uszodai program

Önéletrajz, pályaválasztási ismeretek
Hivatalos levélírás szabályai, postai csekk kitöltése, boríték megcímzése, tértivevény,
ajánlott levél.
IQ teszt
Félévi eredmények értékelése

Önismeret, pályaválasztás (2.)
Önismeret, pályaválasztás (3.)

Állam működése

Egyén és közösség (3.)
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2. hét
3. hét
4. hét
- Március
1. hét
2. hét
3. hét
4. hét

Látogatás a Bozsó gyűjteménybe
Konyhai teendők

Sportolásra nevelés, sport jelentősége. Harc- Életmód, életvitel, háztartási isművészeti bemutató megtekintése.
meretek (2.)
Március 15-e ünneplése
Víz világnapja- Látogatás a BÁCSVÍZ Rt-nél Környezeti nevelés (1.)
Színházi világnap. Színházi előadás a Katona
József Színházban

- Április
1. hét

Költészet napja. Híres kecskeméti költők

2. hét
3. hét

Űrhajózás napja: Látogatás a Planetáriumban
Feltöltődés lehetőségei. Edzőterem látogatás

- Május
1. hét
2. hét
3. hét
4. hét
- Június
1. hét

Életmód, életvitel, háztartási ismeretek (1.)

UNIÓ története
Emberi játszmák kapcsolatok, irodalmi művek tükrében
Környezet, Alternatív energiaforrások
Magyar kultúra és tudomány kiemelkedő
alakjai

Művészet és Információs kultúra
(2.)
Életmód, életvitel, háztartási ismeretek (3.)
Magyarság, nemzetiségi lét (3.)
Életmód, életvitel, háztartási ismeretek (4.)
Környezeti nevelés (2.)
Magyarság, nemzetiségi lét (4.)

Év végi értékelés

12. ÉVFOLYAM
- Szeptember Tartalom, tevékenység
1. hét
Év eleji teendők (házirend, szabályok ismertetése)
2. hét
Az éves program megbeszélése
3. hét
Kecskemét értékei (műemlékek, intézmények,
rendezvények)
4. hét
Kirándulás Székesfehérvárra
- Október
1. hét
Aradi vértanúk ünnepe
2. hét
Látogatás a Bozsó Gyűjteménybe
3-4. hét
A Szabadság, szerelem film megtekintése
- November
1. hét
2. hét
3. hét
4. hét

A család a társadalom alapegysége

Megjegyzés

12/4/1 Séta és beszélgetés
12/7/1
Faliújság készítése 12/7/2
12/3/1
12/7/2 Egyéni és közösségi sors
összekapcsolódása

12/5/1 Állandóság és változás a
családban ( történeti megközelítés)
Törvényhozó és végrehajtási szervek Magyar- 12/6/1 Alkotmányunk
országon
Jogok és kötelességek
12/6/2 Részvétel bírósági tárgyaláson
Az első negyedévi munka értékelése
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- December
1. hét
2. hét
3. hét

Templomok, vallások, egyházak Kecskeméten
Család vagy karrier?
Ünnep a családban

12/6/3
12/5/2 Beszélgetés
12/5/3 Hogyan készülünk az ünnepekre?

Téli szünet
- Január
1. hét

Az érettségi tételek kidolgozásának módja, a
rendszerező ismétlés előnyei
Érzelmi és emberi játszmák
Félévi eredmények értékelése
Továbbtanulási lehetőségek
Katedrások számára

12/1/1
Érettségizettek beszámolója
12/2/1/
12/2/2
12/2/3 Felvételi tájékoztatók

- Február
1. hét
2. hét
3. hét

Felvételi űrlapok kitöltése, postázása
Sikeres és sikertelen életút
Egyéni ízlés, közízlés

4. hét

A külső megjelenés társadalmi illemtana

12/6/4
12/2/4
12/5/4 A téma megbeszélése
Mindentudás egyetemén elhangzott előadás alapján
12/6/5
Kérdőív, beszélgetés

2. hét
3. hét
4. hét

- Március
1. hét
2. hét
3. hét
4. hét

Európán kívüli kultúrák
1100 év Európában. A magyar nemzet életútja
Katona József és a korabeli Kecskemét
Színházi világnap. Színházi előadás a Katona
József Színházban

12/4/2
12/7/3
12/3/2
12/3/3/

- Április
1. hét

Költészet napja. Híres kecskeméti költők

2. hét
3. hét
4. hét

Globális problémák Földünkön
A vizsgák szerepe életünkben
Ballagás. A búcsúzás formái

