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I. Az iskola nevelési programja 

 

„ A legtöbb, amit gyerekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak” 

(J. W. von Goethe) 

 

 

1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, 

eljárásai 

 

A Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium alapító okiratában foglaltak alapján országos 

beiskolázású intézményként köznevelési, ezen belül gimnáziumi és kollégiumi feladatokat lát 

el.  

 

Iskolánk tanulóinak jelentős része olyan településről jön, ahol vagy a lakosság nagyobbik há-

nyada kettős – többnyire német és magyar – identitással rendelkezik és a szülő nemzetiségi 

oktatásban kívánja részesíteni gyermekét, amelynek megvalósítása 1992 óta iskolánk nevelő-

oktató munkájának alapelve. 

 

A nemzetiségi nevelés-oktatás - a magyarországi köznevelési rendszer részeként - megvalósítja 

az iskolai nevelés-oktatás általános céljait és feladatait, és e mellett biztosítja a nemzetiség nyel-

vének tanulását, a nemzetiség nyelvén való tanulást, a nemzetiség történelmének, szellemi és 

anyagi kultúrájának megismerését, a hagyományőrzést és - teremtést, az önismeret kialakítását, 

a nemzetiségi jogok megismerését és gyakorlását. 

A nemzetiségi nevelés-oktatás segíti a nemzetiséghez tartozó tanulót abban, hogy megtalálja, 

megőrizze és fejlessze identitását, elfogadja és másoknak is megmutassa a nemzetiség értékeit, 

erősítse a közösséghez való kötődést. 

Arra törekszik, hogy a tanulók számára nyilvánvalóvá váljanak a nyelvi és kulturális gazdagság 

előnyei, és kialakuljon bennük a reális nemzetkép és nemzetiségkép, hogy a tanulók felismerjék 

az előítéletek és kirekesztés megjelenési formáit, és megismerjék a jelenség hátterét, veszélyeit, 

és a jelenség elleni fellépés jogi, illetve egyéb eszközeit. 

 

Pedagógiai programunk meghatározó céljának tartjuk a határon belül és kívül élő nemzetiségek 

szellemi és anyagi kultúrájának, identitásának, valamint kisebbségi mindennapjainak megis-

mertetését, élményszerű közvetlen megismerését, személyes kapcsolatok kialakítását és elmé-

lyítését. Fontosnak tartjuk a nemzeti, nemzetiségi és az etnikai hagyományok tudatosítását, és 

ápolásukra való nevelést. Nevelési-oktatási tevékenységével az iskola fejleszti a tanulókban a 

nemzeti azonosságtudatot, a szociális kompetenciát a személyes kapcsolatok kialakítása révén, 

képviseli az egymás mellett élő különböző kultúrák iránti igényt. Ennek érdekében célunk a 

már meglévő külföldi kapcsolatok ápolása, újabbak keresése. Ezen elveink megvalósításában 

nyújt segítséget az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírásra kerülő „Határtalanul!” pá-

lyázat, amelynek segítségével minél több diákunk számára lehetővé szeretnénk tenni a határta-

lan kapcsolatteremtést. 
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Intézményünkben az oktatás két nyelven, németül és magyarul folyik. Ez az oktatási rend-

szer lehetővé teszi, hogy végzős diákjaink német nyelven is folytassanak felsőfokú tanulmá-

nyokat, illetve munkavállalóként sikeresen megállják helyüket magyar és német nyelvterüle-

ten is. Az iskolánkban megszerzett magas szintű német nyelvtudás, illetve az iskola nevelési 

alapelveként megfogalmazott előítélet mentes gondolkodás elősegíti akár a német nyelvterüle-

ten való integrálódásukat is. 

 

Pedagógiai programunkban hangsúlyt fektetünk a teljes személyiség fejlesztésére. Ezzel össz-

hangban törekszünk arra, hogy ne csupán az iskolai teljesítményeket értékeljük, hanem megbe-

csüljük a más területeken megnyilvánuló tehetséget, az ott elért eredményeket. 

 

Figyelmet fordítunk az önálló gondolkodásra nevelésre, a kritikai gondolkodás kialakítására, a 

csoportban működés megtanulására, az egyéni felelősség szerepének megmutatására, a döntési 

képesség fejlesztésére, az összefüggésekben, rendszerben gondolkodás fejlesztésére, a szociális 

kompetenciák, az empátia és az érzelmi intelligencia fejlesztésére, a fiatalok értékrendjének a 

társadalom számára is hasznos formálására. 

 

Tanulóink számára általános gimnáziumi műveltséget kívánunk nyújtani kiegészítve az egye-

temes, illetve a nemzetiségi német kultúra közvetítésével. Célunk a kétszintű érettségi vizsgára 

való eredményes felkészítés, amely egyben előfeltétele a sikeres továbbtanulásnak, valamint 

törekszünk kialakítani a folyamatos, élethosszig tartó tanulás iránti igényt. 

 

Az iskolánk kollégiumának alapvető nevelési célja, hogy tanulmányok idejére mind környe-

zetét, mind pedig nevelői légkörét tekintve képes legyen az otthont pótolni. Gondoskodunk róla, 

hogy tanulóink tanulmányaikhoz segítséget kapjanak, valamint számukra azokat az életveze-

téshez szükséges ismeretek átadjuk, amelyeket a többi diák a hétköznapokon velük együtt lakó 

szülőktől kap meg. 

 

Pedagógiai céljaink röviden a következők: 

 

 Az egyetemes európai kultúra hagyományos és modern értékeinek képviselete és köz-

vetítése a magyarországi német nemzetiség és a magyar többség számára. 

 A nevelés és oktatás célja művelt, a kétnyelvűséget megélő, biztos nyelvtudással ren-

delkező, kulturális értékek iránt fogékony, kreatív, elfogadó tanulók. 

 

2. Nemzetiségi Program 

 

Nemzetiségi programunk kialakításakor a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

a nemzetiségek jogairól szóló 2011 évi CLXXIX. törvény és a nemzetiség óvodai nevelésének 

irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 17/2013. (III.1) EMMI 

rendelet iskolai gyakorlatunkba való átültetése volt az irányadó. 

 

Régiónkban jelentős számú a német nemzetiségi múlttal és élő hagyományokkal rendelkező 

település található. Számos visszajelzésből és felmérésből látható a város és környéke érdeklő-

dése a német nyelvet magas szinten oktató általános iskolai és középiskolai képzés iránt.  
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A 2011-es népszámlálási adatok szerint Pilisvörösváron 13 401 főből 3804-en vallották magun-

kat német nemzetiségi származásúnak. Joggal mondhatjuk, hogy Pilisvörösvár az egyik legna-

gyobb magyarországi német település és ezért a régióban és különösen Pilisvörösváron az in-

tézményünk által képviselt nemzetiségi oktatásnak abszolút létjogosultsága van. 

 

2.1 A nemzetiség nyelvének tanulása, a nemzetiség nyelvén tanulás 

 

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának fenntartásában iskolánk országos be-

iskolázású intézménnyé vált, noha tanulóinknak jelentős része a szűkebb régió, jellemzően há-

rom megye (Komárom-Esztergom, Budapest és Pest megye) diákjait fogadja. Felméréseink 

adatai szerint a hozzánk érkező diákok motivációját nagyobb százalékban a német nyelv magas 

szintű elsajátítása és csak másodsorban a német nemzetiséghez való kötődés adja. Így tanulóink 

többsége nem rendelkezik anyanyelvi szintű német nyelvtudással, amely a sikeres nemzetiségi 

oktatás egyik előfeltétele. 

A felvételi vizsgák tapasztalatai alapján a bejövő diákok különböző szintű idegen nyelvi kom-

petenciával és általános műveltséggel rendelkeznek. Nemzetiségi oktatásunk elsődleges fel-

adata tehát, hogy a túlnyomórészt magyar anyanyelvű tanulók számára biztosítsa a német nem-

zetiségi nyelv magas szintű elsajátítását. 

A nemzetiségi oktatás irányelvei szerint a nemzetiség nyelvének elsajátítása mellett, bizonyos 

óraszámban a nemzetiségi nyelvén kell tantárgyakat tanítani.   

A 7. évfolyamon a nyelvileg kezdő szintű tanulók számára a német nemzetiségi nyelv és iroda-

lom tantárgy mellett a nemzetiségi népismeretet, az ének-zenét és a testnevelést tanítjuk német 

nyelven. A 8. évfolyamon a német nyelven oktatott tantárgyak száma bővül a földrajz és a 

történelem tantárggyal.  

A nyelvileg haladó szintű tanulócsoportok számára már a 7. évfolyamon bevezetésre kerül a 

földrajz és a történelem tantárgy német nyelven történő oktatása. A német nyelven oktatott tan-

tárgyak esetében minden esetben a fokozatosság elvét tartjuk szem előtt.  

A négy évfolyamos képzésünkön 9. osztálytól a kétnyelvű oktatási formát alkalmazzuk. 

 

Iskolánkban természetes jelenségnek tekintjük és támogatjuk a kétnyelvűséget a tanórákon be-

lül és kívül mind a tanárok, mind a diákok között, valamint az iskolai rendezvényeken. E törek-

vésünk tiszteletben tartását mindenkitől elvárjuk, függetlenül attól, hogy nemzetiségi családok-

ból kerülnek-e hozzánk vagy sem, illetve hogy beszélik-e a német nyelvet vagy sem.  

 

A nemzetiségi német nyelv magas szintű elsajátításához hozzájárul német nyelvterületről ér-

kező vendégtanár, lektor jelenléte is. 

 

 

2.2 A nemzetiség történelmének, szellemi és anyagi kultúrájának megismerése, továbbadása, a 
hagyományőrzés 

 

A nemzetiségi nyelv magas szintű megtanulásának folyamata nem képzelhető el a nemzetiségi 

kultúra közvetítése nélkül, amelyet minden évfolyamon megvalósítunk.  

A magyarországi németek irodalma kiemelt helyet kap a német irodalom tanításában, a német 

népzene, népdalok megismertetése hangsúlyos az ének-zene oktatásában, a német nemzetiség 

néptánc kultúráját a testnevelés tantárgy keretében ismertetjük meg diákjainkkal. A német nem-

zetiségi népismeret órákon a tanulók a magyarországi németség történelmével és kultúrájával 

irodalmi, tudományos és lakóhelyük történetét feldolgozó munkák illetve a magyarországi né-

met média segítségével ismerkednek meg.  
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A nemzetiség történelmének, kultúrájának, kiemelkedő képviselőinek megismertetése a fentie-

ken túl valamennyi tantárgy oktatásának részét képezi. (pl.: történelem, földrajz, művészetek) 

Iskolánkban a tanórákon és azon kívül is hangsúlyt kap a magyarországi német hagyományok, 

szokások megismertetése.  

Pilisvörösvár helyi német nemzetiségi kultúrája, a Művészetek Háza, a Német Nemzetiségi Ön-

kormányzat programjai és Budapest közelsége kiváló lehetőséget kínálnak a nyelv és a nyelven 

keresztül a kultúra élményszerű befogadására, és a kulturális lehetőségek sokszínűségén át 

(nemzetiségi tánc, fúvószene, bálok, sváb és német nyelvű színielőadások, tárlatok, filmbemu-

tatók, felolvasóestek, stb.) a nyelv és a kultúra elmélyültebb megismerésére. A helyi adottságo-

kat (pl. a Lahmkruam park, a helytörténeti múzeum történeti információi, a hagyományos népi 

építészet emlékei, a pilisvörösvári helytörténeti kiadványok stb.) beépítjük az élményszerű ok-

tatásba, miként kihasználjuk azt is, hogy a településen a dialektust még beszélő emberek szíve-

sen találkoznak fiatalokkal és személyes tapasztalataikat megosztva hiteles népismeretet, törté-

nelmet és kultúrát közvetítenek. 

 

Törekszünk saját rendezvényeink nemzetiségi tartalmakkal való megtöltésére (pl. nemzetiségi 

nap, alapítványi sváb bál). Képviseltetjük magunkat a város és akár a környék nemzetiségi éle-

tében (pl. szüreti felvonulás, Nemzetiségi Délután, Farsangtemetés, Májusfa állítás) 

 

2.3. Egyetemes német kultúra 
 

A régiónkban élő hagyományok gyökerei a mai Németországba vezetnek, a nyelv és a kultúra 

őrzése egybefonódik a német nyelvterülethez való kötődéssel. 2005-ben iskolánk felvette 

Friedrich Schiller, német költő, drámaíró, történész és gondolkodó nevét. A névadó tiszteletére 

Schiller-napot rendezünk, ahol a tanulók projektnap keretében évente változó témát pl. a mo-

dern anyaországi kulturális örökség, az egyetemes európai kultúra, jubileumi események, a 

helyben élt ősök szokásai ismerhetnek meg. 

 

Iskolánkban évek óta nagy sikerrel működik német nyelvű színtársulat PaThália néven, mely-

nek tagjai örömüket lelik a színpadi előadásokban, sikeres vendégszerepléseikkel pedig bel - és 

külföldön is öregbítik a gimnáziumunk hírnevét. 

Intézményünk évente lehetőséget biztosít professzionális vagy amatőr német nyelvű színtár-

sulat vendégjátékára (pl. Deutsche Bühne Ungarn, Magyarországról vagy külföldről érkező 

vendégelőadók), illetve kedvező anyagi feltételek megléte esetén szervezője valamely regioná-

lis vagy országos színházi fesztiválnak. Ezekkel a kulturális rendezvényekkel intézményünk 

célja a közönségnevelés, új hagyományok teremtése és az általános iskolás fellépők és látogatók 

ezúton is megismerhetik iskolánkat. 

 

 

2.4 Az identitástudat kialakítása és erősítése 

 

A nemzetiséghez való tartozás elemei a német nyelv magas szintű ismerete, a szokások ápolása, 

a német nyelvterület modernkori kultúrájának ismerete. A magyarországi német identitás kiala-

kításában fenntartásában és erősítésében a szülői háttér döntő fontosságú, de e folyamatban a 

nevelési-oktatási intézmény is meghatározó szerepet játszik. 

A legfontosabb tényező az identitástudat fejlesztésében, hogy az iskola folyamatosan mutasson 

követendő példákat, lehetőleg a tantestületben, de rendezvényein és a tanórai tartalmakban. 
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Az identitást meghatározó német nyelv magas szintű ismerete, már sok esetben nem a dialektus 

ismeretét feltételezi, ugyanakkor a nemzetiségi kultúra ismerete, az ehhez való kötődés jobban 

jelen van a fiataloknál pl. családnevében, családi legendákban, történetekben, szokásokban. 

Az iskola helyi tantervének elemei hozzájárulnak a nemzetiségi német nyelv, irodalom, kultúra, 

hagyományok és a német nyelvterület modernkori kultúrájának megismerésére. 

