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Bevezető 

 

A BGSZC Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi 
Szakgimnáziumában a nevelő és oktató munka a pedagógiai program szerint folyik. A 
pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el és az igazgató hagyja jóvá. A pedagógiai 
program nyilvános. Az iskola pedagógiai programját vagy annak módosítását a jóváhagyást 
követő tanévtől felmenő rendszerben vezeti be (az NKT 26. §-a alapján). 

 

Az iskola célja 

 

A felső kereskedelmi iskola célja az, hogy oly ifjaknak kik a kereskedői pályára készülnek a 
nélkülözhetetlen általános műveltséget megadja s őket a jövendő pályájukon szükséges 
szakismeretekkel ellássa. 

(1884.  Felső Kereskedelmi Iskolák kir. Főigazgatósága) 

 

Minden nemzedék öröksége az előző nemzedék be nem váltott ígérete, reménye s el nem 
végzett munkája.Ezt kapja örökségbe: el nem végzett feladatok büszke terhét viszi vállain 
tovább a megvalósulás, a cél felé. 

(1934. Auffenberg János iskolaigazgató) 

  

 

Az iskolában megvalósuló modern pedagógia számtalan törekvést és szándékot és nevelési 
elvet egyesít. Nem téveteg kísérleteket valósítunk meg, hanem komoly hangsúlyozását egy-
egy gondolatnak mely a személyiség célgondolatában mint középpontban találkozik a 
másikkal, a hazafiság ideáljával. Minden népnek megvannak a nagy ideáljai. A nemzetépítő 
nevelés kötelessége közel hozni, fölébreszteni az egyest felelősségérzetére a közösség iránt. 
Ezt fogjuk tenni a jövőben is és ezzel hozzá tudunk járulni a mi ideálunk alapján álló erkölcsi, 
nemzeti és európai kultúra kiépítéséhez. 

(1887.  Első érettségi vizsga - zárszó) 
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Az iskola bemutatása - az iskola arculata 

 

Hagyományok 

A dualizmus gazdasági élete és oktatáspolitikai gondolkodása hozta létre a Hunfalvy 
felsőkereskedelmi szakiskolát 1884-ben. Az alapítók szándéka az volt, hogy a budai polgárok 
gyermekei számára színvonalas szakképzést adjanak.  

A szakma mellett érettségit is adott az iskola, amely abban a korban egyáltalán nem volt 
általános, de biztosította a középosztályba való felemelkedést. A mindenkori gazdaság 
elvárásait rugalmasan követte az intézmény mindig megújulásra kész szakképzési választéka 
történetének közel 130 éve során. 

Az épület környezete, a Budai Vár és a Víziváros meghatározta az iskola lokálpatrióta 
szellemiségét. 

A nagy budai közlekedési csomópontok - a Batthyány tér, a Széll Kálmán tér, a Széna tér – 
közelségének köszönhetően iskolánkba évtizedek óta hagyományosan sok diák érkezik a Buda 
környéki településekről is. 

Az iskolához való kötődést mutatja az a tény, hogy a tanulók jelentős részének családtagjai, 
szülei, nagyszülei, testvérei vagy távolabbi rokonai is a Hunfalvyban végezte tanulmányait. 

Az iskolai hagyományok megőrzésében nagy szerepe van a tantestületnek. Az iskolatörténet, 
a névadó és alapítók kultusza áll az iskolai hagyományőrzés homlokterében. A tanévenként 
megrendezett ünnepségeken újabb és újabb nemzedékek ismerkedhetnek meg az elmúlt idők 
legnemesebb oktatási, pedagógiai törekvéseivel. Az olyan közösségi események, mint például 
a Hunfalvy-nap, a gólyatábor, a szalagavató bál, a ballagás, a karácsony és a nemzeti ünnepek 
lehetőséget adnak az  új generációknak, hogy a hagyományokat ők is sajátjuknak érezzék.  

Az iskola hagyományai tárgyakban és jelképekben is állandóan jelen vannak. Maga az épület 
hajószerű elhelyezkedésével, a zajos városnak hátat fordító zárt világával, a díszítmények 
szimbolikájával állandóan érzékelteti a múlt és jelen együttélését.  

A zászlók, amelyek az alapítást, az ötvenedik és a századik évfordulót idézik páratlan 
iparművészeti értékük mellett az adott kor üzenetét hordozzák a mindenkori hunfalvys 
diákoknak.  

A szobrok, domborművek, emléktáblák, amelyek a történelem hullámverését és az itt tanító 
tudós tanárok emlékét idézik, arra figyelmeztetnek, hogy ez a zárt világ ezer szállal kapcsolódik 
a magyar történelemhez és tudományhoz.  
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Az iskolacímer, amely formájával, színeivel, szimbolikájával a Budához való kötődést és az itt 
tanított tudományok lényegét érezteti az iskolába belépőkkel, a tanulók ünneplő 
egyenruháján személyes tárggyá válik. 

 

Képzési kínálat, képzési rendszer 

Iskolánk a közgazdasági ágazatban folytat szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai 
oktatástnappali és esti tagozaton.  

Iskolánk specialitása, hogy nappali tagozaton öt évfolyamos két tanítási nyelvű képzéseket 
indít angol, német, francia célnyelvvel. Az öt évfolyamos nyelvi előkészítős osztályainkban a 
diákok az angol, a négy évfolyamos osztályainkban a japán, orosz, angol nyelvet sajátíthatják 
el. 

Az oktatásban kiemelt szerephez jut az információs és kommunikációs technikák 
alkalmazásának elsajátíttatása. A diákok digitális kompetenciájának kialakítása, fejlesztése 
segíti az információs társadalom technológiáinak magabiztos és kritikus használatát a munka, 
a kommunikáció és a szabadidő terén. 

Az esti tagozaton kereskedelem, marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportban 
folytatunk képzést. A felnőttoktatás nemcsak az érettségire való felkészítést tűzi célként maga 
elé, hanem a szakmai képesítést nyújtó szakképző évfolyamon, illetve a felsőoktatásban 
történő továbbtanulást is.  

 

Pályaválasztási motiváció, tanulási attitűd 

Az elmúlt évek alatt a folyamatos szakmafejlesztés, a munkaerőpiachoz való 
alkalmazkodásunk, a nyelvi és informatikai képzésünk magas színvonala miatt az iskola 
elismertsége egyre nőtt. Nagyon sok család kívánsága, hogy gyermeke nálunk folytassa 
tanulmányait, ezért módunk van a tanulók között teljesítményük alapján válogatni. 

Ennek köszönhetően tanulóink többségének hozott tudása bemeneti kompetenciamérések 
alapján is az országos átlag feletti, és jó tanulási attitűddel rendelkeznek. 

 Tanulóink egy kisebb hányadánál azonban a nevelőtestületnek meg kell küzdenie azzal, hogy 
nem rendelkeznek a szükséges ismeretszerzési készségekkel, képességekkel és ennek 
következtében megfelelő tanulási attitűddel sem. Jelentős feladat elfogadtatni, hogy a tudás 
megszerzéséhez egyenletes munkára és erőfeszítésekre van szükség. 
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Tanulóink továbbtanulási szándéka pozitív, elsősorban a szakirányú szakképzést és 
felsőoktatást részesítik előnyben. A felsőoktatásban továbbtanulók a Budapesti Gazdasági 
Egyetemre, a Budapesti Corvinus Egyetemre és más gazdasági felsőoktatásba jelentkeznek. 
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NEVELÉSI PROGRAM 

 

Pedagógiaialapelvek, értékek, célok, feladatok, eszközök, 

eljárások 

 

Pedagógiai alapelvek 

• Az iskolai életet úgy kívánjuk alakítani, hogy változatos, fejlesztő hatású 
tevékenységet kínáljon, működtessen a tudás megszerzése érdekében. 

• Erősíteni kívánjuk a befogadó iskolai szemléletet az esélyegyenlőség biztosítása 
érdekében. 

• Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink a tanulási folyamatoknak cselekvő, aktív 
részeseivé váljanak. A tanulói aktivitás a személyiségfejlődés záloga. 

• A személyiség fejlesztése nevelő-oktató munkánk leglényegesebb eleme, 
kulcskérdése. Csak megfelelő pozitív személyiségjegyekkel rendelkező emberek 
képesek a munka, a tanulás során kiemelkedő teljesítményre, illetve válnak 
harmonikus személyiségekké, etikus, szűkebb és tágabb környezetükért 
felelősséget vállaló, tevékeny emberekké. Ezért az iskola valamennyi 
pedagógusának alapvető feladata az ismeretközvetítő tevékenységen túl a 
tanulók személyiségének fejlesztése, erkölcsi, etikai ismeretek átadásával, egyéni 
ráhatással, példamutatással. 

• A sajátos nevelési igényű, a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos 
helyzetű diákjaink integrált oktatásakor a tanulók lehetőségeihez, korlátaihoz és 
speciális igényeihez igazodunk 

• A nevelőmunka fontos része a környezeti nevelés. A környezet védelmének 
szemléletét - mint belső etikai normát - folyamatosan kell alakítani diákjainkban. 

• Az egészség érték, melynek megőrzése az életminőség szempontjából alapvető. 
Az egészséges életmódra nevelés, a káros szenvedélyektől való tartózkodás 
igényének kialakítása a tanórai, tanórán kívüli foglalkozásoknak is fontos feladata. 

• Az eredményes pedagógiai tevékenység nem képzelhető el a szülők tevékeny 
közreműködése nélkül. Ezért tevőlegesen alkalmazzuk a nyitott iskola elvét. 

• Nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy tanulóink legyenek büszkék hunfalvys 
mivoltukra, méltón képviseljék az iskolát a külvilágban is és későbbi életük során 
sem feledkezzenek meg az egykori „alma materről”. 
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A nevelő-oktató munka céljai 

• Célunk, hogy az iskolánkból kikerülő fiatalok, mint immár európai polgárok is, 
megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek elengedhetetlenek a 
változásokhoz való rugalmas alkalmazkodáshoz, a változások befolyásolásához, 
saját sorsuk alakításához. Ezzel együtt rendelkezzenek olyan általános 
műveltséggel, naprakész szaktudással, amely segíti a munkába állást, a 
továbbtanulást, alapul szolgál az önműveléshez, a XXI. század társadalmi-
gazdasági, technikai változásainak követéséhez.  

• Célunk, hogy magyarul és idegen nyelven is jól kommunikáló, tárgyaló, vitaképes 
fiatalokat képezzünk, akik szabatosan tudják kifejezni gondolataikat, képviselni 
érdekeiket, ismerik és alkalmazni képesek az emberi érintkezés és kommunikáció 
alapszabályait.  

• Fontosnak tartjuk, hogy tanítványaink tisztában legyenek nemzeti múltunkkal, 
jelenünkkel, ismerjék a nemzeti kultúra tradicionális értékeit, ápolják nemzeti 
nyelvünket, törekedjenek a szép, helyes gondolatilag árnyalt kifejezésmódra.  

• Mivel toleráns, nyitott, a másság elfogadására képes fiatalokat akarunk 
kibocsátani iskolánkból, és mivel a tolerancia, a nyitottság, a másság a XXI. század 
emberének elengedhetetlenül fontos ismérve, ezért nevelő munkánk egyik 
céljának tekintjük, hogy növendékeink toleráns és nyitott személyiségekké 
váljanak.  

• Célunk az alapvető társadalmi, erkölcsi normák fiatalokkal való megismertetése, 
elfogadtatása, annak felismertetése, hogy az erkölcsi értékrendszerhez történő 
alkalmazkodás közös társadalmi érdek, és egyben mindenki haszonélvezője 
ennek.  

• Célunk a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének 
biztosítása az együttnevelés megvalósításával, segítve sikeres iskolai 
előrehaladásukat, javítva továbbtanulási esélyüket. 

 

A nevelő-oktató munka feladatai 

• az általános műveltséget és a szakmai képzést megalapozó ismeretek 
elsajátíttatása a középiskolai évfolyamokon, 

• a kulcskompetenciák fejlesztése (anyanyelvi, idegen nyelvi kommunikáció, 
matematikai, természettudományos, digitális kompetencia, hatékony önálló 
tanulás,szociális és állampolgári kompetencia, kezdeményezőképesség és 
vállalkozói kompetencia) 

• a hatékony tanulás módszereinek és technikáinak elsajátíttatása, 

• az új információhordozók megismertetése a tanulókkal, a digitális kompetencia 
fejlesztése, 

• általános érettségi vizsgára valamint a kéttanítási nyelvű érettségi vizsgára való 
felkészítés közép és emelt szinten angol, német, francia nyelven, 
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• a szakképzési évfolyamokon közép, emelt és felsőfokú szakmai vizsgára való 
felkészítés közgazdasági ágazatban, 

• a tanulmányok eredményes befejezésére, valamint a felsőfokú tanulmányok 
megkezdésére való felkészítés, 

• szakképzett munkavállalásra és elsősorban szakirányú továbbtanulásra 
felkészítés, 

• az általános műveltség és szaktudás továbbfejlesztésére irányuló késztetés és 
készség kialakítása a tanulókban,  

• az eltérő adottságú és motivációjú, eltérő családi háttérrel rendelkező tanulók 
számára differenciált módszerekkel biztosítani az ismeretek, készségek és 
képességek fejlesztését, 

• az egészség, a környezet, a természet megóvására irányuló felelősségérzet 
kialakítása a tanulókban, 

• olyan magatartási, viselkedési normák közvetítése, amelyeknek birtokában a 
fiatalok képesek a felelősségteljes döntésre, megalapozott véleményalkotásra, az 
együttműködésre, az egyéni és közösségi érdekek összehangolására, 

• Feladatunknak tekintjük a tehetséggondozást, a felzárkóztatást, az egyéni 
tanulási utak kialakítását,  

• Integrációs képesség-kibontakoztató felkészítés keretében oldja meg az iskola a 
halmozottan hátrányos helyzetű és/sajátos nevelési igényű tanulók igényeihez 
igazodva: 

• a személyiségfejlesztéssel, közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai 
feladatokat 

•  tanulási kudarcnak kitett tanulók fejlesztését segítő programot 

• szociális hátrányok enyhítését segítő pedagógiai tevékenységet. 

• A tehetséges tanulókkal szakkörök, érdeklődési körök, sportkörök illetve a egyéni 
differenciált foglalkozás keretében foglalkozunk. Itt készülnek az országos 
versenyekre is a tanulók. Szakemberek által vezetett tréningeken vesznek részt 
diákjaink, ahol fejlesztik kommunikációs készségeiket, álláskereső technikákat 
tanulnak meg. 

• Fontos feladatunknak tekintjük, hogy a „nyitott iskola jegyében” megteremtsük 
azokat a fórumokat, alkalmakat, amelyek módot nyújtanak a szülőknek az iskola 
oktató-nevelő tevékenységének minél alaposabb megismerésére. 

 

A nevelő-oktató munka eszközei, eljárásai 

Alapelvünk olyan korszerű módszerek használata a tananyag elsajátíttatása céljából, amely 
ötvözi a hagyományosan bevált, bizonyítottan sikeres módszereket az új, a tanulók egyéni 
fejlesztését sokkal körültekintőbben figyelembevevő, a modern technikai háttért bátran 
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alkalmazó módszerekkel. Oktatási módszereink sikerességét egyetemi-főiskolai felvételi 
eredmények, tanulmányi versenyek eredményei, és a külföldi cserekapcsolataink során 
szerzett visszajelzéseink bizonyítják.  

 Sikeresen alkalmazott módszereink: 

• csoportbontás,  

• oktatás a nyelvi laborban, számítógépteremben, 

• Internet használata, az interneten keresztüli információszerzés módszerének 
alkalmazása, 

• egyénre szabott differenciált oktatás, 

• a tanulók képességeihez, szükségleteihez alkalmazkodó segédanyagok írása, 
nyomtatása, használata, 

• a gyakorlati képzés egyre bővülő egyéni, sajátos módszereinek kidolgozása a 
szakmai tantárgyak minél szélesebb körére. 

• együttműködés a gazdasági élet szereplőivel a tényleges gyakorlati tapasztalatok 
megszerzése céljából (tőzsde, bankok, vállalatok, üzletek), 

• egyéni és csoportos foglalkozások szervezése, differenciált oktatás az 
alapkészségek kialakítása céljából a tudásbeli hiányosságok pótlására, a tanulási 
technikák elsajátíttatása céljából, valamint a helyes tanulási módszerek szokások 
kialakításának érdekében. 

 
Az iskola pedagógiai oktatási céljainak elérése érdekében szükségesnek tartjuk a 
csoportbontásokat.  
 

Közösségi szolgálat 

Az érettségi bizonyítvány kiadásának a feltétele 50 óra igazolt közösségi szolgálat teljesítése. 
A közösségi szolgálat célja a szociális készségek, a társadalmi érzékenység kimunkálása, a 
másokért való felelősségvállalás megtapasztalása. Ezeken túl a diákok a többféle tevékenység 
során olyan önismeretre tehetnek szert, olyan tapasztalatokat szerezhetnek, amelyek a 
pályaválasztás során is hasznukra válhatnak. 

 

Alapelvek 

A helyi közösség erősítése: A közösségi szolgálat során végzett feladat olyan 
tevékenységet/tevékenységeket) jelent, amely(ek) a helyi közösség javát szolgálják, és 
amelyek az iskolában vagy az iskola közvetlen környezetében ‒ esetleg néhány kilométeres 
körzetében ‒, vagy a tanuló lakóhelyén, vagy annak közvetlen környezetében valósulnak meg. 
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Szabad választás elve: A diákok ‒ a szülőkkel, tanárokkal való egyeztetés alapján ‒ maguk 
választhatják ki az általuk végzendő tevékenységeket az iskola által megszervezett vagy a 
maguk által javasolt, az iskola által pedig elfogadott tevékenységek közül. 

Anyagi érdektől függetlenség elve:Az iskolai közösségi szolgálat kapcsán a felek (pedagógus, 
intézmény, fogadó szervezet, magánszemély, diák, szülő) anyagi érdeke a programban nem 
merülhet fel, a tanulók tevékenysége nem juttathat senkit ilyen jellegű előnyhöz, haszonhoz. 

Szervezett keretek közöttiség elve: A középiskola feladata és felelőssége az iskolai közösségi 
szolgálat szervezése és koordinálása, ezért előírás, hogy csak az iskola szervezésében lehet az 
elszámolható tevékenységet végezni. A diáknak a tevékenység megkezdése előtt rendelkeznie 
kell az erre jogosult iskolai személy, a feladat felelősének és szüleinek jóváhagyásával. 

Kettős cél elve: A tevékenységek során egyszerre kell a szolgálatjellegnek és az 
élménypedagógia-alapú tanulásnak megvalósulnia. A közösségi szolgálat megvalósulásához 
szükséges egyfajta tanulási folyamat jelenléte is. 

Kölcsönösség elve: A segítő és a segítségre szoruló személy ‒ lehetőségeihez mérten ‒aktívan 
bevonódik a programba. A kölcsönösség megélésére a felkészítés során kell érzékennyé tenni 
a diákokat, így elősegítve, hogy a diák nyitott és elfogadó legyen azzal a személlyel, akivel 
kapcsolatba lép. 

Közvetlenség elve: A közösségi szolgálat során nem a szervezetet, hanem közvetlenül a 
szervezet célcsoportját szolgáló tevékenységet kell végezni. A segítő (diák) és a segítségre 
szoruló között személyközi együttműködés, partnerség jön létre, ami a személyek közötti 
valódi kapcsolatra helyezi a hangsúlyt, amely alkalmas a személyiségformálásra, az önismeret 
fejlesztésére. 

Együttműködés elve: Az iskolában vagy a fogadó szervezetnél a közösségi szolgálat kapcsán 
partneri viszony alakul ki az összes érintett között, nem jelenhet meg alá-fölérendeltség sem 
a pedagógus-diák, sem a fogadó szervezet-diák, sem az ellátott, segített személy-diák 
viszonyában. 

Arányosság elve: A diák iskolai (pl.: DÖK) vagy olyan külső szervezetnél, amelynek tagja, csak 
részben végezheti az IKSZ-et. Az ilyen jellegű, egyébként is végzett feladat (pl. 
diákönkormányzati, sportegyesületi, énekkari vagy bármely más szervezetet érintő) 
önmagában még nem minősül közösségi szolgálatnak. Ha a tevékenység kiegészül aktív, 
egyéni, az iskolai közösségi szolgálat jogszabályban említett területein ellátandó 
többletfeladattal, az iskola által elfogadott arányban számolható el az előírt 50 óra részeként. 

Változatosság elve: Az alapvető pedagógiai cél szempontjából fontos, hogy tevékenységtől 
függően, lehetőség szerint több területen (pl. három) és rendszeresen ismétlődő 
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tevékenységekre épülve végezze a diák ún. kontaktóra (min. 40 óra) feladatait. lehet olyan 
terület, ahol indokolt az 50 óra egy fogadó intézménynél való teljesítés, míg más esetben nem. 
A változatosság mértékéről a koordinátor pedagógus a diák megkérdezésével, indokolt 
esetben a szülővel való konzultációt követően dönt. 

Fenntarthatóság elve: Lehetőleg olyan tevékenységekben vegyenek részt a diákok, amelyek 
hosszútávon fenntarthatók, valamint a további évfolyamok és az ellátottak számára is 
előnyösek. Nem fenntartható tevékenységet ne szervezzen az iskola az IKSz keretében pl. 
squash hátrányos helyzetű fiatalokkal. 

Részrehajlás-ellenesség: A tanuló a közvetlen hozzátartozójánál, annak közvetlen 
munkahelyén nem végezhet közösségi szolgálatot csak nem rokon felnőtt felügyelete alatt, 
más részlegen. A nagyszülők, segítségre szoruló rokonok, közeli hozzátartozók látogatása 
önmagában érték, de nem számolható el az IKSZ részeként. 