Buda Ferenc, Pintér Lajos munkássága
12/4/3
12/2/5
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11. Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása esetén a helyi tanterv a fogyatékosság típusához és
fokához igazodó fejlesztő programja
Tevékenységi területek, lehetőségek:
o Az alapkészségek mindennapos fejlesztése.
o A tananyag feldolgozásának speciális módszereivel, a tananyag szükség szerinti átrendezésével
biztosítani a tantervi minimum teljesítését.
o Speciálisan kiscsoportos vagy egyéni felzárkózató foglalkozások szervezése.
o Folyamatos korrekció, ellenőrzés, értékelés, önértékelés.
Tevékenységi formák:
Tanórán belül törekszünk az
o egyéni képességekhez igazodó munkaformák,
o egyéni fejlesztés, értékelés,
o csoportos fejlesztés,
- tanárai differenciálás,
- kooperatív munkaformák alkalmazására.
Tanórán kívül működik
o egyéni, kiscsoportos rehabilitáció,
o felzárkóztatás.
A középfokú oktatás megvalósítása mellett a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált oktatásának
irányelvei, céljai, feladatai:
Intézményünk feladatának tartja a tanulási zavaros (diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás), gyermekek integrációját. Feladatvállalásunk a következő alapokon nyugszik: az integráció gondolata a humánus alapértékek elfogadását jelenti és a fogyatékosság fogalmának újragondolását feltételezi. Fontos annak felismerése és a tanulókkal való felismertetése is, hogy átmenetileg vagy tartósan bárki szorulhat speciális segítségre, hogy mindannyian “különbözőek vagyunk”, s ez a sokszínűség nem negatívumot, hanem pozitívumokat jelent a közösségek és a társadalom számára.
Az integráció pozitív magatartásmintákat közvetít. A speciális szükségletű gyermeket reális önértékelésre, képességei maximális kibontakoztatására serkenti, a nem sérült gyermekek pedig megtanulják a hozzájuk való alkalmazkodást, a segítségnyújtást. Ez pedig hosszú távon az előítéletek enyhüléséhez, a “másság” értékeinek társadalmi méretű elismeréséhez vezethet.
Az együttnevelés során fontos feladatunknak tekintjük az iskola pedagógusainak, a szülők és a tanulók
közösségének felkészítését a sajátos nevelési igényű tanulók fogadására.
Az együttnevelés megvalósításában, a különböző pedagógiai színtereken a habilitációs, rehabilitációs
szemlélet érvényesül.
Fejlesztőnevelő munkánkat a hagyományos pedagógiai elveken túl a sajátos nevelési igényű gyermekek
iskolai fejlesztésének irányelvei determinálják.
Az iskolai képzés teljes időtartama alatt törekszünk arra, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek személyisége minél harmonikusabban és teljesebben kibontakozzon, képesek legyenek a társadalom által elfogadott normák szerint, saját igényeiket megvalósítva kiegyensúlyozott, boldog életet élni.
A sajátos nevelési igényű gyermekek képzésének során a legfontosabb szempontok:
o az értelmi, a testi és érzelmi fejlődés folyamatos pozitív változása,
o a sérült részképességek folyamatos fejlesztése,
o egyéni szükségletek,
o társadalmi beillesztés.
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A követelmények elsajátíttatását a folyamatos korrekciós, habilitációs, rehabilitációs, intervenciós és sérülés-specifikus egyéni és kiscsoportos terápiás programok segítik, részben saját szaktanáraink, részben
utazó tanári hálózat segítségével. Legnagyobb hangsúlyt az anyanyelv és irodalom, a matematika, a művészetek műveltségi területei kapnak. Ennek érdekében a következő pedagógiai alapelvek megvalósítására
törekszünk:
o a sérült személyiség fejlesztése gyógypedagógiai eszközökkel,
o a tanulók egyéni képességeinek, eltérő fejlődési ütemének figyelembe vétele az oktatás ás nevelés
folyamatában,
o egységes nevelési elvárásokkal a követelmények biztonságossá tétele,
o támasz és segítségnyújtás a tanulási folyamatokban, az emberi törekvésekben, a speciális nevelési
szükségletek kielégítése a neveIés-oktatás minden területén.
Ennek érdekében a következő célokat tűztük ki:
o a sajátos nevelési igényű tanulók képességfejlesztése a hiányosan működő pszichés funkciók, sérült részképességek terápiás jellegű korrekciójával,
o a differenciált, szükségletekhez igazodó felzárkóztatás a habilitációs ás rehabilitációs eljárásokkal
az általános műveltség megalapozása,
o az eredményes társadalmi beilleszkedés feltételeinek megteremtése az önálló életvezetési technikák elsajátításával, gyakorlásával, toleráns magatartás kialakítása a személyiség gazdagításával, az
általános emberi értékek és normák elfogadtatásával.
Az iskolánkban folyó nevelés-oktatás fő feladatai a Sajátos nevelési igényű gyermekek szempontjából:
o az alapdokumentumok által szabályozott ismeretanyag elsajátíttatása a tantárgyi sajátosságok,
egyéni különbségek figyelembe vételével,
o a mentális képességek fejlesztése a megismerő funkciók egyénre szabott terápiás jellegű korrekciójával az ismeretek tartalmának, mélységének mindenkori aktualizálása a tanulócsoport és az
egyének kondícióinak megfelelően, a tanítás és nevelés szervezeti kereteinek szükség szerinti alakítása, a módszerek ás tevékenységi formák optimális megválasztása a mindenkori pedagógiai tevékenység kívánalmainak megfelelően, a fejlesztési szakaszoknak megfelelő szűrő ás diagnosztikus eljárások kidolgozása.
A pedagógiai célkitűzések, feladatok eszközei és eljárásai:
Az oktatás-nevelés területén eszköznek tekintjük a tanítási órákat ás a tanításon kívüli órákat, a fejlesztő
foglalkozásokat a közös és a részletes követelmények érvényesítésére.
A Sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése, oktatása során szoros együttműködés megvalósítására törekszünk:
o a gyermek diagnózisát felállító szakértői bizottság, Nevelési Tanácsadó
o az iskolánkban a gyermek fejlesztését végző, fejlesztésében közreműködő utazó gyógypedagógus,
o az osztályfőnök,
o a szaktanárok,
o és a szülők között.
Az iskola a szakértői bizottság diagnózisa és a gyógypedagógus által készített egyéni fejlesztési terv alapján végzi rehabilitációs-re edukációs munkáját. A Gyógypedagógus segítséget nyújt a tanuló tanárainak a
diagnózis értelmezéséhez, a tanuláshoz szükséges segédeszközök, speciális fejlesztő programok kiválasztásához, javaslatot tesz gyógypedagógiai módszerek alkalmazására. Figyelemmel kíséri a gyermek haladását. A rehabilitációs, re edukációs foglalkozásokat tart. A szülők számára segítséget nyújt a diagnózis értelmezéséhez, konzultál a szülővel a fejlesztés eredményeiről, segíti a szőlőt a probléma elfogadásában, a
gyermekkel szembeni reális elvárások kialakításában.
A szaktanár a tananyag feldolgozásánál figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak - egyes Sajátos nevelési
igényű tanulók csoportjaira jellemző - módosulásait;
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Szükség esetén a gyógypedagógussal együttműködve egyéni tantárgyi fejlesztési tervet készít, ennek
alapján egyéni haladási ütemet biztosít. Az oktatás során individuális módszereket, technikákat (differenciált foglalkoztatás, kooperatív csoport ás páros munka, fejlesztő programok, speciális tankönyvek, feladatlapok, eszközök) alkalmaz.
A közösségépítés során személyes példájával segíti a sajátos nevelési igényű gyermek osztályközösségbe
való befogadását.
A kialakulatlan részképesség jellegének megfelelően érvényesíti a méltányos számonkérési, értékelési,
ill. átmeneti felmentési lehetőségeket minden esetben a gyermek távlati érdekeinek figyelembevételével.
A sajátos nevelési igényű gyermekek képzésének során a legfontosabb szempontok:
o az értelmi, a testi és érzelmi fejlődés folyamatos pozitív változása,
o a sérült részképességek folyamatos fejlesztése,
o egyéni szükségletek,
o társadalmi beillesztés.
Minden tanulónknak szükségleteihez igazodva és a szakértői véleményben előírtaknak megfelelően biztosítjuk a rehabilitációs időkeretet. A pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs foglalkozások fajtáit és
óraszámát — az éves órakeret függvényében, a rászoruló tanulók szükségleteinek ismeretében — tanévenként munkatervben rögzítjük, a konkrét fejlesztési órarendeket is tanév elején állítjuk össze.
A habilitációs - rehabilitációs foglakozások egyéni vagy csoportos formában is tarthatók.
o A foglalkozás a gyermek képességeinek, a fejletlen vagy sérült funkcióinak feltérképezésével indul.
o A fentiek ismeretében fejlesztési terv készül.
o A foglalkozások anyagának, tapasztalatainak feljegyzése folyamatosan történik.
o Lényeges elem az évenkénti pedagógiai diagnosztizálás, amelyet írásban rögzít a gyógypedagógus.
o Az intézmény minden tanév végén (június 30-ig) jelzi az illetékes Tanulási Képességet Vizsgáló
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság felé azoknak a tanulóknak az adatait, akinek a következő
tanévben kötelező felülvizsgálatuk lesz.
A gyógypedagógus a rehabilitációs foglalkozásokról munkanaplót vezet, továbbá a rehabilitációs foglalkozásokat az egyéni fejlődési lapon is dokumentálja.
Az Egyéni Fejlődési Lap nem egyenértékű a Haladási Naplóval: A Haladási Napló a rehabilitációs órák
feldolgozott anyagát tartalmazza, napi/heti bontásban, félévi és év végi állapotrögzítéssel, az Egyéni Fejlődési Lap pedig a gyermek/tanuló állapotában végbement nagyobb változásokat rögzíti, egy-egy terápiás
periódus lezárását tartalmazza.
Az Egyéni Fejlesztési Terv a tanév rendjéhez igazodó rehabilitációs munka főbb célkitűzéseit tartalmazza, a teljes tanévre; minden új tanévben a gyógypedagógus Új Egyéni Fejlesztési Tervet készít.
A fejlesztés szervezeti keretei:
o Egyéni rehabilitációs, foglalkozás:
Lényeges, hogy a foglalkozások helye és ideje állandó legyen, így hozzájárulhatunk egy megfelelő napi
ritmus kialakításához.
Formái: gyógypedagógiai fejlesztés, logopédia, egyéni tantárgyi korrepetálás, pszichológiai foglalkozások,
terápiák.
o Kiscsoportos fejlesztés:
A csoportok megszervezésekor meghatározó szempont, hogy azonos vagy hasonló fejlettségi szinten álló
tanulókból, illetve azonos vagy hasonló nehézségekkel küzdő tanulókból szervezzünk homogén csoportokat.
Formái: gyógypedagógiai fejlesztés, logopédia, tantárgyi korrepetálás, mozgásterápia, pszichológiai terápiák.
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A tanórai és a tanórán kívüli fejlesztés kiemelt területei:
Az anyanyelvi fejlesztésben különös hangsúlyt kap:
a pontos diagnózis, a megfelelő fejlesztési szempontok és módszerek kiválasztása, a vizsgálatok
szakszerű elvégzése,
az olvasás, írás készségének folyamatos gondozása, fejlesztése a tanuló egész iskolai pályafutása
alatt,
a kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása során, grafomotoros fejlesztés,
a verbális figyelem és emlékezet intenzív fejlesztése, memoriterek, könyvtárhasználat, számítógép, internet.
