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„Mert a bölcsesség legbiztosabb kezdete a tanulás utáni vágy;
tanulni akarni annyi, mint szeretni a bölcsességet.”
(Bölcs 6,17)
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Bevezetés
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A Pedagógiai Program a köznevelési törvényről szóló 2011. évi CXC. törvény (valamint 20/2012 EMMI
rendelet) elveinek megfelelően meghatározza és szabályozza az intézmény oktató-nevelő
tevékenységét. Biztosítja az alapfeladatok elvégzését és kötelezettséget jelent a benne foglaltak
végrehajtására. A Pedagógiai Program hatálya kiterjed az iskola valamennyi pedagógusára, tanulójára.

Az OKTATÁSI INTÉZMÉNY
Elnevezése:

Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium

Rövid neve:

Szent Orsolya Gimnázium és Általános Iskola

Székhelye:

9400 Sopron Orsolya tér 2-3.

Levelezési címe: 9400 Sopron Orsolya tér 2-3.

Az INTÉZMÉNYT ALAPÍTÓ és FENNTARTÓ
Alapító-fenntartó:
Képviseli:
Címe:
Felügyeleti, irányító szerv:
GYEKIF igazgató:
Címe:

Győri Egyházmegye
Dr. Veres András püspök
9021 Győr Káptalandomb 1.
Győri Egyházmegyei Főhatóság
Győri Egyházmegye Közfeladatokat Ellátó Szervezet
Főtisztelendő Dékány Ferenc
9021 Győr Káptalandomb 5/b.

Az ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA
Kelte:
Módosítás:
Módosítás:
Módosítás:

1991. július 1.(általános iskola) Száma: 219/1991.
1992. március 3. (8 osztályos gimnázium)
1993. január 26. (kollégium)
1993. november 1954/1993.sz. (Egyházmegyei Hatóság)
1994. január 1. (4 osztályos gimnázium)
Egységbe foglalás:
1994. április 8. 654/1994.
Módosítás:
1997. március 10. 447/1997.
Módosítás:
2000. március 7. 48-IF-47/2000
Módosítás és egységbe foglalás:
2002. augusztus 6. 206-IF-47/2002.
Átvizsgálás:
2004. március 30. 69-IF-47/2004.
Módosítás:
2005. június 30. 170-IF-47/2005.
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Költségvetési törvény beépítése:
2005. szeptember 17.
Tagiskola megszűnése:
2006. július 18.
Módosítás:
2008. augusztus 19.
Módosítás:
2012. május 23.

247-IF-47/2005.
202-IF-47/2006.
219/2008.
132/2012.

Módosítás:
2012. december 21.
Módosítás:
2013. április 26.
Módosítás:
2014. május 29.
Módosítás:
2015. május 22.
Módosítás:
2016. május 27.
Módosítás:
2016. június 19.
Módosítás:
2018. augusztus 22.
nevének megváltozása, óvoda 3. csop. bővítése)

307/2012.
125/2013.
87/2014.
113/2015.
115/2016. (tagóvoda)
1957/2016 (névváltozás)
GY-02B/HAT/034467-8/2018. (Fenntartó

Az INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA
Az iskola az Egyházon belül működő jogi személy, képviselője az igazgató. /A Magyar Katolikus Egyházat
a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság nyilvántartásba a PK. 60.060 (1990.) 2. lajstromszámmal vette
föl./
Az alapító okirat rendelkezése szerint gazdálkodás szempontjából önálló.

Az INTÉZMÉNY TEVÉKENYSÉGE
Katolikus fiatalok keresztény szellemű, általános iskolai és középiskolai nevelés-oktatás, napközi
otthonos iskolai ellátás, szervezett étkeztetés, kollégiumi ellátás, tanulói felügyelet, tanórán kívüli
tehetséggondozás, a tanulásban elmaradtak felzárkóztatása, igény esetén – a helyi pedagógiai
szakszolgálat közreműködésével – logopédiai, pszichológiai, gyógypedagógiai szakszolgálat, iskolai
könyvtár és diáksport működtetése.
Az intézmény alaptevékenysége az alapító okirat szerint:
A/ Óvodai nevelés. Három csoportban felvehető: 75 fő
B/ Alapfokú iskolai nevelés és oktatás, melynek keretében a tanulók alapfokú iskolai végzettséget
szereznek. (1-8. évfolyam) Engedélyezve: 500 fő.
C/ Középfokú iskolai nevelés és oktatás nyolc- illetve négyosztályos szerkezeti típusokban. Ebben a
keretben a diákok a 12. évfolyam végén középfokú iskolai végzettséget szereznek, továbbá
jogosultságot az érettségi vizsga letételére.
Engedélyezve: 490 fő.
a/ 8 osztályos típusban: 9-12. évf. (180 fő)
b/ 4 osztályos típusban: 9-12. évf. (60 fő)
D/ Kollégiumi ellátás: a 10-18 éves fiúk és lányok számára. Engedélyezve: 25 fő. (A kollégium működése szünetel.)
A feladatellátási helyekre felvehető összes gyermek és tanulólétszám: 1065 fő (2018. évi alapító okirat szerint.)
A 4 évfolyamos gimnáziumban az alaptantervű oktatás mellett lehetőség van az idegen nyelvek (angol,
német), illetve a matematika emelt szintű (heti 5 óra) tanulására. A 8 évfolyamos gimnáziumban 9.
évfolyamtól kötelező valamely emeltszint választása. Idegen nyelvi kínálatunk: angol, német, francia,
latin, olasz. A latin a 8 évfolyamos gimnázium 7-8. évfolyamán (heti 1 órában) kötelező, a későbbiekben
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válaszható. A nyelvi csoportok indítása létszámfüggő. A minőségi nyelvoktatást segítik a tudásszint
szerint kialakított nyelvi csoportok. Iskolánk akkreditált nyelvvizsgahely: angol és német nyelvből
államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány szerezhető.
A 8 és 4 évfolyamos gimnáziumban a 12. évfolyam elvégzése után a tanulók érettségi vizsgát tesznek.

ISKOLÁNK TÖRTÉNETE
Az iskola első alapítója a Soproni Szent Orsolya Rend volt, amely 1948-ig tartotta fenn az intézményt.
A Szent Orsolya Iskola 1747 óta áll a katolikus oktatás-nevelés szolgálatában. Fennállása során ezrek
sajátították el falai között azt a krisztusi alapokon nyugvó tudást és világlátást, melyre mindenkor
bátran építhették kiegyensúlyozott egyéni és családi életüket.
A Szent Orsolya Rendet Merici Szent Angéla alapította 1535-ben Brescia városában. A rend 1544-ben
kapott pápai megerősítést. Vállalt feladatuk a leányifjúság nevelése és a beteg elesett emberek ápolása
volt.
A soproni alapító, egy bécsi jótevő asszony, özv. Niggelné Gangl Mária 1731-ben jelentette be alapítási
szándékát, amely végül csak 1746-ban realizálódott, Zichy Ferenc püspöksége idején. Az alapítólevelet
Mária
Terézia
hagyta
jóvá
1746.
július
8-án.
1747-ben kezdődhetett meg a tanítás Sopron harmadik iskolájában. Egészen 1948-ig többféle
iskolatípus működött az intézményben:
Külső elemi iskola (1747-1948) - a városból bejáró lánytanulók számára. Belső elemi iskola (1747-1948)
- bentlakó vidéki diákok számára térítéssel. 1858 - négyosztályos képzés. 1875 - hatosztályos képzés.
Ipariskola (1851) - (varrás, festés, kézimunka, iparművészet.) Vasárnapi iskola (1850-es évek) - (Vallás,
erkölcsi nevelés, jellemformálás) Elemi tanítóképző (1868-1948) Polgári iskolai tanítóképző (18941926) A polgári leányiskola (1882-1948) - négyosztályú iskola volt, ahová a négyosztályos elemi után
léptek a jelöltek. A leánygimnázium (1907-1948) - a szülők óhaja és a kor szelleme tette szükségessé a
megalapítását. Az Orsolyita Leánygimnázium 1948-ban az egyházi iskolák államosításakor a József
Attila Leánygimnáziumba olvadt be. Mezőgazdasági leány-középiskola, „VINCENTIANUM” - (19411948). Az iskolatípusok listáján szerepel még a házi ipar- és varróiskola, rajz- és festészeti, ismétlő-,
cselédiskola.
1948. augusztus 15-én a városban kijelölték az általános iskolai körzethatárokat. A zárdát az iskolától
lefalazták, a nővérek megélhetését az egykori hűséges tanítványok segítették. 1950. június 18-án
éjszaka Vácra szállították a nővéreket, ahonnan szeptember 8-án szabadultak.
Az úgynevezett Orsolya téri Általános Iskola az államosítás után koedukálttá vált. A kommunista
diktatúra éveiben (1948 és 1991 között) állami általános iskolaként működött.
Szent Orsolya Római Katolikus Iskola néven 1991. július 1-jén került ismét egyház fenntartásba.
Fenntartója a Szent Orsolya rend volt, de működtetését a Soproni Katolikus Konventre bízta. 1993-ban
a Győri Egyházmegyei Hatóság vette át az iskola fenntartását, miután a renddel 30 évre szóló
megállapodást kötöttek az épület használatáról.
1992-ben kezdte meg működését a 8 évfolyamos gimnázium, 1993-ban a kollégium és 1994-ben a 4
osztályos gimnázium.
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Működési dokumentumainkat a hatályos egyházi és állami jogszabályok, dokumentumok és források
alapján állítottuk össze, igyekeztünk figyelembe venni az Orsolya Rend alapítójának, Merici Szent
Angéla pedagógiai elveit is.

Jogszabályi háttér


2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről;



A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról



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



a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. Kormány
rendelet, valamint az annak mellékletét képező Nemzeti alaptanterv;



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



1068/2012. (III.20.) kormányhatározat: Nemzeti Önkéntes Stratégia 2011-2020



2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről



110/2012. (VI. 4.) kormányrendelet



229/2012. Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló tv. végrehajtásáról (Vhr.)



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

ALAPVETÉS
A soproni Szent Orsolya Iskola római katolikus felekezeti iskola: általános iskola 8 osztállyal, gimnázium
(8 és 4 osztályos), kollégium. Elsősorban a katolikus családok szolgálatában áll, ugyanakkor nyitott
mindenki előtt, aki a katolikus szellemiségű nevelést-oktatást elfogadja.
A katolikus iskola egyrészről polgári intézmény, másrészről keresztény közösség, melynek nevelési
céljai Krisztus és az ő Evangéliumában gyökereznek.
A nevelés alapvető színtere a család. Az iskola együttműködik a családdal, de annak pótolhatatlan
szerepét és feladatát nem vállalhatja át. Ugyanakkor: az iskola törekszik felismerni a családi nevelés
hiányosságait és mérsékelni annak hiányait.
A nevelés: előhívni és növelni azt, ami a növendékekben benne van, továbbadni az Istentől kapott
látást (világkép, ismeret, meggyőződés). Abban a meggyőződésben nevelünk, hogy az ember
megváltoztatásával megváltoztatható a világ. Apostoli szolgálatunk megkívánja, hogy keresztény
módon lássuk az ember hivatását és a világ rendeltetését.
Mindazzal nevelünk, amik vagyunk és amit teszünk. Úgy kell élnünk és dolgoznunk, hogy nyilvánvalóvá
váljék Isten szeretete, amely Krisztusban jelent meg nekünk, és hogy azok az értékek ragyogjanak fel
és váljanak hatékonnyá, amelyeket Jézus állított elénk, amelyekre Jézus tanított.
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A jó pedagógus személyes kapcsolatával nem magához láncolja az ifjút, hanem valamely értékirányra
nyitja rá szemét, távlatot ad neki. Hozzásegíti a gyermeket az igazság, szépség, jóság teljességéhez, a
szentség érzületéhez. Értékeink között kiemelt hely illeti meg a sajátosan keresztény és nemzeti
értékeket. Szigorúan tiltott az evangéliumi értékekkel szemben álló, népünket-nemzetünket, de
bármely népet sértő, méltóságát csorbító elméletet hirdetni vagy gyakorlatot folytatni.
Iskolánkban a pedagógiai tevékenység minden fő- és részterülete rendkívüli sokoldalúságot és
differenciáltságot mutat. Ez természetes velejárója annak, hogy növendékeink életkora 6-19 évig
terjed, s hogy fiúk és lányok. Munkánkat a képzés teljes időtartamán egységes koncepció vezeti.
Tantárgyi rendszerünk kialakításakor törekedtünk kielégíteni a NAT kívánalmait és az állami
vizsgarendszer követelményeit.
A katolikus iskola sajátos küldetésének megfelelően biztosítjuk, hogy tanítványaink szilárd és
kiegyensúlyozott hitbeli ismeretekhez jussanak a rendszeres és módszeres hitoktatásban.
Iskolánkban katolikus, evangélikus és református hitoktatás folyik heti 2-2 órában.
A tanulók és szüleik az iskolai beiratkozással egyidejűleg a hit- és erkölcstan tárgy tanulását és a vallási
nevelés tanórán kívüli formáit is vállalják.
Nevelési-oktatási programunk szerves részét képezik a szentmisék és egyéb templomi szertartások,
közösségi ima, a szentségi élet gyakorlása.
A kollégiumi nevelés alapvető feladata az otthon lehető pótlása, a nyugodt tanulás feltételeinek
biztosítása, a napi felkészülés segítése (csoportos és egyéni foglalkozásokon). Az itt szolgálatot teljesítő
pedagógusok törekedjenek a kollégistákat egészséges életvitelre, rendszeretetre, a közösségi normák
tiszteletben tartására szoktatni, nevelni, szabadidős tevékenységüket irányítani, személyes és kollektív
problémáikban tanáccsal ellátni.
Helyben lakó, bejáró, kollégista diákjainkat ösztönözzük, hogy élő kapcsolatban maradjanak
lakókörzetük egyházközségével, plébánosával, ifjúsági csoportjaival.
A nevelést a keresztény nevelési cél, a keresztény nevelő, a keresztény ismeretrendszer és a sajátosan
keresztény nevelési eszközök teszik kereszténnyé.
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1. NEVELÉSI PROGRAM
1.1. A pedagógiai munka alapelvei
A.) A KATOLIKUS ISKOLA ALAPELVEI MAGYARORSZÁGON
Az alapelvek azokra az oktatási-nevelési intézményekre vonatkoznak, amelyek óvodai, alsó- és
középfokú oktató-nevelő feladatokat látnak el és nevelési céljaikban, programjukban a Római Katolikus
Egyház irányítását fogadják el az alábbi jogszabályok és iránymutatások szerint:
 Codex Iuris Canonici (CIC 1983. Can. 798-806.)
 Gravissimum Educationis Momentum (1965.)
 Schola Catolica (Katolikus Nevelés Kongregációja 1977.)
 A nevelés vallási dimenziója a katolikus iskolákban (Katolikus Nevelés Kongregációja
1988.)
A magyarországi Katolikus Iskola működésének jogi alapját a Magyarországon az Alkotmány, az 1990.
évi IV. törvény a Lelkiismeret és Vallásszabadságról, a Közoktatási Törvény, a Szakképzési, valamint az
Önkormányzati Törvény biztosítja.

A katolikus iskola
1. Az a nevelési és oktatási intézmény, amelyet egyházi jogi személy hoz létre, vagy amelyet az
egyházi hatóság ilyennek ismer el írott okmánnyal.
2. Nevelési programja az egyetemes és katolikus keresztény értékekre épül.
3. Az iskola, nevelési intézmény céljait a nevelők elfogadják, és megfelelő szakképesítéssel
rendelkeznek.

1.A katolikus iskola jellemző jegyei
1. Szakmai szervezet, amely társadalmi igényt elégít ki (CIC Can. 797.), tehát a társadalom
szolgálatát ellátó Állam támogatását igényli (Grav. Ed. M. 8.).
2. Egyházi intézmény a katolikus családok szolgálatában (CIC Can. 798.).
3. Nevelési céljában a teljes ember formálását valósítja meg: az értelmi képzést, az erkölcsi
formálást és az egészséges testi fejlődést a katolikus egyház tanításának megfelelően.
1.2 A katolikus iskola alapelvei

A katolikus iskola a nemzetközi konvenciók és a II. Vatikáni Zsinat dokumentumai által megkívánt
lelkiismereti és evangéliumi szabadságot az alábbi elvek szerint biztosítja:
1.
Elsősorban a katolikus családok szolgálatában áll.
2.
Nyitott kíván lenni (nemre, származásra és vallási felekezetre való megkülönböztetés nélkül)
mindazok iránt, akik a katolikus szellemű nevelést igénylik.
3.
Nevelőit és oktatóit a lelkiismereti szabadságuk birtokában hozott döntés alapján alkalmazza.
4.
Biztosítja az iskolafenntartó, a nevelőtestület és a szülők szervezett együttműködési formáit (CIC.
Can. 792. 2.).
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5.
Lehetővé teszi, hogy az iskolában nevelői célú és politikai elkötelezettségtől mentes evangéliumi
szervezetek, mozgalmak segítsék a nevelői munkát.
6.
Megteremti a feltételeket, hogy az iskola életében részt vevő személyek lelkipásztori
gondoskodásra épülő közösséget alkothassanak, és hitüket tevékenyen megélhessék (hitoktatás,
liturgia, lelkigyakorlat, apostolkodási formák).
1.3 A katolikus iskolák irányítása
A magyar katolikus iskolák legfőbb, irányítója a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (CIC. Can. 806.).
Gondoskodik arról, hogy a katolikus iskolákban letett vizsgák, a bizonyítványok, oklevelek a hasonló
jellegű állami intézményekben letett vizsgákkal és bizonyítványokkal, oklevelekkel egyenértékűek
legyenek. Gondoskodik arról, hogy az illetékes állami és önkormányzati szervek a feladat ellátásához
szükséges támogatásban részesítsék a katolikus iskolákat.
1.4 A Magyar Katolikus Püspöki Kar Iskolabizottsága (MKPK IB)
Az egyes egyházmegyékben a megyéspüspök joga és kötelessége a felügyelet és az ellenőrzés (CIC
806.). Az ő munkáját segíti az egyházmegyei EKIF igazgató.
A MKPK IB élén a püspök-elnök áll.
Az iskolafenntartó: egyházi jogi személy, az oktatási-nevelési intézmény tanügyi főhatósága.
Felelőssége kiterjed az alábbiakra:
a./ Anyagi felelősség az intézmény megalapításakor és működtetésekor olyan színvonalon,
mint a vele egyenrangú állami, illetve önkormányzati iskolák.
b./ Pénzügyi felelőség, amelynek keretében irányítja az intézmény gazdálkodását. Jóváhagyja
a költségvetést és az elszámolást:
c./ Munkajogi felelősség, amelynek keretében ellenőrzi a pedagógusok és munkatársak
alkalmazásakor a munkaügyi és pénzügyi előírások megtartását. Kinevezi az igazgatót,
jóváhagyja a munkaszerződéseket és kinevezéseket.
d./ Ellenőrzési jog, amelynek keretében adminisztratív ellenőrzéseket végez: az iskolai
anyakönyvek, értekezleti Jegyzőkönyvek és tanulmányi kimutatások iratai felett.
e./ Fellebbezési hatóság az igazgató és a nevelőtestület fölött.,
f./ Jóváhagyja az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint a tantestület
határozatait.
A katolikus iskola nélkülözhetetlen szerepet tölt be az egész nemzet iskolarendszerében. Ennek
tudatában a Magyar Katolikus Püspöki Kar ezeket az Alapelveket az egyház, a magyar ifjúság jövője
iránt érzett felelősségének tudatában jóváhagyta és közzéteszi.
A MKPK pedagógiai szolgáltató intézménye a KPSZTI, a Magyar Katolikus Szervezési és
Továbbképzési Intézet. Katolikus Pedagógiai Intézet
Székhelye: 1071 Budapest Városliget fasor 45. tel.: 06-1/ 322 4492
Vezetője: Bajzák M. Eszter nővér, Barcsák Marianna igazgató

14

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2016
Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium

B.) ISKOLÁNK KÜLDETÉSNYILATKOZATA
(Az Óvoda Nevelési Programja mellékletként szerepel)
Jogi és szellemi-lelki értelemben az 1747-ben alapított Orsolyita Iskola örököseinek tekintjük
magunkat. Ugyanakkor tudomásul vesszük, hogy a mai egyházi (katolikus) iskola lényegesen más
történelmi-társadalmi helyzetben működik.
A nevelés elsődleges és alapvető színterének a családot tekintjük. Tudatában vagyunk, hogy még a
katolikus iskola sem képes pótolni a család szerepét, szeretetét. A hit az értelem a tudás, miként a
jellem is leginkább a személyes példákon keresztül alakul, fejlődik. Az elsőség a szülőké, a pedagógus
csak második szereplő lehet ebben. Az iskola kiegészíti a családi nevelést, érvényesítve alapvető
küldetését: diákjainkat a polgári életben való becsületes és következetes helytállásra készítjük fel.
Küldetésünknek tekintjük, hogy a korszerű és magas színvonalú tudás elsajátításával együtt, a ránk
bízottak szilárd hitbeli ismeretekhez is jussanak. Oktatási feladatunk az igényes alapfokú oktatáson túl,
hogy az általános iskolát befejező tanulókat felkészítsük a középiskolai tanulmányokra, a gimnazistákat
pedig a sikeres érettségi vizsgára és ezzel együtt a felsőfokú oktatási intézményekben való helytállásra.
Pedagógiai munkánkban, napi feladatainkban – nevelés, oktatás, szabadidős programok, hitélet stb. –
rendkívüli differenciáltságra kell törekednünk, hiszen iskolánkban a 6-19 éves korosztály van jelen.
A keresztény értékrend és örökség megismertetése mellett kiemelt szerepet kap a nemzeti identitásra,
a hagyományok tiszteletére és őrzésére nevelés.
Meggyőződésünk, hogy törekvéseink megvalósításában a keresztény nevelő és nevelői közösség
alapvető feltétel.
Mint a régió egyetlen katolikus oktatási intézménye, lehetőséget kínálunk azoknak az elkötelezett hívő
családoknak, akik gyermekeik számára nem csak a magas színvonalú tudást, de a katolikus szellemben
folyó nevelést is szeretnék biztosítani. Iskolánk mindkettőhöz megfelelő háttérrel rendelkezik. Az
ökumené szellemében nyitottak vagyunk mindenki felé, aki nevelési alapelveinket elfogadja.
Az iskolánk által képviselt szellemiség tanulóinkon, azok családjain keresztül tudja a krisztusi
értékrendet felmutatni a világ felé.

