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PREAMBULUM 
 

Intézményünk hivatalos adatai 

 

Az iskola neve:   Ciszterci Szent István Gimnázium  

Címe:     8000 Székesfehérvár, Jókai u. 20. 

OM azonosítója:   030182 

Honlapja:                www.cisztergimn-szfvar.hu 

e-mail címe:    ciszigszfv@upcmail.hu 

Telefonszáma:   06 22 506 860  (titkárság), 06 22 506 686  (központi szám) 

Titkársági fogadóóra:   8:45-12.00 óraközi szünetekben és 14.30-15.00 óráig, 

pénteken 13:00-14.00 óráig 

Fenntartó:    Zirci Ciszterci Apátság  

Címe:     8420 Zirc, Rákóczi tér 1. 

Alapítás éve                           1688 

A módosított Alapító Okirat kelte: 2008.07.11.  

 

Az intézmény jellege és képzési szerkezete 

 

Komplex tehetséggondozást megvalósító egyházi intézmény a következő oktatási formákkal: 

 

Nappali tagozaton 

 

- reál irányultságú nyolc évfolyamos gimnáziumi osztály szabadon választott emelt szintű 

érettségi előkészítő tárgyakkal 

- humán irányultságú nyolc évfolyamos gimnáziumi osztály szabadon választott emelt 

szintű érettségi előkészítő tárgyakkal 

- általános képzést nyújtó négy évfolyamos gimnáziumi osztály szabadon választott emelt 

szintű érettségi előkészítő tárgyakkal 

 

Esti és levelező tagozaton 

 

- általános képzést nyújtó négy évfolyamos gimnáziumi osztály esti és levelező tagozat 

  

 

Iskolánk története 

 

A Zirci Apátság székesfehérvári gimnáziuma a város legrégibb és legnagyobb középiskolája. 

Székesfehérváron még Szent István királyunk alapított káptalani iskolát, ennek 

folyamatosságát a török uralom szakította meg. A jezsuiták indították újra a tanítást, előbb 

rendszertelenül, majd 1702-től rendszeresen működő négyosztályos iskolát nyitottak. Ennek 

csakhamar, 1707-ben véget vetett a hely- és tanerőhiány. A szerzetesek erőkifejtései és a 

városi támogatás 1724. november 6-án célt értek: ekkor nyílt újra az iskola, immár 

kisgimnáziumként. 1737-től hatosztályos gimnáziumként működött tovább.  

A jezsuiták a városban nemcsak iskolát, hanem rendházat és templomot is építettek. A mai 

napig álló, impozáns, barokk templom és kolostor 1742 és 1756 között épült. A jezsuita tanári 

névsorban olyan nevek szerepeltek egy emberöltőnyi székesfehérvári tevékenységük alatt, 

mailto:ciszigszfv@upcmail.hu
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mint Rájnis (Reinisch) József nyelvészé műfordítóé, Baróti Szabó Dávid költő és nyelvújítóé, 

vagy Pray György tudós jezsuitáé, aki 1764-1766 között az iskola igazgatója is volt.  

1776-tól november 4-étől a jezsuita rend megszüntetése miatt a munkát a pálosok vették át. 

1780-ban lépett trónra II. József, akinek ragadványneve, „kalapos király” éppen annak az 

Ányos Pálnak köszönhető, aki 1782-től korai haláláig, 1784-ig a székesfehérvári középiskola 

tanára. Ugyancsak a viharos idők kiemelkedő tanáregyénisége Virág Benedek költő, 

műfordító, „a magyar Horác”.  

1786-ban az iskolát államosították, Magyar Királyi Gimnázium lett a neve. Igazgatója Benyák 

Bernát piarista szerzetes lett, akinek az iskola nem kevesebbet köszönhet, mint hogy nem 

szüntették meg. Szorgalmazta a magyar oktatási nyelv használatát a közép- és 

felsőoktatásban, szükségesnek tartotta a magyar nyelvtannak az oktatását már a népiskolákban 

is. Azt követelte, hogy a magyar tanítás ügyeit - a bécsi Tanügyi Bizottság helyett - önálló 

magyar tanügyi hatóság intézze.  

I. Ferenc (1792-1835) a francia forradalom túlkapásaitól, anyagi és erkölcsi rombolásaitól 

megrettenve a rendek visszaállításában ismerte fel azt a munkaerőt, amely az új nemzedéket a 

valláserkölcsi alapokra visszaállítja, és békés polgárokká neveli. A szerzetesrendek 

visszaállítását követően a székesfehérvári gimnázium a zirci központú ciszterci rend 

fenntartása kerül Dréta Antal apát jóvoltából. Az iskola első ciszterci Veni Sancte ünnepsége  

1813 november 4-én volt, első igazgatója Villax Ferdinánd. Ezzel az eseménnyel tartós 

„fekete-fehér” jelenlét vette kezdetét Székesfehérváron.  

A ciszterci nevelésnek különös jelleget adott az önérdeken túlmutató, hazafias szellem. A 

reformkor iskolájának méltán nagynevű diákjai többek közül is kiemelkedik Pauer János 

egyháztörténész, régészeti író, püspök, Simor János bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek, 

Reguly Antal nyelvész, néprajzkutató, Szalay László történész, akadémiai tanár. Az egész 

nemzet lelkét átformáló költőnk, Vajda János is a ciszterciek fehérvári iskolájában járt. A 

Szózat költője, Vörösmarty Mihály öt évig foglalta el az egyik osztályteremben az 

eminenseknek járó főhelyet. Meg kell emlékeznünk a neves diákok között a 19. század egyik 

legnevesebb magyar építészéről, Ybl Miklósról, az anyák megmentőjeként híressé vált 

Semmelweis Ignácról, és a neveket hosszan sorolhatnánk tovább. 

A ciszterci iskola eredményesen alkalmazkodott a tanügyi politika követelményeihez, 

felmenő rendszerben felépítették a főgimnáziumi osztályokat, az 1853-ban érettségizett itt az 

első osztály. A főgimnáziumi rangot kapott iskola azonban kinőtte az addigi kereteket. Az 

egyemeletes épületre újabb emeletet húztak, hogy elférjenek a megnövekedett számú 

osztályok. 1875 október 3-án avatják a régi alapokon épült új, magasabb iskolát – a mai 

épülettel szemben álló, manapság a Vörösmarty Megyei Könyvtár olvasótermét, 

folyóiratosztályát és gyermekrészlegét befogadó épületet. A tanárok és tanítványok 

névsorában továbbra is nagy nevek szerepelnek. A legnagyobbak közül is kiemelkedik 

Klebelsberg Kunóé, aki a két világháború közötti időszak legnevesebb kultúrpolitikusa, 

kultuszminiszter volt. 

Az évtizedek múlásával az új iskolaépület is szűknek bizonyul. Werner Adolf apát a két 

világháború között határozza el, hogy a jövő nemzedékének új hajlékot emeltet, és ehhez a 

város támogatását is megkapta. A munkálatok 1937-ben kezdődtek, és 1939. szeptember 8-án 

az iskola mai épületének felszentelése megtörtént. A rend új apátja, a boldog emlékezetű 

Endrédy Vendel, Shvoy Lajos megyéspüspök, Csitáry Emil polgármester, egyházi és világi 

méltóságok vesznek részt a közös erőfeszítéssel, nem kis áldozatok árán megépült iskola 

avatásán. A háború előszele már meglegyinti a tervezést is: az alagsorban lőtér van, később, 

mikor a fegyverek ropognak Székesfehérváron, a légópincében sebesülteket ápolnak.  

A történelmi emlékezet folyamatossága a kommunista ideológia miatt rövid időre megszakad, 

a ciszterci szerzetestanárokat agyonhallgatták, a rendszer ellenségeinek számítottak, sokakat 

meghurcoltak, bebörtönöztek. 
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1948-ban az iskolát ismét államosítják, 1950-ben feloszlatják a szerzetesrendeket. A Szent 

István Gimnáziumot 1954-ben összevonják az Ybl Miklós Gimnáziummal, új neve József 

Attila Gimnázium, ezen a néven működött a rendszerváltás utánig. Az itt folyó oktatás 

továbbra is magas színvonalú, országos hírű. 

1992. június 30-án a gimnázium tulajdonjoga visszakerült a ciszterci rendhez. 1994. február 

25-én Balsay István polgármester és Dr. Kerekes Károly zirci apát egy közoktatási 

megállapodást írt alá, amellyel a már Zirci Apátság tulajdonában levő gimnázium fenntartása 

és működtetése is átkerült a zirci apáthoz, 1994. május 10-től a működéshez szükséges 

engedélyt is megkapja a rend. A hagyományos négyosztályos gimnáziumi képzés mellett 

1992 óta nyolc évfolyamos képzés is indult. Az igazgató mellett ismét felbukkannak a 

ciszterci atyák, a spirituális vezető, a tanrendbe ismét bekerülnek a Veni Sancték, Te Deumok, 

reggeli és vasárnapi misék, adventi gyertyagyújtások, közös zarándoklatok – a lelki élet.  

Dr. Zakar Ferenc Polikárp zirci főapát, mint az iskola fenntartója élve jogával 2000. február 1-

jétől visszaadta az iskola régi nevét, amely azóta újra mint Ciszterci Szent István Gimnázium 

működik. 

 

Az intézmény pedagógiai programjának törvényi háttere 

 

Munkánkat Magyarország Alaptörvénye, a hatályos törvények, a Katolikus Egyház tanítása és 

a ciszterci rend szabályzatai szerint végezzük. 

 

I. AZ INTÉZMÉNY NEVELÉSI PROGRAMJA 
 

Nevelési alapelveink 

 
 

„…a legcsodálatosabb az értelmes emberi lélek, ha Isten benne él." 

(Endrédy Vendel OCist zirci apát, hitvalló) 

 

Jézus isteni küldetésben járt és valósította meg az Atya akaratát, hogy üdvözítse a világot. A 

krisztusi példa nyomán az egyháznak is feladata, hogy nevelésre alkalmas közösségként 

minden embert segítsen abban, hogy a krisztusi élet teljességére eljusson. 

 
 

„Mutasd meg a fiúnak, melyik úton járjon, s akkor sem hagyja el, amikor idősebb lesz.” 

(Példabeszédek 22,6)   
 

A gyermek - minden adottságával együtt - Isten ajándéka.  

A gyermeket harmonikus személyiséggé válásában a nevelés segíti. A nevelés alapvető 

színtere a család, a gyermekeik neveléséért és neveltetéséért végső soron egyetemleges 

felelősséggel tartozó szülők természetes partnere a katolikus iskola. A szülő és az iskola közös 

felelőssége, hogy a gyermek képességeinek legmegfelelőbb intézményt és oktatásformát 

válassza. Imával, igényes nevelő- oktató munkával, a keresztény közösség nevelőerejének, a 

fejlett tudományos és technikai eszközöknek, valamint a családokkal kiépített gyümölcsöző 

kapcsolatoknak a felhasználásával az iskola a lehető legtöbbet tegye meg azért, hogy minden 

növendéke fel tudja mutatni azokat a képességeit, amelyeket csak ő maga kapott a 

Teremtőjétől. 
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„A katolikus iskolák igazgatói a helyi ordinárius felügyelete alatt gondoskodjanak arról, 

hogy az oktatás ezekben az iskolákban tudományos szempontból legalább olyan szinten 

álljon, mint az illető vidék többi iskolájában.” 

(CIC 806. 2. §) 
 

 

Munkánkban a nevelést és a magas színvonalú oktatást egyaránt fontos célnak tartjuk. Ezért 

elengedhetetlen, hogy diákjainkat lelkiismeretesen és alaposan felkészítsük a felsőfokú 

tanulmányokra, műveltségben és mentalitásban alkalmassá neveljük az igényes és felelős 

értelmiségi létre.  

 

„Ardere et lucere! - Lángolj és világíts! Csak lángolni kevés, csak világítani hívságos 

semmiség. Lángolni és világítani: ez maga a tökéletesség!”  
 

A Szent Bernáttól származó gondolat kifejezi a személyiség megnyilvánulásának és 

társadalmi szerepvállalásának azt a formáját, amelyre növendékeinket nevelni igyekszünk. Az 

öncélú tudásszerzés kevés, értékeinket a közösség javára kell fordítanunk. 

 

„Egyazon szeretetben, egyazon Regula alapján és hasonló szokások szerint…”  

(Charta Caritatis)  

 

A ciszterci rend alapokmányában foglaltak iránymutatóak számunkra az egység és a 

különbözőségek tekintetében.  A szeretet, amellyel minden embertársunknak tartozunk, egy 

és ugyanaz; a szabályzat, amely az életünket összefogja, mindenkire kötelező; az eljárásmód, 

a módszer keresésekor tekintettel vagyunk a személyiségre. Ez az elv egyúttal a tehetség 

kibontakoztatásának és gondozásának alapjául is szolgál. 

 

„Ha Isten velünk, ki ellenünk?” 

                                                                        (Szent Pál) 
 

Szent Pál mondata, amely Szent István király és a Széchenyi család jelmondata volt, 

Krisztusban való szabadságunkat fejezi ki. Az iskola feladatának tekinti, hogy a hamis értékeket 

leleplezze, és tanulóink természetes becsvágyát, sikerre törekvését átitassa keresztény szellemmel. 

Diákjaink így válhatnak erős, felelős, szabad és erkölcsileg helyes döntésre képes felnőttekké. 

 

 

„Ne légy szeles./Bár a munkádon más keres -/dolgozni csak pontosan, szépen,/ ahogy a 

csillag megy az égen,/ugy érdemes.”  

(József Attila) 

 

Iskolánk József Attila nevét viselte az államosítás után. Nagy költőnk szellemi hagyatékát a 

kommunista propaganda kisajátította, elkoptatta, őt magát saját céljaira használta. Mi ezt a 

terhes sallangot lefejtve a költővel valljuk állapotbeli kötelességeink maradéktalan 

teljesítésének erkölcsi parancsát.  
 

Élet és hagyomány 
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Ezzel a jeligével kívánjuk alapításának 325., ciszterci fenntartásának 200. évében kifejezni 

gimnáziumunk értékteremtő és értékőrző, korszerű ugyanakkor hagyománytisztelő 

mivoltát, amely fennállása alatt mindig jellemezte Alma Materünket. 

 

 

 

Nevelési célok, feladatok és módszerek 

 

Alapvető céljaink alapelveinkből és az általunk képviselt értékekből következnek, másrészt 

annak a több évszázados munkának a hozadékai, amelyet őseink, valamint a nevelés terén a 

jezsuiták, pálosok, ciszterciek és jó szándékú világiak Székesfehérváron végeztek. Munkánk 

során: 

  

– segítünk növendékeinknek, hogy megtalálják helyüket a családban, az egyházban, a 

szűkebb és tágabb közösségekben, valamint a munka világában; a hazának felelős 

polgárokat nevelünk, 

– helyes önismeretre és szilárd erkölcsi ítélőképességre nevelünk, 

– önálló tájékozódásra, véleményformálásra és cselekvésre, szellemi igényességre nevelünk, 

– igyekszünk tudásvágyat ébreszteni,  
– a felismert képességek kibontakoztatásában, eredményes életvitelhez szükséges tudás 

megszerzésében, készségek kialakításában segítjük diákjainkat, 

– a belső csendre, az elmélyülésre való igényt ébresztjük föl bennük, 

– továbbadjuk nekik Székesfehérvár, a régió, a ciszterci rend és az Alma Mater 

történelmi értékeit, nemes hagyományait, nemzetünk kulturális örökségét. 

 

A személyiség nevelésével kapcsolatos feladatok 

 

Törekvéseinkben a személyiség és a közösség nevelésére, formálására egyaránt hangsúlyt 

fektetünk. A nevelés nem csupán normák és szabályok közvetítése, hanem személyes 

példamutatás és jól irányított egyéni, illetve kollektív cselekvések szervezése.  E folyamat 

értelemszerű irányítója és vezetője a tanár, aki megismeri a diák személyiségét, tiszteletben tartja 

azt, ugyanakkor vállalja is annak alakítását. Diákjaival ezért sohasem lehet egyenrangú partneri 

viszonya, hiszen ő vezet, ő kér számon, ő értékel. Bizonyos hatalma van, amellyel sohasem élhet 

vissza. Ezt saját erkölcsisége és a tanári közösség természetes önellenőrzése garantálja.  

A hit Isten ajándéka, amelyet az ember szabad akaratából elfogad vagy elutasít. Az Istenről 

szóló tanítás átadása azonban minden hívő ember és egyházi intézmény feladata. A katolikus 

iskolának kiemelt küldetése, hogy elősegítse a személyes meggyőződés, keresztény 

világszemlélet és világkép kialakítását vagy éppen a papi vagy szerzetesi hivatás felismerését. 

Ennek a feladatunknak a nyolc vagy négy éven keresztülhúzódó hitoktatás, szentmisék, 

lelkigyakorlatok, lelki napok, imaalkalmak, hittantáborok, egyházi ünnepek révén igyekszünk 

megfelelni. Az erkölcsi nevelést lehetetlen leválasztani a hitbeli nevelésről. Fontos, hogy 

tanáraink életpéldája, az osztályfőnöki munka folyamatosan összhangban legyen a 

lelkipásztori és hittanári tevékenységgel, amelyet a spirituális vezető irányít. Ezen a téren 

fokozottan igaz az, hogy a szülői ház segítsége nélkül vagy éppen ellenkező nevelési elveivel, 

tanításaival szemben az iskola félkarú óriás. 
Nagy gondot fordítunk a tanulók egyéni adottságainak, képzési igényeinek felismerésére, a 

képességfejlesztésre, a tehetséggondozásra.  Az a célunk, hogy végzős tanítványaink készek és 

alkalmasak legyenek felsőfokú tanulmányokra, rendelkezzenek a klasszikus, a hagyományos és a 

modern kultúra ismereteivel, ill. építsék be azokat személyiségük alapjaiba, a mindennapi igényes 

kommunikáció szintjén tudjanak két idegen nyelvet, legyenek fogékonyak az esztétikum iránt, 

legyen igényük az állandó önképzésre, hassa át erkölcsi tudatukat a hagyományos keresztény 
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európai értékrend. Arra törekszünk, hogy a megszerzett tudás ne eltávolítsa, hanem közelebb 

hozza a fiatalt embertársaihoz, hogy érezzen felelősséget szociokulturális környezete iránt.  

A reális énkép és önértékelés kialakítása ebben a folyamatban rendkívül fontos. Figyelmet 

fordítunk a helyes önbizalom és az ezzel összekapcsolandó önfegyelem fejlesztésére, segítünk 

a hatékony és másokat nem sértő önérvényesítés kialakításában. Törekszünk arra, hogy 

tanulóink a sikereket és kudarcokat megtanulják megélni és hasznosítani, hozzásegítjük 

tanulóinkat a konfliktuskezelő készségek kialakításához. 

Nevelőmunkánk során mindig figyelemmel kell lennünk diákjain életkori sajátságaira, az 

egyes életkorokban jellemző biológiai, pszichológiai megnyilvánulásokra. Törekszünk a 

középiskolás életkorban elvárható érzelmi stabilitás kialakítására, a tanuló saját érzelmeinek 

felismerésére. Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink mások érzelmeit is felismerjék és tiszteletben 

tartsák. A kitartás, az állhatatosság, teherbírás, monotonitástűrés és a küzdőképesség 

kialakításának segítése kiemelt feladatunk. Segítünk tanulóinknak, hogy képesek legyenek 

kezelni saját verbális és fizikális agressziós késztetéseiket. 

A megismerő folyamatok fejlesztése a személyiség alakításának ugyancsak fontos területe. Az 

ehhez kapcsolódó célok, feladatok és eszközrendszerek beépülnek a helyi tantervbe, a 

tantárgyi programokba. Tantárgyi programjaink szerint kiemelkedő a következő területek 

fejlesztése: matematika-logikai gondolkodás, természettudományos gondolkodás, 

problémamegoldó gondolkodás, kreativitás, anyanyelvi és idegen nyelvi kompetenciák, 

átfogó és kritikus történelemszemlélet.  

Pedagógiai munkánkban ügyelnünk kell a tanulók előadásmódjára, beszédkészségére, 

kommunikációs készségeinek fejlesztésére. Törekszünk a megértő meghallgatás és az értő 

figyelem fejlesztésére, fejlesztjük a tanulók vitakultúráját: az érvelést és a 

véleménynyilvánítás szabadságának aktív gyakorlását, lehetőséget biztosítunk a meggyőzés 

módozatainak elsajátítására, törekszünk az eltérő kommunikációs helyzeteknek megfelelő 

önkifejezésre. Az intézményünk az új információs környezetben eligazodó, és azt kritikai 

módon használó fiatalokat kell nevelnie, ezért a médiatudatos viselkedés kialakítására 

törekszünk. 

A tanító-nevelő munka igen sok lehetőséget kínál arra, hogy tanulóinkat megtanítsuk az 

önálló gondolkodásra, az egyes ismeretek közötti logikai összefüggések feltárására, a tanult 

módszerek új környezetben való alkalmazására. Ezen célkitűzéseket a tananyag logikus 

feldolgozásával, önálló feladatok megoldatásával, tapasztalatok elemzésével, következtetések 

levonásával kívánjuk tanulóinkban kialakítani. Olyan tanulásszervezési megoldásokat, 

tanulási technikákat szükséges alkalmazni, amelyek előmozdítják a tanulás belső 

motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását, fejlesztését. Így tanulóink 

képesek lesznek az egész életen át tartó önképzésre, az új kihívások megoldására. A 

korszerűség elengedhetetlen követelmény, amelynek csak a nevelők folyamatos önképzésével 

és a megfelelő eszközök beszerzésével lehet megfelelni. A tanulási sikervágy és kudarctól 

való félelem optimalizálása a helyi tantervben leírt egységes, alapvető tartalmak átadása, 

elsajátíttatása, valamint az ezekre épülő differenciálás kiemelt teendőink. 

A keresztény nevelés az egész embert szolgálja, „egész”-ségre irányul. EGÉSZ életet csak 

úgy élhetünk, ha testünket a szellemi és erkölcsi értékek szolgálatába állítjuk, tehát ha a test 

kultusza nem válik öncélúvá. Az ókortól kezdve irányadó az európai kultúrában az ép testben 

ép lélek elve. Ezt a XX. század nyelvén így fogalmazza meg a Testnevelési Főiskola 1930-as 

évekből való zászlajának felirata: "szellemmel, erkölccsel, erővel". A testnevelés az egyik 

hathatós eszköz az ifjúkori tespedés, ernyedtség, a szétszórtság, az elkényelmesedés ellen.  

Az iskola mindennapi életében arra kell nevelnünk, hogy legyenek igényesek megjelenésük és 

környezetük esztétikájára. Tudjanak az alkalomhoz illően megjelenni és viselkedni. Tudják 

megkülönböztetni az értéket, a divatos silány irányzatoktól.  
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A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

 

A szocializáció során ezért a gyermeknek meg kell tanulnia kezdetben a szűkebb, később 

tágabb értelemben vett közösséghez való alkalmazkodást, ki kell, hogy alakuljon benne az 

igény a történésekben való aktív, alkotó részvételre. Fontos feladatunk a beilleszkedés 

segítése és az alkalmazkodókészség továbbfejlesztése. 

Törekednünk kell arra, hogy tanulóink a korosztályuknak megfelelő és tőlük elvárható 

magatartásformákat, normákat, értékeket elsajátítsák és alkalmazni tudják. Az osztályfőnöki 

órák, a magyarórák és a lelki programok erre kiemelten alkalmasak, de minden kooperatív 

tanulási technika, közösen megvalósított (projekt-)tevékenység, közös felkészülés egy 

programra, előadásra vagy szentmisére fejlesztő hatású. 

A családi életre nevelés során a katolikus egyház tanítását, alapelveit messzemenőkig szem 

előtt tartjuk. A felnőtt élet kapujában minden fiatalt fel kell készítenünk a családi életre, a 

házasságra. Meg kell tanítanunk diákjainkat, hogyan gyakorolják az alkalmazkodás 

törvényeit, a konfliktusok megoldásának alapszabályait. A családi életre nevelés elsősorban 

az osztályfőnöki órákon, csoportfoglalkozásokon történik, de minden egyéb lehetőséget meg 

kell ragadnunk.  

 

A közösségi életre nevelésnek fontos eleme az iskolai, nemzeti és egyházi közösséghez való 

tartozás tudatosítása, ennek állomásai az iskolai ünnepek és jeles napok, amelyeken az iskola 

teljes létszámmal, vagy nagyobb közösségeivel vesz részt. Ezek a teljesség igénye nélkül:  

  

 Veni Sancte                                (A tanév első tanítási napján) 

 A pákozdi csata évfordulójának ünnepe                                (szeptember 26.) 