 

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) a katasztrófavédelmi, 

g) az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös 
sport- és szabadidős, 

h) az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-megelőzési 

területen folytatható tevékenység.  
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A személyiségfejlesztéssel kapcsolatospedagógiai 

feladatok 

 

Az iskola pedagógiai munkájának egyik fő célja a tanulók személyiségének minél teljesebb 
kibontakoztatása, a személyiségfejlesztés és az önismeret elősegítése. A személyiségfejlesztés 
alapvető feladata, hogy a tanulók egyéniségében rejlő értékek sokoldalú visszaigazolást 
kapjanak, és ez hozzásegítse őket egyéniségük harmonikus kibontakozásához. A 
tanárközösség minden tevékenységében érvényesíteni akarja a pedagógia hatékony 
modellközvetítő szerepét.  

 

A megvalósítás területei 

• Arra törekszünk, hogy megértessük azt, hogy a tanulók személyiségében a test és 
lélek kapcsolata állandó harmóniában kell, hogy legyen (osztályfőnöki órák, 
testnevelés és valamennyi tantárgy lehetséges területei). 

• Erősítjük a pozitív gondolkozásra való hajlamot. 

• A középiskolai tanulmányok alatt fejlesztjük a felelősségteljes és rendszeres 
munkavégzést, a kötelességtudatot,hiszen ez alapját adja az egész életen át tartó 
tanulásnak, megismerteti a munka szerepét és örömét. 

• A tanulói önismeretet, az önértékelés igényét segítjük kialakítani a tanórákon és 
a tanórán kívüli foglalkozásokon (pl.: önképző körök, szakköri csoportok stb.). 

• Különös gonddal ügyelünk a hátrányos, halmozottan hátrányos, beilleszkedési, 
tanulási, magatartási zavarral küzdő tanulóink személyiség fejlesztésére, igénybe 
véve az osztályközösség, egyéni foglalkozások és szakemberek adta 
lehetőségeket. 

• Törekszünk a hatékony kommunikáció, a véleménynyilvánítás, a 
kapcsolatteremtés, a konfliktuskezelés képességeinek fejlesztéseire (tanórákon, 
vizsgahelyzetekben, a diákélet belső viszonyaiban). 

• Elfogadásra és nyitottságra, ugyanakkor értelmes, kreatív és kritikai 
gondolkodásra neveljük a tanulókat (diákcsoportokban, tanár-diák kapcsolatban, 
iskolán kívüli helyzetekben). 

• A magánélet és a közösségi lét fontos erkölcsi normáinak állandó jelenlétével 
azokat a tanulók személyiségének természetes részévé tesszük (szeretet, 
becsület, tisztelet, szolidaritás, felelősségtudat, önfegyelem). 

• Arra törekszünk, hogy a tömegkommunikáció információit megtanítsuk értékelni, 
értelmezni és segítsük a válogatást a lehetséges médiaforrások között 
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• Felismertetjük a környezet természeti és ember alkotta értékeit és tudatosítjuk 
az ezekért való cselekvő felelősségvállalást (természettudományos és humán 
tárgyakban egyaránt, valamint kirándulásokon, táborokban stb.). 

• Erősítjük a férfi és női szerepvállalás tartalmának felismerését és elfogadását, 
annak tradicionális beszűkítése nélkül. 

• A családi életre és az örömteli párkapcsolatra készítjük föl a diákokat (valamennyi 
tantárgy, de elsősorban az osztályfőnöki órák keretében) 

• Az iskolai lokálpatriotizmusból kiindulva erősítjük a hagyományok tiszteletét, a 
nemzettudat elmélyülését (a nemzeti ünnepek bensőséges megünneplésével 
valamint elsősorban a történelem és a magyar nyelv és irodalom tantárgy adta 
lehetőségekkel). 

• Tudatosítjuk a tanulókban, hogy mit jelent az európai kultúra és 
gondolkozásmód, ennek minden kötöttségével és a választás szabadságával 
együtt (valamennyi tantárgy, de elsősorban történelem, társadalomismeret, 
földrajz, illetve diákcserék, európai utazások). 

• A demokrácia gyakorlásához szükséges képességek fejlesztésére törekszünk, a 
jogok és kötelességek egységében való gondolkodás elsajátítását segítjük 
(diákönkormányzat, történelem és társadalomismeret tantárgyak). 

 

 

Az egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok 

 

Az egészségfejlesztés – és annak egyik megvalósulási formája, a korszerű egészségnevelés – 
az egészségi állapot erősítésére és fejlesztésére irányul. Ide tartozik az egészséges táplálkozás, 
a szabadidő aktív eltöltése, a mindennapos testmozgás, a személyi higiéné, a lelki egyensúly 
megteremtése, a harmonikus párkapcsolat és családi élet kialakítása, fenntartása, a 
családtervezési módszerek, az egészséges és biztonságos környezet kialakítása, az 
egészségkárosító magatartásformák elkerülése, a járványügyi és élelmiszer-biztonság 
megvalósítása. 

Az egészségfejlesztési feladatok megoldása során az iskola 

• minden rendelkezésre álló módszerrel elősegíti a tanulók, a nevelőtestület és az 
iskola minden dolgozója egészségének védelmét, az egészség fejlesztését és az 
eredményes tanulást. 

• együttműködést alakít ki a pedagógiai, egészségügyi, gyermekvédelmi 
szakemberek, a szülők és a diákok között annak érdekében, hogy az iskola 
egészséges környezet legyen. 
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• egészséges környezetet, iskolai egészségnevelést és iskolai egészségügyi 
szolgáltatást biztosít, ezzel párhuzamosan együttműködik a megfelelő 
szervezetekkel, szakemberekkel, valamint az iskola személyzetét célzó 
egészségfejlesztési programokkal. 

• kiemelt jelentőséget tulajdonít az egészséges étkezésnek, a testedzésnek és a 
szabadidő hasznos eltöltésének, teret ad a társas támogatást, a lelki 
egészségfejlesztést és a tanácsadást biztosító programoknak. 

• olyan nevelési gyakorlatot folytat, amely tekintetbe veszi a pedagógusok és a 
tanulók „jól-létét” és méltóságát, többféle lehetőséget teremt a siker eléréséhez, 
elismeri az erőfeszítést, a szándékot, támogatja az egyéni előrejutást. 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv 

Iskolánkban az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása az osztályfőnöki órák keretében, 
a védőnő, az iskolaorvos, illetve meghívott szakemberek közreműködésével történik. 

 

Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb céljai: 

• fejleszteni a beteg, sérült és fogyatékkal élő emberek iránti elfogadó és segítőkész 
magatartást, 

• megismertetni a környezet – elsősorban a háztartás, az iskola és a közlekedés, a 
veszélyes anyagok – egészséget, testi épséget veszélyeztető leggyakoribb 
tényezőit, 

• felkészíteni a veszélyhelyzetek egyéni és közösségi szintű megelőzésére, 
kezelésére. 

 

  



PEDAGÓGIAI PROGRAM 2018 

  

 

A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

 

A közösségfejlesztés feladata olyan készségek kialakítása az egyénben, amelyekkel a 
társadalom szűkebb és tágabb csoportjaival kapcsolatot tud fenntartani. Képessé kell tenni a 
tanulókat arra is, hogy maguk is kezdeményezzenek, tudjanak csoportokat építeni, közösségi 
kapcsolatokat kialakítani. Tanulmányaik során a közösségi létről számos területen 
szerezhetnek tapasztalatokat, figyelhetnek meg modelleket. A fejlődés irányított és spontán 
formában is alakulhat.  

A közösségi tudat kialakításának legtermészetesebb területe az osztályközösség, ahol meg 
kell tanulni a diáknak: 

• azokat a viselkedési formákat, amelyek segítik beilleszkedését, 

• saját és mások értékeinek felismerését, 

• egymás tiszteletét mások elfogadását, 

• mások segítését, 

• a feladatvállalást a közösség életében, 

• a konfliktuskezelés lehetőségeit, módjait, 

• a másság elfogadását, 

• a személyiségi jogok védelmét, tiszteletben tartását. 
Ez a készségfejlesztés valamennyi tanítási órán megvalósulhat, pl.: csoportmunkáknál, közös 
feladatok elvégzésénél. Mindezen területek jól bevált kontrollja lehet a közösségfejlesztés 
sajátos hagyományokon alapuló formája, az osztálybeszámoló. 

A diákönkormányzat a tanuló ifjúságot képviseli, ez az a terület, amely sajátosságaival 
legjobban felkészít a demokratikus állampolgári magatartás közösségi mintáira. Kiemelt 
feladataink az alábbiak e területen: 

• ismerjék meg a demokrácia szabályait, az érdekképviselet, érdekvédelem módjait 
és lehetőségeit, 

• tanulják meg az érdekképviselet felelősségét, 

• legyenek tisztában alapvető jogaikkal, tudják képviselni azokat úgy, hogy a 
közösség jogait tiszteletben tartják, 

• legyenek képesek egyéni érdekeiket a szűkebb-tágabb iskolai közösség érdekeivel 
összehangolni, 

• szerezzenek személyes tapasztalatokat az együttműködés, a véleményformálás 
és véleménynyilvánítás, az érvelés, a felelős joggyakorlás terén 

• gyakorolják a hatékony tárgyalási technikákat. 
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Az iskola egyéb közösségeinek területein (sportcsapatok, klubok, szakkörök, ill. egy-egy 
feladatra szerveződött csoportok) a tanuló a saját maga által kezdeményezett közösségi 
kapcsolatteremtést tanulhatja meg. Ennek során lehetősége van  

• közös cél kialakítására, 

• a csapatért való erkölcsi kötelezettségvállalásra, 

• kitartásra a hosszú távú közös célokért, 

• a tágabb közösség képviseletére. 
Ezeken a területeken a tanárok, edzők, csoportvezetők a közösségi tudat formálásának 
legfontosabb modelljei, a közös tevékenység során a közösségi készségek fejlesztésének 
irányítói. 

Valamennyi tudományterület tanítása közben érzékeltetni kell azt a kapcsolatot, amely az 
emberiség kultúrájának múltját, jelenét és jövőjét összeköti. Világossá kell válnia tanulóink 
előtt, hogy ennek a kapcsolatrendszernek ők is részesei lettek és később építőivé válnak. Az 
emberi tudás és az emberi közösség egymástól elválaszthatatlan oldalait úgy kell magukkal 
vinniük, hogy ez az egész életre szóló tanulásra, művelődésre ösztönözze őket.  

Meg kell teremteni azt a lehetőséget, hogy átérezzék a magyar nemzethez tartozás érzését 
és felelősségét. Ebben elsősorban segítség az iskolához, a Várnegyedhez, Budához fűződő 
lokálpatriotizmus, az iskolai hagyományápolás, a nemzeti ünnepek közösségi átélése. 

Az iskolában eltöltött idő alatt hozzá kell segíteni diákjainkat, hogy megértsék egyetlen ember 
sem zárkózhat el létező világunk örömeitől, gondjaitól, problémáitól. Tanulják meg ezeket 
egyéni létükben megfelelően kezelni. 

 

  



PEDAGÓGIAI PROGRAM 2018 

  

 

A pedagógusok feladatai,osztályfőnökök feladatai 

 

Apedagógusok helyi intézményi feladatai 

A pedagógusok teljes munkaideje a kötelező órákból, valamint a nevelő-, illetve 
oktatómunkával vagy a gyermekekkel, tanulókkal való foglalkozással összefüggő feladatok 
ellátásához szükséges időből áll. A pedagógus-munkakörben dolgozók munkaideje tehát két 
részre oszlik: 

a) a kötelező óraszámban ellátott feladatokra, 
b) a munkaidő többi részében ellátott feladatokra. 

 

A kötelező óraszámban ellátott feladatok 

a) a tanítási órák megtartása 
b) a munkaközösség-vezetői feladatok ellátása, 
c) az osztályfőnöki feladatok ellátása, 
d) iskolai sportköri foglalkozások, 
e) szakkörök vezetése, 
f) differenciált képességfejlesztő foglalkozások (korrepetálás, tehetséggondozás, 

felzárkóztatás, előkészítők stb.), 
g) magántanuló felkészítésének segítése. 

 

A munkaidő többi részében ellátott feladatok különösen a következők 

a) a tanítási órákra való felkészülés, 
b) a tanulók dolgozatainak javítása, 
c) a tanulók munkájának rendszeres értékelése, 
d) a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák 

vezetése, 
e) az érettségi, különbözeti, felvételi, osztályozó vizsgák lebonyolítása, 
f) kísérletek összeállítása, 
g) dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, 
h) a tanulmányi versenyek lebonyolítása, 
i) tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 
j) felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, 
k) iskolai kulturális és sportprogramok szervezése, 
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l) a pótlékkal elismert feladatok (osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, 
diákönkormányzatot segítő feladatok) ellátása, 

m) az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 
n) szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, 
o) részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, 
p) részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 
q) a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor, 
r) tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, 
s) iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 
t) részvétel a munkaközösségi értekezleteken, 
u) tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, 
v) részvétel az intézmény belső szakmai ellenőrzésében, 
w) iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, 
x) szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, 
y) osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 

 

Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai 

a) az intézmény és a munkaközösség munkatervében rögzített szakmai és pedagógiai 
feladatok előkészítése és végrehajtása, 

b) javaslatot tesz az iskolai munkaterv osztályát, évfolyamát érintő pedagógiai, 
szervezési stb. feladataira, 

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

d) részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség megbeszélésein és értekezletein, 
e) kiemelt figyelmet fordít a dokumentumok kitöltésére: digitális napló, anyakönyv, 

bizonyítványok stb. 
f) vezeti a tanulók dicséretével, elmarasztalásával kapcsolatos bejegyzéseket, 
g) előkészíti és megszervezi osztálya tanulmányi kirándulását, az előírt időben leadja a 

kirándulási tervet, 
h) felelősséggel tartozik a szakmai munkához szükséges eszközök, CD-k, könyvek stb. 

rendeltetésszerű használatának biztosításáért, 
i) kapcsolatot tart az osztályába járó diákok szüleivel, a szülői munkaközösséggel, az 

osztály diák-önkormányzati vezetőségével, 
j) biztosítja az osztály képviselőinek a diák-önkormányzati megbeszéléseken és az évi 

rendes diákközgyűlésen való részvételét, 
k) folyamatos kapcsolatot tart az osztályában tanító tanárokkal, 
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l) előkészíti a szülői értekezletek lebonyolítását, közreműködik az iskola szülőkkel és 
tanulókkal kapcsolatos minőségbiztosítási tevékenységében, 

m) közreműködik a tanulói tankönyvtámogatások iránti kérelmek összegyűjtésében és 
elbírálásában, 

n) részt vesz osztálya bemutatkozó műsorának, szalagavató műsorának, diákigazgató-
választási műsorának stb. előkészítő munkálataiban, 

o) minden tanév első hetében ismerteti osztályával az iskolai házirendet, vagy az 
évfolyamnak és a szükségleteknek megfelelően felhívja a figyelmet egyes előírásaira, 

p) közreműködik a választható foglalkozások felvételének lebonyolításában, segíti 
osztálya tanulóinak a felsőfokú tanulmányokra történő jelentkezését 

q) folyamatos figyelmet fordít osztályának dekorációjára, a faliújság karbantartására, 
r) minden év szeptemberének 10. napjáig leadja az ifjúságvédelmi felelősnek a 

hátrányos és halmozottan hátrányos, a sajátos nevelési igényű és a veszélyeztetett 
diákok névsorát, az ezzel kapcsolatos adatokat bejegyzi a digitális naplóba 

s) folyamatosan nyomon követi és aktualizálja a digitális naplóban a diákok adatainak 
változását, a bejárók, a menzások, a kollégisták adataiban bekövetkező változásokat 

t) a tanév elején osztálya számára megtartja a tűz-, baleset- és munkavédelmi 
tájékoztatót, az oktatásról szóló feljegyzést aláíratja a tanulókkal. 

 

Ellenőrzési kötelezettségeit az SZMSZ tartalmazza. 

Különleges felelőssége: 

a) felelős a tanulói és szülői személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért, 
b) bizalmasan kezeli a kollégákkal és az osztályokkal kapcsolatos információkat, 
c) maradéktalanul betartja az adatkezelésre vonatkozó szabályokat, 
d) bizalmasan kezeli az ellenőrzési tapasztalatokat, 
e) a hatáskörét meghaladó problémákat haladéktalanul jelzi az igazgatóhelyettesnek 

vagy az igazgatónak. 
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Kiemelt figyelmet igénylő tanulók 

 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók segítése 

Az iskola nevelő munkájának fő célja a tanulók személyiségének minél sokoldalúbb 
kibontakoztatása, fejlesztése. Ennek érdekében az iskola prevenciós tevékenységet végez, és 
segít a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel kapcsolatos problémák 
felderítésében, kezelésében. 

Prevenciós tevékenység 

• személyiségfejlesztés, a reális önértékelés, az egészséges önbizalom kialakítása 

• közösségfejlesztés 

• egészségnevelés: egészséges életmódra nevelés, drogprevenció, szexuális 
felvilágosítás,megfelelő viselkedéskultúra elsajátítása 

• állandó kapcsolattartás az iskolaorvossal, a védőnővel, szükség esetén a 
családsegítő szolgálatokkal, a nevelési tanácsadóval 

• a szellemi és pszichés igénybevétel ellensúlyozására az aktív pihenés prevenciós 
szerepének tudatosítása sportfoglalkozások, kirándulások, táborok 
szerevezésével 

 

A feltárt problémák kezelése 

Az osztályfőnökök figyelemmel kísérik az egyes tanulók helyzetét a közösségben, a periférián 
lévő tanulókat segítik problémáik megoldásában. Ehhez igénybe veszik az osztály-
diákbizottság, az osztályban tanító tanárok, az ifjúságvédelmi felelős, szükség esetén 
pszichológus szakember segítségét. 

Egyéni beszélgetésekkel, a szülőkkel való konzultáció útján keressük a beilleszkedési,tanulási, 
magatartási nehézségek okát. Osztályfőnöki és más tanítási órákon, tanórán kívüli 
foglalkozásokon, egyéni és/vagy csoportos formában segítjük a probléma megoldását. 

Szükség esetén, ha a beilleszkedési, tanulási, magatartási zavar olyan mértékű, hogy a fenti 
módon nem orvosolható,pedagógiai szakszolgálat segítségét vesszük igénybe. Szakvélemény 
alapján a tanuló fejlesztő foglalkozásban, illetve egyéni bánásmódban részesül. 
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A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program 

Tanulási kudarcnak tekintjük, ha a tanuló a 9. (9. KNY/NY) évfolyamon nem képes az 
osztálytársaival lépést tartani, félévkor, vagy év végén elégtelen osztályzatot kap, illetve a 
későbbiekben jelentősen ront korábbi eredményeihez képest. 

Célunk megelőzni a tanulási kudarcokat, és segítséget nyújtani a tanulási nehézségekkel 
küszködő, kudarcok közelébe jutó diákoknak. 

 

Helyzetfelmérés, nyomon követés 

Mivel a tanulási kudarcok okai nagyon sokfélék, ezért pontos helyzetfelmérést végzünk. 
Igyekszünk kiszűrni azokat a tanulókat, akiknek egyéni segítségre van szükségük a tanulásban. 
Megismerkedünk tanulóink tanulási szokásaival, és folyamatosan figyelemmel kísérjük a lelki 
problémákkal küszködő, nem megfelelő családi háttérrel rendelkező, valamint kollégista 
diákjaink tanulmányi munkáját. 

 

A kudarcok megelőzésének, enyhítésének módszerei, színterei 

A helyzetfelmérés eredményei alapján csoportos és egyéni, rendszeres és eseti felzárkóztató 
foglalkozásokat tartunk. 

A tanulási kudarcok kezelésekor fontos a jó együttműködés a szülővel, osztályfőnökkel, az 
osztályban tanító összes kollégával és természetesen a problémával küzdő tanulóval: 

• A szülőket rendszeresen tájékoztatjuk a diákok eredményeiről, a korrepetálási, 
felzárkóztatási lehetőségekről. Értesítést küldünk a bukásra álló tanulók 
szüleinek, jelezzük az igazolatlan mulasztásokat. 

• Az osztályban tanító kollégákkal egyeztetjük a felzárkóztatás módszereit, 
megosztjuk a feladatokat. 

• A tanulási nehézségekkel küszködő tanulókat ösztönözzük a korrepetálásokon 
való részvételre. 

 

A tanulási kudarc megelőzése, felismerése, kezelése a tanórákon 

• A tananyagba beépítjük a tanulás-módszertani ismereteket, gyakoroltatjuk a 
hatékony módszerek alkalmazását. 
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• Az egyéni tanulási utak kijelölése fontos eszköze lehet a felzárkóztatásnak, a 
fejlődés követésének. 

• A tanítási órákon törekszünk a differenciált foglalkoztatásra, különösen a 
csoportbontásban tartott órákon. 

• A tanulók munkáját szóban és írásban is rendszeresen értékeljük, ezzel 
folyamatos munkára ösztönözzük a tanulókat. 

• A szóbeli feleleteknél, a témazáró dolgozatoknál és különösen az iskolai 
méréseken élünk az egyénre szabott értékelés lehetőségével. 

• A házi feladatok gyakorlási lehetőséget jelentenek diákjaink számára, amelyre a 
kudarcokkal küzdő tanulóknak különösen nagy szüksége van. A házi feladatokat 
ezért rendszeresen ellenőrizzük. 

• Ösztönözzük a tanulókat, hogy segítsék egymást a tanulásban. 
 

A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység 

„A tehetség lehetőséget jelent olyan kiemelkedő teljesítményre, amely társadalmilag hasznos, 
és amely megelégedettséggel, örömérzéssel, tehát sikerélménnyel jár elérője számára.” 
(Czeizel Endre) 

 

A tanulók tehetségének, képességeinek feltárása 

A feltárás eszközei: 

• A középiskolai felvételi 

• Országos és iskolai kompetenciamérések 

• Szaktanári mérések 

• Iskolai tanulmányi versenyek, rendezvények 
 

A különböző mérések eredményeit tantárgyanként összevetjük, figyelemmel kísérjük a 
fejlődést vagy az esetleges lemaradást. A mérések alapján készített tanulói kompetencia 
térképek segítségével kijelölhető az egyéni fejlesztés útja. 