1.2. A pedagógiai munka értékei, céljai
Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka céljait az általános emberi és a nemzeti értékek tanulókkal
történő megismertetése, elfogadtatása és átadása határozza meg.
Pedagógiai munkánk alapvető feladata, hogy a gyermeki nyitottságra, fogékonyságra, érdeklődésre és
aktivitásra építve a személyiségfejlődés szempontjából kiemelten fontos alábbi értékeket tanulóink
elsajátítsák, ezek képviselete váljon bennük meggyőződéssé és határozza meg viselkedésüket,
magatartásukat.
1. Az élet tisztelete, védelme. A természeti környezet megóvása. Az állatok és növények védelme,
szeretete. Fogékonyság az élő és az élettelen természet szépsége iránt.
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2. Az ember testi és lelki egészsége. Az egészség megőrzésének fontossága. Az egészséges és kulturált
életmód iránti igény. A testmozgás iránti igény. Az önellátás képességeinek kialakítása
(tisztálkodás, öltözködés, étkezés, környezet rendben tartása). Az egészségvédelem (az egészségre
káros szokások ismerete, elutasítása; a balesetek megelőzése).
3. Az önismeret, a saját személyiség kibontakoztatásának igénye (önbecsülés, önbizalom).
Felelősségvállalás saját sorsának alakításáért (önállóság, kitartás, szorgalom, kreativitás).
Nyitottság az élményekre, a tevékenységekre, az esztétikum befogadására és létrehozására.
4. Fogékonyság az emberi kapcsolatokra, a barátságra. Hűség, önzetlenség, megértés, tapintat,
őszinteség, egymás elfogadása, udvariasság, figyelmesség.
5. A család tisztelete, a szülők, nagyszülők megbecsülése, szeretete.
6. Kulturált magatartás és kommunikáció a közösségben. Udvariasság, figyelmesség, mások
szokásainak és tulajdonának tiszteletben tartása. Fegyelem és önfegyelem. Közösségi érzés,
áldozatvállalás. Törekvés az előítélet-mentességre, a konfliktusok kezelésére, készség a
megegyezésre.
7. A világ megismerésének igénye. Igény a folyamatos önművelésre, az értékelés és önértékelés,
valamint az önálló tanulás képességeinek kialakítására.
8. A szülőföld és Magyarország megismerése, szeretete, megóvása. A nemzeti kultúra ápolása: a
nemzeti múlt megismerése, megértése, emlékeinek, hagyományainak, jelképeinek tisztelete,
ápolása, megbecsülése. Egészséges nemzeti önbecsülés és hazaszeretet.
9. A kisebbségben élő magyarságért érzett felelősség - és közösségvállalás. A hazánkban élő
kisebbségek és más népek, nemzetek jogainak tisztelete, kultúrájuk, hagyományaik tiszteletben
tartása.
10. Az alkotmányosság, a törvényesség, az állampolgári jogok tisztelete. Az emberek egyenlőségének
elismerése. Az egyetemes emberi jogok tiszteletben tartása. Érdeklődés a társadalmi jelenségek
és problémák iránt. Igény a közéletiségre, a közösségi tevékenységekre. Törekvés a demokrácia
érvényesítésére.

1.3. A pedagógiai munka feladatai, eszközei, eljárásai – nevelési
módszereink
Nevelési céljaink megvalósítását segítik az iskola pedagógusai által alkalmazott személyiségfejlesztésre
irányuló eljárások, nevelési módszerek.
Nevelési módszereink két nagy csoportra oszthatóak:
1. Közvetlen (direkt) módszerek azok, amelyeknek alkalmazása során a nevelő közvetlenül, személyes
kapcsolat révén hat a tanulóra.
2. Közvetett (indirekt) módszerek azok, amelyekben a nevelő hatás áttételesen, a tanulói közösségen
keresztül érvényesül.
Iskolánk pedagógusai által alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési eljárások
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Közvetlen módszerek
1. Szokások kialakítását célzó,
beidegző módszerek.







Követelés.
Gyakoroltatás.
Segítségadás.
Ellenőrzés.
Ösztönzés.

Közvetett módszerek






2. Magatartási modellek
bemutatása, közvetítése.






3. Tudatosítás (meggyőződés
kialakítása).




Elbeszélés.
Tények és jelenségek
bemutatása.
Műalkotások
bemutatása.
A nevelő személyes
példamutatása.
Magyarázat,
beszélgetés.
A tanulók önálló elemző
munkája.












A tanulói közösség
tevékenységének
megszervezése.
Közös (közelebbi vagy
távolabbi) célok
kitűzése, elfogadtatása.
Hagyományok
kialakítása.
Követelés.
Ellenőrzés
Ösztönzés.
A nevelő részvétele a
tanulói közösség
tevékenységében.
A követendő egyéni és
csoportos minták
kiemelése a közösségi
életből.
Felvilágosítás a
betartandó magatartási
normákról.
Vita.

1.4. Iskolánk nevelő-oktató munkája
A nevelőmunka főbb területei
1.4.1. Vallási nevelés
A katolikus iskola 2000 éves európai és 1000 éves magyar örökségre tekinthet vissza a hagyományok
átvétele páratlan lehetőség. Egy pedagógiát hitelesít az, ahogy a múlthoz viszonyul és amilyen
jövőképet fest. A kereszténység reménye az abszolút jövő. Minden gondolatunknak, szavunknak,
tettünknek örök jövője van. Ez meghatározza felelősségünket.
Tudatában vagyunk annak, hogy az iskolában eltöltött évek alatt a tanulók jelleme döntően alakul,
szilárdul. Fordítsuk érdeklődésüket az igazi – emberi és transzcendentális – értékek felé.
Értessük meg velük a szabadság keresztény felfogását. Fogadjuk el: a gyerekeket nem lehet
életkoruktól függetlenül és a társadalmi hagyományokból fakadó lehetőségeken túl szabadnak
tekinteni.
Tudomásul vesszük az eltérő életelveket, a másságot, de ez nem jelentheti számunkra azok értékké
emelését. A hívő tudatában van annak, hogy a világot az Isten az ember számára teremtette. Az isteni
tervvel lehetőségünk van együttműködni, de szembeszegülni is lehet, - a világban még működnek a
gonoszság erői is. Krisztus a kereszten legyőzte már a gonoszt, de ezt a győzelmet csak második
eljövetele teszi mindenki számára nyilvánvalóvá.
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A hívő ember a gonoszság bármely pusztítását látva is tudja: Isten a történelem örök Ura. Amilyen
mértékben az ember távol kerül Istentől, olyan mértékben távolodik el a másik embertől is.
Az embernek keresnie kell Istent, az Isten is keresi őt.
A hitoktatás megalapozza és folyamatosan gyarapítja a növendékek vallási ismereteit, mely által alakul,
elmélyül keresztény meggyőződésük, elkötelezettségük.
A hittan tantárgyi rendszerünk egyik alapvető eleme. Integratív tárgy. Tanulóink elsősorban ezeken az
órákon készülnek fel a szentségek vételére. A hitoktatásnak a kinyilatkoztatáson, Szentíráson és az
Egyház élő hagyományán kell alapulnia. Segíteni kell a tanulókat abban, hogy meglássák és megértsék:
az üdvtörténet az Egyházon belül folytatódik.
Templomunkban naponta van szentmise. Hétköznapokon osztálymisére, vasár- és ünnepnapokon
évfolyammisére hívjuk és várjuk tanulóinkat.
A nem katolikus diákok vasár-és ünnepnapokon a saját felekezetük szerinti istentiszteleteken vegyenek
részt.
Az egyházi év liturgikus rendjéhez igazodva egyéb szertartásokat, imaórákat, lelkigyakorlatokat –
rekollekciókat is tartunk. Célunk: hitéhez, egyházához hű, a hitbuzgalmi tevékenységben, szolgálatban
járta, ebben örömét lelő ifjúságot nevelni.
Végzőseink az utolsó tanév első felében lelkigyakorlaton vesznek részt, hogy az évfolyam diákjai lelkileg
is közelebb kerüljenek egymáshoz, illetve keresztény hivatásukhoz; ne csak elfogadják, de tudatosan
vállalják is az Isten közeli életformát. Ez a fajta „tisztázása a dolgoknak”, a belső összeszedettség és
harmónia megtalálása biztosíthatja az utolsó évben azt a lelki hátteret, melynek birtokában még
sikeresebb lehet az érettségire, felvételire való készület.
A tanítási napot imával kezdjük és végezzük. Étkezés előtt és után asztali fohászt mondunk.
Mutassuk meg diákjainknak a hosszú hányattatás után visszatérő orsolyita nővérek helytállását,
életpéldájuk, hivatásuk értékeit, értelmét.
Az iskola fogadja el a fegyelmet-önfegyelmet önmagában is értéknek.
Neveljük diákjainkat reális önismeretre, alakítsuk ki és fejlesszük bennük a küzdő-és kudarctűrő
képességeket.
Értékeljük a tanulókban meglévő erkölcsi erényeket, a szolidaritás megnyilvánulásait, az irgalmasságot.
Tanítsuk meg őket becsülni a munkát, tisztelni a munkát végző embert. A fizikai és szellemi erőfeszítés
legyen számukra jellemformáló erő, a megelégedettség egyik forrása.
Legyenek érzékenyek az élő és élettelen természet, környezetük jelenségeire, problémáira, óvják azok
értékeit.

1.4.2. Erkölcsi nevelés
Az ember csak társadalomban, közösségben lehet képes tartalmas és méltó életvezetésre, vállalhatja
küldetését, töltheti be hivatását. Élete az egyéni és a közösségi élményvilág egymástól el nem
választható szintjei között mozog. Az anyagi és szellemi értékek minden ember számára (elvben)
elérhető összessége alkotja a közjót, mely a társadalom erkölcsi életének meghatározó tényezője. A
közös emberi értékek tisztelete, azok létrehozásában és hozzáférhetővé tételében az
egymásrautaltság és kölcsönös függés tudata – ideálisan – erkölcsi szolidaritásban egyesíti a
társadalom tagjait. A jót építő, az igazat érvényre juttató, a szeretet által vezérelt közösségekben
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tudnak kialakulni azok a magatartási és viselkedési formák, szokások, amelyekre a társadalomnak
szüksége van: szolidaritás, előzékenység, állhatatosság, előítélet mentesség, a másik ember tisztelete,
tolerancia, megbízhatóság, alkalmazkodóképesség.
Az erkölcsi nevelés legfontosabb eleme a példaadás. A pedagógusok egyéni és testületi magatartása
tükrözze és mintázza azt a közösségi értékrendet, amire a tanulókat nevelni akarjuk. A pedagógus
felelőssége, hogy mire irányítja a tanulók figyelmét. Minden igaz ismeret, hitelesen közvetített tudás
gyarapítja az erkölcsi ítélőképességet, segít felismerni a jó és a rossz, igaz és hamis, értékes és
értéktelen közti különbséget. Az erkölcsi értékek a mindennapi cselekvésben alakuló szokások útján,
az értékek gyakorlatbani „működtetésével” válnak az élet irányítására alkalmas jellemformáló erővé.
Csak ez teszi lehetővé a „jó” szabad választását, vagyis az értékkövetés megvalósítását a diákság
számára. Az iskolának feladata a társadalmi együttélés viselkedési szabályainak megismertetése és az
ezek megtartására nevelés. Döntő fontosságú az önismeret, az öntudatos és felelősségteljes
magatartás, a döntésre való képesség kialakítása. A tanulókat segíteni kell abban, hogy képesek
legyenek az önnevelésre. A helyes önismeret kialakításához feltétlenül szükség van érzelmi
biztonságra, ésszerű követelményekre, az életkornak megfelelő belső lelki törvényserűségek
ismeretére, figyelembevételére. Mind a túlzott követelmények, mind az igénytelenség nehezítik, hogy
a tanuló megtanulja reálisan értékelni és elfogadni önmagát, tisztában legyen azzal, hogy mire képes
és mire nem, a valóságot megfelelően tudja felfogni és érdeklődjön mások véleménye iránt.

1.4.3. Hazaszeretetre nevelés
Hangsúlyt kívánunk helyezni a hazaszeretetre nevelésre, s emellett – az európai gyakorlatnak
megfelelően – a környező népekkel való megértő együttműködésre, Minden lehetséges eszközt és
alkalmat felhasználva kell elősegíteni azoknak a közösségi összetartó erőknek a növekedését, amelyek
erősítik a növendékek kötődését a nemzethez, erősítik a nemzethez tartozásban manifesztálódó
azonosságtudatot, azt az érzést és meggyőződést, hogy jó dolog a független és demokratikus
Magyarország polgárának lenni. Nyilvánvaló, hogy az azonosulás meghatározó eleme az inkulturáció,
a nemzeti kultúrkincs megismerése, elsajátítása és beágyazása. Kultúránk az antik-klasszikus, a zsidókeresztény és az európai-barbár forrásokból táplálkozó kultúra szerves része, de legrégibb elemei a
finn-ugor, illetve belső-ázsiai múltba nyúlnak vissza. Hazánk sorsát mindenkor meghatározóan a Kelet
és Nyugat közöttiség és kapcsolatrendszer alakította. Ennek tudatában kell nemzetünk sorsáért
felelősséget érző, tenni akaró és tudó állampolgárokat nevelni, akik értik és megbecsülik a velünk
együtt élő szomszédos és távolabbi népeket és kultúrájukat és értékelik az alkotó és termékeny
kulturális kölcsönhatások lehetőségét. A hazaszeretetre nevelés eminens eszköze a magyar nyelv, a
magyar történelem, földrajz, irodalom, művelődéstörténet tanítása, a nemzeti és állami ünnepek
méltó megünneplése, a nemzeti szimbólumok által közvetített tartalmak és a kiváló elődök példájának
megismertetése.
Tudatosítani kell azt is, hogy történelmi okok miatt határainkon kívül sok magyar él, akik magyarnak
érzik és vallják magukat, történelmük a magyar történelem része és hogy sajátos felelősségünk van
értük. A hazaszeretetre neveléshez hozzátartozik a múlt reális értékelése és megbecsülése,
tanulságainak és üzeneteinek számontartása és a jövőbe vetett reménység táplálása. Be kell látni, hogy
társadalmi és nemzeti célokért demokratikus módszerekkel, a megértés és együttműködés
lehetőségeinek keresésével lehet és kell tevékenykedni. Történelmi tapasztalatok sora igazolja, hogy
befogadó népként közvetítő és konszolidáló szerep- és feladatvállalásra lehetünk képesek egy
inkultúrációs folyamatban, amivel a keresztény-európaiság kiteljesedése távlatainak esélyét
javíthatjuk térségünkben és ez sajátos követelményeket támaszt nevelési szempontból is. Ezzel függ
össze a globalizáció problematikája keresztény /krisztusi/ elvű kezelésének követelménye is. Világosan
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látni és láttatni kell, hogy az össz-emberi egymásra találásnak követelménye és programja valóban
feltételezi a világban való tájékozódást, mások minél jobb megismerését /beleértve értékvilágát,
szokásait, teljesítményeit, anyagi és szellemi kultúráját/, azonban az erre való irányulás mentén
messzemenően szükség van az önazonosság /a saját értékek és a keresztény elkötelezettség/ állandó
szem előtt tartására, mégpedig azzal a szándékkal, hogy érvényesüljön a keresztény ideál /a tudás és
áldozatvállalás/ teljességének felmutatására irányuló törekvés.

1.4.4. Értelmi nevelés
A műveltség alapjainak lerakásában döntő jelentőségűek a kezdeti iskolai évek. Ekkor dől el, hogy a
felsőbb évfolyamokon elérhetővé válik-e a tudományos, művészeti, hitbeli ismeretek befogadása.
Minden tantárgy elhagyhatatlan feladata a diákok anyanyelvi kommunikációs készségeinek,
képességeinek kibontakoztatása, fejlesztése (élő beszéd, írás).
Napjainkban felértékelődik a korszerű információhordozók igénybevételéhez szükséges alkalmazói
tudás elsajátítása.
Az alsó tagozat legfontosabb követelménye az értelmes olvasás, írás, számolás, beszédkészség
tudatos fejlesztése, majd a későbbieken folyamatos feladatként értelmezése.
Ezen életszakaszt pedagógiai egységként fogjuk fel – elismerve annak belső differenciáltságát (1-2
bevezető, 3-4 kezdő szakasz).
Ebben az életszakaszban a tanulási nehézségekkel küzdőket egyéni (kiscsoportos) foglalkozásokon
segítjük.
Az 1-4. évfolyamon különösen nagyfontosságú a szülőkkel való intenzív kapcsolattartás, főleg a tanulási
nehézségekkel küzdő, szociális hátrányban levők esetében (osztálytanító, gyermekvédelmi felelős). A
szülőknek pontos, naprakész információkat kell adnunk a gyermek haladásáról, az iskolától elvárható
segítség lehetőségeiről.
A 11-14 éveseknél (alapozó és fejlesztő szakasz) kezdetben az alapképességek további megszilárdítását
tekintjük fő célnak.
A második szakaszban (7-8.) számos új tudomány alapelemeivel kell megismerkedniük. Feladatunk a
tudásvágy, az érdeklődés felkeltése, kielégítése.
Szakítanunk kell a mennyiségi szemlélettel, a szakmai tudás alappilléreit kell leraknunk.
Ekkor dől el, hogy tudjuk-e szerettetni a tudományokat, művészeteket, el tudjuk-e őket indítani a
tudatos kereszténység útján.
Megadtuk-e a manualitás, az alkotás örömét, kialakítottuk-e a mozgás, testedzés igényét.
A 15-18 évesek mindent szeretnének megérteni. A pedagógusoktól pontos, átvehető tudást,
magyarázatokat, viselkedési modellt várnak.
Kritikus gondolkodásukat kordában kell tartani, irányítani.
Az előző életszakaszhoz képest jelentősen fejlődik, illetve meghatározóvá válik fogalmi gondolkodásuk.
Döntő jelentőséggel bír a szülők és a pedagógusok hitelessége, példaadása.
A diákok egyéni érdeklődését az idegen nyelvek és a matematika emelt óraszámú oktatásával már a 910. évfolyamon kielégítjük.
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A 11-12. évfolyamosokat felkészítjük a közép-és emelt szintű érettségi vizsgákra, a felsőoktatásban
való helytállásra. A felkészítést a kötelező érettségi tárgyakban mindkét szinten biztosítjuk. A többi
(választható) tantárgyakban is törekszünk kielégíteni diákjaink igényeit.
A középszintű érettségi vizsgák témaköreit a szakmai munkaközösségek a helyi tantervekben
mellékletként csatolják.
Legtehetségesebb tanítványainkkal értessük meg: nekik többről kell számot adniuk. A nagyobb
tehetség odaadóbb szolgálatra kötelez.
A pedagógusok korrekt és reális értékeléssel, egyénre szabott tanácsadással segítsék a tanulók
képességeik szerinti iskola-, majd pályaválasztását.

1.4.5. Az önállóság és a közös munka elve
Munkánk menetében rendre tudatosítjuk, hogy az iskolai nevelés elsősorban a tanítás és tanulás
folyamatában valósul meg, melynek során a tanítvány teljes személyiségében gyarapodik és a nevelő
személyisége is teljesebbé válik, folyamatosan kiteljesedik. A nevelő magatartása, erkölcsisége minta
a gyermek előtt, ami hangsúlyozza a pedagógus felelősségét. A tanulókat arra kell felkészíteni, hogy
első (szak)képzettségük megszerzése után képesek legyenek további ismeretek megszerzésére, s hogy
a közéletben való hozzáértő részvételükre számít a társadalom. Törekedni kell tehát az önálló tanulás
készségének kifejlesztésére, a tanulók nyitottságának, tanulási kedvének kibontakoztatására és
megőrzésére. A tanítás és tanulás ezért elsősorban az önálló és a társas cselekvésekben szerzett
közvetlen tapasztalatokra épüljön. Önkéntes feladatvállalásokon alapuló, egyéni és kisebb
csoportokban végzett közös feladatokkal, önálló megfigyelést, adat- és információgyűjtést, elemző
munkát, véleményalkotást, vélemények ütköztetését, teendők közös megbeszélését, az eredmények
egyéni és közös értékelését igénylő feladatokkal kívánatos nevelni az ifjúságot önállóságra, az
együttműködésben nyitottságra, szervezettségre. Így készülhetnek fel az iskolában tanult ismeretek
megszerzésén túl az egész életen át tartó tanulásra, művelődésre.
Ezen a területen a katolikus nevelés-oktatás meggyőző /keresztény és kipróbált/ tradíciókra
támaszkodik és ennek a tradíciónak továbbadására-megismertetésére törekedve kívánjuk munkánkat
végezni.

1.4.6. Családi életre nevelés
A különböző társas kapcsolatok között az erkölcsi nevelés szempontjából legfontosabb a család. A
családi életre az iskolának is nevelnie kell: fel kell készítenie a felelősségteljes döntés képességére,
amely a párválasztáshoz, a házassághoz, a szülői feladat vállalásához szükséges. A nemek közötti
különbség tudatosítása, tisztelete, a férfi és nő – kinek-kinek sajátos hivatottságában is kifejeződő egyenjogúságának elfogadása mellett fontos nevelési feladat a szülői szerepek és a családi
munkamegosztásban betöltött szerepek tudatosítása, a család emberformáló jelentőségének
megfelelő kezelése. Fontos a vonzó családmodellek bemutatása, az egymás segítésének, kölcsönös
szeretetének pozitív példáknak előtérbe állítása. Tudatosítani kell a tanulókban, hogy a hűség óriási
érték és az ezért hozott áldozatvállalásnak értelme van. A téma jelentőségéhez illő komolysággal kell
beszélni a szerelemről és párválasztásról. Megfelelő felkészítéssel és őszinteséggel segíteni lehet a
serdülőkor szexuális kihívásaival küzdő fiataloknak. A felvilágosítás biológiai és egészségügyi aspektusai
mellett legalább hasonló fontosságú az érzelmi tartalmaknak és következményeknek illetve az erkölcsi
felelősség elemeinek bemutatása, amelynek során fel kell hívni a figyelmet az élet védelmének minden
más szempontot megelőző fontosságára.
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1.4.7. A nevelő - oktató munkánkat sikeresnek tekintjük, ha:


érezzük és tapasztaljuk diákjaink bizalmát és a szülők támogatását;



diákjaink kötelességtudóak, ugyanakkor felelősségteljesen tudnak élni a jogaikkal;



kulturáltan viselkednek, a szép magyar beszédet használják;



egészségesen élnek, óvják környezetüket;



tudatosan alakítják saját életüket;



képesek önállóan ismereteket szerezni;



a gimnáziumunk tanulmányi eredménye legalább jó színvonalú;



tanulóink határozott elképzeléssel bírnak saját közelebbi és távolabbi jövőjüket illetően;



olyan biztos és széleskörű tudással rendelkeznek, amely alapján reálisan választhatnak pályát,
s ennek megfelelően megalapozottan nyújtják be felvételi kérelmüket a felsőoktatási
intézményekbe;



megfelelő kommunikációs képességekkel és számítástechnikai jártassággal rendelkeznek;



elsajátítják azokat a gyakorlati képességeket, amelyek nélkülözhetetlenek a munkaerő-piaci
versenyben;



továbbtanulni szándékozó tanulóink lehetőség szerint bármely tantárgyból tegyenek sikeres
emelt szintű érettségi vizsgát.