Minden részterületen hosszabb begyakorlási, érési időszakot biztosítunk. Az anyanyelvi fejlesztés a
nevelés minden színterén központi szerepet kap.
A matematika fejlesztésében különös hangsúlyt kap:
a testséma kialakítása,
a téri relációk biztonsága,
a relációk nyelvi megalapozása, a matematikai nyelv tudatosítása,
a szerialitás erősítése,
számfogalmak kialakítása és bővítése,
az érzékelés, észlelés, a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a beszéd összehangolt, intenzív
fejlesztése,
segítő, kompenzáló eszközök használatának megengedése,
az alapműveletek fogalmi kialakítása, képi, vizuális megerősítése, sokoldalú gyakorlásuk a már
"birtokolt" számfogalmakkal építkező számkörökben,
a matematikai nyelvi relációk tudatosítása, szöveges feladatok megoldása.
A matematika előkészítése a tanulmányi idő növelésével valósul meg.
A matematika tanítása a hagyományos matematika-tanítási módszerek felhasználása mellett az
egyéni dyscalculia terápiából átvett elvek, eszközök és feladatlapok segítségével, apró lépésekben,
a konkrét segédeszközökkel történő manipuláció idejét megnyújtva történik.
A művészetek területen ki emelt szerepet kap:
az érzlékelés, észlelés, a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a beszéd a téri orientáció,
a mozgás-ritmus-beszéd koordináció,
a grafomotoros fejlesztés,
a szenzomotoros fejlesztés.
A személyiségfejlesztés során kiemelt szerepet kap:
helyes önértékelés
az önbizalom erősítése,
a szociális kapcsolatrendszer kommunikációs eszköztárának növelése, a hibás-hiányos helyzetfelismerés kompenzálása,
a tudatos önirányítás, önkontroll kifejlesztése,
az empátia fokozása, a másság elfogadtatása,
a kompenzáló és védekező mechanizmusok (extrém magatartás, beilleszkedési zavar, agresszió)
csökkentése, illetve megszüntetése.
Az élő idegen nyelv tanítása során kiemelt szerepet kap:
a játékosság,
mondókák, énekek, népi játékok tanítása,
az adott nyelvet beszélő népek hagyományainak megismerése.
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Az élő idegen nyelv oktatása speciális módszerekkel, auditív megközelítéssel, történik.
A számonkérés során vagy a szóbeliség, vagy az írásbeliség kerül előtérbe.
Tanulói jogviszony, átjárhatóság az SNI gyermekek esetében beiratkozás módja, folyamata
Iskolánk nyitott minden integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű (tanulási, magatartási, részképesség,
iskolai teljesítmény fejlődési zavara és/vagy figyelemzavar) gyermekek-befogadására, akiket hozzánk irányít:
o a Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság,
o a tanulási képességet vizsgáló szakértői bizottságok.
Széleskörű tájékoztatást adunk a fejlesztési lehetőségekről, szükség esetén segítő tanácsokkal látjuk el a
szülőket, akiknek ismertetjük programunkat.
Egyeztetjük nevelési elvárásainkat és elveinket.
A beiratkozás folyamatos, de év közben csak a már működő osztályok struktúráját, létszámát, a biztosítható fejlesztési órák keretét szem előtt tartva tudunk gyermeket fogadni.
A beiratkozása szakértői bizottság kijelölése alapján mindenkor a szülő kérésére történik.
A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott tanulók iskolai fejlesztésének elve
A részképesség zavar tüneteit mutató tanulók sajátos nevelési igényeinek kielégítése gyógypedagógiai
tanár, terapeuta (elsősorban logopédus, pszichopedagógus) közreműködésével valósul meg.
A részképesség zavarok jellegének megfelelően a gyermekek iskolai oktatásában érvényesítjük a számonkérési, értékelési, esetleg - indokolt esetben, a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata alapján - az egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és minősítés alóli mentesítés lehetőségét.
Diszlexia, diszgráfia esetében kiemelt fejlesztési célok, feladatok
Iskolás korban az olvasás- és írászavarok javításának feladata kialakítani a tanulóban az intellektusának és
mindenkori osztályfokának megfelelő értő olvasás-írás készséget, fejleszteni kifejezőkészségét, segíteni az
olvasás, írás eszközzé válását az ismeretek megszerzésében.
A gyermekeknél az olvasás, írás tanítása (szükség esetén újratanítása) lassított tempójú, nyújtott ütemű,
hangoztató-elemző, szótagoló, a homogén gátlás elvét figyelembe vevő, valamint a vizuális és auditív észlelésre alapozó módszerrel történik.
Nagy hangsúlyt fektetünk az aktív szókincs, a beszédkészség, a szövegértés, a testséma, téri tájékozódás,
a vizuomotoros koordináció fejlesztésére.
Diszkalkulia esetében kiemelt fejlesztési célok, feladatok
A matematika tanítása során nagy hangsúlyt fektetünk az érzékelés-észlelés, a figyelem, az emlékezet, a
gondolkodás és a beszéd összehangolt, intenzív fejlesztésére, a matematikai nyelv·tudatosításával, a szerialitás erősítésére, a testséma, a téri relációk biztonságára (lásd helyi tanterv).
A számolási zavarokkal küzdő gyermekek esetében a tananyag elsajátítása során lassabb haladási tempót,
hosszabb bevésési szakaszt, és több gyakorlási lehetőséget biztosítunk.
A szám- és műveletfogalmak kialakításakor, a számolási készség fejlesztése során a manipuláció előtérbe
helyezése, a megfigyelés és a megértés érdekében segítő-kompenzáló matematikai eszközök használata
megengedett. Törekszünk arra, hogy a fokozott mennyiségű gyakorlás során a gyermekek megtalálják és
megtanulják alkalmazni az egyéni sajátosságokhoz igazított, megjegyzést segítőtechnikákat, eljárásokat.
Hiperkinetikus zavarok, aktivitászavarok, figyelemzavar esetében kiemelt fejlesztési célok,
feladatok
A gyermek nevelése-fejlesztése-tanítása során nagyon fontos a szoros kapcsolat a tanító, a gyógypedagógus
(lehetőség szerint pszichopedagógus) és a szülői ház között.
A gyermek képességeinek, terhelhetőségének és érdeklődésének megismerésével a pedagógus ki tudja alakítani az egyénre szabott követelményrendszert, mind a gyermek viselkedését, mind tantárgyi tananyagot
illetően. A gyakoroltatás, a számonkérés során a feladatok összeállításánál figyelembe vesszük a tanuló
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gyengébb monotónia-tűrését, fáradékonyságát.
Pszichés funkcióinak fejlődését gyakori pozitív visszajelzésekkel segítjük.
Az SNI tanuló tantárgyi teljesítményének értékelése
Alapvető cél a tanulók önértékelésének fejlesztetése, kritikus gondolkodásuk kialakítása, egymás munkájának elismerése, a hibák kíméletes, javító szándékkal történő megfogalmazása. A tévedések megbeszélése; kijavítása közösen történik. A hibák elfogadása, a tanulási folyamat részeként való kezelése a biztonság érzését nyújtja, mentesíti a gyerekeket a szorongástól.
A teljesíthető tevékenység biztosítja az örömteli, kudarc nélküli tanulás lehetőségét. Ugyanakkor az elért
teljesítmény értékelésekor nem hagyható figyelmen kívül az adott gyermek aktuális teljesítőképessége, az,
hogy saját lehetőségeit mennyire használta ki a munka, a feladat elvégzése érdekében.
Elvünk, hogy az értékelés
- ne minősítsen, hanem fejlődési állapotról számoljon be,
- számba tudja venni, hogy a tanuló az előző szintjéhez, önmagához mérten mennyit fejlődött,
- tartalmazza, hogy a gyerek a saját lehetőségeit mennyire aknázza ki.
Az értékelési szempontok összetettek, egy-egy tantárgyra, illetve a gyermek egész személyiségének fejlődésére koncentrálnak.
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 138. §
(1) Az Nkt. 6. mellékletében a kötelező egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai
foglalkozás megszervezésére meghatározott heti foglalkoztatási időkeretet abban az esetben, ha a tanulót
külön osztályban tanítják, osztályonként kell biztosítani.
(2) Abban az esetben, ha a sajátos nevelési igényű tanuló nevelés-oktatása a többi tanulóval együtt történik,
az Nkt. 6. mellékletében a kötelező egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai
foglalkozások megszervezésére meghatározott heti időkeretet kilenc főre kell meghatározni és biztosítani
oly módon, hogy az Nkt. 6. mellékletének E oszlopában meghatározottak szerint az azonos heti óraszámban
foglalkozásra jogosult tanulók számát elosztják kilenccel. Ha az osztás alapján az azonos heti időtartamú
foglalkozásra jogosult tanulók száma a négy főt meghaladja, akkor az Nkt. 6. mellékletének E oszlopában
meghatározott heti óraszámot, négy vagy kevesebb fő esetén az Nkt. 6. mellékletének E oszlopában meghatározott heti óraszám ötven százalékát kell biztosítani.
(3) Ha a tanuló sajátos nevelési igényét halmozott sérülés alapozza meg, a kötelező egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozások heti időkeretének számításánál a magasabb
óraszámra jogosító fogyatékosságot kell figyelembe venni.
(4) Összevont osztályban az osztály legmagasabb évfolyamára járó tanuló évfolyamára az Nkt. 6. mellékletének E oszlopában meghatározott óraszámokat kell alkalmazni.
(5) Az általános iskola felső tagozatán – a nevelőtestület döntése alapján – a habilitációs, rehabilitációs
tanórai foglalkozások legfeljebb ötven, a középfokú iskolában legfeljebb hetvenöt százaléka a sajátos nevelési igényű tanulók tehetséggondozására, a tantárgyi követelmények eredményes teljesítését szolgáló felzárkóztatásra is fordítható. A nevelőtestület az erre irányuló döntését félévenként köteles felülvizsgálni, és
a tanuló fejlődésének ismeretében megerősíteni vagy módosítani.
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d) ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1. A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala, a jóváhagyott pedagógiai programhoz való hozzáférés lehetőségei
A pedagógiai program érvényességi ideje
Az iskola 2013. szeptember 1. napjától szervezi meg nevelő és oktató munkáját jelen pedagógiai program alapján.
A pedagógiai program érvényességi ideje öt tanévre – azaz 2013. szeptember 1. napjától 2018. augusztus 31. napjáig – szól.
A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata
A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a nevelőtestület folyamatosan vizsgálja.
A 2014-2015. tanév során a nevelőtestületnek el kell végeznie a pedagógiai program teljes – minden
fejezetre kiterjedő – felülvizsgálatát, értékelését, és szükség esetén a pedagógiai programot módosítania
kell.
A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala
Az iskola pedagógiai programja nyomtatásban megtekinthető
o Az iskola fenntartójánál,
o az iskola titkárságán,
o az iskola igazgatójánál.
o Rövidített változata megtekinthető az iskola Web lapján.
2. A pedagógiai program elfogadásának kötelező dokumentumai:
o Jegyzőkönyv a tantestületi értekezletről
o Nyilatkozat: Szakmai munkaközösség véleménye (szakterületét érintően)
o Nyilatkozat: Nevelőtestület egyetértési jog gyakorlásáról
o Nyilatkozat: Fenntartó jóváhagyása
o Nyilatkozat: Igazgató jóváhagyása