 

Az identitástudat kialakítása és erősítése függ az osztályközösség összetételétől, az osztályfő-

nök, nyelvtanár és a szaktanárok empátiájától, illetve tudatos előkészítő munkájától. 

Minden diákunktól és pedagógusunktól elvárjuk, függetlenül attól, hogy nemzetiségi családok-

ból kerülnek-e hozzánk vagy sem, hogy az iskola alapvető céljai közé tartozó identitástudat 

kialakítását elfogadják és tiszteletben tartsák.   

 

A német modernkori kultúra megismerésében az iskolai tanulmányok mellett szerepet játszik a 

német partnerkapcsolatok ápolása és a diákcserék rendszeres megszervezése. A német nyelvte-

rülettel kialakított kapcsolatokat ugyanakkor az Európa felé való nyitás eszközének is tekintjük. 

A mások életviszonyaival való megismerkedés lehetőséget nyújt az összehasonlításra, ezáltal 

az énkép formálására is. Annak megtapasztalása, hogy nyelveket beszélni érték, az ősök nyelvét 

használni pedig emocionális kötődések révén dupla érték, elengedhetetlen jelentőségű az önis-

meret kellő mértékű fejlesztéséhez. 

 

 

2.5 A nyelvi és kulturális gazdagság előnyei 

 

A magyar nyelv ismerete mellett a nemzetiségi német nyelv ismerete, használata színesebbé 

teszi az iskola kulturális életét. 

Ünnepségeink, megemlékezéseink az alkalomtól függően két-, illetve egynyelvűek.  

A német nyelvű partnerkapcsolataink, a tanulók és a kollégák kölcsönös látogatásai nyelvi 

ismereteik fejlesztését, tökéletesítését szolgálják, valamint újabb pedagógiai és szemléleti ösz-

tönzést nyújtanak. 

A régió általános iskoláinak évente nyelvi versenyt szervezünk, azzal a kimondott céllal, 

hogy a német nyelv iránti elkötelezettséget erősítsük.  

Kapcsolatokat ápolunk az ország többi német nyelvű nemzetiségi középiskolájával, ame-

lyek számos rendezvényen történő részvétellel valósulnak meg:  

 fordító-, szavaló-, matematika- és fizikaversenyek 

 projektek 

 nyelvi versenyek pl. Lesefuchs, Jugend debattiert, Abgedreht 

 drámafesztiválok 

Ezek a versenyek lehetőséget adnak a tanulók és pedagógusok közti eszmecserére, mint ahogy 

a Goethe Intézet, a ZfA, az LdU, vagy egyéb szervezetek által szervezett konferenciák, tovább-

képzések is.  

 

Német munkaközösségünk kiemelten figyel a diákösztöndíj-lehetőségek, pályázatok maxi-

mális kihasználására. Diákjaink sikeres pályázatait minden módon segítjük, a pályázatfigyelés-

től a tanácsadáson át az ajánlások megírásáig. Számos tehetséges diákunk vett részt az elmúlt 

években hosszabb-rövidebb anyaországi tartózkodáson különböző ösztöndíjaknak köszönhe-

tően vagy kapott elismeréseket (pl. Valeria Koch-díj).  

 

Az iskola kapcsolatok ápol a magyarországi és a régiós német vagy kétnyelvű médiával és je-

les eseményeiről rendszeresen beszámol.  
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2.6 A nemzetiségi jogok megismerése és gyakorlása 

 

A nemzetiségi joggyakorlás megismertetése a tanulók életkori sajátosságainak megfelelően, a 

német nemzetiségi népismeret órákon elméleti bevezetéssel kezdődik. Hangsúlyt fektetünk a 

nemzetiségi törvények és az európai nemzetiségek helyzetérnek megismerésére, valamint rész-

letesen foglalkozunk a hatályos nemzetiségi törvénnyel. Az így megszerzett ismereteket  diák-

jaink hasznosíthatják a gyakorlatban (pl. nagykorúként települési (nemzetiségi) önkormányzat 

tagjaként, egyesületi aktivitással, a választásokban vállalt sokrétű feladatokkal stb.). A nemze-

tiségi jogokon túl történelem és osztályfőnöki órákon megismerkednek az egyetemes emberi és 

állampolgári jogokkal, az önérvényesítés lehetőségeivel az Európai Unió keretein belül. 

 

2.7 Előítéletek és a kirekesztés megjelenési formáinak kezelése 

 

Nemzetiségi intézményként alapvető érdekünk, hogy tanulóink felismerjék az előítéletek és ki-

rekesztés megjelenési formáit, és megismerjék a jelenség hátterét, veszélyeit, az emberi, állam-

polgári és nemzetiségi jogok megsértésének jelenségét, és a jelenség elleni fellépés jogi, illetve 

egyéb eszközeit. 

 

Ennek a kérdéskörnek vannak tanórai (pl. történelem, nemzetiségi német népismeret, német 

nemzetiségi irodalom, osztályfőnöki, stb.) vetületei, illetve tanórán kívüliek (pl. Holokauszt-

megemlékezés, a kommunista diktatúra áldozatai-megemlékezés, magyarországi németek el-

űzetésének emléknapja, német egység napja stb.).  

 

2.8 Felkészítés az érettségi vizsgára és továbbtanulásra 

 

A nemzetiségi képzési forma kétségtelenül többletterheket ró diákjainkra és tanárainkra. Tö-

rekszünk arra, hogy a szakos ellátottság figyelembe vételével, minél több tantárgyat német nyel-

ven oktassunk. A jelenlegi feltételek a természettudományi tantárgyak német nyelven történő 

oktatásának nem kedveznek.  

 

Tanulóinkat a törvényi előírásoknak megfelelően készítjük fel a kétszintű érettségi vizsgára. 

Az emelt szintű érettségi vizsgára német nemzetiségi nyelv és irodalomból minden, arra je-

lentkezni kívánó diákunkat felkészítjük. Tanulóinknak a DSD-II. nyelvvizsga megszerzésével 

lehetőségük nyílik német nyelvterületen történő továbbtanulásra és munkavállalásra. 

 

Tanulóink nyelvi fejlődését folyamatos mérésekkel ellenőrizzük, amelyek fontos jelzésekként 

szolgálnak diáknak, tanárnak és szülőnek egyaránt.  

 

A német nyelv és irodalom tantárgy évfolyam szintű mérései a következők: 

 8. évfolyam vége: DSD-I. nyelvvizsga megszerzésének lehetősége 

 Nyelvi előkészítő évfolyam vége: komplex év végi mérés öt nyelvi készségből (hallás 

utáni szövegértés, olvasásértés, írásbeli kommunikáció, nyelvtan és szóbeli vizsga) 

 10. évfolyam vége: írásbeli mérés három nyelvi készségből (nyelvi kompetencia, olva-

sásértés, írásbeli kommunikáció) és szóbeli kommunikáció (Cluster-témák) 

 11. évfolyam vége: kisérettségi szóbeli vizsga; DSD-II írásbeli próbavizsga (írásbeli 

kommunikáció - szövegalkotás) 

 12. évfolyam: DSD-II. próbavizsga (olvasásértés, hallás utáni szövegértés, írásbeli kom-

munikáció - szövegalkotás), illetve a DSD-II. nyelvvizsga megszerzésének lehetősége 
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 12. évfolyam vége: nemzetiségi német nyelv és irodalom emelt és középszintű érettségi 

vizsga, rendeletben szabályozott nyelvvizsga-szerzési lehetőségekkel 

 

A DSD-I, DSD-II. nyelvvizsgákra minden tanulónkat felkészítjük. A német munkaközösség 

a tanév elején ismertetett követelményrendszer alapján segít a vizsgára történő jelentkezés el-

döntésében. 

A tanulók önállóan jelentkezhetnek más nyelvvizsga központok által szervezett nyelvvizsgákra 

is. 

 

3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 

Intézményünkben fontos alapelv a harmonikus személyiségfejlesztés szempontjából is eredmé-

nyes tevékenységrendszer kiépítése, a tanulók képességeinek fejlődéséhez szükséges feltételek 

megteremtése. Támogatnunk kell a diákokat abban, hogy kibontakoztassák személyiségük 

adottságait. A hangsúly a folyamatorientáltságon van. A cél az, hogy a nevelés folyamatként 

működjön, melynek során egyértelmű elvárások és feladatok állításával személyiségük teljes 

kibontakozását segítjük. 

A következő személyiségjegyek fejlesztését szeretnénk kiemelni: 

- önismeret 

- mások megbecsülése 

- alkalmazkodóképesség 

- felelősségérzet 

- kudarctűrés 

- konstruktivitás 

- kreativitás, fantázia 

- empátia 

- beszédkészség 

- nyitottság 

 

Az iskolában a személyiségfejlesztés fontos színterei a tanórai, valamint a tanórán kívüli prog-

ramok, amelyek során a gondolkodási és a megismerési képesség fejlesztése mellett, helyet kap 

a személyes értékek tudatosítása, a tanulást segítő érzelmi és motivációs tényezők megerősítése. 

 

Fontos feladat a problémamegoldó gondolkodás, a rendszerező képesség, a kritikai gondolko-

dás fejlesztése. A megismerési képességet az információszerzés és feldolgozás, a kommuniká-

ciós és szövegalkotási képesség fejlesztése segíti elő. Célunk, hogy megerősítsük és kialakítsuk 

az ismeretszerzés iránti belső motivációt, fejlesszük az együttműködési, döntési és életvezetési 

képességeket, 

 

A feladat megvalósítása megfelelő tanár-diák viszony esetén lehetséges: az egymás nézeteit és 

személyiségét tiszteletben tartó viszonyban. Ehhez mindkét a tanulási folyamatban résztvevő 

félnek hozzá kell járulnia. A pedagógus teheti ezt hivatásához méltó magatartással, a diák pedig 

a mások elfogadására törekvő magatartásával.  

 

Célunk a saját stabil értékrendszer az önálló világnézet kialakítása, a logikus véleménynyilvá-

nítás, valamint a magasabb rendű kognitív követelmények alkalmazásának képessége: az ana-

lízis, a szintézis, az értékelés.  
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Ennek érdekében a pedagógusnak változatos módszereket kell alkalmaznia. Törekedni kell a 

jól strukturált frontális órák megtartása mellett a tanulók aktív együttműködését igénylő diffe-

renciált foglalkozások alkalmazására (pl. kooperatív vagy csoportmunka, tanulói kiselőadások, 

projektek).  

 

Célunk, hogy a diák törekedjen elképzelései megvalósítására, keresse a neki legmegfelelőbb 

utat a továbblépésre, ne a felnőttre bízza a kizárólagos döntést jövőjét illetően. Fontos, hogy 

ismerje jelene problémáit, történéseit, tudjon azokról vitatkozni, állást foglalni, vállalja fel ho-

vatartozását és tolerálja másokét, törekedjen személyisége alakítására, tudásának további gya-

rapítására. 

 

Nevelő-oktató munkánkban a szabadidős programok szervezésekor fontosnak tartjuk a diákok 

önállóságra nevelését. Segítenünk kell őket abban, hogy mindennapjaikat, közösségi életüket 

maguk szervezzék. Meg kell tanítanunk őket életmódjuk, életritmusuk helyes kialakítására, 

programjaik okos szervezésére, idejük ésszerű beosztására. 

 

Környezetünkben intenzíven jelen vannak a német nemzetiségi hagyományok – tánc, színház 

és zenei élet – amelyek tanulóinkat inspirálják az ebben való részvételre.  

 

4. Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 

4.1. Az egészségfejlesztés iskola feladatai 

 

Az egészségfejlesztés – és annak egyik megvalósulási formája, a korszerű egészségnevelés – 

az egészségi állapot javítására és fejlesztésére irányul. Ide tartozik például az egészséges táp-

lálkozás, a szabadidő aktív eltöltése, a mindennapos testmozgás, a személyi higiéné, a lelki 

egyensúly megteremtése, a harmonikus párkapcsolat és családi élet kialakítása, fenntartása, a 

családtervezési módszerek, az egészséges és biztonságos környezet kialakítása, az egészségká-

rosító magatartásformák elkerülése, a járványügyi és élelmiszer-biztonság megvalósítása. 

 

Az egészségfejlesztési feladatok megoldása során az iskola minden rendelkezésre álló mód-

szerrel elősegíti a tanulók és a nevelőtestület egészségének védelmét, az egészség fejlesztését 

és az eredményes tanulást. 

Együttműködést alakít ki a pedagógiai, egészségügyi, gyermekvédelmi szakemberek, a szülők 

és a diákok között annak érdekében, hogy az iskola egészséges környezet legyen. 

Egészséges környezetet, iskolai egészségnevelést és iskolai egészségügyi szolgáltatást bizto-

sít, ezekkel párhuzamosan együttműködik a helyi közösség szakembereivel és hasonló prog-

ramjaival, valamint az iskola személyzetét célzó egészségfejlesztési programokkal. 

Kiemelt jelentőséget tulajdonít az egészséges étkezésnek, a testedzésnek és a szabadidő hasz-

nos eltöltésének, teret ad a társas támogatást, a lelki egészségfejlesztést és a tanácsadást bizto-

sító programoknak. 

 

Az iskolai egészségfejlesztésnek ahhoz kell hozzájárulnia, hogy a tanulók kellő ösztönzést és 

tudást szerezhessenek egy személyes és környezeti értelemben egyaránt ésszerű, a lehetősége-

ket felismerő és felhasználni tudó, egészséges életvitelhez. Ehhez arra van szükség, hogy az 

egészséggel összefüggő kérdések fontosságát értsék, az ezzel kapcsolatos beállítódások szilár-

dak legyenek, s konkrét tevékenységekben alapozódhassanak meg. Az egészséges életmód, 

életszemlélet, magatartás szempontjából lényeges területeknek az iskola pedagógiai rendsze-

rébe, összes tevékenységébe be kell épülnie. 
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4.2.  Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása tanírási órákon belül (osztályfőnöki, bioló-

gia- és testnevelésóra) és délutáni csoportfoglalkozásokon valósul meg. Ezt a feladatot az ifjú-

sági védőnő látja el. 

 

Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja 

 fejleszteni a beteg, sérült és fogyatékkal élő emberek iránti elfogadó és segítőkész ma-

gatartást, 

 megismertetni a környezet – elsősorban a háztartás, az iskola és a közlekedés, a veszé-

lyes anyagok – egészséget, testi épséget veszélyeztető leggyakoribb tényezőit, 

 felkészíteni a veszélyhelyzetek egyéni és közösségi szintű megelőzésére, kezelésére. 

 

5. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 

A közösségfejlesztésen azt a folyamatot értjük, amely az egyén és a társadalom közötti kapcso-

latot kialakítja, megteremti. 