Ha mindezt, vagy legalább a nagy részét véghez tudjuk vinni a diákokkal és a szülőkkel együttműködve,
akkor tanulóink megvalósítható továbbtanulási célokat tűzhetnek maguk elé. Képesek lesznek arra,
hogy a sikeres érettségi és felvételi vizsga letétele után helytálljanak a felsőoktatási intézmények
hallgatóiként, s majd képesek legyenek arra, hogy megfeleljenek a munkába állás kihívásainak akár
Magyarországon, akár a világ bármely országában helyezkednek el.

1.5. Tanulói személyiségfejlesztés
A célul kitűzött személyiségfejlesztő oktatás-nevelés csak akkor lehet eredményes, ha az intézmény
pedagógiai teret ad a sokoldalú iskolai életnek, ha fejleszti a tanulók önismeretét, együttműködési
készségét, életmódjukat-életvitelüket az értékrendünkhöz igazítják. A pedagógiai munkát annak
tudatában kell megszervezni, hogy az oktatás és nevelés színtere nem csak az iskola, hanem a
társadalmi élet és tevékenység számos egyéb fóruma is.
Kiemelt fejlesztési feladataink: egyházunk tanítása szerinti emberkép, énkép, önismeret és Isten-kép
kialakítása; nemzeti kultúránk tisztelete, magyarság-tudat, nyitottság népek, vallások, kultúrák iránt;
környezettudatos magatartás; a kommunikációs kultúra fejlesztése (anyanyelv, idegen nyelvek,
elektronikus ismerethordozók); testi és lelki egészség.
Iskolánk többcélú intézmény, összetett iskola. A személyiségfejlesztést az egyes életszakaszokban csak
differenciált módszerekkel lehet megvalósítani. E szakaszok:
1. Alapfok: 1-8. Tagolása: 1-2. bevezető, 3-4. kezdő, 5-6. alapozó, 7-8. fejlesztő.
2. Középfok: 9-12. Tagolása: 9-10. általános műveltséget megszilárdító, 11-12. elmélyítő,
pályaválasztást segítő.
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1.+2. = általános műveltséget megalapozó szakasz.

1.5.1. Alapfok, 1-4.
Ez a szakasz átvezeti a gyermeket az óvoda játékközpontú tevékenységeiből az iskolai tanulás
tevékenységeibe. Óvja és továbbfejleszti a gyermek megismerés, megértés, tanulás iránti
érdeklődését, nyitottságát. Mintákat adunk az ismeretszerzéshez, problémamegoldáshoz, tanulási
szokásokhoz. A tanítási tartalmakat illetően elemi ismereteket közvetítünk, alapvető képességeket,
készségeket alakítunk, fejlesztünk. Fogékonnyá tesszük szűkebb és tágabb környezete természeti és
társadalmi értékei iránt, tudatosítják a megismert erkölcsi értékeket, pozitív magatartásformákat,
szokásokat.
Nagy teret kell kapnia a személyre szóló fejlesztéseknek, az egyéni képességek kibontakoztatásának.
Az első pillanattól kezdve a figyelem középpontjába kell állítani a tanulási nehézségek leküzdését, a
szociális hátrányokból vagy az eltérő ütemű érésből fakadó lemaradás csökkentését.
A fejlesztésben a test és lélek harmonikus erősítése a cél: mozgáskultúra, mozgáskoordináció,
ritmusérzék, egészséges életmód; érzelmi élet, önismeret, társas kapcsolatok, lelkiismeret.
Ebben az életszakaszban kell megteremteni az elemi műveltségbeli alapok feltételrendszerét:
biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat, számolási készség, logika, manuális és mentális
készségek, önálló tanulás, az önművelés igényének kialakítása.
Az ismeretszerzésben a megtapasztalás, felfedezés lehetőségének biztosítása, a kreativitás
alapkövetelmény.
A gyakorlati és elméleti készségek egyensúlyára, a tanulók egészséges terhelésére kell törekedni.

1.5.2. Alapfok, 5-8.
Az 5-8. évfolyam folytatása az előző szakasznak: Az 5-6. évfolyamon folytatódik az alapvető
képességek, készségek fejlesztése. A gondolkodás – különösképpen az 5-6. évfolyamon – még erősen
kötődik az érzékelés útján szerzett tapasztalatokhoz, de már kialakulnak az integratív-képi gondolkodás
alapjai, melyek a 7-8. évfolyamon átmennek az elvont fogalmi és elemző gondolkodásba.
Még inkább differenciálódnak a tanulók érdeklődés, érzelmi élet, testi fejlettség, motiváltság,
szocializációs szint, kultúra szempontjából egyaránt. A szakasz végére felkészíthetjük őket a további
tanulásra, társadalomba való beilleszkedésre.
Az erkölcsi értékek között a becsület, szavahihetőség, megbízhatóság, szolidaritás, empátia kerülnek
előtérbe – ezek alapfeltételei a környezettel, közösségekkel való harmonikus, konstruktív
kapcsolatoknak.
Ez az időszak indítja fejlődésnek az állampolgári tudatot (jogok, kötelességek, hazafias érzület, az
emberiség globális érdekei). Különös jelentőséget kap a helyes önismeret, önértékelés (iskolaválasztás,
pályaválasztás).
Az egészséges életmódra nevelésben érvényesülnie kell a tudatosságnak – pozitív példák; káros
szokások, szenvedélyek megítélése, elutasítása.
Az alapműveltség továbbépítése: folyamatosan bővül a tantárgyi rendszer, differenciálódnak a
mentális képességek. Első helyen áll az alkalmazható tudás: problémamegoldás, konfliktuskezelés,
döntésképesség a gyakorlatban, spontán élethelyzetek.
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A tanulásban előtérbe kerül a közvetett kommunikáció: írásbeliség, vizuális kommunikáció,
számítógépes érintkezés, idegen nyelven történő kommunikáció. Törekedni kell a szóbeliségírásbeliség egyensúlyára, az egészséges terhelésre. A személyiségfejlesztésben messzemenően figyelni
kell a személyre szóló fejlesztésre, értékelésre.
Az életszakaszban növekszik a tanulók aktív részvételét igénylő ismeretszerzés aránya (megfigyelés,
kísérlet, anyaggyűjtés, modellezés, szerepjáték, stb.), ami növeli önbizalmukat. A korosztályon belül
két iskolaszerkezeti típus van jelen: általános iskola és kisgimnázium.

1.5.3. Gimnázium, 9-12.
(A GIMNÁZIUM 5-8. ÉVFOLYAMÁRA a 2. PONT ÉRVÉNYES)

A gimnáziumi nevelés-oktatás kiterjeszti és elmélyíti az általános műveltséget és megalapozza a
magasabb műveltséget megszerzését. Alapfeladata az érettségi vizsgára, munkába állásra illetve
felsőfokú tanulmányokra való felkészítés.
A gimnázium továbbfejleszti a kommunikációs és tanulási képességeket. Felkelti az igényt a későbbi
folyamatos tanulásra – lévén a tudás mindig tartalmaz átalakuló, változó, bővülő elemeket is.
Meg kell figyeltetni az egyes diszciplínák metszéspontjában elhelyezkedő közös tartalmakat, az
elméletet össze kell kapcsolni a pragmatikus, alkalmazható tudással.
A gimnáziumi oktatás-nevelés célja az összefüggésekben, rendszerben való gondolkodás kialakítása,
önálló véleményalkotás, az alternatívák mérlegelése, majd ezek alapján a felelős döntéshozatal.
Intellektuális, érzelmi és testi érésük legyen egyensúlyban, neveljük őket együttműködő magatartásra,
a bekövetkezett konfliktusok kezelésének, a kudarc elviselésének képessége.
Erősödjék nemzeti identitástudatuk, legyenek képesek értékelni az európai népek együttműködésének
előnyeit.
A gimnázium készítse fel diákjait az állampolgári szerepre, felelős társadalmi magatartásra, a
demokrácia szabályainak érvényre juttatására.
Az iskola egész szervezetével, arculatával, helyi sajátosságaival azon legyen, hogy kibontakoztassa
diákjaiban személyiségük, képességeik, eredményességük maximumát.
Túl ezen általános pedagógiai célkitűzéseken és feladatokon a katolikus iskola speciális célokat,
feladatokat is meghatároz (hitélet, vallásosság, vallási ismeretek, az egyházi törvények tisztelete,
karitatív szellemiség, stb.) illetve ezekre az oktató-nevelő tevékenységében komoly figyelmet szentel.

1.6. Teljes körű egészségfejlesztés
Az iskola egészségnevelési tevékenységének kiemelt feladatai:


a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és
jártasságokkal rendelkezzenek egészségük megőrzése és védelme érdekében;



tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az egészséges életmód gyakorlását szolgáló
tevékenységi formákat, az egészségbarát viselkedésformákat;
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a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások
keretében – foglalkoznak az egészség megőrzésének szempontjából legfontosabb
ismeretekkel


a táplálkozás,



az alkohol- és kábítószer fogyasztás, dohányzás káros hatásai a szervezetre,



a családi és kortárskapcsolatok,



a környezet védelme,



az aktív életmód, a sport,



a személyes higiénia,



az elsősegély-nyújtás alapismeretei,



a szexuális fejlődés területén.

1. Az egészségnevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán kívüli
foglalkozás feladata.

2. Az iskolai egészségnevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják:
a) a mindennapi testedzés lehetőségének biztosítása:


testnevelés órák;



játékos, egészségfejlesztő testmozgás az első-negyedik évfolyamon;



az iskolai sportkör foglalkozásai;



tömegsport foglalkozások;



úszásoktatás;

b) az ötödik-tizenkettedik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott ismeretek;
c) évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegély-nyújtással foglalkozó
projektnap (témanap) szervezése az alsó és a felső tagozatos tanulók számára;
d) az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások:


szakkörök (Ifjúsági Vöröskereszt; csecsemőápolási, táplálkozási);



tanévente egy-egy gyalogtúra (Orsolya-túra), kenutúra, sítábor szervezése;

e) az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő szervezésében) segítségének igénybe
vétele


tanévente egy alkalommal az ötödik-tizenkettedik évfolyamon egy-egy osztályfőnöki
óra megtartásában;



a tanulók egészségügyi és higiéniai szűrővizsgálatának megszervezésében. (A
tanulóknak évenként legalább egyszer fogászati, szemészeti és általános
szűrővizsgálaton kell részt venniük.)

25

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2016
Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium

1.7. A közösségfejlesztés, és az iskolai együttműködés feladatai
1.7.1. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
A közösségfejlesztés közös feladat. Az iskola valamennyi dolgozója példaként áll a diákok előtt
megjelenésével, viselkedésével, életvitelével és beszédstílusával. Osztályfőnököknek, napközis
nevelőknek, hitoktatóknak, sporttevékenységek vezetőinek és valamennyi szaktanárnak kiemelt
feladata, hogy a diákok az intézményben eltöltött évek során megtanuljanak kisebb és nagyobb
közösségben élni, gondolkodni. Ennek kiemelten fontos eszközei az iskola hagyomány értékű
ünnepei,(iskolabál, Orsolya-nap, stb) megemlékezései, a szabadidős tevékenységek, projektek,
tánctanítás, sportjátékok, drámajátékok, kóruséneklés, zenéléssel való szolgálat, pl. idősek otthona,
gyermekotthon, liturgia, lelki napok, de legfontosabb, hogy a mindennapok részleteiben és
egységében is fedeztessük fel a diákokkal az események, törekvések közösségi dimenzióját is.
A pedagógiai program szempontjából iskolánk keretén belül a közösségi nevelés legfontosabb területei
a tanórák, a tanórán kívüli szabadidős foglalkozások, a diák önkormányzat.

1.7.2. A közösségfejlesztés színterei, tevékenységformái
1.7.2.1. Tanórai közösségi nevelés
Az iskola közismereti és hittanórái a szakmai és hitéleti nevelés mellett közösségfejlesztő feladatokat
is betöltenek.
Tanórai foglalkozások közösségfejlesztő feladatai:


tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő és oktató munka egyrészt a tananyagba
beépítve, másrészt a tanulói közösségen keresztül érvényesül.



A közösségben kialakuló értékrend, normák, szabályok, elvárások segítik az egyént a
döntésekben, a felelősségvállalásban.



A tanulás támogatása kölcsönös segítségnyújtással, ellenőrzéssel, a tanulmányi- és
munkaerkölcs erősítésével.



A tanulók kezdeményezéseinek, a közvetlen tapasztalatszerzésnek támogatása.



A közösségi cselekvések kialakítása, fejlesztése (példamutatással, helyes cselekvések
bemutatásával, bírálat, önbírálat segítségével).



A tanulók önállóságának, öntevékenységének fejlesztése.



Különböző változatos munkaformákkal (csoportmunka, egyéni munka, kísérlet, verseny) az
egymásért való felelősség érzésének erősítése.

Osztályfőnöki órák
E tanóra a közösségépítés színtere. E tárgyba integráljuk az önismeret, pályaorientáció, tanulás és
médiaismeret témakörök egyes részeit. Az osztályfőnöki órán kiemelt feladata társadalomból,
médiából érkező negatív hatások ellensúlyozása, a szenvedélybetegségek prevenciója, a családi életre
nevelés. Itt nyílik lehetőség rendezvényeink lelki és tartalmi előkészítésére. Az iskola és környezetük
aktuális eseményeinek, problémáinak megbeszélésére.
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1.7.2.2. Tanórán kívüli szabadidős foglalkozások
Napközi, szakkörök, lelkigyakorlatok, zarándoklatok, kirándulások, osztálydélutánok, anyák napja,
népdaléneklési bemutatók egyenként és osztályonként, Ki mit tudok, ahol az osztályok
bemutatkoznak.
Tanórán kívüli foglalkozások közösségfejlesztő feladatai:


A rendszeresen megtartott lelki napok, zarándoklatok által a katolikus vallás és hit
megélésének elmélyítése.



Az önellenőrzésre, egymás segítésére nevelés.



Átgondolt játéktervvel és a tevékenység pedagógiai irányításával biztosítani, hogy a különböző
játékok, tevékenységek megfelelően fejlesszék a közösséget, erősítsék a közösséghez való
tartozás érzését.



Sokoldalú és változatos foglalkozásokkal (tánc, kézműves, sport) erősíteni a közösségi
magatartást.



A természetszeretetet, a környezet iránti felelősséget kirándulásokkal, sétákkal elmélyítjük.



A nevelőmunka elősegítése érdekében az osztályfőnökök, az osztályok számára
osztálykirándulást (túratábort) szervezhetnek a szülői közösséggel folytatott megállapodás
szerint.

Napközi
A tanórai foglalkozások utáni időszakot kiemelt pedagógiai feladatnak tartjuk. Itt tanítjuk meg a
kisdiákokat az alapvető tanulás módszertani eljárásokra. Művészeti alkotómunkára van lehetőség,
személyes mentális gondoskodásban lehet részük. Kommunikációs képességeiket játékos szituációs
feladatokkal gazdagíthatják, irányított szabadidős tevékenységgel, jó kulturális szokások alakíthatók ki
számukra.
Tanulószobai foglalkozás az 5-8. évfolyamon:
Az új köznevelési törvény értelmében az 1.-től 8. évfolyamig a tanulóknak munkanapokon az iskolában
délután 16:00 óráig oktatási-nevelési tevékenységgel összefüggő programokon kell részt venni.
Iskolánkban az 5-től 8. évfolyamon tanulószobai foglalkozáson vesznek részt a diákok. A délutáni
foglalkozás alól a szülők írásos kérelmére mentesíthető a tanuló.

A diákönkormányzat közösségfejlesztő feladatai


Közös értékeken alapuló konkrét célok kitűzése, melyek nem sértik az egyéni érdekeket.



A meglévő közösségépítő tevékenységek továbbfejlesztése.



A közösség iránti felelősségtudat kialakítása, fejlesztése.

1.7.2.3. A pedagógus közösségfejlesztő feladatai a szabadidős tevékenység során


Jó kapcsolat kialakítása az adott korosztállyal, szüleikkel, plébániával, egyházi személyiségekkel
valamint külső szakemberekkel.
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A csoportokban végzett közös munka során az önismeretet, az önfegyelmet és az
együttműködést fejlessze.



Olyan csoportok kialakításának segítése, amelyek az emberi kapcsolatok pozitív irányú
elmélyítésével hatnak az egész személyiség fejlődésére.

1.7.2.4. Személyiség és közösségfejlesztés 1-12. évfolyamon
Cél:


Beilleszkedés az iskolai életbe.



Szokásrend kialakítása.



Vallási élet megerősítése, megalapozása.



Illemszabályok megerősítése, tanítása, gyakorlása.



A diáktársak tulajdonságainak elfogadása.



A kapcsolatépítés szabályainak megismerése.



Egymás kölcsönös tisztelete.



A létrejövő csoportok elfogadása.



A keletkező konfliktusok helyes megoldása.



Reális önismeret.



Egészséges jövőkép megfogalmazása.



Pozitív példamutatás a diáktársak felé.



A vallásnak, hitünknek tudatos vállalása.

Feladat:


A feladatvégzéssel a feladattudat kialakítása.



Udvarias kommunikációra törekvés.



Alkalmazkodás a közösség szabályaihoz.



Az életkornak megfelelő vitakultúra elsajátítása.



Kulturált véleményalkotás formáinak elsajátítása.



Tanulási módszer fejlesztése.



Megbocsátó, segítő szeretet gyakorlása.



Egymás hibáinak, erényeinek elismerése, reális értékelése.



A hibák kijavítására törekvés.



Emberi kötelességünk a gyengébbek, betegek, fogyatékkal élők segítése.



A közösségben a demokratikus légkör megteremtése.



Reális énkép kialakítása.



A tanulói kötelességek és jogok ismerete, alkalmazása.
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A közösségekben megjelenő negatív jelenségek felismerése a kritikai, jobbító szándék
kinyilvánítása.



Az iskolai életben aktív részvétel.

Eszköz, módszer:


Felelősi teendők bevezetése, gyakoroltatása.



Házirend megismertetése.



Közösségi programok előkészítésében, lebonyolításában részvétel (játék, kirándulás,
dramatikus játék).



Családlátogatás, szociometriai felmérés.



Egyéni beszélgetések, szituációs játékok, versenyek, kirándulások.



Önismereti, személyiségfejlesztő játékok, programok.



Osztályprogramok, versenyek (előkészítés, értékelés).



Felmérések.



Pályaorientáció, pályaalkalmassági ismeretek megszerzésének elősegítése.

1.8. Önkéntes közösségi szolgálat
„Az érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi szolgálat végzésének igazolását először a 2016.
január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni.” (Nkt. 97. § (2))

a) Az önkéntes közösségi munka a 2012/2013. tanévben a 9. évfolyamon felmenő rendszerben
kerül bevezetésre.
A hatályos köznevelési törvény a korábbinál nagyobb figyelmet fordít a nevelésre, ezért
szerepel benne a közösségi szolgálat fogalmi meghatározása mellett az a követelmény is, hogy
az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének
igazolása. Így az elméleti felkészítés lehetősége mellett megjelenik egy kötelező, gyakorlati,
tapasztalati tanulás is a szociális kompetenciák fejlesztésében. A segítőkészség, megértés,
elfogadás, együttérzés, kitartás, hűség, megbízhatóság, tolerancia, türelem, empátia
elsősorban valós helyzetekben fejleszthetőek.
A Nat ösztönzi a személyiség fejlesztését, kibontakozását segítő nevelést-oktatást: célul tűzi ki
a hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális érzékenység, segítő
magatartás kialakítását a tanulókban úgy, hogy saját élményű tanuláson keresztül ismerik meg
ezeknek a csoportoknak a sajátos igényeit, élethelyzetét. A segítő magatartás számos olyan
képességet igényel és fejleszt is egyúttal (együttérzés, együttműködés, problémamegoldás,
önkéntes feladatvállalás és -megvalósítás), amelyek gyakorlása elengedhetetlen a tudatos,
felelős állampolgári léthez. (Részlet a 110/2012. (VI. 4.) kormányrendelet mellékletéből)

b) Az önkéntes közösségi munkát a 9–11. évfolyamos tanulók számára lehetőség szerint három
tanévre, arányosan elosztva szervezi meg vagy biztosít időkeretet a legalább ötven órás
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közösségi szolgálat teljesítésére, amelytől azonban indokolt esetben a szülő kérésére el lehet
térni.
A közösségi munkát (osztályfőnöki óra keretében) egy felkészítő óra vezeti be, illetve egy
összegző óra zárja.

1.8.1. A közösségi szolgálat keretei között
a) az egészségügyi,
b) a szociális és jótékonysági,
c) az oktatási,
d) a kulturális és közösségi,
e) a környezet- és természetvédelemi,
f) az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sportés szabadidős
területen folytatható tevékenység.

1.8.2. Az önkéntes munka nyilvántartása
a) A tanuló osztályfőnöke vagy az ezzel a feladattal megbízott pedagógus a tanuló előmenetelét
rögzítő dokumentumokban az iratkezelési szabályok megtartásával nyilvántartja és
folyamatosan vezeti a közösségi szolgálattal összefüggő egyéni vagy csoportos tevékenységet,
amely alapján az Nkt.-ban az érettségi bizonyítvány kiadásának feltételeként meghatározott
ötven óra közösségi szolgálat elvégzése igazolható legkésőbb a tanuló érettségi bizonyítványa
kiadásának időpontjára.
b) A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol,
milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott. A tanulónak közösségi szolgálati
jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés
tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát.
c) Az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről igazolást állít ki két példányban, amelyből egy
példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad,

1.8.3. A közösségi munka végzésének időkerete
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.
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A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése alkalmanként legkevesebb egy,
legfeljebb háromórás időkeretben végezhető.

Közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény (2005. évi LXXXVIII. törvény, 5.§.) alapján
(1) A tizennyolcadik életévét be nem töltött személy, illetve a korlátozottan cselekvőképes nagykorú
személy olyan közérdekű önkéntes tevékenységet folytathat, amely megfelel életkorának, testi,
értelmi és erkölcsi fejlettségének, illetve képességeinek, valamint amely nem veszélyezteti egészségét,
fejlődését és tankötelezettségének teljesítését.
(2) A tizenhatodik életévét be nem töltött önkéntes és a korlátozottan cselekvőképes nagykorú
önkéntes közérdekű önkéntes tevékenységet külföldön nem végezhet.
(3) A tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes közérdekű önkéntes tevékenységet 20 óra és 6
óra között nem végezhet.
(4) A tizenhatodik életévét be nem töltött önkéntes által a közérdekű önkéntes tevékenységre
fordítható idő nem haladhatja meg:
a) tanítási szünet ideje alatt a napi három órát és a heti tizenkét órát,
b) tanítási időben a heti hat órát és
ba) tanítási napon a napi két órát.
bb) tanítási napon kívül a napi három órát.
(5) A tizenhatodik életévét betöltött, de tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes által a
közérdekű önkéntes tevékenységre fordítható idő nem haladhatja meg a napi négy és fél órát és a heti
tizennyolc órát.
(6) A tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes részére a közérdekű önkéntes tevékenység
befejezése és másnapi megkezdése között legalább tizennégy óra pihenőidőt kell biztosítani.

1.9. Pedagógusaink feladatai
1.9.1. A pedagógusok alapvető feladatai


Mindenek előtt az iskola szellemiségének megfelelő személyes példamutatás (pontosság,
öltözködés, viselkedéskultúra stb.)



A magasabb jogszabályokban, a pedagógiai programban, a szervezeti és működési
szabályzatban, valamint az intézmény más belső szabályzatában és vezetői utasításában előírt
pedagógiai és adminisztratív feladatok ellátása.



Heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (kötött munkaidejét) az intézményvezető által
meghatározott feladatok ellátásával töltse.



Heti teljes munkaidejének ötvenöt–hatvanöt százalékában (neveléssel-oktatással lekötött
munkaidejében) tanórai és tanórán kívüli (egyéb) foglalkozásokat tartson.



Kötött munkaidejének neveléssel-oktatással lekötött munkaidején felüli részében a neveléstoktatást előkészítő, a neveléssel-oktatással összefüggő egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet,
továbbá eseti helyettesítést lásson el.



A tanítási órák és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások pontos és eredményes megtartása.
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Aktív részvétel a nevelőtestület értekezletein, valamint a szakmai munkaközösségek
munkájában.



Aktív részvétel az éves munkaterv szerinti rendezvényeken.



A tudomására jutott hivatali titkot megőrizze.



A jogszabályokban meghatározott határidőkre megszerezze az előírt minősítéseket.



Az iskola céljainak képviselete a tanulók és a szülők előtt.



A pedagógusra bízott osztályterem, szaktanterem gondozottságának és pedagógiai
szakszerűségének figyelemmel kísérése.

1.9.2. A tanórai és a tanórán kívüli oktató-nevelő munka, tanulásirányítás


Tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások megtartása.



A tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások éves tervének elkészítése (tanmenetek,
éves programok).



Előzetes felkészülés a tanítási órákra és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozásokra.



A motiválás, a differenciálás, a tanulói aktivitás változatos formáinak alkalmazása a tanítási
órákon



Változatos szervezeti formák alkalmazása a tanítási órákon



A tanulók életkorához és a didaktikai feladatokhoz megfelelően illeszkedő módszerek,
szemléltetés, ellenőrzés és értékelés alkalmazása a tanítási órákon.



A tanulók aktív munkájának és megfelelő magatartásának biztosítása a tanítási órákon és a
különféle iskolai foglalkozásokon.



Az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatása, gyakoroltatása a tanítási
órákon.



A helyi tanterv követelményeinek elsajátítása a nevelő által tanított tanulók körében.

1.9.3. A tehetséges tanulók gondozása


Egyéb (tanórán kívüli) fejlesztő foglalkozások szervezése a tehetséges tanulók részére.



Iskolai tanulmányi, sport és kulturális versenyek, vetélkedők, bemutatók, pályázatok önálló
szervezése, segítség a szervezésben.



Részvétel az iskolai tanulmányi, sport és kulturális versenyeken, vetélkedőkön, bemutatókon.



A tehetséges tanulók részvételének biztosítása és felkészítése a különféle iskolán belüli
versenyekre, vetélkedőkre stb.



A tehetséges tanulók részvételének biztosítása és felkészítése a különféle iskolán kívüli
versenyekre, vetélkedőkre stb.
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1.9.4. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység
Egyéb (tanórán kívüli) fejlesztő foglalkozások szervezése a hátrányos helyzetű, a halmozottan
hátrányos helyzetű, valamint a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló
tanulók részére.


A gyermekvédelmi feladatok ellátása.



Korrepetálása, segítése, mentorálás.



Felkészítés javító vagy osztályozó vizsgára.



Az eredményes középiskolai felvétel segítése.

1.9.5. A tanulók tanórán kívüli foglalkoztatása


Szabadidős programok szervezése iskolán kívül (pl. színház-, múzeumlátogatás, kirándulás).



Szabadidős programok szervezése iskolán belül (pl. klubdélután, karácsonyi ünnepség stb.).



Iskolai rendezvények, ünnepélyek, évfordulók megrendezése.



A nevelők, gyerekek és szülők együttműködését, kapcsolatát erősítő (közös) programok.

1.9.6. Az iskolai diákönkormányzat működtetésében való aktív részvétel


Az iskolai diák-önkormányzati munka egy-egy részterületének irányítása, segítése.



Az iskolai diákönkormányzat programjainak önálló szervezése, segítség a programok
szervezésében, részvétel a programokon.



Iskolai szintű kirándulások, táborok önálló szervezése, segítség a szervezésben, részvétel a
kirándulásokon, táborokon.

1.9.6. Munkafegyelem, a munkához való viszony


A munkaköri kötelességek teljesítése.



Az ügyeleti munka pontos, felelősségteljes ellátása az óraközi szünetekben.



Pontos adminisztrációs munka. A formai követelmények, a határidők betartása.



Az egyes tanév közben adódó feladatok pontos, határidőre történő megoldása.

1.9.7. Folyamatos, aktív részvétel a nevelőtestület és a szakmai munkaközösség
tevékenységében


Feladatvállalás a munkaközösség, a nevelőtestület aktuális feladataiban.



Részvétel a különféle feladatok megoldására alakult nevelői munkacsoportokban.



Oktatási segédanyagok, szemléltető és mérőeszközök kidolgozása, közreadása.
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Belső továbbképzések, előadások, bemutató órák szervezése, megtartása.

1.9.8. Továbbtanulásban, továbbképzésekben való részvétel, önképzés


Továbbképzéseken való részvétel.



A továbbképzéseken tanultak átadása a nevelőtestület tagjainak.



Publikációk szakmai (pedagógiai, szaktárgyi) témákról folyóiratokban, kiadványokban.

1.9.9. Az iskolai munka feltételeinek javítása


Pályázatok összeállítása, pályázatokon való részvétel.



Bekapcsolódás az eredményes pályázatok megvalósításába.



Az iskolai alapítvány működésének segítése.



Az iskolai munka javítása új ötletekkel, az ötletek kivitelezése megvalósítása (innováció).



Az oktatáshoz kapcsolódó szemléltető eszközök tervezése, kivitelezése.



Az iskola épületének, helyiségeinek dekorálása.

1.9.10. Részvétel a nevelőtestület szakmai életében, a döntések előkészítésében és
végrehajtásában


Részvétel az adott tanév munkatervében meghatározott feladatok ellátásában.



Részvétel a nevelőtestület szakmai (pedagógiai) döntéseinek előkészítésében.



Önkéntes feladatok vállalása a nevelőtestületi feladatok megoldásában.

1.9.11. Aktív részvétel a tantestület életében


A pályakezdő (gyakornok) vagy az iskolába újonnan került nevelők munkájának,
beilleszkedésének segítése.



Önkéntes feladatvállalások a nevelőtestület
szervezésében, a szervezés segítése.



Részvétel a nevelőtestület közösségi életében, rendezvényekein.

közösségi

életének;

rendezvényeinek

1.9.12. Az iskola képviselete


A szülői szervezet által szervezett rendezvények segítése.



Részvétel a szülői szervezet által szervezett rendezvényeken.



Tudósítások közreadása a helyi társadalom számára az iskola életéről, eredményeiről a helyi
médiában. (A vezetőséggel történő egyeztetést követően).



Bekapcsolódás az iskolán kívüli szakmai-pedagógiai szervezetek tevékenységébe.
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Bekapcsolódás az iskolán kívüli érdekképviseleti szervezetek tevékenységébe.



Sopron város rendezvényein, eseményein való részvétel.



Aktív részvétel, tisztségek vállalása a település társadalmi, kulturális, sport, stb. életében, civil
szervezeteiben.

1.9.13. A vezetői feladatok ellátása


Vezetői feladatok vállalása a nevelőtestület szervezeti életében.



Az egyes vezetői feladatok (tervezés, szervezés, a végrehajtás irányítása, ellenőrzés, értékelés)
lelkiismeretes ellátása.



A vezetőre bízott közösség formálása, az emberi kapcsolatok javítása.

1.9.14. Megfelelő kapcsolat kialakítása a tanulókkal, a szülőkkel és a pedagógus
kollégákkal


A tanulók, a szülők és a pedagógus kollégák személyiségének tiszteletben tartása.



Elfogadást, figyelmet, megértést, jóindulatot sugárzó stílus, hangnem és viselkedés a tanulók,
a szülők és a pedagógus kollégák felé.



Pedagógiai tanácsadás a tanulóknak és a szülőknek.



Kellő figyelem érdeklődés, megbecsülés és jóindulat a nevelőtársak felé (a pedagógus kollégák
segítése, a tapasztalatok átadása, észrevételek, bírálatok elfogadása).

1. 10. Az osztályfőnöki munka tartalma, osztályfőnöki feladatok
1.10.1. Az osztályfőnök feladatai


A szeptemberi osztályfőnöki órákon (a bejövő évfolyamok osztályaival) megismerteti Szent
Orsolya es Szent Angéla életét, a Szent Orsolya Rend történetet, magyarországi működését,
iskolánk múltját. E tudnivalókat a következő években is felfrissíti.



Megfelelő magaviseletű; az iskolai diák-önkormányzati munkában és az iskolai
rendezvényeken aktív osztályközösséget alakít ki az osztályközösség megfelelő irányításával.



Fejleszti a tanulók személyiségét, elősegíti egészséges lelki és testi fejlődésüket.



Elősegíti a társadalmi normákhoz és az iskolai elvárásokhoz igazodó értékrend kialakítást és
elfogadását.



Tanórákon kívüli – szükség esetén – iskolán kívüli közösségfejlesztő, szabadidős programokat
(pl. osztálykirándulás, túra, színház-, múzeumlátogatás) szervez.



Az osztályszintű és az iskolai rendezvényeken kíséri osztályát, felügyel a tanulókra.



Megismeri a tanulók családi és szociális körülményeit.
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Rendszeres kapcsolatot tart és együttműködik a tanulók szüleivel.



Rendszeres kapcsolatot tart együttműködik az osztályban tanító nevelőkkel.



Tájékoztatja a tanulókat és a szülőket az őket érintő kérdésekről. Érdemi választ ad a szülők és
tanulók iskolai élettel kapcsolatos kérdéseire.



Figyelemmel kíséri a diákok tanulmányi előmenetelét, és erről rendszeresen – a szülői
értekezletek, fogadóórák alkalmával, illetve szükség szerint – tájékoztatja a szülőket.



A bukásra álló tanulók szüleit a félév vége és az év vége előtt legalább egy hónappal írásban
értesíti.



Ha a tanuló az év végén tanulmányi kötelezettségeinek nem tesz eleget, a szülőket tájékoztatja
a tanuló továbbhaladásának feltételeiről.



Figyelmezteti a szülőket, ha a gyermekük jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése
érdekében intézkedést tart szükségesnek.



A szülők figyelmét felhívja a szociális és egyéb juttatásokra.



Támogatja és segíti az osztályban működő szülői szervezet munkáját.



A szülők tájékoztatására szülői értekezleteket és fogadó órákat szervez.



Fokozott törődéssel foglalkozik az osztályába járó kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal.



Az osztály tanulóinál ellátja a gyermekvédelmi feladatokat, együttműködik a gyermekvédelmi
felelőssel, szükség esetén a gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal.



Segíti a tanulási, beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő tanulók iskolai munkáját.



Támogatja a tehetséges tanulók fejlődését.



Tájékozódik a tanulók iskolán kívüli tevékenységeiről.



Az iskolaorvosi szolgálat bevonásával figyelemmel kíséri a tanulók egészségi állapotát, és erről
szükség esetén tájékoztatja az osztályban tanító nevelőket.(pl. tartós betegségek,
fogyatékosságok, gyógyszerérzékenység).



Az első félév végén és a tanév végén javaslatot tesz a nevelőtestületnek a tanulók magatartás
és szorgalom osztályzatára.



Az első félév végén és a tanév végén javaslatot tesz a nevelőtestületnek a tanulók egész tanévi
munkájának dicsérettel történő elismerésére.



A házirendet megsértő vagy feladatait elmulasztó tanulót először szóbeli figyelmeztetésben,
majd írásbeli figyelmeztetésben, intőben vagy rovóban részesíti. Súlyosabb esetben javaslatot
tesz a tanuló elleni fegyelmi eljárás lefolytatására.



Figyelemmel kíséri a tanulók hiányzásait, vezeti a mulasztási naplót, a mulasztásokat az
osztálynaplóban havonként összesíti. Igazolatlan mulasztás esetén a jogszabályokban előírt
rendelkezések alapján jár el.



A tanév elején elkészített osztályfőnöki tanmenet szerint vezeti az osztályfőnöki órákat, azokra
előre felkészül.



Segíti és ösztönzi a tanulók továbbtanulását, megismerteti őket a pályaválasztási és
továbbtanulási lehetőségekkel.
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Az általános iskola nyolcadik évfolyamban a szülők döntése alapján ellátja a tanulók
középiskolai jelentkezésével kapcsolatos feladatokat, elkészíti az ehhez szükséges
dokumentumokat.



A tizenkettedik évfolyamban közreműködik a tanulók érettségi vizsgára jelentkezésével
kapcsolatos feladatokban.



Elkészíti az osztályfőnöki munka éves tervezetét (osztályfőnöki munkaterv, osztályfőnöki
tanmenet).



Elkészíti az osztálystatisztikákat és ezekhez kapcsolódó elemzéseket.



Elkészíti a félévi és tanév végi értékeléseket az osztályközösség fejlődéséről.



Betartja az alapvető erkölcsi normákat a tanulókkal, a szülőkkel és a nevelőtársakkal szemben.



Kitölti és vezeti az osztálynaplót, havonta ellenőrzi a szükséges beírásokat, és szükség esetén
gondoskodik azok pótlásáról.



Felfekteti és vezeti a tanulói törzslapokat és bizonyítványokat.



Tanév elején kitölti a tanulók tájékoztató füzetét, tanév közben havonta-kéthavonta ellenőrzi
a tájékoztató füzet, illetve ellenőrző könyv vezetését (érdemjegyek, egyéb beírások, szülői
aláírások).



Figyelemmel kíséri az osztály tantermének gondozottságát és pedagógiai szakszerűségét.



Személyes jó példájával is elősegíti a rábízottak testi-lelki-szellemi és hitbeli fejlődését
(évfolyam- és osztálymisék)

1.10.2. Az osztályfőnöki munka tervezése
Az osztályfőnök osztályfőnöki nevelő munkáját a minden tanév elején összeállított osztályfőnöki
munkaterv alapján végzi.
Az osztályfőnöki munkaterv felépítése
a.) A tanév elején összeállított munkaterv


Az előző tanév végi értékelés az osztályközösség fejlődéséről.



Tanév eleji statisztikai adatok az osztályról.



Osztályfőnöki tanmenet (az osztályfőnöki órák éves terve).



Tervezett tanórán kívüli programok az adott tanévre havi bontásban.



Tervezett fogadó órák és szülői értekezletek az adott tanévre. Az egyes szülői értekezletek
tervezett témái.



Az osztály diákközösségének vezetői.



Az osztályban működő szülői szervezet vezetői.

b.) Az osztályfőnöki munkatervhez csatolt dokumentumok a tanév folyamán


Első félévi és tanév végi osztálystatisztika.



Első félévi és tanév végi értékelés az osztályközösség fejlődéséről.



Jelenléti ívek és feljegyzések a szülői értekezletekről.
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1.10.3. Az osztályfőnök által készített statisztikák, jelentések az osztályról
a.) Tanév eleji statisztikai adatok az osztályról


Tanulók száma, ebből leány



Állami nevelt (gondozott)



Hátrányos helyzetű, ebből halmozottan hátrányos helyzetű tanuló



Tanulási, magatartási, beilleszkedési zavarral küzdő tanuló



Sajátos nevelési igényű tanuló



Az iskolában étkező, ebből normatív támogatásban részesülő tanuló



Az étkezőkből csak ebédelő, illetve háromszor étkező tanul



Az iskolába járás alól felmentett tanuló (magántanuló)



Egyes tantárgyakból az értékelés alól felmentett tanulók



Más településről bejáró tanuló



Nem magyar állampolgár



Évfolyamismétlő

b.) Statisztikai adatok az első félév és a tanév végén az osztályról


Tanulók száma



Osztályozott tanulók száma és aránya



Osztályozatlan tanulók száma és aránya



Az egyes tantárgyakban elért osztályzatok száma és a tantárgyak osztályátlaga



Az osztály tanulmányi átlaga



Kitűnő tanulók száma és aránya



Szaktárgyi dicséretek száma tantárgyanként a tanév végén



Példamutató magatartásért adott dicséretek száma a tanév végén



Példamutató szorgalomért adott dicséretek száma a tanév végén



Egy tantárgyból bukott tanulók száma és aránya



Két tantárgyból bukott tanulók száma és aránya



Három vagy több tantárgyból évfolyamismétlésre bukott tanulók száma és aránya



A bukások száma tantárgyanként



A tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyek eredményei



Iskolán belüli versenyek eredményei (iskolai versenyeken részt vett tanulók száma és az elért
helyezések)



Iskolán kívüli versenyek eredményei (iskolán kívüli versenyeken részt vett tanulók száma és az
elért helyezések)
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Nyolcadik évfolyamon a középiskolai továbbtanulás jellemzői



Tizenkettedik évfolyamon a felsőfokú, ill. OKJ-s továbbtanulás jellemzői



A középiskolai felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgán elért eredmények (magyar,
matematika)



Középiskolai felvétel a tanulók választása alapján



A választott középiskolák közül az elsőként megjelölt iskolába felvett tanulók száma és aránya



A választott középiskolák közül a másodikként megjelölt iskolába felvett tanulók száma és
aránya



A választott középiskolák közül a harmadikként megjelölt iskolába felvett tanulók száma és
aránya



Továbbtanulás iskolatípusok szerint



Gimnáziumba felvett tanulók száma és aránya



Szakközépiskolába felvett tanulók száma és aránya



Szakiskolába (szakmunkásképzőbe) felvett tanulók száma és aránya



Egyik középiskolába sem felvett tanulók száma és aránya

c.) A tanulói közösségek (osztályközösségek) tevékenységének, fejlődésének értékelési szempontjai
az első félév és a tanév végén


Az osztályközösség életét jellemző legfontosabb adatok (létszám, fiúk-lányok aránya, új
tanulók, távozók).



Az osztály szociális összetétele (a családok szociális helyzete, a családok kulturális elvárásai,
hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók, gyermek- és ifjúságvédelmi munka).



A tanulási teljesítmény (tanulmányi átlageredmények, tanulási nehézségekkel küzdő tanulók,
a bukások, a tehetséges tanulók eredményei).



Az osztályközösség társas szerkezete, a közösség rétegződése, struktúrája.



Neveltségi szint (magatartás, társas viselkedés, beilleszkedési és magatartási nehézségekkel
küzdő tanulók).



A közösségi tevékenység (önkormányzás szintje, közös programok és rendezvények
felsorolása, egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokon való részvétel).



A szülői házzal való kapcsolat (szükség esetén a családlátogatások és a szülői értekezletek
tapasztalatai, a szülők nevelési elvei, a szülők kapcsolata az iskolával).



Minden felsorolt területen belül meg kell határozni az alapvető pedagógiai feladatokat:
o

Milyen változások történtek az előző értékelés óta eltelt időszakban?

o

Milyen új problémák jelentkeztek az előző értékelés óta eltelt időszakban?

o

A problémák megoldásának érdekében milyen beavatkozás látszik célszerűnek?
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1.10.4. Az osztályfőnöki órák témái
a)

Kötelezően minden osztályban feldolgozásra kerülő témák a tanév legelső osztályfőnöki óráin


A házirend szabályainak megbeszélése.



Az osztályközösség belső szabályainak megbeszélése, rögzítése.



Balesetvédelmi, tűzvédelmi szabályok ismertetése, visszakérdezése.



Az osztályközösség gyermekvezetőinek megválasztása.



Az iskolai munkatervből az osztályt érintő feladatok ismertetése.



Az iskola környékére vonatkozó közlekedési ismeretek és veszélyhelyzetek megbeszélése.



A kerékpáros közlekedés szabályai.

b)

Kötelezően minden osztályban feldolgozásra kerülő témák


Félévente egy alkalommal egészségvédelmi téma (helyes táplálkozás; az alkohol- és kábítószer
fogyasztás, a dohányzás káros hatásai a szervezetre; a személyes higiénia; a szexuális fejlődés)
az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vételével.



Elsősegély-nyújtási alapismeretek: teendők közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás
baleseteknél; a mentőszolgálat felépítése és működése; a mentők hívásának helyes módja.



Félévente egy alkalommal az elsősegély-nyújtás alapismereteinek gyakorlati elsajátítása
céljából az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vétele.



Az osztály félévi munkájának és magatartásának értékelése az első és a második félév végén.



Megemlékezés egyházi és nemzeti ünnepeinkről.



Megemlékezés a magyar kultúra napjáról, a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak
emléknapjáról, a költészet napjáról, a holokauszt áldozatainak emléknapjáról, a Föld napjáról
és a Nemzeti Összetartozás Napjáról.



Megemlékezés Szent Orsolya, Szent Angéla, és Dr. Németh Alajos egykori iskolalelkészről.



Osztálykirándulás előkészítése.