 Az aradi vértanúk emlékünnepe                                                     (október 6.) 

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc megünneplése            (október 23.) 

 Gólyaavatás                                                                           (az ősz folyamán) 

 Szalagavató szentmise és ünnepség                                 (ősz végén-tél elején) 

 Vörösmarty-fáklyásmenet                                                           (december 1.) 

 Adventi gyertyagyújtások                                               (november-december) 

 Szent Miklós ünnepe                                                                   (december 6.) 

 Szűz Mária szeplőtelen fogantatása                                             (december 8.) 

 Szent István megkoronázásának ünnepe    (a decemberi utolsó tanítási napon) 

 Ökumenikus imaóra a keresztények egységéért                                    (január) 

 A magyar kultúra napja                                                                   (január 22.) 

 Szent Rendalapítók ünnepe                                                             (január 26.) 

 Ciszterci diáknapok                                                                   (január-február) 

 Szülői-tanári  farsang                                                                 (január-február) 

 A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja                       (február 25.) 

 Hamvazószerda                                                                            (mozgóünnep) 

 Első áldozás, keresztelés, bérmálás                        (a mozgóünnepekhez kötve) 

 Az 1848-as forradalom és szabadságharc megünneplése              (március 15.) 

 A magyar költészet napja                                                                  (április 11.) 

 A holokauszt emléknapja                                                                  (április 16.) 

 A Föld napja                                                                                       (április 22.) 

 Ballagás                                                                                            (május eleje) 

 A nemzeti összetartozás napja                                                             (június 4.) 

 Te Deum                                                            (A tanév utolsó tanítási napján) 
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Karácsonyra az adventi gyertyagyújtásokkal és adventi lelki nappal készülünk, húsvétra a 

nagyböjttel és a nagyböjti lelki nappal. Pünkösd táján iskolánk arra felkészült diákjainak a 

bérmálását a zirci apát vagy a megyéspüspök végzi.  

Hagyományosnak mondhatóak koncertjeink, iskolai szervezésű versenyeink is, az 

osztálykeretekben szervezett karácsonyi, anyák napi, apák napi és egyéb ünnepségeink, az 

énekkarosok és hangszeresek rendszeres fellépései, a félévente beiktatott egészség- és 

környezetvédelmi napok, diákszínpadi előadások. 

„A kultúra szó általános értelembe véve mindazt jelenti, amivel a maga sokirányú szellemi és 

testi képességét kiműveli és kibontakoztatja az ember.” (Gaudium et Spes 53.) Átfogja egész 

életünket és rendezőelvünkké válik.  Iskolánk az egyetemes emberi kultúra átadásának 

fontos helye. Minden eszközzel arra törekszünk, hogy a diák megtanulja szeretni az igazat, a 

szépet, a jót, a szentet, tisztelni az életet, és ezáltal elvezessük  őt mindennek forrásához, 

Istenhez. Szent István királyunk ezer évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot, 

és hazánkat a keresztény Európa részévé tette. Büszkék vagyunk az országunk 

megmaradásáért, szabadságáért és függetlenségéért küzdő őseinkre, a magyar emberek, 

elődeink  nagyszerű szellemi alkotásaira. Büszkék vagyunk arra, hogy népünk évszázadokon 

át harcokban védte Európát, s tehetségével, szorgalmával gyarapította közös értékeit. 

A kereszténységnek nemzetmegtartó szerepe volt történelmünk folyamán. Ezért, miközben 

becsüljük országunk különböző vallási hagyományait, az intézményünk egyházi jellegéből 

fakadóan a keresztény, ezen belül is a katolikus egyházi kultúrát, ezen belül is a ciszterci 

rendi  hagyományokat minél jobban meg kell ismertetnünk. Meg kell tanítanunk a 

gyerekeket a liturgiába való aktív bekapcsolódásra, meg kell ismertetni az egyház 

kultúrateremtő szerepét.  

Magyarságunk gyökerei nagyon mélyek, nyelvünk, kultúránk ősi mivolta, sokrétű gazdasága 

lenyűgöző. Ezek feltárása, átadása minden iskola legfontosabb feladatai közé tartozik.  

A XX. század történelme nem kedvezett az egészséges nemzeti tudat kialakulásának. A két 

világháború elvesztése, az ország kétharmadának elcsatolása, a több hullámban való 

kivándorlás, az internacionalista ideológia mind a magyarságtudat rombolásához vezetett, és 

erősítette az emberekben az értéktelen nemzet képét. Ezért tudott a kommunizmus bukásával 

annyira könnyedén betörni a fogyasztói társadalom nemzetek és kultúrák feletti silánysága. 

Örökségünket, egyedülálló nyelvünket, a magyar kultúrát, a Kárpát-medence természet adta 

és ember alkotta értékeit mind ápolásra és megóvásra érdemes értékeknek tekintjük.  

Nemzetünk jövőjét meghatározza diákjaink hazaszeretete, magyarságuk vállalása. Ezért 

tanulóink hazaszeretetre nevelését a jövőről való felelős gondoskodás feladataként kell 

értelmeznünk. Azon kell munkálkodnunk, hogy tanulóink megismerjék népünk kulturális 

örökségét, nemzeti kultúránk nagy múltú értékeit. Ismerjék a kiemelkedő magyar 

államférfiak, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók  tevékenységét, 

munkásságát. Sajátítsák el azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek a nemzet 

fejlődését, gyarapodását segítik. Nevelőmunkánkban nagy teret szentelünk a nemzeti 

közösséggel, az elszakadt nemzetrészekkel való kapcsolattartásnak.  Ösztönözzük, hogy 

diákjaink minél több személyes élményhez jussanak ezen a téren.  

Tanulóink legyenek nyitottak a hazánkban és szomszédságunkban élő más népek, 

népcsoportok értékeinek és eredményeinek megismerésére, megbecsülésére, tekintsék 

értéknek és becsüljék  más nemzetek kultúráját is.  Évente legalább egy alkalommal 

megszervezzük az európai partnereinkkel (cseh, lengyel, horvát, spanyol, osztrák, több német) 

való összeköttetést, diákcserét. 

A hovatartozás és önazonosság megerősítését szolgálja, hogy az iskola által meghatározott 

alkalmakkor a tanulóknak kötelező az iskolai egyenruhában való megjelenés. Fiúknál: fekete 

öltöny, - fiatalabbaknál a zakó hiányozhat - fehér ing, az iskola címerével ellátott nyakkendő, 

fekete alkalmi cipő, iskolajelvény, lányoknál: matrózblúz, egyszerű szabású, a combot takaró 

sötét szoknya vagy fekete szövetnadrág, fekete alkalmi cipő és iskolajelvény. 
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Nemzeti ünnepeinken és egyéb meghatározott alkalmakkor az iskolazászló is jelen van. A 

zászlóvivők minden tanév 11.-es tanulói közül az arra érdemesek sorai közül kerülnek ki.  

Iskolai ünnepeinken hagyományosan a Himnusz és a Szózat mellett (esetleg ez utóbbi helyett) 

a Boldogasszony Anyánk kezdetű népének, egykori himnusz is felcsendül. 

A keresztény nevelés fontos feladata, hogy kialakítsuk tanulóinkban a környezetükben élő 

emberek problémáira való odafigyelést. Ennek természetes iránya a kisebb, szorosabb 

társadalmi kapcsolatoktól a nagyobb, tágabb közösségek felé való. Az iskola folyamatosan 

létrehoz konstruktív, jellegzetes, tartalmas és felelős, szellemi arculattal rendelkező alkotó 

(kis)közösségeket, ahol a gyermek/tanuló a közösségben való élet során fejlesztheti 

önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, szolidaritásérzését, 

empátiáját.  

Azt kívánjuk elérni, hogy tanulóink képesek legyenek nemes cél érdekében áldozatot hozni, 

adakozni, segíteni társaikon és az arra rászorulókon. Diákjainknak a 9. évfolyamtól 

kezdődően közösségi szolgálatban kell részt venniük, amihez az iskola olyan partnerekkel 

köt megállapodást, akik szervezetten és felkészülten várják diákjainkat. Ezen kívül a 

gimnázium maga is felkínál olyan tevékenységi területeket, szolgálati lehetőségeket, 

amelyekkel a tanuló életkorának megfelelő szinten bekapcsolódhat a programba. 

Szorgalmazzuk, hogy a közösségi szolgálat zömében elesett (idősebb, szegény sorsú, 

segítségre szoruló) embertársaink megsegítésére irányuljon, és csak másodsorban 

természetvédelmi vagy egyéb közösségi tevékenységekre. Kívánatos, hogy a diák 

rendszeresen vegyen részt az elvállalt tevékenységben.  

A gimnázium a közösségi szolgálati 50 óra legfeljebb 60%-ában (30 óra) számítja be az 

intézményhez közvetlenül kötődő tevékenységet. Ebből legfeljebb 10 óra tölthető ki iskolához 

kötődő programok megszervezésével (vetélkedők, előadások, városi rendezvényeken az 

iskola képviseletében való részvétel), diákképviseleti közösségi tevékenységgel (diáknapok, 

diáktalálkozók) és iskolai tereprendezéssel (közös takarítás, szertár- vagy könyvtárrendezés), 

további legfeljebb 10 óra a tevékenység előkészítésével és lezárásával, a fennmaradó 10 óra 

pedig iskolához kötődő karitatív segítségnyújtással (iskolatársak korrepetálása, az iskola 

nyugdíjas dolgozóinak segítése).  

A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő 

értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a 

teljesítésbe. A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése 

alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás időkeretben végezhető. Erről a tanuló 

naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen 

tevékenységet folytatott.  

Az osztályfőnök a szolgálatot a törvényben szabályozott módon dokumentálja. 

 

Az iskolai egészségnevelés és környezeti nevelés 

 

Az iskolai egészségnevelés a pedagógiai munka azon területe, melynek célja az egészség 

megőrzésére, ill. visszaszerzésére, az egészségkárosító életmódelemek kiküszöbölésére 

irányuló magatartás kialakítása. Az egészségvédelem és az egészséges életmódra nevelés 

ezért minden gyermekkel foglalkozó intézmény alapvetően fontos feladata, a mindennapos 

gondozó-nevelő-oktató munka elválaszthatatlan része, és folyamatos tennivalója. Nem 

választható szét a test és lélek egészsége, ezért iskolánk a teljes ember egyensúlyi állapotát 

célozza meg, amikor egészségnevelésről beszél, és kiegyensúlyozott, mértéktartó programot 

állít fel, ezzel elkerüli bármely terület túlhangsúlyozását (testkultusz, ortorexia, egyéb 

viselkedészavarok). 

 Az egészségnevelés fő területei iskolánkban: 

 

- az egészséges táplálkozás, 
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- a mindennapos testnevelés, testmozgás, 

- a testi egészség fejlesztése, 

- a lelki egészség fejlesztése általános alapelveinkkel és fejlesztési céljainkkal 

összhangban, 

-  a viselkedési függőségek megelőzése, ezen belül a szenvedélybetegségekhez vezető 

szerek fogyasztásának megelőzése, 

- a bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése, 

- a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás, 

- a személyi higiéné. 

 
A gyermek személyiségének megalapozását a családi hatások indítják el, ezért a családi 

környezet az egyén egészséges életvitelének kialakításában meghatározó jellegű. Itt éli át 

azokat a hatásokat, amelyek értékrendje kialakulását alapvetően meghatározzák. A szülő a 

gyermek számára magatartási modell az olyan magatartásformák területén is, mint az 

egészségvédelem. 

Az gimnáziumi egészségnevelési program ebbe a folyamatba bizonyos magatartásformák 

kialakulása szempontjából viszonylag későn kapcsolódik be. Mégis jelentős szerepe van 

abban, hogy hozzásegítse a serdülő korú tanulókat a kellő ismeretek elsajátításához, ezeken 

keresztül pedig az egészséges életvitel kialakításához, a helyes értékrend felépítéséhez.  

A környezeti szellemi ártalmakkal szemben, amelyek a serdülőt a kortársak és a korlátlanul 

áradó médiahatások felől érik, partnerre kell hogy találjon egymásban a szülő és az iskola. Az 

egészségvédelem egyben értékvédelem is, így szoros és lényegi kapcsolatban áll az erkölcsi 

értékekkel. Ezért az iskolánkban megvalósított testi vagy lelki egészségvédelmi programok 

nem állhatnak ellentétben a keresztény erkölccsel. A nevelési-oktatási intézmény saját 

pedagógus-munkakörben foglalkoztatott alkalmazottján kívül csak olyan, a nevelési-oktatási 

intézménnyel jogviszonyban nem álló szakember vagy szervezet programjait, alkalmazásában 

álló munkatársát vonhatja be tanórai vagy gyermek, tanuló részére szervezett egyéb 

foglalkozás vagy egyéb egészségfejlesztési és prevenciós tevékenység megszervezésébe, aki 

vagy amely rendelkezik minőségbiztosított egészségfejlesztési, prevenciós programmal és az 

egészségpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény szakmai ajánlásával. 

 

Az iskola éves egészségnevelési programja havi bontásban 

 

Szeptember 

- Az egészségstratégiáért felelős helyettes vezető, a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, 

az iskolavédőnő, iskolaorvos, az osztályfőnöki és a testnevelés munkaközösség 

vezetői kidolgozzák az iskola éves egészségnevelési programját, és koncepciójukat 

ismertetik a nevelőtestülettel. 

- Az 5. és 9. évfolyamosok adatlapjának átvétele az általános iskoláktól, a Gyermek 

Egészségügyi Kiskönyv bekérése. 

- A bejövő 5. és 9. évfolyam tanulóinak szüleitől orvosi adataik bekérése ( allergia, 

gyógyszerérzékenység, kórházi kezelés, fertőző betegségek, oltások), ennek 

dokumentálása. 

- Oltásokhoz előkészületek: oltóanyag-rendelés, tárolás megszervezése, új tanulók 

oltottságának ellenőrzése, az oltások ütemezése. 

- A hatodik osztályban DTPa előkészítése, elvégzése, dokumentációja. 

- A hetedik osztályban a Hepatitis B oltás előkészítése,elvégzése és dokumentációja. 

- Felmérés és gondozási terv elkészítése a veszélyeztetett gyermekekről (GYIV felelős). 

-  Konzultáció testnevelőkkel a tanulók testnevelési kategória beosztásáról, 

gyógytestnevelésre járók felvilágosítása. 

- A testnevelés alól felmentettek létszámának felmérése. 
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- Az önkéntes közösségi szolgálat lehetőségeinek ismertetése. 

- Balesetvédelmi előadás tartása minden osztálynak, pedagógusoknak. 

- Tisztasági vizsgálat elvégzése tanévkezdéskor 

- Önismereti klub indítása a gyermek-és ifjúságvédelmi felelőssel 

- Védőnői osztályfőnöki órák 

- Délutáni tömegsportfoglalkozások ,sportkörök indítása 

- Fogkefe automata kihelyezése 

 

Október 

- Szülői fórum rendezése (Szülők Akadémiája) az egészség védelmében 

- A hatodik osztályokban MMR oltás előkészítése, (oltóanyag-rendelés, tárolás), 

lebonyolítása, dokumentálása.  

- A hatodik osztályokban belgyógyászati vizsgálat előkészítése, dokumentálás. 

- A mindennapos testnevelés keretében az ez egyesületeknél sportolók igazolásának 

ellenőrzése, iskolaorvosi vizsgálat 

- Gerinc-és talptorna 

- A sportkörökön óralátogatás. 

- Őszi kirándulás 

- Az osztályfőnöki órák e havi témája a környezetvédelem, ezen belül a tanulók saját 

lakókörnyezetének és az iskolaépületnek a tisztántartása, szépítése. 

- Önismereti klub péntek délutánonként 

- Védőnői osztályfőnöki órák, egészségnevelő előadások témája az elsősegélynyújtás. 

 

November 

Konzultáció a veszélyeztetett tanulók osztályfőnökeivel, a veszélyeztetett gyermekek 

helyzetének vizsgálata a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős segítségével.  

A szociális támogatások áttekintése. 

- Osztályonként fogorvosi szűrés 

- Advent ideje alatt, „lelki ráhangolódás” keretében a felső tagozatosokkal karácsonyi 

program szervezése időskorúak otthonában, a kórház gyerekosztályain. 

- Pályaorientációs szakember meghívása, előadás a felsőbb évesek és szüleik számára. 

-  

- Az önismereti klub e havi témája: az egészséges napirend, időbeosztás ,szabadidő 

megszervezése. 

- Szülők Akadémiája. 

- Lelki gondozói beszélgetések az atyákkal a meghallgatlak- lakban. 

Ne gyújts rá! füstmentes világnap (egészségnevelő előadások,plakátverseny,CO-

mérés) 

December 

- Meghívott szakorvos előadása 

- Faliújság készítése: „Napi tíz perc az egészségemért” címmel. 

- Közös tevékenység az általunk patronált szociális otthon, nyugdíjasklub, mozgássérült 

óvodai csoport és hajléktalanszálló karácsonyi megajándékozásával kapcsolatban. 

- Önkéntes közösségi szolgálat: együttműködés a Máltai Szeretetszolgálattal és az 

Egyházmegyei Caritasszal karácsony előtti tevékenységeik lebonyolításában.  

Adventi lelkinap 

AIDS világnapja alkalmából a városi vetélkedőn való részvétel 

Osztályfőnöki órák témája:szeretetnyelv,szeretetünk kifejezése 

Január 

- A szakrendelésekre beutaltak eredményeinek bekérése, dokumentálása. 

- Az iskolai menza kérdőíves vizsgálata, ennek értékelése. 
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- A tanulók táplálkozási szokásainak kérdőíves vizsgálata, ennek értékelése. 

- Iskolabüfé meglátogatása, tapasztalatszerzés a tanulók tízóraizási szokásairól. 

- Dokumentációk felülvizsgálata, hiányosságok pótlása. 

- Iskolai sítábor. 

-       A védőnői előadások,osztályfőnöki órák e havi témája: barátság, szerelem, érettség a    

testi szerelemre, a nem kívánt terhességek megelőzése. 

- Rendőrségi osztályfőnöki órákra igényfelmérés 

- Előadás pedagógusoknak(konfliktuskezelés,hatékony kommunikáció,Z generáció…) 

 

Február 

-  osztályfőnöki órára nőgyógyász meghívása, előadás a szexuális úton terjedő 

betegségekről, és a megelőzésről. A szexualitás keresztény felfogása. 

- Ötödikeseknél szűrővizsgálatok előkészítése, elvégzése,  

-  Testnevelési kategóriák felülvizsgálata. 

- Egészségi állapot miatt veszélyeztetettek orvosi vizsgála 

- Önkéntes diákokkal az iskolaudvar előkészítése a tavaszra 

- A Ciszterci diáknapok keretében egészségnap tartása, legalább hatféle 

programmal.(egészséges táplálkozás,serdülőkori szenvedélyek,serdülők testi-lelki 

változásai főbb témákban előadások meghívott szakemberekkel,vetélkedők) 

- A tanulók fizikai állapotának felmérése (tornatermi rész). 

- Rendőrségi osztályfőnöki órák az osztályfőnökökkel előre egyeztetett témában 

 

Március 

- A tanulók fizikai állapotának felmérése. 

- A 6-8-10 12. évfolyamosok számára az alap-szűrővizsgálatok előkészítése, 

lebonyolítása, dokumentálása. 

-  Iskolai TP (testnevelész plusz) órák látogatása. 

- Futónap és akadályverseny szervezése, kedvcsinálás különböző sportágakhoz 

vendégsportolók meghívásával. 

-  Mentőtiszt meghívása, elsősegélynyújtás alapjainak elsajátítása érdeklődők számára 

(tanároknak is). 

- Önismereti klub: önértékelés, énkép. 

- Védőnői,rendőrségi osztályfőnöki órák 

 

Április 

- Nagyböjti lelki nap – a lelki egészség védelmében 

-  Nyolcadikosoknál Hepatits B III oltás előkészítése, elvégzése, dokumentációja. 

- Testnevelésóra látogatása. 

- Hiányzó tanulók szűrésének, oltásainak pótlása, dokumentálása. 

- Osztályonként fogászati szűrővizsgálatok. 

- Tavaszi természetjárás 

- .A föld napja megemlékezés 

Védőnői,rendőrségi osztályfőnöki órák 

Május 

- Szakrendelésre beutaltak folyamatos kontrollálása, eredményeik dokumentálása 

- A Kihívás Napjának megszervezése 

-  A kémia-fizika előadó biztonságának felmérése a szaktanárok közreműködésével. 

- A Madarak, Fák Napja alkalmából kirándulás a parkerdőbe, növénymeghatározás 

verseny, bográcsgulyás készítés, tanár-diák meccsek. 

- Megbeszélés, a jövő évi gondozási program megtervezése. 
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- Az Önismereti klub e havi témája: a szünidő hasznos, tartalmas eltöltése, nyári 

célkitűzések megbeszélése. 

- Erdei tábor az 5.évfolyamnak 

- Dohányzásellenes világnap: közös rendezvény a Fejér Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi szakigazgatási szervének szakembereivel 

Június 

- Felsős diákok toborzása a sörédi mozgássérült táborba segítő állásba, szülői értekezlet 

ez érintettek szüleivel. 

- Tanári értekezlet a veszélyeztetett tanulók táboroztatásával kapcsolatban, táborozás 

körülményeinek véglegesítése. 

- Üdülő tanulók orvosi vizsgálata, dokumentálás. 

- Az iskola éves egészségnevelési programjának kiértékelése 

-  Iskolaegészségügyi jelentés, gyermekvédelmi jelentés elkészítése. 

ÖKONAP szervezése az utolsó tanítási napra 

A tanulók fizikai állapotát a Hungarofit tesztsorral mérjük (l. a testnevelés tantervben is). 

 

Az egészségnevelési program megvalósításának szereplői 

 

Az iskola-egészségügyi szolgálat, melynek tagjai: igazgató, spirituális vezető, ig. helyettesek, 

iskolaorvos, iskolapszichológus,  valamint a szolgálaton kívül a biológia és testnevelés 

munkaközösség vezetője, védőnők, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős (mentálhigiénés 

segítő),osztályfőnökök, szabadidőszervező, pedagógusok. Egy-egy tanév folyamán a 

nevelőtestület bármely tagja kiemelt szerepet kaphat az egészségstratégia kidolgozása 

kapcsán, ha ezt vállalja és az igazgatótól erre megbízást kap. 

 

 

Földünk, a természet megóvása érdekében az ökológiai nagytakarítás – a mérgező üzemek, az 

energiagazdálkodás ésszerűsítése, a gazdaság egészének környezetbaráttá változtatása – 

mellett jelenleg a legfontosabb feladat, hogy a felnövekvő nemzedék ökológiai 

szemléletmódja kialakuljon, élete természetes részévé váljon. A környezetvédelemre való 

nevelés eredményességétől – talán nem túlzás – az emberiség jövője függ. A diákjaink 

környezet iránti érdeklődését nagyban meghatározza a szülők, tanárok, barátok viselkedése,, 

valamint a média által mutatott példakép. A környezetvédelmi nevelés és a környezetvédelmi 

módszertan pedagógiai válasz a társadalom ökológiai válságára, célja az ökológiai 

kompetencia megteremtése és a tudatosan környezetet kímélő, védő viselkedésmód 

kialakítása. 

A környezetvédelmi nevelésnek a környezetet annak teljes sokféleségében át kell fognia és 

közvetítenie kell a diákok felé, segíteni kell a diákot abban, hogy fölfedezze a teremtett világ 

szépségeit, és felelősséget érezzen, amikor annak javait használja.   

A tanár az oktatás során tudatosítsa, hogy a környezetvédelem állampolgári jog és kötelesség, 

tanítsa meg a környezet célirányos megfigyelésének és vizsgálatának módszereit, ismertesse 

meg az ökológiai összefüggéseket és az ökológiai katasztrófák hatását. 

Az iskolai környezetvédelmi nevelésnek gyakorlatiasnak kell lennie. 

 

A Ciszterci Szent István Gimnázium környezeti nevelési programja 

 

A környezeti nevelés célja a tanulók ösztönzése saját élő és élettelen környezetük 

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

azok elleni tudatos fellépésre.  

A WHO egészségdefiníciója hangsúlyozza, hogy az egészség nem pusztán a betegségek 

hiánya, hanem testi-lelki és társadalmi jóllét, mely a fenntartható fejlődésnek is egyik 
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elengedhetetlen alapfeltétele, ezért minden tanórának és tanórán kívüli foglalkozásnak 

velejárója kell hogy legyen az egészség- és környezetnevelés. 