A közösség olyan együttműködésre szerveződött emberi csoport, amelyet a közös érdek, közös 

cél, közös értékrend és közös tudat tart össze. Fontos az együttes élmény ereje, mert a közös 

szokások révén kialakult elvárások lesznek a szabályozók. Az igazi tanulói és más emberi kö-

zösség a legegyetemesebb emberi, kulturális, vallási, nemzeti és szociális értékek hordozója, 

közvetítője, amely messzemenően figyelembe veszi a közösség tagjainak egyéni sajátosságait. 

 

Célunk hogy a közösség segítse az egyén fejlődését, képességeinek kibontakozását úgy, hogy 

azok egyéni lehetőségeik maximumára jussanak el. 

 

A pedagógus a tanórákon kiemelt figyelmet fordítson arra, a tanulók elismerjék egymás mun-

káját, segítsék a gyengébb tanulókat. A csoport és kooperatív foglalkozások jó lehetőséget te-

remtenek a közösségfejlesztésre. 

 

Az osztályfőnököknek jelentős szerepük van az új osztályközösségek kialakításában. Közös 

programokkal, közösségi játékokkal elősegítik, hogy a diákok minél jobban megismerjék egy-

mást. Fontos szempontnak tartjuk, hogy az osztályban a jól tanuló, emberileg is értékes szemé-

lyek legyenek népszerű vezető egyéniségek. A negatív hatást kifejtő tanulók tevékenységét ha-

tározottan kell pozitív irányba terelni. 

 

Újonnan felvett tanulóink részére augusztus végén önköltséges gólyatábort szervezünk, mely-

nek a német nyelvi órák mellett közösségkialakító hatása is van. 

 

Az iskolai közösség fejlesztésére is szolgálnak hagyományos, a tanév kiemelt feladatai közé 

tartozó nagy rendezvényeink, mint pl. a sváb bál, a karácsonyi ünnepség, a nemzeti ünnepek-

hez kapcsolódó megemlékezések, a Schiller-nap, a Sulimpia, A DÖK- nap, német nemzetiségi 

településék hagyományainak megismerése. Ezek megvalósításáért együtt dolgozik tanár, diák, 

szülő és az intézményben dolgozó technikai munkatársak. 
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Iskolánkban diákönkormányzat működik, amely összefogja a diákok közösségét. Az osztályok 

2-2 fővel képviseltetik osztályukat a szervezetben. A DÖK lehetőséget teremt a demokráciával 

együtt járó felelősség tanulására, kreativitásuk kibontakoztatására és szervezőkészségük alkal-

mazására. A tanév során több programot szerveznek, pl. gólyabál, Mikulás-nap, DÖK-nap. 

 

Iskolánkban a közösségi élet fontos színtere a könyvtár. Több ezer német és magyar nyelvű 

kötettel, folyóiratokkal, internet-hozzáférési lehetőség rendelkezünk, biztosítva ezzel a két 

nyelvű nemzetiségi oktatás feltételeit.  

 

6. A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnöki feladatok 

 

A nevelőtestület valamennyi tagja a Pedagógiai programban meghatározott nevelési elvek alap-

ján vállal részt az iskolai közösség munkájában. Alkotó módon együttműködik a nevelő-oktató 

munka fejlesztésében, a módszerek korszerűsítésében. 

Különös gondot fordít - szaktárgyától függetlenül - a tanulók nemzetiségi identitástudatának 

fejlesztésére. 

A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk tartal-

mazza.  

 

A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg. 

 

 a tanítási órákra való felkészülés, 

 a tanulók dolgozatainak javítása, 

 a tanulók munkájának rendszeres értékelése, 

 a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése, 

 érettségi, különbözeti, felvételi, osztályozóvizsgák lebonyolítása, 

 kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, 

 a tanulmányi versenyek lebonyolítása, 

 tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 

 felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, 

 iskolai kulturális és sportprogramok szervezése, 

 osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása, 

 az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 

 szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, 

 részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, 

 részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 

 a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor, 

 tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, 

 iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 

 részvétel a munkaközösségi értekezleteken, 

 tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, 

 iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, 

 szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, 

 osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 
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Az osztályfőnököt – az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva – az igazgató 

bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a pedagógiai alkalmasságot és a felmenő 

rendszer elvét figyelembe véve. 

 

 

Az osztályfőnök feladatai és hatásköre 

 

 Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája 

során tekintettel van a személyiségfejlesztésre, 

 együttműködik az osztály DÖK-képviselőivel, segíti a tanulóközösség kialakulását, 

 segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját, 

 kapcsolatot tart az osztály szülői munkaközösségével, 

 figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét, 

 minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé 

terjeszti, 

 szülői értekezletet tart, 

 ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: digitális napló vezetése, ellenőr-

zése, félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok, törzskönyvek 

megírása, továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása, 

 segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát, 

 kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot 

tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével, 

 tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására 

mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében, 

 javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére, 

 részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok meg-

oldását, 

 lehetőségeihez mérten órát látogat az osztályban. 

 

7. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékeny-

ség 

 

7.1. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek 

 

Pedagógiai munkánk egyik legfelelősségteljesebb tevékenysége a tehetséggondozás, amely el-

szakíthatatlan részét képezi a színvonalas oktatásnak, főként pedig a gimnáziumi nevelésnek. 

A tehetséggondozás elsősorban szaktanári feladat, hiszen az iskolánkba felvett tanulók közül a 

tanítási órákon viszonylag hamar kitűnnek egyes tanulók tehetségükkel.  

 

A tanórai tehetséggondozás főként a tananyag mennyiségének, minőségének megválasztásá-

val, differenciálással történik. 

Az emelt szintű oktatásban részesülő tanulók az emelt követelmények szerinti oktatás folya-

mán, valamint az érettségi vizsgára felkészítő foglalkozások keretein belül nagyobb lehetőséget 

kapnak az ismereteik elmélyítésére, az emelt szintű érettségi vizsgákra való felkészítésre. 



15 

 

Felmenő rendszerben előkészítjük, megszervezzük a DSD I. és DSD II. vizsgát, amelyre diák-

jainkat felkészítjük. 

 

Az iskolai tanórán kívüli tehetséggondozás a tehetséges tanulók képességeinek kibontakoz-

tatását, versenyekre való felkészítését tűzi ki célul, amelyre a pedagógusok szervezetten, illetve 

egyéni konzultáció keretein belül lehetőséget, támogatást nyújtanak. A tehetséggondozó prog-

ramjaink közé tartoznak a szakkörök, sportkörök, művészeti körök, egyéni foglalkozások, 

amelyek főleg a versenyekre, vizsgákra való felkészítésben jelennek meg. 

 

A tanulók önképzése és tehetségfejlesztése érdekében különböző versenyeket szervezünk 

vagy veszünk részt azokon: 

 vers- és prózamondó verseny német, angol és magyar nyelven 

 műfordító verseny német és angol nyelven 

 évfolyamszintű versenyek: német nyelvből, magyar nyelv és irodalomból, matematiká-

ból 

 nemzetiségi iskolák számára meghirdetett különböző versenyek  

 OKTV különböző fordulói a 11. és 12. évfolyam tanulóinak. 

  

Figyelemmel kísérjük a tanulók számára kiírt pályázatokat, ösztönözzük tanulóinkat az azokon 

való részvételre (pl.: Goethe-ösztöndíjak, nyári németországi tanulmányi ösztöndíjak, nemze-

tiségi pályázatok, Valeria Koch Díj). 

 

Tehetséges, szorgalmas, kitartó és eredményes diákjainkat nyilvánosan jutalmazzuk, példaké-

pül állítjuk, amelyhez anyagi támogatást az iskola alapítványa – Tehetséges Gyermekekért 

Alapítvány – nyújt. 

 

 

7.2. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program 

 

A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását a következő tevékenységek segítik: 

 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése, egyéni foglalkozás; 

 rendszeres korrepetálás évfolyamonként; 

 szoros kapcsolat a pedagógiai szakszolgálatokkal; 

 a gyermek személyiségének átgondolt és reális megítélése; 

 a tanuló testi-lelki állapotának minél teljesebb felmérése; 

 ok-okozati összefüggések feltárása; 

 oldott tanórai légkör; 

 a részképesség-kiesések lehetőség szerinti korrigálása; 

 a pedagógusok és a tanulók személyes kapcsolatai; 

 a szülők, a családok nevelési gondjainak segítése; 

 a továbbtanulás irányítása, segítése. 

 

A nemzetiségi kétnyelvű oktatás miatt fontos a gyengébb német nyelvtudással rendelkező ta-

nulók felzárkóztatása, mivel hiányos nyelvtudásuk tanulási nehézségeket okozhat. Ezen tanu-

lókkal való külön foglalkozást még a tanév elején a probléma észlelésekor el kell kezdeni, és 

segíteni kell a német nyelven történő tananyag elsajátításában. 
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A gyengébb képességű tanulóinknak korrepetálásokon, egyéni foglalkozás keretében adunk se-

gítséget a tananyag könnyebb feldolgozására. 

A bejövő évfolyamokon a matematika és a magyar nyelv tantárgyból végzünk mérést a hiá-

nyosságok kiszűrése érdekében. 

 

Sikertelen dolgozat esetén a szaktanár az adott körülmények figyelembevételével dönthet, ad-

e lehetőséget a dolgozat újraírására. 

 

7.3. A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők segítése 

 

A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulókkal való törődés az átla-

gosnál nagyobb leterheltséggel jár a szaktanár részéről, mivel ezek a gyerekek gyakoribb sze-

mélyes odafigyelést és a szokásostól eltérő típusú feladatok elkészítését is igényelhetik.  

Az osztályfőnökök az érintett tanulók szüleivel szoros kapcsolatban vannak, és szülői segítség-

gel próbálják a diákok szociális kompetenciáit fejleszteni.  

 

Évről évre növekszik a sajátos nevelési igényű gyerekek száma. A velük való foglalkozás ki-

emelt szakértelmet kíván, ezért minden osztályban külön hangsúlyt fektetünk a korai felisme-

résre, annak érdekében, hogy az érintett diákokat mielőbb szakemberekhez irányítsuk. Ennek 

érdekében rendszeres kapcsolatot ápolunk a helyi pedagógiai szakszolgálattal. A szakvéle-

ménnyel rendelkező diákok számára iskolánk fejlesztő pedagógusa biztosít szakszerű ellátást. 

 

 

7.4. A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása 

 

A gyermek- és ifjúságvédelem elsődleges célja, hogy minél hamarabb észrevegyük és a meg-

felelő segítségnyújtásban részesítsük azt a diákot, akinek az aktuális állapota - bármely oknál 

fogva - a testi, lelki, az értelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja, akadályozza. Veszélyeztetett 

diákkal kapcsolatos jelzést az intézmény bármely dolgozója és diákja tehet. (Veszélyeztetett-

ség: fizikai, érzelmi, szexuális gyermekbántalmazás, fizikai, érzelmi elhanyagolás, drog- alko-

holfogyasztás, tanulásban nagymértékű lemaradás, hátrányos társadalmi helyzet) 

 

A gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységeket megosztva végzik 

a pedagógusok.  

A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős feladata a tevékenységgel összefüggő tájékoztatás, a se-

gítségnyújtás megszervezése, kapcsolattartás a segítséget nyújtó intézményekkel, a tevékeny-

ségek koordinálása.  

Az osztályfőnökök minden tanév elején (szeptember végéig) felmérik a hátrányos, illetve a hal-

mozottan hátrányos helyzetű tanulókat, feladatuk továbbá a veszélyeztetettség felismerése, jel-

zése, az igazolatlan mulasztások nyomon követése, az ezzel kapcsolatos intézkedések megté-

tele.  

A szaktanárok feladata a veszélyeztetettség felismerése, jelzése.  

Az igazgató feladata - a jelzések alapján- a hivatalos értesítések elküldése. 

 

Tantestületünk igen fontosnak tartja, hogy diákjaink ne váljanak bűncselekményeknek sem ál-

dozataivá, sem elkövetőivé. Ennek érdekében már 7. osztálytól - osztályfőnöki órák keretén 

belül - bűnmegelőzési foglalkozásokat tartunk.  
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7.5. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

 

A szociális hátrányok enyhítésére a következő lehetőséget látjuk: 

 Az ingyenes tankönyvellátásban részesülők körét a jogszabályok meghatározzák. 

 Az anyagilag rászorulók részére tartós tankönyveket biztosítunk. 

 Iskolánk „Tehetséges Gyermekekért” Alapítványa az aktuális programok során csök-

kenti a rászoruló tanulók hozzájárulási költségeit. 

 A menzai térítési díjak esetében a három-, vagy többgyermekes családoknál a törvény 

alapján meghatározott kedvezményeket alkalmazzuk. 

 Szükség esetén a tanuló lakóhelye szerinti önkormányzattól kérünk támogatást a 

menza térítési díjához. 

 Az osztályfőnökök az osztálykirándulások szervezésekor a költségek minimalizálására 

törekszenek. 

 

8. Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvétel rendje 

 
Az intézmény legfontosabb döntéseinek meghozására – a jogszabályban meghatározott esetekben 

– a nevelőtestület jogosult. Az egyéb döntések meghozása az intézményvezető jogköre. Azokban 

az ügyekben, amelyek az iskola tanulóinak jelentős részét érintik, a döntési folyamatban lehetőséget 

biztosítunk a diákság számára véleményének kifejtésére, a döntési folyamat befolyásolására. A dön-

tési folyamatban szerepet kap a diákönkormányzat. Teljes körűen biztosítjuk a jogszabályok által 

a diákönkormányzat vonatkozásában deklarált véleményezési jogok érvényesítését, a véleményt 

minden alkalommal írásban szerezzük be. A diákönkormányzat tájékoztatása, a döntést megelőző 

informálás lebonyolítása, a diákönkormányzat véleményének beszerzése az iskolavezetés kötele-

zettsége. A folyamatos kapcsolattartást az iskolavezetés és a diákönkormányzat között a diák-

önkormányzatot segítő tanár biztosítja, aki részt vesz a diákönkormányzat ülésein, illetve ezek 

tartását szükség esetén maga is kezdeményezi, tájékoztatja a nevelőtestületet a diákönkormány-

zat tevékenységéről, gondjairól, javaslatairól. 
 

A fentieken túl a diákság többségét érintő döntések meghozatala előtt lehetővé tesszük az egyes 

osztályok számára a véleménynyilvánítást, amelynek tartalmát és az osztályközösség által megfo-

galmazott javaslatokat az osztályfőnök juttatja el az iskola igazgatójának. 