1.11. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai
tevékenység
A tanulók esélyegyenlősége az egyéni bánásmóddal, differenciált foglalkoztatással segíthető elő,
melynek igazodnia kell adottságaihoz, körülményeihez. Figyelembe kívánjuk venni az eltérő képességű,
tapasztalatú, érdeklődésű, egészségű, családi- és társadalmi hátterű fiatalok sokféleségét, sokszínű
természetét, érzékenységét. Nem csupán egyéniségük, jellemük fejlesztésére, önállóságuk,
felelősségtudatuk és függetlenségük megélésére nevelünk, hanem a különbözőségük megértésére is.
Ennek eredménye biztosíthatja, hogy a fiatalok saját együttélési és együttműködési gyakorlatában
(menet közben) érvényesüljön az esélyek kiegyensúlyozására, a kölcsönös kisegítésre irányuló szándék.
A tanuló az iskolában éli meg először a társadalom érdektagoltsági, függőségi és hatalmi viszonyait,
saját jogait és lehetőségeit sorsa és a közélet formálásában. Erre figyelve kell közvetíteni a vele
szemben támasztott követelményeket, azt, ahogyan megszervezzük és értékeljük munkáját, s a
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módszereket, amelyekkel elősegítjük érvényesülését, boldogulását, de a mások javára szolgáló
együttműködését is.
Különös hangsúlyt kap ebbéli törekvéseinkben a beilleszkedései nehézségekkel küszködő tanulók
problémáinak megoldása. Számítunk arra, hogy természetes közösségeink megfelelő módon képesek
az ilyen nehézségekkel küszködő fiatalok integrálására irányuló „viszonyulásra”. Az osztályfőnökök
felelőssége az ilyen helyzetek kezelésének megszervezése, de ehhez segítséget kapnak az iskola
nevelőmunkáját segítő lelkésztől, illetve igény szerint külső szakemberektől. A külső segítség
koordinálásában, az osztályfőnök jelzése alapján a gyermek- és ifjúságvédelmi feladattal megbízott
pedagógus segít.
Szakértői vélemény alapján szülői kérelemre az intézmény igazgatója dönt és határozatot hoz, hogy a
tanulási nehézséggel, illetve részképesség-zavarral küzdő tanuló:
a) egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből mentesül az értékelés, minősítés alól,
b) az osztályozó vizsgákon számára hosszabb felkészülési időt biztosítunk, írásbeli esetén
lehetővé tesszük az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszköz (pl. számológép)
használatát,
c) szükség esetén az írásbeli beszámolót szóbeli beszámolóval, vagy a szóbeli beszámolót
írásbeli beszámolóval teljesíti,
d) engedélyezi, hogy a tanuló a tanulmányait magántanulóként folytassa.
Ha a tanulót egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az igazgató mentesíti az értékelés és minősítés
alól, az iskola – a közoktatási törvényben és a köznevelési törvényben meghatározott nem kötelező és
egyéni foglalkozások időkeretének terhére – egyéni foglalkozást szervezhet részére. Az egyéni
foglalkozás keretében az adott tantárgyat tanító, vagy a fejlesztést végző pedagógus – egyéni
fejlesztési terv alapján – segíti a tanuló felzárkóztatását a többiekhez.
A rehabilitációs és szakértői bizottsági vélemény nélkül is kérheti a szülő indoklással azt, hogy
gyermeke tanulmányait magántanulóként folytassa.
Ha a tanuló tanulmányait szakértői vélemény vagy saját kérése alapján tartós betegség miatt
magántanulóként folytatja, az iskola segíti felkészülését az osztályozó vizsgára. Az osztályozó vizsgák
megszervezése az intézmény feladata.
Az e fejezetben foglaltakat a közoktatási törvény és a köznevelési törvény rendelkezéseinek
megfelelően a sajátos nevelési igényű és súlyos betegsége miatt tanulmányait magántanulóként
folytató tanulók esetében is alkalmazzuk.

1.12. Tanulói részvétel a döntési folyamatban
1.12.1. A diákképviselet fórumai
A tanulók iskolai életének legfontosabb jellemzője a kiszámíthatóság, a pedagógusok iránti bizalom, a
nyugodt, kiegyensúlyozott légkör, a diáktársakkal és a pedagógusokkal kialakított munkatársi
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kapcsolat. Az eredményes munkának, a tehetség kibontakozásának feltétele a jó iskolai közérzet, a
színes, változatos diákélet.
A tanulók jogait és kötelességeit a köznevelési törvény 45-46. §-a tartalmazza. Ezek érvényesítése az
iskola mindennapi életében az iskola fontos célkitűzése. A szervezett diákélet fontos kerete annak,
hogy a tanulók megismerjék a demokratikus társadalom értékeit, az állampolgári jogokat és
kötelességeket. Ezek gyakorlásában tapasztalatot szerezzenek, fejlődjön kommunikációs és
együttműködési készségük. Az iskola számára pedig fontos eszköz ahhoz, hogy a diákoknak, mint
iskolahasználóknak az igényeit és véleményét megismerje, saját munkájának elemzésekor ezeket a
tapasztalatokat számításba vegye, az iskolafejlesztő munkájában felhasználja.
A diákjogokkal összefüggő személyiségi jogok a tanulókat természetesen és magától értetődően illetik
meg, azokat a pedagógusnak és a diáktársaknak egyaránt tiszteletben kell tartania.
A joggyakorlás legfontosabb szervezett fórumai a diákönkormányzat (DÖK), a diákközgyűlés és az
iskolaszék.
Az iskola diákokat érintő kérdéseiben a tanulók tájékozódhatnak az osztályfőnököknél, illetve az
igazgatónál közvetlenül, vagy a diákönkormányzat képviselőin keresztül közvetetten. Az illetékesek
legkésőbb egy héten belül kötelesek választ adni.
Számít az iskola a tanulók értékelésére és javaslataira az iskola oktató-nevelő munkájában,
munkatervének és környezetének kialakításában. Erre évente szervezett lehetőséget biztosítunk.
Számít az iskola a diákok részvételére az iskola és környezte rendjének fenntartásában.

1.12.2. Diákönkormányzat (DÖK)
Iskolánk pedagógiai programja a személyességre építve a tanulói részvételt természetesnek tekinti, és
rögzíti a DÖK és minden diákszervezet és kör szervezésének jogát és feltételeit.
A nevelőtestületnek kötelessége kezdeményezni a DÖK létrejöttét, s amennyiben létrejön legitim DÖK,
az iskola minden feltételt megteremt működéséhez. A DÖK maga határozza meg működési rendjét,
kompetenciája határait. A határok meghúzása a törvény keretei között autonóm módon történhet, ezt
meghaladó igény estén a nevelőtestülettel kell egyeztetni a tanulói igényeket.
A DÖK tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed, munkájukat pedagógus segíti,
rajta keresztül is fordulhatnak a diákok az iskola vezetőségéhez.
Az osztályközösség a DÖK legkisebb egysége, amely küldöttet delegál a DÖK vezetőségébe. Az
osztályközösség vezetője az osztályfőnök. Ő koordinálja és segíti az osztályban tanító pedagógusok
munkáját, aktív kapcsolatot tart az osztály szülői munkaközösségével és a kollégiumi nevelőtanárokkal,
valamint az iskola ifjúságvédelmi felelősével. A tanulókat az iskola életéről, az aktuális feladatokról az
iskola igazgatója, a DÖK vezetője és az osztályfőnök tájékoztatja.
Az iskola igazgatója tanévenként egyszer a diákközgyűlésen ad tájékoztatást, illetve hallgatja meg a
tanulók észrevételeit, javaslatait.
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1.13. Kapcsolattartás külső partnerekkel
Az intézmény külső kapcsolatai:
Az iskolát a külső kapcsolatokban az igazgató és esetenként az iskolalelkész képviseli. Az
igazgatóhelyettesek a vezetői feladatmegosztás szerint tartanak rendszeres kapcsolatot a külső
szervekkel.
Rendszeres munkakapcsolatot tart fenn az iskola:


a fenntartóval,



a KPSZTI-vel (Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet),



a Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályával,



a Megyei Pedagógiai Intézettel,



Oktatási Hivatallal,



az iskolaszékkel,



a Nyugat-magyarországi Egyetemmel,



Sopron Megyei jogú Város Önkormányzatával,



az önkormányzati és állami iskolákkal,



óvodákkal,



az evangélikus iskolákkal,



közművelődési intézményekkel,



a Gyermekjóléti Szolgálattal,



a Nevelési Tanácsadóval,



az ifjúságvédelemmel,



katolikus plébániákkal,



a helyi sajtóval (újságok, rádiók, televíziók)



a soproni Petőfi Színházzal,



a soproni Városszépítő Egyesülettel,



a Keresztény Értelmiségiek Szövetségével,



a Szent György Lovagrenddel,



soproni sportegyesületekkel,



helyi múzeumokkal stb.
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1.14. Kapcsolattartás belső partnerekkel
1.14.1. Az igazgatóság és a nevelőtestület együttműködése
1. A nevelőtestület különböző közösségeinek együttműködése az igazgató segítségével a
megbízott pedagógusvezetők, illetve a választott képviselők útján valósul meg.
2. Az együttműködés fórumai:


az igazgatóság ülései,



az iskolavezetőség ülései,



a különböző értekezletek,



megbeszélések, stb.

3. Ezen fórumok időpontját az iskola éves munkaterve határozza meg.
4. Az igazgatóság az aktuális feladatokról a tanári szobákban elhelyezett hirdetőtáblán, valamint
írásbeli tájékoztatókon keresztül értesíti a nevelőket.
5. Az iskolavezetőség tagjai kötelesek:


az iskolavezetőség ülései után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó pedagógusokat az
ülés döntéseiről, határozatairól,



az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetíteni az
igazgatóság, az iskolavezetőség felé.

6. A nevelők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy
munkaköri vezetőjük, illetve választott képviselőik útján közölhetik az igazgatósággal, az iskola
vezetőségével, illetve az iskolaszékkel.

1.14.2. A szakmai munkaközösségek együttműködése
1. Az azonos tárgyat tanító pedagógusok a hatékony együttműködés érdekében szakmai
munkaközösségeket alkotnak.
Iskolánkban a következő munkaközösségek működnek:


magyar nyelv és irodalmi,



történelem,



idegen nyelv,



matematika-fizika-informatika,



testnevelés-rajz-ének-technika,



biológiai-földrajz-kémia,



hittan,



alsó tagozatos,



napközis,



kollégiumi.
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1.

Az iskolában tevékenykedő szakmai munkaközösségek folyamatos együttműködéséért és
kapcsolattartásáért a szakmai munkaközösségek vezetői felelősek.

2.

A szakmai munkaközösségek vezetői a munkaközösség éves munkatervének összeállítása előtt
közös megbeszélésen egyeztetik az adott tanévre tervezett feladataikat különös tekintettel a
szakmai munka alábbi területeire:

3.



a munkaközösségen belül tervezett ellenőrzések és értékelések,



iskolán belül szervezett bemutató órák, továbbképzések,



iskolán kívüli továbbképzések,



a tanulók számára szervezett pályázatok tanulmányi, kulturális és sportversenyek.

A szakmai munkaközösségek vezetői az iskolavezetőséggel szóban és írásban tájékoztatják
egymást a munkaközösségek tevékenységéről, aktuális feladatairól, a munkaközösségeken
belüli ellenőrzések, értékelések eredményeiről.

1.14.3. Az iskolaszék és az iskola közösségeinek együttműködése
2. Az iskolaszék az iskola közösségeivel az iskolaszék teljes jogú tagjain és a meghívottakon
keresztül tartja egymással a kapcsolatot.
3. Az iskolaszék tagjai rendszeres időközönként – évente legalább 2 alkalommal – kötelesek
tájékoztatni az általuk képviselteket az iskolaszék tevékenységéről, valamint kötelesek az
általuk képviseltek kérdéseit, véleményét, javaslatait az iskolaszék felé továbbítani.
4. Az iskola működéséről, az iskolai munkaterv feladatairól, végrehajtásáról az iskola igazgatója
rendszeresen – évente legalább 2 alkalommal – köteles tájékoztatni az iskolaszéket.

1.14.4. A szülők és pedagógusok együttműködésének formái
Minden iskola létét, szükségességét a mögötte álló szülők társadalma igazolja. A szülők joga és
kötelessége, hogy hitüknek megfelelő iskolába járassák gyermeküket. Az iskola igazán egyházi szelleme
csak akkor születhet meg, ha a szülők is közösséget alkotnak, hiszen „a keresztény hit is egy közösség
ölén születik és növekszik.” (Kat. Isk. 53.) Így a gyermekek egy egyházi közösségből kerülnek be az iskola
közösségébe, és az iskola elvégzése után oda kerülnek vissza. Ez hatalmas garancia arra, hogy a
gyerekeket az iskola után nem sodorja el az élet sokszínű áramlata.
Az iskola a szülőktől is elvárja, hogy elfogadják az iskola katolikus jellegét, ne neveljenek, tegyenek az
iskola ellen, hanem erkölcsileg is támogassák. Iskolával kapcsolatos problémáikat az érintettekkel
beszéljék meg. Az iskola feladata, hogy jogos problémák esetén a szülőkkel együtt megkeresse azok
mindenki számára megnyugtató megoldását.
Az iskola a szülőkkel igyekszik mindjobban megismertetni szellemiségét, nevelési alapelveit. Ezt a
szülőkkel való folyamatos kapcsolattartással igyekszünk elérni. Az iskola elvárja, hogy a szülők ebben
aktívan részt vegyenek.
A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról, az iskola
igazgatóhelyettese és az osztályfőnökök tájékoztatják. A szülők kérdéseiket, véleményüket,

45

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2016
Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium

javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, a szülői munkaközösség, illetve az iskolaszék útján
közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőtestületével.
Az együttműködés formái:

a.)Szülői értekezlet
Szülői értekezletet évente kétszer, a tanév elején és félévkor tartunk, ezen kívül olyan esetekben, ha
az osztályfőnök, a szülő vagy az iskolavezetés kezdeményezi.
Feladata:


A szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása.

A szülők tájékoztatása:


Az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről.



A helyi tanterv követelményeiről.



Az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról.



Az iskola vizsgarendjéről.



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.

b.)Fogadóóra
Feladata a szülők és a pedagógusok személyes találkozása, illetve ezen keresztül a szülő tájékoztatása
saját gyermekének tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról.
Ezen kívül a tanuló egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal:


Otthoni tanulás.



Szabadidő helyes eltöltése.



Lelki problémák, hitbeli problémák.



Egészséges életmódra nevelés.



Tehetséggondozás.



Továbbtanulás stb.

c.)Nyílt tanítási nap
Iskolánkban az alsó tagozaton január-február hónapban tartunk nyílt napot a leendő elsős tanulók
szülei számára. A gimnázium 5. és 9. évfolyamán november-december hónapban, szintén a
beiskolázáshoz kapcsolódóan.

d.)Írásbeli tájékoztató
Feladata a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányi előmeneteléről magatartásával összefüggő
eseményekről az ellenőrző vagy tájékoztató füzet útján.
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A különféle iskolai vagy osztály szintű programokról alsó tagozaton az üzenő füzet, felső tagozaton,
gimnáziumban az ellenőrző könyv útján tájékoztatunk.

e.)Honlap
Feladata, hogy a szülők és minden érdeklődő betekintést nyerjen az iskola nevelő és oktató munkájába,
szellemiségébe, eredményeibe, közösségi életébe.

f.)Iskolaszék
A kapcsolattartás formáját az iskolai SZMSZ és az iskolaszék működési szabályzata részletezi.

1.14.5. A diákok és a pedagógusok együttműködésének formái


A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, ill. az aktuális feladatokról az iskola
igazgatója és az osztályfőnökök tájékoztatják.



A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, ill.
választott képviselőik útján közölhetik az iskola igazgatójával, a nevelőkkel, a nevelő
testülettel.



A tanulót szaktárgyi előmeneteléről, egyéni haladásáról a szaktanárok folyamatosan
tájékoztatják.
A tanuló és a pedagógus együttműködésének formái, alkalmai, lehetőségei:


kötelezőtanítási órák,



nem kötelező iskolai órák,



szakköri foglalkozások,



énekkari órák,



közös kirándulások,



klubdélutánok,



közösen végzett hasznos munkák,



sportversenyek,



vetélkedők,



különböző diák fórumok,



személyes megbeszélések stb.
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1.15. A tanulók továbbhaladása
1. A tanuló továbbhaladása akkor biztosított, ha az évfolyamon, a tanév végén minden tárgyból
legalább elégséges osztályzatot kapott. Ha a tanuló első alkalommal nem tesz eleget az első
évfolyamon követelményeinek, munkája előkészítő jellegűnek minősül és –
jogkövetkezmények nélkül - az első évfolyamon folytatja tanulmányait.
2. A tanév végi elégtelen tantárgyi osztályzat javítóvizsgán javítható.
3. Ha a tanuló gimnáziumi tanulmányait abbahagyja, és általános iskolában kívánja folytatni, vagy
az alacsonyabb évfolyamon marad, vagy a magasabba lép, az igazgató mindkét esetben
különbözeti vizsgákat írhat elő - a tantárgyi rendszerek összevetése után.
4. Ha a tanuló a tanév végén olyan tantárgyból szerzett a gimnáziumban elégtelen osztályzatot,
amely az általános iskola szóban forgó évfolyamán nem szerepel, javítóvizsga nélkül
folytathatja tanulmányait az általános iskola magasabb évfolyamán. A két iskolatípusban
egyező tárgyakban szerzett tanév végi elégtelen javítóvizsgán javítható ki. Ez a feltétele a
továbbtanulásnak.
5. A 2-11. évfolyamon előrehozott osztályozó- vagy záróvizsgára csak az a tanuló bocsátható,
akinek az adott tantárgyból a legutolsó féléves eredménye „jeles”, illetve „jó”.
6. Ha a tanuló valamely tantárgyból előrehozott érettségi vizsgát tett, ezáltal az adott tantárgy
tanulmányait is teljesítette. Az iskola magasabb évfolyamán vagy évismétlés esetén e
tantárgyból jegyet már nem szerezhet, bizonyítványába az érettségi vizsgát megelőző
osztályozóvizsgán szerzett érdemjegyét kapja.
7. Az évi 250 tanítási óránál többet mulasztott tanulók, illetve akinek valamely tantárgyból a
hiányzása eléri az éves óraszám 30 %-át az a tanuló nem osztályozható. Amennyiben az
igazolatlan hiányzások száma meghaladja az igazolt hiányzásokét, a nevelőtestület többségi
döntésével osztályozó-vizsgára bocsáthatja. Az osztályozó-vizsgán szerzett „elégtelen”
minősítés osztályismétlést von maga után (id. Házirend V./5,6.)
8. A félévi és év végi osztályzatok, valamint a magatartás és szorgalom minősítése ellen
fellebbezésnek nincs helye.

Fakultáció
A fakultatív tárgyakban szerzett tanév végi „elégtelen” minősítés esetén a következő szabály van
érvényben:
a) Az alapórával összevont tantárgyból (pl. matematika) kapott elégtelen javítóvizsgát,
illetve annak sikertelensége osztályismétlést von maga után.
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b) Az alapórától külön osztályozott fakultáció elégtelenje után sem javítóvizsgát nem kell
tenni, sem osztályismétlés nem következik, de a tanulónak le kell adnia a választott
tárgyat.
A tanulás formájától függetlenül a tanulók mind félévkor, mind év végén egy osztályzatot kapnak. Ha
a plusz órákat és az alapórákat más-más tanár tartja, a két pedagógus közösen állapítja meg az
osztályzatot. Vitás esetben az alapórás tanár dönt.

1.16. Vizsgák
1.16.2. Osztályozó vizsga
A magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak
osztályozó vizsgát kell tennie:

A.) Félévi osztályozó vizsgák
Ha iskolánk tanulójának mulasztása az első félév végére meghaladja
a 250 tanítási órát, vagy
egy adott tantárgyból a tanítási órák 30%-át és emiatt teljesítménye nem volt érdemjeggyel
értékelhető, (tantárgyanként minimum 3 érdemjegy) félévkor osztályozó vizsgát kell tennie a hatályos
jogszabályoknak megfelelően.
Az osztályozó vizsgát a félév utolsó tanítási napja előtt 2 héten belül kell megtartani.


megszűnik a tanulói jogviszonya annak a nem tanköteles tanulónak, aki 30 tanítási óránál
többet mulaszt igazolatlanul, (feltéve, hogy az iskola a tanulót, illetve szülőjét legalább 2
alkalommal figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire).

B.) Év végi osztályozó vizsgák
Ha a tanuló mulasztása egy tanítási évben (igazolt és igazolatlan mulasztás együttesen)
-

meghaladja a 250 órát vagy

-

egy adott tantárgyból a tanítási órák 30%-át és

emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető
(a tanévben tantárgyanként minimum 6 érdemjegy), valamint az igazolatlan órák száma nem haladja
meg az igazolt mulasztások számát, év végén osztályozó vizsgát köteles tenni.
Év végi osztályozó vizsgát kell tennie iskolánkban annak a tanulónak
-

akit az iskola igazgatója felmentett a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól
(magántanuló)

-

akinek az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi
követelményének egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget.

Osztályozó vizsga esetén a tanuló továbbhaladását iskolánk abban az esetben biztosítja, ha a tanuló az
osztályozó vizsga tantárgyai mindegyikéből legalább elégséges osztályzatot szerzett, vagy megfelelően
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teljesített minősítést kapott. Ellenkező esetben a tanuló az évfolyam megismétlésével folytathatja
tanulmányait intézményünkben.
Az év végi osztályozó vizsgát a tanév utolsó tanítási napja előtt 2 héten belül kell megtartani.

C.) Javítóvizsgák
Ha a tanuló a tanév végén „elégtelen” osztályzatot szerez, a következő tanévet megelőző augusztus
hónapban javítóvizsgát tehet.
(kivételt képez ez alól, ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása
együttesen a kettőszázötven tanítási órát, vagy egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc
százalékát meghaladja és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel
értékelhető)
A sikertelen javítóvizsga vagy a vizsgaengedély meg nem adása évfolyamismétlést von maga után
valamennyi intézménytípusban.
Iskolánkban a tanuló javítóvizsgát akkor tehet, ha


tanév végén az elégtelen osztályzatot kapott valamilyen tantárgyból,



az osztályozó vizsgáról igazolatlanul távol maradt,



az osztályozó vizsgát nem fejezte be,



az osztályozó vizsgát az előírt időpontig nem tette le.

A javítóvizsgákat minden év augusztus 20. és augusztus 31. közötti időszakban tartjuk iskolánkban.
A magasabb évfolyamra a tanuló abban az esetben léphet, ha a javítóvizsgán minden vizsgatantárgyból
legalább elégséges osztályzatot, vagy megfelelően teljesített minősítést kapott.

