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"Nemcsak az a fontos, hogy milyen világot 

hagyunk a gyerekekre, 

hanem az is,  hogy milyen gyerekeket 

hagyunk a világra." 
 
  /UNESCO jelmondat/ 
 
 
 
 
 

 

 

A Budapest VI. Kerületi Kölcsey Ferenc Gimnáziumban a nevelő és oktató 

munka a pedagógiai program alapján folyik, amely a 2011.évi - a nemzeti köznevelésről 

szóló - CXC. törvény figyelembe vételével készült. 

A pedagógiai program magában foglalja a nevelési programot és a helyi tanter-

vet. A 2012. évi NAT-on alapuló kerettantervekre épülő, az egyes tantárgyakra vonat-

kozó helyi tantervek külön kiadványként jelennek meg. 
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Beveze tés  

Arcu la t ró l ,  cé l rendsze r rő l ,  s t ra tég iá ró l  röv iden  

 

A Budapest VI. Kerületi Kölcsey Ferenc Gimnázium 1898 óta működő, a nyelvoktatásban és 

a sportban folyamatosan kiemelkedő eredményeket elérő, 800 fő feletti diáklétszámmal mű-

ködő iskola. 

 

Intézményünk arculatát a sokszínűség jellemzi.   

A Kölcsey Ferenc Gimnázium 7 NYELVEN BESZÉLŐ ISKOLA, ahol az emelt szintű nyelvok-

tatás több változata is működik. Hagyományosan és kiemelten fontos a francia, amely az 1987 

óta működő két tanítási nyelvű tagozat célnyelve. Célunk, hogy minden diákunk használható 

nyelvtudást kapjon. Az idegen nyelvek számunkra elsősorban nem tantárgyak, hanem az is-

meretszerzésnek és a kommunikációnak az eszközei. Ezért megragadunk minden alkalmat, 

hogy az általunk használt idegen nyelveken a tanórákon kívül is közvetítsünk kulturális tartal-

makat. A nyelvi napok, a külföldi utak és diákcserék, a partnerintézményekkel közösen szer-

vezett programok mind ezt a célt szolgálják. E stratégiai célunk eredményességét a belső és 

a központi mérések és vizsgák, a tanulmányi versenyeredmények és a nyelvvizsgákról szóló 

statisztikák alapján értékeljük. Az eredmények az év végi beszámoló részei, és az iskolai hon-

lapon publikusak. Ezekből az értékelésekből kiindulva megpályázunk hazai és külföldi minő-

ségi díjakat, elismeréseket. Erre az „Akkreditált kiváló tehetségpont” címünk is kötelez. 

 

A sport iránti elkötelezettségünk, az élsportolók differenciált támogatása és tanulóink egyesü-

leti és diákolimpiai eredményei alapján KÖZNEVELÉSI TÍPUSÚ SPORTISKOLA is vagyunk. 

Elsődleges feladatunknak érezzük, hogy az élsportolói osztályokba jelentkező fiatalok kibon-

takoztathassák sportbeli tehetségüket, és egy olyan szellemi hátteret kapjanak, amellyel spor-

tolói pályafutásuk befejezését követően a civil életben is megtalálják a helyüket. Ezért ennek 

a képzésnek az eredményességét nemcsak a sportsikereken keresztül értékeljük, hanem a 

tanulmányi és a kompetenciaméréseken elért eredmények elemzésével is. A sportiskolai osz-

tályok jelenléte révén igyekszünk az intézmény egészét "sportossá" tenni, mert hiszünk a moz-
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gás testi-lelki egészségünkre tett jótékony hatásában. A színvonalas testnevelés tárgyi feltét-

eleinek a megteremtését is a köznevelési típusú sportiskolai rendszer, illetve az azt fenntartó 

Magyar Olimpiai Bizottság teszi lehetővé. 

 

FELADATUNK az alapműveltség biztosításával az érettségire és a továbbtanulásra felkészí-

teni diákjainkat. Mindezt jó légkörben, az eredményes tanulás lehetőségét biztosítva kívánjuk 

elérni. A tanulás támogatását továbbá az azt segítő környezet kialakításával és az infokom-

munikációs (IKT) eszközök minél szélesebb alkalmazásával szolgáljuk. Mentoráló iskolaként 

igyekszünk az élen járni az e-learning módszer alkalmazásában (Kölcsey Oktatási Portál). Sa-

ját pedagógusaink folyamatosan részt vehetnek erre irányuló belső továbbképzésen. Az ok-

tató munka minden pillanata nevelő hatású is, ezért tudatosan és folyamatosan közvetíteni 

kívánjuk a humanista értékeket: a toleranciát és az együttműködést, a másik emberrel szem-

ben tanúsított korrekt magatartást, a pontosságot. Különösen fontosnak gondoljuk a környe-

zetünkkel foglalkozó felelős gondolkodást. Ezért az ökológiai szemléletű képzésben részt vevő 

diákjaink és tanáraik az egész iskola részére is szerveznek közösségi programokat. A közös-

ségépítésben kiemelten nagy szerepet kap a diákönkormányzat, amely folyamatosan kínál 

tanórán kívüli programokat. A hatékony kommunikáció érdekében az intézmény belső és külső 

partnerei részére folyamatos kapcsolattartást ajánlunk többféle csatornán keresztül. A belső 

partnerek elsődlegesen az elektronikus naplóban, a külsők a honlapon keresztül tájékozód-

hatnak, illetve vehetik föl a kapcsolatot egymással, velünk. 

 

Azt szeretnénk, hogy diákjaink értékes emberi kapcsolatok birtokában hagyják el az alma ma-

tert. Ezért – az idegen nyelvi és a testnevelési mellett – a harmadik elismert tehetségterületünk 

az interperszonális. Szakképzett drámatanáraink, idegen nyelvi és magyartanáraink, szakkör-

vezetőink, osztályfőnökeink komoly munkát fordítanak arra, hogy tanulóink a világban és ma-

gukban eligazodni képes, a bennük megszülető érzéseket és gondolatokat megfogalmazni 

kész, a környezetükkel hatékonyan kommunikáló felnőttekké váljanak. S ebben segítségükre 

van az egész nevelői kar, amely mindig tudatosan tervezi meg az előtte álló tanévet, elkötele-

zett hivatása mellett és céljai megvalósításában, folyamatosan képzi magát, nyitott a változá-

sokra és a partnerekkel való együttműködésre, kész az önreflexióra, az eredmények értékelé-

sére és a folyamatok újragondolására. 
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Az iskola  ada ta i  

 Az iskola 

 elnevezése: Budapest VI. Kerületi Kölcsey Ferenc Gimnázium 

 székhelye: 1063 Budapest 

 Munkácsy Mihály utca 26.   (28334 hrsz.) 

 OM azonosító: 035232 

 fenntartó és felügyeleti szerve: 

 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

 tankerület: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

 Budapest VI. Tankerülete 

 működtető: Budapest Fővárosi Önkormányzat, 

 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete 

 jogállása: önálló jogi személy 

 alaptevékenysége: gimnáziumi nevelés – oktatás (nappali rendszerű) 

 típusa: gimnázium 

 évfolyamainak száma: 9-12. (4 évfolyamos gimnázium), 

  9/Ny-12. (nyelvi előkészítő osztállyal folyó oktatás), 

9/Kny-12. (célnyelvi előkészítéssel folyó két tanítási 

nyelvű gimnáziumi oktatás). 

 tagozata: két tanítási nyelvű gimnáziumi oktatás francia nyelven 

 egyéb alapfeladatai: nyelvi előkészítő 

 köznevelési típusú sportiskolai nevelés 

 mozgásszervi fogyatékos tanulók nevelése-oktatása 

  

 A tanulók 

  létszáma: 800 - 832 

 életkora: 14 -19 év 

 családi háttere a legtöbb esetben rendezett, bár igen sok a gyermekét 

 egyedül nevelő szülő. A családok anyagi helyzete átlagos, 

  rendszeres támogatásra osztályonként egy-két gyerek szorul. 

A tanulók kb. 85 %-a fővárosi lakos (kb. 10 % a kerületi lakhelyű), 15 %-a  

  pedig Budapest környékéről jár be. A köznevelési típusú sport

 iskolai képzésben részt vevők igazolt sportolók. 
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 A tantestület 

 létszáma: 73 

 összetétele:  Minden tanár egyetemi szintű tanári végzettséggel és

 szakképzettséggel rendelkezik. Minden oktatott tantárgynak megfelelő szak, 

szakpárosítás előfordul. Tíz tantárgyi szakmai munkaközösség működik (ma-

gyar, történelem, matematika, fizika, biológia/földrajz, testnevelés, osztályfő-

nöki, angol nyelv, francia nyelv, két tanítási nyelvű). Vannak szakvizsgázott pe-

dagógusok, mestertanárok, vezető tanári feladatok ellátására felkért pedagó-

gusok. 

Az iskola  he lyze te  és  hagyománya i  

 A budapesti Kölcsey Ferenc Gimnázium egyike a főváros nagy múltú tanintézményei-

nek. 1898-ban alapították. 1921-ben vette fel Kölcsey Ferenc nevét. Az 1909-ben épült két-

emeletes iskola Terézváros egyik patinás épülete. 

 

 A gimnázium az elmúlt száz év tükrében elsősorban humán beállítottságú, a nyelvokta-

tásban folyamatosan kiemelkedő eredményeket felmutató iskola. Latint, görögöt, németet és 

franciát már a legkorábbi időkben is lehetett a Kölcseyben tanulni, a 20-as években pedig már 

olaszt és angolt is választhattak növendékeink. 

Jelenleg tanulóink négy éven át két idegen nyelvet tanulnak, melyeket a következő hét nyelv 

közül választhatnak: angol, francia, német, olasz, orosz, latin, portugál.  

1987 óta magyar-francia két tanítási nyelvű osztályok működnek /évfolyamonként két osztály 

F,G/, melyek 5 éves képzési idejűek. A négy gimnáziumi osztályt nyelvi előkészítő előzi meg, 

és a képzési idő további részében több tantárgyat franciául, csoportbontásban tanulnak a ta-

nulók (ez a tanár-ellátottság függvényében változhat, de jellemzően matematika, fizika, egye-

temes történelem, földrajz, célnyelvi civilizáció). A két tanítási nyelvű tanulók kétnyelvű érett-

ségit tesznek. Két tannyelvű érettségi birtokában tanulóink nyelvi meghallgatás nélkül beirat-

kozhatnak franciaországi egyetemekre. 

Egy osztályban hagyományosan emelt szintű angol tanítás folyik. A 2004/05. tanév óta ez 

nyelvi előkészítő évvel indul, így itt a képzés 5 éven át tart. 

A D osztályunk ugyancsak nyelvi előkészítős, fele az angol, fele az olasz nyelvet tanulja emelt 

óraszámban. 

Létezik általános tantervű ökológiai osztályunk, amelyben az angol mellett igen gazdag a 

nyelvi kínálatunk. 
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Az elmúlt évtizedekben az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen /OKTV/ idegen nyel-

vekből sok helyezést szereztünk. 

 

Az intézmény másik büszkesége a sportolókkal való foglalkozás. 1985 óta élsportoló osztályok 

működnek, ahol az élsportolók tanulmányi és sport munkájának az összehangolására különös 

gondot fordítunk. 2007-től kezdve köznevelési típusú sportiskolaként is működünk, eredmé-

nyeink alapján kétszer nyertük el kategóriánkban a „legjobb” minősítést. 

Nagy hagyományokkal rendelkeznek  Diák Sportköreink. A hazai versenyek mellett időnként 

nemzetközieken is megméretünk. Gyakran vesznek részt egykori és jelenlegi diákjaink az 

olimpiákon. 

 

Énekkarunk és zenekarunk sokszor kapott arany minősítést, „Év Kórusa” címet is szereztünk. 

Hagyományosan decemberben szervezünk ünnepi koncertet, amelyre meghívjuk korábbi dol-

gozóinkat is. Április utolsó péntekén öregdiák-délutánt tartunk, amelyen szintén fellépnek éne-

keseink. 

Tehetséggondozó köreink további művészeti ágakat képviselnek. Nagy hagyományokkal mű-

ködnek színjátszó és rajz szakköreink. Előbbiek itthoni és külföldi rendezvényeken, versenye-

ken is képviselik iskolánkat. Úttörő szerepet vállaltunk a playback diákszínjátszás magyaror-

szági hagyományainak a kialakításában. Francia nyelvű színjátszó szakkörünk révén nemzet-

közi kapcsolatainkat is gazdagítjuk. 