 

A tehetséggondozás színterei 

• A tanórákon változatos feladatokkal, módszerekkel igyekszünk minden diákunkat 
minél több sikerélményhez juttatni. A csoportbontásban tartott órák jó 
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lehetőséget biztosítanak a résztvevők kis létszáma miatt arra, hogy mindenki 
többször meg tudjon nyilatkozni, differenciáltan foglalkoztassuk tanulóinkat, pár-
ill. csoportmunkát alkalmazzunk. 

• Az emelt szintű oktatásban részesülő tanulók az emelt követelmények szerinti 
oktatás folyamán, valamint az érettségi vizsgára felkészítő speciális foglalkozások 
keretein belül nagyobb lehetőséget kapnak ismereteik elmélyítésére, az emelt 
szintű érettségi vizsgákra való felkészítésre. 

• A szakkörök segítik a tehetséges diákokat, hogy ismereteiket, képességeiket 
szervezett keretek között továbbfejleszthessék, és kiegészítő ismereteket 
szerezzenek. 

• A felzárkóztató foglalkozások keretében nemcsak korrepetálásra, hanem 
tehetséggondozásra is lehetőség nyílik. 

• Évente iskolai tanulmányi és sportversenyeket rendezünk. 

• Tanulóink rendszeresen indulnak országos tanulmányi versenyeken, melyekre 
egyéni vagy kiscsoportos foglalkozásokon készítjük fel őket. 

• A tanórákon, illetve a könyvtárhasználati órákon tanulóink megismerik az önálló 
ismeretszerzési, könyvtár- és internet-használati technikákat. 

• Tanulóinkat felkészítjük az ECDL vizsgákra. 

• Szakmai képzésünk keretében a munkaerőpiacon való sikeres érvényesülést 
segítő foglalkozásokat tartunk. 

• Iskolai rendezvényeink - Hunfalvy Nap, karácsonyi vásár, iskolai megemlékezések 
és ünnepélyek, dráma- és nyelvi bemutatók, stb.-kiváló alkalmat teremtenek 
tehetséges diákjainknak a bemutatkozásra. 

 

A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 

Az ifjúságvédelmi munka célja, hogy segítse a tanulók egészséges fejlődését, személyiségük 
alakulását, próbálja felderíteni a fejlődésüket hátráltató, akadályozó tényezőket,és segítséget 
nyújtson a felmerült problémák kezelésében, megoldásában. 

 

Gyermek- és ifjúságvédelemi tevékenység 

• a hátrányos és veszélyeztetett helyzetű tanulók kiszűrése (családi, tanulási, 
szociális, kulturális különbségek okozta gondok): a beiskolázott 9. évfolyam 
körében végzett helyzetfelmérés alapján 

• személyiségfejlesztés, értékközvetítés 

• közösségfejlesztés – közös tevékenységek, programok, kirándulások 

• beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók segítése 
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• szociális hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységek 

• egészségnevelés – felvilágosító munka, egészséges életmódra nevelés, 
mentálhigiénés tanácsadás osztályfőnöki órákon szakemberek bevonásával 

• szenvedélybetegségek megelőzése szakemberek által tartott előadásokkal 
 

Az egy osztályban tanító tanárok figyelemmel kísérik a tanulók mentális állapotát, a tanév 
programjában meghatározott időpontokban elemző megbeszéléseket tartanak. 

A pedagógusok egyéni fogadóórájukon személyes megbeszélést folytatnak a szülőkkel szükség 

esetén az ifjúságvédelmi felelős, az iskolavezetés bevonásával is. 

A megismerő és megszüntető tevékenység sikere érdekében szoros együttműködésben kell 
dolgoznia a gyermek- és ifjúságvédelmi felelősnek, az osztályfőnököknek, a szaktanároknak és 
az iskolaorvosnak. 

A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok vagy más okból 
veszélyeztetettek problémáinak kezelésében szükség esetén az iskola együttműködik a 
szakellátó intézményekkel (nevelési tanácsadó, gyermekjóléti szolgálat, ifjúsági lelki 
segélyszolgálat, drogambulancia,stb.). 

 

Az anyagi helyzetük miatt hátrányos tanulók segítése 

• rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás igénylése 

• támogatási lehetőségek felkutatása (ingyenes étkeztetés, tankönyvvásárlási 
támogatás, tanulmányi és szociális ösztöndíjak, pályázatok) 

• a "Vidor Alapítvány" iskolai ösztöndíjának odaítélése évente egy alkalommal az 
anyagilag rászoruló, tehetséges tanuló(k) számára 

 

A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

Iskolánkban a szociális hátrányokkal küzdő gyerekek száma egyre nő. A hátrányok felmérését 
minden tanévév elején kérdőív és személyes beszélgetések segítségével végzik az 
osztályfőnökök. 
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A hátrányos helyzet okai 

• Szegénység: szegénynek az számít, akinek a mindennapi megélhetés felemészti 
minden anyagi lehetőségét, vagy a mindennapi megélhetése sem biztosított. A 
gyerekek szegénységének okai: egyik vagy mindkét szülő munkanélküli, árva vagy 
félárva a gyermek, sokgyerekes a család. 

• Veszélyeztetettség: a családok anyagi helyzetének hirtelen romlása, 
munkanélküliség, válás, a gyors társadalmi és gazdasági változások miatti 
kiúttalanság érzése, életcél hiánya, a kortársak negatív hatásai, agresszivitás, 
italozás, kábítószer-fogyasztás. 

• Pszichés sérülés 

• Tartós betegség 

• Szülők alacsony iskolai végzettsége 
 

A segítő tevékenység formái és működési rendje, a külső kapcsolatrendszer kiépítése 

• A szociális hátrányok feltárása és figyelemmel kísérése elsősorban az 
osztályfőnökök, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, az iskolaorvos a védőnő és 
osztályfőnöki munkaközösség-vezető feladata. 

• Az osztályfőnökök tájékoztatják a szülőket és a tanulókat a támogatásokról és 
azok igénybevételének lehetőségeiről. A rászoruló szülőket segítjük a 
támogatások igénylésében. 

• Felvesszük, illetve tartjuk a kapcsolatot az illetékes közigazgatási szervekkel, 
önkormányzatokkal. 

• Az árva, félárva, nem otthon élő gyerekek esetében a gyámhatóságokkal tartunk 
kapcsolatot. 

• A pszichésen sérült tanulók nem szignifikánsan szegény családokból származnak, 
szüleiknek mégis szükségük van az iskola segítségére. Ilyen esetekben a 
családsegítő központokhoz, a pedagógiai szakszolgálatokhoz, illetve 
pszichológushoz fordulunk. 

• A tartósan beteg tanulókat az osztályfőnökök és a szaktanárok egyénileg segítik. 

• A kollégisták nem feltétlenül hátrányos helyzetű vagy veszélyeztetett tanulók, de 
sajátos helyzetük miatt külön figyelmet igényelnek. A bejáró tanulók vagy az 
otthon tanulni nem tudó gyerekek számára, amennyiben megoldást jelenthet, 
javasoljuk és segítjük a kollégiumi elhelyezést. 

• Osztályfőnöki órákon esettanulmányok elemzésével és szerepjátékokkal 
igyekszünk megértetni diákjainkkal, hogy a lelki problémák kezelendők, és nem 
eltitkolandók. Ezzel a kérdéssel a tananyaghoz kapcsolódva más tanórákon (pl. 
irodalom) is foglalkozunk. 
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• Az osztályfőnökök és az osztályban tanító tanárok tudatosan törekszenek a 
tanulók képességeinek kibontakoztatására, a pozitív megerősítés eszközével 
segítik a pályaválasztást, az életcél, a tudatos jövőkép kialakítását. 

• A végzős osztályokat tájékoztatjuk a továbbtanulási és elhelyezkedési 
lehetőségekről, és a diákoknak egyénileg is segítséget, tanácsokat adunk. 

 

Az iskolai támogatások, juttatások elosztásának alapelvei és eljárási 
rendje 

 

A tankönyvellátás 

Az osztályfőnökök miden évben felmérik, hogy a jogszabályok alapján hány tanuló részesülhet 
ingyenes tankönyvellátásban. A szülőket tájékoztatjuk azokról a tankönyvekről, 
taneszközökről, amelyekre a következő tanévben a nevelő és oktató munkához szükség lesz. 
Tájékoztatjuk őket továbbá az iskolától kölcsönözhető tankönyvekről, taneszközökről, 
valamint arról is, hogy az iskola milyen segítséget tud nyújtani a szülői kiadások 
csökkentéséhez. 

Az iskola a gyermekek védelméről szóló törvény 18. §. (4) bekezdése alapján kezdeményezi a 
tankönyv- és tanszerellátás támogatásának megállapítását az illetékes települési 
önkormányzatnál azon rászoruló tanulók részére, akiknek tankönyvellátását az iskolai 
tankönyv-támogatás rendszere nem tudja megoldani. 

A Vidor Alapítvány ösztöndíja 

Az iskola volt igazgatójának családja által létrehozott alapítvány ösztöndíját évenként egy 
alkalommal nyerheti el két tehetséges, jó tanulmányi eredményű, de nehéz szociális, anyagi 
körülmények között élő tanuló. Az ösztöndíjra pályázatot kell benyújtani osztályfőnöki 
javaslattal. Az ösztöndíjak odaítéléséről a kuratórium dönt. Az ösztöndíjat minden tanév első 
tanítási napján vehetik át a sikeresen pályázó tanulók. 

Pályázatok, egyéb támogatások 

Folyamatosan figyeljük a pályázati lehetőségeket, és rendszeresen tájékoztatjuk ezekről az 
érintett tanulókat. 

Az iskolai kirándulások, nyári táborok, külföldi diákcserék költségeihez igyekszünk támogatást 
biztosítani különböző pályázati lehetőségek igénybevételével és a Szülői Munkaközösség 
segítségével. A rendelkezésre álló támogatási összegeket differenciáltan, a szociális 
rászorultság alapján osztjuk el. 
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A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való 

részvételi jogai gyakorlásának rendje 

 

Az iskola életével kapcsolatos legfontosabb döntések a nevelőtestület hatáskörébe 
tartoznak. A jogszabályok szerint bizonyos döntések a fenntartó, mások az intézmény 
vezetőjének hatáskörébe tartoznak. A tanulók döntési joga a diák-önkormányzati munkában 
történő részvételre, annak szervezésére, szervezeti rendjének kialakítására korlátozódik a 
jogszabályok által meghatározott módon. A köznevelési törvényben és végrehajtási 
rendeletében meghatározottak szerint biztosítjuk annak lehetőségét, hogy a tanulók – a 
diákönkormányzat szervezeti keretei között – kifejthessék véleményüket a házirend, a 
szervezeti és működési szabályzat, valamint a pedagógiai program elkészítésekor. Ennek 
érdekében az osztályfőnökök és a diákönkormányzat patronáló tanára közreműködésével 
minden osztályban az életkornak megfelelő szinten és tartalommal ismertetjük a 
dokumentumok tartalmát, biztosítjuk az egyes tanulók és az osztályközösségek számára a 
véleménynyilvánítás lehetőségét. A dokumentumok tanulói véleményezése a 
diákönkormányzat hatásköre az annak szervezeti és működési szabályzatában foglaltak 
szerint. 

Ugyanakkor lehetőséget kívánunk biztosítani arra is, hogy egyes – a tanulóközösség egészére 
vonatkozó – döntések meghozatala előtt a tanulók szervezett formában részt vehessenek a 
döntést megelőző véleményezésben. A tájékoztatás és a tanulói vélemények beszerzésének 
módszerét az előző bekezdésben meghatározottal azonosan határozzuk meg. 

A diákönkormányzat bevonásával biztosítjuk az iskola tanulóközössége számára azt a 
lehetőséget is, hogy a tanulók számára fontos döntéseket megelőzően – a diákönkormányzat 
vezetőjének vagy patronáló tanárának előzetes kérése alapján – részt vehetnek a 
nevelőtestületnek azokon az értekezletein, amelyeken az iskola munkájának értékelése 
történik. 

A diák-önkormányzati munka különböző színterein (osztály, osztálydiák-bizottság, iskolai 
diákbizottság, IDB vezetőség) a diákok egyre magasabb szinten ismerik meg, és tudják 
alkalmazni a különböző jogi, szervezési, kapcsolattartási és érdekvédelmi eljárásokat, 
módokat. Kialakul tájékozódási képességük az egyéni és a közösség (osztály, iskola) 
kapcsolatrendszerében. 

Megismerik a diákképviselet sajátosságait, az érdekképviselet és érdekvédelem módjait és 
lehetőségeit, a diákjogokat- és kötelességeket, megtanulják az iskolai közösségek érdekeinek 
összehangolását a jogok és kötelességek érvényesítésével, megismerik a demokrácia 
szabályait és megvalósulási formáit, szervezési ismeretekre tesznek szert. 
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Kapcsolattartás szülőkkel, tanulókkal, az iskola 

partnereivel 

 

Kapcsolat a tanulókkal 

A tanulókat az iskola életéről, az iskola munkatervéről, illetve az aktuális feladatokról az iskola 
igazgatója, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják:  

• az iskola igazgatója legalább évente egyszer a diákfórumon, valamint a 
diákönkormányzat vezetőségének ülésén, 

• a diákönkormányzat vezetője havonta egyszer a diákönkormányzat 
vezetőségének ülésén és a diákönkormányzat faliújságján keresztül, 

• az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon. 
A tanulót a fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok folyamatosan (szóban, illetve 
írásban – digitális naplón keresztül) tájékoztatják. Ennek módját, szabályait az SZMSZ, illetve a 
házirend tartalmazza. 

A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve 
választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik a diákönkormányzattal, az iskola 
igazgatóságával, a nevelőtestülettel. Ezekre legkésőbb a megkereséstől számított tizenöt 
napon belül érdemi választ kell kapniuk. 

A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény 
működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

 

 

Kapcsolat a szülőkkel 

A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve 
választott képviselők, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, 
nevelőtestületével. 

A szülőket tájékoztatják az iskola életéről, az iskolai munkatervéről, az aktuális feladatokról: 

• az iskola igazgatója és az osztályfőnökök az elektronikus naplón keresztül 
folyamatosan, 

• az iskola igazgatója legalább félévente egyszer a Szülői Szervezet választmányi 
ülésén és egyes osztály szülői értekezletein, 
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• az osztályfőnök és az SZSZ elnökök az osztályok szülői értekezletein. 
A szülőkel való kapcsolattartásunkban a nyitott iskola elvét követjük. Tehát számos - az 
alábbiakban felsoroltakon kívüli – alkalommal engedünk betekintést nevelő-oktató 
tevékenységünkbe. Így meghívjuk a szülőket pl. a nyelvi előkészítő évfolyamokon tartott az 
évvégi eredményességet bemutató előadásokra, drámajáték bemutatóra , ünnepélyekre. 

Igyekszünk megteremteni és rendszeresen működtetni azokat a fórumokat (honlap, összevont 
szülői értekezlet), amelyek segítenek megismerni a szülők véleményét, javaslatait. 

 

Szülői értekezlet 

Az osztályok szülői értekezletét az osztályfőnök tartja. Az iskola tanévenként legalább két 
szülői értekezletet tart. Ezen túl a felmerülő problémák megoldása céljából az igazgató, az 
osztályfőnök vagy a szülői munkaközösség elnöke rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze.  

A szülői értekezlet feladata:a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés 
kialakítása, a szülők tájékoztatása 

• az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről, 

• az országos és a helyi közoktatás-politika alakulásáról, változásairól, 

• a helyi tanterv követelményeiről, 

• az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról, 

• saját gyermekének tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról, 

• a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintéjéről, 

• az iskolai és az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményeiről, 
problémáiról, 

• a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása 
az iskola igazgatója felé. 

 
Fogadóóra 

Feladata a szülők és a pedagógusok személyes találkozása, illetve ezen keresztül egy-egy 
tanuló egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal. (Otthoni tanulás, szabadidő helyes 
eltöltése, egészséges életmódra nevelés, tehetséggondozás, továbbtanulás.) 

Amennyiben a szülő, gondviselő a fogadóórán kívüli időpontokban kíván konzultálni gyermeke 
tanárával, akkor erre telefonon vagy elektronikus levél útján történő időpont-egyeztetés után 
kerülhet sor. 
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Nyílt tanítási nap 

Feladata, hogy a szülő betekintést nyerjen az iskolai nevelő és oktató munka mindennapjaiba. 

 

Írásbeli tájékoztató 

Az intézmény vezetői, a szaktanárok és az osztályfőnökök a digitális napló vezetésével tesznek 
eleget tájékoztatási kötelezettségüknek. A szülővel való kapcsolatfelvétel telefonon vagy a 
digitális napló révén küldött elektronikus levéllel történhet. 

Az osztályfőnök a digitális naplóba tett bejegyzés, a digitális napló üzenetküldő funkciójával 
vagy elektronikus levél útján értesíti a szülőket a tanuló gyenge vagy hanyatló tanulmányi 
eredménye, vagy fegyelmi vétsége esetén. Az osztályfőnök a digitális napló útján tájékoztatja 
a szülőket a fogadóórák, a szülői értekezletek időpontjáról és más fontos eseményekről 
lehetőleg egy héttel az esemény előtt. 

 

Kapcsolat az iskola partnereivel 

 

BGSZC 

Az iskola, fenntartójával és más szervekkel elsősorban a Budapesti Gazdasági Szakképzési 
Centrum központi szervezetén és munkatársain keresztül tartja a kapcsolatot a Budapesti 
Gazdasági Szakképzési Centrum Szervezeti és működési Szabályzatában foglaltak szerint. 

 

A tagintézmények és a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum központi szervezetének 
kapcsolatrendszerét és a kapcsolattartás formáit a BGSZC Szervezeti és működési Szabályzata 
írja le. 

 

Kollégium 

A kollégiummal való együttműködést az osztályfőnöki munkaközösség vezetője biztosítja.  

Feladata: 

• az iskola munkatervének eljuttatatása és megismertetése a kollégium 
vezetőségével és tanáraival, 

• a kollégiumi tanulók iskolai és kollégiumi tevékenységének összehangolása, 
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• a kollégiumi tanulók gondjaiban való segítés 

• a kollégiumi vezetők és tantestület meghívása a nagyobb iskolai eseményekre.  
 

Az iskola-egészségügyi ellátását biztosító szervezet, iskolaorvos, védőnő 

Az iskolarendszeres munkakapcsolatot tart fen a tanulók iskola-egészségügyi ellátását 
biztosító szervezettel. Az iskola-egészségügyi ellátást a fenntartó biztosítja. Az iskola-
egészségügyi szolgálat szakmai ellenőrzését az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálat végzi. A kapcsolattartást az iskola igazgatója biztosítja az iskolaorvossal, és az iskolai 
védőnővel. 

 

 

Felsőoktatási intézmények 

Budapesti Corvinus Egyetem, BME, ELTE, Károli Gáspár Egyetem: tanárszakos hallgatóit 
fogadjuk tanítási gyakorlatra több vezetőtanár közreműködésével. 

 

I. kerületi Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet 

Együttműködési megállapodás alapján az intézet segítséget nyújt a beilleszkedési, magatartási 
nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységekben, valamint a Szakértői és 
Rehabilitációs Bizottság által szakvéleményezett speciális oktatást nem igénylő SNI-s tanulók 
integrált oktatásában. 

A nyelvi kompetenciák fejlesztésének kitűnő terepei a nyelvi intézetek: a 
ZentralstellefürdasAuslandsschulwesen, a Francia Intézet, az Orosz Kultúra Háza, a British 
Council, a Japán Alapítvány amelyekkel szintén kitűnő a kapcsolatunk. 

 

Külföldi partnerek 

Európa számos országában lévő iskolával alakult ki diákcsere kapcsolatunk, kihelyezési 
programban vettünk részt vagy nemzetközi pályázatok partnereként dolgoztunk együtt.  Így 
kapcsolatban állunk orosz, csíkszeredai, több francia és német, valamint, holland, oktatási 
intézménnyel is. 
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A tanulmányok alatti vizsgák szabályai 

 

Jelen szabályok az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz 

• osztályozó vizsgákra, 

• különbözeti vizsgákra, 

• pótló és javítóvizsgákra 
vonatkoznak. 

Hatályuk kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára 

• akinek félévi és tanév végi osztályzatainak megállapításához a 20/2012 (VIII. 31.) 
EMMI rendelet 64.§ (2) a)-c) pontja alapján osztályozó vizsgát kell tennie, 

• aki előrehozott érettségi vizsga céljából osztályozó vizsgára jelentkezik, 

• akik átvételüket kérik az intézménybe, és ennek feltételeként az intézmény 
igazgatója különbözeti vizsga letételét írja elő, 

• aki a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet 64.§ (6) és (7) alapján pótló, illetve 
javítóvizsgát tehet. 

A szabályok hatálya kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a 
vizsgabizottság megbízott tagjaira. 

Vizsgaidőszakok, a vizsgákra való jelentkezés módja és határideje 

• Azok a tanulók, akiknek félévi és tanév végi osztályzatainak megállapításához a 
20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet 64.§ (2) a)-c) pontja alapján osztályozó vizsgát 
kell tenniük, az iskola éves munkatervében meghatározott félévi, illetve tanév 
végi jegylezárási határidőt megelőző három hét során tehetik le a vizsgákat. E 
tanulóknak nem szükséges vizsgajelentkezést benyújtaniuk. A vizsgák 
időpontjáról az első osztályozó vizsga előtt legalább egy héttel írásban kapnak 
értesítést. 

• Azok a tanulók, akik előrehozott érettségi vizsga céljából jelentkeznek osztályozó 
vizsgára, az augusztus 15-től április 20-ig terjedő időszakban tehetik le a vizsgákat. 
A vizsga megszervezésére az iskola igazgatójának írásban benyújtott kérelem 
alapján kerül sor. A kérelem benyújtásának határideje az előrehozott érettségi 
vizsga évében február 15. napja. A vizsga időpontjáról a tanulók a vizsga előtt 
legalább egy héttel írásban kapnak értesítést. 

• A javító vizsgákat a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet 65.§ (1) bekezdése alapján 
szervezzük. 
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A felvételi eljárás szabályai 

 
A felvételi végeredményének kialakítása az általános iskolai tanulmányi eredmények (25%), a 
szóbeli vizsga (25%) és a magyar nyelvi (25%) és a matematika (25%) központi írásbeli vizsga 
eredménye alapján történik. 
 