 

9. Kapcsolattartás a tanulókkal, a szülőkkel, az iskola partnereivel 

 

9.1. A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák 

 

A tanulók az iskola életéről, az aktuális feladatokról a témától függően az alábbi fórumokon 

kapnak tájékoztatást: 

 

 osztályfőnöki órák 

 szaktanári tájékoztatás 

 hirdetőtáblák 

 hangosbemondó 

 honlap 
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 elektronikus napló 

 DÖK-gyűlések 

 szükség esetén iskolagyűlés. 

 

A tanulók egyéni problémáikkal óraközi szünetekben, tanítás előtt, vagy után kereshetik meg 

a pedagógusokat. 

  

9.2. A szülők közösségét érintő együttműködési formák 

 

Az iskola és a család közötti megfelelő kapcsolat kialakítása az oktatási intézmény alapvető 

feladata.  

 

A pedagógus nemcsak a diák tanulmányi munkáját irányítja, hanem személyiségfejlődését is. 

Ám a szülők feladata biztosítani a jólneveltséget, a kiegyensúlyozott hátteret gyermekük hu-

mán fejlődéséhez. A szülő nem háríthatja a család felelősségét az iskolára, a pedagógus nem 

kezeltetheti saját és a tanuló közti konfliktusát a szülővel. Mindenkinek megvan a maga fel-

adata ezen a területen, s ezeket a feladatokat fel kell vállalnia. 

 

A szülő és a pedagógus közötti kapcsolattartás, az együttműködés formái iskolánkban a rend-

szeresen megtartott szülői értekezletek, fogadóórák. Probléma esetén az osztályfőnök, a szak-

tanár illetve a szülő az elektronikus naplón keresztül, telefonon vagy személyesen veheti fel 

egymással a kapcsolatot.  

 

A szülők a szülői munkaközösség tagjaihoz - osztályonként egy-két, az első szülői értekezleten 

megválasztott szülő - is fordulhatnak kérdéseikkel, véleményükkel. A szülői munkaközösség 

tagjai a kérdéseket, véleményeket tolmácsolják az igazgatónak, illetve rajta keresztül a tanári 

karnak. 

 

9.3. Kapcsolattartás az iskola egyéb partnereivel 

 

A külső partnerekkel történő kapcsolattartás szabályozása jelentős részben a szervezeti és mű-

ködési szabályzat jogkörébe tartozik, így az iskola-egészségügyi ellátást biztosító szervezettel, 

a családsegítő szolgálattal, a pedagógiai-szakmai szolgáltatókkal való kapcsolattartás további 

szabályozására nincsen szükség. 

 

Az iskolának a fenntartóval illetve a külső társadalmi szervezetekkel való kapcsolattartását 

alapvetően az iskolavezetés végzi. 

A fenntartóval, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatával kapcsolatunk kiegyen-

súlyozott, rendszeres telefonos és email kapcsolatban állunk, kérdéseinkkel bizalommal fordul-

hatunk hozzájuk. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériumától (EMMI) és az Oktatási Hivataltól rendszeresen meg-

kapjuk a hivatalos közleményeket, az érettségivel, versenyekkel, mérésekkel kapcsolatos infor-

mációkat. 

A Magyarországi Német Pedagógiai Intézet (UdPI) a német nemzetiségi köznevelési feladatok 

ellátásában szakmai továbbképzésekkel, segédanyagokkal, tanácsokkal látja el intézményün-

ket. 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata az ingatlan tulajdonosa, feladata az állagmegóvás és az el-

odázhatatlan felújítási munkálatok fedezetének biztosítása intézményünk zavartalan működéséhez.  

A pilisvörösvári Művészetek Háza, a Német Nemzetiségi Önkormányzat programjain rendszeresen 

részt vesznek diákjaink. 
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A helyi és környékbeli általános iskolákkal szakmai kapcsolatban állunk, diákjaik számára nyelvi 

versenyt szervezünk, egymás programjaira ellátogatunk.  
 

A KIR-rendszeren keresztül az általános iskolákat tájékoztatjuk a hozzánk járó tanulók (volt 

diákjaik) tanulmányi eredményeiről. 

 

Tanulóink nyelvismeretének fejlesztése miatt fontosak cserekapcsolataink, ahol élő nyelvi kör-

nyezetben gyakorolják diákjaink a német nyelvet. Ezeket a kapcsolatokat a lehetőségeknek 

megfelelően bővítjük. 

 

Intézményünk kapcsolatban áll a Goethe-Intézettel és a ZfA-val (Zentralstelle für das 

Ausslandsschulwesen), amelyek segítő támogatása anyanyelvi, irodalmi, szaktárgyi, tovább-

képzési területen is jelentős.  

Intézményünk tagja a PASCH (Schule: Partner der Zukunft) hálózatnak, amelynek célja a né-

met nyelv és kultúra iránti kötődés erősítése. 

 

A tanulók 50 órás közösségi munkájának megszervezéséhez felvesszük a kapcsolatot a város 

és a környező települések szociális intézményeivel. 

Mivel tanulóinkat felsőoktatási intézményekben való továbbtanulásra is felkészítjük, folyama-

tosan figyelemmel kísérjük a felsőoktatási intézmények felvételi követelményeit, tájékoztatóit.  

A rendszeresen segíti iskolánk tanulóit. A tanulók versenyeztetését, tanulmányi eredményeik 

elismerését anyagilag támogatja. 

 

10. A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 

 

10.1 A vizsgaszabályzat hatálya 

 

Az intézményi vizsgaszabályzat nem tartalmazza az állami (érettségi) vizsgát, arra egységesen 

magasabb rendű jogszabály (100/1997 (VI. 13) Kormányrendelet) vonatkozik.  

A tanulmányok alatti vizsgákról a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet nyújt tájékoztatást. (64§-

72§). 

 

 

10.2. A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 

 

A tanulmányok alatti vizsgák szabályozásáról a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletének 64-73.§ 

rendelkezik. Helyben szabályozandók a vizsga részei, követelményei és az értékelés.  

A tanulmányok alatti vizsgákat az iskolában, vagy külön kérésre a Kormányhivatal által szer-

vezett független vizsgabizottság előtt lehet tenni.  

 

A tanulmányok alatti intézményi vizsgák típusai  

 

Osztályozó vizsga  
A tanulónak a félévi és tanév végi osztályzat megállapításához osztályozó vizsgát kell tennie, 

ha  

- felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól  

- tanulmányait magántanulóként folytatja, 

- engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanév-

ben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,  
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- az iskolai nevelés-oktatás általános műveltséget megalapozó szakaszában 250 tanórá-

nál többet mulasztott és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt ér-

demjeggyel értékelhető, 

- egy adott tantárgyból a tanítási órák 30 százalékánál többet mulasztott és emiatt a ta-

nuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, 

- ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott 

mértéket, és emiatt teljesítménye nem volt érdemjeggyel értékelhető,  

- előrehozott érettségi vizsgát kíván tenni olyan tantárgyból, amelynek a tanítása az is-

kola helyi tanterve szerint csak magasabb évfolyamon fejeződik be. Ilyenkor a hiányzó 

év/évek tananyagából kell az írásbeli érettségi vizsgák megkezdéséig osztályozó vizsgát 

tennie.  

 

Sikeres osztályozó és előrehozott érettségi vizsga esetén az adott tantárgyból a tanulmányok 

megrövidítésére is engedélyt kap a tanuló. Az osztályozó vizsgát megismételni, eredményén 

javítani nem lehet.  

 

Szervezése: 

- osztályozó vizsgák: a tanév helyi rendjében meghatározott vizsgaidőszakokban:  

őszi vizsgaidőszak,  

félévi vizsgaidőszak,  

tavaszi vizsgaidőszak,  

tanév végi vizsgaidőszak 

 

Az osztályozó vizsgákra való jelentkezés:  

- módja: írásban, az intézményi jelentkezési lapon  

- határideje: a vizsgaidőszak kezdete előtt egy hónappal (az aktuális évi kezdő és záró 

időpontokat a honlapon megjelentetni) + a tanév rendjébe beírni 

 

Évközi vizsga 

  

- a magántanulók számára szervezhető  

- tartalma a két vizsgaidőszak közötti időtartam tananyagát öleli fel  

- eredménye beszámítható az osztályozó vizsga eredményébe  

 

Szervezése: 

- osztályozó vizsgák: a tanév helyi rendjében meghatározott vizsgaidőszakokban:  

- őszi vizsgaidőszak,  

- tavaszi vizsgaidőszak,  

 

 

Különbözeti vizsga  

 

Iskolaváltoztatás vagy külföldi tanulmányok magyarországi folytatása feltételeként írhatja elő 

az iskola a különbözeti vizsga letételét. Különbözeti vizsgát kell tenni azokból a tantárgyakból, 

amelyeket a tanuló nem az iskola Helyi tanterve szerint tanult. A különbözeti vizsga tantárgya-

inak, tartalmának meghatározása során mindig egyedileg kell az iskola vezetőjének határozatot 

hoznia a jelentkező tanuló ügyében.  

Szervezése: 

- különbözeti vizsgák: a tanév helyi rendjében meghatározott vizsgaidőszakokban:  

őszi vizsgaidőszak,  
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félévi vizsgaidőszak,  

tavaszi vizsgaidőszak,  

tanév végi vizsgaidőszak,  

nyári vizsgaidőszak (javítóvizsgák idején). 

 

Javítóvizsga  
 

A tanulónak javítóvizsgán kell számot adni tudásáról, ha  

- tanév végén elégtelen osztályzatot kapott,  

- a tanuló az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról igazolatlanul távol maradt, 

vagy azt nem fejezte be, illetve az előírt időpontig nem tette le,  

- az osztályozó vagy különbözeti vizsgán elégtelen osztályzatot kapott.  

 

Szervezése: 

Javítóvizsga az augusztus 15-től augusztus 31-ig terjedő időszakban szervezhető.  

A javítóvizsga pontos időpontja a tanév helyi rendjében meghatározott – közzétételre kerül az 

intézmény honlapján. 

A szaktanár az elégtelen osztályzat közlése után a tanulónak megadja a vizsga témaköreit a 

Helyi tanterv és érettségi követelmények szem előtt tartásával. 

 

Ha a szabályosan megtartott javítóvizsgája elégtelen, tanévet kell ismételnie.  

 

Ha az osztályozó vagy különbözeti vizsgára a tanév közben kerül sor, s a tanuló elégtelen mi-

nősítést szerez, a vizsgát követő három hónapon belül kell a javítóvizsga időszakot kijelölni.  

 

Ha a tanuló egy vagy több tantárgy több évfolyamra megállapított követelményeit egy tanévben 

teljesíti, osztályzatait minden érintett évfolyamra meg kell állapítani. Ha a tanuló több iskolai 

évfolyam valamennyi követelményét teljesíti, az osztályzatokat valamennyi elvégzett évfolyam 

bizonyítványába be kell jegyezni.  

 

Ha a tanuló nem teljesíti az iskolai évfolyam valamennyi követelményét, az egyes tantárgyak 

osztályzatát a törzslapján fel kell tüntetni, és a vizsga évében, ezt követően az adott évben kiál-

lításra kerülő év végi bizonyítványba be kell írni záradék formájában. 

 

Pótló vizsga  
 

Amennyiben a tanuló az osztályozó, különbözeti vagy javítóvizsgáról igazoltan távol marad, 

pótló vizsgát tehet.  

A pótló vizsgát lehetőleg ugyanabban a vizsgaidőszakban kell letenni. Pótló vizsgát csak az 

elmaradt vizsgarészekből kell tenni.  

A vizsgaidőszakok pontos időpontja a tanév helyi rendjében meghatározott – közzétételre kerül 

az intézmény honlapján. 

 

A tanulmányok alatti intézményi vizsgákkal kapcsolatos általános szabályok  
 

Az iskolában a vizsgák az igazgató által megbízott szaktanárokból álló vizsgabizottság – három 

fő - előtt zajlanak. A vizsgabizottság elnöke felügyeli a vizsga rendjének betartását. A vizsga-

bizottság egyik tagja lehet a tanulót tanító szaktanár. A vizsgabizottság tagjai külön értékelik a 

vizsgázó teljesítményét, majd közösen döntenek az adható érdemjegyről.    
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A vizsgák írásbeli, szóbeli, illetve gyakorlati vizsgarészekből állhatnak.  

Az egyes tantárgyak évfolyamonkénti követelményeit a helyi tanterv tartalmazza.  

 

Az írásbeli maximális ideje vizsgatárgyanként legfeljebb 90 perc.  

Egy napon legfeljebb 3 írásbeli vizsgát lehet megtartani, a vizsgák között pihenőidővel (5-10 

perc).  

Az írásbeliről jegyzőkönyv készül a megfelelően kialakított ülésrenddel, az esetleg előforduló 

rendkívüli események, szabálytalanságok leírásával, a dolgozatokat beszedő felügyelőtanár alá-

írásával. A javító tanár piros tollal javítja ki a dolgozatokat, rávezeti az eredményt és aláírja.  

 

A szóbeli vizsgán a vizsgázó alkalomhoz illő ruhában legalább 10 perccel a meghirdetett vizs-

gakezdés előtt érkezik meg. A vizsgabizottság jelenlétében tantárgyanként tételt húz, kivá-

lasztja a hozzá tartozó segédeszközt, majd (az idegen nyelv kivételével) legalább 30 perc fel-

készülési idő után önállóan felel.  

A szóbeli feleltetés időtartama nem lehet több 15 percnél.  

 

Sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó a 

szakértői bizottság szakvéleményével megalapozott kérésére, az igazgató engedélye alapján  

a) az írásbeli feladatok megválaszolásához szükséges időt legfeljebb harminc perccel meg 

kell növelni 

b) az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet 

c) a szóbeli vizsgán a 30 perc gondolkodási időt 10 perccel megnövelheti 

d) a szóbeli vizsga helyett írásbeli vizsgát tehet. 

 

A következő vizsgatárgy tételhúzása előtt a vizsgázónak legalább 15 perc pihenőideje van, ez 

alatt elhagyhatja a vizsgatermet. Egy napon legfeljebb 3 tárgyból szóbelizik egy vizsgázó. A 

szóbeli felelet végén az elnök rávezeti a javasolt értékelést a jegyzőkönyvre.  

 

Ha a tanuló önhibáján kívül nem tud megjelenni a vizsgán és ezt hivatalosan igazolja, akkor 

írásban kérheti az igazgatótól (az igazolást mellékelve), hogy másik napon vizsgázhasson. 

 

A vizsgák eredményhirdetésére az írásbeli és szóbeli vizsgarészek javítása és értékelése után 

kerül sor. Ez lehetőség szerint a vizsga napján történjen meg. 