 

Tanórák 

Biológia 

- a fajok sokszínűségének jelentősége 

- bioszpórák, ökológiai rendszerek 

- természetes körforgás 

- a trópusi őserdők kiirtása által okozott veszélyek 

- az ember beavatkozása a természetbe, következmények 

Földrajz 

- az éghajlat és az időjárás 

- az éghajlati viszonyok megváltozásából adódó veszélyek 

- élet más kultúrákban és népeknél 

- ökológiai orientációjú közlekedési rendszerek 

- a táj tervezése és megművelése 

- a felfedezések helyi természetvédelmi területeken, erdőkben 

Kémia 

- mesterséges és természetes eredetű anyagok minősége, különbségek 

- a környezetből vett víz- és levegőminták laboratóriumi vizsgálata 

- helyi vegyiüzem/ víztisztító üzem megtekintése 

Fizika 

- az energia előállításának különböző módszerei, előnyök, hátrányok 

Művészet 

- természetes alapanyagú festékek használata 

- használati tárgyak és művészeti alkotások fémből és rétegelt fahulladékból 

Magyar nyelv 

- a táj ábrázolása versekben 

- az ipari társadalom védelmezői és a radikális környezetvédők vitája, (cikkgyűjtemény, 

vitakultúra) 

Történelem 

- iparosítás: előnyök, hátrányok, esélyek, veszélyek 

- a civilizáció fejlődésével kapcsolatos félelmek ma és régen 

Vallás, etika 

- az ember beavatkozása a teremtésbe 

- felelősség az utódainkért 

Testnevelés 

- a különböző sportágak ökológiai és egészségügyi hatása 

Az iskolaudvaron végzett tevékenység 

- fásítási akciók 

Osztályfőnöki óra, technika – a természetvédelem különböző aspektusai, személyes 

felelősség, hulladékgazdálkodás, takarékosság 

A munkaközösségek munkaterveiben megjelenítjük a környezeti neveléssel kapcsolatos 

momentumokat. 

Egyéb területeken is érvényesítjük a környezetvédelmi szempontokat: 

Szervezeti feltételek területén 

Az ökoiskolai munkaterv megvalósításába bevonjuk a diákönkormányzatot és a szülői 

szervezetet. Az intézményi minőségfejlesztési felmérésekben (tanulói, szülői, alkalmazotti 

kör)  megjelenítjük a környezettudatossággal kapcsolatos kérdéseket. 

A pedagógiai munka terén 
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Támogatjuk és fejlesztjük a zöld sportokat (túraszakkör, kerékpártúrák), a szülőkkel közös 

kirándulásokat, túrákat. Környezetvédelemmel, természetvédelemmel, fenntartható fejlődéssel 

kapcsolatos versenyeken indítjuk tanítványainkat (pl. Curie, Herman, Kitaibel versenyek) 

Az intézmény működtetése terén 

Az intézmény felújításának elsőrendű szempontja, hogy hőszigeteljük az épületet, és ezzel 

energiatakarékosabbá tegyük az üzemeltetést. A KEOP 5.5.0/B pályázatot ennek érdekében 

benyújtottuk. Ennek dokumentációja részletesen tartalmazza a fűtés- és világításkorszerűsítési 

terveinket.  Mindenképpen hangsúlyozzuk a papírtakarékosságot ill. a papír újrahasznosítását, 

továbbá be vezetjük a papírhulladék szelektív gyűjtését (először a tanárikban és irodákban, 

majd a tanulók között is).  Törekszünk arra, hogy az intézmény takarítása során minél több 

környezetbarát terméket és eljárást használjunk.  A kerékpárral való közlekedés elősegítése 

érdekében kerékpártárolót létesítettünk az iskola belső udvarán. 

A kommunikáció terén 

Az iskolaújságban és a honlapon külön rovatot kell létesítenünk a fenntartható fejlődés 

gondolatának. A helyi médiában meg kell jeleníteni a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos 

programjainkat (pl. Föld napi megemlékezés)  

Helyi közösség, közvetlen környezet területén 

Az iskola udvarának élővilágát gondozzuk.  Részt veszünk a város környezetvédelmi 

programjainak kialakításában és végrehajtásában. 

 

A pedagógus személye, helyi intézményi feladatai  

 

 „A katolikus iskola sajátos jellegének biztosítása nagyobb részben az ott tanítók 

tevékenységén és tanúságtételén múlik.” (Kat. Isk. 78.) A gyerekek nevelése elképzelhetetlen 

a szeretet, az adás vágya és az empátia nélkül. Szükséges a határozottság, következetesség és 

szigor is. Ezt a munkát csak a gyermek és családja minél jobb megismerésével lehet 

lelkiismeretesen elvégezni. A feladat nagy önfegyelmet, önismeretet és alázatot igényel.  

Fontos, hogy minden pedagógus pontos, fegyelmezett, alapos munkát végezzen a munkaköri 

leírásának megfelelően, ezzel jó példát mutasson tanítványainak. A nevelőtestületet és az 

intézményt érintő világi és egyházi programokon a tanár jelen van abban az esetben is, ha 

nem osztályfőnök. Feladatai: 

 a kötelező óraszámú tanítás, nevelés és a tanulókkal való egyéb közvetlen foglalkozás, 

amelyek a szakértelmet igénylik 

 a leghatékonyabb, legeredményesebb módszerek kiválasztása a nevelő-oktató munka 

elősegítésére 

 a gyengébb képességű tanulók felzárkóztatása, a tehetséges gyerekek kiemelt 

fejlesztése 

 önképzéssel, szakmai folyóiratokkal, szakkönyvekkel, továbbképzéssel a megfelelő 

szakmai fejlődés biztosítása 

 részvétel a nevelőtestület munkájában (tantestületi értekezleten, lelki napokon, iskolai 

továbbképzéseken, fogadóórákon való részvétel kötelező) 

 bekapcsolódás a szakmai munkaközösség munkájába 

 rendszeres kapcsolattartás az osztályfőnökökkel, szülőkkel 

 az éves tanmenetek elkészítése és az igazgatónak való bemutatása 

 az elektronikus napló naprakész vezetése 

 a tanulók feleleteinek értékelése, a dolgozatok kijavítása az írást követő két héten 

belül, az érdemjegyek közlése a tanulókkal, ezek bejegyzése az e- naplóba és a tanulók 

ellenőrzőjébe. Heti egy órás tárgyból félévente legalább három, heti két vagy több órás 

tárgyból legalább öt jegye legyen a tanulóknak 

 a vállalt tisztségek, túlórák, helyettesítések, szakköri foglalkozások ellátása a vállalás 
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lejártáig 

 az iskolán kívüli programok, osztálykirándulások, táborok, túrák lebonyolítása. 

A tanár tanítványaival nem viselkedhet egyenrangú félként, hiszen felelősséggel tartozik 

irántuk. Tanítványait nem buzdíthatja helytelen viselkedésre, rossz példát nem mutathat, 

értéktelen magatartásformát nem közvetíthet. Mindezt úgy kell tennie, hogy nyitott szemmel 

jár a világban, tudatosan gyűjti az információkat, a világban él, „de nem e világból való”. A 

tanár élete összhangban kell, hogy álljon az iskola által képviselt értékekkel.    

Az oktatás magas színvonala érdekében a tanárnak folyamatosan képeznie kell magát, nyitott 

kell, hogy legyen szakmája újdonságaira, és azon fölül is minden értékre, amelyet beépíthet 

saját munkájába. Az intézmény a tanárokat fejlődésük érdekében szakmai továbbképzésekre 

küldi előre meghatározott rend szerint.  

A pedagógus munkáját munkaköri leírásának megfelelően végzi. 

 

Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai 

 

Az osztályfőnök elsődleges feladatai közé a rá bízottak személyiségének nevelése, érésük 

elősegítése, valamint az osztályközösség hatékony formálása. Személyes felelőssége, hogy a 

vezetése alatt álló osztály megismerje az iskola értékrendjét. A személyiség neveléséhez 

elengedhetetlen, hogy az osztályfőnök, amennyire tőle telik, igyekezzék megismerni a 

tanulókat, családi és szociális hátterüket feltérképezze. A szülőkkel lehetőség szerint 

együttműködve, tanártársait tisztelve végezze munkáját. Ha a szülői nevelés, odafigyelés 

hiányosságait tapasztalja, próbáljon tapintatosan és határozottan segíteni, szükség esetén 

pedig kérje a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős segítségét. A szociálisan rászorulók esetében 

a nevelési igazgatóhelyettesekkel egyeztetve keressenek lehetőséget az anyagi segítségre. 

Megtervezi és tudatosan alakítja a közösségfejlesztő programokat. Tanórákon kívüli 

együttléteket is szervezve, évek során fokozatosan egyre több lehetőséget teremt a diákok 

önállóságának, öntevékenységének, önkormányzó képességének kifejlődésére. Ezeken a 

programokon, valamint az iskolai rendezvényeken kíséri osztályát. Osztályaink – lehetőleg az 

osztályfőnök koncepciója mentén – törekedjenek saját arculat kialakítására, ami elsősorban 

karitatív-szociális munkában, környezetvédelemben, és lelkiséggel kapcsolatos, tudományos, 

kulturális vagy sportprogramokban jelenik meg. Ezzel kapcsolatos az osztály-védőszentek 

választása és az osztály-névadó rendezvények gyakorlata. A védőszent-választás olyan 

keresztény példakép felmutatására irányul, akinek élete-példája, esetleg áldozata igazolta a 

keresztény erények gyakorlatának és gyakorlásának nagyszerűségét. Az osztályfőnökök éves 

munkatervükben elsősorban ennek az összefüggésnek szellemében alakítják ki és 

fogalmazzák meg a közös tevékenységek programját.  

A közösség irányításában, alakításában meghatározó a szerepe az osztályfőnöknek. 

Különösen fontos feladata van a problémák felismerésében és azok megoldásában. 

Meghatározó a tevékenysége abban, hogy a családot hogyan tudja bevonni a tanuló és az 

osztályközösség támogatásába. Kiemelten fontos, hogy az iskola és a család azonos alapelvek 

mentén neveljen.  

Az osztályfőnök alapvető feladata, hogy felismerje a tanuló gondjait, érzékelje az esetleges 

problémás eseteket, és találja meg a megoldáshoz vezető utat vagy azokat a személyeket, akik 

a probléma megoldásában a segítségére lehetnek. 

Az osztályfőnök figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, a hullámzó 

teljesítmény mélypontjaira és a rendkívüli teljesítményekre kiemelten is figyel. Tájékozódik a 

tanulók iskolán kívüli rendszeres tevékenységeiről, és azokban elért eredményeiről is, mint 

például zenetanulás, sport, nyelvtanulás. A szorgalom jegyet mindezek figyelembevételével 

alakítja ki, a jelentős teljesítményeket elismeri, a nem szaktanári döntéskörbe tartozókat 
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szóbeli vagy írásbeli dicséretével nyugtázza.  A szaktanárokkal együttműködve orientálja a 

tanulók fakultációs választásait, a tehetséggondozást és a továbbtanulás irányait.  

Az osztályfőnök operatív feladatai: 

 az osztályba járó tanulókkal kapcsolatos adminisztráció elvégzése (anyakönyv, enapló 

és továbbtanulással kapcsolatos teendők) 

 beiratkozáskor a beírási napló, a tanulói törzslap elkészítése és a DINA 

adminisztrációs szoftver rovatainak kitöltése 

 a nyilvántartott adatokban bekövetkezett változások rögzítése és jelentése az 

iskolatitkárnak (az osztályfőnök  tudomására jutást követő egy héten belül) 

 a tanulók mulasztott óráinak heti igazolása és összegzése 

 tanítványai tanulmányi eredményeinek figyelemmel kísérése, az elektronikus napló és 

az ellenőrző könyv beírásainak ellenőrzése 

 osztálya nevelési és osztályozó értekezleteinek vezetése, és ezeken az osztály 

közösségi és tanulmányi helyzetének értékelése 

 gondot fordít arra, hogy a tanulók tanulmányi elfoglaltsága arányos legyen és 

tanítványai teherbírásukkal összhangban vállaljanak részt a tanórán kívüli szabadon 

választható elfoglaltságokból 

 engedélyt adhat a szaktanárral történt egyeztetés után egy-egy tanuló egy-két tanórai 

távolmaradására 

 koordinálja és segíti az osztályában tanító pedagógusok munkáját, látogatja óráikat 

 minősíti a tanulók magatartását és szorgalmát 

 szükség esetén tanácskozást hív össze az osztályban tanító pedagógusok számára 

 az érdekeltekkel egyetértésben javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, segélyezésére, 

büntetésére 

 első osztályfőnöki óráin megismerteti tanítványaival a házirendet, az iskola történetét 

és hagyományait 

 rendszeresen tájékoztatja osztályát és a szülőket az iskolai feladatokról, programokról 

 osztályprogramok, kirándulások és kulturális programok szervezése, amelyekről az 

iskola vezetőségét, és az osztályban tanító szaktanárokat időben értesíti 

 évente legalább két szülői értekezletet tart, szoros kapcsolatot tart fenn az osztály 

szülői közösségével 

 részvétel az osztályfőnökök munkaközösségének munkájában 

 az osztály diákönkormányzat képviselői megválasztásának levezetése, és 

kapcsolattartás a diákönkormányzattal 

 gondoskodik az osztály kötelező orvosi vizsgálaton való részvételéről 

 nevelő-oktató munkájához tanmenetet készít 

 

 Az osztályfőnököt órakedvezmény és pótlék illeti meg. 

Tevékenységét munkaköri leírás, az osztályfőnöki órák megtartását az iskolában elfogadott 

tanterv szerint végzi. 

Sok iskolai probléma forrása a család kisebb-nagyobb egyensúlyvesztése. Az osztályfőnök 

csak akkor tudja kiterjedt és felelősségteljes feladatkörét megfelelően ellátni, ha munkájához 

a megfelelő információt és segítséget megkapja. Ezért szükséges, hogy a tanulók, a szülők és 

munkatársai minden olyan körülményről tájékoztassák, amely a munkáját érinti. Sokszor 

megelőzhető a nagyobb baj, ha a szülő idejében jelzi gondját az osztályfőnöknek, aki az 

információt bizalmasan kezeli, és csak a gyermek érdekében használhatja fel. Másfelől 

amennyiben egy-egy tanulóval súlyos problémák jelentkeznek az iskolában (hiányzás, 

tanulmányi eredmény visszaesése, magatartászavar) az osztályfőnököknek jeleznie kell ezt a 
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szülő felé, és személyes beszélgetés útján keresse a megoldást.  

A CDK az osztályfőnök tudta és beleegyezése nélkül nem hozhat olyan döntést, amely az 

osztályközösség zömének jelentős feladattöbblettel jár, vagy a közösség életét jelentősen 

befolyásolja. Kívánatos, hogy a külön feladatokkal megbízott diákok tevékenységéről 

(versenyek, fellépések, szakköri munka stb.), versenyeredményeiről az osztályfőnök a 

vezető/felkészítő tanártól értesüljön. A gyermek-és ifjúságvédelmi felelős számoljon be 

tapasztalatairól a gondjaiba vett tanulóról legalább féléves rendszerességgel az 

osztályfőnöknek. A CDK-t segítő tanár a diákképviselőről szerzett tapasztalatait ossza meg az 

osztályfőnökkel.  

  

A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenységek, 

esélyegyenlőség 

 

Minden gyermeknek meg kell kapni a lehetőséget és segítséget, hogy képességeinek 

megfelelően teljesítsen. Nem képessége alatt, hiszen felelős a talentumaiért, de nem is 

képessége fölött, mert attól neurotikus, szorongó lesz. A pedagógus magatartásán, tapintatán 

múlik, megtanulja-e a jobb képességű gyermek, hogy gyengébb társát is meghallgassa, 

segítsen neki, a gyengébb képességű fiatal pedig érezze, hogy elfogadják és szeretik. Vagyis 

minden diák megtapasztalja, hogy nem a teljesítményéért fontos ő Istennek és a társainak, 

nevelőinek, hanem saját magáért.  

A sajátos nevelési igényű tanulót, illetve a beilleszkedési, tanulási és magatartási 

nehézségekkel küzdő tanulót a szakértői bizottság véleménye alapján az igazgató mentesíti az 

egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés alól. A tanuló részére a 

vizsgaszabályzatban meghatározott vizsgákon – különös tekintettel az érettségi vizsgán – 

hosszabb felkészülési időt biztosítunk. Az írásbeli vizsgákon lehetővé tesszük az iskolai 

tanulmányok során alkalmazott segédeszköz (írógép, számítógép) használatát. Szükség esetén 

az írásbeli vizsga szóbeli vizsgával vagy a szóbeli vizsga írásbeli vizsgával történő felváltását 

engedélyezzük.  

Gyógypedagógus végzettségű tanár alkalmazottja az iskolának jelenleg nincs, ezért 

gyógypedagógiai és fejlesztőpedagógiai foglalkozást az iskolánk nem tud biztosítani, alapító 

okirata szerint ez nem tartozik feladatai közé.  

A tehetséggondozás feladata, hogy a kiemelkedő képességű diákok is megfelelő terhelést 

kapjanak. Ezt a differenciált órai munka, a különböző szakkörök, iskolai, területi és országos 

versenyekre való felkészülés, a tanárral való rendszeres beszélgetés, plusz feladatok kiadása 

szolgálja. A 2013-2014-es tanévvel kezdődően iskolánk komplex tehetség-programot dolgoz 

ki, és bekapcsolódik a Tehetségpontok munkájába. A nevelőtestület tagjai rendszeresen részt 

vesznek tehetség témájú továbbképzéseken. 

A tanulók igénye alapján szervezzük meg a közép és emelt szintű érettségire történő 

felkészítést. Az intézmény gazdasági lehetőségeihez mérten támogatjuk az önképző körök, 

szakkörök munkáját, és korrepetálásokat is indítunk.  

A tanár erejéhez mérten személyesen is segíti a lemaradozó, egyéni bánásmódot igénylő, 

részképesség-zavarral küzdő gyereket és a társainál jóval magasabb szinten teljesítő gyereket 

egyaránt.  

A családok életének kedvezőtlen alakulása esetén a leginkább kiszolgáltatott helyzetbe a 

gyermekek kerülnek. A nevelés három színterén - család, iskola, társadalom – a családok 

jelentős része nem tudja vagy nem akarja elsődleges szerepét e folyamatban betölteni. Az 

iskola, bár képtelen minden hiányt pótolni, igyekszik ezzel a helyzettel megküzdeni. Kiemelt 

figyelmet igényelnek szociálisan hátrányos helyzetű és gyakran éppen ebből fakadóan 

beilleszkedési és tanulási zavarokkal küzdő gyerekek.  
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Tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek vizsgálatát a szülő és/vagy az iskola 

kezdeményezheti az illetékes intézménynél. Amennyiben a gyermekről a szakvélemény 

megállapítja, hogy SNI-s, vagy BTM-es, akkor fejlődését külön figyelemmel kísérik. 

Az iskola minden szakértői bizottság által megvizsgált gyermektől bekéri a szakvéleményt, 

hogy az a munkát segítse. Figyelemmel kíséri azok érvényességét, és a lejárat előtt időben 

figyelmezteti a szülőt a felülvizsgálat szükségességére. 

Amennyiben a szakvélemény a diák felmentését javasolja valamely tantárgyban az értékelés 

alól, akkor az iskolavezetés az osztályfőnök és a fejlesztő pedagógus véleményének 

meghallgatása után dönt a felmentésről, amely döntésről a szülőt is írásban értesíti. Hasonlóan 

járnak el, ha egy diák az érettségi valamely része alól kap mentességet. 

Intézményünkben félállásban gyermek- és ifjúságvédelmi felelős működik. Az 

osztályfőnökök évente felmérik, kik azok a tanulók, akik külön gondozásra szorulnak, ezt az 

ifjúságvédelmi felelős tudomására hozzák, aki rendszeres fogadóóráin a tanulók és a szülők 

rendelkezésére áll, gondjaikat meghallgatja. Ezen túlmenően szükség esetén nevelési 

tanácsadóba irányítja őket, szükség esetén fölveszi a kapcsolatot a gyermekvédelmi 

szervezettel.  

Intézményünk tanulói különböző szociális környezetből érkeznek, minden tanévben jelentős 

az anyagi gondokkal küzdő családok száma. Lehetőséget igyekszünk teremteni az ilyen 

családból érkező tanulók megsegítésére pl.: 

- az iskolai  alapítvány és a költségvetés adta lehetőségeket kihasználva alkalmanként 

segítünk a legrászorultabbaknak.  

- Pályázati lehetőségeket kihasználva próbálunk anyagi támogatást szerezni a 

tanulmányaikban, magatartásukban helytálló rászorulóknak.  

- Kirándulások, nyaralások iskolai szervezésekor tekintettel vagyunk az érintett csoport 

(osztály) anyagi helyzetére. Ugyancsak önmérsékletet tanúsítunk az érettségiző évfolyam 

költséges programjainak tervezésekor.  

- A lehetőségeinkhez mért anyagi támogatással biztosítjuk, hogy – anyagi okból – 

versenyfelkészítő táborból, vagy (alsó tagozatos gyereknek) erdei iskolából ne kelljen itthon 

maradnia. (A tanórán kívüli programokat – jogszabályi előírásnak megfelelően – az iskola 

nem kezdeményezheti, ha anyagi lehetőségei nem teszik lehetővé minden tanuló számára a 

költségek fedezését.) 

-  Olyan – költséges – tábort, nyaralást, programot, amely nem minden gyerek számára 

elérhető, tanítási idő alatt szülői kezdeményezésre sem szervezünk.  

- A tartósan rossz anyagi körülmények között élő gyerek felszereléssel, ruhával történő 

támogatását a szülők közösségének bevonásával megszervezzük.  

- A CDK saját forrásokból jutalmazza alkalmanként a  segítségre szoruló, aktív 

tanulókat  

 

Információáramlás, kapcsolattartás, együttműködés az iskola szereplői között 

 

Az iskola szereplői a tanulók és családjaik, az intézmény dolgozói, a fenntartó és annak az 

iskolával közvetlen kapcsolatban álló munkatársai. Az intézmény továbbá folyamatosan 

kapcsolatban áll olyan szervezetekkel és egyénekkel, akik életét befolyásolják, munkájában 

részt vesznek. Általánosságban elmondható, hogy az együttműködés alapja egymás 

megismerésének igénye és a folyamatos kapcsolattartás, ami bizalmon és kölcsönösségen 

alapszik, és aminek elengedhetetlen feltétele az információk áramlása. 

A tanár, kiemelten az osztályfőnök kapcsolata a diákokkal élő kell, hogy legyen. A diákok 

problémáira minden esetben oda kell figyelnünk és tapintattal, emberséggel segítséget kell 

ajánlanunk a problémák megoldásában.  

A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az 

iskola igazgatója és az osztályfőnökök tájékoztatják: az iskola igazgatója legalább évente 
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egyszer az évfolyam szintű szülői értekezleten, és kisebb horderejű eseményekről iskolai 

körlevelekben, az osztályfőnökök az osztályok szülői értekezletein. 

A tájékoztatás és tájékozódás fontos médiuma az elektronikus napló, ahol a szülők akár 

személyes üzeneteken keresztül is értesülhetnek az őket érintő eseményekről, valamint az 

iskola honlapja, amely folyamatosan frissülő tartalmakkal szolgálja az ismeretszórást. 

A szülők/családok és a pedagógusok/nevelőtestület együttműködésére kialakított fórumok 

célja: 

Szülői értekezletek 

 a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása 

 a szülők tájékoztatása az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről, az országos és a 

helyi neveléspolitika alakulásáról, változásairól, a helyi tanterv követelményeiről, az 

iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról,saját gyermekének tanulmányi 

előmeneteléről, iskolai magatartásáról, a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, 

neveltségi szintjéről, az iskolai és az osztályközösség céljairól, feladatairól, 

eredményeiről, problémáiról. 

 a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása az 

iskola igazgatósága felé. Szülői értekezleteken az osztályfőnök kikéri a szülők 

véleményét az iskola nevelő-oktató munkájával kapcsolatosan. A problémákat jelzi az 

igazgatónak, aki az optimális megoldás lehetőségeit keresi.  

Fogadóórák 

 a szülők és a pedagógusok személyes találkozása, illetve ezen keresztül egy-egy tanuló 

egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal(otthoni tanulás, szabadidő helyes 

eltöltése, egészséges életmódra nevelés, tehetséggondozás, továbbtanulás stb.), a 

problémák megbeszélése, cselekvési stratégia megbeszélése a gyermek érdekében 

 bepillantási lehetőség a naplóba azon szülők számára, akik nem rendelkeznek otthoni 

vagy munkahelyi internet-hozzáféréssel 
Írásbeli tájékoztatások (ellenőrző, DINA, iskolai körlevelek) 

 Feladatuk a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával 

összefüggő eseményekről, illetve a különféle iskolai vagy osztály szintű 

programokról. 