A szóbeli felvételi követelményei 

A szóbeli felvételi magyar nyelven történik, nem tudást mér.  A diák azon képességét próbáljuk 
megnézni, hogy vajon az iskolába bekerülve képes lesz-e majd a nyelvet magas szinten 
elsajátítani, tehát a nyelvérzékét mérjük. A szóbeli felvételi felépítése: 

1. Bemutatkozó fogalmazás   

2. Beszélgetés  

3. Nyelvérzék mérése  

4. Logikai készség mérése 

5. Nyelvi kompetencia és kommunikációs készség mérése 

 

A felvételi kérelmek elbírálása során előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos 
helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, tartózkodási helye az 
iskola székhelyén van, illetve akinek különleges helyzete azt indokolja. Különleges helyzetűnek 
tekintjük a jelentkezőt akkor, ha testvére is iskolánkba jár, vagy itt érettségizett, ha szülője az 
iskola alkalmazottja. 

 

A tanuló átvételének szabályai 

 

Iskolaváltás: 

Az iskola lehetőséget biztosít más iskolában tanuló diákok átvételére. Az átvételről való döntés 
az intézmény vezetőjének jogköre, döntése előtt köteles kikérni az igazgatóhelyettesek 
véleményét.  

A tanuló átvételére akkor van lehetőség, ha az általa tanult tantárgyak többsége megegyezik 
az iskolánkban tanult tantárgyakkal, illetve a különbség, valamint a tananyagban való 
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esetleges elmaradás mértéke nem haladja meg azt a szintet, amely a tanuló számára 
pótolhatóvá teszi a lemaradást.  

Az átvételkor figyelembe kell venni: 

• az átveendő tanuló magatartását, szorgalmát, 
• a vele szemben alkalmazott fegyelmező és fegyelmi intézkedéseket, 
• tanulmányi eredményét, 
• iskolánk által összeállított matematika és szövegértés feladatlap eredményét, 
• idegen nyelvi tudását. 

Az átvételkor különbözeti vizsga szükséges, ha a tanult tananyagban vagy annak 
ütemezésében jelentős eltérés állapítható meg. Az igazgató lehetőséget biztosíthat arra, hogy 
a különbözeti vizsgát az átvétel tanévének végéig tegye le az átvett tanuló. Lehetőség van arra 
is, hogy – a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő és a tanuló együttes kérésére – 
évfolyamismétléssel eggyel alacsonyabb évfolyamú osztályba kerüljön a diák. 

 

Iskolán belüli váltás: a 9. KNY és 9. NY osztályok közötti átjárhatóság feltételei 

9. KNY 

A 9. KNY osztály tanulói közül azok folytathatják tanulmányaikat a 9. évfolyamon két tanítási 
nyelvű osztályban, akik a 9. KNY osztályban a tanév végi B1-es szintű írásbeli szintmérő 
vizsgán összesen legalább 60%-os, a négy vizsgarész mindegyikéből pedig legalább 40%-os 
eredményt érnek el. Ennél gyengébb eredmény elérése esetén a tanuló tanulmányait a nyelvi 
előkészítő évfolyammal induló (nem két tanítási nyelvű) osztályban, a 9. évfolyamon 
folytathatja. 

9. NY 

A 9. NY osztályok tanulóinak a férőhelyek függvényében van lehetőségük arra, hogy 
tanulmányaikat a 9. évfolyamon két tanítási nyelvű osztályban folytassák. Ennek feltételei: 

- a szülő írásban benyújtott kérelme 

- a nyelvtanár ajánlása 

- a tanuló megírja a 9. KNY osztály tanév végi B1-es szintű írásbeli szintmérő vizsga-

feladatlapját, és összesen legalább 60%-os, a négy vizsgarész mindegyikéből pedig 

legalább 40%-os eredményt ér el. 

Amennyiben több tanuló teljesíti a fenti követelményeket, mint ahány szabad férőhely áll 
rendelkezésre, akkor a legjobb százalékban kifejezett eredményt elérő tanulók kerülnek át a két 
tanítási nyelvű osztályba. 
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HELYI TANTERV 

 

Az iskola képzési szerkezete 

 

 

  

általános iskola

Nyelvi 
előkészítő 

osztály

Két tanítási 
nyelvű - angol 

tagozat

Nyelvi 
előkészítő 

osztály

Két tanítási 
nyelvű - német 

tagozat

Nyelvi 
előkészítő 

osztály

Angol tagozat

Nyelvi 
előkészítő 

osztály

Két tanítási 
nyelvű - francia 

tagozat

x

Japán - orosz 
tagozat

Érettségi

Felsőoktatás Szakképzés Munkába 
állás
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A kerettanterv – nappali tagozat - SZAKKÖZÉPISKOLA 

 

Óraterv a kerettantervekhez – szakközépiskola 

Tantárgyak 
9. 
évf. 

10. 
évf. 

11. 
évf. 

12. 
évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 
Idegen nyelvek 3 3 3 3 
Matematika 3 3 3 3 
Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek 

2 2 3 3 

Etika     1   
Biológia – egészségtan   2 2 1 
Fizika 2 2 1   
Kémia 2 1     
Földrajz 2 1     
Művészetek*   1     
Informatika 1       
Testnevelés és sport 5 5 5 5 
Osztályfőnöki 1 1 1 1 
Szakmai tárgyak órakerete, 
amelyből 1óra (szakmai irányú 
képzésre) szabadon 
tervezhető** 

6 7 8 11 

Szabadon tervezhető órakeret 4 4 4 4 
Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35 35 
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Saját kerettantervünk - SZAKKÖZÉPISKOLA 

(2019-ben érettségiző osztályok számára) 

Négy évfolyamos orosz-japán tagozat 

Tantárgyak 12. évf. 

Magyar nyelv  1 

Irodalom 3 

Angol nyelv v 

Fő nyelv 3 + 3 

Matematika 3 + 1 

Etika 1 

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek 

3 

Fizika   

Kémia   

Biológia - egészségtan   

Földrajz   

Szakmai tárgyak 11 

Informatika   

Művészetek - Ének-zene   

Testnevelés és sport 5 

Osztályfőnöki 1 

Érettségi vizsgára felkészítés v 

Szabadon tervezhető órakeret (4) 

Összesen 35 
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• A 12. évfolyamona fő nyelv óraszámát 3, a matematika óraszámát 1 órával 
emeljük (narancssárgával jelölve). Ezek kötelező tantárgyak. 

• A12. évfolyamon a fő nyelv kötelezően választható tantárgy az orosz-japán nyelv 
vagy az angol nyelv közül. (A választás a 11. évfolyam megkezdése előtt történt, 
és két tanévre érvényes.) 

• A lilával jelölt órák esetében a cikluson belül csoportosítottunk át. 

• A tagozat tanulói a 12. évfolyamon legfeljebb heti 4 óra szabadon választható 
foglalkozáson vehetnek részt a következő tantárgyakból: angol mint 2. idegen 
nyelv és speciális emelt szintű érettségi vizsgára felkészítő foglalkozások. 
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Két tanítási nyelvű tagozatok 

Tantárgyak 12. évf. 

Magyar nyelv  1 

Irodalom 3 

Idegen nyelv 3 + 1+1 

Idegen nyelv v 

Matematika 3 + 1 

Etika 1 

Történelem, 
társadalmi és 
állampolgári ismeretek 

3 

Fizika  1 

Kémia   

Biológia - egészségtan   

Földrajz   

Szakmai tárgyak 11 

Informatika  

Testnevelés és sport 5 

Osztályfőnöki 1 

Célnyelvi civilizáció 0 + 2 

Érettségi vizsgára 
felkészítés v 

Szabadon tervezhető 
órakeret 

(4) 

Összesen 35+1+ 1 
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• A 11-12. évfolyamon célnyelv és a 11-12.matematika óraszámát 1-1 órával 
emeljük, a célnyelvi civilizációra 2 órát tervezünk (narancssárgával jelölve). Ezek 
kötelező tantárgyak. 

• Az iskola helyi tantervében meghatározott tananyag elsajátítása a 0. évfolyamon 
matematika, magyar irodalom, a 10-11. évfolyamon informatika, a 11-12. 
évfolyamon a célnyelv tantárgyból csak heti 1-1 szabadon választott tanítási órán 
való részvétellel teljesíthető. A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 14.§ (3) alapján 
az adott osztálytípusba való beiratkozás e szabadon választott tanítási órákon 
való részvétel vállalását is jelenti (pirossal). 

• A lilával jelölt órák esetében a cikluson belül csoportosítottunk át. 

• A tagozat tanulói a 12. évfolyamon legfeljebb heti 3 óra szabadon választható 
foglalkozáson vehetnek részt a következő tantárgyakból: 2. idegen nyelv és 
speciális emelt szintű érettségi vizsgára felkészítő foglalkozások. 
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Esti tagozat – közgazdasági ágazat (2019-ben érettségizők) 

Tantárgyak 12.évf. 

Anyanyelv/kommunikáció 1 

Irodalom 2 

Matematika 3*** 

Idegen nyelv (angol/német) 3*** 

Történelem, állampolgári ismeretek 2*** 

Fizika   

Biológia   

Kémia   

Földrajz   

Informatika 2*** 

Etika   

Művészetek   

Testnevelés   

Szakmai tárgyak 5,5** 

Összesen: 18,5 

 

**A kerettantervi rendelet 12. melléklet Kerettanterv a felnőttoktatás számára cím, 12.3. 
Kerettanterv a felnőttoktatás 9-12. évfolyama számára alcím Felnőttek szakközépiskolája 
részben (módosítva: 6/2014 (01.29) EMMI rendelet) szereplő 2. sz megjegyzés alapján; a 
szakmacsoport követelménymoduljainak heti óraszámát a nappali tagozatos óraszámok 
felében határoztuk meg.  

***A kerettantervi rendelet12.3. Kerettanterv a felnőttoktatás 9-12. évfolyama számára 
mellékletben a tantárgyakra vonatkozóan meghatározott, az iskola helyi tantervébe átemelt 
tananyag elsajátítása ezekkel az óraszámokkal teljesíthető. 
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Szakgimnáziumi osztályok óratervei 

 

Érettségi előtti nappali tagozat óratervei, közgazdaság ágazat 

 

Nyelvi előkészítő osztályok 

Tantárgyak óraszám 

Magyar nyelv és irodalom 1  + 2 

Idegen nyelv 18 

Második idegen nyelv 3 

Matematika 2 

Informatika 3 

Testnevelés és sport 5 

Osztályfőnöki 1 

Összesen 30 + 5 
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Két tanítási nyelvű tagozatok (2020-ban vagy 2021-ben érettségizők), ha nem 
választják a mellékszakképesítést 

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

Magyar nyelv   1 1 1 

Irodalom  3 3 3 

Idegen nyelv (Célnyelv)  6 5 5 

Matematika  3 3 3 

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek 

 2 3 3 

Informatika  1 2* 2* 

Testnevelés  5 5 5 

Osztályfőnöki  1 1 1 

Célnyelvi civilizáció  1 2 2 

Földrajz  2   

Érettségi vizsga keretében 
megszerezhető 
szakképesítés 

 12 3 3,5 

Szakmai érettségi 
felkészítés   

3** 2,5** 

Gazdasági számítások   1** 1** 

Idegen nyelv (második, 
11-12. évf. második vagy 
első)  3 

3** 3** 

Emelt szintű érettségi 
vizsgára való felkészítés   

  

Összesen  36 +4 35 35 
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* Kötelezően választható tantárgy 

** A mellékszakképesítés nem választásával felszabaduló szakmai órakeret 

 

• A tagozat tanulói a 11-12. évfolyamon legfeljebb heti 4 óra szabadon választható 
speciális, emelt szintű érettségi vizsgára felkészítő foglalkozáson vehetnek részt. 

 

Nem két tanítási nyelvű osztályok  (2020-ban vagy 2021-ben érettségizők), ha nem 
választják a mellékszakképesítést 

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

Magyar nyelv   1 1 1 

Irodalom  3 3 3 

Idegen nyelv  4+1 4+2* 4+2* 

Matematika  3 3 3 

Etika    1 

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek 

 2 3 3 

Informatika  2   

Művészetek   1  

Testnevelés  5 5 5 

Osztályfőnöki  1 1 1 

Földrajz  2 2 2 

Pénzügyi és vállalkozói 
ismeretek 

 1   

Érettségi vizsga keretében 
megszerezhető 
szakképesítés 

 12 3 3,5 
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Szakmai érettségi 
felkészítés   

3** 2,5** 

Gazdasági számítások   1** 1** 

Idegen nyelv (második, 
11-12. évf. második vagy 
fő nyelv angol)  3 

3** 3** 

Emelt szintű érettségi 
vizsgára való felkészítés   

  

Összesen  36 + 4 35 35 

 

* Kötelezően választható tantárgy 

** A mellékszakképesítés nem választásával felszabaduló szakmai órakeret 

• A tagozat tanulói a 11-12. évfolyamon legfeljebb heti 4 óra szabadon választható 
speciális, emelt szintű érettségi vizsgára felkészítő foglalkozáson vehetnek részt. 

 

Két tanítási nyelvű tagozatok (2020-ban vagy 2021-ben érettségizők), ha választják a 
mellékszakképesítést 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf.  
1. félév 

12. évf.  
2. félév 

Magyar nyelv   1 1 1 1 

Irodalom  3 3 3 3 

Idegen nyelv (Célnyelv)  6 5 4 6 

Matematika  3 3 3 3 

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek 

 2 3 3 
3 

Informatika  1 2* 0* 4* 

Testnevelés  5 5 3 7 

Osztályfőnöki  1 1 1 1 
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Célnyelvi civilizáció  1 2 2 2 

Földrajz  2    

Érettségi vizsga keretében 
megszerezhető 
szakképesítés 

 12 3 3,5 
 

3,5 

Mellékszakképesítés   7 11,5 0 

Emelt szintű érettségi 
vizsgára való felkészítés   

  
 

Összesen  36 +4 35 35 33,5 

* Kötelezően választható tantárgy 

• A tagozat tanulói a 11-12. évfolyamon legfeljebb heti 4 óra szabadon választható 
speciális, emelt szintű érettségi vizsgára felkészítő foglalkozáson vehetnek részt. 

 

Nem két tanítási nyelvű osztályok  (2020-ban vagy 2021-ben érettségizők), ha 
választják a mellékszakképesítést 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf.  
1. félév 

12. évf.  
2. félév 

Magyar nyelv   1 1 1 1 

Irodalom  3 3 3 3 

Idegen nyelv  4+1 4+2* 4+1* 4+3* 

Matematika  3 3 3 3 

Etika    0 2 

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek 

 2 3 3 
3 

Informatika  2    

Művészetek   1   

Testnevelés  5 5 3 7 
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Osztályfőnöki  1 1 1 1 

Földrajz  2 2 1 3 

Pénzügyi és vállalkozói 
ismeretek 

 1   
 

Érettségi vizsga keretében 
megszerezhető 
szakképesítés 

 12 3 3,5 
3,5 

Mellékszakképesítés   7 11,5 0 

Emelt szintű érettségi 
vizsgára való felkészítés   

  
 

Összesen  36 + 4 35 35 33,5 

 

* Kötelezően választható tantárgy 

• A tagozat tanulói a 11-12. évfolyamon legfeljebb heti 4 óra szabadon választható 
speciális, emelt szintű érettségi vizsgára felkészítő foglalkozáson vehetnek részt. 
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Esti tagozat(2020-ban érettségizők), ha nem választják a mellékszakképesítést 

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

Magyar nyelv   1 1 

Irodalom  2 2 

Idegen nyelv  3 3 

Matematika  3 3 

Etika  0,5  

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek 

 1 2 

Informatika    

Művészetek  0,5  

Földrajz  2 2 

Pénzügyi és vállalkozói 
ismeretek 

   

Érettségi vizsga keretében 
megszerezhető 
szakképesítés 

 1,5 1,5 

Szakmai érettségi 
felkészítés 

 3,5** 3,5** 

Ügyviteli ismeretek    

Összesen  18 18 

** A mellékszakképesítés nem választásával felszabaduló szakmai órakeret 

 

Esti tagozat(2020-ban érettségizők), ha választják a mellékszakképesítést 

Tantárgyak 10. évf. 11. évf. 12. évf.  
1. félév 

12. évf.  
2. félév 

Magyar nyelv   1 1 1 
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Irodalom  2 2 2 

Idegen nyelv  3 2 4 

Matematika  3 3 3 

Etika  0,5   

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek 

 1 2 
2 

Informatika     

Művészetek  0,5   

Földrajz  2 1 3 

Pénzügyi és vállalkozói 
ismeretek 

   
 

Érettségi vizsga keretében 
megszerezhető 
szakképesítés 

 1,5 1,5 
1,5 

Mellékszakképesítés  3,5 5,5  

Ügyviteli ismeretek     

Összesen  18 18 17 
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Két tanítási nyelvű tagozatok (2022-ben vagy azután érettségizők), ha nem választják 
a mellékszakképesítést 

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

Magyar nyelv  2 1 1 1 

Irodalom 2 3 3 3 

Idegen nyelv (Célnyelv) 6 6 5 5 

Matematika 3 3 3 3 

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek 

2 2 3 3 

Informatika 2 1 1*+1  

Testnevelés 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Célnyelvi civilizáció 2 1 1+1* 2* 

Földrajz 2 2   

Érettségi vizsga keretében 
megszerezhető 
szakképesítés 

8 12 5 5 

Szakmai érettségi 
felkészítés 

  2** 3** 

Gazdasági számítások   1** 1** 

Idegen nyelv (második, 
11-12. évf. második vagy 
első) 

3 3 3** 3** 

Emelt szintű érettségi 
vizsgára való felkészítés   

  

Összesen 35+3 36+4 35+1 35 

* Kötelezően választható tantárgy 
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** A mellékszakképesítés nem választásával felszabaduló szakmai órakeret 

 

• A tagozat tanulói a 11-12. évfolyamon legfeljebb heti 4 óra szabadon választható 
speciális, emelt szintű érettségi vizsgára felkészítő foglalkozáson vehetnek részt. 

 

Nem két tanítási nyelvű osztályok (2022-ben vagy azután érettségizők), ha nem 
választják a mellékszakképesítést 

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

Magyar nyelv  2 1 1 1 

Irodalom 2 3 3 3 

Idegen nyelv 4+1 4+1 4+2* 4+2* 

Matematika 3 3 3 3 

Etika    1 

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek 

2 2 3 3 

Informatika 2 2   

Művészetek 1    

Testnevelés 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Komplex 
természettudomány 

3    

Fizika / Földrajz 2 2 2  

Pénzügyi és vállalkozói 
ismeretek 

 1   

Érettségi vizsga keretében 
megszerezhető szakképesítés 

8 12 5 5 

Szakmai érettségi 
felkészítés 

  2** 3** 
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Gazdasági számítások   1** 1** 

Idegen nyelv (második, 
11-12. évf. második vagy 
fő nyelv angol) 

3 3 3** 3** 

Emelt szintű érettségi 
vizsgára való felkészítés   

  

Összesen 35+4 36+4 35 35 

 

* Kötelezően választható tantárgy 

** A mellékszakképesítés nem választásával felszabaduló szakmai órakeret 

 

• A tagozat tanulói a 11-12. évfolyamon legfeljebb heti 4 óra szabadon választható 
speciális, emelt szintű érettségi vizsgára felkészítő foglalkozáson vehetnek részt. 

 

Két tanítási nyelvű tagozatok (2022-ben vagy azután érettségizők), ha választják a 
mellékszakképesítést 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf.  
1. félév 

12. évf.  
2. félév 

Magyar nyelv  2 1 1 1 1 

Irodalom 2 3 3 3 3 

Idegen nyelv (Célnyelv) 6 6 5 4 6 

Matematika 3 3 3 3 3 

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek 

2 2 3 3 
3 

Informatika 2 1 1*+1   

Testnevelés 5 5 5 3 7 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 
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Célnyelvi civilizáció 2 1 1+1* 2* 2* 

Földrajz 2 2    

Érettségi vizsga keretében 
megszerezhető 
szakképesítés 

8 12 5 3 
7 

Mellékszakképesítés   6 12 0 

Idegen nyelv (második, 
11-12. évf. második vagy 
első) 

3 3   
 

Emelt szintű érettségi 
vizsgára való felkészítés   

  
 

Összesen 35+3 36+4 35+1 35 33 

* Kötelezően választható tantárgy 

• A tagozat tanulói a 11-12. évfolyamon legfeljebb heti 4 óra szabadon választható 
speciális, emelt szintű érettségi vizsgára felkészítő foglalkozáson vehetnek részt. 

 

Nem két tanítási nyelvű osztályok (2022-ben vagy azután érettségizők), ha választják 
a mellékszakképesítést 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf.  
1. félév 

12. évf.  
2. félév 

Magyar nyelv  2 1 1 1 1 

Irodalom 2 3 3 3 3 

Idegen nyelv 4+1 4+1 4+2* 4+2* 4+2* 

Matematika 3 3 3 3 3 

Etika    0 2 

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek 

2 2 3 3 3 

Informatika 2 2    
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Művészetek 1     

Testnevelés 5 5 5 3 7 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 

Komplex 
természettudomány 

3    
 

Fizika / Földrajz 2 2 2   

Pénzügyi és vállalkozói 
ismeretek 

 1    

Érettségi vizsga keretében 
megszerezhető szakképesítés 

8 12 5 3 7 

Mellékszakképesítés   6 12 0 

Idegen nyelv (második, 
11-12. évf. második vagy 
fő nyelv angol) 

3 3   
 

Emelt szintű érettségi 
vizsgára való felkészítés   

  
 

Összesen 35+4 36+4 35 35 33 

 

* Kötelezően választható tantárgy 

 

• A tagozat tanulói a 11-12. évfolyamon legfeljebb heti 4 óra szabadon választható 
speciális, emelt szintű érettségi vizsgára felkészítő foglalkozáson vehetnek részt. 