 

 

A vizsgák követelménye, részei, az értékelés rendje  

 

A vizsgák követelménye a helyi tantervben szereplő, az adott tanévre vonatkozó tananyag. A 

vizsgák részeit és az értékelés rendjét a helyi tanterv alapján az alábbiak szerint határozzuk 

meg: 

 

 Vizsga típusa 

Tantárgy Szóbeli Írásbeli Gyakorlati 

Német nemzetiségi 

nyelv  

Tételsor (Cluster) 

felkészülési idő 15 

perc 

vizsga 10 perc  

 

szövegértés, szöveg-

alkotás, 

nyelvtan 60 perc  
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Német nemzetiségi 

irodalom 

Megadott tételsor. 

Felkészülési idő 15 

perc 

Vizsga 10 perc 

--------------  

Magyar nyelv 7-9. évfolyam: a gya-

korlati írásbeli fel-

adatsor kifejtése ta-

nári kérdések alap-

ján. 

10-12. évfolyam: a 

Helyi tanterv és az 

érettségi vizsga kö-

vetelmények alapján 

kiadott tételsor alap-

ján. 

gyakorlati írásbeli 

feladatsor megoldása 

(30 perc) 

 

Magyar irodalom A Helyi tanterv és az 

érettségi vizsga kö-

vetelmények alapján 

kiadott tételsor alap-

ján. 

7-10. évfolyam: - 

11-12. évfolyam: 

elemző fogalmazás 

az érettségi vizsga 

követelményei alap-

ján (90 perc) 

 

Angol nyelv X  

(8-10 tétel) (15 perc) 

X 

(90 perc) 

 

 A 12. évfolyam osztályozó vizsgája az írás-

beli és szóbeli érettségi vizsgák követel-

ményrendszerét veszi alapul. 

 

Matematika ------- X  

Történelem, társa-

dalmi és állampol-

gári ismeretek 

X (minimum 10 té-

makör) 
Felkészülési idő 30 

perc 

Felelet: 10-15 perc 

X (60 perc) 

segédanyag: kétnyelvű 

szótár, történelem at-

lasz  

 

Erkölcstan/Hittan  X  (teszt)  

Etika  X  (teszt)  

Nemzetiségi népis-

meret 

X  

Az adott évfolyamon 

a Helyi tanterv anya-

gából összeállított té-

telsor. 

(5-8 tétel) 

  

Biológia X X  

Fizika X X  

Kémia X X  

Földrajz X (minimum 10 téma-

kör) 
  

Ének-zene X   

Vizuális kultúra X  

osztályozó, különbö-

zeti vizsga esetén: pre-

zentáció 

X 

javító vizsga esetén: 

teszt 
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Dráma X   

Művészetek (vizuális 

kultúra) 

X  

10 perc beszélgetés ta-

nári vezető kérdésekkel 

 

 A portfólió egyeztetett 

részeinek bemutatása 

Művészetek (mozgó-

kép és média) 

 X 
11-12. évfolyam: fel-

adatsor az éves anyag-

ból a Helyi tanterv kö-

vetelményei alapján 

 

Informatika  X  

Testnevelés és sport   X 

Az adott évfolya-

mon a Helyi tanterv 

követelményei alap-

ján. 

(45 perc) 

Tánc   X  

Az adott évfolyam He-

lyi tantervben meg-

adott tananyagából 

 

Az értékelés helyi rendje  
 

Osztályozó és különbözeti vizsgák esetén, illetve ezek pótló vizsgájánál  

 

40%   - 0% =1  

55%   - 41% =2  

70%   - 56 % =3  

85%   - 71 % =4  

100% - 86% =5  

 

A teljesítményszázalékos értékelés kialakítása során az érettségi vizsga kritériumai alapján 

íratott dolgozatoknál alkalmazhatók az érettségi vizsga értékelési szempontjai. 

 

Javító vizsgánál, illetve ennek pótló vizsgájánál  

0 - 49% - 1  

50 - 84% - 2  

85 -100% - 3  

 

Független vizsgabizottság előtt zajló vizsga  
 

A független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgát a közoktatási feladatköré-

ben eljáró oktatási hivatal szervezi.  

A tanuló - kiskorú tanuló szülője aláírásával - a félév, illetve a szorgalmi idő utolsó napját 

megelőző harmincadik napig jelentheti be, ha osztályzatának megállapítása céljából független 

vizsgabizottság előtt kíván számot adni tudásáról. A bejelentésben meg kell jelölni, hogy mi-

lyen tantárgyból kíván vizsgát tenni.  

 

Az iskola igazgatója a bejelentést öt napon belül továbbítja a vizsgáztatásra kijelölt intézmény-

nek, amelyik az első félév, illetve a szorgalmi idő utolsó hetében szervezi meg a vizsgát.  
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A tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülő aláírásával - a bizonyítvány átvételét követő tizenöt 

napon belül kérheti, hogy javítóvizsgát független vizsgabizottság előtt tehessen. Az iskola a 

kérelmet hét napon belül továbbítja a vizsgáztatásra kijelölt intézménynek.  

 

Ha a tanuló független vizsgabizottság előtt vagy vendégtanulóként ad számot tudásáról, a vizs-

gabizottság, illetőleg a vizsgáztató iskola törzslapi bejegyzés céljából értesíti azt az iskolát, 

amelyikkel a tanuló tanulói jogviszonyban áll. A tanuló magasabb évfolyamra lépéséről - fi-

gyelembe véve a független vizsgabizottság által adott, illetve a vendégtanulóként szerzett osz-

tályzatot - az az iskola dönt, amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll. 

 

11. Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai 

 

Az iskola lehetőséget biztosít más iskolában tanuló diákok átvételére. A tanuló átvételére akkor 

van lehetőség, ha az általa tanult tantárgyak többsége megegyezik az iskolánkban tanult tantár-

gyakkal, illetve a különbség, valamint a tananyagban való esetleges elmaradás mértéke nem 

haladja meg azt a szintet, amely a tanuló számára pótolhatóvá teszi a lemaradást. Az átvételkor 

figyelembe kell venni az átveendő tanuló magatartását, szorgalmát és a vele szemben alkalma-

zott fegyelmező és fegyelmi intézkedéseket. 

 

Másik nemzetiségi kétnyelvű iskolából történő átvételkor különbözeti vizsgát nem írunk elő.  

Amennyiben a tanuló nem nemzetiségi iskolából kéri az átvételét, német nyelvi meghallgatáson 

vesz részt és a német nyelven tanított tantárgyakból különbözeti vizsgát írhatunk elő számára. 

Az igazgató lehetőséget biztosíthat arra, hogy a különbözeti vizsgát a felvételtől számított ma-

ximum három hónapon belül tegye le az átvett tanuló, ebben az esetben a felkészüléshez egyéni 

segítségnyújtást kell biztosítani az átvett tanuló számára. Lehetőség van arra is, hogy – a tanuló, 

kiskorú tanuló esetén a szülő és a tanuló együttes kérésére – évfolyamismétléssel eggyel ala-

csonyabb évfolyamú osztályba kerüljön a diák. 

 

12. A felvételi eljárás különös szabályai  

 

A felvételi ügyekben az intézmény a köznevelési törvény rendelkezésit alkalmazza. A felvételi 

eljárás leírását az intézmény Felvételi Szabályzata tartalmazza. 

 

 

II. Az intézmény helyi tanterve 

 

1. A választott kerettanterv megnevezése 

 

Az iskolánk által választott kerettanterv a kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről 

szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 3. számú és 4. számú mellékletében foglalt 

dokumentum, azaz a hatosztályos gimnáziumra és a négy osztályos gimnáziumra vonatkozó 

kerettanterveket alkalmazzuk, figyelembe véve a 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet nemzetiségi 

oktatásra vonatkozó irányelveit. 
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A nyelvi előkészítő évfolyamra külön helyi tantervet dolgoztunk ki az előírások figyelembe 

vételével. 

A német nyelv és irodalom tantárgy követelményei - tekintettel arra, hogy tartalmazzák az Eu-

rópai Referenciakeret követelményeit - egyúttal lefedik a német, mint idegen nyelv tantárgy 

követelményeit is.  

 

Az iskolában az egyes évfolyamokon tanított tantárgyakat és azok óraszámait az alábbi  

táblázatok (óratervek) foglalják össze.  

Intézményünkben a német nyelven oktatott tantárgyakat a táblázatban *-gal jelöljük.  

 

Négy évfolyamos gimnázium 

 

Élve a nemzetiségi iskolák számára biztosított azon lehetőséggel, hogy a készségtárgyak óra-

száma egy-egy órával csökkenthető évfolyamonként, 9. évfolyamon a vizuális kultúra, a 10. 

évfolyamon az ének-zene, 11-12. évfolyamon a művészetek tantárgy óraszámát csökkentettük 

1-1 órával. A testnevelés órákból 1 óra nemzetiségi tánc. 12. évfolyamon az osztályfőnöki órá-

kat az Életvitel és gyakorlat tantárgy váltja fel. 

 

Óraterv a helyi tantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium 

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

Német nyelv és irodalom 5* 5* 5* 6* 

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

Idegen nyelv (angol) 3 3 3 3 

Matematika 3* 3* 3* 4* 

Történelem, társadalmi és állampol-

gári ismeretek 
3* 3* 3* 3* 

Etika     1*   

Nemzetiségi népismeret 1* 1* 1* 1* 

Biológia – egészségtan   2 2 2 

Fizika 2 2 2   

Kémia 2 2     

Földrajz  2* 2*     

Ének-zene 1*      

Vizuális kultúra  1*     

Dráma és tánc 1*       

Művészetek (vizuális kultúra)    1* 

Művészetek (mozgókép és média)     1* 1* 

Informatika 2 2     

Testnevelés és sport 4+1* 4+1* 4+1* 4+1* 

Osztályfőnöki/Életvitel és gyakorlat 1 1 1 1 

Emelt szintű órák (választható)   4 4 

Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35 35 

Német nyelvű órák 17 16 15 17 
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Hat évfolyamos gimnázium 

 

A hat évfolyamos gimnázium és a nemzetiségi oktatás előírásait figyelembe véve az alábbi 

óraszámokat határozzuk meg.  

Mivel a hozzánk érkező tanulók nyelvismerete különböző szintű, ezért a diákok 7. és 8. évfo-

lyamon különböző szintű nemzetiségi kétnyelvű képzésben részesülnek. A német nyelvből ala-

csonyabb tudásszinttel rendelkezők megemelt német óraszámban tanulnak. Kilencedik évfo-

lyamtól minden tanuló azonos nemzetiségi kétnyelvű oktatásban vesz részt. A testnevelés órá-

ból 1 óra nemzetiségi tánc. 12. évfolyamon az osztályfőnöki órákat az Életvitel és gyakorlat 

tantárgy váltja fel. 

 

Óraterv a helyi tantervekhez – 7–12. évfolyam, gimnázium 

Tantárgyak 7. évf. 8. évf. 
9. 

évf. 

10. 

évf. 

11. 

évf.  

12. 

évf.  

 

két-

nyelvű 

I. 

két-

nyelvű 

II. 

két-

nyelvű 

I. 

két-

nyelvű 

II. 

Nemzetiségi nyelv és irodalom 7* 5* 7* 5* 5* 5* 5* 6* 

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

Idegen nyelv (angol) 3 3 3 3 3 3 3 3 

Matematika 3 3 3 3 3* 3* 3* 4* 

Történelem, társadalmi és állam-

polgári ismeretek 
2 2* 2 2* 3* 3* 3* 3* 

Erkölcstan/hittan 1 1* 1 1*     

Etika       1*  

Nemzetiségi népismeret 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 

Biológia – egészségtan 2 2 1 1  2 2 2 

Fizika 2 2 1 1 2 2 2  

Kémia 1 1 2 2 2 2   

Földrajz 1 2* 2 2* 2* 2*   

Ének-zene 1* 1* 1* 1* 1*    

Vizuális kultúra    1*  1*   

Dráma     1*    

Művészetek (vizuális kultúra)       - 1* 

Művészetek (mozgókép és média)       1* 1* 

Informatika 1 1 1 1 2 2   

Testnevelés és sport 4*+1* 4*+1* 4*+1* 4*+1* 4+1* 4+1* 4+1* 4+1* 

Osztályfőnöki/Életvitel és gyakor-

lat 
1 1 1 1 1 1 1 1 

Emelt szintű órák (választható)       4 4 

Rendelkezésre álló órakeret 35 34 35 34 35 36 35 35 

Német nyelvű órák 15 17 15 18 17 16 15 17 
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A nyelvi előkészítő évfolyam óraterve 

 

Tantárgyak óraszám 

 kezdő haladó 

Német nemzetiségi nyelv  20 15 

Magyar kompetenciafejlesztés 1 1 

II. idegen nyelv (angol) 3 8 

Matematika kompetenciafejlesztés  1* 1* 

Informatika 2 2 

Testnevelés és sport  5* 5* 

Osztályfőnöki 1 1 

Rendelkezésre álló órakeret 33 33 

 

Mindkét csoportban a német nemzetiségi nyelv tantárgy keretében heti 2 óra drámát, valamint 

3 óra szaknyelvet is tanítunk. 

 

2. A választott kerettanterv feletti óraszámok 

 

A kerettanterv feletti óraszámokat minden esetben a tananyag elmélyítésére fordítjuk. 

 

3. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei 

 

Az osztályok kialakításánál figyelmet fordítunk a fiú-lány arányra, valamint a tanulmányi ered-

mények alapján történő elosztásra. 

Iskolánkban csoportbontásban tanítjuk a német nyelven oktatott tantárgyakat, az angol nyelvet, 

az informatikát, ha ezt az osztály nagy létszáma indokolja.  

Célunk ezzel, hogy az ismereteket elmélyítsük, hogy több idő jusson a kommunikációs készsé-

gek fejlesztésére és a tanulók tudásának megalapozására.  

Német nyelvből a hetedik és nyelvi előkészítő évfolyamon a csoportokat német nyelvtudásuk 

alapján szervezzük. 

 

Testnevelés órákon lehetőség szerint a fiúkat és lányokat külön csoportba bontjuk. 

 

 

4. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának 

elvei 

 

Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói tan-

eszközöket a tantestület szakmai munkaközösségei határozzák meg az iskola helyi tanterve 

alapján.  

 

A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat veszik 

figyelembe: 
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 a taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének; 

 az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat kell előnyben részesíteni, amelyek több 

tanéven keresztül használhatók; 

 a taneszközök használatában a stabilitásra törekszünk, új taneszköz használatát csak 

nagyon szükséges, az oktatás minőségének javulását elősegítő esetben vezetünk be; 

 a taneszközök kiválasztásánál a törekszünk a jó árérték arány figyelembe vételére. 

 

Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok elsősorban olyan nyomtatott tanesz-

közöket (tankönyv, munkafüzet, térkép, stb.) használnak a tananyag feldolgozásához, amelye-

ket hivatalosan tankönyvvé vagy segédanyaggá nyilvánítottak.  