Családlátogatások 

 Feladata, a gyermekek családi hátterének, körülményeinek megismerése, illetve 

tanácsadás a gyermek optimális fejlesztésének érdekében. 

A családokkal közös programok 

 A szülőket támogató, őket az iskolai életbe bevonó programokkal az iskola erejéhez 

mérten támogatja a családok nevelő munkáját. Erre példa a Szülők Akadémiája 

(közéleti személyiségek, hitvalló előadók meghívása), farsangi, karácsonyi, húsvéti, 

anyák napi és egyéb közös ünnepségek, művészeti bemutatók, gálák, családi napok, 

közös szentmisék és lelkigyakorlatok. Kívánatos, hogy a szülő átérezze az iskolával 

való kapcsolattartás kötetlenebb formáinak fontosságát is, mert ezzel sokat tehet a 

nevelőmunka eredményességének növeléséért. 

Iskolai honlap 

 Feladata a tájékoztatás. 

A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális 

feladatokról az iskola igazgatója, az osztályfőnökök és a diákkamarai elnök tájékoztatják. z 

iskola igazgatója legalább évente egyszer részt vesz a diákközgyűlésen, itt tájékoztatja a 

tanulókat. A diákképviselet elnöke a faliújságon, rádión keresztül és röpgyűléseken legalább 

havi rendszerességgel, az osztályfőnökök személyesen folyamatosan tájékoztatja a tanulókat. 

Az iskola tanulói a neveléssel-oktatással összefüggő közös tevékenységük megszervezésére, a 

demokráciára, közéleti felelősségre való felkészülés jegyében diákköröket hozhatnak létre, 
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amelyek létrejöttét a nevelőtestület támogatja, az igazgató a diákképviseleti munkát segítő 

tanárt jelöl ki. Az emberi méltóság tiszteletben tartásával iskolánk bármely tanulója szabadon 

véleményt nyilváníthat minden kérdésről, továbbá tájékoztatást kérhet személyét és 

tanulmányait érintő kérdésekről, valamint e körben javaslatot tehet, továbbá kérdést intézhet 

az iskola vezetőihez, pedagógusaihoz, az iskolaszékhez, a diákképviselethez. Az 

észrevételekkel a megkeresetteknek foglalkozniuk kell, a felvetődött kérdésekre a 

jogszabályban meghatározott módon és határidőig érdemi választ kell adniuk. 

A Ciszterci Diákképviselet a Ciszterci Szent István Gimnázium tanulóinak érdekképviseleti 

szervezete. Működését a Ciszterci Diákképviselet (a továbbiakban CDK) Szervezeti és 

Működési Szabályzata rögzíti.  A szervezet képviselőinek joga, hogy a szolgálati út 

betartásával (osztályfőnök, igazgatóság) jelezzenek minden olyan szabálysértést, amely a 

diákok Házirendben Az iskola tanulói az osztályfőnöki órákon, a diákképviselet ülésein 

folyamatosan véleményt nyilváníthatnak és tájékoztatást kapnak az őket érintő döntésekről, az 

iskolai helyzetéről. 

Minden tanulónak véleménynyilvánító, javaslattevő és szavazati joga van, választhat az 

osztályképviseletek megalakulásakor. Diákképviselőnek akkor választható, ha a Házirendben 

foglaltakat maradéktalanul betartja, ellene fegyelmi eljárás nincs folyamatban, osztályfőnöki 

figyelmeztetése nincs.  Ezek esetén a már odaítélt tisztséget fel kell függeszteni. A képviselők 

a CDK különböző tisztségeire választhatók.  

A CDK dönt a nevelőtestület véleményének kikérésével saját működéséről, a működéshez 

rendelkezésre álló anyagi eszközök felhasználásáról és ezek gyarapításának módjáról. A CDK 

Szervezeti és Működési Szabályzatát a választó tanulóközösség fogadja el és a nevelőtestület 

hagyja jóvá. A CDK képviselőinek és vezetőségének kötelessége a hozzájuk eljuttatott 

vélemények továbbítása az illetékesekhez a kulturált társadalmi érintkezés írott és íratlan 

szabályainak betartásával. A képviselet dönt minden tanév egy tanítás nélküli munkanapjának 

programjáról. Ennek a programnak a megszervezésében és lebonyolításában hatékonyan részt 

kell vállalnia. 

A szülői szervezet célja a szülők összefogása az oktató-nevelő munka támogatása érdekében, 

civil társadalmi szervezet, amelyre a köznevelési törvény és a kapcsolódó jogszabályok 

rendelkezései vonatkoznak. A szülői szervezet dönt saját működési rendjéről, munkatervének 

elfogadásáról, tisztségviselőinek megválasztásáról. A működési dokumentumok elfogadása 

előtt egyeztet az intézmény vezetőjével abban a kérdésben, hogy azok nem ütköznek-e az 

iskola valamelyik belső szabályzatával. Ha a szervezet a tanulók nagyobb csoportját vagy az 

intézmény egészét érintő kérdésben kíván szót emelni, akkor mindenképpen kikéri a delegáló 

szülők véleményét. Az osztályszintű szülői szervezet csak akkor vállalhatja fel egyéni sérelem 

képviseletét, ha a tanulók nagyobb csoportjának érdekeit is sérti. A tanulók nagyobb 

csoportján iskolánkban a tanulók több mint 50%-át kell érteni.  

A szülői munkaközösség felvállalhatja olyan közösségi programok megszervezését, amelyek 

az iskola javára vannak. Ezek megtervezésekor és kivitelezésekor az iskolával egyeztet. 

Az iskolaszék az a szervezet, amelyen keresztül az iskolai élet szereplői a fenntartóval 

személyesen, félévi rendszerességgel vitathatják meg az időszerű kérdéseket.  

Az iskolában működő szervezetek működési szabályait az SZMSZ tartalmazza.  

Partnerintézményekkel, iskolán kívüli szervezetekkel az iskola a pedagógiai munka 

érdekében veszi fel a kapcsolatot (közösségi önkéntes szolgálat, partneriskolák). Ezen 

kapcsolatok célját, az együttműködés formáját és rendszerességét az együttműködési 

nyilatkozatok, szerződések tartalmazzák. 

A szülő, a tanuló és a pedagógus együttműködését a kölcsönös tisztelet, egymás munkáinak 

elismerése és segítése kell, hogy jellemezze. Az egyének és közösségek együttműködésének, 

viselkedésének egyéb elveit, formáit, szabályait részletesen e dokumentum egyéb fejezetei és 

az iskola egyéb dokumentumai tárgyalják.  
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A felvétel és az átvétel szabályai iskolánkban 

 

A beiskolázást gimnáziumunkban az igazgató a fenntartóval egyeztetve végzi. Az 

egyházmegye és a Közép-Dunántúli Régió területéről várunk jelentkezőket - vallásra való 

tekintet nélkül -, akik egyházi jellegű iskolában, hittantanulás mellett akarják elkezdeni 

középiskolai tanulmányaikat, és komplex tehetséggondozásban szeretnének részesülni az alábbi 

képzési formák egyikében:  

 

- reál irányultságú nyolc évfolyamos gimnázium szabadon választott emelt szintű 

érettségi előkészítő tárgyakkal 

- humán irányultságú nyolc évfolyamos gimnázium szabadon választott emelt szintű 

érettségi előkészítő tárgyakkal 

- általános képzést nyújtó négy évfolyamos gimnázium szabadon választott emelt szintű 

érettségi előkészítő tárgyakkal 

- általános képzést nyújtó négy évfolyamos gimnázium esti és levelező tagozat 

 

Beiskolázásunkat nem köti körzethatár. A tanulók felvételéről az igazgató dönt. Az elutasító 

döntés ellen az iskolafenntartónál lehet fellebbezni. A fellebbezést az iskola igazgatójához kell 

benyújtani - az elutasítás kézhezvétele utáni 8 napon belül. A felvétel alapvető szempontja, 

hogy a szülő és gyermeke elfogadják az intézmény pedagógiai programját és eltökéltek 

legyenek annak megvalósítására. Plébánosi (lelkészi) ajánlás kérhető. 

A felvételi eljárás a tanév rendjében előírtaknak megfelelően történik. Az intézmény a 

beiskolázási tanévet megelőző év szeptemberében kidolgozza a beiskolázási tájékoztatót. Az 

igazgató szülői értekezleteken és az iskola által rendezett nyílt napon ad tájékoztatást a felvételi 

eljárásról.  

A pontszámítás a negyedik osztályos tanulók esetében: a felvételi eljárás során az 

összpontszám a hozott pontok, az írásbeli felvételi (anyanyelv és irodalomból és 

matematikából) vizsga és a szóbeli felvételi vizsga pontszámának összeadásával alakul ki.  A 

hozott pontok összetétele természettudományos/reál alapozó osztályban: a matematika jegy 

kétszerese,   a környezetismeret jegy  kétszerese és a magyar jegy összege 3. osztály végén és 

4. osztály félévkor.  Nyelvi/humán alapozó osztályban: a magyar jegy kétszerese, matematika, 

környezetismeret és az idegen nyelv jegyének összege ugyancsak a 3. osztályos év végi és 4. 

osztályos félévi jegyeket számítva.  

A nyolcadik osztályos tanulók esetében a hozott pontokat a 7. osztály év végi és a 8. osztály 

félévi magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv és egy 

választott természettudományos tantárgy (kémia, fizika, biológia, földrajz) jegyeiből 

számítjuk.  

A negyedik és nyolcadik osztályosok felvételi eljárásának 13-15%-a szerezhető meg a szóbeli 

felvételi elbeszélgetésen. A beszélgetés során a jelentkezőt magáról, az érdeklődési köréről, a 

családjáról, vallásáról, tanulmányairól, olvasmányairól kérdezzük. Olyan készségek 

meglétéről szeretnénk meggyőződni, mint a beszédkészség, mindennapi kommunikációs 

helyzetekben való érthető megnyilvánulás, törekvés az érthető, kifejező beszédre, az alapvető 

kommunikációs kapcsolatfelvételi formák ismerete és alkalmazása: köszönés, bemutatkozás, 

megszólítás, kérdezés, kérés. Tájékozottságáról, olvasottságáról és kíváncsiságáról, új 

információkra való nyitottságáról, a szókincs terjedelméről szeretnénk meggyőződni. A 

család vallási hovatartozásáról és elkötelezettségéről, a katolikus egyházhoz és általában a 

kereszténységhez való viszonyulásáról szeretnénk informálódni. 

Nyolcadikosok esetében magyar- és hittantanár is elbeszélget a jelentkezővel. Ezekben a 

beszélgetésekben a kérdések általános műveltségre, a szóbeli kifejezőképességre, illetve 
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alapvető hitbeli ismeretekre vonatkoznak. A 15% 25-25%-át teszik ki a magyar illetve hittan 

pontszámok.  

 

Más intézményből való átjelentkezés menete: a kiskorú tanuló szülője kérvény nyújt be az 

intézmény vezetőjének.  Felvétel az adott osztályban rendelkezésre álló szabad férőhely 

terhére történhet. Szükséges hozzá a korábbi tanulmányok sikeres teljesítése, és legalább 

annak az  évfolyamnak az átlagával megegyező tanulmányi átlag, amelyre a tanuló felvételét 

kéri. A bukás a felvételt kizáró ok. Ha az igazgató különbözeti vizsga letételéhez köti a 

felvételt, egyúttal azt is megszabja, hogy a beszámoltatás a szaktanár által megjelölt 

ismeretanyag önálló vagy segítséggel történő feldolgozása után történik, szükség esetén 

türelmi időt hagy a jelentkezőnek. 

Ha a tanuló hátrányai nagyok, az igazgató évfolyamismétléshez is kötheti az átvételt.  

 

Az esti és levelező tagozatra a felvétel jelentkezéssel történik. 

Az intézmény vizsgarendje  

Tanulmányok alatti vizsgát független vizsgabizottság előtt, vagy abban a nevelési-oktatási 

intézményben lehet tenni, amellyel a tanuló jogviszonyban áll. A szabályosan megtartott 

tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. 
Az írásbeli vizsgára az iskola tanári felügyeletet biztosít. Az írásbeli vizsga időtartama 

tantárgyanként legfeljebb 60 perc. A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó szakértői bizottság szakvéleményével megalapozott 

kérésére, az igazgató engedélye alapján a jogszabályban előírt kedvezményekre jogosult. Az 

írásbeli dolgozatokat elbírálás után, illetve a szóbeli vizsga megkezdése előtt be kell mutatni a 

vizsgabizottság elnökének, a vizsgázót tájékoztatni kell az eredményről.  

A tanulmányok alatti szóbeli vizsgát háromtagú vizsgabizottság előtt kell letenni. Ha a 

tanulmányok alatti vizsgát az iskola szervezi, a vizsgabizottság az iskola pedagógusaiból áll, 

vizsgabizottságának elnökét és tagjait az igazgató bízza meg. 

Egy vizsgázónak egy napra legfeljebb három tantárgyból szervezhető szóbeli vizsga. A 

vizsgateremben egyidejűleg legfeljebb hat vizsgázó tartózkodhat. A vizsgázónak legalább tíz 

perccel korábban meg kell jelennie a vizsga helyszínén, mint amely időpontban az a 

vizsgacsoport megkezdi a vizsgát, amelybe beosztották. 

A szóbeli vizsgán a vizsgázó tantárgyanként húz tételt vagy kifejtendő feladatot, és – 

amennyiben szükséges – kiválasztja a tétel kifejtéséhez szükséges segédeszközt. Az egyes 

tantárgyak szóbeli vizsgáihoz szükséges segédeszközökről a vizsgáztató tanár gondoskodik. 

Minden vizsgázónak tantárgyanként legalább harminc perc felkészülési időt kell biztosítani a 

szóbeli feleletet megelőzően. A felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet készíthet, de 

gondolatait szabad előadásban kell elmondania. Egy-egy tantárgyból egy vizsgázó esetében a 

feleltetés időtartama tizenöt percnél nem lehet több. 

A vizsgázók a vizsgateremben egymással nem beszélgethetnek, egymást nem segíthetik. A 

tételben szereplő kérdések megoldásának sorrendjét a vizsgázó határozza meg. A vizsgázó 

segítség nélkül, önállóan felel, de ha önálló feleletét önhibájából nem tudja folytatni vagy a 

vizsgatétel kifejtése során súlyos tárgyi, logikai hibát vét, a vizsgabizottság tagjaitól 

segítséget kaphat. A vizsgabizottság tagjai a tétellel kapcsolatosan a vizsgázónak kérdéseket 

tehetnek fel, ha meggyőződtek arról, hogy a vizsgázó a tétel kifejtését befejezte, vagy a tétel 

kifejtése során önálló feleletét önhibájából nem tudta folytatni vagy a vizsgatétel kifejtése 

során súlyos tárgyi, logikai hibát vétett. A vizsgázó a tétel kifejtése során akkor szakítható 

félbe, ha súlyos tárgyi, logikai hibát vétett, vagy a rendelkezésre álló idő eltelt. 
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Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagában teljes tájékozatlanságot árul el, azaz feleletének 

értékelése nem éri el az elégséges szintet, az elnök egy alkalommal póttételt húzat vele. Ez 

esetben a szóbeli minősítést a póttételre adott felelet alapján kell kialakítani úgy, hogy az elért 

pontszámot meg kell felezni és egész pontra fel kell kerekíteni, majd az osztályzatot ennek 

alapján kell kiszámítani. 

 Ha a vizsgázó a feleletet befejezte, a következő tantárgyból történő tételhúzás előtt legalább 

tizenöt perc pihenőidőt kell számára biztosítani, amely alatt a vizsgahelyiséget elhagyhatja. 

 

Amikor a vizsgázó befejezte a tétel kifejtését, a vizsgabizottság elnöke rávezeti a javasolt 

értékelést a vizsgajegyzőkönyvre. 

 

Osztályozó vizsga: igazgatói engedély alapján az évfolyam teljes anyagából egy vagy több 

tantárgyból tehető iskolai vizsga. A félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához a tanuló 

osztályozó vizsgát tehet, ha  

 az igazgató engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének 

egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget 

 előrehozott érettségi esetén 

 ha a tanuló 250 óránál többet mulasztott, és a nevelőtestület engedélyezte az 

osztályozó vizsga letételét az elméleti tantárgyakból. Ha a tanuló a tanítási év végén 

nem osztályozható, és a nevelőtestület nem engedélyezi számára az osztályozó 

vizsgát, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. A nevelőtestület az 

osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha az igazolatlan mulasztások száma 

meghaladja az igazolt mulasztások számát. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az 

első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye nem 

volt érdemjeggyel értékelhető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie. 

 más iskolából való átvételnél, ha az iskola igazgatója ezt előírja. 

 

Az osztályozó vizsgára az iskola igazgatójának címzett kérelemben kell jelentkezni.  

Az osztályozó vizsga anyaga a tanév végéig teljesítendő készségszint és tartalmak összessége. 

A már meglevő osztályzatok az osztályozó vizsgával nem törlődnek, a bizonyítványba kerülő 

jegy megállapításakor nem hagyhatók figyelmen kívül.  

Különbözeti vizsga: az igazgató írja elő más iskolából, évfolyamról vagy iskolaszerkezeti 

típusból érkezett tanulóknak a tanrendek (tananyagok) összevetése után. 

Javító vizsga: 

Ha a tanuló a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott, 

javítóvizsgát tehet. Javító vizsga letételével folytathatók a tanulmányok akkor is, ha a tanuló 

az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol 

maradt, vagy a vizsgáról engedély nélkül távozik. 

Pótló vizsgát tehet a vizsgázó, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, 

vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. A 

vizsgázónak fel nem róható ok minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény, 

körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy 

gondatlan magatartására. Az igazgató hozzájárulhat ahhoz, hogy az adott vizsganapon vagy a 

vizsgázó és az intézmény számára megszervezhető legközelebbi időpontban a vizsgázó pótló 

vizsgát tegyen, ha ennek feltételei megteremthetők. A vizsgázó kérésére a vizsga 

megszakításáig a vizsgakérdésekre adott válaszait értékelni kell. 

Szintvizsga: Az emelt szintű előkészítőre való jelentkezés feltétele a legalább jó osztályzat. 

Amennyiben ez nem teljesül, a tanuló kérelmére, szaktanári javaslattal és igazgatói 

engedéllyel előre meghatározott tananyagból szintvizsga tehető.  
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Az értékelés rendje 

 

Intézményünkben a vizsgák értékelése az egyes munkaközösségek által a helyi tantervben 

meghatározott rend szerint történik.  

 

A vizsgatárgyak részei és követelményei 

 

Iskolánkban az osztályozó, javító és pótló vizsgák írásbeli és szóbeli vizsgarészből állnak. 

A részletes követelményeket a tantárgyak helyi tantervei tartalmazzák (Melléklet) az 

Ismeretek, Követelmények és a Kulcsfogalmak/Fogalmak címszavaknál évfolyamonkénti 

bontásban, a tankönyvi tananyagszerkezetet követve. 

 

Érettségi vizsga: rendjét, követelményeit és jelentkezési módját a mindenkori érvényes 

érettségi vizsgaszabályzat, az érettségi témaköröket jogszabály határozza meg. Ha a tanuló 

előrehozott érettségi vizsgát tett valamely vizsgatantárgyból, ezáltal e tantárgy tanulmányi 

követelményeit teljesítette. 

Előre hozott érettségit iskolánkban legkorábban annak a tanévnek a végén tehet a tanuló, 

amelyben az adott tantárgyból tanulmányait befejezi. Kivételt képez ez alól az idegen nyelv és 

az informatika, ezekből osztályozó vizsga letételével, a tanulmányi követelmények 

teljesítésével korábban is tehető érettségi vizsga.  

Iskolánkban minden tanrendben tanított tantárgyból tehető középszintű érettségi vizsga. Az 

emelt szintű vizsgáztatás rendjét minden évben a Kormányhivatal határozza meg. A Ciszterci 

Szent István Gimnázium érettségi vizsgaközpont. 

Vizsgaidőszakok Javítóvizsga letételére az augusztus 15-től augusztus 31-ig terjedő 

időszakban, osztályozó, különbözeti és beszámoltató vizsga esetén a vizsgát megelőző három 

hónapon belül jelöljük ki a vizsgaidőszakot, az időpontokat a gimnázium éves munkatervben 

rögzíti. A vizsgák időpontját vagy végső határidejét – vizsgatípustól függően - az iskola a 

honlapján közzéteszi.  

 

A jutalmazás elvei és formái 

A kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkát, követendő magatartást szaktanári, 

osztályfőnöki, szaktanári, igazgatói, illetve nevelőtestületi szóbeli, írásbeli dicsérettel 

jutalmazza. Ez az elektronikus naplóba, a törzslapba és az ellenőrzőbe egyaránt bejegyzésre 

kerül.   

Az elért eredményeket, követendő magatartásformákat az iskolarádióban, a honlapunkon, az 

iskolaújságban közzétesszük, értékeljük. 

A nevelőnek minden szempont mérlegelésével a legjobb megoldást kell keresnie, hogy 

megtalálja a személyiség és a közösség fejlődésének szempontjából optimális arányt a 

dicséret, pozitív megerősítés arányaiban, mértékében és formájában. Harmonikusan csak az a 

személy fejlődik, akinek teljesítményét értékelik, de nem becsülik túl, akit kiemelkedő 

teljesítményéért megdicsérnek, de nincs állandóan a figyelem és elismerés középpontjában.  

A gyerek személye, nem pedig a teljesítménye értékes, ezt nem téveszthetjük szem elől, mint 

ahogy azt sem, hogy a rendkívüli képességű tanulónak gyakran kevés erőfeszítésébe kerül a 

kiemelkedő teljesítmény, míg az átlagos vagy annál is csekélyebb képességű kitartással és 
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szorgalommal éri el eredményeit. A teljesítmény értékelése és jutalmazása mindezzel együtt a 

nevelés fontos eszköze.  

Az iskola hírét öregbítő teljesítményért, versenyen elért eredményért tanulóink könyv- vagy 

más tárgyjutalomban részesülhetnek, amelyet lehetőleg ünnepélyes körülmények között 

adunk át.  Szaktárgyi eredményért iskolai jutalom csak abban az esetben adható, ha a 

tanulónak az adott tantárgyból szaktanári dicsérete van.  

A jutalmakra az osztályfőnökök a szaktanárokkal előzetesen egyeztetve és a tanulmányi 

átlagok és magatartás valamint szorgalom jegyek ismeretében tesznek javaslatot a nevelési 

igazgatóhelyettesnek, aki az összes körülményt egybevetve és az iskola anyagi lehetőségeihez 

mérten az igazgató jóváhagyását kikérve dönt a jutalmazás mértékéről, valamint arról, hogy ki 

kaphatja meg a jutalmat az osztályközösség, ki az iskola nagy nyilvánossága előtt.  

Azok a végzős tanulók, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtottak tanulmányaik során, 

tárgyjutalmakban részesülnek.  

 

Ardere et lucere díjban részesül az a végzős tanuló, aki négy ill. nyolc éven át kitartó, 

elkötelezett, hűséges munkájával valamely tudomány(ok) területén maradandót alkotott és 

kiemelkedően eredményes volt. Szellemisége, értékteremtése példaértékű a jelenlegi és az őt 

követő tanulótársak számára, és hozzájárult gimnáziumunk oktató-nevelő munkájának hazai 

és nemzetközi elismertetéséhez.   A díj emlékplakettből és oklevélből áll. 

A díj odaítélése érdekében az osztályfőnökök az igazgatóval és a nevelési igazgatóhelyettessel 

egyeztetve, a tanulók magaviseletét és négy- illetve nyolcéves tanulmányi munkáját 

figyelembe véve ajánlást tesznek a díjazottak személyére. Az ajánlásokat írásban teszik meg.  

 

További tárgyi díjakban részesülnek ugyancsak az osztályfőnök javaslata alapján a valamely 

területen kiemelkedőt teljesítők. Ezek a területek: valamely szaktárgy kiemelkedő művelése, 

közösségi munka, egyházi tevékenység, sport, művészetek.  

 

A jutalmazás más, hagyományos formái is vannak gimnáziumunkban, ennek kritériumait a 

jutalmazó alapítvány, szervezet határozza meg, az iskola pedig ezek alapján hozza meg 

döntését a megfelelő személyek (osztályfőnök, szaktanárok) bevonásával.  

 

Az iskolai szervezésű versenyek, programok alkalmával kiemelkedően teljesítő, 

példamutatóan viselkedő diákjait, ha erre módja nyílik, költségvetésből, pályázati úton nyert 

összegekből vagy alkalmankénti adományokból, támogatásokból az iskola jutalmazza.  