 
A mellékszakképesítés oktatását az iskola akkor biztosítja, ha a 10 évfolyam végén a 

jelentkezések alapján a csoport létszáma eléri a minimális létszámot. Ennek 
meghatározása az aktuális osztálylétszámok alapján az igazgató hatásköre. 
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Tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök 

kiválasztásának elvei 

 

Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói 
taneszközöket a nevelők szakmai munkaközössége, szaktanárok választják ki a hivatalos 
tankönyvjegyzékből az iskola helyi tanterve alapján. Az alapvető és legfontosabb taneszköz 
továbbra is a tankönyv. Minden munkaközösségben alapvető elv, hogy a tankönyveket 
egységesen választják ki. 

Vannak azonban olyan tantárgyak (informatika, célnyelvi civilizáció szakmai tárgyak), amelyek 
tartalma a technikai haladás, a gazdasági környezet, a törvényi szabályozás változásai miatt 
állandóan korszerűsítésre szorul. Ezekben az esetekben vagy nem határozható meg 
egyetlentankönyv, illetve csak állandóan változtatott kiegészítésekkel érhető el a megfelelő, a 
fejlődéssel lépést tartó eredmény. 

Az iskola– pénzügyi lehetőségeihez mérten –egyéb támogatásokat felhasználva egyre több 
nyomtatott taneszközt szerez be az iskolai könyvtár számára. Ezeket a taneszközöket a nehéz 
helyzetű tanulók – a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős és az osztályfőnök javaslata alapján – 
ingyenesen használhatják. 

A hagyományos taneszközök visszaszorulása mellett egyre nagyobb szerepet játszik 
iskolánkban is az IKT eszköz rendszer használata. 

Az IKT alapú pedagógia szinte valamennyi kellékével rendelkezünk: 

• Szélessávú Internet hozzáférés: 

• Kiépített végpont majd minden osztályteremben 

• Wifi hozzáférés  

• Iskolai honlap, webes tartalomszolgáltatás 

• IKT infrastruktúra 

• Digitális tanári asztal és projektor  

• Számítógépes labor 

• Közösségi számítógépek 

• Nyomtatási és fénymásolási lehetőség 

• Tanári és adminisztratív munkaállomások 

• Kiszolgáló infrastruktúra 
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A tanórai keretek között egyre több területen használjuk is ezeket: 

• Digitális tartalmakkal segített oktatás (animációk, kísérletek, videó-bejátszások) 

• Feladatmegoldás, gyakorlás digitális asztal vagy interaktív tábla vagy 
munkaállomás segítségével 

• Dolgozatírás, táblai számonkérés 

• Elektronikus adminisztrálás 
 

Tanórai kereteken kívül is: 

• Online hozzáférés az órai tananyaghoz 

• Kiegészítő adatok, információk a könnyebb megértéshez, elmélyüléshez 

• Gyakorló feladatok, tesztek 

• Tanári segítség, kollaboratív munka 
 

Alapozunk a digitális tartalomszolgáltatásra, használjuk a Sulinet digitális tudásbázist az ott 
elérhető példák, animációk, demonstrációs filmek, szimulációk, tesztgyűjtemények, 
linkgyűjtemények, módszertani segédletek, óravázlatok beépültek tanulmányi segédleteink 
körébe.  

Az új taneszközigényt minden munkaközösség évenként méri fel. A lehetőségeinktől függően, 
a jóváhagyott taneszközök beszerzését ütemezve teljesítjük.  

A taneszközök kiválasztásakor fontos szempontok: 

• Igazodjanak a kerettanterv mellett az iskola helyi tantervéhez 

• Lehetőség szerint tartós tankönyveket választunk, vagy olyan kiadványokat, 
melyek több évfolyam igényeinek is megfelelnek, több évig is alkalmasak 
könyvtári kölcsönzéshez. 

• A nyelvkönyvek kiválasztásánál fontos szempont, hogy az általunk kitűzött nyelvi 
szintig lehetőség szerint egy tankönyvcsaláddal jussunk el. 

• A tanulók tankönyvlistájának végleges összeállításakor fontos szempont a 
költséghatékonyság 
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A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai 

feladatok helyi megvalósításának részletes szabályai 

 

A Nemzeti alaptanterv a köznevelés feladatát alapvetően  

• a nemzeti műveltség,  

• a hazai nemzetiségek kultúrájának átadásában, megőrzésében, 

• az egyetemes kultúra közvetítésében,  

• az erkölcsi érzék és a szellemi-érzelmi fogékonyság elmélyítésében jelöli meg.  
 

Feladatként határozza meg, továbbá a tanuláshoz és a munkához szükséges képességek, 
készségek, ismeretek, attitűdök együttes fejlesztését, az egyéni és csoportos teljesítmény 
ösztönzését, a közjóra való törekvés megalapozását, a nemzeti, közösségi összetartozás és a 
hazafiság megerősítését. 

Ezek figyelembe vételével az egyes iskolatípusokban és oktatási szakaszokban, a 
kerettantervek rögzítik a nevelés és oktatás céljait, a tantárgyi rendszert, az egyes tantárgyak 
témaköreit, tartalmát, a tantárgyak egy vagy két évfolyamonkénti követelményeit,a 
tantárgyközi tudás- és készségterületek fejlesztésének feladatait.  

A B/1 pontban kiválasztott kerettanterv alapján iskolánk is elkészítette helyi tanterveit, ahol a 
NAT-ban meghatározott feladatokat a tantervek bevezető részében részletesen szabályozza. 

A szakközépiskolában folytatott nevelés-oktatás fő feladata, az iskolai alapműveltség 
árnyalása és megszilárdítása mellett a szakmai képességek, készségek kialakítása. Ezek mellett 
már megjelennek a pályaválasztáshoz, a továbbtanuláshoz, a munkavállalói szerep 
kialakulásához szükséges kompetenciák. A kompetenciák kialakítását az egyes műveltségi 
területek és a szakmai tantárgyak tananyagával valósítjuk meg. 

• az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a drámapedagógia 
eszköztárának alkalmazásával kívánjuk megvalósítani; 

• az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének 
fejlesztésével, az együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas 
kapcsolatokban, a barátságban, a csoportban; 

• a kreativitás fejlesztése, az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés, 
a tanulók egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, 
fejlesztő értékelésük; 

• a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásával, helyes 
magatartásformák megismertetésével és gyakoroltatásával; 
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• a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat az alapvető képességek, 
készségek elsajátításával; a mentális képességek célirányos fejlesztésével; az 
önálló tanulás és az önművelés alapozásával; 

• fokozatosan bővítjük, kiteljesítjük az együttműködésre építő kooperatív-
interaktív tanulási technikákat és a tanulásszervezési módokat. 

• A szakmai kompetenciák elsajátítását kis csoportos gyakorlati foglalkozásokkal 
segítjük 

 

 

A mindennapos testnevelés, testmozgás programja 

 

Az iskolai testmozgás célja a tanulók egészséges testi-lelki fejlődésének elősegítése. A modern 
kor és az azzal járó technológiák az embert olyan mozgásszegény életmódra kényszeríthetik, 
amely a fizikai képességek hanyatlásához vezethet, áttételesen előidézve ezzel a szellemi 
teljesítmény romlását is. Ennek elkerülése érdekében a mindennapos testnevelés, testmozgás 
célkitűzései iskolánkban a következők: 

• Minden tanulónak legyen lehetősége minden tanítási napon egészségfejlesztő 
testmozgást végezni. 

• Minden testnevelés órán legyen gimnasztika, különös tekintettel a helyes 
testtartás kialakítását célzó gyakorlatokra. 

• Minden foglalkozáson legyen a tanulók biológiai érésének megfelelő a terhelés a 
keringési és légző-rendszer működésének fejlesztése érdekében. 

• Nyújtson minden foglalkozás örömöt és sikerélményt. 
• Legyen lehetőségük a tanulóknak a tanultak versenyhelyzetben történő 

kipróbálására, játék- és versenyigényük kielégítésére. 
• Ismerjenek meg a tanulók olyan ún. életmód-sportokat, amelyeket egész életen át 

lehet folytatni. 
• Legyen lehetőség a néptánccal, a társastánccal és a modern táncokkal való 

ismerkedésre. 
• Szervezzen az iskola táborokat és kirándulásokat a szabadnapokon és a tanítási 

szünetekben. 

Diákjaink számra a pedagógiai programunk heti öt testnevelési órát tartalmaz,amelyből heti 
három órát az órarendbe iktatva osztálykeretben szervezünk. A 4. és 5. testnevelés órát 
diákjaink számára az alábbi rendben biztosítjuk: 
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• a diáksportkörben sportoló tanulók számára a választott szakosztályban heti 2-2 
órás kötelező sportköri foglalkozáson való részvétellel, 

• a tanulók által a délutáni időszakban választott sportágban biztosított heti 2-2 óra 
foglalkozáson történő részvétellel, a választható sportágakat az intézmény 
igazgatója a tanév indítását megelőzően május 20-ig nyilvánosságra hozza, 

• a külső szakosztályokban igazolt, versenyszerűen sportoló tanulók számára a 
szakosztályban történő sportolással – a köznevelési törvényben meghatározott 
tartalommal beszerzett igazolás benyújtásával, 

• a kötelező testnevelési órákon felül szervezett heti 2-2 órás gyógytestnevelési 
foglalkozáson történő részvétellel azon tanulóink számára, akik – az 
iskolaegészségügyi szolgálat szakvéleménye szerint – a rendes testnevelési órákon 
is részt vehetnek, 

 

További részleteket az SZMSZ tartalmaz. 

 

Választható érettségi vizsgatárgyak megnevezése 

amelyekből a középiskola tanulóinak közép- vagy emelt szintű érettségi vizsgára való 
felkészítését az iskola kötelezően vállalja, továbbá annak meghatározását, hogy a tanulók 
milyen helyi tantervi követelmények teljesítése mellett melyik választható érettségi 
vizsgatárgyból tehetnek érettségi vizsgát 

 

A kötelező tantárgyakon kívül (magyar nyelv- és irodalom, történelem, matematika, komplex 
szakmai tárgy, idegen nyelv- (angol, német, francia, japán,orosz) az iskola középszintű 
érettségi vizsgára készít fel informatika, földrajz, valamint a két tanítási nyelvű képzésben 
célnyelvi civilizáció tantárgyakból. Az iskola tanulói emelt szintű felkészítésben vehetnek részt 
a kötelező érettségi tantárgyakon kívül komplex szakmai tárgyból. 

Az iskola tanulói abból a választható érettségi vizsgatárgyból tehetnek érettségi vizsgát, 
amelynek a helyi tantervben meghatározott követelményeit minden évfolyamra vonatkozóan 
teljesítették. 
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A tanuló tanulmányi munkájának ellenőrzése és értékelése 

 

A tanulók teljesítményének mérése és értékelése a szaktanár joga, kötelessége és felelőssége. 
A nevelőtestület döntése alapján a helyi tantervben megjelenő valamennyi tantárgy és modul 
tananyaga számon kérhető és a tanuló tudása érdemjeggyel minősíthető. 

Az értékelés alapelvei 

• Értékeljük a tanulók szaktárgyi tudását, az ismereteinek önálló feladatban, 
szituációkban való alkalmazási készségét, az önálló feladatok elvégzésének 
minőségét. 

• Az értékelés legyen a helyi tantervben tantárgyanként elfogadott elvek alapján 
egységes, folyamatos és rendszeres. 

• Az értékelés legyen objektív konkrét és tárgyszerű. 

• A tanuló ismerje az értékelés szempontjait és rendszerét. 

• Minősítse a tanár a teljesítményt érdemjeggyel és értékeljen, lehetőség szerint 
szóban is. 

• Segítsen a nevelőtestületnek levonni a következtetéseket a tanítás, tanulás 
folyamatának hatékonyságáról. 

• A teljesítmények szintje alapján a további feladatok kijelölhetőek legyenek. 
 

Az értékelés módjai 

Szóban: 

• Az új tantárgyaknál a kezdeti időszakban. 

• Órákon részteljesítmények esetén, illetve érdemjegy indoklásánál. 

• A tanulók saját és egymás teljesítményét is értékelhetik. 
 

Írásban (érdemjeggyel): 

• A tanuló félévente a heti óraszámával megegyező számú érdemjegyet kap, de 
minimálisan hármat. 

• Érdemjegyek a témazáró írásbeli dolgozatok, a szóbeli feleletek, csoportos 
feladatok, órai munkák, gyakorlati tevékenységek és az önálló kutatómunkák, 
éves szintmérések tantárgyankénti eredményeit tükrözik. 

• Az év végi osztályzat az évi összteljesítményt értékeli, amely tükrözi a tanuló év 
közbeni fejlődését is. A szaktanár megállapíthatja a kapott jegyek súlyosságát 
(félévi jegy, felmérő, témazáró stb.), amely szerint a digitális napló a jegyek 
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számtani átlagát kiszámítja. Az így kapott osztályzat nem térhet el jelentősen a 
kerekítés szabályai szerinti értéktől. 

 

Osztályzatok 

• Jeles /5/ A tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz. Ismeri, érti, tudja a 
tananyagot és azt alkalmazni képes. Pontosan definiál, tud a témáról szabadon, 
önállóan beszámolni és érvelni. Lényeget érintő kérdéseket tud feltenni. 

• Jó /4/ A tantervi követelményeknek eleget tesz, tudását képes kifejteni, kevés és 
jelentéktelen hibával, a tananyag alkalmazásában csak apróbb bizonytalanságai 
vannak. 

• Közepes /3/ A tantervi követelményeknek pontatlanul, néhány hibával, eleget tesz, 
tanári segítségre, javításra többször rászorul. Ismeretei felszínesek, kevésbé tud 
önállóan dolgozni, magát kifejezni. Segítséggel képes megoldani feladatát. 

• Elégséges /2/ A tantervi követelményeknek súlyos hiányosságokkal tesz csak eleget, 
de a továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel, jártassággal rendelkezik. 
Gyakorlatban képtelen önálló feladatvégzésre. 

• Elégtelen /1/ A tantervi követelményeknek, nevelői útbaigazításokkal sem tud eleget 
tenni. A minimumot sem tudja. 

 

Az egy-egy tantárgyból kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulót a szaktanár félévkor és év 
végen dicséretben részesíti. A dicséretet a tanügyi dokumentumokba a következő záradékkal 
jegyezzük be: 

„… tantárgyból dicséretben részesült.” 

Azt a tanulót, akinek a tanulmányi átlaga félévkor, illetve év végén legalább 4,75, és 
valamennyi osztályzata legalább jó, az osztályozó konferencia az osztályfőnök javaslatára 
általános dicséretben részesíti. Az általános dicséretet a tanügyi dokumentumokba a 
következő záradékkal jegyezzük be: 

„Kiemelkedő tanulmányi eredményéért dicséretben részesült.” 

Az írásbeli számonkérés rendje és elvei 

Az egyes tantárgyak tartalmaihoz igazodva minden nagyobb egységet témazáró dolgozattal 
zárunk le. A témazáró dolgozat írásáról öt tanítási nappal az íratást megelőzően értesül a 
tanuló a digitális naplón keresztül. Egy tanítási napon legfeljebb két témazáró dolgozat 
íratható.  
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A tanuló bármilyen írásbeli munkáját a tanár 14 tanítási napon belül értékeli és érdemjeggyel 
minősíti. Amennyiben a tanuló 14 tanítási napon belül nem kapja meg a dolgozatát, dönthet, 
hogy kéri-e a jegyet. Az érdemjegy meghatározásán túl az értékelés személyre szabott szóbeli 
elismerést, kritikát és tanácsot is tartalmazhat.  

 

Nyelvi vizsga 

Vizsgát tesznek a tanulók: 

• 9.ny 9.kny évfolyam végén:tagozatos nyelvből írásban (4 rész), az érettségi 
feladattípusoknak megfelelően;a beszédkészséget a diákok bemutató előadása 
alapján mérjük, formái: dramatizált jelenetek, nyelvi szituációk, számítógépes 
prezentáció, 

 
Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei 
éskorlátai - A házi feladat adásának szempontjai 

A 9-10. évfolyamokon a házi feladatok szolgálák az általános műveltséget megszilárdító 
folyamatnak megfelelően az ismeretek elmélyítését, biztos rögzítését, ezért a feladatok 
adásánál a tantárgyak jellegét figyelembe véve törekedni kell a 

• sokszínűségre, 

• a rögződést segítő gyakoroltatásra, 

• a logikai gondolkodás fejlesztésére, 

• a gyakorlatias, a tudásanyagot a mindennapi életbe, a gyakorlatba építésre. 
 

A felsőbb évfolyamokon a házi feladatok adásának célja  

• a tudásanyag rendszerezése, elmélyítése,  

• az érettségi szemléletének megfelelő felkészítés, 

• egyénre szabott feladatadás. 
 

A házi feladatok mindig kerüljenek ellenőrzésre.Több témát átfogó házi dolgozat vagy önálló 
gyűjtőmunkát igénylő feladat elkészítésére megfelelő időt kell biztosítani a tanuló számára. 
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Acsoportbontások és az egyéb foglalkozások 

szervezésének elvei 

 

Iskolánkban csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelveket, az informatikát, a szakmai 
gyakorlati tantárgyakat, valamint a 11-12. évfolyamon a matematikát. A két tanítási nyelvű 
osztályokban emellett csoportbontásban történik minden célnyelven tanított tantárgy 
oktatása. 

A 9.NY és 9.KNY osztályokban, amennyiben az egész osztály ugyanazt az első idegen nyelvet 
tanulja, a csoportokat osztályonként, a tanulók idegen nyelvi tudásszintje szerint alakítjuk ki. 
Ezekben az osztályokban a 9. évfolyamba lépéskor az osztályfőnök és a szaktanárok véleménye 
alapján, pedagógiai szempontok figyelembevételével módosítjuk a tanulók csoportbeosztását. 

Az első idegen nyelv szerint kialakított csoportbontást alkalmazzuk a matematika,az 
informatika és a célnyelven tanított tantárgyak esetében is. 

A második idegen nyelvi csoportokat évfolyamonként, a tanulók idegen nyelvi tudásszintje 
szerint alakítjuk ki. 

A testnevelés órákat lehetőség szerint nemek szerinti bontásban tartjuk. 

Az egyéb foglalkozásokat a tanulók igényeinek, érdeklődésének, illetve az iskola 
lehetőségeinek megfelelően szervezzük meg. 

 

 

 

A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges 

módszerek 

A tanulók fizikai állapotának mérése iskolánkban kétféle módon történik: 

• az iskolaorvosi vizsgálatok jogszabályokban meghatározott módszereivel, 

• a testnevelési órákon az alábbiakban ismertetett módon. 
A testnevelés helyi tanterveiben szerepeltetjük a tanulók fizikai állapotának évente legalább 
egyszer történő mérésének kötelezettségét. A mérést évenkénti gyakorisággal végezzük el a 
testnevelési órákon a Hungarofit rendszer alkalmazásával, amelyDr. Mérei Ildikó nevéhez 
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fűződik. A tanulók általános fizikai teherbíró képességének értékeléséhez és minősítéséhez 
használt Hungarofit (fizikai fittség mérése) alapmérései az alábbiak: 

• Aerob vagy alap-állóképesség mérése: 2000 m-es síkfutással. 

• Izomerő mérése és dinamikus ugróerő mérése helyből távolugrással páros lábbal. 

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

• Kar-, törzs- és lábizmok együttes dinamikus erejének mérése: egykezes 
labdalökés helyből az ügyesebb kézzel, tömött labdával. 

• Dinamikus erő-állóképesség mérése: vállövi és karizmok erő-állóképességének 
mérése: mellső fekvőtámaszban karhajlítás és -nyújtás folyamatosan kifáradásig. 

• A csípőhajlító és a hasizom erő-állóképességének mérése: hanyatt fekvésből 
felülés térdérintéssel, folyamatosan. 

• A hátizmok erő-állóképességének mérése: hason fekvésből törzsemelés és 
leengedés folyamatosan, kifáradásig. 

 

A korosztálynak megfelelő követelményeket a tornaterem folyosóján kifüggesztjük, hogy azt 
a tanulók bármikor megtekinthessék. A felmérések a tanulók állapotának rögzítését célozzák, 
ezért azokra a diákok osztályzatot nem kaphatnak. A felmérést követő időszakban értékelhető 
azonban osztályzattal a tanulók a mért eredményekhez képest felmutatott fejlődésének 
mértéke. A felmérések eredményeit a testnevelő tanárok kötelesek vezetni úgy, hogy az egyes 
osztályokban tanuló diákok fizikai állapotának követéséhez szükséges adatok évről évre 
hozzáférhetőek legyenek. Az adatbázis rendszeres vezetésének ellenőrzése a testnevelési 
munkaközösség vezetőjének feladatkörébe tartozik. A tanulók fizikai állapotának, 
edzettségének mérését minden tanév május hónapjában bonyolítjuk le. A mérés alapján a 
nevelők a tanulók fizikai állapotát, általános teherbíró képességét minősítik, az évente kapott 
eredményeket összehasonlítják, és ezt a szülők tudomására hozzák. 

 

Az egészségnevelési és környezeti nevelési elvek 

 

Egészségnevelés 

Az iskolai egészségfejlesztés az iskola egész életébe, mindennapjaiba beépülő tevékenység, 
amely a tanulók személyiségfejlesztése érdekében egyaránt irányul a pedagógusok és a 
tanulók egészség-ismereteinek bővítésére, korszerűsítésére, a fizikai és pszichoszociális 
környezet egészségtámogató jellegének erősítésére és az oktatói-nevelői tevékenységben a 
személyközpontú megközelítésre. 
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HELYZETKÉP 

A középiskolás korosztály életkori sajátosságainak megfelelően tanulóink 
személyiségfejlődésére érdemi hatást tudunk gyakorolni, amely nagyban meghatározza 
későbbi életmódbeli szokásaikat, értékrendjüket. 

Az iskolának az elsődleges megelőzésben van jelentős szerepe, amely a betegség 
kialakulásának megakadályozására és az egészség megőrzésére irányul. 

A másodlagos prevenció körébe tartozik az iskolás gyermekek életkorhoz kötött kötelező 
szűrővizsgálatainak rendszere. 