 

UNESCO-asszociált iskola vagyunk 1970 óta. Részt veszünk a MUB programjain, kapcsolatot 

tartunk más belföldi és külföldi UNESCO-iskolákkal és kirándulás szintjén a világörökség-he-

lyekkel.  

Folyamatosan keressük a kapcsolatokat európai középiskolákkal diákcserék és pályázati for-

rásokból támogatott projektek megvalósítására. Tagjai vagyunk a LabelFrancEducation minő-

ségi díjjal rendelkező, francia nyelvet oktató középiskolák hálózatának, amelyben újabb lehe-

tőségek adódnak az együttműködésre. 

 

Fontosnak tartjuk a közösségi programok hagyományainak a folytatását és megújítását is. Tá-

bort és programokat szervezünk az újonnan érkező diákoknak (a „gólyáknak”), s emlékeze-

tessé tesszük a tanulmányokat lezáró utolsó évet is (szalagavató bál, ballagás). 

A közösségi programokat egyrészt a diákönkormányzat (DIÖK-nap, gólyatábor), másrészt a 

szakmai munkaközösségek (történelmi tárgyú megemlékezések, idegen nyelvi napok, francia 

tábor, természettudományos hét, tematikus napok, sportnap), harmadrészt pedig az adott fel-

adatra (szakmák napja, jótékonysági vásár, öregdiák-délután, nyílt napok) létrejött munkacso-
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portok szervezik. E programok egyaránt szolgálnak oktatási és nevelési célokat, segítik a te-

hetséggondozást, a közösségfejlesztést, fenntartják és gazdagítják a külső és belső kapcso-

latrendszert. Tervezésük e célok figyelembe vételével történik a tanév elején (munkaközösségi 

és nevelőtestületi szinten). Előkészítésük és megvalósításuk a pedagógus kompetenciák 

mindegyikét szolgálják. 

 

Külön hangsúlyt kapnak azok a rendezvények, amelyek úgy is a „sajátjaink”, hogy a Kölcsey 

Gimnázium múltjához és névadójához kapcsolódnak. Ezeknek is a kölcseys szellemiséget kell 

erősíteniük.  

A névadó emlékének ápolása céljából megemlékezünk a Magyar Kultúra Napjáról, megkoszo-

rúzzuk az iskolai és a Batthyány téri Kölcsey-szobrot, kapcsolatot tartunk a Kölcsey Társaság-

gal, Kölcsey-emlékéremmel jutalmazzuk azokat a ballagó diákokat, akik kiemelkedő tanulmá-

nyi és közösségi munkát végeztek gimnáziumi éveik során. Az új diákoknak szervezett Köl-

csey-órán és a névadó pályájáról szóló irodalom órákon méltatjuk a haza és haladás elvét 

meghirdető liberális gondolkodó értékrendjét, erkölcsi példamutatását, és közvetítjük máig ak-

tuális Parainesisét. 

Tudatosítjuk diákjainkban, hogy olyan iskolaközösség tagjai, amelyben számos közismertté 

lett diák és tanár tevékenykedett korábban. Minden évben megemlékezünk Babits Mihályról, 

aki iskolánk tanára volt, továbbá egykori diákunkról: Gérecz Attiláról. 

Az olimpiákat követően meghívjuk azokat az olimpikonokat, akik gimnáziumunkba jártak, és 

tablót készítünk portréikkal. Iskolatörténeti kiállításunkon és honlapunkon mutatjuk be a köl-

cseys hírességeket. Azért, hogy később a mi időnk is dokumentált és ismert legyen, évkönyvet 

szerkesztünk. 

Múlt és jelen kapcsolatát szolgálja a nyugdíjas és az öregdiák-találkozó is, továbbá az az új 

keletű hagyomány, hogy a tanévet szeptember 1-jén az intézményvezető egy korábbi Kölcsey-

diákkal közösen nyitja meg. 
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Az iskola  veze tés i  szerkeze te ,  éves  munkaterve  

 A gimnázium élén az intézményvezető áll, aki az iskola egyszemélyi felelős vezetője. 

Munkáját három helyettes segíti, akik munkamegosztáson alapuló munkaköri leírás és az 

SzMSz szerint önállóan, személyes felelősséggel végzik munkájukat. A munkaközösség-ve-

zetők feladat-, hatás- és jogkörét ugyancsak az SzMSz és a munkaköri leírás tartalmazza.  

Az iskolában folyó ügyintézést és a partnerekkel való kapcsolattartást segítik az iskolatitkárok.  

Az iskola irányításában részt vevő testületek: 

 - nevelőtestület, 

 - egy osztályban tanítók közössége 

 - szakmai munkaközösségek, 

 - szülői szervezet (SzSz), 

 - diákönkormányzat (DIÖK), 

 - közalkalmazotti tanács (KT), 

 - önértékelési csoport (BECS) 

 - szakszervezet, 

 - intézményi tanács (IT).  

 

Az értekezlet műfajú egyeztetések közül az előre tervezhetők a munkatervben rögzített alkal-

mak során valósulnak meg (nevelőtestületi értekezletek, osztályozó konferenciák, Szülői szer-

vezet értekezlete, munkaközösségi megbeszélések egységes napjai). A továbbiakról az adott 

testület saját maga dönt. Tanév elején a szakmai munkaközösségek, a diákönkormányzat és 

az önértékelési csoport saját munkatervet készít, amelyeknek az iskolaközösséget érintő ele-

mei bekerülnek az iskolai éves munkatervbe. A munkaterv – a programok időrendi felsorolását 

megelőzően – meghatározza azokat a kiemelt célokat, amelyek az adott tanévben prioritást 

élveznek, amelyeknek sürgős aktualitása van, amelyeknek a vezetői program szerinti teljesí-

tésére elérkezett az ideje. A munkatervet a nevelőtestület fogadja el. A kész változat a hon-

lapra kerül, egy nyomtatott példánya a tanári szobában elérhető. Minden hónap elején meg-

tesszük a következő hetekre vonatkozó pontosításokat, módosításokat. A félévi és év végi 

nevelőtestületi értekezlet egyik napirendi pontja a munkaterv megvalósulásának az értéke-

lése. Ezt a munkaközösségi beszámolók figyelembe vételével az intézményvezető végzi el. A 

következő tanév munkaterve e beszámolók és értékelések tapasztalatait alapul véve készül. 
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Kapcsolat ta r tás ,  in formác ióáramlás  

1. Belső kapcsolatok, személyes kapcsolattartás: 

Szoros vezetés: 

Az intézményvezető és a három helyettes napi kapcsolattartása, egymás 

folyamatos tájékoztatása. Rendszeres egyeztetés hétfőnként. 

Iskolavezetőség: 

szoros vezetés + a közalkalmazotti tanács; szükség szerinti gyakoriság-

gal beszámol az előző időszak eseményeiről, kitűzi a további feladatokat. 

A KT saját működési szabályzata szerint tevékenykedik. 

Szülői szervezet: 

A tanulók szüleivel az osztályfőnök tart kapcsolatot. A szülői értekezletek 

időszakát az iskolai munkaterv, konkrét napjait az osztályfőnök határozza 

meg. Az osztályokat képviselő szülőket az intézményvezető évente két-

szer tájékoztatja az iskola munkájáról. A Szülői szervezet első értekezle-

tét még a tanévkezdést megelőzően, augusztus végén szervezzük (2014-

ben volt ez így először), hogy a képviselők felkészültek lehessenek a szü-

lői értekezleteken.  

Munkaközösség-vezetők: 

A pedagógus munkájának megítélésében az intézményvezető vagy he-

lyettese kompetens. A szakmai munka ellenőrzésében segítségükre van-

nak a munkaközösség-vezetők. Munkaközösség-vezetők értekezletére a 

következő témákban került sor: munkaterv egyeztetése; tantárgyfelosz-

tási táblázat egyeztetése; a tankönyvválasztás és -rendelés elveinek 

megbeszélése. 

Szakmai munkaközösségek: 

Az iskolai munkatervben rögzített egységes értekezleti napokon túl a 

munkaközösségek szükség szerint tartanak egyeztetéseket, és döntenek 

a saját munkatervüket illető kérdésekről. Éves munkatervük tükrözi peda-

gógiai stratégiájukat és a pedagógus kompetenciák érvényesülését. Egy-

séges értékelési elveiket a tanév elején felülvizsgálják. 

Nevelőtestület: 

Röpgyűlésen vagy testületi értekezleten az iskolavezetés tagjai tájékoz-

tatják a nevelőtestületet, és lehetőséget biztosítanak a döntési, vélemé-

nyező és javaslattevő jogok gyakorlására. A tanárok a szülőkkel szülői 
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értekezleten és fogadóórán találkoznak. A félévenkénti nevelőtestületi ér-

tekezletek és a fogadóórák napjait az iskolai munkaterv határozza meg. 

Egy osztályban tanítók közössége: 

Az iskolai munkatervben rögzített napokon kerül sor az osztályozó konfe-

renciákra. Az osztályfőnök – akár egyetlen szaktanár kezdeményezése 

alapján – ezen kívül a tanév során további értekezleteket szervezhet a 

közös értékrend, az értékelési elvek vagy konkrét esemény megbeszé-

lése céljából. Az osztályfőnök maga kéri fel az osztályában tanítók közös-

ségéből azt a pedagógust, aki alkalmanként helyettesíti őt, illetve segíti 

munkájában. 

Önértékelési csoport: 

A belső önértékelési csoport a tanév elején elkészíti az éves tervet, és a 

továbbiakban az abban rögzített módon tevékenykedik.  

Diákönkormányzat: 

Az osztályok diákképviselői alkotják, a diákönkormányzatot segítő tanár 

irányításával működik. A kölcsönös kapcsolattartás és információcsere az 

iskolagyűléseken és a diákközgyűlésen valósul meg. A DIÖK saját műkö-

dési szabályzata szerint tevékenykedik. 

Intézményi tanács: 

A település önkormányzata, a szülők és a pedagógusok által delegált kép-

viselőkből álló testület szükség szerint tart értekezletet. 

 

 

2. Belső kapcsolatok, a kapcsolattartás további formái: 

 

Minden egyes föntebb felsorolt testület él az infokommunkációs eszközök kínálta lehetőségek-

kel. A csoportok tagjai között a kapcsolattartás folyamatos: elektronikus körlevél, facebook 

csoport, digitális napló szolgálja ezt. A csoportok közötti kommunikáció szükség szerinti rend-

szerességgel él. 

Az iskolai honlap „Kapcsolatok” menüpontja tartalmaz számos digitális és telefonos elérhető-

séget. Az e-naplóhoz belépési jogosultsággal rendelkezők az üzenő felületen tudnak kommu-

nikálni. A nem nyilvános elérhetőségeket a titkárságon tartjuk. 

 

Elengedhetetlennek tartjuk, hogy az intézmény minden belső és külső partnere éljen az infor-

mációátadás modern lehetőségeivel. Támogatjuk a pedagógusok IKT és szélesebb értelem-

ben is vett kommunikációs kompetenciáinak a fejlesztését. Folyamatosan dolgozunk az e-

learning oktatás egyre szélesebb körű alkalmazásán (Kölcsey Oktatási Portál). 
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3. A külső kapcsolatok rendszere, formája 

 

Az iskola rendszeres kapcsolatot tart fenn: 

- Budapest VI. Tankerületével, 

- Budapest Főváros Önkormányzatával, 

- a Gimnáziumok Gazdasági Szervezetével, 

- az Oktatási Hivatallal, 

- a Kormányhivatallal, 

- a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal, 

- a Magyar Államkincstárral, 

- a Nevelési Tanácsadóval,  

- a Francia Intézettel a nyelvi referensen és a lektoron keresztül, 

- a British Councillal, 

- a Magyar-Francia Ifjúsági Alapítvánnyal, 

- Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt-vel, 

- a Kétnyelvű Iskoláért Egyesülettel és tagiskoláival, 

- a francia-magyar két tanítási nyelvű gimnáziumokkal, 

- a Magyar Olimpiai Bizottsággal, 

- a Sportiskolák Országos Szövetségével, 

- sportági szakszövetségekkel és sportegyesületekkel, 

- a köznevelési típusú sportiskolákkal, 

- a MATEHETSZ munkatársaival, 

- tehetségpontokkal, 

- kerületi általános iskolákkal,  

- a nyelvtanulási célú külföldi utak, diákcserék megszervezése során  

francia, svájci, belga, angol, olasz, német, szlovák, lengyel középis-

kolákkal, 

- a Kölcsey Társasággal levelezés és találkozók formájában, 

- a Kölcsey Gimnáziumért Közhasznú Alapítvány kuratóriumával. 