1.16.3. Érettségi vizsga
A 12. évfolyam sikeres befejezése után kötelező állami vizsga, melynek rendjét, követelményeit a
gimnáziumi érettségi vizsgaszabályzat határozza meg. Ennek összefüggésében érvényesek a 71/2003.
(V. 27.) Kormányrendelet „az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló” 100/1997. (VI.
13.) Kormányrendelet módosításáról, illetve a 14/2003. (V. 27.) OM rendelet „az érettségi vizsga
részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról” előírásai.
Az érettségi vizsga állami vizsga, amelyet országosan egységes vizsgakövetelmények (a továbbiakban:
központi vizsgakövetelmények) szerint kell megtartani. Az érettségi vizsga központi
vizsgakövetelményeit a vizsgaszabályzat és az érettségi vizsga részletes vizsgakövetelményeiről szóló
jogszabály alapján kell meghatározni.
Az érettségi vizsgán a tanuló a következő vizsgatárgyakból ad számot tudásáról:
a) magyar nyelv és irodalom,
b) történelem,
c) matematika,
d) idegen nyelv,
e) kötelezően választandó vizsgatárgy.
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1.16.4. Különbözeti vizsga
Az igazgató írja elő más iskolából, évfolyamról vagy iskolaszerkezeti típusból érkezett tanulóknak a
tanrendek, tananyagok összevetése után. Bizottság előtti vizsga.
Ugyancsak különbözeti vizsgát kell tennie annak a tanulónak, aki alapóraszámú csoportból
emeltóraszámú csoportban kívánja folytatni tanulmányait.

1.17. A felvétel és az átvétel szabályai
A beiskolázást az igazgató a fenntartóval egyeztetve végzi. 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 után nyolc napon belül.
A felvétel alapvető szempontja, hogy a szülő és gyermeke elfogadják az intézmény pedagógiai
programját és eltökéltek legyenek annak megvalósítására.
A második évfolyamtól felfelé a felvételnél a tanulmányi szempontokat is érvényesítjük. Plébánosi
(lelkészi) ajánlás kérhető.

1.17.1. Általános iskola
Az általános követelményeket kiegészítő szempontok az 1. évfolyamon: iskolaérettség írásos igazolása;
idősebb testvér már az iskola tanulója; egyházközséghez tartozás. A felvételt a soproni állami
tankerület igazgatója (vagy az iskola fenntartója) által meghirdetett módon és időben kell kérni
iskolánkban - a szülő és a gyermek együttes megjelenésével.

1.17.2. Gimnázium
A felvétel az általános iskolai eredmények alapján (4.00 átlagtól), az elméletigényes tantárgyak
figyelembe vételével történik. A 4 évfolyamos gimnáziumba jelentkezőknél az 5-7. osztály tanév végi,
illetve a 8. tanév félévi teljesítményeinek figyelembevételén túl írásbeli felvételit (matematika,
magyar) is szervezhetünk, és felvételi elbeszélgetést tartunk.
A tanulóknak kitöltött jelentkezési lap benyújtásával kell jelentkezniük (a Szent Orsolya
Gimnáziumba) a központilag, egységes követelmények szerint szervezett írásbeli felvételi elővizsga
esetén a mindenkori jogszabályoknak megfelelően kell jelentkezni. A jelentkezési lap letölthető az
iskola honlapjáról, illetve személyesen átvehető a titkárságon. (Ez a jelentkezési lap nem tévesztendő
össze a felvételi eljárásban használatos jelentkezési lappal, amelyet a középfokú iskolákba való
jelentkezésre kell majd használni.) Az írásbeli eredményéről az előírásoknak megfelelően, közvetlenül
tájékoztatjuk a vizsgázókat, azaz a tanuló nevére kiállított Értékelő lapot a tanulónak átadjuk. Ennek
ismeretében nyújtja be jelentkezési lapját, adatlapját, és vesz részt az általános felvételi eljárásban.
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Iskolánk felvételi eljárásában megszerezhető felvételi összpontszám: 130 (tanulmányi eredmények:
50 pont + központilag szervezett írásbeli vizsgán elérhető eredmény: 50 pont + szóbeli meghallgatás
eredménye: 30 pont)
A 8 évfolyamos gimnáziumnál az általános iskola 4. osztályának I. félévi eredményei (4,00 átlagtól)
számítanak (a szöveges értékelést érdemjegyekké konvertáljuk). A felvételi elbeszélgetés eredményén
túl a magatartás és szorgalom minősítését is mérlegeljük.
Az államilag előírt felvételi kérelem mellett saját jelentkezési lapunkat is kérjük kitölteni. Ezen
plébánosi (lelkészi) ajánlás is szerepel.

1.17.3. Átvétel más oktatási intézményből
A fenti feltételek teljesülése estén, az üres tanulói helyek függvényében, a tantárgyi rendszerek
egybevetését követően, az esetleges különbözeti vizsgák sikeres teljesítése után történik. A felvételről
ebben az esetben is az iskola igazgatója dönt.

1.18. Tanulói jogviszony
1.18.1. Tanulói jogviszony keletkezése
Az iskolába felvett tanulóval az iskola tanulói jogviszonyt létesít, mely a beiratkozás napjával, vagy más
iskolából való átvétel napjával kezdődik. A beiratkozás alkalmával beiratkozási jelentkezési lapot kell
kitölteni (alapja a személyi igazolvány), illetve – átvétel esetén - a tanulónak le kell adni a korábbi
tanulmányokat igazoló bizonyítványát.
Az iskolával létesített tanulói jogviszony időtartama alatt a tanuló igénybe veheti az iskola
szolgáltatásait, használhatja helyiségeit, diákigazolványt kap, gyakorolhatja tanulói jogviszonyán
alapuló jogait.

1.18.2. Tanulói jogviszony megszűnése
a.) Megszűnik a tanuló jogviszonya, az iskolai tanulmányok befejezése előtt, ha őt másik iskolába
felvették. A jogviszony megszűnésének napja a másik iskolába történő beiratkozás dátuma.
b.) A tanulói jogviszony akkor is megszűnik, ha a tanuló már nem tanköteles korú, de tanulmányait
még nem fejezte be, annak a tanévnek a végén, amelyikben tankötelezettsége megszűnik.
c.) A tankötelezettség utolsó éve szorgalmi idejének utolsó napján, ha a tanuló tanulmányait nem
kívánja továbbfolytatni.
d.) A tanuló jogviszonya az általános iskola 8. osztályának eredményes elvégzésekor is megszűnik.
Ez esetben iskolai végzettségét igazoljuk. Ezt az iskola a Bizonyítványban, a Törzslapon és az
Osztálynaplóban, valamint a Beírási naplóban dokumentálja.
e.) Ha a tanuló betöltötte a tizenhatodik életévét, és nem végezte el az általános iskola hatodik
évfolyamát.
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f.) A gimnáziumi tanuló jogviszonya a 12. osztály elvégzését követő első érettségi vizsgaidőszak
utolsó napján szűnik meg.
g.) A tanuló (tanköteles kivételével) 30 óránál igazolatlanul többet mulasztott, feltéve, ha az iskola
a tanulót és a szülőt legalább két alkalommal írásban figyelmeztette az igazolatlan
óramulasztás következményeire.
h.) Az iskola a közoktatási törvény 73. § (5) bekezdése alapján a tanítási év utolsó napján egyoldalú
nyilatkozattal megszünteti annak a tanulónak a tanulói jogviszonyát, aki nem tanköteles, ha
ugyanannak az évfolyamnak a tanulmányi követelményeit második alkalommal nem
teljesítette.

i.) Megszüntethetjük a tanulói jogviszonyát annak, aki kötelességeit vétkesen és súlyosan
megszegte, - vétett a Házirend ellen -, és a fegyelmi határozata alapján másik iskolába kell
helyezni (tanköteles esetében).

1.18.3. Magántanulói jogviszony
A tankötelezettség – a szülő választása alapján – iskolába járással vagy magántanulóként teljesíthető.
A magántanulói státust kérelmezni, a kérést indokolni kell, továbbá ki kell kérni a lakóhely szerint
illetékes Gyermekjóléti Szolgálat véleményét. (pl. betegség, gyógykezelés, családi probléma esetén). A
magántanuló a tanév végén (a testnevelés kivételével) minden, az adott évfolyamon oktatott kötelező
tárgyból osztályozó vizsgát tesz. Az értékelés-minősítés és a továbbhaladás rendje azonos a többi
tanulóéval. A magántanulók felkészüléséhez az iskola útmutatást nyújt, felkészítésükről a szülő
gondoskodik.
A tanulót felmentheti az igazgató a kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, ha ezt a tanuló
sajátos helyzete indokolttá teszi. Ebben az esetben a tanuló osztályozó vizsgán adhat számot a tantárgy
követelményeinek elsajátításáról.

1.19.A hiányzásokkal kapcsolatos teendők
(kivonat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletből)
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51. § (1) A beteg tanuló az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja az intézményt. Ha
a pedagógus megítélése szerint a tanuló beteg, gondoskodik a többiektől való elkülönítéséről, és
kiskorú esetén a lehető legrövidebb időn belül értesíti a tanuló szüleit.
(2) Ha a tanuló a tanítási óráról, a kollégiumi foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell. A
mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha
b) a tanuló – kiskorú tanuló eseten a szülő írásbeli kérelmére – a házirendben meghatározottak
szerint engedélyt kapott a távolmaradásra,
c) a gyermek, a tanuló beteg volt, es azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja,
d) a gyermek, a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott
kötelezettségének eleget tenni.
(3) Ha a gyermek, a tanuló távolmaradását nem igazoljak, a mulasztás igazolatlan. Az iskola köteles a
szülőt értesíteni a tanköteles tanuló első alkalommal történő igazolatlan mulasztásakor, továbbá
abban az esetben is, ha a nem tanköteles kiskorú tanuló igazolatlan mulasztása a tíz órát eléri. Az
értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmet az igazolatlan mulasztás következményeire. Ha az iskola
értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismetelten igazolatlanul mulaszt, az iskola a
gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét.
(4) … ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz órát, ... az iskola
igazgatója – a gyermekvédelmi es gyámügyi feladat- es hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság
szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban
– … tanköteles tanuló eseten a kormányhivatalt és a gyermekjóléti szolgálatot értesíti.
(5) Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a harminc órát, az iskola a
mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot, továbbá ismételten tájékoztatja a
Gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a tanuló szülőjének az értesítésében. Ha a tanköteles
tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az ötven órát, az iskola igazgatója haladéktalanul
értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt es a kormányhivatalt.
(6) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról es a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló
2012. évi II. törvény 247. § c) pontja szerinti szabálysértési tényállás megvalósulásához szükséges
mulasztás mértéke
b) tanköteles tanuló eseten harminc óra.
(7) Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt es igazolatlan mulasztása együttesen
a) az Nkt. 5. § (1) bekezdés b)–c) pontjában meghatározott pedagógiai szakaszban a
kétszázötven tanítási órát,
f) egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és emiatt a tanuló
teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem
minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen.
(8) A nevelőtestület a (7) bekezdésben foglaltak alapján az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja
meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, es az iskola
eleget tett a (3) bekezdésben meghatározott értesítési kötelezettségének. Ha a tanuló teljesítménye a
tanítási év végen nem minősíthető, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. Ha a tanuló
mulasztásainak száma mar az első félév végére meghaladja a meghatározott mérteket, és emiatt
teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie.
(10) Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, a késést igazolnia kell a házirendben
foglalt szabályok szerint. A késések idejét össze kell adni. Amennyiben ez az idő eléri a tanórai
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foglalkozás időtartamát, a késés egy igazolt vagy igazolatlan órának minősül. Az elkéső tanuló nem
zárható ki a tanóráról, foglalkozásról.

1.20. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása
a.) Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók
- ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát;
- ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat.
- ismerjék fel a vészhelyzeteket;
- tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható
következményeit;
- sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat;
- ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével;
- sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni.
b.) Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok:
- a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és
jártasságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek területén;
- a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük elsősegély-nyújtás alapismereteit;
- a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli (egyéb)
foglalkozások keretében – foglalkoznak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos
legfontosabb alapismeretekkel.
c.) Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok megvalósításának
elősegítése érdekében
- az iskola kapcsolatot épít ki az Országos Mentőszolgálattal, Magyar Ifjúsági
Vöröskereszttel és az Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesületével;
- tanulóink bekapcsolódnak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos iskolán kívüli
vetélkedőkbe;
- támogatjuk a pedagógusok részvételét 30 órás, elsősegély-nyújtási ismeretekkel
foglalkozó továbbképzésen.
d.) Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő tevékenységformák
szolgálják:
- a helyi tantervben szereplő alábbi tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó alábbi
ismeretek:

TANTÁRGY
biológia

ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK
-

rovarcsípések
légúti akadály
artériás és ütőeres vérzés
komplex újraélesztés
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testnevelés

-

mérgezések
vegyszer okozta sérülések
savmarás
égési sérülések
forrázás
szénmonoxid mérgezés
égési sérülések
forrázás
magasból esés

technika

-

égés, szúrás, vágás

kémia

fizika

-

az ötödik-tizenkettedik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott
elsősegély-nyújtási ismeretek: teendők közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás
baleseteknél; a mentőszolgálat felépítése és működése; a mentők hívásának helyes
módja; valamint az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének
igénybe vétele félévente egy alkalommal az ötödik-tizenkettedik évfolyamon egy-egy
osztályfőnöki óra megtartásában az elsősegély-nyújtási alapismeretekkel
kapcsolatosan.

e.) Az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások:
-

szakkörök (Ifjúsági Vöröskereszt, elsősegély-nyújtó);

-

minden évben egy alkalommal elsősegély-nyújtási bemutatót szervezünk a tanulóknak
az Országos Mentőszolgálat, Magyar Ifjúsági Vöröskereszt vagy az Ifjúsági
Elsősegélynyújtók Országos Egyesületének bevonásával;

-

évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegély-nyújtással
foglalkozó projektnap (témanap) szervezése az alsó és a felső tagozatos tanulók
számára.

2. HELYI TANTERV
2.1.A választott kerettanterv megnevezése
A Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium helyi tanterve a pedagógiai
program önálló fejezete.
A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI-rendelet 1.,
2., 3., 5. sz. mellékletében kiadott tantárgyi kerettantervek (A, illetve B-változata) alapján készült helyi
tantervek.
Az 51/2012. EMMI kerettantervi rendelet mellékletei alapján készített helyi tanterveink az alábbi
iskolatípusok és pedagógiai szakaszok kerettanterveit tartalmazzák:
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Melléklet száma

Pedagógiai szakasz, iskolatípus

1.

Általános iskola 1-4.

2.

Általános iskola 5-8.

3.

Gimnáziumok 9-12

5.

Gimnáziumok 5-12

Tantárgyi struktúra
a./ Anyanyelv és irodalom

magyar nyelv
irodalom
angol nyelv
német nyelv
latin nyelv
olasz nyelv
francia nyelv
matematika
fizika
kémia
történelem
latin örökségünk
filozófia
hittan
osztályfőnöki
környezetismeret
környezetismeret
biológia
természetismeret
fizika
kémia
biológia
környezetismeret
földrajz
biológia

b./ Idegen nyelvek

c./ Matematika

d./ Ember és társadalom

e./ Ember és természet

f./ Földünk és környezetünk

g./ Művészetek
ének-zene
rajz - műalkotások
mozgókép és médiaismeret

57

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2016
Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium

h./ Informatika
i./ Életvitel

informatika
technika és életvitel
környezetismeret
biológia
testnevelés
gyógytestnevelés
hittan, osztályfőnöki

j./ Testnevelés és sport
k./ Hit és erkölcstan

Néhány műveltségi részterület helye a tantárgyakban:
 Dráma: irodalom, ünnepi szertartások, népi játékok (népi vallásosság)
 Tánc: ének-zene, testnevelés
 Gazdasági ismeretek: technika és életvitel, földrajz, történelem
 Könyvtárhasználat: irodalom, osztályfőnöki, informatika
 Pályaorientáció: osztályfőnöki, technika és életvitel
 Médiaismeret: rajz - műalkotások, informatika, osztályfőnöki
 Társadalomismeret: filozófia, történelem, hittan, latin örökségünk
 Egészségtan: biológia, osztályfőnöki, technika és életvitel

Óratervek
Iskolaszerkezetünknek megfelelően 3-féle óratervet dolgoztunk ki:


8 évfolyamos általános iskola



8 évfolyamos gimnázium



4 évfolyamos gimnázium

Mindegyik struktúrában az alapóraszámú lehetőséget választottuk és a szabadon felhasználható órák
segítségével alakítottuk ki az eddigi oktatási-nevelési gyakorlatunknak leginkább megfelelő
óratervezetet.
Szabadon felhasznált órák
Alsó tagozaton:
Idegen nyelv: 1-2 évf. 1 óra; 3. évf. 2 óra; 4. évf. 1 óra
Magyar nyelv és irodalom: 4. évf. 1 óra
Informatika (választható): 1-4.évf. 1 óra
Hit és erkölcstan (erkölcstan helyett): 1-4. évf. 2 óra

Felső tagozat (általános iskola 5-8.évf.)
Magyar nyelv és irodalom: 5-6.évf. 1 óra;
Matematika: 6.évf. 1 óra;
Fizika: 8. évf. 1 óra;
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Kémia: 7. évf. 1 óra;
Biológia: 8. évf. 1 óra;
Földrajz: 7. évf. 1 óra;
Hit és erkölcstan (erkölcstan helyett): 5-8. évf. 2 óra

Nyolc évfolyamos gimnázium (5-8.évf.)
Magyar nyelv és irodalom: 5-6.évf. 1 óra;
Matematika: 5-8.évf. 1 óra;
I.idegen nyelv: 5-8.évf. 1 óra;
Latin nyelv: 7-8.évf. 1 óra;
Hit és erkölcstan (erkölcstan helyett): 5-8.évf. 2 óra

Négy évfolyamos gimnázium (megegyezik a nyolc évfolyamos gimnázium 9-12. évf. óraszámával)
I.idegen nyelv (választható magasabb óraszáma): 9-12.évf. 2 óra;
Matematika (választható magasabb óraszáma): 9-12.évf. 2 óra;
Mozgóképkultúra és médiaismeret: 12.évf. 2 óra;
művészettörténet: 11.évf. 1 óra;
ének és egyházzene: 11. évf. 1 óra;
Bevezetés a filozófiába: 12. évf. 1 óra;
Hit és erkölcstan: (erkölcstan helyett) 9-12.évf. (11.évf. etika helyett) 2 óra.

Óraterv - 1–4. évfolyam
Tantárgyak

1. évf.

2. évf.

3. évf.

4. évf.

Magyar nyelv és irodalom

7

7

6

7

Idegen nyelvek

1

1

2

3

Matematika

4

4

4

4

Hit és erkölcstan

2

2

2

2

Környezetismeret

1

1

1

1

Ének-zene

2

2

2

2
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Vizuális kultúra

2

2

2

2

Életvitel és gyakorlat

1

1

1

1

Testnevelés és sport

5

5

5

5

Szabadon tervezhető órakeret

2

2

3

3

választható informatika

1

1

1

1

Rendelkezésre álló órakeret

25

25

25

27

FENNMARADÓ ÓRAKERET

0

0

0

0
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Óraterv – 5–8. évfolyam (felső tagozat)
Tantárgyak

5. évf.

6. évf.

7. évf.

8. évf.

Magyar nyelv és irodalom

5

5

3

4

Idegen nyelvek: angol/német

3

3

3

3

Matematika

4

4

3

3

Hittan –és erkölcstan

2

2

2

2

Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek

2

2

2

2

Természetismeret

2

2

Fizika

2

2

Kémia

2

2

Biológia-egészségtan

2

2

Földrajz

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Ének-zene

1

Dráma és tánc/Hon- és népismeret

1

Vizuális kultúra

1

Informatika
Technika, életvitel és gyakorlat

1

1

1

Testnevelés és sport

5

5

5

5

Osztályfőnöki

1

1

1

1

Szabadon tervezhető órakeret

2

3

3

3

Rendelkezésre álló órakeret

28

28

31

31

FENNMARADÓ ÓRAKERET

0

0

0

0
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Óraterv – 5-12. évfolyam, 8 évfolyamos gimnázium
Tantárgyak
Magyar nyelv és
irodalom
I. Idegen nyelvek*
II. Idegen nyelv
Latin
Matematika*
Hit és erkölcstan
Etika/Hittan

5. évf.

6. évf.

7. évf.

8. évf.

9. évf.

10. évf.

11. évf.

12. évf.

5

5

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3 v. 5
3

3 v. 5
3

3 v. 5
3

3 v. 5
3

4
2

4
2

1
4
2

1
4
2

3 v. 5
2

3 v. 5
2

3 v. 5

3 v. 5
2

2

Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek

Latin örökségünk
Természetismeret
Fizika
Kémia
Biológia-egészségtan
Földrajz
Ének-zene
Dráma és tánc/Hon- és
népismeret
Dráma és
tánc/Mozgóképkultúra
és médiaismeret
Filozófia
Vizuális kultúra

2
2

1

2

2

2

2

3

2
1
2
1
1

1
2
1
2
1

2
2

2
2
2
2
1

2

2
2

1

2
1

2

1
1
1

1

1

1

1

1
2
1
1

Művészetek 1: műv.történet
Művészetek 2: ének-egyház.z

FENNMARADÓ
**ÓRAKERET

2

1

Művészetek:
mozgóképkultúra és
médiaismeret

Informatika
Technika, életvitel és
gyakorlat
Testnevelés és sport
Osztályfőnöki
Szabadon tervezhető
órakeret
Rendelkezésre álló
órakeret

3

1

1

1

1

1

1

1

1

5
1

5
1

5
1

5
1

5
1

5
1

5
1

5
1

4

5

3

3

4

4

6

8

28

28

31

31

35

36

35

35

0

0

0

0

0

0

2

3

1

*9-től választható óraszám: 3 vagy 5 órában
** 11-12.évf. fakultációra fordítható órakeret
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Óraterv – 9–12. évfolyam, 4 évfolyamos gimnázium
Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom
I. Idegen nyelv*
II. Idegen nyelv
Matematika*
Hit- és erkölcstan
Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek
Fizika
Kémia
Biológia – egészségtan
Földrajz
Ének-zene
Vizuális kultúra
Dráma és tánc
Művészetek: mozgóképkultúra és
médiaismeret
Művészetek: művészettörténet
Művészetek: ének-egyházzene
Filozófia
Informatika
Életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport
Osztályfőnöki
Szabadon tervezhető órakeret
Rendelkezésre álló órakeret
**FENNMARADÓ ÓRAKERET

9. évf.

10. évf.

11. évf.

12. évf.