Iskolánk helyiségei higiénikusak, tiszták. A felújítás, karbantartás folyamatos. A felszerelések 
az érintésvédelmi és tűzvédelmi előírásoknak megfelelőek. A jól felszerelt szaktantermek és a 
korszerű tornatermek megfelelő környezetet biztosítanak a tanórai és tanórán kívül szervezett 
közösségi és egészségfejlesztő programoknak. Az iskolai büfé választéka a korszerű 
táplálkozási igényeknek megfelelő. 

 

ALAPELVEK, CÉLOK, FELADATOK 

Iskolánk egészségfejlesztő tevékenységének stratégiai célja, hogy a tanulók kellő ösztönzést 
és tudást szerezhessenek a személyes és környezeti értelemben egyaránt ésszerű, a 
lehetőségeket felismerő és felhasználni tudó egészséges életvitelhez. Ehhez arra van szükség, 
hogy értsék az egészséggel összefüggő kérdések fontosságát, az egészség váljon számukra 
értékké, az ezzel kapcsolatos beállítódásuk szilárduljon meg, és konkrét tevékenységekben is 
nyilvánuljon meg. 

 

 Célok 

• a stratégiai célokra vonatkozó érték- és szokásrendszer érzelmi, értelmi, 
esztétikai és erkölcsi megalapozása 

• rendszerszemléletre nevelés 

• holisztikus szemléletmód kialakítása 

• az önismeret, a tolerancia és az empátia fejlesztése 

• a személyes felelősség tudatosítása 

• a problémamegoldó gondolkodás, a döntésképesség fejlesztése 
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• ismeretek és jártasságok kialakítása, amelyek segítségével a tanulók képesek 
lesznek megelőzni az egészségügyi problémákat, illetve csökkenteni azok 
súlyosságát 

• az életminőség választásához szükséges értékek, viselkedési normák kialakítása 

• a családi életre nevelés fejlesztése 

• az egészséges életvitelhez szükséges képességek fejlesztése 

• a tantestület és a szülők egységes egészségfejlesztési szemléletmódjának 
formálása 

 

 Feladatok 

• a tanulók egészségmegőrző szokásainak kialakítása, és a káros szenvedélyektől 
mentes egészséges életmód értékeit tükröző életvitel kialakítása 

• a személyi higiéné szerepének és fenntarthatóságának megismertetése a 
tanulókkal 

• a diákok dohányzásának visszaszorítása, az alkohol- és drogfogyasztás 
megelőzése 

• a daganatos betegségeket megelőző önvizsgálat módszereinek megtanítása 

• az egészséges táplálkozás igényének kialakítása 

• a mindennapos testmozgás elterjesztése 

• baleset-megelőzés, az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátíttatása 

• a lelki egészség megőrzése, stresszoldó módszerek megismertetése 

• a tanulók megterhelés- és konfliktustűrő képességének, problémamegoldó 
kapacitásának növelése 

• a bántalmazás, az iskolai és iskolán kívüli erőszak megelőzése 

• készségfejlesztő módszerek alkalmazása a tanulók egészséges életmódra 
nevelésének folyamatában 

• a tantestület egészséges életmóddal és drogprevencióval kapcsolatos 
ismereteinek gyarapítása 

• az iskolai egészségfejlesztési munkaközösség kialakítása, akcióterv készítése 

• állapotfelmérés készítése: diákok, szülők, kollégák véleményének megismerése 

• a szülőkkel való kommunikáció fejlesztése, igényfelmérés 

• a támogató szervezetekkel, személyekkel való együttműködés fenntartása, 
fejlesztése 

• a tanórán kívüli tevékenységi formák bővítése, rendszeressé tétele 

• az egészségnevelési szakkönyvek és filmek rendszerezése, továbbiak beszerzése 
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Az adott tanév céljait és feladatait, az alkalmazott módszereket és a felelősök nevét aziskolai 
és munkaközösségi munkatervek tartalmazzák. 

 

TANULÁSSZERVEZÉSI ÉS TARTALMI KERETEK 

Tanórai keretek 

• tantárgyakba építve 

• A szaktanárok a tanórák keretében tudatosítják az egyes tananyagtartalmakhoz 
kapcsolódó egészségnevelési ismereteket. 

• testnevelés órák 

• osztályfőnöki órák 
 

Az osztályfőnöki munka és az egészségnevelés 

Az osztályfőnök személyisége és elhivatottsága nagy szerepet játszik a tanulók 
valóságképének alakulásában. A tanulók számos attitűdjének alakításán túl a szülők 
hozzáállását is befolyásolhatja igényessége, értékrendje. 

Az egészségnevelés szempontjából az osztályfőnököt nem szaktárgyi képzettsége, hanem 
általános tájékozottsága, problémafelismerő és - megoldó képessége és módszertani 
ismeretei segíthetik abban, hogy ezt a sokszínű témakört feldolgozza. 

Az osztályfőnöki órák keretében évi 10 órában egészséges életmódra neveléssel kapcsolatos 
foglalkozásokat tartunk. 

Az előforduló főbb tematikai egységek: 

• testi egészségünk, életmód 

• önismeret, egészséges életvezetés 

• káros szokások, szenvedélybetegségek (Hogyan tovább?) 

• emberi kapcsolatok, családi életre nevelés, felelősség a közösségért 
 

Az egészségnevelési foglalkozásokat különböző formában valósítjuk meg:közös beszélgetés 
keretében, csoportmunkában, ötletbörze jelleggel; illetve tanévenként egy-két alkalommal 
előadást hallhatnak a tanulók. Az előadásokat, foglalkozásokat az iskolaorvos, a védőnő, 
egészségfejlesztő-mentálhigiénikus szakember vagy a segítő intézmények, szervezetek 
munkatársai tartják. A témák feldolgozásához filmek is rendelkezésre állnak. 
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Tanórán kívüli tevékenységek 

A tanulók egészségre vonatkozó ismereteinek bővítésével, rendszerezésével, az 
összefüggések feltárásával és interaktív, készségfejlesztő módszerek alkalmazásával kívánjuk 
elősegíteni a tanulók személyiségfejlődését. Célunk, hogy diákjaink a saját és mások 
egészségéért felelősséget vállalni tudó felnőttekké váljanak. 

 

Programjaink:előadások, tanulmányi kirándulások, túrák, táborok, az egészségvédelem jeles 
napjai (a tanórákba beépítve, illetve külön programok szervezésével), vetélkedők, iskolai 
médiabeszámolói (iskolaújság, híradó, faliújság), szülői értekezletek, filmklub, drogmegelőző 
szabadidős programok, kiállítások szervezése, látogatása, kapcsolattartás külső segítő 
partnerekkel, sportnap, úszónap, tömegsport. 

 

ERŐFORRÁSOK 

Személyi erőforrások: 

• Belső: iskolaorvos, védőnő, pszichológus 

• Külső kapcsolatok (támogató szervezetek):egészségügyi intézmények (ÁNTSZ, 
Drogambulancia, Vöröskereszt, kórházak szakorvosai), pedagógiai 
szakszolgálatok, rendvédelmi intézmények (rendőrkapitányság), Gyermekjóléti 
Szolgálatok és Családsegítő Központok, Nevelési Tanácsadó 

 

Tárgyi és anyagi erőforrások: a témához kapcsolódó könyvek, filmek, digitális anyagok 

 

 

Környezeti nevelés 

 

Az iskolai környezeti nevelés olyan pedagógiai folyamat, amely hozzájárul az ember és az őt 

körülvevő biofizikai környezet sokrétű kapcsolatának megértéséhez. 

A környezeti nevelés átfogó célja, hogy a természet és a környezet ismeretén és szeretetén 

alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás váljon 

meghatározóvá a tanulók számára, valamint hogy a tanulók megismerjék azokat a gazdasági és 

társadalmi folyamatokat, amelyek változásokat, válságokat idézhetnek elő, továbbá 
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kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb környezetük értékeinek, sokszínűségének megőrzésébe, 

gyarapításába (NAT 2012). 

 

A KÖRNYEZETI NEVELÉS ALAPELVEI, CÉLJAI 

• Fontosnak tartjuk a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel 
kialakítását. 

• Az ember – természet kapcsolat bemutatásával erősítjük a környezet- és 
egészségtudatos magatartás fejlődését. 

• A környezeti nevelés tartalma a fenntarthatóságra, az emberiség jövőjének 
biztosítására irányul. 

• A tanulóknak ismerniük és becsülniük kell a biológiai és társadalmi sokféleséget. 
• A környezeti nevelés megalapozza a fiatalok társadalmi-természeti felelősségét, 

környezeti erkölcsét. 
• A környezeti nevelés kiterjed a személyes és a közös felelősségtudat kialakítására. 
• A környezeti nevelés legfontosabb értéktartalmai hangsúlyosan erkölcsi – etikai 

irányultságúak, így attitűdöket és szokásokat formálnak. 

 

Célunk, hogy tanítványaink környezettudatos állampolgárrá váljanak. 

 

Ennek érdekében diákjainkban ki kell alakítani, illetve fejleszteni kell: 

• a környezettudatos életvitelt, 
• a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő, takarékos magatartást, 
• a természeti és épített környezet szeretetét és védelmét, a sokféleség tiszteletét, 
• a toleráns és segítő magatartást, 
• a rendszerszemléletet, 
• a globális összefüggések megértését, 
• a célok eléréséhez szükséges készségeket. 

 

AZ ISKOLAI KÖRNYEZETI NEVELÉS SZEMLÉLETE, FELADATAI 

Napjainkban a világ figyelme a fenntartható fejlődés megteremtésére irányul. Ez az élet minden 

színterén tapasztalható: a gazdaságban, a szociális szférában, az ökológiai és politikai 

területeken. A fenntarthatóság kialakítását az oktatásban kell elkezdeni. Meg kell alapozni a 

diákok felelősségtudatát, formálni kell értéktudatukat, együttműködési készségüket. 

Szemléletet csak úgy lehet formálni, ha minden tantárgy tanítása során és minden iskolán kívüli 
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programon törekszünk arra, hogy diákjaink egységes egészként lássák a természetet, és benne 

az embert. Tanórán, nyári programokon, táborokban, kirándulásokon megismertetjük 

diákjainkkal a természetet, gyakoroltatjuk az egyszerű, komplex természetvizsgálatokat. 

 

Az iskola legfontosabb feladatai a környezeti nevelés területén: 

• a 2008-ban elnyert ÖKOISKOLA cím megtartása 
• az iskola dolgozói (vezetőség, tanári kar, technikai személyzet) tudatában vannak a 

fenntarthatóság fontosságának, és ezt a szempontot mindennapi munkájuk során 
érvényesítik 

• az új környezeti nevelési irodalom feldolgozásán alapuló foglalkozások és 
témanapok szervezése 

• tantestületi továbbképzések szervezése, a környezeti nevelés módszereinek 
bemutatása 

• a tanórán szerzett ismeretek összekapcsolása az élet valós problémáival, az 
összefüggések megláttatása, válaszok keresése 

• az önálló ismeretszerzés képességének kialakítása a tanulókban 
• a környezeti értékek megláttatása a tanulók szűkebb környezetében, a 

hagyományápolás igényének kialakítása 
• annak beláttatása, hogy az ember történelme során nemcsak szembefordult a 

környezetével, hanem harmonikus együttélésre is képes volt, így alakult ki az 
organikus kultúra 

• a környezetvédelmet, a munkavédelmet és a munkaszervezést összekapcsoló 
szemléletmód kialakítása 

• legyen a tanulók számára természetes a takarékos anyag-, víz- és 
energiafelhasználás tekintettel az erőforrások megújuló képességére is, valamint a 
szelektív hulladékgyűjtés 

Az adott tanév céljait és feladatait, az alkalmazott módszereket és a felelősök nevét az iskolai 

és munkaközösségi munkatervek tartalmazzák. 

 

TANULÁSSZERVEZÉSI ÉS TARTALMI KERETEK 

 

Tanórai keretek 

• tantárgyakba építve 
• osztályfőnöki órák 
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Az egyes tantárgyak lehetőségei 

A tanórákon kitérünk a tananyag környezetvédelmi vonatkozásaira. Az óra jellege határozza 

meg, hogy melyik problémát hogyan dolgozzuk fel. Kiemelt helyet kapnak a hétköznapi élettel 

kapcsolatos változások, amelyekről a diákoknak már vannak előzetes ismereteik. Különböző 

interaktív módszereket használva adjuk át az ismereteket, de jelentős szerepet kap az önálló 

ismeretszerzés is. A szemléltetés hagyományos, audiovizuális és informatikai lehetőségeit is 

alkalmazzuk. 

 

Az osztályfőnöki munka és a környezeti nevelés 

Az osztályfőnök személyisége, közösségformáló szerepe, személyiség-fejlesztő munkája 

meghatározó a környezeti nevelés szempontjából. Ő hangolja össze az egyes tantárgyak 

hagyományos órakeretein kívül szervezett tevékenységeket. 

Az osztályfőnöki órák környezeti neveléshez kötődő témái: 

• 9. évfolyamon: az életvezetés, szokások a családban 
• 10. évfolyamon: értékrend kialakítása, a környezet és az egészséges életmód 

kapcsolata 
• 11. évfolyamon: a média, ezen belül az iskolai média szerepe, hatása 
• 12. évfolyamon: felelős viselkedés kialakítása 
• Hogyan gyakoroljuk környezeti jogainkat? Megoldási javaslatok keresése, 

szituációs játékok, országos és helyi környezetvédelmi szervezetek 
megismertetése 

 

Tanórán kívüli tevékenységek 

• Iskolánk névadója, Hunfalvy János sírját továbbra is gondozzák a diákok. 
• Táborok és kirándulások 
• A jeles napokról megemlékezünk témanapok, előadások szervezésével és 

plakátokon (Föld napja, Víz napja, Környezetvédelmi Világnap). 
• Iskolai, illetve nemzetközi projektekbe is bevonjuk a környezeti nevelés elemeit. 
• „Zöld iskola” – diákjaink a füvesítés és fák ültetése után tovább gondozzák, szépítik 

az iskolaudvart, valamint ápolják az épületben lévő növényeket. 
• Az iskola honlapján és az iskolai híradók keretében diákjaink a 

környezetvédelemmel foglalkozó témákkal is jelentkeznek. 
• Látogatások múzeumokban, állatkertben, botanikus kertben, nemzeti parkokban 
• Részt veszünk környezetvédelmi pályázatokon. 
• Iskolánkban környezetvédelmi szakkör működik. 
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ERŐFORRÁSOK 

Környezeti nevelési munkánk eredményességéhez elengedhetetlen feltétel, hogy az iskolai élet 

résztvevői egymással, valamint külső intézményekkel, szervezetekkel jó munkakapcsolatot 

alakítsanak ki. 

 

Iskolán belüli együttműködés: 

A környezeti nevelés a tanulók, a tanárok, a szülők és a nem pedagógus munkakörben 

foglalkoztatottak együttműködésével valósul meg. Fontos a szülői ház és az iskola harmonikus 

együttműködése, hogy a szülők erősítsék gyermekük környezettudatos magatartását. Az iskola 

adminisztratív és technikai alkalmazottai munkájukkal aktív részesei a környezeti nevelési 

programoknak. Célunk, hogy csökkentsék a felesleges papírfelhasználást, hogy takarítás során 

környezetkímélő, egészségre nem ártalmas tisztítószereket használjanak. 

Az iskolaorvos, védőnő pl. a környezeti ártalmakról szóló előadások, foglalkozások tartásával 

segíthetnek. 

 

Iskolán kívüli együttműködés: 

A tanórai és tanórán kívüli programokat színesítheti és tartalmasabbá teheti különböző 

intézmények meglátogatása. Fontos a kapcsolattartás a környezetvédelem területén működő 

szervezetekkel, valamint más ÖKO iskolákkal. 

 

Tárgyi és anyagi erőforrások: a témához kapcsolódó könyvek, filmek, digitális anyagok 

 

FOGYASZTÓVÉDELMI PROGRAM 

A fogyasztóvédelmi oktatás célja: a fogyasztói kultúra fejlesztése és a tudatos, kritikus 

fogyasztói magatartás kialakítása és fejlesztése. 

 

Fejlesztési követelmények 

Értsék meg és a mindennapi életben fogyasztóként is tudatosan alkalmazzák a tanulók a 

fenntartható fogyasztás fogalmát. 

Kapcsolódjon össze az egészségfejlesztésben és környezeti nevelés során elsajátított egészséges 

életmód, valamint fenntartható fejlődés ismeretköre a fenntartható fogyasztás fogalmával. 
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Ennek érdekében a tanulók kapjanak ismereteket 

• a fogyasztóvédelem hatályos szabályozásáról, 
• a tudatos, kritikus fogyasztói magatartásról, 
• az ökológiai fogyasztóvédelemről, a fenntartható fogyasztásról, 
• a preventív (megelőző) fogyasztóvédelemről 
• a piacról, a marketingről, a reklámról. 

 

Az ismeretek elsajátítására, tudatosítására felhasználható keretek 

Az iskola képzési rendszerében a fogyasztóvédelemmel összefüggő ismeretek már a 9. 

évfolyamtól megjelennek a szakmai alapozó tantárgyak tananyagában. Miközben tanulóink 

elsajátítják a gazdálkodási ismeretek, a közgazdaságtan, a marketing fogalomrendszerét, a 

tanórákon lehetővé válik a fogyasztóvédelmi program egyes elemeinek mindennapi élethez 

való kapcsolása is. 

A szaktárgyakhoz és a fogyasztóvédelemhez egyaránt kapcsolódó házi dolgozatok és 

tanulmányi versenyek segítik a program megvalósulását. 

Tanulóink iskolán kívüli helyszíneken is tapasztalatokat szerezhetnek a fogyasztói magatartás 

különböző formáiról és a gazdasági élet fogyasztást befolyásoló tényezőiről. 

A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

 

A társadalmi tendenciák azt mutatják, hogy tanulóink egyre több negatív hatásnak, veszélynek 
vannak kitéve. Ezért iskolánk kiemelt feladatának tartja a szociálisan hátrányos körülmények 
között élő tanulók problémáinak kezelését, a tanulók veszélyeztetettségének megelőzését, 
illetve megszüntetését. E feladatokat az alábbiakban határozzuk meg: 

• Szociometriai felméréseket készítünk a tanulók valódi körülményeiről a személyiségi 
jogok messzemenő figyelembevételével. 

• A rossz anyagi helyzetben levő, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű diákok 
segítésének formái: 

• ingyenes tankönyvellátás biztosítása a jogszabályok által meghatározott módon, 
• tankönyvvásárlási támogatás biztosítása, 
• tanulmányi kirándulások anyagi támogatása, 
• kedvezményes ebéd biztosítása, 
• javaslat tétele rendszeres gyermekvédelmi támogatás folyósítására. 
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• Mentálisan sérült tanulók esetén pszichológus tanácsának kikérése, munkájának 
igénybevétele. 

• A tanulók jogainak fokozott védelme. 
• Az életmódprogram keretében rendszeres felvilágosító munka végzése az 

osztályfőnök, a szaktanárok és a védőnő segítségével (drog, alkohol, dohányzás). 
• Törekszünk arra, hogy minél több pedagógus szerezzen alapos ismereteket a sikeres 

kábítószer-ellenes program megvalósításához. 
• Rendszeres kapcsolattartás a tanulók szüleivel. 
• A veszélyeztetett, illetőleg hátrányos helyzetű tanulók helyzetének figyelemmel 

kísérése. 

 

A fenti feladatok összefogását az igazgató által megbízott gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 
végzi, aki folyamatosan kapcsolatot tart a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
szakembereivel, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó más 
személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal. 
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A tanuló jutalmazásának,magatartásának, szorgalmának 

értékelési elvei 

 

A tanulót a tőle elvárhatónál jobb teljesítményéért az intézmény házirendjében foglaltak 
szerint jutalmazni kell. 

Az iskola jutalomban részesíti azt a tanulót,  

• aki példamutató magatartást tanúsít,  

• vagy képességeihez mérten folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el,  

• vagy az osztálya, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez,  

• vagy iskolai, illetve iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön vesz részt,  

• vagy bármely más módon hozzájárul az iskola hírnevének magőrzéséhez és 
növeléséhez. 

 

A jutalmazás történhet írásban, szóban, illetve oklevél, könyvjutalom formájában. 

Dicséret a tanév folyamán bármikor adható, de a tanév során rendezett iskolai versenyek 
díjazottjainak az oklevelet a Hunfalvy nap alkalmából az igazgató, vagy megbízásából a 
tantestület egy tagja adja át. 

Az egész tanév során nyújtott kiemelkedő tanulmányi teljesítményért az osztályfőnök 
javaslatára az osztályozó konferencia oklevelet és könyvjutalmat ítélhet meg. 

A középiskolai tanulmányok alatt nyújtott kiváló tanulmányi eredményt és kiemelkedő 
közösségi munkát a tantestület Hunfalvy Plakettel jutalmazza. 

A tanulók magatartásának és szorgalmának értékelése az osztályfőnök, a tanulók és az 
osztályban tanító szaktanárok közös feladata. Ezt a feladatot egységes szempontrendszer 
szerint végzik. Az osztályfőnök javaslatot tesz az egyes tanulók magatartás- és 
szorgalomjegyére, melyet a szaktanárok észrevételeinek figyelembevételével véglegesítenek 
az osztályozó konferencián. 
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A dicséreteket a magatartás és szorgalom jegy kialakításánál figyelembe vesszük. 