 

E partnerekkel jellemzően egy vagy néhány dolgozónk áll rendszeres kapcsolatban az infor-

mációközvetítés és a véleménycsere céljából. Az intézményvezető és helyettesei, az iskolatit-

károk és a gondnok lehetséges kapcsolattartók a legtöbb partner esetében, a szakmai partne-

rekkel (nyelvoktatáshoz, sporthoz kapcsolódók) a munkaközösség-vezetők állnak kapcsolat-

ban. 
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Eseti kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás jellemző partnerei: 

- általános iskolák, felsőoktatási intézmények 

- külföldi partnerintézmények 

- tanulók lakóhelye szerinti kormányhivatalok 

- Szakmák napja rendezvény partnerintézményei 

- közösségi szolgálati partnerek 

- Fővárosi Törvényszék, VI. Kerületi Rendőrkapitányság 

 

Az információközvetítés jellemzően telefonon és e-mailben történik. A partnerek kéréseinek, 

véleményeinek feldolgozása folyamatos. E kérések és vélemények alapján az érintett testület 

felülvizsgálja az adott program, terület, kapcsolat működését. 

 

Az iskola i  é le t  rend je   

A tanév rendje, beosztása miniszteri rendelet alapján történik. Az ezen alapuló iskolai munka-

tervet a munkaközösségek és a diákönkormányzat javaslatai alapján a nevelőtestület fogadja 

el. A munkaterv és a házirend az iskolai honlapon is hozzáférhető. 

Hetes óraterv és órarend szerint egy műszakban tanítunk. A tanítási órák 8 óra 15 perckor 

kezdődnek, időtartamuk 45 perc. 

A szünetek időtartama 15 perc.  

A hivatalos ügyeket az iskolatitkári irodában 9 óra és 15 óra között lehet intézni. Az iskola 

szorgalmi időszakban hétfőtől péntekig 7 órától 19 óráig tart nyitva. Tanítási szünetekben szer-

dán 9 és 12 óra között van ügyelet. A heti pihenő- és munkaszüneti napokon az iskolát zárva 

tartjuk. 
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N e v e l é s i  p r o g r a m  

Az iskolában fo lyó  nevelés  és  okta tás  a lape lve i ,  cé l ja i ,  e l já rá -
sa i ,  módszere i  

 Iskolánk a tagozatos és az emelt szintű nyelvi képzés hagyományait követi.  

Az Európai Unió országaiban a kulcskompetenciák rendszerében foglalták össze mind-

azokat az ismereteket és képességeket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a felnövekvő 

nemzedékek alkalmazkodjanak a világ változásaihoz, és maguk is változások kezdeményezői, 

alakítói legyenek, továbbá harmonikus, sikeres és boldog egyéniségekké, állampolgárokká 

váljanak. Oktatásunk és nevelésünk során fejlesztjük az anyanyelvi; idegen nyelvi kommuni-

káció; matematikai; természettudományos; digitális; a hatékony és önálló tanulás; a szociális 

és állampolgári; a kezdeményezőképesség és vállalkozói; az esztétikai-művészeti tudatosság 

és kifejezőképesség kompetenciáit. Különösen nagy hangsúlyt helyezünk az idegen nyel-

vekre.  

Kiemelt fejlesztési feladatok: az énkép; önismeret; hon- és népismeret; európai azo-

nosságtudat-egyetemes kultúra; aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés; gazdasági 

nevelés, környezettudatosságra nevelés; a tanulás tanítása; a testi és lelki egészség; felké-

szülés a felnőtt-lét szerepeire.  

 

Biztosítjuk 

- az átfogó és korszerű szaktudományos ismereteket, 

- a módszertani változatosságot, 

- a szaktárgyi koncentrációt, 

- tanulást támogató környezetet és légkört. 
 

Közvetítjük 

- az alapvető, tudományos igényességű ismereteket, 

- az etikai értékeket, 

- a helyes magatartási és viselkedési normákat, 

- az anyanyelv igényes használatát. 

 

Biztosítjuk az eltérő világnézetek tárgyilagos és többoldalú ismertetését, a vallási-világnézeti 

semlegességet. Igény esetén, tanórán kívüli foglalkozáson lehetővé tesszük a hit- és vallás-

oktatást. 

Fejlesztjük tanulóink 
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- önálló gondolkodását, 

- önértékelését, 

- kommunikációs képességét, 

- az online információk kritikus befogadásának képességét,  

- folyamatos igényét a tanulásra, 

- érdeklődését mások, a világ dolgai iránt, 

- egészséges életmódra törekvését, 

- akaraterejét, 

- a döntési és problémamegoldó képességet segítő személyiségjegyeit: 

 az önismeretet, 

 az önbizalmat, 

 az alkalmazkodó képességet, 

 a kudarctűrést. 

 

A fentiek segítségével célunk, hogy diákjaink 

- pontosak, rendszeretők, udvariasak, önállóak legyenek; 

- megfelelő önfegyelemmel, szorgalommal, tisztességgel rendelkezzenek; 

- magas műveltség és jó szervezőkészség birtokában legyenek; 

- önértékelésük helyes legyen; 

- dönteni tudjanak reális továbbtanulásukról; 

- kialakuljon bennük az élethosszig tartó tanulás igénye, az erre való képesség; 

- legyenek hajlandók felelősséget érezni önmagukért és azokért a közössége-

kért, amelyekben élnek, tevékenykednek; 

- harmóniában éljenek mikro- és makro környezetükkel, felkészülve arra is,  

hogy a gimnáziumot elhagyva egy folyamatosan változó világba lépnek. 

 

Arra törekszünk, hogy a tanulók adottságaikkal, fejlődésükkel, iskolai és iskolán kívüli 

tanulásukkal, egyéb tevékenységeikkel, szervezett és spontán tapasztalataikkal összhangban 

minél teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket. Egyaránt célunk, hogy a tanulási 

nehézségekkel küzdő gyerekek kulturális hátrányát csökkentsük, valamint hogy biztosítsuk az 

átlagon felüli képességek kibontakoztatását. 

 Mindezt jó belső légkörben, a tanulót ért kudarcok számát minimálisra csökkentve, ve-

lük együttműködve kívánjuk elérni. 

Olyan iskolát szeretnénk, ahol a tartalmas együttes munka következtében jól érzi magát a 

tanuló és tanára is. 
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 E célok megvalósítása érdekében a pedagógiai eljárások sokféleségét kívánjuk alkal-

mazni. 

a.) A meggyőzés, a felvilágosítás módszerei: előadás, felvilágosítás, prezentáció, de-

monstráció, meggyőzés, beszélgetés, vita, példák, 

b.) A tevékenység megszervezésének módszerei: gondolkodtatás, egyéni, páros és cso-

portmunka, gyakorlás. 

c.) A magatartásra ható módszerek: értékelő visszajelzések, helyeslés, biztatás, elma-

rasztalás, elismerés, dicséret.  

A személyiségfe j lesz tésse l  kapcsola tos  fe l adatok  

 

 Személyiségünk fejlesztése egész életünkre szóló feladatunk. A gimnáziumi évek ezen 

az úton lényeges helyet foglalnak el. A nevelést és az oktatást ezért egységben kell kezelni. 

Diákjaink fel kell, hogy ismerjék, hogy egyéniségük nem csupán a körülmények hatására ala-

kul, hanem megfelelő célok és eszközök birtokában maguk is alakítják. E készségszintű „tu-

dás” elsajátíttatása egyik legnemesebb nevelői feladatunk. 

 A személyiségfejlesztés négy nagy területét egyaránt fontosnak tartjuk: 

 az értelem kiművelését, 

 a szakmai képzés alapozását, 

 a segítő életmódra nevelést, 

 az egészséges és kulturált életmódra nevelést. 

 

E feladatok, vagyis a kognitív, speciális, szociális, személyes kompetenciák a tanórai, a tan-

órán kívüli és az iskolán kívüli nevelés során végezhetők el. 

A személyiségfejlesztés legfontosabb színtere a tanítási és az osztályfőnöki óra. A helyi tan-

tervekben megfogalmazott képességfejlesztési módszerek egyben a személyiségfejlesztő ok-

tatás, nevelés követelményeinek is megfelelnek.  A kognitív kompetencia fejlesztése a szak-

órákon érhető el a megismerési vágy fejlesztésével, a tapasztalati és értelmező tanulás elsa-

játíttatásával. 

Az osztályfőnökök arra törekszenek, hogy olyan beszélgetések, viták alakuljanak ki az osz-

tályfőnöki órákon, amelyek során diákjainkat alaposabban megismerik, s így segítséget tudnak 

nyújtani nekik személyiségük alakításában. Pedagógusaink a tanulók teljes személyiségének 

fejlesztésére, autonómiájának kibontakoztatására törekszenek. Sok esetben indokolt egyéni 

osztályfőnöki vagy szaktanári foglalkozást tartani. 
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Amikor a tanárok felismerik a tanulók tanulási vagy személyiségfejlődési nehézségeit, képe-

sek számukra segítséget nyújtani, vagy más szakembertől segítséget kérni.  

 

A 9. évfolyamon szereplő tánc és dráma tantárgy keretében folyó drámaóra a személyiségfej-

lesztés fontos területe. E szakterületen végzett pedagógusaink erre szakmai fedezetet jelen-

tenek. 

A tanórákon kívüli lehetőségek közé tartozik a gimnázium tanulói által alapított Vitakultúra 

Egyesület. E szervezet minden évben kétszer tréninget szervez a diákok számára. Ezeknek 

az összejöveteleknek a vitakészség fejlesztésén kívül a személyiségfejlesztés és a közösség-

építés is céljuk. 

Az iskolán kívül minden alkalom - a kirándulástól a színházlátogatásig – és a tanórán kívül 

minden program – a tematikus foglalkozástól a közösségi tevékenységekig - az egyéni bánás-

módot és a differenciált személyiségfejlesztést is szolgálja. 
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A közösségfe j lesz téssel  kapcsolatos  kérdések  

 

 A személyiségfejlesztéssel szorosan összefügg ez a nevelési feladat, hiszen e folyamat 

során alakul ki az egyén és a társadalom közötti kapcsolat. 

Mivel egy-egy osztály egyrészt a tanulók fő iskolai tevékenységének összefogó kerete, alap-

vető élet- és munkaközössége, másrészt pedig valójában a diákok spontán, véletlenszerű gyü-

lekezete, fontos célunk, hogy ebből a csoportból olyan valódi közösséget formáljunk, amely 

képes és a közös cél érdekében hajlandó a közös értékrend elfogadására, és az iskola kere-

tein belül ennek megfelelően viselkedik, munkálkodik. 

1. A tanórákon megvalósítható feladatok: 

 a tanulás támogatása: kölcsönös segítségnyújtással, a tanulmányi és munkamorál erő-

sítésével, 

 a tanulói kezdeményezések erősítése, 

 az önállóság, öntevékenység, önigazgató képesség fejlesztése, 

 közös szabályok megfogalmazása, 

 egymás elfogadásának és tiszteletének a gyakorlása, 

 különböző változatos munkaformákkal (csoportmunka, kísérlet, verseny stb.) az 

együvé tartozás, az együttműködés, az egymásért való felelősség erősítése. 

 

2. Tanórákon kívüli foglalkozások (kirándulások, múzeum- és színházlátogatások stb.) felada-

tai: 

 a kulturált, társas kapcsolatok igényének kialakítása, 

 az iskolán kívüli művelődés iránti közösségi vágy fejlesztése, 

 a közösség összetartozását segítő programok megszervezése, 

 a beteg, sérült, fogyatékos embertársak iránti elfogadó és segítőkész magatartás ki-

alakítása, 

 az eltérő kulturális, illetve társadalmi háttérből adódó sajátosságok kezelése, 

 közös szabályok megfogalmazása, 

 online közösségek létrehozása. 

 

3. A diákönkormányzati munka közösségfejlesztő feladatai: 

 a diákok önirányító, önszervező képességeinek kialakítása, 

 a jogok és kötelességek egymástól való elválaszthatatlanságának elfogadtatása, 

 régi tevékenységek mellett új hagyományok, közösségi események teremtése, 

 a közösség érdekeit szolgáló, cselekvésre késztető tevékenységek szervezése, 
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 olyan közösség kialakítása, amely büszke saját sikereire, és ez újabb célok megvaló-

sítására ösztönzi. 