A német nyelven tanított tárgyaknál nem mindig van Magyarországon forgalomban lévő német 

nyelvű könyv, ezért német kiadványokat, vagy a szaktanárok által összeállított, házilag sokszo-

rosított kiadványokat használunk. 

 

A szülőket a tanév második felében tájékoztatjuk azokról a tankönyvekről, tanulmányi segéd-

letekről, taneszközökről, ruházati és más felszerelésekről, amelyekre a következő tanévben 

szükség lesz. Néhány tárgynál egyéb eszközökre is szükség van: pl. tornafelszerelés, rajzfel-

szerelés. 

 

A tankönyvek, segédkönyvek beszerzésével összefüggő iskolai döntések előkészítésére a jog-

szabályokban foglaltakat alkalmazzuk, különös tekintettel a 16/2013. (II.28.) EMMI rendeletre. 

 

Az iskola – pénzügyi lehetőségeihez mérten – saját költségvetési keretéből, illetve egyéb támo-

gatásokat felhasználva nyomtatott taneszközöket szerez be az iskolai könyvtár számára. Ezeket 

a taneszközöket az erre jogosultak ingyenesen használhatják. 

A normatív támogatásra jogosult tanulóknak a tankönyvet könyvtári kölcsönzéssel biztosítjuk. 

 

Az iskolától kölcsönzött tankönyveket – a szükséges hosszabbítások kivételével (pl. érettségi 

tárgyból az érettségire való felkészüléshez) – a tanév végén illetve az iskolánkkal fennálló ta-

nulói jogviszony megszűnésekor a tanulóknak sértetlen állapotban vissza kell adniuk. 

 

A nemzetiségi tankönyveket tartós tankönyvként 4 évig kell használni. 

 

5. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi 

megvalósítása 

 

5.1. A 7–8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 
 

A gimnázium hetedik–nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető feladata – a vál-

tozó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben – az általános iskolában már 

megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés 

megalapozása.  

Ennek érdekében: 

 Célunk, hogy 8. év végére a tanulók nagy része a DSD I. nyelvvizsga követelményeit 

teljesítse (A2 / B1). 

 Mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapoz-

zuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait. 
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 A mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék és 

a hallás fejlesztésével, a koncentráció és a relaxáció képességét alapozzuk meg. 

 Az egészséges életvitel kialakításához az osztályfőnöki órákon hangsúlyt fektetünk az 

egészségtan gyakorlati jellegű oktatására. 

 A tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori jellemzők fi-

gyelembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív 

útjának bemutatása. 

 Fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanu-

lási technikákat és a tanulásszervezési módokat. 

 Megismertetjük és gyakoroltatjuk a helyes magatartásformákat.  

 Megalapozzuk vagy elmélyítjük a nemzetiségi identitás tudatot. 

 Az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének fejlesztése, 

az együttműködés értékének tudatosítása a családban, a társas kapcsolatokban, a barát-

ságban, a csoportban. 

 A biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat az alapvető képességek elsajátítása, a 

megszerzett készségek használata, a mentális képességek célirányos fejlesztése, az ön-

álló tanulás és az önművelés megalapozása. 

 

 

5.2. A gimnázium 9 – 12. évfolyamának helyi feladatai 

 

A gimnázium 9–12. évfolyamán folytatott nevelés-oktatás feladata az iskolai alapműveltség 

árnyalása és megszilárdítása, melynek során már megjelennek a pályaválasztáshoz, a továbbta-

nuláshoz, a munkavállalói szerephez szükséges kompetenciák. A kompetenciák kialakítását az 

egyes műveltségi területek tananyagával valósítjuk meg. 

Céljaink: 

 A német nyelv magas szintű elsajátítása, amelyet a kétnyelvűséggel valósítunk meg. 

 Az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítésére, gazdagítására alkalmazzuk többek kö-

zött a drámapedagógia eszköztárát. 

 Az önismeret alakítása, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének fejlesztése, az 

együttműködés értékének tudatosítása a családban, a társas kapcsolatokban, a barátság-

ban, a csoportban; 

 A kreativitás fejlesztése, az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés, a 

tanulók egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő ér-

tékelésük. 

 A biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat az alapvető képességek elsajátításával, 

a készségek alkalmazásával; a mentális képességek célirányos fejlesztésével; az önálló 

tanulás és az önművelés alapozásával. 

 Fokozatosan bővítjük, kiteljesítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív ta-

nulási technikákat és a tanulásszervezési módokat. 
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6. Mindennapos testnevelés 

 

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

(11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezzük meg. 

 

Diákjaink számára a pedagógiai programunk heti öt testnevelési órát tartalmaz. A helyi tanter-

vünk szerint (a nyelvi előkészítő évfolyamot kivéve) ebből heti 1 óra nemzetiségi tánc. 

 

Tanórai kereten kívül biztosítjuk tanulóink számára az országos, a megyei, valamint a területi 

sportversenyeken, a diákolimpián történő részvétel feltételeit és az azokra történő felkészítést. 

A tanulói igények felmérése alapján a legnépszerűbb sportágakban házibajnokságokat szerve-

zünk.  

 

 

7. A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabá-

lyai 

 

A tantárgyfelosztás az iskola pedagógus-erőforrásainak optimális kihasználásával készül úgy, 

hogy minden osztály és tanulócsoport számára biztosítsa a szakos ellátást. Ugyanakkor tan-

tárgyfelosztásunknak biztosítania kell azt is, hogy minden pedagógus számára heti 22-26 óra 

tanítási órát vagy egyéb foglalkozást biztosítson. A tantárgyfelosztás elkészítésénél törekszünk 

a tanárváltások minimalizálása.  

 

A 11–12. évfolyamon meghirdetjük az emelt szintű érettségire való felkészülés lehetőségét sza-

badon választható órák felvételével. 

A választható tantárgyak esetében közzé tesszük a következő tanévben emelt szinten oktató 

tanárok várható névsorát. A pedagógus kiválasztásánál szempont lehet az is, hogy melyik pe-

dagógusnak hány tanulója jelentkezik emelt szintre. 

Választható tantárgy esetén a tanulók és a szülők aláírásukkal megerősítik, és tudomásul veszik, 

hogy az értékelés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében azt úgy kell 

tekinteni, mintha kötelező tanórai foglalkozás lenne. 

 

Az emelt szintű oktatásra való felkészítést vállaljuk a következő tantárgyakból: nemzetiségi 

német nyelv és irodalom, magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, angol.  

A többi tantárgyból abban az esetben indítunk emelt szintű érettségire való felkészítést, ha a 

jelentkezők száma eléri az öt főt. 

Nem javasoljuk az emelt szintre való jelentkezést abban az esetben, ha a tanuló a közepes év 

végi osztályzatot az adott tantárgyból nem érte el. 

 

A jelentkezés egy tanévre szól. Amennyiben a tanuló később úgy dönt, hogy a szabadon vá-

lasztott tantárgya óráit valamilyen okból nem kívánja látogatni, vagy helyette más tárgyat kíván 

felvenni, lehetősége van arra, hogy újra éljen választási jogával. Ezt a jogot a 11. évfolyam 

tanévének végén gyakorolhatja.  

Más tantárgy választása esetén illetve közép szintről emelt szintre való áttéréskor a szaktanárral 

megbeszélve az előzőévben tanultakból különbözeti vizsgát tesz.  

Mindenféle választási/változtatási szándékot írásban kell jelezni az iskola igazgatójának, a  

váltás akkor történhet meg, ha a benyújtott kérvény alapján a vezető azt engedélyezi.  
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A tanuló tanév elején választhat nem kötelező tanórai foglalkozásokat, vagy kötelezően válasz-

tott tanórai foglalkozásokat, szakköröket. Döntése után a választott órák látogatása, valamint 

tantárgyi követelményeinek elsajátítása a tanuló kötelességévé válik. 

 

 

8. Projektoktatás 

 

A korábban jól bevált, az iskola hagyományrendszerébe beépült tevékenységi formák alapján a 

Pedagógiai program végrehajtása során sajátos pedagógiai módszereket is alkalmazunk. A pro-

jektoktatás során a témaegységek feldolgozása, a feladat megoldása a tanulók érdeklődésére, a 

tanulók és a pedagógusok közös tevékenységére, együttműködésére épül. 

A tantárgyakba beépítve kisebb projekteket készítenek a tanulók pl. népismeretből. Iskolai mé-

retű projektet készítünk a Schiller naphoz kapcsolódva. Ezen kívül a különböző évfordulók is 

alkalmat adhatnak projektek készítéséhez. 

 

 

9. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

 

Pedagógia programunkban szerepet kap a felzárkóztatás, a tanulási problémák megelőzése, ke-

zelése. Arra törekszünk, hogy minden gyermeknek biztosítsuk az eredményes tanulmányokat. 

Helyes tanulási technikák elsajátításával megelőzhető a tanulási kudarc, amelynek sok esetben 

nem képességbeli okai vannak, hanem a rossz tanulási módszer. Ez sokat segíthet a motiváció-

ban is. 

 

Az egyenlőség elvét a különbségek és a sokszínűség figyelembevételével kell alkalmazni, tö-

rekedve arra, hogy a tanulók valóban egyenlő bánásmódban részesüljenek.  

Az egyenlő bánásmód követelményét az oktatással összefüggésben érvényesíteni kell különö-

sen 

a) az oktatásba történő bekapcsolódás feltételeinek meghatározása, a felvételi kérelmek elbírá-

lása, 

b) az oktatás követelményeinek megállapítása és a követelménytámasztás, 

c) a teljesítmények értékelése, 

d) az oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele, 

e) a kollégiumi elhelyezés és ellátás, 

során. 

 

Az oktatási intézményben nem működhetnek olyan szakkörök, diákkörök és egyéb tanulói, szü-

lői vagy más szervezetek, amelyek célja más személyek vagy csoportok lejáratása, megbélyeg-

zése vagy kirekesztése. 

Iskolánkban a hátránnyal élő tanulók semmilyen módon nem lehetnek megkülönböztetve tár-

saiktól. 

A nevelőtestület minden tagja tisztában kell legyen az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlő-

ségre vonatkozó jogi előírásokkal, biztosítania kell a diszkriminációmentes oktatást, nevelést, 

a befogadó, toleráns légkört, bővítenie kell ezen irányú ismereteit.  

Probléma, esélyegyenlőség sérülése esetén jeleznie kell az iskolavezetésnek. 
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A társadalmi tendenciák azt mutatják, hogy tanulóink egyre több negatív hatásnak, veszélynek 

vannak kitéve. Ezért iskolánk kiemelt feladatának tartja a szociálisan hátrányos körülmények 

között élő tanulók problémáinak kezelését, a tanulók veszélyeztetettségének megelőzését, il-

letve megszüntetését.  

 

E feladatokat az alábbiakban határozzuk meg: 

 A szociálisan nehéz helyzetben lévő, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű 

diákok segítésének formái a jogszabályi lehetőségeket szem előtt tartva a következő 

területeken: 

o ingyenes tankönyvellátás 

o tanulmányi kirándulások anyagi támogatása, 

o kedvezményes ebéd biztosítása, 

o javaslat tétele rendszeres gyermekvédelmi támogatás folyósítására. 

 A tanulók jogainak fokozott védelme. 

 Rendszeres felvilágosító munka az osztályfőnök, a szaktanárok és a védőnő segítségé-

vel (drog, alkohol, dohányzás). 

 Törekszünk arra, hogy minél több pedagógus szerezzen alapos ismereteket a sikeres 

kábítószer-ellenes program megvalósításához. 

 Rendszeres kapcsolattartás a tanulók szüleivel. 

 A veszélyeztetett, illetőleg hátrányos helyzetű tanulók helyzetének figyelemmel kí-

sérése. 

 

10. A folyamatos továbbhaladás feltételei és követelményei 

 

A tanuló magasabb évfolyamba akkor léphet, ha a tantárgyi követelményeket minden kötelező 

és választott tárgyban a tanév végén súlyozott átlag alapján legalább elégséges (2,0) szinten 

teljesítette. 

A tanév végi elégtelen minősítés a javítóvizsgán javítható. (Augusztus hónap második fele.)  

 

Ha a tanuló hiányzása az adott tanévben meghaladja a 250 órát, a tanév végén osztályozóvizs-

gára utasítható, ha nem áll rendelkezésre elegendő számú jegy a tanuló értékeléséhez. A siker-

telen osztályozóvizsga vagy a vizsgaengedély elutasítása esetén a tanuló az évfolyam ismétlé-

sére kötelezett.  

A nem tanköteles tanuló esetében osztályozóvizsga engedélyezhető. Elutasítás esetén megszű-

nik a tanuló jogviszonya, anélkül, hogy tanulmányait befejezte volna.  

 

A magántanulói státuszt a jogszabályoknak megfelelően kérelmezni lehet, a kérést indokolni 

kell. A magántanuló félévkor és a tanév végén a meghatározott tantárgyakból az adott évfolya-

mon osztályozóvizsgát köteles tenni. Az értékelés, minősítés és továbbhaladás rendje ebben az 

esetben is azonos az általános eljárás rendjével.  

A magántanuló az osztályozó vizsgára önállóan készül fel, erről a szülő gondoskodik.  

 

Hosszabb külföldi tartózkodás esetén a tanuló jogviszonya szünetel. Amennyiben később visz-

szatér intézményünkbe és a máshol töltött időszakról bizonyítványt hoz, tanulmányait folytat-

hatja különbözeti vizsga letételével.  
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11. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei 

és formái 

 

A tanulók túlzott terheltségének megakadályozása érdekében a pedagógusok és a diákok a dol-

gozatok íratásának időpontját a lehetőségekhez mérten összehangolják. Tantestületi határoza-

tunk értelmében a diákok egy nap kettőnél több témazáró dolgozatot nem írhatnak.  

 

11. 1. Az értékelést megalapozó ellenőrzés célja 

 

 a tanulók munkájának értékelése, ösztönzése, 

 visszajelzés  a  tanulási folyamatban érintetteknek –osztályfőnök, szaktanár, szülő 

tanuló - a  tanuló  tudásának erősségeiről és hiányosságairól, 

 az önértékelés képességének kialakítása, 

 személyiség fejlesztése. 

 

11. 2. Az ellenőrzés és az azt követő értékelés legyen 

 

 pedagógiailag kifogástalan, nem lehet a fegyelmezés, büntetés eszköze, 

 folyamatos, rendszeres, tervszerű és aktuális, 

 kiszámítható, nem kampányszerű, 

 érthető, követhető, 

 sokoldalú,  vegye  figyelembe  a  tanuló életkori   sajátosságait,   a   tantárgy   jellegét, 

a tanuló  önmagához viszonyított fejlődését, 

 módszertanilag változatos, 

 konkrét, objektív és igazságos, szükség estén méltányos, 

  

11. 3. Az ellenőrzés, értékelés formái 
 

Az értékelés konkrét formáját, anyagát a pedagógus választja ki, törekednie kell azonban – az 

érettségi követelmények szem előtt tartásával – a helyes arányok kialakítására.  