4
3 v. 5
3
3 v. 5
2

4
3 v. 5
3
3 v. 5
2

4
3 v. 5
3
3 v. 5
2

4
3 v. 5
3
3 v. 5
2

2

2

3

3

2
2

2
2
2
2
1
1

2

2
1
1
1

2

2

2
1
1
1
1
5
1
4
35
0 v. 2

1
5
1
4
36
0 v. 2

*Választható óraszám: 3 vagy 5 óra, de egyiket kötelező 5 órában felvenni!
**11-12. évf. fakultációra fordítható óraszám
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2.2. A kerettantervi óraszám feletti kötelező és nem kötelező tanórák
tananyaga, a tanórák megnevezése, óraszámok
Alsó tagozaton:
Idegen nyelv: 1-2 évf. 1 óra; 3. évf. 2 óra; 4. évf. 1 óra
Magyar nyelv és irodalom: 4. évf. 1 óra
Informatika (választható): 1-4.évf. 1 óra
Hit és erkölcstan (erkölcstan helyett): 1-4. évf. 2 óra

Felső tagozat (általános iskola 5-8.évf.)
Magyar nyelv és irodalom: 5-6.évf. 1 óra;
Matematika: 6.évf. 1 óra;
Fizika: 8. évf. 1 óra;
Kémia: 7. évf. 1 óra;
Biológia: 8. évf. 1 óra;
Földrajz: 7. évf. 1 óra;
Hit és erkölcstan (erkölcstan helyett): 5-8. évf. 2 óra

Nyolc évfolyamos gimnázium (5-8.évf.)
Magyar nyelv és irodalom: 5-6.évf. 1 óra;
Matematika: 5-8.évf. 1 óra;
I.idegen nyelv: 5-8.évf. 1 óra;
Latin nyelv: 7-8.évf. 1 óra;
Hit és erkölcstan (erkölcstan helyett): 5-8.évf. 2 óra

Négy évfolyamos gimnázium (megegyezik a nyolc évfolyamos gimnázium 9-12. évf. óraszámával)
I.idegen nyelv (választható magasabb óraszáma): 9-12.évf. 2 óra;
Matematika (választható magasabb óraszáma): 9-12.évf. 2 óra;
Mozgóképkultúra és médiaismeret: 12.évf. 2 óra;
művészettörténet: 11.évf. 1 óra;
ének és egyházzene: 11. évf. 1 óra;
Bevezetés a filozófiába: 12. évf. 1 óra;
Hit és erkölcstan: 9-12.évf. (11.évf. etika helyett) 2 óra.
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2.3. A tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök
2.3.1. A tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei
A Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium csak az Emberi Erőforrások
Minisztériuma által elfogadott, illetve a fenntartó által engedélyezett tankönyveket, tanítási
segédleteket használja.
A tankönyvek, taneszközök kiválasztása a szakmai munkaközösség feladata.
Az alkalmazott tankönyvekkel kapcsolatos követelmények:
-

A tananyag feldolgozása feleljen meg az iskola helyi tantervében leírtaknak, vagy csak
minimális korrekcióra szoruljon,

-

Tegye lehetővé a tanulók önálló ismeretszerzését,

-

Azon tankönyvek, segédletek beszerzését szorgalmazzuk, melyek több éven át használhatóak
és a tanulók számára jól kezelhetőek,

-

A kiválasztott taneszközök stabilitására törekszünk, az új taneszköz használatát csak nagyon
indokolt esetben, az oktatás minőségének javítása érdekében vezetjük be,

-

A tankönyvek kiválasztásakor figyelembe vesszük a felmenő rendszerben történő
alkalmazhatóságot,

-

Tanév közben nem változtatunk tankönyvet és taneszközt.

Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói
taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei határozzák meg az iskola helyi tanterve alapján a
szülői szervezet véleményének meghallgatásával.
A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt, május végéig az osztályfőnök írásban
tájékoztatja. A taneszközök beszerzése a tanév kezdetére a szülők kötelessége.

2.3.2 Az iskolai tankönyvellátás rendje
A hatályos rendelet értelmében az iskola minden évben az előírt határidőket betartva:
-

felméri a tankönyvkölcsönzési igényeket, a szociálisan rászorultak számát.

-

a nevelőtestület, szülői szervezet és a DÖK tájékoztatása.

-

a nevelőtestület meghatározza a tankönyvtámogatás módját, és erről értesíti a szülőket, illetve
a nagykorú tanulókat.

-

a tankönyvrendelést elkészíti az iskola létszáma, illetve a belépő új osztályok tanulóinak
várható, becsült létszáma alapján.

A tankönyvlista alapján a szülő nyilatkozhat arról, hogy gyermeke részére mely tankönyveket,
munkafüzeteket igényli.
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A tankönyvrendelés alapján meg kell határozni, hogy a tartós tankönyvvásárlásra rendelkezésre álló
összeget melyik tankönyv vásárlására fordítja az iskola.
Az ingyenes tankönyvet az iskola éves használatra a tanuló rendelkezésére bocsátja.
Az ingyenes tankönyvellátásra jogosultak körét a mindenkor érvényes rendelet határozza meg.

2.3. 3. A taneszközök használata, szinten tartása
A szaktanárok a részükre használatba kiadott eszközökért, könyvtári letétért felelősséget vállalnak.
A termekben, szaktantermekben elhelyezett eszközöket a tanteremért felelős pedagógus gondozza.
A közismereti taneszközök, felszerelések karbantartását, javítását a karbantartó végzi vagy a gazdasági
vezető külső partnerrel végezteti el.
A sporteszközök felújíttatása a gazdasági vezető feladata.
A számítógépek karbantartása a rendszergazda feladata.

Az iskola mindenkori pénzügyi lehetőségéhez mérten törekszik könyvtári könyvállományát
(nyomtatott és nem nyomtatott dokumentumait) úgy bővíteni, hogy diákjaink tanulásához,
művelődéséhez szükséges könyveket, információhordozókat, segédleteket megtalálhassák.

2.3.4. Eszközjegyzék
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. EMMI rendelet 161. §. és 2. számú mellékletében foglaltak szerint iskolánkban minimálisan
biztosítottak a kötelező eszközök és felszerelések.
Az IKT-val megtámogatott tanulás gépparkja (interaktív tábla, projektor, laptop) és szoftver szükséglete
megfelelő. A szakleltárak folyamatosan bővülnek korszerű szemléltető és kísérleti eszközökkel.
A tanulói kísérletekhez szükséges fogyó anyagokat és eszközöket a mindenkori költségvetés
függvényében és pályázati forrásokból biztosítjuk.
Az aktuális eszközjegyzék a pedagógiai program mellékletét képezi.

2.4. A Nat-ban meghatározott pedagógiai feladatok helyi
megvalósítása
A kerettantervek alapján kidolgozott helyi tantervek tartalmazzák, melyek a Pedagógiai és Nevelési
Program részét képezik. Az alapórán felüli érettségi felkészítők, fakultációs órák tananyaga a helyi
tantervekben integrált módon, illetve azok mellékletében szerepel.
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2.5. A mindennapos testnevelés
„Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azon osztályokban, ahol közismereti oktatás is folyik,
megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében, amelyből legfeljebb heti
két óra
a) a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben
meghatározott oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi
oktatással,
b) iskolai sportkörben való sportolással,
c) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi
tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján
sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye
és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a
sportszervezet keretei között szervezett edzéssel
váltható ki.” (Köznevelési törvény 27.§ (11), 97. § (6)).
Testnevelés, gyógytestnevelés órák, tömegsport foglalkozások (futball, kosárlabda, atlétika…),
kötelező és fakultatív foglalkozások. A 2012/2013. tanévtől – felmenő rendszerben – az 1., 5., és 9.
évfolyamokon a testnevelés alapórák 2,5-ről 3-ra emelkednek, a plusz 2 órát pedig csatlakozó, illetve
délutáni foglalkozás keretében biztosítjuk.
d) 1. évfolyamon 1 játékos mozgás óra, illetve 1 néptánc óra
e) 5. évfolyamon lányoknak: aerobik; fiúknak: kosárlabda
f)

9. évfolyamon lányoknak: aerobik; fiúknak: kosárlabda

g) Azon tanulók számára, akik néptánc oktatásban vagy valamely külső
egyesület keretében heti rendszeres edzésben részesülnek nem
kötelező a heti + 2 testnevelés órán való részvétel (ennek igazolása a
„c”. pont alapján).

2.6. Választható tantárgyak és foglalkozások, a pedagógusválasztás
szabályai
2.6.1. Szabadon választható tantárgyak és heti óraszámaik
Általános Iskola - alsó tagozat
Informatika (1-4.évf.) 1 óra;
Gimnázium (9-12.évf.)
matematika: 5 óra
I.Idegen nyelv: 5 óra

2.6.2. Érettségire való felkészítés
Iskolánkban az érettségire való közép- és emelt szintű felkészítés megszervezése két módon
történik. A középszintű érettségire való felkészítés minden tantárgyból órarendi keretek között,
illetve az emeltszintű felkészítés plusz tanórák (fakultáció) keretében biztosított legalább 5 fő
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jelentkezése esetén. A tantárgyak többségénél a tanulók alapóraszámban az osztállyal együtt
tanulnak, s a plusz órákat külön csoportban teljesítik. A matematika és a nyelvi (angol, német)
tárgyak esetében a tanulók a tantárgy valamennyi óráját külön csoportban tanulják.
Azon tantárgyak esetében, melyeknél a jelentkezők száma nem éri el az 5 főt, az emeltszintű
érettségire való felkészítés délutáni órák keretében történik. Az órarenden kívüli időben
folytatott, illetve egyéni felkészítés esetén, nincs osztályozás.

A következő tanévre vonatkozó érettségi előkészítő csoport választása a 10. (illetve 11.) osztály
második félévében történik. Csak akkor indul csoport, ha legalább 5 fő jelentkezett.
Az iskola igazgatója minden év április 20-ig elkészíti és közzéteszi a tájékoztatót azokról a tantárgyakról
és a felkészítés szintjéről, amelyekből a tanulók tantárgyat választhatnak.
A tanulók a közzétételtől számított két héten belül a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával
kapcsolatos döntésüket írásban adhatják le. A tanuló által választott tanítási óra a következő tanévben
a tanuló számára kötelezővé válik. Választott tantárgyat leadni és felvenni csak lezárt tanév után lehet.
Ezen döntésen változtatni csak a következő tanév végén van lehetőség. Ilyen tantárgyat utólag felvenni
csak sikeres különbözeti vizsga letétele után lehet.
A választás véglegesítésekor a szülőnek és a tanulónak írásban kell nyilatkoznia a fentiek elfogadásáról.
Amennyiben a tanuló az általa fakultáció keretében tanult tárgyból előrehozott érettségit kíván tenni
(11. évfolyamon), akkor a második félév anyagából osztályozóvizsgát köteles tenni.

2.6.3. Tanítási időn túli, szabadon választható szakkörök, foglalkozások
Iskolánk tanulói számos tanítási időn túli foglalkozás közül választhatnak. A különböző
szakköröket minden tanév szeptember 15-ig a foglalkozást vezető pedagógusok - a tervezett és
az igazgató által előzetesen jóváhagyott tematika alapján - meghirdetik. A foglalkozás legalább 5
fő jelentkezése esetén indulhat el heti 1 vagy 2 órában. A megtartott foglalkozásokat és a tanulók
részvételét ún. szakköri naplóban az illetékes pedagógus adminisztrálja.
Állandó szakkörök:


bábszakkör,



drámajáték



képzőművész-kézműves,



rajz,



sport,



énekkar,



meteorológus,
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csillagász,



művelődéstörténeti (ókor, latin színjátszó)



Orsolya Televízió (OTV),



különböző tantárgyi szakkörök.

Önköltséges (külső szervezésben zajló) foglalkozások:


kosárlabda (fiú, lány),



hosszúkardvívás (9-12.évf.)



akrobatikus rock and roll,



társastánc,



néptánc,



hangszeres zene.

Pedagógusválasztásra intézményünkben nincs lehetőség.

2.7. A tanuló tanulmányi munkájának ellenőrzési és értékelési módja,
fejlesztő formái
A tanítók és szaktanárok a tanév elején, illetve új belépő tantárgyak tanításának megkezdésekor az
alábbiak szerint tájékoztatást nyújtanak a diákoknak és a szülőknek.


A tantárgy tanításának célja, minimum és optimum követelményei



Tanórai munkával, otthoni tanulással kapcsolatos elvárások



Füzetvezetési elvárások



Szóbeli és írásbeli számonkérés fajtái és azok értékelése



Az érdemjegyek tantárgy specifikus tartalma

A fentieket a szaktanárok – a szakmai munkaközösség véleményének kikérése mellett – önállóan
állapíthatják meg.
A tanulók teljesítményének diagnosztikus, formatív vagy szummatív értékelésére a feladatlapokat a
tantervi követelmények figyelembe vételével a szaktanárok állítják össze, ahhoz a ponthatárokat a
szakmai munkaközösségi megállapodás szerint rögzítik.
A diagnosztizáló céllal elvégzett szövegértési, matematika és idegen nyelvi kompetencia mérés
értékelése érdemjeggyel nem, csak százalékosan történik.
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2.7.2. Értékelési módok
a.) Szóban és írásban:
magyar nyelv és irdalom, matematika, idegen nyelv,
természetismeret, környezetismeret, történelem, földrajz, biológia, fizika, kémia, informatika,
média, művészettörténet, hittan, filozófia, latin örökségünk tantárgyaknál
b.) Szóban, írásban és gyakorlati tevékenységgel: rajz és vizuális kultúra, ének-zene, mozgókép
és médiaismeret, testnevelés tantárgyaknál
c.) Írásban és gyakorlati tevékenységgel: technika és életvitel, informatika tantárgyaknál

2.7.3. A tantervi követelmények teljesítésének értékelésekor figyelembe
vesszük:


a tantárgy követelményrendszerét,



a továbbhaladáshoz szükséges minimum szint elérését,



a tanuló elért eredményét, tudás- és teljesítményszintjét,



a tanulók képességeit,



tanulási motivációját.

Az érdemjegyek 1-5-ig tükrözik a tanulók aktuális tudását, önmagukhoz mért fejlődését. Az
egyenletesen magas szinten teljesítő gyerekek szaktárgyi dicséretben részesülnek.

2.7.4. Az osztályzatok tartalma
Az első osztályban szöveges értékelés folyik.
Negyedévenként tájékoztatjuk ilyen módon a szülőket gyermekük tanulmányi előmeneteléről. A
tanulók magatartását, szorgalmát és teljesítményét a legfontosabb szempontok figyelembe vételével
értékeljük. (melléklet)
Az évfolyam a tanév során a témakörök végén, félévkor és év végén egységes tudásszint felmérőt irat.
Ezek értékelését az osztályozó naplóba pontszámmal, a tájékoztató füzetbe pontszámmal és
minősítéssel jegyezzük a következő módon:
100% - 80%

jól megfelelt

79% - 60%

megfelelt

59% - 40%

gyenge

39% - 0%

felzárkóztatásra szorul

A pontszámmal nem kifejezhető szóbeli feleleteket, illetve a készségtárgyak értékelését is a következő
minősítéssel jegyezzük le:






kiválóan megfelelt
jól megfelelt
megfelelt
gyenge
felzárkóztatásra szorul
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Az értékelés szempontsora a tantárgyak követelményrendszerén alapszik.

A teljesítményeket minden tantárgyban 2-12. évfolyamon hagyományos ötös fokozatú osztályozási
rendben értékeljük.

A fentiektől eltér az általános iskola első évfolyamán alkalmazott értékelési és minősítési rend. Az
értékelés itt szöveges. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 70.§ (3) bekezdésének 2010. évi
LXXI. törvénnyel módosított rendelkezése alapján a tanuló minősítése a bizonyítvány pótlapon
osztályzattal történik.
A pedagógus a tanulók teljesítményét a tanítási év során rendszeresen érdemjegyekkel értékeli. A
tantárgyi értékelés és osztályozás, valamint az ellenőrző könyvbe és a naplóba történő bejegyzése a
szaktanár dolga és kötelessége.
Az érdemjegyek tartalma:
5D (dicséretes-jeles): A tanuló minősítése dicséretes, ha a tanuló a tantervi követelményeken felül
teljesít, ismeretei, tudása meghaladják azt, tanulmányi versenyeken, egyéb
megmérettetéseken bizonyította tudását, tanév közben jellemzően csak ötös
érdemjegyeket szerzett (átlaga minimum 4,8-es, emellett közepes, elégséges,
elégtelen osztályzata nincs).
5 (jeles):

Kifogástalan tárgyi tudás, szabatos megfogalmazás, képesség az önálló
ismeretszerzésre, anyagfeldolgozásra, tanórai aktivitás jellemzi a jeles rendű
diákot.

4 (jó):

A tanulónak megfelelő a tárgyi tudása, a tananyag összefüggéseit érti, jó szintű
a kifejezőkészsége, az önálló ismeretszerzésre való képessége, tanórai
aktivitása.

3 (közepes):

Bizonytalan tudás, egyenetlen teljesítmény és aktivitás, önállótlanság, a
beszámoltatások alkalmával tanári segítség igénylése, hiányos füzetvezetés,
kifogásolható külalak jellemzi a közepes rendű tanulót. Önálló tanulásra,
ismeretszerzésre csak segítséggel képes, ismereteiről nem tud összefüggő
szöveg formájában számot adni.

2 (elégséges):

A tanuló tudása töredékes, a tananyag összefüggéseit nem képes megérteni,
ismereteinek alkalmazásában önállótlan, füzetvezetése tanulását nem segíti.
Számonkérések alkalmával jelentős segítséget igényel, csak kérdésekre
válaszolva tud ismereteiről számot adni.

1 (elégtelen):

A tanuló tudása nagyon hiányos, a továbbhaladáshoz nem elegendő. Önálló
ismeretfeldolgozásra segítséggel sem képes, taneszközei hiányosak.
Füzetvezetése rendezetlen, összefüggéstelen, hanyag. Tanára segítő
kérdéseire sem tud válaszolni a számonkérések alkalmával, a feladatok
szövegét sem érti.

A tanuló osztályzattal történő értékelésére félév végén a tájékoztató füzetben/ellenőrző könyvben, a
tanév végén a bizonyítványban kerül sor. A tanév végi osztályzat az egész tanévben nyújtott
teljesítményt minősíti. Az osztályzat az érdemjegyeken alapul, melyek közül a témazáró dolgozatok a
félévi és év végi dolgozatok súlyozottan számítanak. Ügyelünk arra, hogy a félév és a tanév során
szerzett érdemjegyek számtani átlaga alapján állapítjuk meg a félévi és év végi érdemjegyet.

71

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2016
Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium

2.7.5. Megállapodások, szabályok az érdemjegyekkel kapcsolatban


Törekszünk arra, hogy a tanuló legalább kéthavonta egy alkalommal szóban is számot
adhasson tudásáról.



Az érdemjegy a számonkérés/a dolgozat kiosztása napján bekerül az osztálykönyvbe és a
tájékoztató füzetbe. Az iskolai dolgozatok, témazáró feladatlapok érdemjegyét a szaktanár az
osztálykönyvbe való bejegyzéssel egyidejűleg az ellenőrző könyvbe beírja, illetve a 5-12.
évfolyamon beíratja, kézjegyével ellátja.



Az ellenőrzőt és a naplót az osztályfőnök kéthavonta egyezteti. A be nem írt érdemjegyeket
pótolja.



Felmérők, témazáró dolgozatok: piros tintával kerülnek a naplóba.



A tanmenet által előírt iskolai feladatlapok, kísérleti, munkáltató órán végzett munka: kék
tintával kerülnek a naplóba.



Szóbeli feleletek: kék tintával kerülnek a naplóba.



Különféle gyűjtemények, osztályzattal honorálható munkák, házi fogalmazások: zöld tintával
kerülnek a naplóba.



Helytelen viselkedés miatt szaktárgyi érdemjegy nem adható.



A füzetrend a tantárgyi értékelésnél figyelembe vehető.



A felelés témáját a felső tagozaton és a gimnáziumban az ellenőrző könyvben az érdemjeggyel
együtt rögzítjük.



A tanuló tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanulók
féléves dolgozatainak írásbeli értékelésekor (általános iskola felső tagozat + gimnázium) az
elért teljesítmény (pontszám) érdemjegyekre történő átváltását a következő értékek alapján
végezzük.



o

Teljesítmény

Érdemjegy

o

0 - 33%

elégtelen (1)

o

34 - 50%

elégséges (2)

o

51 - 75%

közepes (3)

o

76 - 90%

jó (4)

o

91 - 100%

jeles (5)

Az alsó tagozaton az évfolyamok egységes tudásszint felmérést írnak a témakörök végén,
félévkor és év végén.
o

Az írásbeli feleletek érdemjegyét a következő százalék-határokkal számítjuk ki:


100% - 91% :

jeles (5)



90% - 81% :

jó (4)



80% - 61% :

közepes (3)
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o



60% - 41% :

elégséges (2)



40% - 0% :

elégtelen (1)

A készségtárgyak értékelése során a követelményrendszerbe foglaltakat vesszük
figyelembe.

2.8. Számonkérések, beszámoltatások
Az iskolai írásbeli beszámoltatási rendszer
Az írásbeli számonkérés, beszámoltatás célja információ nyerése az iskolai követelményrendszernek
való tanulói megfelelés pillanatnyi állapotáról a tanuló, a szülő és a pedagógus számára egyaránt. A
beszámoltatáson alapuló tanári értékelés pozitív vagy negatív megerősítési mechanizmusain keresztül
kitüntetett módon segíti a tanulót reális önismerete és önértékelése kibontakoztatásában.