 

Fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei 

 

A büntetés súlyának mindig arányban kell lennie a vétség elkövetésének súlyosságával, 

mérlegelni kell a mentő körülményeket. A büntetetés célja mindig a felelősségvállalás és a 

további vétségek elkövetésétől való tartózkodás kialakítása, a közösség és a közösségi értékek 

védelme.  

 

Fontos, hogy a fegyelmi vétségben elmarasztalt tanuló az erkölcsi vagy anyagi kárt jóvá is 

tegye. 

 

A házirend ellen vétő diákok a vétek súlyának és a kihágások gyakoriságának, valamint 

korosztályi sajátosságaik és minden egyéb körülmény figyelembevételével az alábbi módon 

büntethetők: 

Szóban: szaktanári, nevelőtanári, osztályfőnöki, igazgatói figyelmeztetés 
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Írásban: szaktanári figyelmeztetés, osztályfőnöki értesítés, figyelmeztetés, osztályfőnöki intés, 

osztályfőnöki megrovás, igazgatói figyelmeztetés, igazgatói intés, nevelőtestületi 

figyelmeztetés. Ezek súlyuknak megfelelően az év végi magatartás jegyben is tükröződnek. 

Az írásbeli fegyelmező intézkedést minden esetben az elektronikus naplóba és az ellenőrző 

könyvbe kell bejegyezni.  

 

Szaktanári figyelmeztetés adható meg nem engedett segédeszközök használatáért, óra alatti 

elfogadhatatlan viselkedésért, házi feladat el nem készítéséért, tanórai felszerelés hiányosságai 

miatt, hetesi és egyéb kötelességeinek elmulasztásáért, és a Házirendbe ütköző egyéb 

viselkedésformákért.  

 

Osztályfőnöki írásbeli elmarasztalás késés, szentmise vagy más tanórán kívül önként vállalt 

tevékenység igazolatlan mulasztása, a kikölcsönzött könyv visszavitelének egyhavi 

késedelme, a külső megjelenésbeli vétségek esetén adható. Osztályfőnöki  figyelmeztetés 

többszöri értesítés után, háromszori késés, tiszteletlenség, rongálás és más, Házirendbe ütköző 

magatartás esetén adható. Ezekért, súlyosságuktól függően osztályfőnöki intés vagy megrovás 

is adható. Osztályfőnöki intés jár három szaktanári figyelmeztetésért. A fokozatokat lehetőleg 

be kell tartani, de indokolt esetben azonnal a súlyosabb elmarasztalást lehet alkalmazni. Az új 

tanév egyúttal új lehetőség is a tanulónak, hogy magaviseletén javítson, ezért a skála elölről 

kezdődik. Ha ezzel a bizalommal nem tud élni, a súlyosabb elmarasztalást a fokozatok 

betartása nélkül is megkaphatja. Az osztályfőnöki értesítés és szaktanári figyelmeztetés 

kivételével egy tanévben minden fokozat egyszer adható.  

 

Igazgatói figyelmeztetés, intés: osztályfőnöki fokozatok után elkövetett vagy súlyos fegyelmi 

vétségért, tiltott tevékenységért, hat igazolatlan óráért adható. 

 

Nevelőtestületi figyelmeztetés: kilenc igazolatlan óráért, az igazgatói fokozatok után 

elkövetett fegyelmi vétségért, tanulótársakkal szemben elkövetett súlyos vétségért, illetve 

tanárral szembeni súlyos tiszteletlenségért, az iskola hírnevét súlyosan beárnyékoló 

viselkedésért, ön- és közveszélyes, tiltott tevékenységért adható. 

 

Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli 

határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. 

 

A fegyelmi büntetés lehet 

 

a) megrovás, 

b) szigorú megrovás, 

c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása, 

d) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, 

e) eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától, 

f) kizárás az iskolából. 

 

Tanköteles tanulóval szemben az e)–f) pontban meghatározott fegyelmi büntetés csak 

rendkívüli vagy ismétlődő fegyelmi vétség esetén alkalmazható. Ekkor a szülő köteles új 

iskolát keresni a tanulónak. Abban az esetben, ha a tanuló más iskolában történő elhelyezése a 

szülő kezdeményezésére tizenöt napon belül nem oldódik meg, a Kormányhivatal hét napon 

belül köteles másik iskolát, kollégiumot kijelölni számára. A d) pontban szabályozott 

fegyelmi büntetés akkor alkalmazható, ha az iskola igazgatója a tanuló átvételéről a másik 

iskola igazgatójával megállapodott. A c) pontban meghatározott fegyelmi büntetés szociális 

kedvezményekre és juttatásokra nem vonatkoztatható. 
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A fegyelmi eljárást a jogszabályban meghatározott módon, az SZMSZ- ben részletezett 

módon kell lefolytatni. 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása  

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása tanírási órákon belül (osztályfőnöki óra 5. 

osztály, technika és életvitel 5-6. osztály, biológia 7-8. osztály, osztályfőnöki 9. osztály) 

valósul meg. Ezt a feladatot a szaktanárok és a védőnő látják el. 

Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja: 

 veszélyhelyzetek felismerése, felkészítés a veszélyhelyzetek egyéni és közösségi 

szintű megelőzésére, kezelésére, 

 életkornak megfelelő ismeretek közvetítése, 

 elsősegélynyújtás gyakorlati alkalmazása, 

 a beteg, sérült és fogyatékkal élő emberek iránti elfogadó és segítőkész magatartás 

fejlesztése, 

 a környezet – elsősorban a háztartás, az iskola és a közlekedés, a veszélyes anyagok 

– egészséget, testi épséget veszélyeztető leggyakoribb tényezőinek megismertetése. 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái: 

 tanórán: biológia, testnevelés, osztályfőnöki,  

 tanórán kívül: szakkörön, tanórán kívüli foglalkozáson, kirándulás keretében, 

 önálló ismeretszerzéssel: házi feladat, gyűjtőmunka. 

Módszerei, eszközei:  

 előadás,  

 projekt,  

 gyakorlat,  

 kutatómunka,  

 IKT eszközök használata. 

 a Vöröskereszt vagy a Humán Szolgáltató Intézet által szervezett tanfolyamok. 
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II. AZ INTÉZMÉNY HELYI TANTERVE 

 
Az iskolánkban folyó képzés sajátosságai 
 

Iskolánkban gimnáziumi képzés folyik, amelynek célja általános műveltséget megalapozó, 

kiterjesztő és elmélyítő, komplex tehetségfelfogáson alapuló nevelő-oktató tevékenység 

katolikus keresztény értékrend alapján. 

 

A Nemzeti alaptanterv megfogalmazása szerint „az emelt szintű szervezési forma a 

tehetséggondozás sajátos módja, amelynek során az általános iskolában, illetve a középfokú 

oktatásban egy vagy több meghatározott tantárgy fejlesztési követelményeinek és 

ismereteinek elsajátítása a kerettantervek által meghatározott, magasabb szintű 

követelményekkel, emelt óraszámban valósul meg. Ebben a szervezési formában kiemelt 

hangsúlyt kell helyezni a természettudományok, az idegen nyelvek, illetve a művészeti 

területek fejlesztésére.”  

Az ugyanebben a dokumentumban foglaltak szerint az 5–8. évfolyam funkciója elsősorban a 

sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, 

készség-együttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása. A 7–8. évfolyam 

alapvető feladata – a változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben – a 

már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése, azaz megerősítése, bővítése, finomítása, 

hatékonyságuk, változékonyságuk növelése.  

A nyolc évfolyamos gimnáziumba járó diákjaink az iskolában eltöltött idő alatt számtalan 

változáson mennek keresztül. Személyiségük változik, ezzel együtt - kivételt képeznek az 

egy-két részterületen kiemelkedő adottságokkal rendelkezők – változik az érdeklődési körük, 

tehetségük kibontakozásának iránya is. Ezért az általános kerettantervre épülő, a tanítási 

szakaszokban különböző területeket érintő tanóraszám-emeléssel (emelt szintű képzéssel) és 

az ezzel járó  tananyagdúsítással adjuk meg számukra a kibontakozás nagyon tág kereteit. 

A Nat a második négy évfolyamot tekinti a második önálló képzési szakasznak. Ebben a 

szakaszban lehetőséget kívánunk adni diákjainknak az eddig elkezdett út folytatására vagy 

teljes irányváltásra is  

Iskolánk sajátossága, hogy a nyolc évfolyamos gimnázium tehetséggondozó munkáját három 

szakaszban valósítjuk meg.  

 5-8. osztály: a ráerősítés szakasza. Célunk ebben az időszakban a gyermek eddig az 

életkorig megmutatkozott erős oldalának fejlesztése, kibontakoztatása. A reál tárgyak 

(matematika, kémia, biológia, fizika, természettudományi gyakorlatok) felé billenő 

óraszám-emeléssel kialakított reál irányultság, és a humán tárgyak (magyar nyelv és 

irodalom, élő idegen nyelv, latin nyelv és kultúra, dráma) felé hajló óraszám-emeléssel 

kialakított humán irányultság fejlesztése a célunk.  

 9-10. osztály: a tájékozódás szakasza. Időt hagyunk a személyiség és tehetség 

átstrukturálódása miatti esetleges váltások megfontolására, közben az élő idegen nyelv 
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óraszám-emelésével a nyelvvizsgák sikeres letételében kívánjuk támogatni 

diákjainkat.    

 11-12. osztály: a pályaválasztásra való felkészülés időszaka. Ekkor emelt szintű 

előkészítő választható bármely tárgyból a meghatározott szabályok szerint. A 

tehetséggondozás kiemelt eszköze ebben az időszakban a pályaválasztási orientálást 

követő személyes mentorálás is. 

A négy évfolyamos gimnázium az említettek közül az utóbbi két szakaszból áll. 

 

 

 

Kiemelt területek 

 

Az anyanyelvi készségek  fejlesztése a tehetséggondozás szilárd alapja. Ezért a 5. (humán 

irányultságú osztályainkban 6. is) 7. osztályban a magyar nyelv és irodalom óraszámot 

megemeltük. 

A Hit- és erkölcstan nyolc illetve négy éven keresztül végigkíséri az oktatást. 
A kísérletezés, a megfigyelés, a természettudományos gondolkodás differenciált fejlesztése és 

alkalmazása, a műszaki ismeretek hétköznapi életben is használható elemeinek gyakorlati 

elsajátítása a Nat kiemelten fontos tartalma. Cél, hogy a természettudomány ismeretei és 

módszerei úgy épüljenek be a diákok gondolkodásába és tevékenység-repertoárjába, hogy 

előhívhatók legyenek a mindennapi problémák értelmezése és megoldása során. Az átlagosnál 

elmélyültebb természettudományos érdeklődés felkeltését és a tehetséggondozást a helyi 

tantervünkben megjelenő többlet természettudományos órák, valamint a Természettudományi 

gyakorlatok tantárgy biztosítják. Ez utóbbit 5. osztályban tömbösítjük, terepgyakorlatokon 

tanítjuk. 

A középiskolákban biztosítani kell a megkezdett első idegen nyelv folytatólagos oktatását és 

az érettségi idejére annak legalább B2 szintű elsajátításának lehetőségét. A középiskolákban 

második idegen nyelvként szabad választás szerint tanulhatók a felkínált nyelvek. Mivel az 

idegen nyelvek ismerete minden területen kiemelt fontosságú, az idegen nyelvi órák számát a 

nyolc évfolyam mindegyikén növeltük az általános kerettantervi ajánláshoz képest.  

Mindkét osztályban fontosnak láttuk a Hon-és népismeret (6. osztály) és a Latin 

örökségünk (5-6. osztály) tantárgyi órákkal megalapozni a történelemtanítást. 

A Művészetek területen 11-12. osztályban Vizuális kultúrát  valamint Tánc és drámát 

tanítunk, ez utóbbit a Magyar irodalomba integráltan. 

9-12. osztályban a szabad órakeretet az idegen nyelvekre és a kötelező és szabadon 

választható érettségi tárgyakrafordítjuk.  

A Filozófia tantárgyat a 12. évfolyamon tanítjuk.  

 

Mindennapos testnevelés 

 
Statisztikai adatokkal igazolható, hogy a középiskolás gyermekek felénél diagnosztizálható 

valamilyen tartási rendellenesség, gerincferdülés, statikai lábbetegség. Ezek az általános iskolában 

kezdődő és a középiskolában fokozódó elváltozások rendszeres testmozgással, célirányos 

gimnasztikával megelőzhetőek lennének. Az elváltozások gyakorisága nem igazolja a testnevelési 

órák hatékonyságát. Nem az a fontos, hogy minél nagyobb erőkifejtésre serkentsük a fiatalokat, 

hanem azzal tudunk segíteni, ha megadjuk a lehetőséget a mindennapi testmozgásra. Ezt 

felismerve, a Köznevelési Törvény előírja a mindennapos testnevelési óra beépítését.  

Ha az a célunk, hogy a gyerekek életelemévé váljon a mozgás, mert ez egészséges fejlődésük 

elengedhetetlen feltétele, e téren a belátás és a szándék kevés, ennek feltételeit meg kell teremteni. 
Az iskola a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében szervezi meg. A heti 

öt órából legfeljebb heti két órát iskolánkban tánccal, úszásoktatással, az iskola által felkínált 
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sporttevékenységekkel, vagy a tanuló kérelme alapján sportszervezet, sportegyesület keretei 

között végzett igazolt sporttevékenységgel lehet kiváltani. A mindennapos testnevelés keretén 

belül 1 órában néptáncot tanítunk 5. évfolyamon. 12. osztályban választható délutáni 

testnevelés keretében a társas tánc. 

A tanulószobai szolgáltatásunkat igénybe vevő diákok a délutáni programjuk részeként vagy 

udvari mozgásos foglalkozáson vesznek részt, ha az időjárás megengedi, a testnevelési órákon 

felül. Ezen felül választható mozgási lehetőségek az iskolában: DSK foglalkozások, asztalitenisz, 

kondicionálóterem használata. A felsorolt lehetőségek biztosítása lefedi a teljes tornaterem- és 

udvarkapacitásunkat. A törvényi előírások maradéktalan teljesítése érdekében néhány év múlva 

szükségessé válik újabb tornaterem építése.  

Száraz időben a szünetekben biztosítjuk a tanári felügyeletet az udvaron, hogy a gyerekek 

mozoghassanak. 

 

 

Tantárgyi struktúra és óraszámok az 5–12. évfolyamon  

  

Óraterv a kerettantervekhez – 5-12. évfolyam, gimnázium REÁL irányultság 

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

Magyar nyelv és irodalom 5 4 4 4 4 4 4 4 

I. idegen nyelv 4 4 4 4 5 5 5 3 

II. idegen nyelv         4 4 4 3 

Matematika 5 5 4 4 4 3 4/5 4/6 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
  2 2 2 2 3 3 

Hit- és erkölcstan 2 2 2 2 2  2  1 2  

Etika             1   

Filozófia        1 

Latin örökségünk 2 2       

Természetismeret 2 2             

Természettudományi 

gyakorlatok 
1 1 1 1     

Biológia-egészségtan     2 1   2 2 2 

Fizika      2 2 2 2 2   

Kémia     2 2 2 2     

Földrajz     2 2 2 2     

Ének-zene 1 1 1 1 1 1     

Vizuális kultúra 1 1 1 1 1 1  1  1 

Dráma és tánc/ 

Hon- és népismeret* 
 

  

1honismeret 

  

 
  

      
 

 

Dráma és tánc/ 

Mozgóképk. és média* 
      

  

 

 

1média 
  

1 

  

1 

  

Művészetek**             (2) (2) 

Informatika  1 1 1 1 1 1    

Technika, életvitel és 

gyakorlat  
1 1   1       1 

Testnevelés és sport 

„délelőtti óra” 
4+1néptánc 4 3 3 3 3 3 3 
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Osztályfőnöki 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Testnevelés plusz (TP)  1 2 2 2 2 2 1+1 

Órarendi minimum 31 31 32 32 35 35 32+E 30+E 

Összes 31 32 34 34 37 37 32+TP+E 30+TP+E 

Emelt szintű előkészítő       E min.1 E min.3 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 35 36 35 35 

*  A két tantárgy valamelyikének választása kötelező. 
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Tantárgyi struktúra és óraszámok az 9–12. évfolyam 

 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 5-12. évfolyam, gimnázium HUMÁN irányultság 

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

Magyar nyelv és irodalom 5 5 4 4 4 4 4 4 

I. idegen nyelv 4 4 4 4 5 5 5 3 

II. idegen nyelv         4 4 4 3 

Matematika 4 4 3 3 4 3 4/5 4/6 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
  2 2 2 2 3 3 

Hit- és erkölcstan 2 2 2 2 2  2  1 2  

Etika             1   

Filozófia        1 

Latin örökségünk 2 2       

Latin nyelv   2 2     

Természetismeret 2 2             

Természettudományi 

gyakorlatok 
1 1       

Biológia-egészségtan    2 1   2 2 2 

Fizika    2 2 2 2 2   

Kémia     2 2 2 2     

Földrajz     2 2 2 2     

Ének-zene 1 1 1 1 1 1     

Vizuális kultúra 2 1 1 1 1 1  1  1 

Dráma és tánc/ 

 

Hon- és népismeret* 

 
 

  

 

1honismeret 

    

      
 

 

Dráma és tánc/ 

Mozgóképk. és média* 

 

 
      

 

1 média 
  

1 

  
1 

  

Művészetek**             (2) (2) 

Informatika 1 1 1 1 1 1    

Technika, életvitel és 

gyakorlat  
1 1  1    1 

Testnevelés és sport 4+1néptánc 4 3 3 3 3 3 3 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 1 1 1 

Testnevelés plusz (TP)  1 2 2 2 2 2 1+1 tánc 

Órarendi minimum 31 31 32 32 35 35 32+E 30+E 

Összes 31 32 34 34 37 37 32+TP+E 30+TP+E 

Emelt szintű előkészítő       E min.1 E min.3 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 35 36 35 35 
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Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium 

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

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 

I. idegen nyelv 5 5 5 3 

II. idegen nyelv 4 4 4 3 

Matematika 4 3 4/5 4/6 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
2 2 3 3 

Hit- és erkölcstan 2  2  1 2  

Etika     1   

Filozófia    1 

Biológia – egészségtan   2 2 2 

Fizika 2 2 2   

Kémia 2 2     

Földrajz 2 2     

Ének-zene 1 1     

Vizuális kultúra 1 1  1  1  

Dráma és tánc/ 

Médiaismeret 

 

1média 
  

1 

  

1 

  

Művészetek**     (2) (2) 

Informatika 1 1    

Életvitel és gyakorlat         

Testnevelés és sport 3 3 3 3 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Testnevelés plusz (TP) 2 2 2 1+1 

Órarendi minimum 35 35 32+E 30+E 

Összes 37 37 32+TP+E 30+TP+E 

Emelt szintű előkészítő   E min.1 E min.3 

Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35 35 

 

** 11–12 évfolyamon a  Vizuális kultúra és a Dráma és tánc kerettanterveiből töltöttük fel a 

Művészetek órakeretét. A Dráma és táncot a Magyar nyelv és irodalomba integráltan tanítjuk. 

 

Alkalmazott kerettantervek  

 

Tantárgy A kerettanterv megnevezése 

Fizika B változat 

Kémia B változat 

Biológia B változat 

Ének-zene A változat 

Dráma és tánc/Mozgóképkultúra Mozgóképkultúra és médiaismeret 9. évfolyam 

Latin örökségünk/Társadalomismeret Latin örökségünk 
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Művészetek Dráma és tánc és Vizuális kultúra 

 

 

Szabadon választott tantárgyak  

Latin nyelv 6-8. évfolyam 

Természettudományi gyakorlatok 5-8. évfolyam 

Filozófia 12. évfolyam 

 

Kötelezően választható tantárgyak  Éves óraszám 

Magyar nyelv és irodalom emelt 

szintű előkészítő 

11-12. évfolyam 2 

Angol nyelv emelt szintű előkészítő 11-12. évfolyam 2 

Német nyelv emelt szintű előkészítő 11-12. évfolyam 2 

Francia nyelv emelt szintű 

előkészítő 

11-12. évfolyam 2 

Matematika emelt szintű érettségi 

előkészítő 

11-12. évfolyam 1/2 

Történelem emelt szintű érettségi 

előkészítő 

11-12. évfolyam 2 

Biológia emelt szintű érettségi 

előkészítő 

11-12. évfolyam 2 

Kémia emelt szintű érettségi 

előkészítő 

11-12. évfolyam 2 

Fizika emelt szintű érettségi 

előkészítő 

11-12. évfolyam 2 

Informatika programozói emelt 

szintű érettségi előkészítő 

11-12. évfolyam 2 

Földrajz közép- és emelt szintű 

érettségi előkészítő 

11-12. évfolyam 2 

Informatika alkalmazói középszintű 

érettségi előkészítő 

11-12. évfolyam 1  

Ének érettségi előkészítő 12. évfolyam 1  

Katonai alapismeretek 11-12. évfolyam 1 

Közgazdasági és pénzügyi 

alapismeretek 

11-12. évfolyam 1 

Műszaki ismeretek 11-12. évfolyam 1 

Családi életre nevelés 11-12. évfolyam 1 

A kiemelt (vastagon szedett) tantárgyi csoportokba legalább jó (4) osztályzattal lehet bejutni, 

a többi csoportban nincs előzetes követelmény. 

Latin érettségi előkészítőt heti 2 órában tartunk a 9-10. évfolyamon. 

Általános kerettanterveket adaptáltunk, a többlet órakeretek többnyire a tanultak elmélyítését 

szolgálják. A helyi tantervek terjedelmük miatt a Pedagógiai program MELLÉKLETÉT 

képezik, ezekben a többlet óraszámokat a többlet tartalmakat minden tantárgy esetében 

kiemeléssel jeleztük. 

11-12. osztályban az emelt szintű érettségi előkészítőn emelt szintű kerettantervet követünk 

matematikából. Ahol az emelt szintű óraszám az alapóraszámra ráépül (az összes többi 

tantárgy), általános kerettantervet használunk, erre építjük rá az emelt szintű 

többletkövetelményeket.  
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A szabadon felhasználható órakeret hasznosulása 

 

A 2011. évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésről a nyolcosztályos gimnáziumi forma 

működtetését akkor teszi lehetővé, ha benne fokozott hangsúlyt kap a tehetséggondozás. Ezért 

2012-től kísérleti jelleggel, iskolánk erősségeire és hagyományaira támaszkodva az iskola 

arculatát megtartva egy reál és egy humán irányultságú osztályt indítottunk.  

A fönt nevezett, az iskola egészére érvényes képzési prioritások (kiemelt területek) mellett a 

következő jellegzetességei vannak a reál illetve humán irányultságnak: 

A reál irányultságú osztály 5-6. évfolyamán emelt szinten, majd 7-8. osztályban emelt 

óraszámban tanítjuk a Matematikát, a Természettudományi gyakorlatok tanítása 

végigkíséri az 5-8. osztályt. A Természettudományi gyakorlatokat 5. osztályban 

óratömbösítéssel tanítjuk, évi 3 terepgyakorlat keretében. 

A humán alapozó osztályban az általános kerettanterv szabad órakeretét 5-7. osztályban a 

Magyar nyelv és irodalom kapta, a Latin örökségünk és a Latin nyelv tanítása végigkíséri 

az 5-8. osztályt. 

 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 5-12. évfolyam, gimnázium 

Reál/humán 

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

Magyar nyelv és 

irodalom 
4+1 4+0/1 3+1 4 4 4 4 4 

I. idegen nyelvek 3+1 3+1 3+1 3+1 3+2 3+2 3+2 3 

II. idegen nyelv         3+1 3+1 3+1 3 

Matematika 4+1/0 3+2/1 3+1/0 3+1/0 3+1 3 3+1 3+1 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek 

  2 2 2 2 3 3 

Hit- és erkölcstan 1+1 1+1 1+1 1+1 0+2  0+2  0+1  0+2 

Etika              1   

Filozófia        1 

Latin örökségünk 2 2       

Latin nyelv  0/1 0/2 0/2     

Természetismeret 2 2             

Természettudományi 

gyakorlatok 
1 1/0 1/0 1/0     

Biológia-egészségtan     2 1   2 2 2 

Fizika     2 1+1 2 2 2   

Kémia     1+1 2 2 2     

Földrajz     1+1 2 2 2     

Ének-zene 1 1 1 1 1 1     

Vizuális kultúra 1 1 1 1 1 1 0(+1) 0(+1) 

Dráma és tánc/Hon- és 

népismeret* 
  1     

        

Dráma és 

tánc/Mozgóképkultúra 
        1   

 0(+1) 

 

0(+1)  
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és médiaismeret*   

Művészetek**             2 2 

Informatika 1  1 1 1 1 1     

Technika, életvitel és 

gyakorlat  
1 1  1        1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 1 1 1 

Összes  
31 32 34 34 37 37 

32+ 

3kötelezően 

választandó 

30+ 

5kötelezően 

választandó 

 

Választható tantárgyak, foglalkozások; érettségi tárgyak, a pedagógusválasztás 

szabályai 

 

Érettségi előkészítők 

 

A kötelező érettségi tárgyakból középszintű érettségikre órarendi órákon (alapórákon) 

készülnek fel diákjaink. A választható tantárgyak közül középszintű érettségire felkészítő 

tanfolyamot indítunk megfelelő létszám esetén kémiából, informatikából, földrajzból és latin 

nyelvből, megfelelő létszámú jelentkező esetén készségtárgyakból is.   