– 80 –

A Katedra Általános Iskola, Gimnázium, Informatikai és Művészeti Szakgimnázium és Kollégium Pedagógiai Programja
Verzió: 6.0

e) A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA
Nyilatkozat
(munkaközösség/ek)
A Katedra Gimnázium, Informatikai és Művészeti Szakközépiskola és Kollégium szakmai
munkaközösségei képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a munkaközösségek a Pedagógiai program - adott szakterületet érintő kérdéseiben - véleményezési jogukat gyakorolták.
Dátum: Kecskemét, 2013. március 25.
Szabóné Sánta Julianna s.k.
munkaközösség-vezető

Nyilatkozat
(nevelőtestület)
A Katedra Gimnázium, Informatikai és Művészeti Szakközépiskola és Kollégium Nevelőtestülete
képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a nevelőtestület a
Pedagógiai program elkészítéséhez és elfogadásához előírt egyetértési jogát gyakorolta.
A Nevelőtestület 2013. év március hó 25. napján megtartott értekezletén a szakmai munkaközösségek – szakterületüket érintő - véleményének kikérése után a Pedagógiai programot megtárgyalta,
az abban foglaltakkal egyetértett, azt elfogadta.
Dátum: Kecskemét, 2013. március 25.
Magos András s.k.
nevelőtestület nevében

Nyilatkozat
(fenntartó)
A fenntartó képviseletében a Katedra Gimnázium, Informatikai és Művészeti Szakközépiskola és
Kollégium Pedagógiai programját jóváhagyom.
Dátum: Kecskemét, 2013. március 25.
dr. Tóth Itván s.k.
fenntartó

Nyilatkozat
(igazgató)
A Katedra Gimnázium, Informatikai és Művészeti Szakközépiskola és Kollégium Pedagógiai
programját jóváhagyom.
Kecskemét, 2013. március 25.
dr. Tubak István s.k.
igazgató
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f) MELLÉKLETEK

1.
2.
3.
4.
5.

sz. melléklet: Középszintű szóbeli érettségi vizsga témakörei
sz. melléklet: Tantárgy- és órafelosztás
sz. melléklet: Közismereti tantárgyak tantervei
sz. melléklet: Az informatika szak szakmai programja
sz. melléklet: A művészeti szak szakmai programja
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f) MELLÉKLETEK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

sz. melléklet: Középszintű szóbeli érettségi vizsga témakörei
sz. melléklet: Tantárgy- és órafelosztás
sz. melléklet: Közismereti tantárgyak tantervei
sz. melléklet: Az informatika szak szakmai programja
sz. melléklet: A művészeti szak szakmai programja
sz. melléklet: Tanulmányok alatti vizsgák vizsgarészei
sz. melléklet: A tantárgyi értékelések formái, jegyek súlyozása
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A Katedra Gimnázium, Informatikai és Művészeti Szakközépiskola és Kollégium
Pedagógiai Programjának óratervét érintő változások
1.

Az óraterv módosítása a 2015/2016 tanévtől felmenő rendszerben érinti az informatika szakon
tanuló diákokat. 2015/2016 tanévben már vonatkozik a 9. és 10. évfolyamos diákokra.

Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom

SZAKKÖZÉPISKOLA
INFORMATIKUS
9.
10.
11.
12.

9.

GRAFIKUS
10.
11.
12.