A be i l leszkedés i  nehézségekke l  küzdő tanulók  segí tésére  i rá -
nyu ló pedagógia i  tevékenység  

 

Osztályfőnöki és tanári munka a beilleszkedéssel küzdő tanulók esetében 

 

 A beilleszkedési nehézségek abban jelentkeznek, hogy a diák nehezen válik a közös-

ség egyenértékű tagjává, mert túlságosan visszahúzódó személyiség, vagy olyan deviáns 

szubkultúra értékrendjét kezdi vallani, amely ellentétes a társadalomban elfogadott értékekkel. 

Az első esetben munkánkkal azt a folyamatot erősítjük, amelyben a serdülő személyisége 

erősödik. A másik esetben arra kell törekedni, hogy a tanulók az osztályfőnök és a tanárok 

kontrollja alatt formálják az osztályban kialakuló közösségi értékeket. 

 Intenzív osztályfőnöki, tanári munkával kell törekednünk arra, hogy az osztályokban, a 

korcsoportokban helyes, építő érték- és életmódminták váljanak uralkodóvá. Ebben a szülői 

közösséget partnernek tekinthetjük. 

 A beilleszkedésben és a tanulásban segítséget igénylő tanuló számára a szakértői vé-

lemény alapján, a gyógypedagógus és az iskolapszichológus segítségével hosszabb távú fej-

lesztési tervet dolgozunk ki. Szakértői vélemény alapján, szülői kérelemre az intézményvezető 

határozatot hoz esetleges könnyítésekről. A határozatról az osztályfőnök értesíti a szakta-

nár(oka)t. 

A tanulást egyéni foglalkozásokkal (korrepetálás, felzárkóztatás) segítjük. 

A tehetség ,  képesség k ibontakozta t ásá t  segí tő  tevékenységek  

 Elegendő számú (minimum 8 fő) jelentkező esetén bármely – általunk tanított tantárgy-

ból indítunk emelt szintű érettségire felkészítő foglalkozást. A tanuló joga a meghirdetett fog-

lalkozások közül választani, figyelembe véve azt is, hogy melyik pedagógus tartja az órákat. 

A választás egy tanévre szól, közben órát leadni nem lehet. Ha a következő tanévre a cso-

portból többen kiiratkoznak, és a létszám már nem éri el a 8 főt, az iskola a csoportot meg-

szüntetheti, vagy szakköri formában, adott esetben egyéni foglalkozás keretében működtetheti 

tovább. 
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A szakköröket,  sportköröket, az ének- és zenekari tevékenységet, a  versenyfelkészítő foglal-

kozásokat a diákok igénye szerint a munkaközösségek tervezik.  Profiljuk lehet tehetséggon-

dozó vagy hobbi jellegű. A foglalkozásokra a tanórák előtt vagy után kerülhet sor. 

A tehetséggondozást pályázatok kiírásával, versenyekkel, eredmények közzétételével, emelt 

szintű érettségire való felkészítési lehetőségekkel, irányított otthoni munkáltatással is segítjük. 

Különleges bánásmódot igénylő tanuló vagy tanulócsoport számára hosszabb távú fejlesztési 

terveket dolgozunk ki.  

A sportoló tehetségeket a mindennapos testnevelés  során nyílik lehetőség fölismerni. A min-

dennapos testnevelés órarend szerinti órákkal és délutáni sportköri tevékenységgel vagy rend-

szeres sportegyesületi tevékenységgel valósul meg. 

Akkreditált Kiváló Tehetségpontként különös figyelmet fordítunk a következő területekre: ide-

gen nyelvi kompetenciák fejlesztése, testi-kinesztetikus tehetségfejlesztés, interperszonális te-

hetségterület gondozása. 

 

A gyermek -  és  i f júságvéde lem,  a  szoc iá l is  há t rányok enyhí tése  
és  a  tanulás i  kudarcnak  k i te t t  tanu lók  fe l zárkózta tása  

A legnagyobb gyötrelem, ami egy gyerek szívét marcangolhatja az, hogy nem szeretik. 

 Lehetőségeink szerint mindent megteszünk a gyermeki gyötrelmek, az elhanyagoltság, 

a szeretetlenség ellen. Gimnáziumunk lehetőség esetén szakembert is felkeres. Az osztályfő-

nökök és a diákönkormányzat vezetője együtt igyekszik az egyre sokasodó bajoktól oltalmazni 

a tanulókat. 

A pedagógiai segítés formái 

 A gyerekek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében 

rendszeresen kapcsolatot tartunk és együttműködünk a szülővel, tájékoztatjuk 

gyermekével kapcsolatos kötelezettségeiről.  

 Az osztályfőnök különös gondot fordít arra, ha diák tanulmányi eredménye rom-

lik, vagy tanuló magatartása ezt indokolttá teszi. Egyéni foglalkozásokat bizto-

sítunk, egyéni fejlesztési utat tervezünk. Szükség esetén a szülő bevonásával 

megkeressük azt az intézményt, amely az adott problémához megfelelő szak-

mai segítséget tud nyújtani (családsegítő központ, nevelési tanácsadó, drog-

ambulancia, gyámügy, gyermekjóléti szolgálat).  
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 A gyermekét nem a jogszabály szellemében nevelő szülő esetén kötelesség-

szegés címén hatósági eljárást kezdeményezünk. 

 A környezeti és mentális ártalmak ellen lehetőségeinkhez képest hatékonyan 

próbálunk fellépni. 

 Az iskola területén diák nem dohányozhat, még ha be is töltötte a 18. életévét. 

 A diákok számára rendszeres drogellenes előadások, interakciós foglalkozások 

szervezésével, szülői értekezleten a figyelem felhívásával igyekszünk korunk e 

terjedő vészével felvenni a harcot. 

A szociális segítés formái 

 Figyelemmel kísérjük az erre a területre vonatkozó központi pályázatokat. 

 Ösztönözzük tanulóinkat a pályázatokon való részvételre. 

 Az iskolában étkezési hozzájárulást és tankönyvtámogatást kapnak azok, aki-

ket a törvény szerint ez megillet. 

 Diákjaink az alapítványunkhoz is fordulhatnak egyszeri határozott célú segély-

kéréssel. 

 

A tanulási kudarcnak kitett tanulókat kisebb csoportokban, illetve ha szükséges, egyénileg

 korrepetáljuk, segítjük. A versenyeken, edzőtáborokban való részvétel miatt

 hátrányba kerülő élsportolóink tanulmányi munkájára kiemelt figyelmet fordítunk. 

Az épüle t  á l lapota ,  a  nevelő -okta tó  munkát  segí tő  eszközök és  
fe lszere lések  jegyzéke  

 

 Az 1909-ben átadott, magyar szecessziós stílusban épült gimnázium egykori szépsé-

gét, korszerűségét csak nyomokban lelhetjük fel jelenlegi állapotában. A 90-es évek elejének 

külső tatarozásának eredménye láthatatlanná vált. Az épület belső állaga ennél is rosszabb: 

a csatornarendszer elavult, az elektromos hálózat szintúgy. Az épület évtizedek óta rászorul 

egy alapos és igényes felújításra. 

 A kötelező munkaeszköz- és felszerelési jegyzék alapján több hiányossággal találko-

zunk tárgyaink esetében, és a meglévő felszerelések közül sok nem megfelelő állapotban van. 
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A szü lő,  tanuló és  pedagógus  együt tműködésének formái ,  to-
vábbfe j lesztésének  lehetőségei  

 A gimnázium csak akkor működhet eredményesen, ha a diákok érdeklődésére 

épít, és figyelembe veszi a szülői érdekeket. Mindazonáltal nem feledkezhetünk meg arról 

sem, hogy a köznevelési törvény a szülők iskolával támasztott jogai mellett azok kötelessége-

iről is rendelkezik. S mivel a pedagógiai program nyilvános dokumentum, így felhívjuk erre is 

a figyelmet. A pedagógiai program, a házirend, az SZMSZ olvasható a honlapunkon vagy az 

iskolai könyvtárban. Ezekkel kapcsolatban igény esetén tájékoztatást adunk a megbeszélt idő-

pontban. 

 

A szülő kötelessége 

 a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséről való gondoskodás; 

 a tankötelezettség teljesítésének biztosítása; 

 a tanulmányi előmenetel figyelemmel kísérése és ehhez a tőle elvárható összes segí-

tés megadása; 

 a gyermekét tanító pedagógusokkal rendszeres kapcsolattartás ; 

 a pedagógusok, alkalmazottak emberi méltóságának és jogainak tiszteletben tartása 

és tartatása; 
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Az együttműködés 

 alapja: a tanuló iránti közös nevelési felelősség; 

 megvalósulási formái: a kölcsönös támogatás és a koordinált pedagógiai tevékenység; 

 feltétele: a kölcsönös bizalom és tájékoztatás, az őszinteség; 

 eredménye: a családi és iskolai nevelés egysége és ennek nyomán kedvezően fejlődő 

diák személyisége. 

Az együttműködés formái 

a.) a szülők részéről: 

 együttműködő magatartás,  

 tájékozódás az e-naplóban és a honlapon, 

 őszinte, udvarias, egymást becsülő véleménynyilvánítás, 

 a nevelési gondok őszinte megbeszélése és a közös megoldás keresése, 

 a családi nevelésben jelentkező nehézségeknek a gyerek érdekében való le-

győzése, 

 részvétel a Szülői Szervezet munkájában, 

 szponzori segítségnyújtás. 

b.) az iskola részéről: 

 nyílt napok, nyílt órák szervezése, 

 folyamatos tájékoztatás a tanuló előmeneteléről az e-naplóban 

 előre tervezett szülői értekezletek, fogadóórák; 

 rendkívüli szülői értekezletek, fogadóórák; 

 a Szülői Szervezet értekezleteinek a megszervezése; 

 szülő-pedagógus találkozó megszervezése szeptemberben. 

c.) a szülői ház és az iskola együttműködésének továbbfejlesztési lehetőségei: 

 további közös rendezvények a szülők, diákok, tanárok részvételével, 

 tematikus előadások (egészségnevelés, helyes életmód, továbbtanulás).  
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Környeze t i  és  egészségneve lés i  program  

Környezeti nevelés 

 

A környezeti nevelési program a nevelési program önálló melléklete. 

 
1. A környezeti és egészségnevelési program alapjai 
 
Iskolánk tantestülete a Nemzeti Alaptantervben megfogalmazott elvek szerint, annak végre-

hajtására középtávú stratégiát dogozott ki.  

Ebben meghatározza a terület céljait és feladatait, valamint a végrehajtásukhoz szükséges 

feltételeket. 

 

Meggyőződésünk: a nevelés célja, hogy segítsen minden tanulót a környezeti tudatosság és 

a környezet problémái iránti érzékenység kifejlesztésében, a környezettel kapcsolatos tevé-

kenységnek alapot nyújtó etika kifejlesztésében és olyan képességek kialakításában, melyek 

szükségesek a környezet védelmével és jobbításával kapcsolatos állampolgári kötelezettség 

teljesítésében helyi, nemzeti, globális és egyetemes szinten egyaránt. 

 

1.1. Törvényi háttér 
 
1972-ben az ENSZ Emberi Környezet Konferenciáján javaslat született, amely a világ orszá-

gaiban környezeti nevelési programok kidolgozását ösztönözte.  

1977-ben született meg a Tbiliszi Nyilatkozat, a környezeti nevelésről szóló hivatalos közle-

mény. Ez meghatározza a környezeti nevelés szükségességét, céljait, objektív kategóriáit és 

irányelveit. 

1992-ben a riói Környezet és Fejlődés Világkonferencián elfogadták az Agenda 21-et, a 21. 

századra szóló 800 oldalas akciótervet. Ennek előirányzatai a Tbiliszi Konferencia megállapí-

tásain és javaslatain alapulnak.  

 
Ez a továbbiakban három fő programterületet határoz meg: 

 A nevelést a fenntartható fejlődés felé kell irányítani 

 A közvélemény tudatosságát fokozni kell 

 Segíteni kell a képzést 

 

A fenti kezdeményezéseket magába olvasztja az ENSZ 57. közgyűlése 2002 decemberében, 

amely a 2005-2014 közötti évtizedet a Fenntarthatóságra nevelés évtizedének nyilvánította. 
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2. Helyzetkép, helyzetelemzés 

 

Az iskola helye és működése környezeti nevelési szempontból 

Az iskola Budapest belvárosi részén épült, zsúfolt, bérházakkal sűrűn beépített terüle-

ten. Az iskola helye és az épület állaga befolyásolja a környezeti nevelés tartalmát, lehetősé-

geit. 

A zajos, légszennyezett környezetben a Városliget közelsége, a Fővárosi Állat és Növénykert 

teszi kellemesebbé a mindennapi iskolai életet, és ad lehetőséget a természeti környezet vizs-

gálatára. 