Fontos alapelv, hogy a pedagógusnak a tanév elején ismertetnie kell valamennyi értékelési for-

mával kapcsolatos elvárásait, szempontjait.  

Célszerű kezdetben közösen gyakorolni az értékelést, ezzel is ösztönözni a tanulók helyes ön-

értékelését. Hangsúlyozottan érvényes ez a 7. és 9. évfolyam kezdetén, valamint új tantárgy 

tanulásánál.  

Számon kérni csak a megtanított tananyagot lehet.  

Meg nem engedett eszköz alkalmazása esetén a tanuló tudása elégtelen.  

A munkaközösség vezető rendszeresen ellenőrzi a pedagógusok értékelő tevékenységét, tapasz-

talataira beszámolójában kitér. 

 

 

Az írásbeli értékelés formái lehetnek: 

 

 a bejövő évfolyamoknak év eleji szintfelmérő dolgozat (fekete jegy) 

 röpdolgozat (fekete vagy zöld jegy) 

 dolgozat (fekete jegy) 
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 tételdolgozat (piros vagy fekete jegy – súlyától függően) 

 ismétlő dolgozat (piros vagy fekete – súlyától függően) 

 témazáró dolgozat, évfolyamdolgozat (pl. fogalmazás, fordítás) (piros jegy) 

 házi dolgozat vagy házi feladat (fekete vagy zöld jegy) 

 füzetmunka (fekete vagy zöld jegy) 

 

A tétel-, ismétlő-, témazáró dolgozatokat megírásuk előtt legalább egy héttel be kell jelenteni a 

diákoknak.  

Az évfolyamdolgozatok átlagát, jegymegoszlását – az eredményességet, esetleges tendenciákat 

elemezve – a félévi és év végi beszámolókban részletesen be kell mutatni. 

 

Témazáró dolgozat naponta legfeljebb kettő íratható az osztályban tanító tanárok előzetes 

egyeztetésével. 

 

Amennyiben a témazáró dolgozat írásánál a tanulók több, mint egyharmadának elégtelen osz-

tályzata születik, azt a szaktanár köteles jelezni a munkaközösség vezetőnek, elemzik az eset-

leges okokat, körülményeket, megbeszélik a további feladatokat. 

 

Az írásbeli dolgozatok javítását a tanár tanórán kívül, az SzMSz-ben megszabott időhatáron 

belül végzi el. Az írásbeli munkák értékelésénél a tanár ismerteti szempontjait (informatika 

esetében a gépi értékelést) a ponthatárokat, a típushibákat. Az értékelés módjára – nem a szám-

beli eredményre – vonatkozóan a diákok kérdést tehetnek fel.  

A dolgozatokat hiányzás esetén azonnal pótolni kell, tartósabb hiányzásnál a tanárral egyezte-

tett időpontban. A dolgozat pótlása a szaktanárral egyeztetett időpontban, tanórán kívül is tör-

ténhet. A határidőig nem pótolt dolgozat elégtelen osztályzatot jelent. Javító dolgozat megírá-

sának lehetőségéről a tanár dönt, de minden osztályzat bekerül a naplóba. 

 

A ponthatárok kialakításánál a következő szempontokat kell figyelembe venni: 

 

Fekete jegyes dolgozatoknál:     

 maximum 50%-tól elégséges, 

 maximum 90%-tól jeles. 

 

Piros jegyes dolgozatoknál: 

 maximum 40%-tól elégséges,  

 maximum 90%-tól jeles. 

 

A dolgozatok javítására a következő teljesítményszázalékos értékelést javasoljuk, amelytől a 

munkaközösségek eltérhetnek:  

100% - 86% =5  

85%   - 71 % =4  

70%   - 56 % =3  

55%   - 41% =2  

40%   - 0% =1  

 

A teljesítményszázalékos értékelés kialakítása során az érettségi vizsga kritériumai alapján 

íratott dolgozatoknál alkalmazhatók az érettségi vizsga értékelési szempontjai. 
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A szóbeli értékelés formái: 

 

 felelet (maximum 3 leckére visszamenő + ismétlő kérdések) (fekete jegy) 

 tételfelelés (fekete vagy piros jegy) 

 kisérettségi (piros jegy) 

 kiselőadás (zöld vagy fekete jegy) 

 órai munka (kék vagy fekete jegy) 

 memoriter (zöld vagy fekete jegy) 

 

Törekedni kell a 11. és 12. évfolyamon történő felelteknél az érettségi vizsga szempontjainak 

megfelelő értékelés biztosítására. 

 

A készség tárgyak értékelése: 

 

Pl. testnevelés, vizuális kultúra, tánc és dráma, ének-zene esetében.  

A tantervi követelményeken túl figyelembe kell venni a tanuló adottságait, képességeihez mért 

aktivitását, kezdeményező készségét, érdeklődését.  

Lehetséges a tanulók munkájának csoportos értékelése is. 

 

Az értékelés módja: 

 

Az értékelés alapja az iskola Helyi tantervének követelményrendszere.  

Az értékelés osztályzatokkal történik, 5 fokozatú számskálával. Az osztályzat (érdemjegy) 

jeles (5): ha a tanuló a helyi tanterv követelményeit megbízhatóan elsajátította, tudását alkal-

mazni képes; 

jó (4): ha a tanuló kevés hibával elsajátította a helyi tanterv követelményeit. Kisebb bizonyta-

lanságokkal tudja alkalmazni tudását; 

közepes (3): ha a tanuló a helyi tanterv követelményeit pontatlanul, esetenként felszínesen és 

több hibával teljesíti. Csak nevelői segítséggel tudja alkalmazni tudását; 

elégséges (2): ha a tanuló a helyi tantervnek csak minimális, a továbbhaladáshoz szükséges 

ismereteit sajátította el. Kizárólag tanári segítséggel képes önálló feladatvégzésre; 

elégtelen (1): ha a tanuló a helyi tanterv követelményeinek minimum szintjét sem sajátította el, 

nem rendelkezik a továbbtanuláshoz feltétlenül szükséges ismeretekkel, tanári segítséggel sem 

képes önálló feladatvégzésre. 

 

Fontos szempont, hogy egy értékelési tevékenységért egy osztályzat jár (Kivéve magyar nyelv 

és irodalom, német nyelv és irodalom, angol nyelv, 10. évfolyamdolgozat matematikából). 

A heti egy órás tantárgyakból félévenként minimum három, a két vagy több órás tantárgy ese-

tén legalább havi egy jegy alapján osztályozható a tanuló. 

 

A megszerzett jegyekről a szülőt az elektronikus napló segítségével folyamatosan tájékoztatni 

kell. A szaktanár a jegy adását követően egy héten belül köteles a jegyet a naplóba beírni.  

A szaktanár a bukásra álló tanulók szüleit és az osztályfőnököt a tanév rendjében meghatáro-

zottak szerint értesíti. 
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Félévkor, tanév végén a tanuló összteljesítményét értékeljük, a bevezetőben leírtakon túl, a 

következők figyelembe vételével: 

 a 7. és a 9. évfolyam elején íratott felmérő dolgozat nem számítható be az osztály-

zatba, 

 piros jegyek kétszeres súllyal számítandók, 

 félévkor nem megengedett, év végén pedig lehetőleg kerülendő a végső osztályzatért 

való „nagy” feleltetés, mivel nem folyamatos munkára ösztönöz, 

 az egyes osztályzatokat gondos pedagógiai mérlegelés, nem gépies műveletek útján 

kell megállapítani, 

 emelt szintű oktatásban résztvevő tanuló esetén a két szaktanár közösen állapítja meg 

az érdemjegyet, 

 kétes jegy esetén a szaktanár a tanuló képességei és teljesítményének összevetésével, 

eredményeinek tendenciája, a részosztályzatok súlya, az osztály többi tagjához való 

viszonyítás, az érettségihez való eljutás lehetősége, a tanuló hozzáállása alapján, a na-

gyobb teljesítményre ösztönzés elve alapján dönt. 

12. A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési 

elvei 

 

12 .1. A magatartás és szorgalom értékelése 

 

A tanulók magatartásának és szorgalmának megítéléséhez az osztályfőnök kikéri az osztály-

ban tanító szaktanárok véleményét a félévi és év végi érdemjegyek megállapításához. Az osz-

tályfőnök kikérheti a tanulók véleményét is. 

A javasolt osztályzatokat az osztályfőnök állapítja meg, a végleges osztályzatokat a tantestületi 

osztályozó értekezlet hagyja jóvá. Amennyiben a testület és az osztályfőnök javaslata nem 

egyezik, akkor az osztályban tanító pedagógusok szavazással döntenek 

 

A magatartás értékelése 

 

Példás: 

A magatartása folyamatosan példamutató a tanév során, valamint a különféle iskolai tevékeny-

ségeken munkájával, viselkedésével példát mutat társainak. 

A közösség életét jó irányba befolyásolja, folyamatosan és eredményesen végzi vállalt felada-

tait, betartja az iskola szabályzatait, védi az iskola értékeit. 

Felnőttekkel, társaival szemben kommunikációja példamutató. 

Megjelenése példamutató. 

Nincs osztályfőnöki, vagy igazgatói figyelmeztetése. 

Igazolatlan órája nincs. 

 

Jó: 

Magatartása folyamatosan jó a tanév során, valamint a különféle iskolai tevékenységeken. 

A tanítási órákon figyel, a munkát nem hátráltatja. 

A közösség határozatait végrehajtja. 

Felnőttekkel, társaival szemben a kommunikáció alapszabályait betartja. 

Viselkedésével, megjelenésével az iskolai szabályok betartásával kapcsolatban csak ritkán és 

apróbb kifogások merülhetnek fel. 
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Az esetenként vállalt, vagy rábízott feladatokat végrehajtja. 

Lehet egy osztályfőnöki figyelmeztetése, nincs igazgatói figyelmeztetése. 

Lehet egy igazolatlan órája. 

 

Változó: 

Magatartása változó a tanév során, valamint a különféle iskolai tevékenységeken. 

A tanítási órák rendjét esetenként zavarja. 

A közösség életében csak vonakodva vesz részt. 

Önként vállalt, vagy rábízott feladatait elhanyagolja. 

Kifogásolható viselkedését, fegyelmezetlenségeit általában csak tanári útmutatás hatására vál-

toztatja meg, bár igyekszik hibái kijavítására. 

Lehet osztályfőnöki, vagy igazgatói figyelmeztetése. 

Igazolatlan óráinak száma nem lehet tíznél több. 

 

Rossz: 

A tanítási órákat rendszeresen, figyelmeztetések ellenére is zavarja, a munkát hátráltatja. 

A közösség életében nem vesz részt, annak határozataival nem törődik. 

Viselkedése rendszeresen kifogásolható, többszöri tanári figyelmeztetés is hatástalan rá. 

Az iskola rendjét és szabályait nem tartja be, az értékeket rongálja. 

Társaival szemben durva, tanáriaival modortalan. 

Több osztályfőnöki, vagy igazgatói intője van. 

Tantestületi figyelmeztetésben részesült. 

Igazolatlan óráinak száma meghaladja a tíz órát. 

 

A szorgalom értékelése 

 

Példás: 

Eredményei megfelelnek képességeinek és lehetőségeinek. 

Az órákon képességei és körülményei szerint példamutatóan dolgozik. 

Több tárgyból kiemelkedő érdeklődést mutat. 

Minden órára rendszeresen készül. 

Házi feladatait minden esetben legjobb tudása szerint elkészíti. 

Ismereteit a tanórákon kívül is igyekszik bővíteni. 

Bizonyítványában nincs elégtelen osztályzat. 

 

Jó: 

Eredményei kissé elmaradnak képességeitől, lehetőségeitől. 

Az órák nagy részén aktívan dolgozik. 

Tanulmányi munkáját jórészt lelkiismeretesen végzi. 

Bizonyítványában nincs elégtelen osztályzat. 

Felszereléseivel, házi feladataival kapcsolatban csak apróbb kifogások merülhetnek fel. 

 

Változó: 

Eredményei a képességeinél, lehetőségeinél gyengébbek. 

A tanítási órák többségén passzív. 

Munkavégzése, kötelességteljesítése hullámzó. 

Vállalt és kötelező feladatairól gyakran megfeledkezik. 

Bizonyítványában lehet egy elégtelen osztályzat. 

Felszerelése, házi feladatai hiányosak. 
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Hanyag: 

Eredményei a képességeinél, lehetőségeinél sokkal gyengébbek. 

Szinte minden tantárgyból érdektelenséget mutat. 

Rendszeresen nem készül.  

A bizonyítványában kettő, vagy több elégtelen osztályzat van. 

 

12.2. A jutalmazás, fegyelmezés iskolai elvei 

 

A) Jutalmazás 

 

Pedagógiai szempontból fontos a tanulók munkájának elismerése. Az iskola dicséretben része-

síti azt a tanulót, aki képességeihez mérten kiemelkedő munkát végez, ill. példamutató közös-

ségi magatartást tanúsít. 

 

A következő fokozatok adhatók dicséretként: 

 - szaktanári dicséret (írásban) 

 - osztályfőnöki dicséret (írásban) 

 - igazgatói dicséret (írásban) 

 - tantestületi dicséret (írásban) 

 

A fokozatok egy tanévben többször is adhatók. 

 

Dicséretek a következőkért is adhatók: 

 példamutató magatartásért 

 tanulmányi versenyeken elért eredményért 

 kimagasló sport teljesítményért 

 sorozatos vagy egyszeri, kiemelkedő szereplésért  

 iskolai rendezvények szervezéséért, segítéséért 

 valamint minden olyan esetben, amikor a tanuló munkája, tevékenysége öregbíti az is-

kola hírnevét. 

 

Az egész évben kiemelkedő munkát végzett tanulók tantárgyi dicséretét a bizonyítványba kell  

bevezetni. Ezek a tanulók a tanév végén könyvvel és oklevéllel jutalmazhatók. A jutalmak 

odaítéléséről - a pedagógusok javaslatának meghallgatása után – az év végi osztályozó érte-

kezlet dönt. A jutalmak átadása az iskola tanulói közössége jelenlétében történik. 

 

A végzős évfolyam kitűnő tanulói közül az arra érdemesnek az iskola „Tehetséges gyermeke-

kért” alapítványa tanévenként az „Év tanulója” címet adományozza a tantestület határozata 

alapján. Ezen kívül az alapítvány anyagi lehetőségeitől függően elismerésben részesíti az is-

kolai tanulmányaik alatt mindvégig kitűnő vagy legfeljebb egy jeles év végi eredményt elért 

tanulókat. 
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B) Fegyelmezés 

 

A fegyelmezés elsődleges célja a tanuló magatartásának javítása, ezért ezt nevelő céllal kell 

alkalmazni.  