4

4

4

4

4

4

4

4

Idegen nyelvek

3+1

3+1

3+2

3+2

3+1

3+1

3+1

3+1

Matematika

3+1

3+1

3+1

3+2

3

3

3

3

Etika
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
Fizika

2

2

3

2

2

1+1

Kémia

2

1+1

1

Biológia – egészségtan
Földrajz
Művészetek* (Mozgóképkultúra és médiaismeret)
Informatika

2
2

2

1
3

2

3

2

2

1

2

1

1

2

2
2

1
1+1

1

Testnevelés és sport

5

5

Tánc és dráma/ének

1

6

3

2

1

1
1

1

2

1
5

5

Helyi szinten szakmai –művészeti óra
Szakmai informatika

2

7

8

5

5

5

5

3

2

2

1

11

12

13

16

11

Szakmai művész
Osztályfőnöki

1

1

1

1

1

1

1

1

Szabadon tervezhető órakeret

4

4

4

4

4

4

4

4

Rendelkezésre álló órakeret

35

36

35

35

40

40

40

40
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2. Az óraterv kiegészítése: a NAT-ra épülő emelt óraszámú informatikai és művészeti képzés
óraterve a beiskolázási feladatok támogatását, az iskola által nyújtott képzési választék bővítését szolgálja. A konkrét szakmai tartalmak finomhangolása és kidolgozása a 2015/2016 tanév
feladata, továbbá illeszkednie kell az oktatásirányítás által kidolgozandó szakgimnáziumi szakmai
programhoz.

Emelt óraszámú
informatika

Emelt óraszámú
művészet

Tantárgyak

9.

12.

9.

Magyar nyelv és irodalom

4

4

4

GIMNÁZIUM

I. Idegen nyelv
Matematika
Etika
Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek
Fizika
Kémia
Biológia – egészségtan
Földrajz

10. 11.
4

4

3+1 3+1 3+1 3+1
3+1 3+1 3+1 3+2
1
2

2

3

2

2

2

2

2
2

2

2

3

2

3

2
2

2
2
2
2

2

2
2

4

5

5

5

4

2

2

2

4

12.

9.

4

4

10. 11. 12.
4

4+1 4+1

3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 3+2 3+2
3
3
3
3 3+1 3+1 3+1 3+2
1
1

2

Mozgóképkultúra és médiaismeret

10. 11.

Általános
gimnázium

2

3

2

2

3

2
2

2
2
2
2

2

2
2

2

2

3+1

2

2
1

2

2

Informatika
Testnevelés és sport
Dráma és tánc
Ének-zene
Vizuális kultúra
II. idegen nyelv
Technika, életvitel és gyakorlat
Osztályfőnöki

1+2 1+2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Rendelkezésre álló órakeret

35

36

35

35

35

36

35

35

35

36

35

35

Szabadon tervezhető
órakeret

4

4

6

8

4

4

6

8

4

4

6

8

Tanórán kívüli szervezett
szakmai / közismereti óra

5
1
1

5

1

1

3

3

1
3

3

1
1
5
5
1
1
1
1+3 1+3
3
3

5

5

5
3

7
3

1

1+1 1+1 1
5
5
5
5
1
1
1
1
1
3+1 3+1 3+1 3+1

1

1

A tanulócsoport irányultsága szerinti tartalommal heti 3-5 óra
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A PEDAGÓGIAI PROGRAM (HELYI TANTERV ÓRATERV)
MÓDOSÍTÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSA

Nyilatkozat
(nevelőtestület)
A Katedra Gimnázium, Informatikai és Művészeti Szakközépiskola és Kollégium Nevelőtestülete
képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a nevelőtestület a
Pedagógiai program elkészítéséhez és elfogadásához előírt egyetértési jogát gyakorolta.
A Nevelőtestület 2015. év augusztus hó 24. napján megtartott értekezletén a szakmai munkaközösségek – szakterületüket érintő - véleményének kikérése után a Pedagógiai program módosításával egyetértett, azt elfogadta.
Dátum: Kecskemét, 2015. 08. 24.
Szabóné Sánta Julianna s.k.
nevelőtestület nevében

Nyilatkozat
(igazgató)
A Katedra Gimnázium, Informatikai és Művészeti Szakközépiskola és Kollégium Pedagógiai
programjának módosítását jóváhagyom.
Kecskemét, 2015. 08. 24.
dr. Tubak István s.k.
igazgató

Nyilatkozat
A Katedra Gimnázium, Informatikai és Művészeti Szakközépiskola és Kollégium Szülői munkaközösségének képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a Katedra
Középiskola Szülői munkaközössége a Katedra Középiskola Pedagógiai programjának módosítását véleményezte és egyetértett vele.
Dátum: Kecskemét, 2016. március 4.
Ujhidiné Kelemen Csilla s.k.
szülői munkaközösség nevében
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Katedra Gimnázium, Informatikai és Művészeti Szakgimnázium és Kollégium
Pedagógiai Program Kiegészítése

1.

A Katedra Gimnázium, Informatikai és Művészeti szakközépiskola és Kollégium nevét az alapító
Katedra Iskolai Alapítvány a hatályos jogszabályok elvárásaival összhangban megváltoztatta.
Az intézmény új neve:
Katedra Gimnázium, Informatikai és Művészeti Szakgimnázium és Kollégium
A névváltoztatást a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal jóváhagyta.

2.

A névváltozás az intézmény tevékenységét nem érinti, Pedagógiai Programja változatlan tartalommal
érvényes mard.

3.

Az iskolai közösségi szolgálat szabályozása érdekében a Katedra Középiskola Pedagógiai Programját
a közösségi szolgálatra vonatkozó melléklettel egészítjük ki:
8. sz. melléklet: Az iskolai közösségi szolgálat

4.

Az iskola helyi tanterve kiegészül a Gimnáziumi óratervre épülő emelt óraszámú informatikai és emelt
óraszámú művészeti képzés szakmai programjával. A szakmai programok a szabad sáv órái mellett
további órák felhasználásával a releváns szakgimnáziumi programok figyelembevételével készültek.
A 4 gimnáziumi év alatt felkészítjük tanulóinkat, hogy különbözeti vizsga után további egy szakgimnáziumi tanulmánnyal OKJ vizsgát tehessenek.
9. sz. melléklet: Gimnáziumi emelt óraszámú informatika képzés helyi tanterve
10. sz. melléklet: Gimnáziumi emelt óraszámú művészeti képzés helyi tanterve

5.

A 11. és 12. évfolyamon az Adatbázis és szoftverfejlesztés gyakorlati órák száma heti 3-ról 2-re csökkent, helyettük mindkét évfolyamon Informatika érettségi felkészítő órákat tartunk. A változás a szabadon felhasználható órakeretet érinti.
Indoklás: Az újonnan bevezetett ágazati szakmai vizsgatárgy kidolgozásával kapcsolatos bizonytalanságok miatt, a diákok sikeres érettségi vizsgájának érdekében, indokoltnak tartottuk heti egy órarendi
felkészítő óra beiktatását. A 11. évfolyamon ezen indokok kiegészültek azzal, hogy a felsőoktatási
felvételihez a közismereti informatika érettségi eredményt is elfogadják, így ők előrehozott informatika
érettségit tudnak tenni.

6.

Vizsgaformák korrekciója: A művészeti munkaközösség kérése, hogy a Térábrázolási rendszerek tantárgy osztályozóvizsgája "gyakorlat + szóbeli"-ről módosuljon "gyakorlatra".

7.

A helyi tantervben a magyar nyelv és irodalom tantárgy nevét az előzetes munkaközösségi értekezleten
javasolt és elfogadott tantárgynevekre módosítottuk: „magyar nyelv”; „irodalom”.A két tantárgyat külön is osztályozzuk.
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A Katedra Gimnázium, Informatikai és Művészeti Szakgimnázium és Kollégium
Pedagógiai Programjának óraterve
SZAKKÖZÉPISKOLA – kifutó óraterv
INFORMATIKUS
Tantárgyak
9.
10.
11.
12.
9.