A magatartás érdemjegy feltételei 

Magatartás Példás (5) Jó (4) Változó (3) Rossz (2) 
Aktivitás a 
közösségi 
munkában, 
példamutatás 

igen jó, 
nagyfokú 

közepes gyenge negatív vagy 
romboló 

Hatása a 
közösségre 

pozitív befolyást 
nem 
gyakorol 

nem árt negatív 

Viselkedés, 
hangnem 

kifogástalan kívánnival
ót hagy 
maga 
után 

udvariatlan, 
nyegle 

durva, 
goromba 

Fegyelmezettség nagyfokú megfelelő gyenge elégtelen 
Fegyelmező 
intézkedés 

legfeljebb egy 
igazolatlan 
órája van ( és 
ezért 1 
osztályfőnöki 
figyelmeztető
t kapott) 

Legfeljeb
b egy 
osztályfő
nöki 
intője van 
vagy 
legfeljebb 
5 
igazolatla
n órája 

Legfeljebb egy 
igazgató 
figyelmeztetőj
e van  

Van 
igazgatói 
intője vagy 
annál 
nagyobb 
büntetési 
fokozata  

 

A szorgalom érdemjegy feltételei 

Szorgalom Példás (5) Jó (4) Változó (3) Hanyag (2) 
Tanulmányi munkája igényes, 

céltudatos 
figyelme
s 

ingadozó, 
fegyelmezetle
n 

hanyag 
érdektelen 

Munkavégzés: órára 
készülés, házi feladat, 
óraközi munka 

kitartó, 
pontos,minden
t elvégez 

ösztönz
ésre 
dolgozik 

rendszertelen, 
önállótlan 

megbízhatatla
n, feladatait 
nem végzi el 

Közösségi 
feladatvállalás 

sok kevés ritka nincs 
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A középszintű érettségi vizsga témakörei tantárgyanként 

 

A magyar nyelv és irodalom középszintű érettségi vizsga témakörei 

MAGYAR NYELV 

 

1. témakör: Kommunikáció 

2. témakör: A magyarnyelvtörténete 

3. témakör: Emberésnyelvhasználat 

4. témakör: A nyelviszintek 

5. témakör: A szöveg 

6. témakör: A retorikaalapjai 

7. témakör: Stílusésjelentés 

 

Magyar nyelvitételsorésfeladatok 

A tételsor 20 tételét a részletesvizsgakövetelmény Magyar 
nyelvcíműfejezetébenfoglaltakalapjánkellösszeállítani. 

 

 

 

IRODALOM 
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1. témakör: Művek a magyarirodalomból I. Kötelezőszerzők 

Ady Endre, Arany János, BabitsMihály, József Attila, KosztolányiDezső, Petőfi Sándor 

 

2. témakör: Művek a magyarirodalomból II. VálaszthatószerzŊk 

 

BalassiBálint, Berzsenyi Dániel, CsokonaiVitézMihály, IllyésGyula, JókaiMór, KarinthyFrigyes, 
Kassák Lajos, Kertész Imre, Kölcsey Ferenc, KrúdyGyula, MikszáthKálmán, 
MóriczZsigmond,Nagy László, Nemes Nagy Ágnes, Németh László, OttlikGéza, Örkény István, 
Pilinszky János, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Szilágyi Domokos, VörösmartyMihály, Weöres 
Sándor , Zrínyi Miklós 

3. témakör: Művek a magyarirodalomból III. KortársszerzŊk 

Kortársműalkotás: a mindenkorivizsgaelőttiutolsóharmincévbenkeletkezett (írt, bemutatott, 
megjelent) irodalmialkotás. 

 

4. témakör: Művek a világirodalomból 

antikvitás, Biblia, a romantika, a realizmus, a századfordulósmodernség a 
szimbolizmustólazavantgárdig, a 20. század. 

 

5. témakör: Színházés drama 

 

Szophoklészegyműve, Shakespeare egyműve, Molière egyműve 

KatonaJózsef: Bánkbán, Madách Imre: Az ember tragédiája 

 

Egy 19. századidráma: Ibsen, Csehov, Örkény István egydrámája, Egy 20. századidráma 

 

6. témakör: Azirodalomhatárterületei 
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Egyjelenségvagyszerzővagyműfajvagyműalkotáselemzésevagybemutatása a 
lehetségestémákegyikéből.  

 

7. témakör: Regionáliskultúra, interkulturálisjelenségekés a határontúliirodalom 

 

Egyszerzővagyműalkotásvagyjelenségvagyintézménybemutatásavagyelemzése a 
lehetségestémákegyikéből. 

 

Irodalomtételsorésfeladatok 

A tételsor 20 tételét a 
részletesvizsgakövetelményIrodalomcíműfejezetébenfoglaltakalapjánkellösszeállítani. A 
tételsortúgykellösszeállítani, hogy a témakörökmindegyikéhezmegadottszámútételtartozzék.  

 

 

 

 

A matematika középszintű szóbeli érettségi vizsga témakörei 

• Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok 

• Számelmélet, algebra 

• Geometria, koordinátageometria, trigonometria 

• Valószínűség-számítás, statisztika 
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A történelem középszintű érettségi vizsga témakörei 

 

1. Az ókor és kultúrája 

2. A középkor 

3. A középkori magyar állam megteremtése és virágkora 

4. Szellemi, társadalmi és politikai változások a kora újkorban(1492-1789) 

5. Magyarország a kora újkorban (1490-1790) 

6. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora (1789-1914) 

7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon (1790-1914) 

8. A világháborúk kora (1914-1945) 

9. Magyarország a világháborúk korában (1914-1945) 

10. A jelenkor (1945-től napjainkig) 

11. Magyarország 1945-től a rendszerváltozásig 

12. Társadalmi, állampolgári, pénzügyi és munkavállalói ismeretek 

 

A szaktanár a szóbeli érettségi vizsga tételeit a következő témakörök alapján, a 40/2002. (V. 
24.) OM rendeletben foglaltaknak megfelelően állítja össze: 

Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra, pénzügyi és gazdasági ismeretek 

Népesség, település, életmód 

Egyén, közösség, társadalom, munkaügyi ismeretek 

Politikai berendezkedések a modern korban 

Politikai intézmények, eszmék, ideológiák 

Nemzetközi konfliktusok és együttműködés 

Szabad témakör 

 

A tételcímek jellemzői, összeállításuk 
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Az iskola történelmi múltja, földrajzi elhelyezkedése, névadója lehetőséget ad a szabad 
témakör kijelölésére is. 

 A szóbeli vizsgára a megadott tematika alapján a szaktanárok témakörönként kettő-négy 
konkrét tételcímet, feladatot, összesen minimum húszat, maximum huszonkettőt fogalmaznak 
meg.  

A konkrét szóbeli tételcímeknél is érvényesíteni kell azt, hogy a feladatok 60%-ban a magyar, 
40%-ban pedig az egyetemes történelemhez kapcsolódjanak, és az összes feladat 50%-át az 
1849-től napjainkig tartó korszak  történelme adja. 

 

 

Az idegen nyelvekközépszintű érettségi vizsga témakörei 

A szaktanár a szóbeli érettségi vizsga tételeit a következő témakörök alapján, a 40/2002. (V. 
24.) OM rendeletben foglaltaknak megfelelően állítja össze. 

 

1. Személyes vonatkozások, család 

- A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) 

- Családi élet, családi kapcsolatok 

- A családi élet mindennapjai, otthoni teendők 

- Személyes tervek 

2. Ember és társadalom 

- A másik ember külső és belső jellemzése 

- Baráti kör 

- A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel 

- Női és férfi szerepek 

- Ünnepek, családi ünnepek 

- Öltözködés, divat 

- Vásárlás, szolgáltatások (posta) 
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- Hasonlóságok és különbségek az emberek között 

3. Környezetünk 

- Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása) 

- A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek 

- A városi és a vidéki élet összehasonlítása 

- Növények és állatok a környezetünkben 

- Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: Mit tehetünk környezetünkért vagy a 
természet megóvásáért? 

- Időjárás 

4. Az iskola 

- Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, tagozat) 

- Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka 

- A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága 

- Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei, iskolai hagyományok 

5. A munka világa 

- Diákmunka, nyári munkavállalás 

- Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás 

6. Életmód 

- Napirend, időbeosztás 

- Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az 
egészség megőrzésében, testápolás) 

- Étkezési szokások a családban 

- Ételek, kedvenc ételek 

- Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben 

- Gyakori betegségek, sérülések, baleset 

- Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak) 
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7. Szabadidő, művelődés, szórakozás 

- Szabadidős elfoglaltságok, hobbik 

- Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

- Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport 

- Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet 

- Kulturális események 

8. Utazás, turizmus 

- A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés 

- Nyaralás itthon, illetve külföldön 

- Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése 

- Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai 

9. Tudomány és technika 

- Népszerű tudományok, ismeretterjesztés 

- A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben 

10. Gazdaság 

- A pénz szerepe a mindennapokban 

-           Vásárlás, szolgáltatások (Bank, posta) 

-           Családi gazdálkodás 

 

 

A francia és német célnyelvi civilizáció középszintű érettségi vizsga 
témakörei 

A szaktanár a szóbeli érettségi vizsga tételeit a következő témakörök alapján, a 40/2002. (V. 
24.) OM rendeletben foglaltaknak megfelelően állítja össze. 

1. A célnyelvi országok földrajza 

2. A célnyelvi országok gazdasága 



PEDAGÓGIAI PROGRAM 2018 

  

 

3. Politikai viszonyok a célnyelvi országokban 

4. Társadalmi viszonyok a célnyelvi országokban 

5. Mindennapi élet, életmód a célnyelvi országokban 

6. Hagyományok, szokások, ünnepek a célnyelvi országokban 

7. Tömegkommunikáció, média a célnyelvi országokban 

8. Környezetvédelem a célnyelvi országokban 

9. Sport a célnyelvi országokban 

10. A célnyelvi országok történelme, irodalma, művészete 
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Az angol célnyelvi civilizáció középszintű érettségi vizsga témakörei 

1. Nagy-Britannia földrajza 

Az Amerikai Egyesült Államok földrajza 

2. Nagy-Britannia korai történelme 

Az Amerikai Egyesült Államok kialakulásának előtörténete 

3. Nagy-Britannia történelme a 17. századig 

Az Amerikai Egyesült Államok kialakulásának története 

4. Nagy-Britannia történelme a 19. században 

Az Amerikai Egyesült Államok a 19. században 

5. Nagy-Britannia a 20. században 

Az Amerikai Egyesült Államok a 20. században 

6. A modern brit politikai rendszer 

Az Amerikai Egyesült Államok politikai rendszere 

7. A nemzeti tudat alakulása Nagy-Britanniában 

Az Amerikai Egyesült Államok, mint a bevándorlók országa 

8. A brit gazdaság fejlődésének főbb csomópontjai 

Az Amerikai Egyesült Államok gazdasági fejlődésének története 

9. Tradicionális értékek és a brit életszemlélet 

Hagyományos amerikai értékek 

10. A vallás szerepe a modern brit életben 

A vallás szerepe az Amerikai Egyesült Államokban 

11. Tömegkommunikáció Nagy-Britanniában 

 A média szerepe az Amerikai Egyesült Államokban 

12. Nemzeti Ünnepek Nagy-Britanniában 

 Nemzeti ünnepek az Amerikai Egyesült Államokban 
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13. A legfontosabb turisztikai látnivalók Nagy-Britanniában 

 Az Amerikai Egyesült Államok legfontosabb turisztikai látnivalói 

14. A jóléti állam működésének legfontosabb területei Nagy-Britanniában 

 A jóléti állam és a társadalmi problémák az Amerikai Egyesült Államokban 

15. A brit oktatási rendszer sajátosságai 

 Az amerikai iskolarendszer jellemzői 

16. A brit családmodell és szerepe a társadalomban 

 Az amerikai családmodell és szerepe a társadalomban 

17. Sport Nagy-Britanniában 

 Sport az Amerikai Egyesült Államokban 

18. Étkezés Nagy-Britanniában 

 Étkezési szokások az Amerikai Egyesült Államokban 

19. A brit zene 

 Zene az Amerikai Egyesült Államokban 

20. Egy brit és egy amerikai film bemutatása 

21. A brit építészet 

 Építészet az Amerikai Egyesült Államokban 

22. Egy brit és egy amerikai író vagy költő életének rövid ismertetése és egy mű elemzése 

 

Az informatika középszintű érettségi vizsga témakörei 

Az informatika középszintű érettségi vizsga témakörei 

1. Információs társadalom 

1.1. A kommunikáció 

A kommunikáció általános modellje, információs és kommunikációs technológiák és 
rendszerek 

1.2. Információ és társadalom 



PEDAGÓGIAI PROGRAM 2018 

  

 

Az informatika fejlődéstörténete, a modern információs társadalom jellemzői, informatika és 
etika, jogi ismeretek 

2. Informatikai alapismeretek - hardver 

2.1. Jelátalakítás és kódolás 

Analóg és digitális jelek, adat és az adatmennyiség, bináris számábrázolás, logikai műveletek, 
bináris karakterábrázolás, bináris kép- és színkódolás, kép és hang digitalizálás, tömörített 
adattárolás 

2.2. A számítógép felépítése 

A Neumann-elvű számítógépek, a számítógép főbb részei és jellemzői, a perifériák típusai és 
főbb jellemzőik, a számítógép részeinek összekapcsolása és üzembe helyezése, hálózatok 

2.3. Munkavédelem és ergonómia 

3. Informatikai alapismeretek - szoftver 

3.1. Az operációs rendszer és főbb feladatai 

Az operációs rendszerek részei és funkciói, az operációs rendszer felhasználói felülete, 
háttértárak kezelése, tömörítés, adatvédelem, adatbiztonság, kártevők, vírusvédelem, A 
hálózatok alapvető szolgáltatásai 

4. Szövegszerkesztés 

4.1. Szövegszerkesztő használata 

Dokumentum megnyitása, mentése, szövegbevitel, szövegjavítás,  

4.2. Szövegjavítási funkciók 

Keresés és csere, kijelölés, másolás, mozgatás, törlés, nyelvi segédeszközök 

4.3. Szövegszerkesztési alapok 

A dokumentum egységei, karakterformázás, bekezdésformázás, szakaszformázás, stílusok 

4.4. Táblázatok és objektumok a szövegben 

Táblázatkészítés a szövegszerkesztővel, körlevélkészítés, képek és alakzatok beillesztése, 
tartalomjegyzék 

5. Táblázatkezelés 

5.1. A táblázatkezelő használata 
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Táblázat megnyitása, mentése, adatok bevitele, javítása 

5.2. A táblázat szerkezete 

Cella, oszlop, sor, tartomány, munkalap 

5.3. Adatok a táblázatokban 

Cella tartalma, számformátumok, adatok rendezése, kigyűjtése, a cellahivatkozások 
használata, képletek szerkesztése, függvények alkalmazása 

5.4. Táblázatformázás 

Karakter- és cellaformázások, sor-, oszlop, tartománybeálltások, oldalbeállítások 

5.5. Diagramok és egyéb objektumok 

6. Adatbázis-kezelés 

6.1. Az adatbázis-kezelés alapfogalmai 

6.2. Az adatbázis szerkezete és kialakítása 

Az adatbázis-kezelés alapműveletei, adattípusok, adatok módosítása, törlése, adattáblák 
közötti kapcsolatok 

6.3. Alapvető adatbázis-kezelési műveletek 

Lekérdezések, számítások végzése 

6.4. Képernyő és nyomtatási formátumok 

Űrlapok és jelentések használata 

7. Információs hálózati szolgáltatások 

7.1. Kommunikáció az Interneten 

Elektronikus levelezési rendszer használata, állományok átvitele, web-szolgáltatás, 
keresőrendszerek, az internet veszélyforrásai 

7.2. Weblap készítés 

Hálózati dokumentumok szerkezete, weblap készítése weblap-szerkesztővel, formázási 
lehetőségek 

8. Prezentáció és grafika 

8.1. Prezentáció 
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Adatok bevitele és módosítása, prezentáció elkészítése és formázása 

8.2. Grafika 

Megnyitás, mentés, beszúrás, elemi alakzatok megrajzolása, módosítása, képek feldolgozása, 
formázása 

9. Könyvtárhasználat 

9.1. Könyvtárak 

A könyvtár fogalma, könyvtártípusok, könyvtári szolgáltatások 

9.2. Információ-keresés 

Információ-keresés, Információ-keresési stratégiák 

9.3. Forráshasználat 

Dokumentum-használat, kézikönyv-használat, forráskiválasztás, forrásjelölés 

 

A szóbeli vizsga követelményei: 

(a többi téma elsajátításának mérése a gyakorlati vizsgán történik) 

1.1 A kommunikáció 

1.2 Információ és társadalom 

2.1 Jelátalakítás és kódolás 

2.2 A számítógép felépítése 

2.3 Munkavédelem és ergonómia 

3.1 Az operációs rendszer és főbb feladatai 

7.1 Kommunikáció az interneten 

9.1 Könyvtárak 

9.2 Információ-keresés 

9.3 Forráshasználat 
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A földrajz középszintű érettségi vizsga témakörei 

1.1. A térképi ábrázolás 

1.2. Térképi gyakorlatok 

1.3. Az űrtérképezés 

2.1. A Naprendszer kialakulása, felépítése, helye a világegyetemben 

2.2. A Nap és kísérői 

2.3. A Föld és mozgásai 

2.4. Űrkutatás az emberiség szolgálatában 

3.1. A kőzetburok 

3.1.1. Földtörténet 

3.1.2. A Föld szerkezete és fizikai jellemzői 

3.1.3. A kőzetburok szerkezete 

3.1.4. A kőzetlemez-mozgások okai és következményei 

3.1.5. A hegységképződés 

3.1.6. A kőzetburok (litoszféra) építőkövei 

3.1.7. A Föld nagyszerkezeti egységei 

3.1.8. A föld felszínformálódása 

3.2 A levegőburok 

3.2.1. A légkör kialakulása, anyaga és szerkezete 

3.2.2. A levegő felmelegedése 

3.2.3. A légnyomás és a szél 

3.2.4. Az általános légkörzés 

3.2.5. Víz a légkörben 

3.2.6. Az időjárás és az éghajlat 

3.3 A vízburok földrajza 
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3.3.1. A vízburok kialakulása és tagolódása 

3.3.2. A világtenger 

3.3.3. A felszíni vizek és felszínalakító hatásuk 

3.3.4. A felszín alatti vizek 

3.3.5. A komplex vízgazdálkodás elemei 

3.3.6. A jég és felszínformáló munkája 

3.4. A talaj 

3.5. A geoszférák kölcsönhatásai 

4.1. A szoláris és a valódi éghajlati övezetek 

4.2. A vízszintes földrajzi övezetesség 

4.3. A forró övezet 

4.4. Mérsékeltövezet 

4.4.1. Meleg-mérsékelt öv 

4.4.2. Valódi mérsékelt öv 

4.4.3. Hideg-mérsékelt öv 

4.5. A hideg övezet 

4.6. A függőleges földrajzi övezetesség 

5.1. A népességföldrajzi jellemzői 

5.2. A települések földrajzi jellemzői 

6.1. A világgazdaság általános jellemzése, szerkezetének átalakulása és jellemző folyamatai 

6.2. A termelés, a fogyasztás és a kereskedelem kapcsolata 

6.3. A világ élelmiszer-gazdaságának jellemzői és folyamatai 

6.4. A világ energiagazdaságának és iparának átalakulása 

6.5. A harmadik és a negyedik szektor jelentőségének növekedése 

7.1. A világgazdasági pólusok 
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7.2. A világgazdaság peremterületei 

7.3. Egyedi szerepkörű országcsoportok és országok 

8.1. A Kárpát-medence természet- és társadalom-földrajzi sajátosságai 

8.2. Magyarország természeti adottságai 

8.3. Magyarország társadalmi-gazdasági jellemzői 

8.4. Hazánk nagytájainak eltérő természeti és társadalmi-gazdasági képe 

8.5. Hazánk nagyrégióinak (tervezési-statisztikai régióinak) természet- és társadalom-földrajzi 
képe 

8.6. Magyarország környezeti állapota 

9.1. Európa általános természetföldrajzi képe 

9.2. Európa általános társadalom-földrajzi képe 

9.3. Az Európai Unió földrajzi vonatkozásai 

9.4. Észak-Európa 

9.5. Nyugat-Európa 

9.6. Dél-Európa 

9.7. Közép-Európa tájainak és országainak természet- és társadalom-földrajzi képe 

9.8. Kelet-Európa természet- és társadalom-földrajzi vonásai 

10.1. A kontinensek általános természet- és társadalom-földrajzi képe 

10.2. Ázsia 

10.2.1. Általános földrajzi kép 

10.2.2. Országai 

10.2.3. Délkelet-Ázsia iparosodott és iparosodó országai 

10.2.4. Nyugat-Ázsia, arab világ 

10.3. Ausztrália és Óceánia 

10.4. Afrika általános földrajzi képe 

10.5. Amerika 
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10.5.1. Általános földrajzi kép 

10.5.2. Országai 

11.1. A geoszférák környezeti problémáinak kapcsolatai 

11.2. A népesség, a termelés és a fogyasztás növekedésének földrajzi következményei 

11.3. A környezeti válság kialakulása és az ellene folytatott küzdelem 

 

Közgazdaság ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsga 

Szóbeli témakörök 

Gazdasági és jogi alapismeretek  

Mikrogazdasági alapok 

Mikrogazdasági alapfogalmak 

A piac és működése 

A fogyasztói magatartás 

A vállalat termelői magatartása és a kínálat 

A vállalat és a termelői magatartás 

A tökéletesen versenyző vállalat és a monopólium 

A nemzetgazdaság 

A makrojövedelem áramlása 

A nemzetgazdasági teljesítmény mérése 

Az állam feladatai, az állam gazdasági szerepe 

Jogi alapismeretek 

Szerződések 

Marketing alapjai 

A marketing fogalma és alkalmazási területei  
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Pénzügyi alapismeretek  

A pénzügyi intézményrendszer és a pénzügyi szolgáltatások 

Monetáris politika 

pénzforgalom 

pénzügyi piac és termékei 

 

Adózási alapismeretek  

Az államháztartás rendszere, helyi adók 

A személyi jövedelemadó 

Az adózás alapfogalmai és az ÁFA 

 

Számviteli alapismeretek  

A számviteli törvény 

A vállalkozás vagyona 

Könyvelési tételek szerkesztése, számlakeret 
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C. SZAKMAI PROGRAM 

Szakmai tárgyak óraszámai a közismereti képzéssel 

párhuzamosan 

Nappali tagozat, közgazdaság ágazat – szakközépiskola (2019-ben érettségiző 
osztályok) 

Szakképzési modul tantárgy 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 
11500-12 
Munkahelyi egészség és 
biztonság 

Munkahelyi egészség és 
biztonság       

11504-12 
Gazdálkodási 
alaptevékenység 
ellátása 
  
  
  
  
  
  
  
  