A környezeti nevelés tantestületünk természettudományos tanárainak mindig is szív-

ügye volt. Az osztályfőnöki órák tudatos tervezésében nagy szerep jutott a környezeti neve-

léssel kapcsolatos témáknak. Iskolánk 73 fős tantestülete már eddig is számos területen ma-

gas színvonalon tett a tanulók környezet- és egészségnevelésének fejlesztéséért. A közelmúlt 

fejlesztési folyamataihoz szervesen kapcsolódik a környezeti nevelési koncepció. 

Iskolánk pedagógusai minden évben részt vesznek olyan módszertani műhelymunkában, kre-

ativitásfejlesztő tréningen, ahol elsajátíthatják a környezettudatosság fejlesztéséhez szüksé-

ges új módszereket. Ez a nevelés eszköztárának bővítésével, munkánk értékelésével és meg-

újításával biztosítja, hogy az új kihívásokra felkészülten reagálni tudjunk. 

 

A tanulók rendszeresen részt vesznek diákcseréken, a hozzánk látogató külföldiek 

programjában szerepel az épített és a természeti környezet vizsgálata. 

Az arra nyitott diákok számára tanórán kívüli tevékenységi formákban biztosítjuk annak lehe-

tőségét, hogy kortárs közösségben fejlesszék problémamegoldó készségeiket, különösen a 

konfliktuskezelés, az önálló véleményformálás, az állampolgári részvétel és cselekvés, az ön-

szerveződés, az analizálás és szintetizálás, a holisztikus szemlélet és empátia területén. 

 

3. A környezeti nevelés színterei iskolánkban 

3.1. Hagyományos tanítási órák 
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A tanórákon a tanulók tájékoztatása és felvilágosítása folyik hagyományos és interaktív 

módszerekkel egyaránt. 

Célunk, hogy a tanulókban kialakítsuk az ismeretek önálló megszerzésének igényét, így stabil 

elméleti alapokat szerezve környezettudatos magatartást tanúsítsanak. 

Valljuk, hogy a környezeti nevelésnek folyamatosnak kell lennie, át kell hatnia minden 

tantárgyat minden évfolyamon. A tanulóknak minél konkrétabb és közvetlenebb tapasztalatok 

megszerzését kell biztosítania, bevonva őket saját közösségük valós környezeti problémáinak 

tárgyilagos megközelítésű vizsgálatába. 

Éppen ezért környezeti nevelés nemcsak a természettudományos tantárgyi órákon folyik, ha-

nem drámapedagógia, ember- és társadalomismeret vagy nyelvi társalgási óra kapcsán is. 

Oktatófilmek állnak rendelkezésünkre, melyek segítenek a problémafelvetés és elemzés terü-

letén.  

 

Könyvtárunkba rendszeresen járnak természetismerettel kapcsolatos folyóiratok. Az 

Élet és Tudomány, a Búvár és a Természet Világa cikkeinek önálló feldolgozásával bővíthetik 

ismereteiket tanulóink. 

 

A laboratóriumban a nemzetközileg használt egységes veszélyjeleket, az európai szabvány 

szerint feliratozott és szimbólumokkal ellátott anyagok kezelési szabályait sajátíthatják el.  

Az órákon külön felhívjuk figyelmüket a háztartásban használatos veszélyes anyagok jelzése-

ire is. Egyszerűbb kísérleteket, vizsgálati módszereket alkalmazunk, ezek kiértékelését, a kö-

vetkeztetések megfogalmazását kiemelten kezeljük. 

3.2. Nem hagyományos tanórai keretek 
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 A tanév során megrendezzük a Természettudományos hetet. Ennek témáját mindig 

az adott év valamilyen aktualitása adja. 

 Évek óta szervezünk evezős tábort a Felső-Tiszára, ahol a gyerekek természetes kör-

nyezetben maguk gondoskodnak ellátásukról. Megtapasztalják az érintetlen természeti 

környezet csodáit, fogékonyak lesznek ennek megőrzésére. 

 Megünnepeljük a jeles napok közül a Madarak és fák napját. Az Állatkertben és a 

Budakeszi Vadasparkban szervezünk évfolyamonkénti versenyt. 

 Használtelem-gyűjtő tartályt állítottunk fel az iskola folyosóján. Felhívjuk a tanulók 

figyelmét az elemekben levő veszélyes környezetszennyező anyagokra. Arra ösztö-

nözzük őket, hogy az otthon keletkezett hulladék elemeket is megfelelően kezeljék. 

 Megrendezzük a Szakmák napját. Tanítványaink számos olyan foglalkozás képvise-

lőjével ismerkedhetnek meg személyesen, akinek a környezetvédelem szívügye.  

 Versenyeken indítjuk tanítványainkat, ahol a környezet-és természetvédelem a téma 

(pl. Curie természetismereti verseny, Csapody Vera természetismereti verseny). Jövő-

beni célunk az, hogy a részvétel mellett magasabb szintű felkészítéssel iskolánk sike-

resebben szerepeljen ilyen és hasonló versenyeken. 

 Vitakultúra Egyesület alakult iskolánkban. Tematizálnak olyan kérdéseket is, amelyek 

arra keresik a választ, hogyan lehet bevenni a környezettudatosság fejlesztését a ma-

gatartásformálásba. 

 Bekapcsolódtunk a BISEL vízminőség-vizsgálati rendszerbe.  

 Részt veszünk a savas eső és a zuzmóprogramban is. Ennek keretében a tanulók 

önállóan végeznek pH-méréseket, és zuzmófaj-vizsgálatot, valamint borítási százalék-

számításokat. 

 2008-tól részt veszünk az ökoiskola programban. 

 

4. Erőforrások 
 

Környezeti nevelési munkánkhoz elengedhetetlen az iskolán belüli és az iskolán 

kívüli partnerekkel való együttműködés.  

 
4.1. Iskolán belüli erőforrások 

 

 Tanárok 
 

Iskolánkban példásan együttműködnek a természettudományos munkaközösségek.  

A szakfeladatokat ellátó tanárok rendszeresen részt vesznek továbbképzésen, tájékoztatókon, 

konferenciákon.  
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Ahhoz, hogy a környezeti nevelés és oktatás eredményes legyen, más kollégákat is érzékeny-

nyé kell tennünk a környezeti kérdések iránt. Az értekezleteken javaslatokat kell tennünk a 

közös munkára. Saját tapasztalatainkat elmondva, problémákat felvetve ösztönözzük őket 

cselekvésre, ami példaértékű lehet a tanulók számára is. 

Évfolyamokra lebontva kidolgoztuk az osztályfőnöki órák tartalmát, így a környezeti és az 

egészségneveléshez kötődő feladatokat is. Az osztályfőnök személye döntő lehet a tanulók 

attitűdjének alakításában. Általános tájékozottsága, problémafelismerő és -feldolgozó képes-

sége segíthet a környezethez való helyes viszony kialakításában. 

Figyelemmel kísérjük a környezeti neveléshez kapcsolódó pályázatokat, ez a tanulmányi 

ügyekért felelős igazgatóhelyettes feladata. 

 

 Diákok 
 

Az iskola minden diákja köteles vigyázni környezetére. Az olyan öntevékeny csoportok, mint a 

diákönkormányzat, vagy a Vitakultúra Egyesület közösségszervező erő lehet, hathatós segít-

séget nyújthat a környezet védelme iránt érdeklődő és elkötelezett tanulóknak, tanároknak. Ők 

maguk szervezhetnek meg témanapokat, szelektív hulladékgyűjtést, öreg- diák találkozót stb. 

 
 

 Szülők 
 
Az iskolai környezeti nevelés terén is nélkülözhetetlen a családi háttér, amely jó esetben meg-

erősíti az iskola által közvetített magatartási normákat.  

A szülőket megfelelő kommunikációval be lehet vonni az iskola céljainak elérésébe, így haj-

landók aktívan közreműködni - Szakmák napja -, vagy anyagi fedezetet biztosítani. 

Adójuk 1 %-át szívesen felajánlják a Kölcsey Gimnáziumért Közhasznú Alapítvány javára.  

 

 
4.2. Iskolán kívüli kapcsolatok 

 
 

 Fővárosi Állat- és Növénykert 

 
Az intézménybe éves bérletet váltunk 30 fő diák és 3 fő pedagógus részére. 

Ez volt az egyik helyszíne a Madarak és fák napja rendezvényének. Zoopedagógusok segít-

ségével készítettünk feladatlapokat és jelöltük ki az akadályverseny állomásait.  

 

Az interaktív hulladék kiállítást rendszeresen látogatjuk, az Állatkert ehhez szakvezetést biz-

tosít. A jövőben is feltétlenül számítunk együttműködésükre. 

 
 



  Pedagógiai program 

  29 

 

 

 

5. Alapelvek, jövőképek, célok 
 

5.1. Alapelvek, jövőkép 
 

A környezeti nevelés alapelvei közül az alábbiakat tartjuk szükségesnek kiemelten kezelni: 

 a fenntartható fejlődés, 

 a kölcsönös függőség ok-okozati összefüggései, 

 alapvető emberi szükségletek kielégítése a környezet pusztítása nélkül, 

 fogyasztás helyébe életminőség, 

 a biológiai és társadalmi sokféleség szerepének megértése, 

 diákjaink aktív, kezdeményező szerepvállalása, 

 problémamegoldó gondolkodás, döntésképesség, 

 a tanult környezettudatos szemlélet elterjesztése. 

 

5.2. Rövidtávú célok és feladatok 
 

A fentiek megvalósításának érdekében célunk az, hogy a környezettudatos szemléletformálás 

részfeladatai kézzelfoghatóan megjelenjenek az iskola működésében, ezzel elérjenek minden 

tanulót, sőt szűkebb környezetüket is. 

 

Olyan tanulókat kívánunk elengedni az iskolából, akik: 

 

 felismerik és képviselni tudják érdekeiket; 

 nyitottak arra, hogy a globális kihívásokról gondolkodjanak, 

 szolidaritást vállalnak a hazánkban és bolygónk más pontjain élők sorsával, és együt-

tes munkával cselekszenek a válságok felszámolása érdekében 

 megfogalmazzák céljaikat, látják helyüket a világban, felkészültek arra, hogy az élet-

hosszig tartó tanulás révén képesek legyenek követni a világ fejlődését 
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Egészségneve lés i  program  

 

Az egészség érték, személyes és egyben össznemzeti kincs. A gazdasági fejlődés, a 

versenyképesség fontos tényezője az egészséges, megfelelően képzett egyén, aki fizikai és 

szellemi teljesítőképességének javát tudja nyújtani. 

A Nemzeti Alaptanterv kimondja, hogy az iskolára nagy feladat és felelősség hárul a felnö-

vekvő nemzedékek egészséges életmódra nevelésében. Minden tevékenységével szolgálnia 

kell a tanulók testi, lelki és szociális fejlődését. 

Ennek kapcsán szükséges, hogy az iskola személyi, tárgyi környezetével segítse azoknak a 

pozitív beállítódásoknak és szokásoknak a kialakulását, amelyek a gyermekek, ifjak egészségi 

állapotát javítják. Meg kell teremteni az iskola területén a mindennapos testmozgás lehetősé-

gét. (mozgatható kosárpalánk az udvarra, videomagnó és tv-készülék biztosítása a „kis” tor-

nateremben). 

Cél: olyan szemlélet kialakítása, amely további ismeretszerzésre, főként cselekvésre ösztönzi 

a tanulókat. 

Mindennapos testnevelés  

 Heti három órában a testnevelés délelőtt tanórai keretek között zajlik. Az 5 órából a 

másik 2 testnevelési óra a tanárok által vezetett tömegsport idejében délután folyik.  

Sportolók, táncosok stb. esetén a szakosztályokkal, edzőkkel egyeztetve „szoros ellenőrzés” 

mellett teljesíthetik a diákok a heti további kötelező 2 órát. 

Az iskola  egészségneve lés i  fe lada ta  

A fiatalok osztályközösségi létének keretét általában az osztályfőnök teremti meg. Ő a külön-

böző szintű személyes kapcsolatok segítője, fejlesztője is. Az osztályfőnök személyisége és 

elhivatottsága döntő súllyal alakítja a gyermekek kialakuló, formálódó személyiségét. 