GRAFIKUS
10.
11.
12.

Irodalom

2

3

3

3

2

3

3

3

Magyar nyelv

2

1

1

1

2

1

1

1

Idegen nyelvek

3+1

3+1

3+2

3+2

3+1

3+1

3+1

3+1

Matematika

3+1

3+1

3+1

3+2

3

3

3

3

Etika
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
Fizika

2

2

3

2

2

1+1

Kémia

2

1+1

1

Biológia – egészségtan
Földrajz
Művészetek* (Mozgóképkultúra és médiaismeret)
Informatika

2
2

2

1
3

2

3

2

2

1

2

1

1

2

2
2

1
1+1

1

Testnevelés és sport

5

5

Tánc és dráma/ének

1

6

3

2

1

1
1

1

2

1
5

5

Helyi szinten szakmai –művészeti óra
Szakmai informatika

2

7

8

5

5

5

5

3

2

2

1

11

12

13

16

11

Szakmai művész
Osztályfőnöki

1

1

1

1

1

1

1

1

Szabadon tervezhető órakeret

4

4

4

4

4

4

4

4

Rendelkezésre álló órakeret

35

36

35

35

40

40

40

40

A felmenő rendszerben megjelenő szakgimnáziumi óratervek megtalálhatóak a szakgimnáziumi szakmai programban. ( 4. sz. illetve 5. sz. mellékletek)
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Emelt óraszámú informatika

GIMNÁZIUM

Emelt óraszámú
művészet

Általános
gimnázium

Tantárgyak

9.

10.

11.

12.

9.

10.

11.

12.

9.

Irodalom

2

3

3

3

2

3

3

3

3

3

Magyar nyelv

2

1

1

1

2

1

1

1

2

1

I. Idegen nyelv
3+1 3+1 3+1 3+1
Matematika
3+1 3+1 3+1 3+2
Etika
1
Történelem, társadalmi
2
2
3
3
és állampolgári ismeretek
2
2
2
Fizika
Kémia
2
2
Biológia – egészségtan
2
2
2
2
2
Földrajz
Mozgóképkultúra és médiaismeret

Informatika
Testnevelés és sport
Dráma és tánc
Ének-zene
Vizuális kultúra
II. idegen nyelv
Technika, életvitel és
gyakorlat
Osztályfőnöki
Rendelkezésre álló órakeret

3+1
3

2

3

2
2

2
2
2
2

2
2

2

2

1+2* 1+2* 4*

5*

1
1
5
5
5
1
1
1
1+3* 1+3* 5*
3
3
3

5

1

1

3

3

5

5

1
3

3
1

Szabadon tervezhető
órakeret
Tanórán kívüli szervezett
szakmai* /
közismereti óra

3

1

2

2

3

2
2

2
2
2
2

2

2
2

2
5
1
1

3+1 3+1
1

3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 3+2 3+2
3
3
3 3+1 3+1 3+1 3+2
1
1

2

2

10. 11. 12.

2
5

7*
3

3+1

2

2
1

2

2

1+1 1+1 1
5
5
5
5
1
1
1
1
1
3+1 3+1 3+1 3+1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

35

36

35

35

35

36

35

35

35

36

35

35

4

4

6

8

4

4

6

8

4

4

6

8

A tanulócsoport irányultsága szerinti tartalommal heti 3-5 óra

Az emelt óraszámú képzés szakmai programjában részletezve *
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f) MELLÉKLETEK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

sz. melléklet: Középszintű szóbeli érettségi vizsga témakörei
sz. melléklet: Tantárgy- és órafelosztás
sz. melléklet: Közismereti tantárgyak tantervei
sz. melléklet: Az informatika szak szakmai programja
sz. melléklet: A művészeti szak szakmai programja
sz. melléklet: Tanulmányok alatti vizsgák vizsgarészei
sz. melléklet: A tantárgyi értékelések formái, jegyek súlyozása
sz. melléklet: Az iskolai közösségi szolgálat
sz. melléklet: Gimnáziumi emelt óraszámú informatika képzés helyi tanterve
sz. melléklet: Gimnáziumi emelt óraszámú művészeti képzés helyi tanterve
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A PEDAGÓGIAI PROGRAM KIEGÉSZÍTÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA

Nyilatkozat
(nevelőtestület)
A Katedra Gimnázium, Informatikai és Művészeti Szakgimnázium és Kollégium Nevelőtestülete
képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a nevelőtestület a
Pedagógiai program elkészítéséhez és elfogadásához előírt egyetértési jogát gyakorolta.
A Nevelőtestület 2016. év augusztus hó 31. napján megtartott értekezletén a szakmai munkaközösségek – szakterületüket érintő - véleményének kikérése után a Pedagógiai program kiegészítésével egyetértett, azt elfogadta.
Dátum: Kecskemét, 2016. augusztus 31.
Szabóné Sánta Julianna s.k.
nevelőtestület nevében

Nyilatkozat
(igazgató)
A Katedra Gimnázium, Informatikai és Művészeti Szakgimnázium és Kollégium Pedagógiai programjának kiegészítését jóváhagyom.
Kecskemét, 2016. augusztus 31.
dr. Tubak István s.k.
igazgató

Nyilatkozat
A Katedra Gimnázium, Informatikai és Művészeti Szakgimnázium és Kollégium Szülői munkaközösségének képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a Katedra
Középiskola Szülői munkaközössége a Katedra Középiskola Pedagógiai programjának kiegészítését véleményezte és egyetértett vele.
Dátum: Kecskemét, 2016. szeptember 15.
Ujhidiné Kelemen Csilla s.k.
szülői munkaközösség nevében
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Katedra Általános Iskola, Gimnázium, Informatikai és Művészeti Szakgimnázium és Kollégium
Pedagógiai Programjának felülvizsgálata

1. A Katedra Gimnázium, Informatikai és Művészeti Szakgimnázium és Kollégium nevét az alapító Katedra Iskolai Alapítvány az intézmény új, hatályos Működési engedélyével (BK-05iTH/0 I 09 I -4120 I
8.) összhangban megváltoztatta.
Az intézmény új neve:
Katedra Általános Iskola, Gimnázium, Informatikai és Művészeti Szakgimnázium és Kollégium
Az intézmény rövid neve:
Katedra Általános Iskola és Középiskola
A névváltoztatást a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal jóváhagyta.
2. Az Általános Iskola Pedagógiai Programja önálló dokumentumot alkot.
3. A felülvizsgálat során megtörtént:
a. Működési engedély és a Középiskola Pedagógiai Program releváns részeinek összehangolása
b. Az intézmény helyi tantervének alapjául szolgáló kerettantervek és szakmai programok
jogszabályváltozásoknak megfelelő kiegészítése
c. A kötelező NETFIT® mérés ismertetése
d. Az EMMI által ajánlott témahetekhez való kapcsolódás releváns részekre való beírása
e. „A tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményei és formái” aktualizálása
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A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁNAK JÓVÁHAGYÁSA

Nyilatkozat
(nevelőtestület)
A Katedra Általános Iskola, Gimnázium, Informatikai és Művészeti Szakgimnázium és Kollégium
Nevelőtestülete képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a nevelőtestület a Pedagógiai program elkészítéséhez és elfogadásához előírt egyetértési jogát gyakorolta.
A Nevelőtestület 2018. év augusztus hó 31. napján megtartott értekezletén a szakmai munkaközösségek – szakterületüket érintő - véleményének kikérése után a Pedagógiai program felülvizsgálatának eredményével egyetértett, azt elfogadta.
Dátum: Kecskemét, 2018. augusztus 31.
Szabóné Sánta Julianna s.k.
nevelőtestület nevében