Megfelelő létszám esetén indítunk emelt szintű előkészítőt matematika, biológia, történelem, 

magyar tantárgyakból, fizika, idegen nyelvekből is. Az érettségi előkészítőket 

felnőttoktatásban részt vevő diákjaink is látogathatják.  

Az előkészítőre való jelentkezés és az órák látogatása a következő rend szerint zajlik: Első 

körben felmérjük, hogy a következő tanévre milyen előkészítőket indítsunk, ezért egy 

előzetes kínálatot ismertetünk a tanulókkal. Az évfolyam érdeklődése alapján a második 

körben az igazgató döntése alapján az előkészítőt vezető tanár neve is megjelenik. Ezt a 

választását a tanuló már aláírásával erősíti meg, és a szülő aláírásával együtt nyilatkozatnak 

tekinthető, így kötelezettséget jelent. Ha a tanuló felvételt nyert a szabadon választott tanítási 

órára, az utolsó tanítási óra befejezéséig köteles azon részt venni. A szabadon választott 

tanórai foglalkozást az értékelés és minősítés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra 

lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mint a kötelező tanítási órát. Az előkészítőt tartó tanár 

megbízása az igazgató hatásköre. 

A tanuló a választását nagyon indokolt esetben 11. osztályban tanév elején (szeptember első 

két tanítási hetében) a szaktanárral egyeztetve, a szülő kérelmére, az igazgató engedélyével 

módosíthatja. 12. osztályban szintén nagyon indokolt esetben a tanuló a tanév folyamán 

bármikor kérelmezheti, hogy felmentsék az emelt szintű előkészítő alól, azonban más 

előkészítőre való felvételét ekkor az iskolának már nem kell biztosítania.  

Emelt szintű előkészítőre való felvétel feltétele, hogy a tanuló jó vagy jeles osztályzattal 

rendelkezzen az adott tantárgyból. Ha ez nincs meg, a szaktanár javaslata szükséges hozzá, 

hogy a jelentkező szintvizsgát tehessen a kérdéses tananyagból. Ha a diák olyan előkészítőre 

szeretne járni 12. osztályban, amelyre előzetesen nem járt, különbözeti vizsgát kell tennie. 

Mivel a heti kötelező óraszám (35 óra) 11-12. osztályban csak a testnevelés plusz (TP) és a 

kötelezően választott óraszámokat összeadva jön ki, azoknak a tanulóknak, akik nem felelnek 

meg egyik emelt szintű előkészítő feltételeinek sem, a felkínált egyéb 1-2 heti óraszámú 

tantárgyakra jelentkezhetnek, mint a Katonai alapismeretek, Közgazdasági és pénzügyi 

alapismeretek, Műszaki alapismeretek, Informatika (alkalmazói ismeretek). 

Iskolánkban a következő választható tantárgyakból tehető érettségi vizsga: katolikus hit- és 

erkölcstan, református és evangélikus hit- és erkölcstan, idegen nyelvek – angol nyelv, német 
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nyelv, francia nyelv, latin nyelv, kémia, biológia, fizika, földrajz, informatika, filozófia, 

testnevelés, ének, vizuális kultúra. 

 

Tanórán kívüli foglalkozások 

 

Iskolánkban nevelési célkitűzéseink megvalósításához fontosak a tanórán kívüli 

foglalkozások, amelyek az érdeklődő tanulók számára egy-egy területen biztosítják az 

ismeretek elmélyítését, a felfedezés és az alkotás örömét.  

A tanórán kívüli foglalkozások megszervezése jelentős mértékben függ a tanulók és a szülők 

igényétől. A tanulószobai foglalkozásokat intézményünk oly módon szervezi meg a szülők 

igényei alapján, hogy segíteni tudjon a családoknak az iskolai felkészítéssel és a gyermek 

napközbeni ellátásával összefüggő feladatok ellátásában. A tanulószobai foglalkozások 

megszervezése 5-8. évfolyamon történik. A szülőnek tanév elején kell írásbeli jelentkezést 

leadni, de az életvitel bármikor változhat, ezért tanév folyamán is van lehetőség a 

csatlakozásra. 

A diáksportkör keretében a következő szakosztályok működnek: kosárlabda, floorball, 

röplabda és gimnasztika.  A diáksportköri foglalkozásokat iskolánk testnevelő tanárai heti 2 

órában látják el. A mindennapos testnevelés keretében TP („testnevelés plusz”) délutáni 

foglalkozást tartunk, ami azoknak a tanulóinknak kötelező, akik nem sportolnak rendszeresen 

valamely egyesületnél. 

A szakkörökre való jelentkezés tanév elején történik. Ilyen jellegű délutáni foglalkozások 

tartására az igazgató kéri fel és bízza meg a tanárokat a lehetőségek függvényében. 

Korrepetálásokat a sokéves tapasztalat alapján legbiztosabban a matematika és kémia 

tárgyakból indítunk. 

Az énekkar minden évfolyam számára hozzáférhető. 

A diákszínpad munkájában való részvétel 5-8. osztályban jelentkezés, felsőbb évfolyamokon 

szereplőválogatás alapján történik.  

A választott szakkörön való részvétel fél évig kötelező. 

A választott foglalkozásokat vezető tanárt az igazgató jelöli ki. 

 

Egyéb tanórán kívüli foglalkozások 

 

Iskolánk életében vannak olyan közös délutáni rendezvények, amelyek az iskola életét 

színesítik, és a nevelés más, nem tanórai lehetőségét kínálják az iskola számára. A diáknapi 

rendezvények sokszínű, változatos kikapcsolódási, szórakozási lehetőséget biztosítanak 

tanulóink számára, ezen programok megrendezésében nagymértékben érvényesül a tanulói 

önállóság, az öntevékenység.  

A szabadidő-szervező tevékenysége révén tesszük lehetővé, hogy tanulóink csoportos színház- 

és mozilátogatáson vegyenek részt. Ezen túlmenően külső előadók meghívásával biztosítjuk a 

szabadidő tartalmas eltöltését. Időnként túrákat, természetjárást szervezünk. Közös lelki 

programokon, zarándoklatokon, hitéleti tevékenységeken veszünk részt.  

Az önkéntes közösségi szolgálat szervezett keretek közti lebonyolítása az osztályfőnökök 

feladata. Ennek koordinálásával az igazgató egy vagy több felelőst bíz meg. A dokumentálás 

segítése végett a 2012-2013-as tanévben először adunk ki intézményi közösségi szolgálati 

naplót. 

 

A csoportbontások, a foglalkozások szervezésének elvei 

 

A csoportbontás kapcsán olyan erőteljesen egymás ellen ható szempontokat kell mérlegelni és 

egyeztetni, mint az osztályközösség kialakulásának zavartalansága, a minél hatékonyabb 

oktatás, az órarend ésszerűsége, költségek.  
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Amennyire az intézmény gazdasági keretei engedik, igyekszünk biztosítani a bontást a nagy 

létszámú osztályokban az alapórai informatika, matematika, élő idegen nyelv tantárgyaknál 5-

10. osztályban, valamint testnevelésből minden évfolyamon.  

 

Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök 

kiválasztásának elvei 

 

Az iskolánkban a pedagógusok elsősorban olyan nyomtatott taneszközöket (tankönyv, 

munkafüzet, térkép, stb.) használnak a tananyag feldolgozásához, amelyeket az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma tankönyvvé nyilvánított. A tankönyvjegyzékben nem szereplő 

taneszközök beszerzéséhez a szülők írásbeli jóváhagyását előzetesen be kell szerezni. A 

nyomtatott taneszközökön túl néhány tantárgynál (testnevelés, technika, rajz) egyéb 

eszközökre is szükség van. 

A tankönyvek, taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő 

szempontokat veszik figyelembe:  

 feleljenek meg az iskola helyi tantervének, 

 a lehető legjobban fedjék le a műveltségterület-tantárgy tartalmát, 

 az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat kell előnyben részesíteni, amelyek több 

tanéven keresztül használhatók, tartósak, 

 új taneszközöket csak abban az esetben kell bevezetni, ha használatuk lényegesen 

jobbítja az oktatás minőségét, és a munkaközösség egyetért a váltás szükségességében. 

Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező 

taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei határozzák meg az iskola helyi tanterve 

alapján.  

Azoknak, akiknek az ingyenességet a törvény biztosítja, a tankönyveket, 

feladatgyűjteményeket az iskolai könyvtárból történő kölcsönzéssel biztosítjuk, ezeket a tanév 

végén vissza kell adni a könyvtárnak. A munkafüzetek, nyelvkönyvek, munkáltató 

tankönyvek a tanév végén a tanuló tulajdonába kerülnek, ezeket nem kell visszaadni. A 

tankönyvek megrendelésekor lehetőség van a tankönyvek megvásárlása mellett dönteni. 

 

Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei 

 

Az iskola 5-12. évfolyamán a tanuló magasabb évfolyamba lépésének feltétele, hogy a tanuló az 

adott tanév tantárgyi követelményeit legalább elégséges szinten teljesítse. Ennek részletes 

követelményeit az egyes tantárgyak esetében a munkaközösségek részletesebben is szabályozzák, 

ezt a Helyi tanterv MELLÉKLETE tartalmazza. 

A 11-12. osztályban az emelt szintű csoportba való bekerülés feltétele a legalább jó (4-es) 

osztályzat.  

A II. idegen nyelvi csoportba való bekerülés igényfelmérés alapján történik. 

5.és 9. évfolyamra felvételi eljárás során lehet bekerülni. Ennek szabályait külön fejezetben 

foglaltuk össze. 
 

A felnőttoktatás  

 
A felnőttek középiskolája 9-12. osztályának feladata az általános műveltség kiterjesztése és 

elmélyítése, a magasabb műveltség megszerzésének megalapozása, az érettségi vizsgára és a 

munkába állásra, illetve felsőfokú tanulmányok megkezdésére, illetve szakmai vizsgákra való 

felkészítés érdekében. Olyan ismereteket és képességeket nyújt, amelyek átfogják az általános 

műveltség középiskolai körét, tekintetbe véve a tanulók élettapasztalatait és korábbi (általános 

iskolai, illetve megszakított középiskolai) tanulmányait, rendezve és kiegészítve ezek 

eredményeit. Ebből kiindulva a felnőttek középiskolája megteremti az érettségi, a középfokra 
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alapozott szakképzés, a felsőfokú továbbtanulás, a munkaerő-piacon történő előnyösebb 

elhelyezkedés, illetve a szakmai végzettség megszerzésének lehetőségét. Rehabilitációs 

lehetőséget biztosítanak korábbi iskolai kudarcaik kompenzálására. Módot nyújtanak a 

tanulók személyiségének minél átfogóbb fejlesztésére, szocializálására. 

 

Tantárgyi rendszerek és óraszámok a felnőttoktatásban 
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Évfolyam/ 

Tantárgyak 

9. 10. 11. 12. 

esti levelező esti levelező esti levelező esti levelező 

Anyanyelv, 

kommunikáció 
1 0,5 1 0,5 1 0,5 

0,5 

+ 0,5 
0,5 

Magyar irodalom 
2 2 2 2 2 2 

2 

+ 1 

1 

+1 

Matematika 
3 2 3 2 3 2 

2 

+ 1 

2 

+1 

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

Kémia 1 0,5 1 0,5 1 0,5 - - 

Földrajz 1 0,5 1 0,5 1 0,5 - - 

Biológia 1 0,5 1 0,5 1 0,5 - - 

Történelem és 

állampolgári 

ismeretek 

1 1 1 1 1 1 
1 

+1 
1 

Művészeti ismeretek 1 - 1 - 1 - - - 

Idegen nyelv 

(Angol/Német) 
2 2 2 2 2 2 

2 

+ 1 
2 

Osztályfőnöki óra 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 

Filozófia - - - - - - 1 0,5 

Szabadon tervezhető  - - - - - - 5,5 2,5 

Összesen 15 10 15 10 15 10 15 10 

 

 
 

Az intézményben folyó nevelő-oktató munka ellenőrzési, értékelési rendszere 

 
Az iskola követelményrendszere 

 

Iskolánk nevelő-oktató tevékenységéből adódóan sokrétű követelményrendszert állítottunk fel 

a diákok számára. Az ezeknek való megfelelés vagy meg nem felelés alapelveit foglaljuk 

össze az alábbiakban. 

A követelményrendszer három nagyobb részre osztható: 

1. Tantárgyi követelmények - ezt a NAT alapján és az érettségi vizsga követelményei 

alapján a helyi tanterv határozza meg. A tantárgyi megmérettetésnek fontos részét 

képezik az írásbeli és szóbeli számonkérések, tantárgyi versenyek, pályázatok. 

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

konkrétan az iskola Házirendje tartalmazza. 

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

 

A követelményrendszer megtartása, megtartatása szempontjából alapvetően fontos a fegyelem 
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és a fegyelmezés, a jutalmazás és a büntetés kérdése, ezek alapelveinek kidolgozása, amely 

során az alábbiakat kell figyelembe venni: 

 

1. Csak az iskola pedagógiai programjában elfogadott tananyagot lehet megkövetelni. 

2. A követelmények megállapításánál figyelembe kell venni az életkori sajátosságokat. 

3. Figyelembe kell venni a tanuló képességeit. 

4. Összhangot kell teremteni az egyes tantárgyak között, ne legyen egyik sem 

túlhangsúlyozva vagy elhanyagolva a másik tantárgy rovására. 

5. Csak az önmagával szemben is igényes tanár tud igényességre nevelni. 

6. A tantárgyi és tanórai követelmények legyenek világosak, egyértelműek és teljesíthetőek. 

A tanév elején közölt elvárások ne változzanak a tanév során, a tanuló érezze a 

következetességet és a kiszámíthatóságot. 

 

 

Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérése 

 

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

jelentős szerepe van a személyiség fejlesztésében: ösztönzést ad, fejleszti a felelősségérzetet 

és önértékelő képességet, önnevelésre késztet. 

Az objektív, igazságos értékelés - osztályozás előfeltétele a világosan megfogalmazott és 

következetesen érvényesített követelményrendszer. Ugyanakkor a tanuló önmaga 

teljesítményéhez, egyéni képességeihez is viszonyítani kell. Az értékelés, osztályozás a 

tanulókat egyénenként is segítik abban, hogy a tőlük elvárható maximumot nyújtsák. Akár 

elismerő az értékelés, akár bíráló, a bizalomra kell, hogy épüljön. 

Az ellenőrzésnek ki kell terjedni az írásbeli házi feladatra, órai tevékenységre, füzetvezetésre 

is. Ez utóbbi különösen igaz az 5-8. évfolyamokon. 

Bármely tantárgy ellenőrzési - értékelési rendszerében a folyamatosság, a személyesség és a 

megfelelő számú osztályzat elengedhetetlen követelmény, csak így lehet a tanuló tudásáról, 

képességeiről és szorgalmáról alkotott kép reális.   

Az ellenőrzés formái tantárgytól, tananyagtól, az oktatási céltól, a tanulók egyéniségétől és 

számos más tényezőtől függően rendkívül változatosak lehetnek. A szóbeli ellenőrzés, 

számonkérés minden tantárgyból szükséges, különösen hangsúlyos azoknál a tantárgyaknál, 

ahol az érettséginek szóbeli része is van.  

Az iskola írásbeli beszámoltatás következő formáit alkalmazzuk iskolánkban: röpdolgozat, 

amely egy rész ismeretcsoport tudási és megértési szintjét méri. A dolgozat időtartama 10 - 45 

perc értékelése egyenértékű egy szóbeli felelet súlyával. A röpdolgozat íratásával cél a 

rendszeres tanulásra nevelés és az ismeretek elsajátításának mérése. Időpontját a tanuló előre 

nem ismeri.  

Témazáró dolgozat: egy-egy témakör, tananyagfejezet, 10 - 20 tanóra anyagának 

tudásszintjét, rendszerezési képességeket, logikai összefüggések felismerését méri. A 

dolgozat írásának időtartama általában 45 perc, kivételes esetben 90 perc. A témazáró 

dolgozatok megírásának időpontját a megíratás előtt legalább 1 héttel a tanuló tudomására 

kell hozni. Egy napon 2 témazáró dolgozatnál több nem íratható.  

Az írásbeli dolgozatokat a szaktanárnak a megírást követő 10, a témazárókat 15 munkanapon 

belül ki kell javítania, eredményét a tanulóval ismertetni kell. A dolgozatok értékelése 

általában egy érdemjeggyel (magyar irodalomból ettől eltérően két vagy három jegy is 

adható) történik. 

Az egyes tantárgyak helyi tantervében az iskola évfolyamonként meghatározza a tanév során 

írandó témazárókat, az értékelés rendjét.  

Szóbeli számonkérésformák a felelés és a kiselőadás. A szóbeli és írásbeli számonkérések 

csak a tanóra keretében történnek. Kivételt képezhetnek olyan javító dolgozatok, 
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konzultációk, amelyek a tanuló javát szolgálják. Kisérettségi és évfolyamot vagy osztályt 

mérő huzamosabb vizsga a munkaközösségek előzetes egyeztetése nélkül nem szervezhető. 

 

 

Értékelés, minősítés 

 

A minősítés - osztályozás ne legyen mechanikus művelet, értékelje a tanuló igyekezetét, a 

teljesítmény változásának irányát is. A tanulók tantárgyi teljesítményét a tárgyat tanító 

pedagógus ellenőrzi, értékeli, osztályozza - teljes jogkörrel és felelősséggel. 

A diagnosztikus értékelésnél, amikor a gyerekek előzetes ismereteit méri fel a tanár (pl. tanév 

elején az érettségi előkészítő csoportokban, nyelvi csoportok előzetes felmérése érdekében), 

nem alkalmazunk minősítő értékelést, hiszen annak nem ez a funkciója. A formatív értékelés 

esetében lehet már minősíteni, de a diák lehetőséget kaphat a javításra, ha a tananyag ezt 

megedi. Alkalmanként – amennyiben formatív értékelésről van szó - lehet olyan módszert is 

alkalmazni, hogy a tanár csak annak a tanulónak írja be az osztályzatot, aki kéri. Amikor 

teljes mértékben befejezte a csoport az adott anyagrész feldolgozását, következik a 

szummatív, lezáró, összegző értékelés. Az osztályzatok mindig szummatív funkciót is 

betöltenek, miközben formatív (megerősítési) szerepük is jelentős. 

 

Az értékelés - osztályozás a hagyományos ötös fokozatú rendszerben történik. Jeles (5), jó 

(4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1). A szorgalmi időben kapott osztályzatokat a 

tanuló vagy a pedagógus bejegyzi az ellenőrző könyvbe. A szülő a bejegyzéseket aláírásával 

veszi tudomásul. 

A tanév végén az egyes tantárgyakban elért kiemelkedő teljesítményért a tanuló dicséretet 

kaphat. Kitűnő az a tanuló, akinek minden osztályzata jeles. Jeles a tanuló eredménye, ha 

tantárgyi átlaga legalább 4,80. A dicséretek bejegyzése a záradékolási szabályoknak 

megfelelően kerül be a bizonyítványba és a naplóba. 

 

A tanuló magatartásának és szorgalmának minősítése 

 

A tanulók magatartásának és szorgalmának minősítésénél az osztályfőnök alapos indok 

alapján a nevelőtestület egyetértésével az alább felsoroltaktól eltérhet. Nem szükséges minden 

kritérium együttes megléte a minősítés megállapításához. A nevelőtestület jogosult annak 

elbírálására, hogy melyik minősítés állja meg jobban a helyét. Az osztályozó konferencián a 

minősítés fölötti véleménykülönbség esetén adott osztályban több tantárgyat tanító pedagógus 

véleménye többszörösen számítandó. Szavazategyenlőség esetén az osztályfőnök véleménye a 

mérvadó. 

Magatartás 

Példás (5) magatartású az a tanuló, aki az iskola házirendjében foglaltakat megtartotta, 

fegyelmező intézkedést nem alkalmaztak vele szemben. Nincs igazolatlan hiányzása, nem 

késik el a tanítás megkezdéséről. A tanórán fegyelmezett, kötelességtudó magatartást tanúsít. 

Figyelmeztetésben nem, tanári dicséretben részesült. Felelősséget érez nemcsak önmagáért, 

hanem az osztály, az iskola közösségéért, s ennek megfelelően cselekszik. Az osztály, az 

iskola rendezvényeinek szervezésében, lebonyolításában aktívan, tevőlegesen közreműködik. 

Nem beszél közönségesen, trágárul. Közösségi portálokon, nyilvános megjelenések 

alkalmával is vállalható, tisztességes, az iskolára is jó fényt vető a megjelenése, 

megnyilvánulásai. 

Jó (4) magatartású az a tanuló, aki az iskola házirendjének előírásait súlyosan nem sértette 

meg, fegyelmező intézkedést legfeljebb enyhe szinten alkalmaztak vele szemben, dicséretet is 
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kiérdemelt. Társai számára nem mindenben követhető példa, de tanórai magatartása, 

megjelenése, tanulmányokhoz való viszonyulása, embertársai iránti magatartása általában 

kifogástalan. A Házirend ellen durva és gyakori vétségei nincsenek. Hibáit belátja, jóvátenni 

igyekszik. Rossz szokásaihoz nem ragaszkodik, azokat igyekszik levetkőzni. Magatartásában 

fejlődés tapasztalható. Igazolatlan óráinak száma legfeljebb 2. Az osztály és az iskola 

rendezvényein részt vesz. 

Változó (3) magatartású az a tanuló, a közösségi munkában vonakodva vesz részt, 

viselkedésével szemben kifogások merülnek fel, a Házirend ellen gyakran vét, fegyelme 

ingadozó, személyiségével az osztályban többször van probléma, képességei alatt teljesít,  

egynél több elmarasztalása van, előfordul, hogy nem tartja tiszteletben a közösség, tanárok, 

tanulók, alkalmazottak emberi méltóságát; beszédmódja, hangneme kifogásolható, igazolatlan 

óráinak száma legfeljebb 5. 

Rossz (2) magatartású az a tanuló, aki magatartásával a közösség értékrendjét rossz irányba 

befolyásolja, hibáit nem látja be, tanulmányi és közösségi feladatait nem teljesíti 

képességeinek megfelelően, az iskola belső rendje, a közösség tagjai ellen szándékosan vét: 

osztálytársait zaklatja, kirekeszti, bántja, így magatartása összeegyeztethetetlen iskolánk 

szellemiségével. Jogai gyakorlása mások jogsérelmével jár együtt, magatartása sérti tanárai 

vagy tanulótársai személyiségi jogait, durva, tiszteletlen, tanórai magatartása erősen 

kifogásolható. Megtéveszti vagy megkárosítja diáktársait, tanárait. A Házirend ellen gyakran 

vagy súlyosan vét, ezzel súlyosan csorbítja az iskola jó hírnevét,, ezért igazgatói 

figyelmeztetésben, intésben vagy nevelőtestületi figyelmeztetésben részesült. Igazolatlan 

óráinak száma 5 óránál több. 

Ha a tanuló a második félévben az első félévihez képest határozott, egyértelmű javulást mutat, 

tanév végén kaphat jobb jegyet a félévinél. 

Szorgalom 

Példás (5) a tanuló szorgalma, ha igényli tudása bővítését, ehhez céltudatosan, és ésszerűen 

szervezi meg munkáját, ha munkáját rend, rendszeresség, önállóság, fegyelem, pontosság 

jellemzi. A tanítási órákra képességeihez, körülményeihez mérten maximálisan és 

rendszeresen felkészül, az órákon aktívan bekapcsolódik az osztály munkájába. 

Képességeinek hiányát szorgalmával sikeresen tudja pótolni, két vagy több tárgyból – a többit 

nem elhanyagolva, hanem képességeihez mérten maximálisan teljesítve – javít. Országosan 

kiemelkedő sport- vagy művészeti eredményei mellett, szűkebb időkeretei között is mindent 

elkövet, hogy tanulmányi eredményei jók legyenek. Elégséges osztályzattal nem rendelkezik. 

Egyes területeken, a tananyagon felül is magas a teljesítménye (szakkörök, versenyek, 

gyűjtőmunka, projektmunka, alkotómunka), ezek miatt dicséretben részesült. Felszerelésére 

gondot fordít, részt vesz az iskola tanórán kívüli életében. 