 

Az a tanuló, aki vét az iskola szabályai ellen, aki kötelességeit elhanyagolja, a Házirendet sú-

lyosan megszegi, igazolatlanul mulaszt illetve kevésbé súlyos, de ismétlődő fegyelmi vétséget 

követ el, fegyelmi büntetést kap. 

 

A szaktanárok, illetve az osztályfőnökök által kezdeményezett büntetések 

 

 Szaktanári figyelmeztetést kap az a tanuló, aki tantárgyi kötelességeit többször súlyosan 

megszegi, illetve viselkedésével zavarja a tanítási órát 

 Osztályfőnöki figyelmeztetést kap az a tanuló, aki három szaktanári figyelmeztetést ka-

pott. Az első igazolatlan hiányzás szintén figyelmeztetést von maga után. 

 Osztályfőnöki figyelmeztetést kap továbbá fegyelmezetlen magatartásért, kötelesség-

mulasztásért, a vállalt megbízatás nem teljesítéséért. 

 Osztályfőnöki intést kap az a tanuló, aki a második osztályfőnöki figyelmeztetését 

megkapta, illetve aki kötelességeit súlyosan és sorozatosan megszegte, 2-3 igazolatlan 

óráért, valamint az iskolaépület engedély nélküli elhagyásáért. 

 Osztályfőnöki megrovásban részesül az a tanuló, aki az osztályfőnöki intést megkapta, 

és kötelességeit ezek után is súlyosan megszegte. 

 

Igazgatói hatáskörbe tartozó büntetések 

 

 Igazgatói figyelmeztetést kap az a tanuló: aki kötelességeit különösen súlyosan meg-

szegte, 4-6 igazolatlan óráért, aki szándékosan vagy hanyagságból kárt okozott, do-

hányzott, alkoholt vagy drogot fogyasztott, élet/ és balesetveszélyt okozott, durva és 

trágár beszédstílushoz, tettlegességhez folyamodott, társa vagy a közösség értékeit el-

tulajdonította. 

 Igazgatói intést kap az a tanuló, aki az előző fokozatokat kimerítette és halmozottan 

kötelességszegő, valamint igazolatlan hiányzása meghaladja a 6 órát. 

 Igazgatói megrovást kap az a tanuló, aki az előző fokozatokat kimerítette és halmozot-

tan kötelességszegő. 

 

Az iskolai büntetések további fokozatai: 

 

Tantestületi figyelmeztetés, tantestületi intés, tantestületi megrovás: az igazgatói hatáskörbe 

eső büntetéseknél súlyosabb kötelességszegés esetén. 

 

Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben 

a vétség súlyától függően el lehet térni. 
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Fegyelmező büntetés fokozatai: 

 - szaktanári figyelmeztetés (szóbeli, írásbeli) 

 - osztályfőnöki figyelmeztetés 

 - osztályfőnöki intés 

 - osztályfőnöki megrovás 

           - igazgató figyelmeztetés 

 - igazgatói intés 

 - igazgatói megrovás 

 

13. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatáro-

zásának elvei és korlátai 

 

A tananyag feldolgozásának, az ismeretek gyarapításának, a készségek alakításának és gyakor-

lásának a tanóra mellett másik fő színtere az otthoni munka, a házi feladat. 

A két terület egy napon és egy héten belüli arányaira többek között e munka eredményessége 

miatt is ügyelni kell, nem beszélve a tanulók esetleges túlterheléséről. 

 

Mindezek miatt a következő alapelveket rögzítjük le a házi feladatok adásával kapcsolatban: 

 

 tervezett, rendszeres, nem kampányszerű, a tantárgy helyi tantervében meghatározott 

követelmények teljesítését szolgálja, 

 sokoldalú, a tantárgy jellegének megfelelően lehet szóbeli, írásbeli, gyakorlati, 

 a tantárgyra jellemző követelményeket minden tanárnak a tanév elején ismertetnie kell 

a tanulókkal, 

 a szaktanár a feladatmeghatározást egyértelműen adja meg, hogy a tanulók megértsék a 

feladatot, 

 a szaktanár egyértelműen megadja a házi feladat elkészítéséhez szükséges segédeszközt 

pl. tanórai vázlat, tankönyv vagy esetleg más könyv, internet stb. 

 ellenőrzése rendszeres, mely történhet: egyénenként, frontálisan, szúrópróbaszerűen, a 

füzetek beszedésével, anyagból történő feleléssel, tábla előtti gyakorlással, stb., az el-

lenőrzés kiterjed az elkészítés tényére és tartalmára is, 

 értékelhető feleletként, vagy házi dolgozatként (el nem készítése értelemszerűen zöld 

vagy fekete elégtelen érdemjegy), 

 el kell kerülni a tanulók túlterhelését, ezért mindig az átlagos képességű tanulóhoz kell 

mérni annak nehézségi fokát, mennyiségét, 

 elkészítése a magyar nyelven oktatott tantárgyaknál lehetőleg ne vegyen igénybe 30 

percnél több időt, kivéve a hosszabb időintervallumra adott feladatokat, 

 szükség van az osztályban tanítók közötti koordinációra, ez elsősorban az osztályfőnök 

segítségével történhet, aki jelzi, ha a tanulók túlterhelését tapasztalja (osztályfőnöki óra, 

szülői értekezlet, kollégium megalapozott, kontrollált jelzése alapján), 

 adása, ellenőrzése, koordinálása, a túlterhelés kérdése minden munkaközösségben 

évente legalább egyszer megbeszélés tárgyát képezi, 

 tanítási szünetre a szokásos napi házi feladat mennyiségénél több nem adható, kivéve a 

végzős osztályokat. 
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14. A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges mód-

szerek 

 

A tanulók fizikai állapotának mérése iskolánkban kétféle módon történik:  

 

A) NETFIT program keretén belül 

 

A NETFIT egy 21. századi követelményekhez igazodó diagnosztikus és oktatási célú pedagó-

giai értékelő és visszajelző rendszer, melyről bővebb információ a Magyar Diáksport Szövetség 

(mdsz.hu) oldalán olvasható. A NETFIT-es méréseket a tanév második felében végezzük el. Az 

eredményeket legkésőbb minden tanév május 31-ig feltöltjük az informatikai rendszerbe, ahol 

a szülők is tájékozódhatnak a tanulók aktuális fizikai állapotáról. 

 

B)  

A testnevelés helyi tanterveiben szerepeltetjük a tanulók fizikai állapotának tanév elején, szept-

emberben történő mérését. Ennek a mérésnek az alapját a Hungarofit rendszer jelenti.  

 

 Aerob vagy alap-állóképesség mérése: 1300 m-es síkfutással. 

 Izomerő mérése és dinamikus ugróerő mérése helyből távolugrással páros lábbal. 

 Dinamikus dobóerő mérése: kétkezes labdadobás hátra fej fölött, tömött labdával. 

 Dinamikus erő-állóképesség mérése: vállövi és karizmok erő-állóképességének mérése: 

mellső fekvőtámaszban karhajlítás és - nyújtás folyamatosan kifáradásig. 

 A csípőhajlító és a hasizom erő-állóképességének mérése: hanyatt fekvésből felülés 

térdérintéssel, folyamatosan. 

 A hátizmok erő-állóképességének mérése: hason fekvésből törzsemelés és leengedés 

folyamatosan, kifáradásig. 

 Rövidtávfutás 

 

A korosztálynak megfelelő követelményeket a tornaterem folyosóján kifüggesztjük, hogy azt a 

tanulók bármikor megtekinthessék. A felmérések a tanulók állapotának rögzítését célozzák, 

ezért azokra a diákok osztályzatot nem kaphatnak. A felmérést követő időszakban értékelhető 

azonban osztályzattal a tanulók a mért eredményekhez képest felmutatott fejlődésének mértéke. 

A felmérések eredményeit a testnevelő tanárok kötelesek vezetni úgy, hogy az egyes osztályok-

ban tanuló diákok fizikai állapotának követéséhez szükséges adatok évről évre hozzáférhetőek 

legyenek. Az adatbázis rendszeres vezetésének ellenőrzése a testnevelési munkaközösség ve-

zetőjének feladatkörébe tartozik. A mérés alapján a nevelők a tanulók fizikai állapotát, általános 

teherbíró képességét minősítik, az évente kapott eredményeket összehasonlítják. 
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15. Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei 

 

15.1. Az iskola egészségnevelési elvei 
 

Az egészséges életmódra nevelés keretében kívánjuk fejleszteni – elsősorban osztályfőnöki órá-

kon, másrészt a szociálisan hátrányos helyzetű diákokkal való egyéni foglalkozás alkalmával – 

az alábbi képességeket és készségeket: 

 

 érzelmek kezelése, 

 stressz-kezelés, 

 önismeret, önbecsülés megerősítése, 

 célok megfogalmazása és kivitelezése, 

 konfliktuskezelés, 

 problémamegoldás, döntéshozás, 

 kortárscsoport nyomásának kezelése, 

 segítségkérés és segítségnyújtás módjának megismerése, 

 elutasítási készségek fejlesztése. 

 

Egészségfejlesztési tevékenységünk célja az egészséggel kapcsolatos egyéni és közösségi ér-

zékenység fokozása, az egészséges életstílusok elterjesztése és olyan környezeti körülmények 

kialakítása, melyek elősegítik az egészség feltételeinek létrejöttét. 

 

Az egészségkultúra összetevői, amelyekre nevelőmunkánkban kiemelt figyelmet fordítunk: 

 egészséges táplálkozás, 

 rendszeres testmozgás, 

 higiénés magatartás, 

 tartózkodás az egészségkárosító anyagok szervezetbe juttatásától. 

 

15. 2. Drogstratégia 

 

Célok: 

 A tantestület drog-prevencióval kapcsolatos ismereteinek gyarapítása. 

 A tantestület nevelési módszereinek, módszertani felkészültségének gazdagítása, a köl-

csönösen egymásra ható, tapasztalatokra alapozott módszerrel. 

 Készségfejlesztő módszerek alkalmazása a tanulók egészséges életmódra nevelésének 

folyamatában. A pozitív csoporthatás erősítése a diákok körében tanári és szülői ráha-

tással is. 

 A tanulók egészségmegőrző szokásainak alakítása és a káros szenvedélyektől mentes 

életmód értékeit tükröző életvitel kialakítása. 

 

Feladataink: 

 A szaktárgyak keretében fokozott figyelmet fordítunk a drog-prevencióhoz kapcsolódó 

témák feldolgozására.  

 Kapcsolatot tartunk a segítő intézményekkel: iskolaorvos, védőnő, gyámügy, család-

segítő. 
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Szülői értekezleten tájékoztatjuk a szülőket az iskola egészségfejlesztési, drogmegelőzési tevé-

kenységéről. 

Figyelemmel kísérjük a témával kapcsolatos pályázatokat, versenyeket, rendezvényeket. 

 

15. 3. Az iskola környezeti nevelési elvei 

 

A környezeti nevelés csak az iskolai oktatással egységben, attól el nem különítve értelmezhető, 

mivel a tanulók teljes személyiségére hat. A motiváció kialakítása, megőrzése és fejlesztése 

minden életkori szakaszt átívelő célunk, mely egyben biztosítja is a folyamatosságot a környe-

zeti nevelés során. A célok meghatározásánál figyelembe vettük a pedagógusok véleményét is, 

kiemelt hangsúlyt adva a gyakorlatnak, mivel fontosnak tartjuk, hogy elérhető, teljesíthető cé-

lokat tűzzünk ki magunk elé. 

 

Az oktatási folyamat során az alábbi területeket kívánjuk fejleszteni: 

 elvont megismerési formákat is felhasználva továbbfejleszteni a természettel kialakult 

érzelmi kötődést, 

 a természetes és épített környezet iránti felelős magatartás kialakításával előkészíteni a 

társadalomba való beilleszkedést, 

 fejleszteni a tanuló önismeretét és együttműködési képességét a környezeti problémák 

iránt érzett felelőssége kapcsán, 

 kialakítani a tanulóban az emberiség közös problémái megértésének képességét, 

 megértetni a tanulókkal a környezetkímélő életmód fontosságát, 

 kialakítani a természetközeliség igényét, a pozitív jövőképet, 

 újrahasznosítható-hulladék gyűjtési akciókkal, szemét eltakarítási kampánnyal és más 

iskolai szintű környezetvédelemhez kapcsolódó rendezvényekkel igyekszünk tettekkel 

is felhívni diákjaink figyelmét a környezettudatos viselkedés fontosságára, 

 kapcsolattartás a külső segítő partnerekkel, szervezetekkel. 
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A Pedagógiai programmal kapcsolatos egyéb intézkedések 

 

A Pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata  

 

A Pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a nevelőtestület  

folyamatosan vizsgálja.  

 

A Pedagógiai program módosítására:  

 az iskola igazgatója;  

 a nevelőtestület bármely tagja;  

 a szakmai munkaközösségei;  

 az iskola fenntartója  

tehet javaslatot.  

 

A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és az igazgató hagyja jóvá.  

 

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

bevezetni.  

 

A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala  

 

Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára megtekinthető.  

 

A pedagógiai program egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve intézményeknél 

tekinthető meg:  

 az iskola fenntartójánál  

 az iskola irattárában 

 az iskola könyvtárában 

 az intézmény igazgatójánál  

 az intézmény honlapján  
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A Pedagógiai program elfogadása és jóváhagyása 

 

 

Nyilatkozat 

 

A Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium Szülői Munkaközösségének képviseletében és 

felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a Pedagógiai program elkészítéséhez és 

elfogadásához előírt véleményezési jogunkat gyakoroltuk. 

 

Pilisvörösvár, 2016. június 23. 

 

 

Hipellerné Adorján Erika 

a Szülői Munkaközösség elnöke 

 

 

 

Nyilatkozat 

 

A Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium Diákönkormányzata képviseletében és felhatal-

mazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a Pedagógiai program elfogadásához előírt vé-

leményezési jogunkat gyakoroltuk. 

 

Pilisvörösvár, 2016. június 13. 

 

 

Keller Zita 

a diákönkormányzat vezetője 

 

 

 

 

A Pedagógiai programot a Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium nevelőtestülete 2016. 

június 27-én elfogadta. 

 

 

 

A Pedagógiai programot a Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium igazgatója jóváhagyta. 

Hatályba lépés ideje: 2016. szeptember 1. 

 

Pilisvörösvár, 2016. június 27.  

 

 

…………………………. 

Szabóné Bogár Erika 

igazgató 