Nyilatkozat
(igazgató)
A Katedra Általános Iskola, Gimnázium, Informatikai és Művészeti Szakgimnázium és Kollégium
Pedagógiai programja, felülvizsgálatának eredményét jóváhagyom.
Kecskemét, 2018. augusztus 31.
dr. Tubak István s.k.
igazgató

Nyilatkozat
A Katedra Általános Iskola Gimnázium, Informatikai és Művészeti Szakgimnázium és Kollégium
Szülői munkaközösségének képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom,
hogy a Katedra Általános Iskola és Középiskola Szülői munkaközössége a Katedra Általános Iskola és Középiskola Pedagógiai programjának felülvizsgálatát véleményezte és annak eredményével egyetértett.
Dátum: Kecskemét, 2018. szeptember 6.
Gréczi Andrea s.k.
szülői munkaközösség nevében
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Katedra Általános Iskola, Gimnázium, Informatikai és Művészeti Szakgimnázium és Kollégium
Pedagógiai Programjának módosítása
1. Az óraterv módosítása a 2019/2020 tanévtől kezdve érinti a gimnáziumi osztályokat, a szabadon tervezhető órakeret rugalmasabb felosztására vonatkozik, lehetővé teszi annak az érintett évfolyamon
tanuló diákok képességeinek és igényeinek figyelembe vételével történő módosítását.
Célja:
 a tanulók intenzívebb idegennyelvi képzésével a középfokú nyelvvizsgák, illetve az emelt
szintű nyelvi érettségik számának növelése
 a középszintű érettségik eredményének javítása
 az emeltszintű érettségire való felkészítés lehetőségeinek bővítése
GIMNÁZIUM
Tantárgyak

Emelt óraszámú informatika
9.

10.

11.

12.

Emelt óraszámú
művészet
9.

10.

11.

Általános
gimnázium

12.

9.

10.

11.

12.

Irodalom
2
3
3
3
2
3
3
3
Magyar nyelv
2
1
1
1
2
1
1
1
I. Idegen nyelv
3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1
Matematika
3+1 3+1 3+1 3+2
3
3
3
3
Etika
1
1
Történelem, társadalmi és
2
2
3
3
2
2
3
3
állampolgári ismeretek
Fizika
2
2
2
2
2
2
Kémia
2
2
2
2
Biológia – egészségtan
2
2
2
2
2
2
Földrajz
2
2
2
2
Mozgóképkultúra és média2
2
2
2
ismeret
Informatika
1
1
1+2* 1+2* 4* 5*
Testnevelés és sport
5
5
5
5
5
5
5
5
Dráma és tánc
1
1
Ének-zene
1
1
1
1
Vizuális kultúra
1
1
1+3* 1+3* 5* 7*
II. idegen nyelv
3
3
3
3
3
3
3
3
Technika, életvitel és gya1
1
korlat
Osztályfőnöki
1
1
1
1
1
1
1
1

3
3 3+1 3+1
2
1
1
1
3+2 3+2 3+2 3+2
3+1 3+1 3+1 3+2
1

1

1

1

1

Rendelkezésre álló órakeret

35

Szabadon tervezhető
órakeret
További szakmai* /
közismereti óra

2

2

3

2
2

2
2
2
2

2

2

1+1 1+1
5
5
1
1
1
1
1
3
3

3+1

2

2
1

2

2

1
5

5

3

3
1

35

36

35

35

35

36

35

35

35

36

35

4

4

6

8

4

4

6

8

4

4

4+2 5+3

A tanulócsoport irányultsága szerinti tartalommal heti 3-5 óra

Az általános tantervű 11. és 12. évfolyamos osztályokban a szabadon tervezhető órák közül
4 illetve 5 óra felhasználása minden tanulónál azonos tantárgyaknál jelentkezik. A további 2 ill. 3 óra
elsősorban az érettségire való differenciált felkészítést segíti. A lilával jelzett órák, választhatók, vagy elhagyhatók.
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2. Az emelt óraszámú művészeti képzésben részt vevő tanulók a 12. évfolyamon Mozgóképkultúra és
média-ismeret tantárgy helyett a Vizuális kultúra tantárgyat tanulják.
3. A 2019/2020 tanévtől kezdve a Katedra Általános Iskola és Középiskola a 2011. évi CXC. törvény a
nemzeti köznevelésről (NKT) 27.§ 11(b) és 13 bekezdésében foglaltakkal összhangban a mindennapos testedzés megvalósításához a testnevelés órák mellett szükség esetén a sportköri órákat is felhasználja.
Az iskolai sportkör a Katedra Általános Iskola és Középiskola SzMSz Iskolai Sportkör Szabályzatában foglaltak szerint működik.

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSA
Nyilatkozat
(nevelőtestület)
A Katedra Általános Iskola, Gimnázium, Informatikai és Művészeti Szakgimnázium és Kollégium
Nevelőtestülete képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a nevelőtestület a Pedagógiai program elkészítéséhez és elfogadásához előírt egyetértési jogát gyakorolta.
A Nevelőtestület 2019. év június hó 28. napján megtartott értekezletén a szakmai munkaközösségek – szakterületüket érintő - véleményének kikérése után a Pedagógiai program módosításával
egyetértett, azt elfogadta.
Dátum: Kecskemét, 2019. június 28.
Szabóné Sánta Julianna s.k.
nevelőtestület nevében

Nyilatkozat
(igazgató)
A Katedra Általános Iskola, Gimnázium, Informatikai és Művészeti Szakgimnázium és Kollégium
Pedagógiai programjának módosítását jóváhagyom.
Dátum: Kecskemét, 2019. június 28.
dr. Tubak István s.k.
igazgató

Nyilatkozat
A Katedra Általános Iskola Gimnázium, Informatikai és Művészeti Szakgimnázium és Kollégium
Szülői munkaközösségének képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom,
hogy a Katedra Általános Iskola és Középiskola Szülői munkaközössége a Katedra Általános Iskola és Középiskola Pedagógiai programjának módosítását véleményezte és annak eredményével
egyetértett.
Dátum: Kecskemét, 2019. november 7.
Gréczi Andrea s.k.
szülői munkaközösség nevében
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Katedra Általános Iskola, Gimnázium, Informatikai és Művészeti Szakgimnázium és
Kollégium Pedagógiai Programjának felülvizsgálata

4.

A Katedra Általános Iskola, Gimnázium, Informatikai és Művészeti Szakgimnázium és Kollégium nevét az alapító Katedra Iskolai Alapítvány a hatályos jogszabályok elvárásaival összhangban megváltoztatta.

Az intézmény új neve:
Katedra Általános Iskola, Informatikai és Művészeti Technikum és Kollégium
Az intézmény rövid neve:
Katedra Általános Iskola és Középiskola
5.

A Katedra Általános Iskola és Középiskola a Kormány 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelete, Módr. alapján
felülvizsgálta a pedagógiai programját.

6.

A Pedagógiai program Módr. I.1.2. Egységesség és differenciálás, módszertani alapelvek rendelkezéseivel való összhangjának megvalósítása érdekében a 2020-2021 tanévtől felmenő rendszerben az iskola a II.2.1.3. táblázat ajánlására épülő az alábbi óraterveket alkalmazza.

7.

Óratervek:

Az Általános iskolai osztályok óraterve az Általános Iskola Pedagógiai programjának kiegészítésében
található.
A technikumi és szakgimnáziumi osztályok felmenő rendszerben megjelenő szakmai óratervei megtalálhatóak a technikumi szakmai programban. (4. sz. illetve 5. sz. mellékletek)

Gimnáziumi osztályok óraterve – az óraterv készítésénél alkalmazott egységes elvek:
Módr. szerint „a gimnáziumban a második idegen nyelvre meghatározott órakeret egy részét a vonatkozó
szabályozásnak megfelelően fel lehet használni az első idegen nyelv oktatására, az intézmény pedagógiai programjában rögzített keretek között”. A második idegen nyelv heti óraszámából a 9. és 10. évfolyamon 1-1 órát átcsoportosítottunk az első idegen nyelv tanítására.
A 11-12. évfolyamokon a heti négy-négy óra kötött célú órakeret az érettségire és a felsőfokú továbbtanulásra történő felkészítést szolgálja, ennek tantárgyakhoz való rendelése az óratervben nem szerepel
mivel a tanulók egyéni választásán alapul.