Jó (4) a tanuló szorgalma, ha az elért átlageredménye képességeinek megfelelő, és általában 

szorgalmas munkájának köszönhető. Kötelességtudása jó, de nem minden tantárgyban 

kifogástalan. 

Nem tartja az előző évek eredményeit, alkalmanként figyelmetlenség, hanyagság jellemzi, 

ösztönözni kell a munkavégzésre. Órákon figyel, házi feladatait lelkiismeretesen elkészíti, 

megbízhatóan dolgozik, de érdeklődése megmarad az előírt tananyagon belül, vagy egy szűk 

területre korlátozódik, ahol kiemelkedően jól teljesít. Felszerelését általában elhozza. 

Tanulmányi területen elért eredményéért szaktanári dicséretet kapott. Országosan kiemelkedő 

sport- vagy művészeti eredményei mellett, szűkebb időkeretei között is igyekszik, hogy 

tanulmányi eredményei jók legyenek. Legfeljebb egy elégséges osztályzattal rendelkezik, ezt 

képességei miatt nem képes túlszárnyalni. 

Változó (3) a tanuló szorgalma, ha tanulmányi munkája ingadozó, figyelmetlen, pontatlan, 

kötelességmulasztása gyakori az iskolai és otthoni feladatok teljesítésében. Tanítási órákon a 
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munka elvégzésére gyakran figyelmeztetni kell, képességeihez képest alacsonyabb 

teljesítményt nyújt, ellenőrzésre szorul, felkészülése nem rendszeres, felszerelése gyakran 

hiányos, osztályzatai egyenetlenek. Két vagy több tárgyból rontott. Legfeljebb két tantárgyból 

van elégséges osztályzata, vagy egy tantárgyból elégtelen. 

Hanyag (2) a tanuló, ha feladatainak elkészítését rendszeresen elhanyagolja, munkája 

megbízhatatlan, esetleges. Kettő vagy több tárgyból félévkor vagy év végén elégtelen 

osztályzatot kapott, tanulmányi kötelességét rendszeresen elhanyagolja. A tanulás nem 

érdekli, segítséget nem vesz igénybe, vagy visszaél a segítséggel, komoly erőfeszítésre, 

munkavégzésre nem hajlandó. Nem törődik kötelességeivel, szétszórtság jellemzi, 

képességeihez mérten jóval gyengébb teljesítményt mutat.  

 

Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és 

korlátai 

 

Az önálló feladatmegoldás, a házi feladatok rendszeres elkészítése elengedhetetlen az 

eredményes munka szempontjából. A házi feladatok  céljai:  

- újra feldolgozni, elmélyíteni, rögzíteni az órán tanultakat;  

- készségszintig gyakorolni a tanult algoritmusokat;  

- önálló kutató- vagy alkotómunkát végezni valamely témában;  

A házi feladat mennyiségének meghatározásánál mindenkor figyelembe kell venni, hogy a 

tanulónak naponta 5-7 órája van, és minden órán tűznek ki a számára kötelezően megoldandó 

feladatot.  
A házi feladat elvégzésének hanyagságból történő elmulasztását pedagógiai eszközökkel és 

módszerekkel lehet és kell büntetni. Ez lehet feleltetés, a házi feladathoz hasonló feladat dolgozat 

formájában történő megíratása, pótfeladat kitűzése, stb.)  

A tanulók feladatmegoldási ideje, képességei és az egyes tárgyak követelményei annyira 

különbözőek, hogy egységes mérce felállítása látszatmegoldást jelentene. Az osztályfőnök 

feladata, hogy az arányosság megtartására odafigyeljen, és ha szükségesnek tartja, szót 

emeljen a rá bízottak érdekében. Ez nemcsak a túl sok házi feladatot érintheti, hanem az 

ellenkezőjét, az elégtelen felkészítést is.  

 
 

Az érettségi témakörök 

 

ANGOL, NÉMET, FRANCIA NYELV 

 

 KÉSZSÉGEK ÉS SZÖVEGFAJTÁK 

 

1. Olvasott szöveg értése 

2. Nyelvhelyesség 

3. Hallott szöveg értése 

4. Íráskészség 

5. Beszédkészség 

 

 

1. Személyes vonatkozások, család 

2. Ember és társadalom 

3. Környezetünk 

4. Az iskola 
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5. A munka világa 

6. Életmód 

7. Szabadidő, művelődés, szórakozás 

8. Utazás, turizmus 

9. Tudomány és technika 

 

 

BIOLÓGIA 
 

1. Bevezetés a biológiába 

1.1. A biológia tudománya 

1.2. Az élet jellemzői 

1.3. Fizikai, kémiai alapismeretek 

 

2. Egyed alatti szerveződési szint 

2.1. Szervetlen és szerves alkotóelemek 

2.2. Az anyagcsere folyamatai 

2.3. Sejtalkotók (az eukarióta sejtben) 

 

3. Az egyed szerveződési szintje 

3.1. Nem sejtes rendszerek 

3.2. Önálló sejtek 

3.3. Többsejtűség  

3.4. Szövetek, szervek, szervrendszerek, testtájak 

 

4. Az emberi szervezet 

4.1. Homeosztázis 

4.2. Kültakaró 

4.3. A mozgás 

4.4. A táplálkozás 

4.5. A légzés 

4.6. Az anyagszállítás 

4.7. A kiválasztás 

4.8. A szabályozás 

4.9. Szaporodás és egyedfejlődés 

 

5. Egyed feletti szerveződési szintek 

5.1. Populáció 

5.2. Életközösségek (élőhelytípusok) 

5.3.  Bioszféra 

5.4. Ökoszisztéma 

5.5. Környezet- és természetvédelem 

 

 

6. Öröklődés, változékonyság, evolúció 

6.1. Molekuláris genetika 

6.2. Mendeli genetika 

6.3. Populációgenetika és evolúciós folyamatok 

6.4. A bioszféra evolúciója 
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 ÉNEK–ZENE 

 

1. Reprodukálás 

1.1. Éneklés 

1.1.1. Népzene 

1.1.2. Műzene 

 

2.Befogadás 

   2.1. Zenetörténet 

   2.1.1. Népzene 

   2.1.2. Műzene 

   2.2. Zenefelismerés 

   2.2.1. Népzene 

    2.2.2. Műzene 

    2.3. Zeneelmélet 

    2.4. Dallamírás 

 

FILOZÓFIA 

 
1.Filozófiai problémák 
   1.1. Mi a filozófia? 

1.2. A létre vonatkozó kérdés 

1.3. Test-lélek probléma 

1.4. Megismerhetőség, igazság, bizonyosság 

1.5. Az én problémája 

1.6. Az idő filozófiai értelmezése 

1.7. A végesség emberi problémája 

1.8. Az érték problémája: a jó és a szép 

1.9. A szabadság kérdése 

1.10. Erkölcsi univerzalizmus és relativizmus 

1.11. A környezet- és bioetika problémái 

1.12. Globalizáció és társadalom 

 1.13. Hit és tudás 

 

 2. Filozófusok 

Platón, Arisztotelész, Szent Ágoston, Aquinói Szent Tamás, F. Bacon, Descartes, Locke, 

Berkeley , Hume, Spinoza, Rousseau, Kant, Hegel, Marx, Comte, J. S. Mill, Schopenhauer 

Kierkegaard, Nietzsche, Bergson, Husserl, Heidegger, Sartre, Bécsi Kör, K. Popper, Kuhn, 

Wittgenstein 



FIZIKA 

I. Mozgásformák 

- Egyenes vonalu egyenletes mozgas 

- Egyenes vonalu egyenletesen valtozo mozgas 

- Szabadeses 

- Fuggőleges hajitas 

- Vizszintes hajitas 

- Egyenletes kormozgas 

- Harmonikus rezgőmozgas 

- Csillapitott es csillapitatlan rezgesek, rezonancia 

- Mechanikai hullamok 

II. Dinamika 

- Vonatkoztatasi rendszer, inerciarendszer 

- Newton torvenyei 

- Lendulet es lendulet megmaradas 

- Tomegvonzas, sulytalansag 

- Mozgast befolyasolo hatasok 

- Pontszerű es merev test egyensulya, erő forgatonyomateka, egyszerű gepek 

III. Munka, energia teljesítmény, hatásfok 

- Allando erő munkaja, teljesitmeny, hatasfok 

- Munkafajtak 

- Energiafajtak 

- Energiamegmaradas torvenye 

IV. Termikus kölcsönhatás 

- Hőmerseklet, hőmerők 

- Hőmennyiseg, termodinamikai egyensuly 

- Hőtagulas 

V. Halmazállapot-változások 

- Halmazallapotok 

- Halmazallapotvaltozasok 

VI. Ideális gázok 

- Kinetikus gazelmelet 

- Allapotjelzők, allapotegyenlet 

- Allapotvaltozasok 

15 

- Belső energia 

- Hőelmelet főtetelei 

VII. Elektromos mező 

- Elektromos allapot, elektromos toltes 

- Elektromos mező jellemzese 

- Munkavegzes homogen elektromos mezőben 

- Kondenzator 

VIII. Egyenáram 

- Aramerősseg 

- Zart aramkor 
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- Aramforrasok es fogyasztok 

- Felvezetők 

- Egyenaram hatasai es munkaja 

IX. Időben állandó mágneses mező 

- Magneses alapjelensegek 

- Magneses mező 

- Magneses indukcio 

- Aram magneses mezeje 

- Magneses erőhatasok 

- Fold magnesesseg 

X. Időben változó mágneses mező 

- Indukcios jelensegek 

- Valtakozo aram 

- Generator, motor, dinamo 

XI. Elektromágneses hullámok 

- Teljes elektromagneses spektrum 

- Rezgőkor 

XII. A fény 

- A feny, mint hullam 

- Geometriai optika 

- A feny, mint reszecske 

XIII. Az anyag szerkezete 

- Atom, molekula, ion, elem 

- Avogadro torveny, atomi tomegegyseg 

16 

XIV. Az atom szerkezete 

- Atom reszei 

- Atommodellek 

- Kvantumszamok 

- Az elektron reszecske es hullamtermeszete 

XV. Az atommag 

- Erős kolcsonhatas, kotesi energia 

- Maghasadas, magfuzio 

- Radioaktivitas 

- Sugarvedelem 

XVI. Csillagászat 

- Bolygomozgas 

- Mesterseges egitestek 

- Naprendszer 

- Tejutrendszer 

- Ősrobbanas 

- A vilagegyetem jovője 

XVII. A fizikatörténet személyiségei 

Arkhimedesz, 

Kopernikusz, 

Kepler, 

Galilei, 
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Newton, 

Huygens, 

Watt, 

Ohm, 

Joule, 

Ampere, 

Faraday, 

Jedlik Anyos, 

Eotvos Lorand, 

J. J. Thomson, 

Rutherford, 

Curie-csalad, 

Planck 

Bohr, 

Einstein, 

Szilard Leo, 

Teller Ede, 

Wigner Jenő, 

 

XVIII.Felfedezések, találmányok, elméletek 

- Geo- es heliocentrikus vilagkep 

- „Egi es foldi mechanika egyesitese” 

- Tavcső, mikroszkop, vetitő 

- A feny termeszetenek problemaja 

- Gőzgep es alkalmazasai 

- Dinamo, generator, elektromotor 

- Az elektromagnesseg egyseges elmelete 

- Belsőegesű motorok 

- Az elektron felfedezesenek tortenete 

- Radioaktivitas, az atomenergia alkalmazasa 

- Rontgensugarzas 

- Kvantummechanika 

- Az űrhajozas tortenetenek legfontosabb eredmenyei 

- Felvezetők 

 
 

FÖLDRAJZ (FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK) 

 
1. Térképi ismeretek 
2. Kozmikus környezetünk 

2.1. A Naprendszer kialakulása, felépítése, helye a világegyetemben 

2.2. A Nap és kísérői 

2.3. A Föld és mozgásai 

2.4. Űrkutatás az emberiség szolgálatában 

 

3. A geoszférák földrajza 
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3.1. A kőzetburok  

3.2. A levegőburok  

3.3. A vízburok földrajza 

3.4. A talaj  

3.5. A geoszférák kölcsönhatásai 

 

4. A földrajzi övezetesség  

4.1. A szoláris és a valódi éghajlati övezetek 

4.2. A vízszintes földrajzi övezetesség 

4.3. A forró övezet 

4.4. Mérsékelt övezet 

4.5. A hideg övezet 

4.6. A függőleges földrajzi övezetesség 

 

5. A népesség- és településföldrajz 

5.1. A népesség földrajzi jellemzői 

A népesség számbeli alakulása, összetétele 

5.2. A települések földrajzi jellemzői 

 

6. A világ változó társadalmi-gazdasági képe 

6.1. A világgazdaság általános jellemzése, szerkezetének átalakulása és jellemző folyamatai 

6.2. A termelés, a fogyasztás és a kereskedelem kapcsolata 

6.3. A világ élelmiszergazdaságának jellemzői és folyamatai 

6.4 A világ energiagazdaságának és iparának átalakulása 

6.5. A harmadik és a negyedik szektor jelentőségének növekedése 

 

7. A világgazdaságban különböző szerepet betöltő régiók, országcsoportok és országok 

7.1. A világgazdasági pólusok 

7.2. A világgazdaság peremterületei 

7.3. Egyedi szerepkörű országcsoportok és országok 

 

8. Magyarország földrajza 

8.1. A Kárpát-medence természet- és társadalomföldrajzi sajátosságai 

8.2. Magyarország természeti adottságai 

8.3. Magyarország társadalmi-gazdasági jellemzői 

8.4. Hazánk nagytájainak eltérő természeti és társadalmi-gazdasági képe 

8.5. Hazánk nagyrégióinak (tervezési-statisztikai régióinak) természet- és társadalomföldrajzi 

képe 

8.6. Magyarország környezeti állapota 

 

9. Európa regionális földrajza 

9.1. Európa általános természetföldrajzi képe  

9.2. Európa általános társadalomföldrajzi képe 

9.3. Az Európai Unió földrajzi vonatkozásai 

9.4. Észak-Európa 

9.5. Nyugat-Európa  

9.6. Dél-Európa 
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9.7. Közép-Európa tájainak és országainak természet- és társadalom-földrajzi képe 

9.8. Kelet-Európa természet- és társadalomföldrajzi vonásai 

10. Európán kívüli földrészek földrajza 

10.1. A kontinensek általános természet- és társadalomföldrajzi képe 

10.2. Ázsia 

10.3. Ausztrália és Óceánia  

10.4. Afrika általános földrajzi képe 

10.5. Amerika  

 

11. A globális válságproblémák földrajzi vonatkozásai 

11.1. A geoszférák környezeti problémáinak kapcsolatai 

11.2. A népesség, a termelés és a fogyasztás növekedésének földrajzi következményei 

11.3. A környezeti válság kialakulása és az ellene folytatott küzdelem 

 

HIT- ÉS ERKÖLCSTAN (római katolikus hittan) 

 

I. Biblia 

Ószövetség 

1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták arany-koráig Őstörténet: a teremtés, Isten 

elgondolása a teremtett világról és az emberről; a bűnbeesés, a bűn következményei; az ősatyák 

istenélménye, meghívása, a nekik adott ígéret, a velük kötött szövetség. 

Mózes és a mózesi szövetség. 

A Dávidnak tett messiási ígéret. 

2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától a hellenista korig Illés, Ámosz és Ozeás 

próféta 

Izajás, a második Izajás, a harmadik Izajás 

Jeremiás próféta 

Ezékiel próféta 

Dániel próféta 

Alapvető ószövetségi bevezetés-tudományi ismeretek Az ószövetségi üdvtörténet fogalma, az 

ószövetségi kánon, irodalmi műfajok az Ószövetségben, az Ószövetség szövegtanúi és fordításai, 

a prófétaság fogalma és a prófétai irodalom jellemzése, a bölcsességi és a lírai irodalom, a 

zsoltárok fogalma és műfaja. 

Kompetenciák 

Szövegértelmezés Ószövetségi szöveg alapvető mondanivalójának, üzenetének értelmezése, 

kifejtése 

Esetelemzés A bibliai szövegek mondanivalójának aktualizálása a ma keresztényének életére. 

Véleményének indoklása, állásfoglalásának megalapozása. 

Újszövetség 

3. Krisztus misztériuma az evangéliumok alapján A gyermekségtörténetek értelmezése, Jézus 

tanítása, Jézus tettei (csodák), Jézus halála és feltámadása, a Szentlélek eljövetele 

4. Az apostolok kora az Újszövetség fényében Az ősegyház élete, a misszió, az első apostoli 

zsinat. 
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Péter apostol tanítása az Ap.Csel. és a Péter-levelek alapján. Pál apostol megtérése és missziós 

útjai. 

János és Jakab apostol tanítása a leveleikben. 

Alapvető újszövetségi bevezetés-tudományi ismeretek Az Újszövetségi üdvtörténet fogalma, az 

újszövetségi kánon, irodalmi műfajok az újszövetségi Szentírásban, újszövetségi szövegtanúk és 

fordítások. 

Az evangéliumok keletkezéstörténete. 

Az Ap.Csel. keletkezéstörténete és műfajai. 

Péter apostol leveleinek keletkezéstörténete. 

Jakab és János apostol leveleinek keletkezéstörténete 

Kompetenciák 

Szövegértelmezés Újszövetségi szöveg alapvető mondanivalójának, üzenetének értelmezése, 

kifejtése 

Esetelemzés Az újszövetségi szövegek mondanivalójának aktualizálása a ma keresztényének 

életére. 

Véleményének indoklása, állásfoglalásának megalapozása. 

 

II. Egyháztörténelem 

5. Az egyház ókora és középkora Az egyház történelmének kezdete, a keresztényüldözés kora. 

Egyetemes zsinatok az ókorban. 

A szerzetesség kialakulása a remetéktől Assziszi Szent Ferencig. A keleti (ortodox) egyház 

története. 

Szent István és az Árpád-házi szentek Jézus evangéliumának szolgálatában. 

Az egyház történelme mint üdvtörténet. 

Az egyházi állam fogalma. 

Egy egyházatya és/vagy az egyházmegye védőszentje életének és művének bemutatása. 

Két ó- vagy középkori pápa bemutatása. 

6. Az egyház újkora és legújabb kora A reformáció értékeiben és negatívumaiban rejlő isteni 

üzenet: forradalom helyett belső megújulás. 

A Trentói Zsinat a megújulás szolgálatában. 

Jézus örömhírének hiteles hordozói (néhány kiemelkedő jelentőségi szent életútjának és művének 

bemutatása). 

Az egyház története a felvilágosodás korától az I. Vatikáni Zsinatig. A keleti (görög katolikus) 

rítus jellemzői. 

Korunk kihívásai és a II. Vatikáni Zsinat. 

A 20. század egy nagy pápájának bemutatása 

Az ökumenizmus törekvései a 20. században az ökumenizmusról szóló zsinati nyilatkozat 

alapján. 

Kompetenciák 

Szövegértelmezés Egyháztörténeti forrás és egyházi dokumentumok elemzése, értelmezése. 

Esetelemzés Az egyháztörténeti események értelmezése és összevetése a mai kor problémáival. 

Az egyház mai helyzetének elemzése. 
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III. Dogmatika 

7. Ünnepeink liturgiája és dogmatikája (Krisztus megváltó tevékenysége, Mariológia) 

(A görög szertartású tanulók saját 

liturgikus hagyományuk alapján mutatják be a dogmatikai tanítást.) A teremtés, a bűnbeesés és az 

ígéret dogmatikája – az advent liturgiája 

A megtestesülés dogmatikája (Karácsony) 

A megváltás és a halálon túli lét dogmatikája (Húsvéti ünnepkör) 

A Szentlélekről szóló dogmatikai tanítás (Pünkösd) 

Az üdvtörténet, a misztérium, a liturgia és a misztériumokat értelmező dogmatika fogalma. 

A Mária-dogmák krisztológiai mondanivalója. 

A Lélek ajándékai – a karizmák. 

8. Az Eukarisztia és a szentségek 

(A görög szertartású tanulók saját 

liturgikus hagyományuk alapján mutatják be a dogmatikai tanítást.) A szentmise liturgiája mint 

az üdvtörténet valamennyi misztériumának emlékezete és megjelenítője. 

A szentség fogalma. A kegyelem fogalma. 

A keresztség és a bérmálás szentségének liturgiája és dogmatikája. 

A kiengesztelődés és a betegek kenetének liturgiája és dogmatikája. 

A házasság és a papi rend szentségének liturgiája és dogmatikája. 

A legfontosabb liturgikus jelképek. 

A szentek tiszteletének dogmatikája. 

A szentelmények liturgiája és dogmatikája. 

Az imádság dogmatikája. 

A szentmisén kívüli igeliturgia dogmatikája. 

Kompetenciák 

Esetelemzés A keresztény életgyakorlat örömei, nehézségei. 

Állásfoglalás, a vélemény indoklása. 

 

IV. A keresztény erkölcsi élet  

9. Az ember erkölcsi lény Az ószövetségi ember üdvtapasztalata saját erkölcsi mivoltáról. 

Jézus tanítása az ember erkölcsi mivoltáról és feladatáról. 

Az ember erkölcsi mivolta az egyház tanításában. 

A törvény az ószövetségi üdvtörténetben. 

A Jézusban beteljesedett ószövetségi törvény. 

Az üdvtörténeti erkölcstan fogalma. 

A törvény fogalma és fajtái az erkölcsteológiában. 

A teológiai erények. 

10. Az erkölcsi halál és az erkölcsi feltámadás A bűn és következménye az ó- és újszövetségi 

Szentírás alapján. 

A bűn következménye az egyház teológiai tanításában. 

Az erkölcsi feltámadás reménye az Ószövetségben, ténye és alapja az Újszövetségben. 
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Az erkölcsi feltámadás az egyház tanításában és gyakorlatában. 

A születéssel kapcsolatos erkölcsi problémák. 

A szexualitással kapcsolatos erkölcsi problémák. 

A házassággal kapcsolatos erkölcsi problémák. 

A halállal kapcsolatos erkölcsi problémák. 

Kompetenciák 

Esetelemzés Erkölcsi kérdések, mai erkölcsi problémák elemzése, állásfoglalás, a vélemény 

indoklása. 

 

V. Vallás – világvallások 

11. A vallás és a Krisztus-esemény bizonyossága A vallás fogalma és lehetősége a katolikus 

egyház önértelmezésében. 

A kereszténység előtti keleti vallások: hinduizmus, buddhizmus. 

A kinyilatkoztatásból merítő vallások: zsidó vallás, iszlám. 

Jézus történetisége pogány és zsidó források alapján. 

Jézus feltámadásának igazolhatósága. 

A vallásfilozófia fogalma. 

Az üdvtörténet apológiájának fogalma. 

Isten létének bölcseleti bizonyítása. 

A vallásszabadságról szóló zsinati nyilatkozat ismertetése. 

A nem keresztény vallásokról szóló zsinati nyilatkozat ismertetése. 

Mai vallási áramlatok. 

12. Az egyház és a kinyilatkoztatás Az egyház jézusi eredetének ténye és szükséges volta az 

újszövetségi iratok alapján. 

Az egyház négy ismertetőjegye (egy, szent, katolikus és apostoli) és szükséges volta. 

Az egyház fogalma a katolikus egyház önértelmezése alapján. 

Az egyház ószövetségi gyökerei. 

Az egyház és a pápa tévedhetetlenségének fogalma. 

A kinyilatkoztatás és a sugalmazás fogalma. 

A hit és a cselekvés összefüggése. 

A hit mint ésszerű engedelmesség. 

Kompetenciák 

Esetelemzés: a vallásos élet értékének, az egyházhűségnek bemutatása, értelmezése. A missziós 

tevékenység fontossága. Mások megértésének, tiszteletének, elfogadásának alapja a krisztusi 

szeretet. Állásfoglalás, a vélemény indoklása 

 
 

INFORMATIKA 
 

I. Információs társadalom  

1. Az informatika fejlődéstörténetének fontosabb lépései. Az elektronikus eszközök, a 

számítógép generációk: A számítógép generációk technikai újdonságai és jellemző paraméterei.  
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2. Jogi kérdések az informatikában. Az adatvédelem kérdései, jogi szabályozások. A szerzői jog 

és az informatika. A szoftver fogalma és csoportosítása felhasználói szerződés (licencelési módok) 
szerint. A freeware, shareware, üzleti és egyéb szoftverváltozatok jellemzői.  

3. A hálózati szolgáltatások igénybevételének feltételei és szabályai. Etikett és netikett a hálózati 

munka során.  

 

II. Informatikai alapismeretek – hardver  

1. A mai (személyi) számítógépek részei és ezek jellemző paramétereinek bemutatása. Az egyes 

részek funkciói. Központi feldolgozóegység, jellemző értékek. Memória: memóriafajták, jellemzők és 
felhasználási területük.  