Az írásbeli beszámoltatás iskolai formái és jellemzői

FORMA


írásbeli felelet
(röpdolgozat)



szintfelmérő

TANANYAG


előző óra/órák anyaga



a tanár által megadott

ELŐZETES JELZÉS
nincs előzetes
jelzés

egy héttel előtte
tartalmi egység

(nem osztályozott)






témazáró

év eleji, félévi és év
végi

a tanár által megadott
tartalmi egység vagy



a tanmenetben meghatározott
nagyobb egység



kijelölt anyag



megbeszélés, kijelölés szerint

egy héttel előtte

két héttel előtte

felmérés


gyűjtőmunka, házi
dolgozat

Minden kijavított, értékelt dolgozat érdemjegyének be kell kerülnie a naplóba, illetve az ellenőrző
könyvbe.
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A témazáró dolgozatokat a tanár köteles a tanév végéig (aug. 31.) megőrizni.
A tanulók írásbeli munkáit a szaktanár köteles két héten belül kijavítani.
A nyelvi nagydolgozatok osztályzása a következő:1*
ALSÓ TAGOZAT:
90-100% JELES
80-89% JÓ
60-79% KÖZEPES
40-59% ELÉGSÉGES
FELSŐ/KISGIMN.
90-100% JELES
75-89% JÓ
50-74% KÖZEPES
35-49% ELÉGSÉGES
NAGYGIMN.
90-100% JELES
75-89% JÓ
60-74% KÖZEPES
50-59% ELÉGSÉGES
Osztályozó és különbözeti vizsgák:2*
Írásbeli vizsgarész=65%, szóbeli vizsgarész=35%
ALSÓ TAGOZAT:
90-100% JELES
75-89% JÓ
50-74% KÖZEPES
35-49% ELÉGSÉGES
FELSŐ/KISGIMN.
90-100% JELES
75-89% JÓ
55-74% KÖZEPES
40-54% ELÉGSÉGES
NAGYGIMN.
85-100% JELES
70-84% JÓ
55-69% KÖZEPES
40-54% ELÉGSÉGES

1

2

A nevelőtestület 2018. augusztus 31-i döntése alapján került a Pedagógiai Programba
A nevelőtestület 2018. augusztus 31-i döntése alapján került a Pedagógiai Programba
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2.9. Az otthoni, napközis, tanulószobai felkészüléshez előírt írásbeli
és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai
a.) Az otthoni felkészüléshez előírt feladatok mennyiségének és formájának meghatározása
elsődlegesen a konkrét helyzetre és a pedagógiai folyamat egészére rálátással rendelkező
tanár kompetenciája.
b.) A pedagógus a feladatok meghatározásakor figyelembe veszi a tanulók életkori sajátosságait.
c.) A házi feladat szóbeli és írásbeli formája is adható az osztály (tanulócsoport) egészére
érvényesen és differenciáltan, akár egyénre szabott formátumban is.
d.) Az otthoni felkészüléshez adott feladatokat minden esetben az ellenőrzés valamilyen formája
követi.
e.) Az otthoni feladatok előírásakor a pedagógus – a lehetőségekhez mérten – figyelembe veszi a
többi tantárgyra általában jellemző, illetve szokásos otthoni feladatok mennyiségét is.
f.) A házi feladat meghatározásánál ugyancsak figyelembe vett tényező a két tanítási óra közötti
időtartam.
g.) A tanítási szünetekre adott – akár szorgalmi jellegű – otthoni felkészülést igénylő feladatok a
tanulók elsődleges szüneti tevékenységéhez illeszkednek, így az írásbeliség helyett inkább
megfigyelés, olvasás jellegűek.
h.) Az 1-4. évfolyamon a tanulók a házi feladatokat a napközis foglalkozásokon, a nem napközis
tanulóink otthon készítik el. 5-8. évfolyamon otthon vagy a tanulószobai foglalkozáson
készítik el.
i.) A tanulók eredményes felkészülésének érdekében egy tanítási napon egy osztállyal csak két
témazáró, felmérő dolgozatot lehet íratni.
j.) Az írásbeli és szóbeli feladatok mennyisége együttesen nem haladhatja meg egy átlagos
képességű diák esetén alsó tagozatban az összes tantárgyra értve a 60 percet, felső tagozatban
tantárgyanként a 30 perc intenzív tanulást.
k.) Mind a szóbeli, mind az írásbeli házi feladatok a tanítási órán feldolgozott ismeretek
gyakorlását, elmélyítését szolgálják.
l.) A kiemelkedő munka, pl. önálló gyűjtőmunka szaktanári dicsérettel, érdemjeggyel
jutalmazható. A hiányzó házi feladat pótlását szükségesnek tartjuk, a tanító, szaktanár dönt
ennek módjáról.
m.) Fontosnak tartjuk, hogy a napközis és otthoni felkészülés mellett a gyerekeknek maradjon
idejük életkori sajátosságuknak, gyermeki személyiségüknek megfelelő tevékenységekre;
pihenésre, regenerálódásra, mozgásra, játékra.
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2.10. A magatartás és szorgalom minősítése
A magatartás és szorgalom minősítését az adott osztályban tanító nevelők testülete dönti el.

2.10.1. Magatartás
Példás:

magatartású tanuló iskolai és iskolán kívüli viselkedése példamutató. Az iskolai
házirendet megtartja és másokkal is megtartatja. Az iskolai követelményeket
tudatosan vállalja, kezdeményező, bekapcsolódik a közösség vezetésének munkájába.

Jó:

magatartású tanuló az iskolai rendszabályokat következetesen betartja. A közösség
munkájában részt vesz, de nem kezdeményez. A körülötte történő laza viselkedések
ellen nem mindig lép fel.
Tanáraival, a felnőttekkel és társaival szemben őszinte, tisztelettudó.
Magatartáskultúrája esetenként kifogásolható. Vigyáz iskolája, közössége vagyonára
és jó hírnevére.

Változó:

magatartású tanuló viselkedésével szemben kifogások merülnek fel. Igyekezete
ellenére megismétlődnek kifogásolható cselekedetei.
A közösség támasztotta követelményeket ingadozva követi, a közösségi munkából csak
irányítással és nem szívesen vállal részt.
Felelősségtudata, szimpátiája a jó és rossz között ingadozó. A közös programokról
gyakran igazolatlanul távol marad. Tanáraival, társaival szembeni magatartása nem
mindig udvarias.
Indulatait nem mindig képes fékezni. Hangneme kifogásolható.
A fegyelmező intézkedések súlyosabb fokozatai valamelyikében részesül.

Rossz:

magatartású tanuló a házirend szabályait nagyon hiányosan tartja be. Kivonja magát a
közösségi feladatokból, rossz hatással van a közösségre, munkájuk eredményességét
is gátolja, rossz példát mutat, bomlasztja a közösséget.
Tanáraival, a felnőttekkel és társaival szemben nem őszinte, durva, tiszteletlen.
Iskolán kívüli magatartása erősen kifogásolható, esetleg törvénybe ütköző.
Iskolai vagy iskolán kívüli viselkedéséért fegyelmi eljárást követően büntetések
valamelyik fokozatában részesül.

Megjegyzések:
 A fenti minősítéseket módosíthatják a Házirendnek az igazolatlan hiányzásokra vonatkozó
előírásai.
 A rendszeres templomi szolgálat a magatartás minősítését pozitívan befolyásolja.
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2.10.2. Szorgalom
Példás

a tanuló szorgalma, ha munkáját rend, fegyelem, pontosság jellemzi.
A tanítási órákra képességeihez, körülményeihez mérten maximálisan és rendszeresen
felkészül, az órákon aktívan bekapcsolódik az osztály munkájába. Az iskolai tanulmányi
munkán kívül részt vesz pályázatokon, versenyeken.

Jó

a tanuló szorgalma, ha az elért átlageredménye általában szorgalmas munkájának
köszönhető.

Változó

a tanuló szorgalma, ha iskolai és otthoni munkájában időnként igyekszik csak.
Kötelességét ismételt figyelmeztetés után teljesíti. Gyakran nem ír házi feladatot,
hiányos felszereléssel jön iskolába.

Hanyag

a tanuló szorgalma, ha képességeihez és körülményeihez mérten keveset tesz
tanulmányi fejlődése érdekében, kötelességét gyakran elmulasztja, munkájában
megbízhatatlan.

2.11. Csoportbontások és egyéb foglalkozások szervezése
A gimnáziumi és a felső tagozatos osztályokban csoportbontásban történik a matematika és az
idegen nyelv oktatása. Általános elv: lehetőség szerint, az osztályt 20 fő fölött bontjuk.
Ugyanez a szabály érvényes egyéb csoportbontásoknál is:
 informatika
 testnevelés (9. évfolyamtól fiúk és lányok szétválasztása)
Matematika és idegen nyelv esetében a nyolc évfolyamos gimnáziumban 5. osztály II. félévétől a
csoportok tudásszint és eredmény alapján rendeződnek. (A nevelőtestület 2018. augusztus 31-i döntése
alapján törölve.)

2.12. A településen élő nemzetiség kultúrájának megismerése


A történelem valamint az osztályfőnöki órák keretében.



Kiállítások, múzeumok látogatása;



filmek;
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meghívott vendégek, előadók;



rendhagyó tanórák;



Vetélkedők:
o

Iskolánk a házigazdája a városi szinten évek óta megrendezésre kerülő „Lengyelmagyar, két jó barát…” elnevezésű vetélkedőnek.

2.13. A tanulók fizikai állapotának mérése
A fizikai teljesítmények mérése minden évfolyamon (5-12.) a következők szerint történik: az atlétikai
számok mérése évente kétszer (ősszel és tavasszal):


6 perc futás



800 m futás (5. és 6. évf. 600m)



400 m futás



12 perc futás



távolugrás



magasugrás



kislabda hajítás és/vagy súlylökés

Évente egy alkalommal (a téli időszakban) történik a talaj és szertorna értékelése. A kötelezően
választott labdajátékok adott évfolyamnak megfelelő technikai elemeink értékelése történhet egy, ill.
két alkalommal a tanév folyamán.

Az atlétikai számok mérésével nagyon jól nyomon követhető a tanulók egyéni fejlődése, de emellett
szükség van az országos standardokhoz való viszonyításra is, hogy meg tudjuk ítélni hol is tartunk.
Ennek érdekében szintén évente kétszer, novemberben és májusban, mérünk fel a Dr. F. Mérey Ildikó
által összeállított „HUNGAROFIT”, - műszerek nélküli fizikai fittséget mérő módszereiből - négy próbát,
ezeket vetjük össze az országos eredményekkel, és következtetünk az esetleges elmaradásokra és a
fejlesztendő területekre. Ezeket a próbákat diagnosztikai céllal végezzük, külön-külön nem értékeljük,
csak az összteljesítményt és a javulást.

A próbák közül a következőket mérjük:

1. Helyből távolugrás: az alsó végtag dinamikus erejének mérése;
2. Hanyattfekvésből felülés 30”-ig: a hasizmok dinamikuserejének mérése;
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3. 10x5 m ingafutás: a futógyorsaság mérése;
4. Kétkezes dobás hátra 3kg-os medicinlabdával: a karok dinamikus erejének
mérése;

A fizikai teljesítmények mérését iskolánkban már évtizedek óta egységesen végezzük, amelyek
eredményeit hosszú ideje össze tudjuk hasonlítani az aktuális diákolimpiai eredményekkel, és ezek jó
alapot szolgáltatnak a tanulók versenyekre történő kiválasztásához, miközben a felmérések már
önmagukban is alkalmasak a tanulók fizikai képességeinek a fejlesztésére.

2.14. Egészségnevelési és környezeti nevelési elvek
2.14.1. Egészséges életmódra nevelés és testi nevelés
Az egészség a testi, lelki és szociális harmónia állapota. Fontos, hogy a tanulóifjúság felismerje, hogy
egészsége érték, amelyet egyénnek és közösségnek egyaránt óvnia, ápolnia kell. Ez csak akkor
működhet, ha sikerül kialakítani a diákokban az önmagukért és másokért érzett felelősség tudatát,
amelynek kifejeződése az egészségtudatos életvezetés. Legfontosabb a megelőzés és az
egészségmegőrző szokások kialakításának segítése: a helyes táplálkozás- és mozgáskultúra, a
testápolási szokások megismertetése, az egészségkárosító tényezők lehetőleg teljes kiiktatása. A
tanulóknak tisztában kell lenniük azzal, hogy az alkoholizálás, dohányzás, kábítószer-fogyasztás,
szexuális szabadosság, helytelen gyógyszerfogyasztás és vegyszerkezelés súlyosan veszélyesek saját
életkilátásaikra és rendkívüli módon terhelik a közösséget, társadalmat.
A testi nevelés célja az egészséges testi és lelki fejlődés, a rendszeres mozgás iránti igény felkeltése és
kielégítése, a fizikai, értelmi és akarati tulajdonságok – ügyesség, gyorsaság, mozgáskészség,
állóképesség, önfegyelem, cselekvésbiztonság – fejlesztése. Ennek során differenciált terhelésre kell
törekedni. A mozgásélmény öröme és az egyénhez mért követelményszintek ösztönzik a tanulókat
képességeik és akaratuk fejlesztésére. Az egyéni adottságokhoz mért követelményszintek
megállapítása segíti az önismeret kialakítását és a másság tiszteletét.
Az akaraterő, az állóképesség, az edzettség kifejlesztése mind a jellemépítés, jellemformálás, mind a
továbbtanulás és a felnőttkori teljesítőképesség szempontjából rendkívül fontos. Biztosítani kell, hogy
az ifjúság felszabadultan, de a szabályok betartásával tanuljon meg játszani és versenyezni. Tanulják
meg a vereséget elviselni és a győzelem öröme mellett képesek legyenek a mások sikerét is jó szívvel
elismerni és értékelni. A sport-versenyek becsületes helytállásra és tiszta küzdelemre ösztönözzenek.
Az iskola színeiben indulók érezzék kötelességüknek a lehető legjobb eredmény elérését, legyenek
tudatában, hogy közösséget képviselnek. Teljesítményükre figyeljen oda az egész iskola. A tanórákon
kívüli sportolási lehetőségek biztosításával az iskolának elő kell segítenie, hogy a rendszeres mozgás és
testedzés a tanulókban elemi igény maradjon tanulmányaik befejezése után is. A sportolásra, a
szabadidő értelmes eltöltésére kiváló lehetőséget nyújt a tucatnyi nyári és téli tábor, ahol hegyekben,
kerékpáron, kenukban, sílécen, stb. megélhető és fejleszthető a csapatszellem, az egymásra utaltság
és a természet szeretete.

2.14.2. Környezettudatos nevelés
Az ember és környezete egységes rendszert alkot. Létérdek, hogy a tanulók valós képet kapjanak a
természet és általában a környezet megóvásának emberi, társadalmi és technikai feltételeiről. Tanítani
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lehet és kell az ifjúságot a természetes és épített környezettel való tudatos és harmonikus együttélésre,
környezetbarát életvitelre. Fontos, hogy megismerjék a legfőbb környezeti problémákat (pl. vízhiány,
szemét-és hulladékhalmozódás, stb.) és elsajátítsák a problémák megértéséhez és kezeléséhez
szükséges társadalmi és tudományos ismereteket. A rendszerszerű környezetgazdálkodási szemlélet
kialakítása alapvető fontosságú, amit az iskola saját környezeti kultúrájának ápolásával modellezzen (a
tisztaság és rend fenntartásának kollektív megvalósításával és ellenőrzéssel).
Fontosnak tartjuk az ősszel és tavasszal megrendezésre kerülő papírgyűjtést, melynek bevételét
teljesítményarányosan a tagozatok kapják. Igyekszünk folyamatossá tenni a szelektív
hulladékfeldolgozást elem-, papírgyűjtő konténerek folyamatos használatával. Iskolánk külön
környezeti nevelési programmal rendelkezik.

2.15. Az iskolai esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések
Tanulóink előképzettségében nemcsak a megszerzett ismeretek, készségek terén mutatkoznak
jelentős, a lemaradók számára speciális segítség nélkül leküzdhetetlen hátrányt jelentő különbségek,
hanem a szocializáció fokában, viselkedésmódban, az udvariassági szabályok ismeretében, személyi
higiénia terén, a katolikus vallás szertartásainak, a vallásgyakorlás különböző formáinak ismeretében.
Az esélyegyenlőtlenség megszűntetése e téren is fontos feladat. Történhet speciális felzárkóztató
programokkal, de főként személyes törődésnek, beszélgetéseknek van nagy szerepük, amelyekkel
elősegítjük, hogy a diák elfogadja magát jelenlegi nehézségeivel, problémáival együtt, aktivizálja erőit
hiányosságai felszámolása érdekében, megakadályozzuk, hogy a lemaradás magatartási és lelki
zavarok kialakulását idézze elő. Kiváltképpen megkülönböztető törődésben részesítjük a súlyosan
hibás nevelési attitűdök következtében érzelemszegény tanulókat, a családi problémákkal, tragédiák
következményeivel küzdő tanulókat, akiket csak önmagunk, szeretetünk folyamatos ajándékozásával
és gyakran elnéző türelemmel zárkóztathatunk fel. A felzárkóztatás komplex, nagy körültekintést,
lelkiismeretességet és áldozatkészséget kívánó pedagógiai tevékenység. Jelenti a lemaradás fokának,
okainak feltárását, a tanuló helyes önismeretre és küzdőképességre nevelését, a tanórán kívüli
felzárkóztató foglalkozások és a tanórai differenciált foglalkozások megtervezését, szervezését és
megvalósítását.
E tevékenységek közben ügyelnünk kell arra, hogy a tehetséges tanulókkal való kiemelt foglalkozás ne
lássa kárát a felzárkóztatásnak. Arra törekszünk, hogy a tanulócsoport egységesen magasabb
tudásszintje, a korábban lemaradó tehetséges tanulók erőfeszítésének példája, valamint folytonos
kétirányú differenciálásra való törekvés a tanári munkában számukra is jó gyümölcsöket teremjen.
E feladatnak fontos részét képezi minden iskolai szinten a korrepetálás, illetve a kezdő gimnáziumi
osztályokban a szintre hozás, a 12. évfolyamon az érettségi előkészítők szervezése.
A katolikus iskola a talentumok Isten dicsőségére való kamatoztatására irányuló belső indíttatásra,
valamint az igazságosság és szeretet parancsa által ösztönözve feladatának tekinti, hogy hozzásegítse
diákjait ahhoz, hogy képességeiket az akadályozó tényezők felszámolása után teljes mértékben
kibontakoztassák.
Ezért nagy erőfeszítéseket tesz a különböző okokból gyengébb előképzettségű tanulók felzárkóztatása
érdekében. Teszi ezt annak tudatában, hogy ezzel emberi értékeket ment meg, és hozzájárul ahhoz,
hogy hazánk katolikus értelmiségi rétege még inkább kovásza legyen társadalmunknak.
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2.16. Tehetséggondozás
A tehetséggondozás feladatainak megvalósítása iskolánkban differenciálással és egyéni
tehetséggondozással történik. A differenciálás áthatja az iskola egész nevelési folyamatának feladatait,
tartalmát, követelményeit, módszereit, eszközeit, szervezeti formáit, értékelési rendszerét.
A tehetséggondozás területei:
a) a differenciált osztálymunkában megvalósított tehetséggondozás;
b) differenciálást szolgáló tanórai foglakozások,
c) csoportos vagy egyéni tanórán kívüli foglalkozások, ezen belül különösen a szakkörök,
sportkörök, versenyre felkészítő foglalkozások.
Pedagógusaink nevelő-oktató munkájuk során arra törekszenek, hogy a differenciálás módszerével
teljes mértékben kibontakoztassák a tanulókban rejlő képességeket, fejlesszék kreativitásukat,
szociális kompetenciájukat, kognitív és affektív szférájukat.
Pedagógusaink a tehetséges tanulókkal való külön foglalkozást beépítik nevelő-oktató munkájukba,
tanórai foglalkoztatásukat a tehetséggondozás feladatainak figyelembevételével tervezik és végzik.
Tanórán kívüli tehetséggondozó foglalkozások szervezésére fordítjuk az iskolánk számára
rendelkezésre álló – a közoktatási törvényben és a köznevelési törvényben biztosított – órakeretből a
nem kötelező tanórai foglalkozások és csoportbontás szervezésére, valamint a fejlesztő és
felzárkóztató foglalkozások szervezésére fel nem használt órakeretet.

2.17. A tanuló jutalmazása
A jutalmazás csoportos és egyéni formáit valósítjuk meg.
a) Csoportos formák:

Jutalomkirándulás, színházlátogatás, múzeumlátogatás

b) Egyéni formák:
Dicséret szóban, írásban


szaktanári,



osztályfőnöki,



igazgatói
 Országos vagy nemzetközi versenyen elért 1-6.
helyezésért
 Megyei vagy regionális 1-3. helyezésért
 Városi 1. helyezésért
 kimagasló sport, művészeti, ill. egyéb
tevékenységért.

Emlékplakett
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Könyvjutalom

a) Kitüntetés:


Szent Angéla-díj a 12. évfolyam legkiválóbbjainak,



a Szent Orsolya Rend és Iskola Alapítvány Különdíja,



Igazgatói Külön Dicséret a 12. évfolyamon.

A jutalom átadásának helye, időpontjai:


Tanórán, osztályfőnöki órán



Versenyeken



Félévi értesítő kiosztásakor



Tanévzáró ünnepélyen



Orsolya napon



Lelki napon

Az iskola által használt oklevelek egységes formátumúak: a háttérben az iskola Orsolya téri
épületszárnyát ábrázolják az Orsolya-templommal és az iskola logójával.
A dicsérteket az ellenőrző könyvbe írjuk be. Az igazgatói dicséretek körbélyegzővel ellátottak.
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A Pedagógiai program érvényességi ideje
Az iskola oktató-nevelő munkáját a 2013/14-es tanévtől az új pedagógiai program alapján szervezi.

A Pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata
A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a nevelőtestület
folyamatosan vizsgálja az alábbiak szerint:


A szakmai munkaközösségek minden tanév végén értékelik az általános célkitűzések és a helyi
tantervben megfogalmazott tantárgyi célok és követelmények megvalósulását.



A tanévzáró nevelési értekezlet keretén belül a nevelőtestület évente felülvizsgálja a
pedagógiai programot a szakmai munkaközösségek véleménye alapján, dönt a szükséges
változtatásokról, kezdeményezi a fenntartó egyetértését.

A Pedagógiai program módosítása
A Pedagógiai Program módosítását kezdeményezheti:
az igazgató minden esetben, amikor ezt jogszabályváltozás vagy különös ok indokolja.
ezen kívül:


a nevelőtestület bármely tagja,



a pedagógusok szakmai munkaközösségei,



az iskolaszék,



a diákönkormányzat,

A nevelőtestület dönt arról, hogy ezen utóbbi négy esetben foglalkozik-e érdemben a módosítási
indítvánnyal.


A szülők és a tanulók a pedagógiai program módosítását az iskolaszéken keresztül
javasolhatják.

A nevelőtestület köteles érdemben tárgyalni a pedagógiai program módosítására tett indítványt abban
az esetben ha:


a módosítást a nevelőtestület legalább 30 %-a igényli,



a módosítást a fenntartó kéri.

A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el és az a fenntartó jóváhagyásával válik
érvényessé. Az új pedagógiai program a módosításban szereplő időponttól lép hatályba.

A Pedagógiai program nyilvánosságra hozatala.
Az iskola pedagógiai programja nyilvános. A teljes pedagógiai program egy–egy példánya
megtekinthető az alábbi helyeken:


az iskola fenntartójánál,
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az iskola irattárában,



az iskola igazgatójánál,



az iskola igazgatóhelyetteseinél,



az iskolai könyvtárban,



az iskolai honlapon.

A 2013. március 25-én elfogadott pedagógiai program módosítására az EKIF-115/2016. sz. fenntartói
döntés következtében, névváltoztatás miatt került sor, melynek értelmében a korábbi Árpád-házi
Szent Margit Óvoda az iskola tagóvodájaként működik tovább, nevelési programja jelen dokumentum
mellékletét képezi.

A módosított pedagógiai programot a Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola,
Óvoda és Kollégium nevelőtestülete 2016. augusztus 31-én elfogadta.

Dr. Kovács András
igazgató

Dr. Wilfing János
Iskolaszéki elnök

Mendéné Lajtai Krisztina
szülői választmány elnöke

Horváth Attila 12.ag.o.
az iskolai diákönkormányzat elnöke

Jóváhagyta:

……………………………………………………………………….
Dr. Veres András megyéspüspök, az iskola fenntartója

Győr, 2016. …………………………..
I.sz.:……………………………………….
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