– 96 –

A Katedra Általános Iskola, Gimnázium, Informatikai és Művészeti Szakgimnázium és Kollégium Pedagógiai Programja
Verzió: 6.0

Gimnázium
A 9-12. évfolyamok tantárgyai és heti óraszámai, 2020
Heti óraszám/évfolyam
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Történelem
Állampolgári ismeretek
Természettudomány
Kémia
Fizika
Biológia
Földrajz
Első élő idegen nyelv*
Második idegen nyelv*
Művészetek
Ének-zene
Vizuális kultúra
Mozgóképkultúra és médiaismeret
Digitális kultúra
Testnevelés
Képességfejlesztés
Kötött célú órakeret
Osztályfőnöki
Kötelező alapóraszám
Szabadon tervezhető óra
Összes tervezett óraszám
Összesített óraszám
Maximális órakeret

9.
3
3
2

10.
1
1

4
3
2

11.
1

4
3
3

12.
1
1

4
3
3
1

1
1

2
1
2
3
2
4
2

2
3
2
1
4
2

1
1

1
1

4
3
1

4
3

1
2
5

1
32

1
5

2
5

5

1

4
1

4
1

32

30

29

2

2

4

5

32 2
34
34

32 1
33
34

32 2
34
34

29 2
31
34

Az évfolyamoknál a baloldali adat a Nat kötelező óraszámát tartalmazza, a jobboldali
rovatba a szabadon tervezhető órák szerepelnek.
A szabadon tervezhető órák további, óratervben nem szereplő felosztása az eredményes tanulás segítésének érdekében a tanulók képességeinek és egyéni szükségleteinek figyelembe vételével történik, tanévenként változhat.
*Óraszámok megengedett átcsoportosítása.
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Gimnázium - Emeltszintű Digitális kultúra oktatás
A 9-12. évfolyamok tantárgyai és heti óraszámai, 2020
Heti óraszám/évfolyam
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Történelem
Állampolgári ismeretek
Természettudomány
Kémia
Fizika
Biológia
Földrajz
Első élő idegen nyelv*
Második idegen nyelv*
Művészetek
Ének-zene
Vizuális kultúra
Mozgóképkultúra és médiaismeret
Digitális kultúra
Testnevelés
Képességfejlesztés
Kötött célú órakeret
Osztályfőnöki
Kötelező alapóraszám
Szabadon tervezhető óra**
Összes tervezett óraszám
Összesített óraszám
Maximális órakeret

9.
3
3
2

10.
1
1

4
3
2

11.
1

4
3
3

12.
1
1

4
3
3
1

1
1

2
1
2
3
2
4
2

2
3
2
1
4
2

1
1

1
1

4
3
1

4
3

1
2
5

2

1

1
5

3

32

5
4
1

32
4
4

36
34

4

4
1

1

32

2
5

30
4

32

4

36
34

29
6

30

6

36
34

5

29

2

31
34

* Óraszámok megengedett átcsoportosítása.
**Az emelt szintű oktatás esetében 5. évfolyamtól a Nat-ban meghatározott órakeret legfeljebb heti két
órával megnövelhető.
Az évfolyamoknál a baloldali adat a Nat kötelező óraszámát tartalmazza, a jobboldali rovatba a szabadon
tervezhető órák szerepelnek, melyek az emeltszintű képzés miatti óraszámnövelést már tartalmazzák.
A szabadon tervezhető órák további, óratervben nem szereplő felosztása az eredményes tanulás segítésének
érdekében a tanulók képességeinek és egyéni szükségleteinek figyelembe vételével történik, tanévenként
változhat.
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Heti óraterv – Technikum
Tantárgyak

9.
évf.

11.
évf.

12.
évf.

13.
évf.

4
4
4
3
0
1
4
1

5
4
4
3
0
0
4
1

3
3
3
2
0
0
3
1

3
3
3
2
1
0
3
1

0
3
0
0
0
0
0
1

3

0

0

0

0

Ágazathoz kapcsolódó tantárgy:
pl.fizika, kémia, biológia, idegen
nyelv

0

2

2

0

0

Érettségire felkészítő tantárgy

0

0

2

2

0

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek

0

1

0

0

0

Összes közismereti óraszám
Ágazati alapozó oktatás
Szakirányú oktatás
Kötelező óraszám
Szabadon tervezhető órakeret (közismeret)
Tanítási hetek száma
Éves összes óraszám
Rendelkezésre álló órakeret/hét

24
7
0
31

24
9
0
33

19
0
14
33

18
0
14
32

4
0
24
28

3

1

1

2

6

36
1224
34

36
1224
34

36
1224
34

31/36
1179
34

31
1054
34

Közismereti oktatás

Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelv
Matematika
Történelem
Állampolgári ismeretek
Digitális kultúra
Testnevelés
Osztályfőnöki
Kötelező komplex természettudományos tantárgy

10.
évf.

Tantárgyak
Idegen nyelv (ajánlott, nyelvvizsgára felkészítés)
Szakmai órakeret
Rendelkezésre álló órakeret/hét
Tanítási hetek száma
Éves összes óraszám

13.
évf.

13-14.
összesen

14.
évf.

0
35
35
36

35
35
31

2345

1260

1085

2345
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NYILATKOZAT
A Katedra Általános Iskola, Gimnázium, Informatikai és Művészeti Szakgimnázium és Kollégium Pedagógiai Programjának felülvizsgálatáról
A Katedra Általános Iskola és Középiskola Pedagógiai Programjának felülvizsgálata az 5/2020. (I. 31.)
Korm. rendeletének megfelelően megtörtént.
A Katedra Általános Iskola és Középiskola nevelőtestülete a Nemzeti Alaptanterv szellemiségével egyetért, irányelveit elfogadja. A Helyi tanterv vonatkozásában úgy döntött, hogy az iskola a Kerettantervet
alkalmazza.
A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÜLVIZSÁLATÁNAK JÓVÁHAGYÁSA
Nyilatkozat
(nevelőtestület)
A Katedra Általános Iskola, Gimnázium, Informatikai és Művészeti Szakgimnázium és Kollégium Nevelőtestülete képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a nevelőtestület a Pedagógiai program felülvizsgálatához és elfogadásához előírt egyetértési jogát gyakorolta. A Nevelőtestület
véleményének kikérése után a Pedagógiai program felülvizsgálatának eredményével egyetértett, azt elfogadta.
Dátum: Kecskemét, 2020. április 30.
Szabóné Sánta Julianna s.k.
nevelőtestület nevében

Nyilatkozat
(igazgató)
A Katedra Általános Iskola, Gimnázium, Informatikai és Művészeti Szakgimnázium és Kollégium Pedagógiai programja felülvizsgálatának eredményét jóváhagyom.
Dátum: Kecskemét, 2020. április 30.
dr. Tubak István s.k.
igazgató

Nyilatkozat
A Katedra Általános Iskola és Középiskola Szülői munkaközösségének képviseletében és felhatalmazása
alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a Katedra Általános Iskola és Középiskola Szülői munkaközössége
a Katedra Általános Iskola és Középiskola Pedagógiai programjának felülvizsgálatát véleményezte és annak eredményével egyetértett.
Dátum: Kecskemét, 2020. április 30.
Gréczi Andrea s.k.
szülői munkaközösség nevében
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