2. Beviteli perifériák csoportosítása. Főbb beviteli perifériák bemutatása, használati módjai.  

3. A ma jellemzően használatos monitorfajták (CRT, LCD, TFT) és ezek működési elve. A 

monitorokkal kapcsolatos fogalmak: felbontás, frissítési frekvencia, képátló, képpont. A 

monitortípusok összehasonlítása a felhasználási terület szempontjából.  

4. A ma jellemzően használatos nyomtatási technológiák jellemzői. A nyomtatók működési elve 

(tűs, tintasugaras, lézer). A nyomtatókkal és a nyomatással kapcsolatos fogalmak. A nyomtatók 
összehasonlítása a felhasználási területük szempontjából.  

5. A ma jellemzően használatos háttértárak. A technológiák ismertetése (mágneses elvű, 

optikai). Az egyes eszközök felépítése, működése. A ma jellemzően használatos adattárolók fajtái és 

ezek jellemzői (CD, CD-ROM, CDR, CDRW és DVD lemezek).  

 

III. Informatikai alapismeretek – szoftver  

1. A szoftver fogalma és csoportosítási módjai. Az operációs rendszerek segédprogramjai 

(fájlkezelés, archiválás, vírusvédelem, tűzfal, multimédia stb.). A segédprogramok létjogosultsága, 
szolgáltatásai, jellemzői.  

2. Az operációs rendszer fogalma, feladata, fajtái. Az operációs rendszer működési struktúrája. 

Az operációs rendszer betöltődésének folyamata. A számítógép kikapcsolásának módjai, az operációs 

rendszer feladatai a kikapcsolás során.  

 A Windows operációs rendszer működése. Az operációs rendszer beállítási lehetőségei, grafikus 

felület beállítása.  

 12. A könyvtárszerkezet felépítésének ismerete. A könyvtárakról tárolt tulajdonságok. A 

könyvtárműveletek: létrehozás, törlés, másolás, áthelyezés, átnevezés, listázás, könyvtárváltás. Az 

állományok típusai. Az állományokkal végzett műveletek ismerete (létrehozás, másolás, áthelyezés, 
törlés, mentés, nyomtatás, megnyitás). Az állományokkal végzett műveletek fizikai megvalósítása.  

 13. A számítógépes vírusok fogalma, meghatározása és jellegzetes tulajdonságaik. A vírusok 

fajtái, kifejtett hatásuk, terjedési módjuk, védekezési módszerek és eszközök. A vírusok elleni 

védekezés módszerei. Példák a víruskereső és vírusirtó programokra. Vírusirtó program 

használatának ismerete.  

 A hálózatok kialakításának jelentősége. A hálózatok csoportosítása kiterjedtség szerint. A 

hálózatok topológiája, a topológiák jellemzése.  

 

IV. Információs hálózati szolgáltatások  
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15. Az Internet kialakulásának története, fejlődésének legfontosabb mérföldkövei. Az Internethez 

kapcsolódó jelentősebb alapfogalmak.  

16. Az internetes szolgáltatások és ezek jellemzői. Az internetes szolgáltatások használatának, 
használatba vételének szabályai.  

17. Az elektronikus levelezés folyamatának ismerete. A felhasználók azonosítása. A különböző 

levelezőprogramok közös és néhány egyedi jellemzője.  

 Információ keresése az interneten. A tematikus és a kulcsszavas keresés működésének 

ismertetése. A kétfajta keresési módszer alkalmazási területei és összehasonlítása. Tematikus és 

kulcsszavas keresőrendszerek ismerete, használata információkeresésre.  

 

V. Könyvtárhasználat  

19. A nyomtatott és nem nyomtatott dokumentum sajátosságainak összehasonlító ismertetése. A 

nyomtatott dokumentum főbb típusai: kiadványtípusok a könyvtári rendszerben. A nem 

nyomtatott dokumentum fogalma és sajátosságai.  

 A magyar könyvtári rendszer felépítésének ismertetése. A különböző könyvtártípusok 

összehasonlítása szolgáltatásaik, gyűjtőkörük és felhasználói körük alapján. Az Egyetemes Tizedes 

Osztályozás szerepe a könyvtári rend kialakításában.  

 

Algoritmizálás, adatmodellezés, programozási ismeretek (csak emelt szinten) 

 Elemi és összetett adatok, állományszervezés, relációs adatstruktúrák 

 Elemi algoritmusok típusfeladatokra 

Rekurzió 

A programkészítés mint termék-előállítási folyamat 

Számítógép a matematikában, a természet- és társadalomtudományi tantárgyakban 

 

KÉMIA 
 

1. Általános kémia 

1.1. Atomszerkezet 

1.2. Kémiai kötések 

1.3. Molekulák, összetett ionok 

1.4. Anyagi halmazok 

1.5. Kémiai átalakulások 

 

2. Szervetlen kémia 

2.1. Hidrogén 

2.2. Nemesgázok 

2.3. Halogénelemek és vegyületeik 

2.4. Az oxigéncsoport elemei és vegyületeik 

2.5. A nitrogéncsoport elemei és vegyületeik 

2.6. A széncsoport elemei és vegyületeik 

2.7. Fémek 

 

3. Szerves kémia 

3.1. A szerves vegyületek általános jellemzői 

3.2. Szénhidrogének 
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3.3. Halogéntartalmú szénhidrogének 

3.4. Oxigéntartalmú szerves vegyületek 

3.5. Nitrogéntartalmú szerves vegyületek 

4. Kémiai számítások 

4.1. Az anyagmennyiség 

4.2. Gázok 

4.3. Oldatok, elegyek, keverékek 

4.4. Számítások a képlettel és a kémiai egyenlettel kapcsolatban 

4.5. Termokémia 

4.6. Kémiai egyensúly 

4.7. Kémhatás 

4.8. Elektrokémia 

 

 

 

LATIN  NYELV 

1. Források 

 VIZSGASZINTEK 

 Középszint  Emelt szint 

 A jelölt nyelvi és tartalmi szempontból 

egyaránt ismeri legalább az alábbi szerzők 

egyes eredeti műveit vagy azok részleteit: 

  

 Marcus Tullius Cicero, Caius Iulius Caesar, 

Caius Valerius Catullus, Publius Vergilius 

Maro, Titus Livius, Quintus Horatius Flaccus, 

Publius Ovidius Naso, Cornelius Tacitus. 

 Titus Lucretius Carus, Lucius Annaeus 

Seneca. 

 A tanuló alapvető ismeretekkel rendelkezik a 

fenti szerzők eredeti nyelven megismert 

szövegein túli irodalmi és egyéb működéséről. 

  

2. Kulturális ismeretek 

 VIZSGASZINTEK 

 Középszint  Emelt szint 

 A vizsgázó ismeri   

 - a fenti források pontos megértéséhez és 

értelmezéséhez szükséges földrajzi, történelmi, 

gazdasági és kultúrtörténeti tudnivalókat, 

  

 - a latin nyelvű műveltség időbeli és térbeli 

kiterjedésének kereteit, fontosabb szakaszait, 
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 - a klasszikus antikvitás mindennapi életét, 

életkörülményeit (lakás, öltözködés, étkezés, 

család, szórakozóhelyek), a társadalmi 

érintkezés szokásait (társadalmi rétegek, 

államszervezet, közigazgatás), az adott 

társadalom alapértékeit, a fontosabb ünnepeket 

és rítusokat (áldozatbemutatás, jóslás), 

  

 - e kulturális értékeknek korunkra és az 

egyetemes magyar kultúrára gyakorolt hatását, e 

kapcsolatrendszernek az általa megismert 

forrásokhoz köthető egyedi elemeit. 

  

3. Nyelvtani ismeretek 

 VIZSGASZINTEK 

 Középszint  Emelt szint 

 - A vizsgázó képes az adott latin szövegben 

előforduló lexikai elemek és nyelvi 

struktúrák pontos felismerésére, utóbbiak 

elemzésére, valamint képzésük, 

szerkesztésük bemutatására. 

  

 - A jelölt ismeri és tudja képezni a latin leíró 

nyelvtan alaktanának szabályos és 

rendhagyó alakjait, ismeri és képes 

alkalmazni a mondattan fontosabb 

szabályait. 

  

 Alaktan  Alaktan 

 - Az öt declinatio az i-tövűség általános 

szabályaival 

 - Az öt declinatio az i-tövűség általános 

szabályaival és egyedi eseteivel, a 

ritkább esetvégződésekkel és a vegyes 

ragozású szavakkal 

 - Vocativus  - Locativus (kapcsolódó kötőszó nélküli 

eseteivel) 

 - Locativus  - Melléknévfokozás 

 - Melléknévfokozás (a kivételek közül: -

er végűek; 6 -ilis végű; bonus, malus, 

magnus, parvus, multus) 

 - Adverbiumok képzése és fokozása 

 - Adverbiumok képzése és fokozása (a 

kivételek közül: -er végű melléknevek; 

6-ilis végű; bonus, malus, magnus, 

parvus, multus adverbiumai) 

 - Névmások és ragozásuk 

 - Névmások: személyes, visszaható, 

birtokos, mutató névmások közül hic 

 - Rendhagyó igék közül: nolo, malo, 

hiányos igék 
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haec hoc, iste ista istud, ille illa illud, is 

ea id, idem eadem idem ipse ipsa 

ipsum, vonatkozó névmás, kérdő 

névmások közül quis quid, qui quae 

quod) 

 - Számnevek közül: unus -a -um, duo 

duae duo, tres tria, mille (milia) 

  

 - Névmási genitivusszal és dativusszal 

járó szavak 

  

 - A négy coniugatio   

 - Deponens igék   

 - Semideponens igék   

 - Körülírt igeragozás   

 - Rendhagyó igék közül: sum, possum, 

eo, fero, volo 

  

 - Szóalkotás (prefixumok, suffixumok)   

 Mondattan  Mondattan 

 - Mondatrészek és azok kapcsolatai: 

állítmány (és „összetett állítmány”), 

alany, állapothatározó (attributum 

praedicativum, appositio praedicativa, 

participium coniunctum) 

 - A consecutio temporum teljes 

szabályrendszere 

 - Az esettan leggyakoribb elemei (az eset 

használata és nem a terminus felől 

közelítve): genitivus subiectivus, 

obiectivus, partitivus; dativus 

commodi, incommodi, finalis; ablativus 

loci, temporis, rei efficientis, auctoris, 

comparationis, mensurae 

 - Oratio obliqua 

 - Az igemódok jelentése   

 - Igenevek és igeneves szerkezetek   

 - A consecutio temporum általános 

szabályrendszere 

  

 - Alanyi és tárgyi mellékmondatok: 

kijelentő, kérdő, célzatos 

  

 - Célhatározói mellékmondat, 

következményes mellékmondat 

  

 - Az ut és cum kötőszó   

 - A vizsgázó képes ismert latin szövegből 

kiemelni és bemutatni a szövegek pontos 

megértését szolgáló stilisztikai fogalmakat és 

jelenségeket: anakronizmus, archaismus, 

 - A vizsgázó képes az érettségi vizsgán 

fordított szövegből is kiemelni és bemutatni 

a megértést szolgáló elemek mellett a 

szövegek esztétikai értékét tükröző 



 

 

64 

 

asyndeton, értelem szerinti egyeztetés 

(constructio ad intellectum), ellipsis, 

jelzőcsere (enallage), hendiadyoin, in medias 

res, metaphora, metonimia, pars pro toto, 

relatív mondatfűzés, zeugma. 

stilisztikai eszközöket is: hasonlat, ismétlés 

(és annak variációi, ritmus, gondolatritmus), 

halmozás, fokozás, ellentétek, jelzős 

szerkezetek. 

 

 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 
 

 

A) KOMPETENCIÁK 

 

1. Szövegértés 

1.1. Információk feldolgozása és megítélése 

1.2. Irodalmi és nem irodalmi szövegek értelmezése 

 

2. Írásbeli szövegalkotás 

2.1. Tájékoztató, érvelő, esszé típusú szövegek létrehozása a megadott témákban  

2.2. Írásbeli és szóbeli műfajok felépítési, nyelvhasználati normáinak önálló alkalmazása, 

ideértve az önellenőrzés és a javítás képességét.  

2.3. A megnyilatkozás céljának, tárgyának megfelelő kifejtettségű és stílusú közlés, a köznyelvi 

norma alkalmazása, biztos helyesírás, rendezett, olvasható íráskép.  

2.4. Kérdés, probléma írásbeli megvitatása, a téma több nézőpontú értékelését is magában foglaló 

önálló vélemény, álláspont, következtetés megfogalmazása az érvelés módszerével.  

2.5. Műalkotások (pl. költészet, széppróza, színház, film, épített környezet, tárgyi világ, 

képzőművészet, zene) keltette hangulat, élmény, vélemény, álláspont, értékelés kifejezése.  

2.6. Hivatalos írásművek (pl. hozzászólás, pályázat, levél, önéletrajz, kérvény) szerkezeti, 

tartalmi, nyelvi normáinak alkalmazása.  

 

3. Beszéd, szóbeli szövegalkotás 

3.1. A beszédhelyzetnek, a műfajnak és a témának megfelelő nyelvi norma követésével lényegre 

törő, világos felépítésű, önállóan kifejtett közlés.  

3.2. A nyilvános beszéd, a közszereplés főbb nyelvi és viselkedésbeli kritériumainak, zenei 

eszközeinek – artikuláció, beszédtempó, hangerő, hangsúly, hanglejtés, szünet – alkalmazása 

élőbeszédben, felolvasásban, memoriter szöveghű előadásában, adott témáról szóló szóbeli 

előadásban.  

 

4. Fogalomhasználat 

4.1. Szövegértelmezés, olvasmányélmény, személyes állásfoglalás fogalmilag helytálló 

bemutatása, előadása.  

4.2. Erkölcsi, esztétikai, poétikai, retorikai, stilisztikai fogalmak beszédhelyzetnek, témának 

megfelelő önálló alkalmazása.  
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4.3. Fogalmak összefüggéseinek, változó jelentésének megértése – bizonyítása példákkal.  

 

 

B) ISMERETKÖRÖK 

 

 

1. MAGYAR NYELV 

1.1. Ember és nyelv 

1.2. Kommunikáció 

1.3. A magyar nyelv története 

1.4. Nyelv és társadalom 

1.5. A nyelvi szintek  

1.6. A szöveg  

1.7. Stílus és jelentés 

 

2. IRODALOM 

2.1. Szerzők, művek 

2.2. Értelmezési szintek, megközelítések 

2.3. Irodalomtörténet 

 

 

MATEMATIKA 
 

VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 

 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok 

1.1. Halmazok 

1.2. Matematikai logika 

1.3. Kombinatorika 

1.4. Gráfok 

 

2. Számelmélet, algebra 

2.1. Alapműveletek 

2.2. A természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek 

2.3. Racionális és irracionális számok 

2.4. Valós számok 

2.5. Hatvány, gyök, logaritmus 

2.6. Betűkifejezések 

2.7. Arányosság 

2.8. Egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek, egyenlőtlenség-rendszerek 

2.9. Középértékek, egyenlőtlenségek 

 

3. Függvények, az analízis elemei 

3.1. A függvény 

3.2. Egyváltozós valós függvények 

3.3. Sorozatok 
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3.4. Az egyváltozós valós függvények analízisének elemei  

 

4. Geometria, koordinátageometria, trigonometria 

4.1. Elemi geometria 

4.2. Geometriai transzformációk 

4.3. Síkbeli és térbeli alakzatok  

4.4. Vektorok síkban és térben 

4.5. Trigonometria 

4.6. Koordinátageometria 

4.7. Kerület, terület 

4.8. Felszín, térfogat 

 

5. Valószínűségszámítás, statisztika 

5.1. Leíró statisztika 

5.2. A valószínűségszámítás elemei 

 

 

NÉMET NYELV 
 

A) KÉSZSÉGEK ÉS SZÖVEGFAJTÁK 

 

1. Olvasott szöveg értése 

2. Nyelvhelyesség 

3. Hallott szöveg értése 

 

4. Íráskészség 

5. Beszédkészség 

 

1. Személyes vonatkozások, család 

2. Ember és társadalom 

3. Környezetünk 

4. Az iskola 

5. A munka világa 

6. Életmód 

7. Szabadidő, művelődés, szórakozás 

8. Utazás, turizmus 

9. Tudomány és technika 

 

 

 

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 
 

ALKOTÁS 

 

1. Vizuális eszközök 
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1.1. Vizuális nyelv  

1.2. Technikák 

 

2. Tevékenységszintek 

2.1. Ábrázolás, látványértelmezés 

2.2. Megjelenítés, közlés, kifejezés, alkotás  

 

 BEFOGADÁS 

 

1. Vizuális eszközök 

1.1. Megjelenítés sajátosságai  

1.2. Technikák  

 

2. Tevékenységterületek 

2.1. Vizuális kommunikáció  

2.2. Tárgy- és környezetkultúra  

 

TESTNEVELÉS 
 

ELMÉLETI ISMERETEK 

 

1. A magyar sportsikerek 

2. A harmonikus testi fejlődés 

3. Az egészséges életmód 

4. Testi képességek 

5. Gimnasztika 

6. Atlétika 

7. Torna 

8. Ritmikus gimnasztika 

9. Küzdősportok, önvédelem 

10. Úszás 

11. Testnevelési és sportjátékok 

12. Természetben űzhető sportok 

 

 

GYAKORLATI ISMERETEK 

 

1. Gimnasztika 

2. Atlétika 

3. Torna 

4. Küzdősportok, önvédelem 

5. Úszás 

6. Testnevelési és sportjátékok 

 

TÖRTÉNELEM 
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1. Az ókor és kultúrája 

1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten 

1.2 A demokrácia kialakulása Athénban 

1.3 A római köztársaság virágkora és válsága, az egyeduralom kialakulása 

1.4 Az antik hitvilág, művészet, tudomány 

1.5 A kereszténység kialakulása és elterjedése 

1.6 A népvándorlás, az antik civilizáció felbomlása 

2. A középkor 

2.1 A feudális társadalmi és gazdasági rend jellemzői 

2.2 A nyugati és keleti kereszténység 

2.3 Az iszlám vallás és az arab világ 

2.4 A középkori városok 

2.5 Egyházi és világi kultúra a középkorban 

2.6 A humanizmus és a reneszánsz Itáliában 

2.8 Az Oszmán Birodalom terjeszkedése 

3. A középkori magyar állam megteremtése és virágkora 

3.1 A magyar nép őstörténete és vándorlása 

3.2 A honfoglalástól az államalapításig 

3.3 Az Árpád-kor 

3.4 Társadalmi és gazdasági változások Károly Róbert, Nagy Lajos, Luxemburgi Zsigmond 

idején 

3.5 A Hunyadiak 

3.6 Kultúra és művelődés 

4. Szellemi, társadalmi és politikai változások az újkorban 

4. 1 A nagy földrajzi felfedezések és következményei 

4. 2 Reformáció és katolikus megújulás 

4.3 A kontinentális abszolutizmus és a parlamentáris monarchia megszületése Angliában 

4.4 A tudományos világkép átalakulása, a felvilágosodás 

5. Magyarország a Habsburg Birodalomban 

5. 1 A mohácsi csata és az ország három részre szakadása 

5. 2 Az Erdélyi Fejedelemség virágkora 

5. 3 A török kiűzése és a Rákóczi-szabadságharc 

5.4 Magyarország a XVIII. századi Habsburg Birodalomban 

5.5 Művelődés, egyházak, iskolák 

6. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora 

6.1 A francia polgári forradalom politikai irányzatai, az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata 

6.3 A XIX. század eszméi 

6.4 Az ipari forradalom és következményei 

6.5 Nagyhatalmak és katonai-politikai szövetségek a századfordulón 

6.6 Tudományos, technikai felfedezések, újítások és következményeik 

7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon 

7. 1 A reformmozgalom kibontakozása, a polgárosodás fő kérdései 

7.2. A reformkori művelődés, kultúra 

7.3 A polgári forradalom 

7.4 A szabadságharc 
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7.5 A kiegyezés előzményei és megszületése 

7.6 Gazdasági eredmények és társadalmi változások a dualizmus korában 

7.7 Az életmód, a tudományos és művészeti élet fejlődése 

8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig 

8.1 Az első világháború jellege, jellemzői; a Párizs környéki békék 

8.2 A gazdaság és a társadalom új jelenségei a fejlett világban  

8.4 Az USA és az 1929-33-as gazdasági válság 

8.5 A nemzetiszocializmus hatalomra jutása és működési mechanizmusa 

8.6 A bolsevik ideológia és a sztálini diktatúra az 1920-30-as években 

8.7 A második világháború előzményei, jelentős fordulatai 

8.8 A hidegháború és a kétpólusú világ jellemzői 

8.9 A szocialista rendszerek bukása 

9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig 

9.1 Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása és következményei 

9.2 A Horthy-rendszer jellege és jellemzői 

9.3 Művelődési viszonyok és az életmód 

9.4 A magyar külpolitika mozgástere, alternatívái 

9.5 Magyarország részvétele a világháborúban 

9.6 A német megszállás és a holocaust Magyarországon 

10. Magyarország 1945-től a rendszerváltozásig 

10.1 A szovjet felszabadítás és megszállás 

10.2 A határon túli magyarság sorsa (csak középszinten) 

10.3 A kommunista diktatúra kiépítése és működése  

10.4 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 

10.5 A Kádár-rendszer jellege, jellemzői 

10.6 A rendszerváltozás 

11. A jelenkor 

11.1 A közép-európai régió jellemzői, távlatai, a posztszovjet rendszerek problémái 

11.2 Az európai integráció története 

11.3 A „harmadik világ” 

11.4 Fogyasztói társadalom; ökológiai problémák, a fenntartható fejlődés 

11.5 A globális világ kihívásai és ellentmondásai (csak középszint) 

12. A mai magyar társadalom és életmód 

12.1 Alapvető állampolgári ismeretek 

12.2 Etnikumok és nemzetiségek a magyar társadalomban 

12.3 A magyarországi romák 

12.4 A parlamenti demokrácia működése és az önkormányzatiság 

12.5 Társadalmi, gazdasági és demográfiai változások 

 

Középszintű szóbeli érettségi témakörök: 

I. Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra  

II. Népesség, település, életmód  

III. Egyén, közösség, társadalom 

IV. A modern demokráciák működése 



 

 

70 

 

V. Politikai intézmények, eszmék, ideológiák 

VI. Nemzetközi konfliktusok és együttműködés 

 

A helyi tanterv MELLÉKLETE 

 

A részletes helyi tantervek minden tantárgyra kiterjedően, évfolyamonkénti bontásban a 

Pedagógiai program MELLÉKLETÉT képezik. 
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala, a jóváhagyott pedagógiai programhoz való 

hozzáférés lehetőségei  

 

A pedagógiai program az iskola honlapján olvasható. Nyomtatott formában egy példánya a 

titkárságon, egy példánya a könyvtárban hozzáférhető.  

A Diákképviselet tagjai és a szülők kérésére a nyomtatott példányt rendelkezésükre kell bocsátani.  

Jelen pedagógiai program 2013. szeptember 1-jétől érvényes.  

Kiegészítő MELLÉKLETE a tantárgyankénti részletes helyi tanterv. Ez a munkaközösségek 

vezetőinél megtekinthető. 

 

A pedagógiai programot elfogadása előtt az intézmény Szülői Munkaközössége véleményezte. 

Székesfehérvár, 2013. március 26. 

                                                                                       

…………………………………………….. 

  a Ciszterci Szent István Gimnázium Szülői Munkaközösségének vezetője 

 

 

A  pedagógiai programot elfogadása előtt az intézmény diákképviselete (CDK) véleményezte. 

Székesfehérvár, 2013. március 26. 

                                                                                       

…………………………………………….. 

   a székesfehérvári Ciszterci Diákképviselet (CDK)  vezetője 

 

A pedagógiai programot az iskola igazgatója jóváhagyta. A nevelőtestület elfogadó határozatát 

tanúsítják az igazgató és a jegyzőkönyv hitelesítőinek az aláírása.  

 

Székesfehérvár, 2013. március 26. 

 

                                                                                            ……………………………………… 

                                                                                                               Orosz Ágoston 

                                                                                                                    igazgató 

 

………………………………………    …………………………………… 

Bolla Márta 

                      iskolatitkár                               tanár 

a jegyzőkönyv hitelesítője            a jegyzőkönyv hitelesítője 
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Fenntartói jóváhagyás 

 

A pedagógiai programot az intézmény fenntartójaként jóváhagyom. 

 

 

 

Zirc, 2013. március 26. 

 

 

 

………………………………………… 

Dékány Árpád Sixtus 

            apát 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