 

Ajánlott órai témák: 

9. évfolyam 

- a háztartás, az iskola, a közlekedés leggyakoribb egészséget, testi épséget veszélyez-

tető tényezői és ezek elkerülésének módjai, 

- saját környezetük ápolása, tisztán tartása, 
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- ismerjék meg a tanulók a nagy betegségcsoportokat, halljanak a betegségek rizikóté-

nyezőiről, 

- felfogások az egészségről, 

- felfogások az életmódról, 

- kapcsolatok és a megjelenés, 

- a viselkedés és öltözködés szabályozása, 

- a képességek kibontakozása, 

- a kommunikációs készség fejlesztése, 

- a megbecsülés, a tiszteletadás és a segítőkészség fejlesztése, 

- személyi higiéne, a serdülőkori tisztálkodás, bőrápolás, 

- elsősegélynyújtás, 

- egészséges táplálkozás, 

- a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe, 

- a reggeli étkezés fontossága, 

- táplálkozási piramis, 

- vegetarianizmus és egyéb táplálkozási eltérések, 

- a helytelen táplálkozás okozta civilizációs betegségek, 

- a szabadidő eltöltése az ifjúság életének egyik legalapvetőbb kérdése, 

- A sport az egészséges versenyszellem kialakításával biztosítja az esélyegyenlőséget. 

 

Ma már vitathatatlan az a felismerés, miszerint a sporttal, az önfeledt testmoz-

gással - örömszerző hatása miatt - megelőzhetjük a káros szenvedélyek kipró-

bálásának, rászokásának az esélyét. Az Egészségügyi Világszervezet 5-18 

éves korban napi egy óra fizikai aktivitást javasol. A csonttömeg, az izomzat 

életünknek ebben az igen gyorsan fejlődő szakaszában alakul ki és egész éle-

tünk során meghatározó marad. 

 

10. évfolyam 

- a család hatása az életmódra, 

- a kortársak hatása az életmódra, 

- az önismeret, önbizalom fejlesztése, 

- az empátiás készség fokozása, 

- elfogadó, segítőkész magatartás, küzdelem az agresszivitás ellen, 

- a szociális érzékenység fejlesztése, 

- az iskolán belüli bántalmazás megelőzése, 

- a másság ismerete, elfogadása, 

- a dohányzás, alkohol, drog veszélyei, hatásuk az egészséges, fejlődő szervezetre 
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A gyerekek is tudják, hogy a dohányzás veszélyes, a mértéktelen italozás súlyosan ártal-

mas az egészségre, különösen az agyra. A drog rabságába került fiatalok nehezen, és nem is 

mindig képesek visszakerülni a társadalomba, mégis sokan áldozatai lesznek ezeknek az em-

bertelen szenvedélyeknek. Érdemes építeni a kortárs-segítő közösségfejlesztő munkájára, hi-

szen a tinédzsereknek különleges képességük van egymás meggyőzésére, mert erősen mű-

ködik a csoportszellem. A helyes ismeretek eljuttatása után hatékony módon tudják egymást 

meggyőzni. 

 

11. évfolyam 

- a társadalmi együttélés szabályai, 

- a pozitív döntéshozás és stressz kezelés tanítása, 

- akaratfejlesztés, 

- a kudarc feldolgozása, az önismereti nevelés a pozitív énkép kialakításán keresztül a 

szenvedélybetegségek elleni küzdelmet is célozza. Önmagunk megismerése, testi- 

lelki tulajdonságaink tisztán látása és elfogadása segítik a helyes döntések előkészíté-

sét, az értékrend kialakítását 

- udvarlás, együtt járás, 

- a szexualitás alapvető ismeretei, 

- nemi egészség, szexuális kultúra, 

- a fogamzásgátlás szabályai, 

- fogamzásgátló tabletták, 

- egyéb módszerek a terhesség védekezése érdekében, 

- a sürgősségi védelem, 

- terhesség megszakítás, 

- rákmegelőzés, különös tekintettel a mell önvizsgálatára, 

- a családon belüli betegségek öröklődésének rizikófaktorai. 

 

12. évfolyam 

- továbbtanulás, 

- pályaválasztás, 

- az identitástudat fejlesztése, 

- hagyománytisztelet, 

- a média formáló ereje a családra, 

- párkapcsolati kultúra, egymásért való felelősség, 

- családtervezés, 

- jövőkép kialakítása, 
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- önmegvalósítás, 

- a biztonságos szex, 

- szexuálisan terjedő betegségek, 

- HIV/AIDS- az AIDS-nek nincs hatékony gyógyszere, tehát gyógyíthatatlan. Hangsúlyo-

zottan fel kell hívni a fiatalok figyelmét a válogatás nélküli nemi élet (a promiszkuitás) 

elkerülésére, mint egyetlen megoldásra. 

- minőségi családtervezés, egészséges életmódok és életminőség. 

 

Az iskoláskor és a kamaszkor az, amikor jelentős hatások érik a fiatalokat, befolyásolva a 

felnőtté válás folyamatában bevésődő értékrendet. Ezért fontos ebben a korban a testi-lelki 

egészség kialakítása, a környezeti nevelés és a kommunikációs kultúra segítése, a rendszeres 

fizikai aktivitás megalapozása. Ezek jobb teljesülése csak akkor remélhető, ha a testnevelési 

és sportfoglalkozásokat a tanulók rendszeresen élményként élik meg. 

Az ifjúság egészséges életmódra nevelését nem lehet elválasztani az iskola oktató, nevelő 

munkájától és külön programnak tekinteni, mert a személyiség egészét kell fejleszteni. Az 

egészségkultúrának az általános műveltség részévé kell válnia. 

Az egészségnevelés, egészségmegőrzés elveit és gyakorlati ismereteit a személyiségfejlesz-

téssel párosítva szükséges tudatosítani. 

Az évfolyamonként egymásra épülő, komplex szemléletű egészségnevelés a tanuló testi-lelki 

közösségi jólétével foglalkozik, tehát egyfajta szociális nevelés is, amely az egész személyi-

ségét gyarapítja és mintát szolgáltat a felnőtté váláshoz. Lényeges, hogy a fiataloknak igé-

nyükké váljon, és aktív résztvevői legyenek saját egészségük vitelének. 
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A tanulók  f i z ika i  á l lapotának mérése  

 
A törvény kimondja, hogy „…az általános iskolában, középiskolában és szakiskolában 

évente két alkalommal”, ősszel és tavasszal gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának mé-

réséről. Az általános fizikai teherbíró képesség mérése során feltérképezhetők az egyes ké-

pességek területén mutatkozó hiányosságok. E hiányosságok feltárása, a tanulók életmódjá-

nak ismerete kiindulási alapul szolgál mind az egyéni, mind a közösségi fejlesztő, felzárkóztató 

programok elkészítéséhez, lehetőséget biztosítva az egészségileg hátrányos helyzet meg-

szüntetésére, az általános fizikai teherbíró képesség fokozatos fejlesztésére, a szükséges 

szint elérésére, megtartására. 

A törvény által megszabott kötelezettség végrehajtásának megkönnyítésére az Oktatási Mi-

nisztérium által felkért bizottság a tanulók fizikai és motorikus képességének mérésére alkal-

mas tesztet állított össze, melyet mi is alkalmazunk, mert: 

 

1. egyszerűek, 

2. kevés szerigényűek, és bárhol végrehajthatók, 

3. mutatják a tanulók fizikai felkészültségének mértékét. 

 

A tesztek alkotói a már meglévő, legjobban bevált gyakorlatok közül válogattak. 

Az utóbbi évek vizsgálatai azt mutatják, hogy a gyerekek egészségi állapota fokozatosan rom-

lik, s a bajok között vezető szerepet játszanak a gerincbetegségek. Ezért a kerettantervbe is 

bekerültek a tartásjavító gerinctorna gyakorlatai, és mi is nagyon fontosnak tartjuk az ilyen 

gondokkal bajlódó gyerekek állapotának javítását, illetve megelőzését. 

 

A gyermekek legtöbbjének mindennapi életében a testmozgás, a fizikai erőkifejtés 

csökkenő mértéke azt eredményezi, hogy gyakran a sport és a testnevelés számukra az 

egyetlen megnyilvánulása a testmozgásnak. A napjainkig megjelenő tanulmányok arra mutat-

nak rá, hogy a fizikai fittség szintje javítható, s hogy a megbetegedést - különösen a szív-és 

érrendszeri megbetegedéseket - okozó veszélyeztető tényezők csökkenthetők. 

A jó fizikai fittség nemcsak a sportban és a testnevelésben játszik fontos szerepet, hanem 

nélkülözhetetlen a boldogabb és teljesebb élet elérésében is. 
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P e d a g ó g i a i  p r o g r a m  

 é s  h e l y i  t a n t e r v  

 

Az itt található helyi tanterv a 2013/2014. tanévben lép életbe a 9. évfo-

lyamon. Felmenő rendszerben a 2016/2017. tanév végéig az előző tanterv van 

érvényben a magasabb évfolyamú osztályokban. 

Választott  kerettanterv:  

Kere t tanterv a  g imnáziumok 5 -12.  évfo lyama számára  

← 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 5. melléklete 

A köznevelési típusú sportiskolai osztályokban és nyelvi előkészítő évfolyam 

(9/Ny) esetében az 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 7. mellékletét is fi-

gyelembe vettük (7.1. és 7.4. mellékletek). 

A két tanítási nyelvű osztályokban a helyi tanterv készítésekor A két tanítási 

nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról szóló 4/2013. (I. 11.) számú EMMI ren-

delet 3. és 4. mellékleteit is figyelembe vettük. 
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Tantárgyak  

 A gimnáziumban tanított tantárgyak a kerettantervi szabályokat követik. 
 
Magyar irodalom 
 
Magyar nyelv 
 
1. idegen nyelv 
 
2. idegen nyelv 
 
Célnyelvi civilizáció 
 
Matematika 
 
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 
 
Etika  
 
Biológia-egészségtan 
 
Fizika 
 
Kémia 
 
Földrajz 
 
Ének-zene 
  
Vizuális kultúra 
 
Dráma és tánc 
 
Mozgóképkultúra és médiaismeret 
 
Informatika 
 
Életvitel és gyakorlat 
 
Testnevelés + tanulásmódszertan + sporttörténet + sportági ismeretek + testnevelés elmélet 

+ sportegészségtan + edzéselmélet + a sport és szervezetei + sportpszichológia + sportetika 

 
Osztályfőnöki 
 
 
 
Kiegészítő tananyagot a kerettantervi ismereteken túl nem határozunk meg. A rendelkezésre 

álló plusz időkeretet az ismeretek elmélyítésére, rendszerezésére, ismétlésére használjuk. 
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 Tantárgyak ,  óraszámok  

 

Tantárgyi struktúra és óraszámok (két tanítási nyelvű) 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium 

Tantárgyak 9/Ny 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 1 4 4 4 4 

Célnyelv 20** 6* 6* 5* 5* 

Célnyelvi civilizáció   1* 1* 2* 2* 

II. idegen nyelv   3* 3* 3* 3* 

Matematika 2 3* 3* 3* 3* 

Történelem, társadalmi és ál-

lampolgári ismeretek   2* 2* 3* 3* 

Etika       1   

Biológia – egészségtan     2* 2* 2* 

Fizika   2* 2* 2*   

Kémia   2 2     

Földrajz   2* 2*     

Ének-zene 1 1 1     

Vizuális kultúra   1 1   1 

Dráma és tánc   1*       

Mozgóképkultúra és média-

ismeret       1 1 

Informatika   1* 1*     

Életvitel és gyakorlat          1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 

Emelt szintű fölkészítés       4 4* 

Összes óra (tanuló) 30 35 36 35 35 

Rendelkezésre álló órakeret  30 35 36 35 35 

Bontás 29 21 22 22 22 

Összes óra (tanár) 59 56 58 58 57 

 
A 9/Ny célnyelvi 20 órája magában foglalja a szaknyelveket (5) is. 
A 9/Kny célnyelv 20 órából 9 hármas bontásban szerveződik. 
Testnevelésre nincs bontás. 
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Tantárgyi struktúra és óraszámok (NYEK) 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium 

Tantárgyak 9/Ny 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar nyelv és iroda-

lom 1 4 4 4 4 

I. idegen nyelv 12* 6* 6* 4* 4* 

II. idegen nyelv 6* 4* 4* 4* 4* 

Matematika 2 3 3 3 4 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek   2 2 3 3 

Etika       1   

Biológia – egészségtan     2 2 2 

Fizika   2 2 2   

Kémia   2 2     

Földrajz   2 2     

Ének-zene   1 1 1   

Vizuális kultúra   1 1   1 

Dráma és tánc   1*       

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret       1 1 

Informatika 3*         

Életvitel és gyakorlat          1 

Testnevelés és sport 5* 5* 5* 5* 5* 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 