Gazdasági és jogi 
alapismeretek       
Ügyviteli gyakorlatok    1  
Általános statisztika    1 
Statisztika gyakorlat    1 
Pénzügyi alapismeretek    2 
Pénzügy gyakorlat    1 
Adózási alapismeretek    1 
Adózás gyakorlat    1 
Számviteli alapismeretek    2 
Számvitel gyakorlat    1 

Összesen    11 

Esti tagozat, közgazdaság ágazat – szakközépiskola (2019-ben érettségiző osztályok) 

Szakképzési modul tantárgy 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 
11500-12 
Munkahelyi egészség és 
biztonság 

Munkahelyi egészség és 
biztonság       

11504-12 
Gazdálkodási 
alaptevékenység 
ellátása 
  
  
  
  
  
  
  
  

Gazdasági és jogi 
alapismeretek       
Ügyviteli gyakorlatok   0,5  
Általános statisztika   1 0,5 
Statisztika gyakorlat   0,5 0,5 
Pénzügyi alapismeretek   1 1 
Pénzügy gyakorlat    0,5 
Adózási alapismeretek    0,5 
Adózás gyakorlat    0,5 
Számviteli alapismeretek   1 1,5 
Számvitel gyakorlat    0,5 

Összesen   4 5,5 
 



PEDAGÓGIAI PROGRAM 2018 

  

 

Nappali tagozat, közgazdaság ágazat – szakgimnázium (2020-21-ben érettségiző 
osztályok) 

Szakképzési modul tantárgy 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

11504-16 
Gazdálkodási 
alaptevékenység 
ellátása 
  
  
  
  
  
  
  
  

Gazdasági és jogi 
alapismeretek  3     
Ügyviteli ismeretek     
Ügyviteli gyakorlatok     
Általános statisztika  2   
Statisztika gyakorlat  1   
Pénzügyi alapismeretek  2 1 0,5 
Pénzügy gyakorlat  1   
Adózási alapismeretek    1 
Adózás gyakorlat    1 
Számviteli alapismeretek  2 2  
Számvitel gyakorlat  1  1 

Összesen  12 3 4,5 

Mellékszakképesítés     

11884-16 
Projekttervezés* 

Támogatási alapismeretek   2 1 
Gazdálkodási statisztika   2  
Folyamat és pénzügyi 
tervezés   1 1,5 

11885-16 
Támogatáskezelés* 

Támogatási ügyvitel   2 2 
Támogatás menedzsment    2 

Összesen   7 6,5 

 

Esti tagozat, közgazdaság ágazat – szakgimnázium (2020-21-ben érettségiző 
osztályok) 

Szakképzési modul tantárgy 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

11504-16 
Gazdálkodási 
alaptevékenység 
ellátása 
  
  
  
  
  
  
  
  

Gazdasági és jogi 
alapismeretek     
Ügyviteli ismeretek     
Ügyviteli gyakorlatok     
Általános statisztika     
Statisztika gyakorlat     
Pénzügyi alapismeretek   0,5  
Pénzügy gyakorlat     
Adózási alapismeretek    0,5 
Adózás gyakorlat    0,5 
Számviteli alapismeretek   1  
Számvitel gyakorlat    0,5 

Összesen   1,5 1,5 
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Mellékszakképesítés 
     

11884-16 
Projekttervezés 

Támogatási alapismeretek   1 0,5 
Gazdálkodási statisztika   1 0,5 
Folyamat és pénzügyi 
tervezés   0,5 0,5 

11885-16 
Támogatáskezelés 

Támogatási ügyvitel   1 1 
Támogatás menedzsment    1 

Összesen   3,5 3,5 
 

Szakmai tárgyak óraszámai a szakképző évfolyamon 
Vállalkozási és bérügyintéző OKJ: 54 344 02- nappali tagozat (2016-os OKJ alapján) 

Követelmény modul Tantárgy 5/13 évfolyam 
elmélet gyakorlat 

11499-12 
Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II. 0,5 - 

11498-12 
Foglalkoztatás I. 

Foglalkoztatás I.  2 - 

 
11506-16 
Vállalkozásfinanszírozási és 
adózási feladatok 

Vállalkozásfinanszírozás 2 - 
Vállalkozás-finanszírozási gyakorlat  - 1 
Adózás 3 - 
Elektronikus adóbevallás gyakorlata - 1 

10151-16 
Bérügyi szakfeladatok 
ellátása 

Bérügyi feladatok 2 - 
Bérügyi gyakorlat - 1 

10152-16 
Kis- és középvállalkozások 
gazdálkodási feladatai 

Kis- és középvállalkozások gazdálkodása 3 - 
Üzleti tervkészítés gyakorlata - 1,5 

10153-16  
Könyvvezetési feladatok 

Könyvvezetés 4 - 
Pénzforgalmi könyvviteli gyakorlat - 2 

10154-16 
Munkaerő-gazdálkodás 

Munkaerő-gazdálkodás 3 - 
Bérszámfejtési gyakorlat - 2 

10155-16 
Társadalombiztosítási 
szakfeladatok ellátása 

Társadalom-biztosítás 2 - 
TB-gyakorlat - 1 

 Szakmai idegen nyelv 4 - 
Összesen 25,5 9,5 

35 
 

Vállalkozási és bérügyintéző OKJ: 54 344 02- nappali tagozat (2018-as OKJ alapján) 

Követelmény modul Tantárgy 5/13 évfolyam 
elmélet gyakorlat 



PEDAGÓGIAI PROGRAM 2018 

  

 

11499-12 
Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II. 0,5 - 

11498-12 
Foglalkoztatás I. 

Foglalkoztatás I.  2 - 

 
11506-16 
Vállalkozásfinanszírozási és 
adózási feladatok 

Vállalkozásfinanszírozás 2 - 
Vállalkozás-finanszírozási gyakorlat  - 1 
Adózás 3 - 
Elektronikus adóbevallás gyakorlata - 1 

10151-16 
Bérügyi szakfeladatok 
ellátása 

Bérügyi feladatok 2 - 
Bérügyi gyakorlat - 1 

10152-16 
Kis- és középvállalkozások 
gazdálkodási feladatai 

Kis- és középvállalkozások gazdálkodása 3,5 - 
Üzleti tervkészítés gyakorlata - 2 

10153-16  
Könyvvezetési feladatok 

Könyvvezetés 4 - 
Pénzforgalmi könyvviteli gyakorlat - 2 

10154-16 
Munkaerő-gazdálkodás 

Munkaerő-gazdálkodás 3 - 
Bérszámfejtési gyakorlat - 2 

10155-16 
Társadalombiztosítási 
szakfeladatok ellátása 

Társadalom-biztosítás 2 - 
TB-gyakorlat - 1 

 Szakmai idegen nyelv 4 - 
Összesen 25 10 

35 
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Vállalkozási és bérügyintéző OKJ: 54 344 02- esti tagozat (2016-os OKJ szerint, 2019-
ben vizsgázók) 

Követelmény modul Tantárgy 1/13. évfolyam 2/14. évfolyam - 
5/13 évfolyam 

elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat 
11499-12 
Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II.   0,25 - 

11498-12 
Foglalkoztatás I. 

Foglalkoztatás I.    1 - 

 
11504-16 
Gazdálkodási 
alaptevékenység 
ellátása 
 

Gazdasági és jogi 
alapismeretek 

  - - 

Ügyviteli ismeretek    - - 
Ügyviteli gyakorlatok   - - 
Általános statisztika   - - 
Statisztika gyakorlat   - - 
Pénzügyi alapismeretek    - - 
Pénzügy gyakorlat   - - 
Adózási alapismeretek   - - 
Adózás gyakorlat   - - 
Számviteli alapismeretek   - - 
Számvitel gyakorlat   - - 

 
11506-16 
Vállalkozásfinanszírozási 
és adózási feladatok 

Vállalkozásfinanszírozás   1 - 
Vállalkozás-finanszírozási 
gyakorlat  

  - 0,5 

Adózás   1,5 - 
Elektronikus adóbevallás 
gyakorlata 

  - 1 

10151-16 
Bérügyi szakfeladatok 
ellátása 

Bérügyi feladatok   1 - 
Bérügyi gyakorlat   - 1 

10152-16 
Kis- és 
középvállalkozások 
gazdálkodási feladatai 
 

Kis- és 
középvállalkozások 
gazdálkodása 

  1,5 - 

Üzleti tervkészítés 
gyakorlata 

  - 1 

10153-16  
Könyvvezetési feladatok 
 

Könyvvezetés   1,75 - 
Pénzforgalmi könyvviteli 
gyakorlat 

  - 1 

10154-16 
Munkaerő-gazdálkodás 

Munkaerő-gazdálkodás   1,5 - 
Bérszámfejtési gyakorlat   - 1 

10155-16 
Társadalombiztosítási 
szakfeladatok ellátása 

Társadalom-biztosítás   1 - 
TB-gyakorlat   - 0,5 

 Szakmai idegen nyelv   1  
Összesen    11,5 6 

 17,5 
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Vállalkozási és bérügyintéző OKJ: 54 344 02- esti tagozat (2018-as OKJ szerint, 
felmenő rendszerben) 

Követelmény modul Tantárgy 1/13. évfolyam 2/14. évfolyam - 
5/13 évfolyam 

elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat 
11499-12 
Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II. - - 0,25 - 

11498-12 
Foglalkoztatás I. 

Foglalkoztatás I.  - - 1 - 

 
11504-16 
Gazdálkodási 
alaptevékenység 
ellátása 
 

Gazdasági és jogi 
alapismeretek 

2 - - - 

Ügyviteli gyakorlatok - 2,4 - - 
Általános statisztika 2 - - - 
Pénzügyi alapismeretek  3 - - - 
Pénzügy gyakorlat - 1,2 - - 
Adózási alapismeretek 2 - - - 
Adózás gyakorlat - 0,6 - - 
Számviteli alapismeretek 2,5 - - - 
Számvitel gyakorlat - 1,8 - - 

 
11506-16 
Vállalkozásfinanszírozási 
és adózási feladatok 

Vállalkozásfinanszírozás - - 1 - 
Vállalkozás-finanszírozási 
gyakorlat  

- - - 0,6 

Adózás - - 1,5 - 
Elektronikus adóbevallás 
gyakorlata 

- - - 0,6 

10151-16 
Bérügyi szakfeladatok 
ellátása 

Bérügyi feladatok - - 1 - 
Bérügyi gyakorlat - - - 0,6 

10152-16 
Kis- és 
középvállalkozások 
gazdálkodási feladatai 
 

Kis- és 
középvállalkozások 
gazdálkodása 

- - 1,5 - 

Üzleti tervkészítés 
gyakorlata 

- - - 1,2 

10153-16  
Könyvvezetési feladatok 
 

Könyvvezetés - - 1,75 - 
Pénzforgalmi könyvviteli 
gyakorlat 

- - - 1,2 

10154-16 
Munkaerő-gazdálkodás 

Munkaerő-gazdálkodás - - 1,5 - 
Bérszámfejtési gyakorlat - - - 1,2 

10155-16 
Társadalombiztosítási 
szakfeladatok ellátása 

Társadalom-biztosítás - - 1 - 
TB-gyakorlat - - - 1,6 

 Szakmai idegen nyelv     
Összesen  11,5 6 10,5 7 

17,5 17,5 
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Nem ágazati képzésben részt vevők tanulmányainak beszámítása a 
szakképzés 1/13 évfolyamára – közgazdasági szakmacsoportból 

modul tantárgy tananyagegység beszámított tananyagtartalom 
Gazdálkodási 
alaptevékenys
ég ellátása 

Gazdasági és jogi 
alapismeretek 

Mikrogazdasági alapok Gazdálkodási ismeretek 9. évf. 
A fogyasztói magatartás és a 
kereslet 

Gazdálkodási ismeretek 9. évf. 
Elméleti gazdaságtan 11. évf. 

A vállalat termelői 
magatartása és a kínálat 

Gazdálkodási ismeretek 9. évf. 
Elméleti gazdaságtan 11. évf. 

A vállalkozások alapítása, 
működése 

Gazdálkodási ismeretek 9. évf. 

A gazdasági élet szereplői, az 
állam feladatai 

Gazdálkodási ismeretek 10. évf. 
Üzleti gazdaságtan II. 11-12. évf. 

A nemzetgazdaság ágazati 
rendszere 

Elméleti gazdaságtan11-12. évf.  

A marketing alapjai Üzleti gazdaságtan II. 11. évf. 
Jogi alapismeretek Gazdálkodási ismeretek 10. évf. 
Tulajdonjog Gazdálkodási ismeretek 10. évf. 
A kötelmi jog Gazdálkodási ismeretek 10. évf. 

Ügyviteli 
gyakorlatok 

Tízujjas vakírás Információkezelés 9-10. évf. 
Szövegformázás 
Levelezés és iratkezelés 
Üzleti kommunikáció Kommunikáció 10. évf. 

Általános 
statisztika 

Statisztikai alapfogalmak Üzleti gazdaságtan I. 11. évf. 
Az információsűrítés 
legjellemzőbb módszerei, 
eszközei 
Főátlagok, összetett 
intenzitási viszonyszámok 
összehasonlítása 
Az érték-, ár- és 
volumenindex 
a grafikus ábrázolás Üzleti gazdaságtan I. 11. évf. 

Informatika 11-12. évf. 
Pénzügyi 
alapismeretek 

Pénzügyi szektor alapvetései Gazdálkodási ismeretek 9. évf. 
Üzleti gazdaságtan II. 12. évf. 

Pénzügyi intézményrendszer Gazdálkodási ismeretek 9. évf. 
Üzleti gazdaságtan II. 12. évf. 

A pénzforgalom Üzleti gazdaságtan I. 12. évf. 
A pénzügyi piac és termékei Üzleti gazdaságtan II. 11-12. évf. 
Biztosítási alapismeretek Gazdálkodási ismeretek 9. évf. 

Pénzügy 
gyakorlat 

A pénz időértéke Üzleti gazdaságtan II. 11-12. 
évfolyam 
Elméleti gazdaságtan 11. évf. 

Az értékpapírok értékelése Üzleti gazdaságtan I 11. évf.  
Üzlet gazdaságtan II. 12 évf. 
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Valuta, deviza-árfolyama Gazdálkodási ismeretek 9. évf.  
Üzleti gazdaságtan II. 12. évf. 
Elméleti gazdaságtan 12. évf. 

Adózási 
alapismeretek 

Az államháztartás rendszere Üzleti gazdaságtan II. 11. évf. 
Adózási alapfogalmak Gazdálkodási ismeretek 10. évf. 

Üzleti gazdaságtan II. 11. évf. 
Kiemelt adónemek Üzleti gazdaságtan II. 12. évf. 

Adózás gyakorlat Személyi jövedelemadó Üzleti gazdaságtan II. 12. évf. 
Általános forgalmi adó Üzleti gazdaságtan I. 11. évf. 
Helyi adók Üzleti gazdaságtan II. 11. évf. 

Számviteli 
alapismeretek 

A számviteli törvény Üzleti gazdaságtan I. 11. évf. 
A vállalkozás vagyona 
A könyvelési tételek 
szerkesztése, a számlakeret 
Tárgyi eszközök elszámolása Üzleti gazdaságtan I. 12. évf. 
A vásárolt készletek 
elszámolása 
A jövedelem elszámolás 
A saját termelésű készletek 
elszámolása 
Termékértékesítés 
elszámolása 

Számvitel 
gyakorlat 

A pénzkezeléshez kapcsolódó 
bizonylatok 

Üzleti gazdaságtan I. 12. évf. 

A tárgyi eszközök 
nyilvántartása 
A vásárolt készletek 
bizonylatai 
Pénzügyi analitika 
számítógépen 

nem számítjuk be 

 

 

Nem ágazati képzésben részt vevők tanulmányainak beszámítása a 
szakképzés 1/13 évfolyamára – kereskedelem-marketing, üzleti 
adminisztráció szakmacsoportból 

 

modul tantárgy tananyagegység beszámított tananyagtartalom 
Gazdálkodási 
alaptevékenys
ég ellátása 

Gazdasági és jogi 
alapismeretek 

Mikrogazdasági alapok Közgazdasági alapismeretek 11. 
évf. 

A fogyasztói magatartás és a 
kereslet 

Közgazdasági alapismeretek 11. 
évf. 

A vállalat termelői 
magatartása és a kínálat 

Közgazdasági alapismeretek 11. 
évf. 
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A vállalkozások alapítása, 
működése 

Gazdálkodási ismeretek 9. évf. 

A gazdasági élet szereplői, az 
állam feladatai 

Közgazdasági alapismeretek 12. 
évf. 

A nemzetgazdaság ágazati 
rendszere 

Közgazdasági alapismeretek 12. 
évf. 

A marketing alapjai Marketing 11. évf. 
Jogi alapismeretek Gazdálkodási ismeretek 10. évf. 
Tulajdonjog Gazdálkodási ismeretek 10. évf. 
A kötelmi jog Gazdálkodási ismeretek 10. évf. 

Ügyviteli 
gyakorlatok 

Tízujjas vakírás Informatika 11-12. évf. - 
szövegformázás Szövegformázás 

Levelezés és iratkezelés 
Üzleti kommunikáció Marketing 12. évf. 

Általános 
statisztika 

Statisztikai alapfogalmak Gazdálkodási ismeretek 11-
12. évfolyam  
 
kivétel: index számítás 

Az információsűrítés 
legjellemzőbb módszerei, 
eszközei 
Főátlagok, összetett 
intenzitási viszonyszámok 
összehasonlítása 
Az érték-, ár- és 
volumenindex 
a grafikus ábrázolás Gazdálkodási ismeretek 11-

12. évfolyam  
 
kivétel: index számítás 

Pénzügyi 
alapismeretek 

Pénzügyi szektor alapvetései Gazdálkodási ismeretek 10. évf. 
Pénzügyi intézményrendszer Gazdálkodási ismeretek 10. évf. 
A pénzforgalom Gazdálkodási ismeretek 10. évf. 
A pénzügyi piac és termékei Gazdálkodási ismeretek 10. évf. 
Biztosítási alapismeretek Gazdálkodási ismeretek 10. évf. 

Pénzügy 
gyakorlat 

A pénz időértéke Közgazdasági alapismeretek 11. 
évf. 

Az értékpapírok értékelése  
Valuta, deviza-árfolyama Közgazdasági alapismeretek 12. 

évf. 
Adózási 
alapismeretek 

Az államháztartás rendszere Gazdálkodási ismeretek 10. évf. 
Adózási alapfogalmak Gazdálkodási ismeretek 10. évf. 
Kiemelt adónemek  

Adózás gyakorlat Személyi jövedelemadó Gazdálkodási ismeretek 11-12. 
évf. 

Általános forgalmi adó Gazdálkodási ismeretek 12. évf. 
Helyi adók  

Számviteli 
alapismeretek 

A számviteli törvény Gazdálkodási ismeretek 11. évf. 
A vállalkozás vagyona 
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A könyvelési tételek 
szerkesztése, a számlakeret 
Tárgyi eszközök elszámolása könyvelés nem volt a 

tananyagban A vásárolt készletek 
elszámolása 
A jövedelem elszámolás 
A saját termelésű készletek 
elszámolása 
Termékértékesítés 
elszámolása 

Számvitel 
gyakorlat 

A pénzkezeléshez kapcsolódó 
bizonylatok 

Gazdálkodási ismeretek 11-12. 
évf. 

A tárgyi eszközök 
nyilvántartása 
A vásárolt készletek 
bizonylatai 
Pénzügyi analitika 
számítógépen 

nem számítjuk be 
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MELLÉKLET 

 

Közismereti tantárgyi tantervek 

Szakmai helyi tantervek 
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SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉG VÉLEMÉNYEZÉSE 
 

A szülői szervezet véleményezési jogát jelen Pedagógiai Program felülvizsgálata során, a 

jogszabályban meghatározott ügyekben gyakorolta. 

 

Budapest, 2018. augusztus 31. 

 _____________________________ 

 szülői szervezet képviselője 
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DÖK VÉLEMÉNYEZÉSE 
 

A diákönkormányzat véleményezési jogát jelen Pedagógiai Program felülvizsgálata során, a 

jogszabályban meghatározott ügyekben gyakorolta. 

 

 

Budapest, 2018. augusztus 31. 

 

 

 _____________________________ 

 diákönkormányzat vezetője 
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KÖZALKALMAZOTTI TANÁCS VÉLEMÉNYEZÉSE 
 

A Közalkalmazotti tanács véleményezési jogát jelen Pedagógiai Program felülvizsgálata során, 

a jogszabályban meghatározott ügyekben gyakorolta. 

 

 

Budapest, 2018. augusztus 31. 

 

 

 

 _____________________________ 

 KT elnöke 
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PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSA 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 70.§ (2) alapján a nevelőtestület a 
pedagógiai programot elfogadta. 

 

Budapest, 2018. augusztus 31. 

 

 

________________________________ ________________________________ 

 hitelesítő nevelőtestületi tag   hitelesítő nevelőtestületi tag 
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PEDAGÓGIAI PROGRAM JÓVÁHAGYÁSA 
 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69.§ (1) alapján a nevelőtestület által 
elfogadott pedagógiai programot jóváhagyom. 

 

Budapest, 2018. augusztus 31. 

 

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

Plánk Tibor, igazgató 
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

1. A Pedagógiai Program módosításának hatályba lépése 

 

Ezzel hatályát vesztette a BGSZC Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és 

Kereskedelemi Szakgimnáziuma 2017. május 19-án jóváhagyott Pedagógiai Programja, egyben 

ez a Pedagógiai Program egységes szerkezetbe foglalt módosított szövege. 

 

A Pedagógiai Program 2018. szeptember 1. napján az igazgató jóváhagyásával lép hatályba, és 

visszavonásig érvényes. 

 

2. A Pedagógiai Program felülvizsgálata 

A Pedagógiai Program felülvizsgálatára sor kerül jogszabályi előírás alapján, illetve jogszabály 

változás esetén, vagy ha a módosítást kezdeményezi a diákönkormányzat, az intézmény 

dolgozóinak és tanulóinak nagyobb csoportja, a szülői szervezet. 

A kezdeményezést és a javasolt módosítást az iskola igazgatójához kell beterjeszteni. 

Budapest, 2018. augusztus 31. 

 

 ________________________ 

 igazgató 
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