Emelt szintű fölkészítés       4** 4** 

Összes óra (tanuló) 30 34 35 35 34 

Rendelkezésre álló óra-

keret 30 35 36 35 35 

Bontás 26 16 15 21 19 

Összes (tanár) 56 50 50 56 53 

 
Az emelt szintű képzésre négy tárgyat (csoportot) biztosít a bontás órakerete. A D osztály-
ban az angolt, mint első idegen nyelvet bontásban célszerű tanítani.  
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Tantárgyi struktúra és óraszámok (Öko) 

 

Műveltségi területek 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 

I. Idegen nyelv 3* 3* 3* 3* 

II. Idegen nyelv 3* 3* 3* 3* 

Matematika 3 3 4 4 

Etika     1   

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 2 2 3 3 

Fizika 2 2 2   

Kémia 2 2     

Biológia – egészségtan   3 2 2 

Földrajz 3 2     

Ének-zene 1 1 1   

Vizuális kultúra 1 1   1 

Dráma és tánc 1*       

Mozgóképkultúra és média-

ismeret     1 1 

Informatika 1* 1*     

Életvitel és gyakorlat        1 

Testnevelés és sport 5* 5* 5* 5* 

Tanulásmódszertan 1       

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Emelt szintű fölkészítés     4*** 4*** 

Összes óra (tanuló) 33 33 34 32 

Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35 35 

Bontás 13 12 23 23 

Összes óra (tanár) 46 45 57 55 

 
Az emelt szintű képzésre hat tárgyat biztosít a bontás órakerete. 
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Tantárgyi struktúra és óraszámok (SPORT) 

 

Műveltségi területek 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 

I. Idegen nyelv 3* 3* 3* 3* 

II. Idegen nyelv 3* 3* 3* 3* 

Matematika 3 3 4 4 

Etika     1   

Történelem, társadalmi és ál-

lampolgári ismeretek 2 2 3 3 

Fizika 2 2 2   

Kémia 2 2     

Biológia – egészségtan   2 2 2 

Földrajz 2 2     

Ének-zene 1 1     

Vizuális kultúra 1 1     

Dráma és tánc 1*       

Mozgóképkultúra és médiais-

meret     1 1 

Informatika 1* 1*     

Életvitel és gyakorlat        1 

Testnevelés és sport 5* 5* 5* 5* 

Tanulásmódszertan 1       

Sporttörténet 1       

Sportági ismeretek   1     

Testnevelés-elmélet     0,5   

Sportegészségtan     0,5   

Edzéselmélet     0,5   

Sport és szervezetei     0,5   

Sportpszichológia       1 

Sportetika       1 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Emelt szintű fölkészítés     4*** 4*** 

Összes óra (tanuló) 33 33 35 33 

Rendelkezésre álló órakeret 35 35 35 35 

Bontás* 13 12 23 23 

Összes óra (tanár) 46 45 58 56 

 
Az emelt szintű képzésre hat tárgyat biztosít a bontás órakerete. 
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A tankönyvek ,  tanulmányi  segédle tek  és  taneszközök  k ivá lasz -
tásának e lve i  

 Az egyes tantárgyak tanításához szükséges tankönyvek kiválasztása a szakmai mun-

kaközösségek joga. Arra törekszünk, hogy az egyes diszciplinák tanítása során egységes tan-

könyveket használjunk, hiszen így az osztályban tanárváltozás esetén sem okoz gondot a 

haladás. Egyszersmind igyekszünk figyelembe venni az eltérő típusú és képességű osztályok-

ból következő differenciálási szükségszerűséget. 

Természetesen tanév közben a meglévő tankönyvek, felszerelések nem változtathatók meg. 

 A szülőket a tanév végén tájékoztatjuk azokról a tankönyvekről, taneszközökről, ame-

lyekre a következő tanévben szükség lesz. A tájékoztató kitér arra is, hogy milyen lehetőségei 

vannak a taneszközök kölcsönzésének. 

Követe lmények  

1 .  A f e l vé t e l r ő l  va ló  dön tés  e l ve i  

 A jelentkezők központi írásbeli felvételi vizsgát tesznek magyar nyelvből és matemati-

kából. A felvételi követelmények teljesítésébe beletartozik az addigi igényes általános iskolai 

tanulmányi eredmény is. A beiskolázási tájékoztató tartalmazza az érdemjegyek pontszámra 

váltásának, a pontszámításnak és a rangsorolásnak a részleteit. Ugyanez a dokumentum ha-

tározza meg, hogy az adott évben mely tagozatokra kell szóbeli vizsgát is tenniük a jelentke-

zőknek. 

 Az élsportolók osztályába való felvételnél a sportteljesítmény értékelése is része a je-

lentkezők rangsorolásának. Ezért a sporteredményekről előzetes jelentkezési lapot és igazo-

lást kérünk. 

 Akik emelt óraszámú angol nyelvi képzésre (is) jelentkeznek, és szóbelit is kell tenniük, 

azok a vizsgán olvasott és hallott szöveg értése, nyelvhelyesség és beszédkészség kompe-

tenciák mérésén teljesítenek. 

 Akik emelt óraszámú angol nyelvi képzésre (is) jelentkeznek, és szóbelit is kell tenniük, 

azok a vizsgán olvasott és hallott szöveg értése, nyelvhelyesség és beszédkészség kompe-

tenciák mérésén teljesítenek. 

 Akik két tanítási nyelvű képzésre (is) vagy ökológiai szemléletű képzésre (is) jelentkez-

nek, és szóbelit is kell tenniük, azok a vizsgán anyanyelvi kompetenciák mérésén teljesítenek. 
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 Az adott évben érvényes beiskolázási tájékoztató szabályait követve a jelentkezőket 

az intézményvezető vagy helyettese rangsorolja. Méltányossági kérelmekkel kapcsolatban az 

intézményvezető hoz döntést.  

Más iskolából átvételt kérő tanuló esetében az intézményvezető az érintett osztályfőnökkel 

konzultál. Indokolt esetben különbözeti vizsga, szintfelmérés, szóbeli meghallgatás szervez-

hető. 

 

2 .  A magas abb  év f o l yam ba l épés  f e l t é te le i  

 Az iskolával tanulói jogviszonyban lévő diák továbbhaladásáról az osztályozó konfe-

rencia dönt. Más iskolából átvételét kérő diák bizonyítvánnyal igazolja, hogy az előző évfolya-

mot eredményesen elvégezte. Ha előzőleg külföldön vagy másik hazai iskolában tanult, egyedi 

elbírálás alapján különbözeti vizsgát tehet. Amennyiben a tanévkezdéskor több tárgyból is 

szükséges a különbözeti vizsga, legkésőbb az őszi szünetig türelmi idő adható annak a tudo-

másul vételével, hogy sikertelen vizsgázás esetében a megkezdett évfolyamon a tanulmányok 

nem folytathatók. 

 

3 .  Mér és ,  é r t ék e lés  és  e l lenőr zés  

3.1.  A tudásszint mérése és értékelése 

A pedagógus értékeléseivel, visszajelzéseivel a tanulók fejlődését segíti. A tanulás támoga-

tása érdekében az órákon törekszünk a folyamatos visszajelzésre. Céljainknak megfelelően 

választjuk meg a különböző értékelési módszereket, eszközöket, igyekszünk különböző tech-

nikákat (a szaktárgy ismereteit és speciális kompetenciáit mérő eszközöket is) alkalmazni. A 

tanulói munkák értékeléséből kapott adatokat elemezzük, az egyéni, illetve a csoportos fej-

lesztés alapjaként használjuk. 

Pedagógiai munkánkban olyan munkaformák és módszerek alkalmazására törekszünk, ame-

lyek elősegítik a tanulók önértékelési képességének kialakulását, fejlesztését.  

A tudás mérése központi és iskolai szinten folyik.  

A tudásszint meghatározásának és a fejlesztési követelményeknek minden tanulócsoporton 

belül egységesnek kell lenniük, mert ez ad lehetőséget az összehasonlításra, illetve állapot-

felmérésre, majd az új célok és irányok kijelölésére. Az egységes követelményeknek valami-

lyen okból megfelelni nem tudó tanulók számára igyekszünk egyéni fejlesztési lehetőséget 

biztosítani. 
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Az év eleji felmérések elsősorban állapotfelmérésre alkalmasak, céljuk például tanmenet pon-

tosítása, árnyalása, a diákok korrepetálásának vagy tehetséggondozásának a megszervezése 

lehet. 

Az év végi tudásszint mérés súlyozott érdemjeggyel is értékelhető, amennyiben arra irányul, 

hogy a tanulók mennyiben feleltek meg a tanév során megfogalmazott oktatási szintnek. A két 

tanítási nyelvű osztályokban az előkészítő év végén vizsgát szervezünk, ez alapján teszünk 

javaslatot a tanuló továbbhaladására. 

Hosszabb hiányzásokat követően, illetve abban az esetben, ha a tanuló a tudásszint mérése-

ken hiányzott, és ezért nincs elég érdemjegye, a diák írásbeli és/vagy szóbeli beszámoltatásra 

kötelezhető, illetve neki magának érdeke és feladata erre jelentkezni. E számonkérések koor-

dinálása céljából a tanév során három alkalommal megszervezzük a beszámolók hetét. Ennek 

a keretében egy időpontban szervezzük meg a pótló dolgozatokat és egy intervallumban a 

szóbeli beszámolókat. Ha a beszámolóra kötelezett diák neki felróható okból nem jelenik meg 

a tudásszint mérésen, osztályozó vizsgát kell tennie az adott tantárgyból. Ha neki felróható 

okból azon sincs jelen, elégtelen minősítést kap. 

A tudásszint rendszeres mérése és ellenőrzése révén alakítjuk ki a nagyobb időintervallumok 

(félévi, év végi) tanulmányi előmenetelének értékelését. 

Heti 1 órás tantárgy esetén minimum két osztályzat, heti 2 órás tantárgy esetén legalább há-

rom osztályzat, a többi tantárgy és buktatás esetén legkevesebb négy osztályzat szükséges 

minden félévben. 

A tanulók tantárgyi tudásának értékelését a következő osztályzatokkal végezzük:  

Jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1). 

3.2. Az ellenőrzés-értékelés formai és tartalmi elemei 

A tanulók elméleti és gyakorlati ismereteinek ellenőrzése lehet szóbeli és írásbeli, módszereit 

tekintve egyéni, csoportos, esetleg frontális. 

A tanulók mérése, ellenőrzése során minden esetben figyelembe kell venni életkori sajátossá-

gaikat, valamint a tanulócsoportokban meglévő eltérő készségeket, képességeket és motivá-

ciókat. 

A folyamatos értékelés fontos szerepet játszik abban, hogy a tanuló legkisebb mértékű fejlő-

dését is biztatásul használjuk a további pozitív tanulási attitűd kialakításához. Egy napon leg-

feljebb 2 témazáró (teljes tanórát kitöltő) dolgozatot íratunk. 

3.3. Írásbeli ellenőrzés 

A tanulók munkáját, képességeik és tudásszintjük felmérését és érdemjegyekkel történő érté-

kelését egész órás írásbeli felmérőkkel, dolgozatokkal is végezzük. Ezek rendszerességéről, 

céljairól és körülményeiről a diákokat tájékoztatjuk. 
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Egész témaköröket átfogó dolgozatok megírásának időpontjáról az osztályokat az e-naplón 

keresztül legalább egy héttel korábban értesítjük, hogy megfelelő módon fel tudjanak készülni. 

Minden témazárót összefoglalás, gyakorlás és a követelmények pontos meghatározása előzi 

meg. A dolgozatokat a tanár köteles két héten belül kijavítani a tanulók számára világos és 

egyértelmű javítókulcsok vagy szempontok alapján. A tanulóknak az értékeléssel kapcsolatos 

észrevételeit minden esetben meghallgatjuk, indokolt esetben panaszukat orvosoljuk. A javí-

tás lehetőségeit, szempontjait már a tanév elején meghatározzuk. 

A tanóra eleji írásbeli feladatokat nem szükséges a tanulók számára jelezni, ám azok mértéke 

nem haladhatja meg a szokásos szóbeli ellenőrzés (maximum 15 perc)  időtartamát és meny-

nyiségét (legfeljebb a két megelőző óra anyaga). 

Az írásbeli ellenőrzés az egész osztályra, kisebb csoportokra és egy diákra terjedő is lehet. 

3.4. Szóbeli ellenőrzés 

A szóbeli ellenőrzés lehetővé teszi, hogy minden tanuló egyéni módon tehesse próbára tudá-

sát. Ennek során összefüggő feleletre törekszik, a tanár csak segítő kérdéseket tesz fel. A 

szóbeli ellenőrzés nem számonkérő jellegű, ezért értékelésében a segítő szándéknak kell a 

tanár részéről kifejezésre jutnia. 

A szóbeli feleleteket a tanár értékeli, elemzi világos és közérthető szempontok alapján. 

A feleletek nem csupán a diákok adott élethelyzetben meglévő tudását ellenőrzik és mérik, 

hanem szóbeli képességeiket fejlesztik, ezért azok értékelése kiterjed a nyelvi teljesítményre 

is. 

3.5. A kötelező tanórán kívüli tevékenységek 

A kötelező tanórán kívüli tevékenység a lemaradó tanulók készségeinek és képességeinek 

fejlesztése mellett a tehetségesek gyorsabb és hatékonyabb előmenetelét szolgálja. Mindkét 

esetben a folyamatos ellenőrzés és értékelés ösztönző jellegű, a helyes irányok megerősítését 

tűzi ki célul. 

A kiselőadások, házi dolgozatok, tanulmányi versenyek nem tartoznak a szorosan vett köte-

lező tanórai tevékenységhez, ezért azok ellenőrzése és értékelése csak ösztönző, illetve juta-

lom jellegű lehet. 

3.6. Házi feladatok 

A házi feladat csakis a tanuló tudásszintjének elmélyítését és képességeinek fejlesztését szol-

gálja, ezért a tanórai munkát semmilyen körülmények között sem helyettesítheti. 

A házi feladat adásával a szaktanár figyelembe veszi, hogy a diákoknak öt-hat tanórára kell 

készülniük minden nap. 

A házi feladatok gyakoroltató, képességfejlesztő hatása csak akkor valósul meg, ha a szakta-

nár a kiadott feladatok elvégzését ellenőrzi. 
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A hosszabb iskolai szünetek a diákok pihenését szolgálják, ezért ezekre az időszakokra házi 

feladatot nem célszerű adni, mert az ellentétes a szünetek rendeltetési céljával. Ha mégis 

nagyon szükséges, akkor legfeljebb az egyik óráról a másikra szokásos mennyiséget jelöljük 

ki. Ez a korlátozás a végzős évfolyamokra nem vonatkozik. 

4 .  V izsgák  

Tanulmányok alatti vizsgák: évfolyamvizsga a két tanítási nyelvű osztályokban a nyelvi előké-

szítő év végén célnyelvből (írás- és szóbeli) és szaknyelvekből (írás- vagy szóbeli), osztályozó 

vizsga a jogszabályban meghatározott esetekben és egyéni kérelemre, különbözeti vizsga is-

kola- vagy osztályváltáskor, javítóvizsga elégtelen év végi osztályzat esetén. 

Osztályozó vizsgákat a tanév során három alkalommal szervezünk. A jelentkezési határidők 

és a vizsgaidőpontok az éves munkatervben szerpelnek. 

A 12. évfolyam végén - a vonatkozó jogszabályok szerint - érettségi vizsgát tehetnek a diákok. 

5 .  Közös ség i  s zo lgá la t  

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szerint a 9-11. évfolyamon tanuló diákok 50 óra kö-

zösségi szolgálaton vesznek részt. Érettségi bizonyítványt csak az erről szóló igazolás meg-

léte esetén szerezhetnek. A feladat koordinálói, az igazolások naplóba, bizonyítványba jegyzői 

az osztályfőnökök. Az érintett évfolyamokon az osztályfőnök részletes tájékoztatást ad e kö-

telezettségről a szülői értekezleten, és szorgalmazza a szülők bekapcsolódását a szerve-

zésbe.  

Az élsportolók és az ökológiai szemléletű képzésben részt vevők esetében cél, hogy lássanak 

el sportszervezéssel, illetve környezetvédelemmel kapcsolatos közösségi szolgálati feladato-

kat.  A francia-magyar és a nyelvi előkészítős osztályok tanulói számára változatos kínálatot 

kell biztosítani, amely mindenképpen tartalmazzon rendezvényszervezési, oktatási-kulturális, 

egészségügyi és szociális munkára vonatkozó lehetőségeket. 

A közösségi szolgálat akkor lesz eredményes, ha fejleszti a tanulók egyes kompetenciáit (pl. 

együttműködés, szociális érzékenység, felelősségvállalás), és segítséget ad a pályaorientáci-

óban.  
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A maga ta r t ás  és  s zo rga lom é r dem jeg yek  f e l t é te le i  

Magatartás érdemjegy 

Magatartás példás /5/ jó /4/ változó /3/ rossz /2/ 

1. Aktivitás, példamutatás igen jó, közepes gyenge negatív vagy
 nagyfokú   romboló 
2. Azonosulás a közösségi igen ellenük nem vét ingadozó szemben áll 
 célokkal 

3. A közösségi munkában aktívan részt elvállalja közömbös érdektelen 
 való részvétel vesz  

4. Hatása a közösségre pozitív befolyást nem nem árt negatív 
   gyakorol 

5. Törődés a társaival gondos, segítőkész ingadozó közömbös, 
  segítőkész   gátló 

6. A házirend betartása betartja többnyire részben  sokat vét 
   betartja tartja be ellene 

7. Viselkedés, hangnem kifogástalan kívánnivalót udvariatlan, durva, 
   hagy maga után nyegle goromba 

8. Fegyelmezettség nagyfokú megfelelő gyenge elégtelen 

 

 

Szorgalom érdemjegy 

Szorgalom példás /5/ jó /4/ változó /3/ hanyag /2/ 

1. Tanulmányi munkája igényes figyelmes ingadozó hanyag 

2. Munkavégzés kitartó, pontos rendszeres rendszertelen megbízhatat-
 megbízható   lan 
3. Önállóság a  mindent elvégez ösztönzésre önállótlan feladatait nem 
 munkavégzésben  dolgozik  végzi el 

4. Többféle feladatot igen keveset ritkán nem 
 vállal-e 

5. Munkabeosztás igen jó jó közepes gyenge 

6. Tanórán kívüli rendszeresen előfordul ritkán egyáltalán  in-
formációk felhasználása    nem 
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6 .  A tanu lók  j u t a lm a zásának  e l ve i  

 Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi, aki 

kitartó szorgalmat vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, hozzájárul az iskola jó 

hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, az iskola dicséretben részesíti, illetve jutalmazza. 

 Az iskola ezen túlmenően jutalmazza azt a tanulót, aki eredményes kulturális tevékeny-

séget folytat, kimagasló tanulmányi versenyeredményt vagy sportteljesítményt ér el, a közös-

ségi életben tartósan jó szervező és irányító tevékenységet végez. 

 Jutalmazási lehetőségek: 

 Az osztályfőnök vagy szaktanár a tanulót példaként állítja az osztály közössége 

elé, és dicséretét az ellenőrző könyv útján indoklással a szülőknek is tudomá-

sára hozza. 

 Az igazgató az osztály vagy az iskola hírnevét teljesítményével növelő tanulót 

dicséretben részesíti. 

 Az osztályban tanító tanárok határozataként az osztályfőnök megdicséri a kö-

telességét huzamos időn át példamutatóan teljesítő, kiváló tanulmányi ered-

ményt elérő tanulót, és ezt félévkor az ellenőrző könyvbe, tanév végén az anya-

könyvbe és a bizonyítványba /jegyzet rovat/ beírja. 

 A dicséretben részesült tanulókat a nevelőtestület a tanév végén oklevéllel, 

könyvvel vagy egyéb módon megjutalmazza. 

 Kölcsey-emlékérmet ajándékozunk a végzősök közül azoknak, akik kiemelkedő 

tanulmányi és közösségi munkát végeztek. 

 Keller-díjjal jutalmazzuk a ballagáson az elmúlt időszak azon végzős labdarú-

góját, aki az iskola színeiben rendszeresen és/vagy eredményesen sportolt. 

 A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, példamutatóan egységes 

helytállást tanúsító közösséget csoportos jutalmazásban részesítjük. 

 Jutalmazásra felterjeszthet a nevelőtestület bármely tagja, az iskolai diákönkormány-

zat, a Szülői Szervezet. 
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7 .  A tanu lók  e lmar as z ta l ás ának  e l ve i  

 A tanulót helytelen magatartása, tanulmányi kötelezettségeinek sorozatos elmulasz-

tása esetén, ha a házirendet súlyosan vagy ismételten megsérti, a szaktanár, az osztályfőnök 

vagy az igazgató figyelmezteti. 

 Az igazolatlan órák következményei 

Beszámításuk a magatartási osztályzatba 

példás : legfeljebb 2 igazolatlan óra 

jó : legfeljebb 4 igazolatlan óra 

változó: legfeljebb 7 igazolatlan óra 

rossz: 8 vagy annál több igazolatlan óra 

Az igazolatlan órák „adminisztrálása” során a hatályos törvények szerint járunk el, 

továbbá tíz igazolatlan óra után az osztályfőnök behívatja az igazgatóhoz a szülőt 

és a tanulót. 

Második félévre az igazolatlan órák nem évülnek el, de év végére a magatartási 

osztályzat eggyel javulhat. 

Az igazolatlan mulasztások hátterének felderítésében az osztályfőnök a gyermek-

védelmi szakemberrel együtt jár el.  

30 igazolatlan óra automatikus következménye nem tanköteles tanuló esetében: 

kizárás. 

 Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztásai együttesen 

meghaladják a 250 órát, vagy egy adott tantárgyból a tanítási órák 30 %-át meghaladja és 

nincsen elegendő osztályzata, a tanítási év végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtes-

tület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen. Ha a tanuló tanév végén nem osztályoz-

ható, tanulmányait évismétléssel folytathatja. 

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

fegyelmi büntetést kap. 
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B e f e j e z é s  

 
A Pedagógiai program módosítása 

 
1. A pedagógiai program módosítására:  

 az iskola igazgatója;  

 a nevelőtestület bármely tagja;  

 a pedagógusok szakmai munkaközösségei;  

 a Szülői Szervezet és a DIákönkormányzat;  

 az iskola fenntartója tehet javaslatot.  

2. A pedagógiai program módosítása akkor is szükséges, ha ezt a törvényi változások meg-

követelik.  

3. A szülők és a tanulók a pedagógiai program módosítását képviselőik útján az igazgatónak 

javasolhatják.  

4. A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és az intézményvezető jó-

váhagyásával válik érvényessé.  

 

A Pedagógiai program nyilvánossága 

 

1. Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára megtekinthető.  

Elérhető az iskola honlapján is. 

 

A pedagógiai program érvényessége 

 

A pedagógiai program a visszavonásáig érvényes. 

 

 

Budapest, 2015. augusztus 31. 

 

Fazekas Csaba 

intézményvezető 
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A  P e d a g ó g i a i  p r o g r a m  v á z l a t a  

 

Bevezetés (3) 

Arculatról, célrendszerről, stratégiáról röviden (3) 

Az iskola adatai (5) 

Az iskola helyzete és hagyományai (6) 

Az iskola vezetési szerkezete, éves munkaterve (9) 

Kapcsolattartás, információáramlás (10) 

Belső kapcsolatok, személyes kapcsolattartás (10) 

Belső kapcsolatok, a kapcsolattartás további formái (11) 

A külső kapcsolatok rendszere, formája (12) 

Az iskolai élet rendje (13) 

Nevelési program (14) 

Az iskolában folyó nevelés és oktatás alapelvei, céljai, eljárásai, módszerei (14) 

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok (16) 

A közösségfejlesztéssel kapcsolatos kérdések (18) 

A beilleszkedési nehézségekkel küzdő tanulók segítésére irányuló pedagógiai tevékeny-

ség (19) 

A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek (19) 

A gyermek- és ifjúságvédelem, a szociális hátrányok enyhítése és a tanulási kudarcnak 

kitett tanulók felzárkóztatása (20) 

Az épület állapota, a nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke 

(21) 

A szülő, tanuló és pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehető-

ségei (22) 

Környezeti és egészségnevelési program (24) 
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Egészségnevelési program (30) 

A tanulók fizikai állapotának mérése (34) 

Pedagógiai program és helyi tanterv (35) 

Tantárgyak (36) 

Tantárgyak, óraszámok (37) 

A tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei (41)  

Követelmények (41) 

A felvételről való döntés elvei (41) 

A magasabb évfolyamba lépés feltételei (42) 

Mérés, értékelés és ellenőrzés (42) 

Vizsgák (45) 

Közösségi szolgálat (45) 

A magatartás és szorgalom érdemjegyek feltételei (46) 

A tanulók jutalmazásának elvei (47) 

A tanulók elmarasztalásának elvei (48) 

Befejezés (49) 

 

Mellékletek: 

A középszintű érettségi témakörei 

Eszközök, felszerelések 

 


