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1. AZ ANDRÁSSY GYULA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM ÁLTALÁNOS 

HELYZETE, CÉLJAI, FELADATAI 

1.1. Rövid történetünk 1855-től napjainkig 

Iskolánk több mint másfél évszázados múltra tekinthet vissza. Békéscsabán sokáig 

egyedül képviselte a gimnáziumi oktatást, a város legnagyobb hagyományokkal rendelkező 

gimnáziuma. A mai nevén 2008. július 10. óta folytatja tevékenységét.  

Jogelődje az egykori Rudolf Főreál Gimnázium, amely az evangélikus egyház irányítása alatt 

álló fiúgimnázium volt és a Lorántffy Zsuzsanna Leánygimnázium. A fiúgimnázium 1952-től 

1957-ig Rózsa Ferenc nevét viselte, ebbe olvasztották be a leánygimnáziumot.  1957-ben a két 

iskolát összevonták, és így működött az egykori fiúgimnázium épületében, mint Rózsa Ferenc 

Gimnázium1994-ig. Akkor költözött át a jelenlegi helyére a szépen felújított és kibővített 

Andrássy úton lévő egykori Nagy Sándor József nevét viselő laktanyaépületbe.  

Az elmúlt évtizedek folyamán olyan értékes szellemi tőkét halmozott fel, amely orszá-

gosan is ismert és elismert iskolává emelte. Diákjainkat tágas tantermek, előadók, szaktanter-

mek sora várja. Számítógéptermek, könyvtár tornaterem, sportudvar, modern technikai beren-

dezések segítik az oktatást. Iskolánk udvara nagyon szép, gyönyörű platánfái, füves, virágos 

területei barátságossá, otthonossá teszik környezetünket.  

Az iskola területébe illeszkedően működik két felújított kollégiumépületünk. Ez az in-

tézményrész is két korábbi kollégium jogutódjaként jött létre: a Szilágyi Erzsébet Középisko-

lai Leánykollégium és a Kulich Gyula Középiskolai Fiúkollégium összevonása után 1996-tól  

2007-ig  Deák Ferenc nevét viselte, de azóta intézményegységként hozzánk tartozik. Intézmé-

nyünknek egy tanéven keresztül a neve Rózsa Ferenc Gimnázium és Kollégium volt, azóta 

mai nevén működik.  

Intézményünk minden elődintézmény hagyományaira büszke. Ugyanakkor tudjuk és 

vállaljuk, hogy ezen hagyományok közül a legerősebb, a legtöbb egykori diákot érintő ha-

gyomány a Rózsa Ferenc Gimnáziumé, és ez még sokáig így is marad. Ezeket a „rózsás” ha-

gyományokat és az erre épülő szeretetét az iskolának mi továbbra is ápolni fogjuk. Továbbra 

is számítunk egykori diákjainkra és várjuk őket épületünkben érettségi találkozóikon és más 

rendezvényeken.  

A 2008. évi névváltoztatás reményeink szerint az utolsó lesz az intézmény történeté-

ben belátható időn belül. Éppen ezért szándékunk az volt, hogy az új névadó ne csak egyszerű 

névadója legyen az intézménynek, hanem épüljön be az iskola hagyományrendszerébe is 

Andrássy Gyula történelmi szerepének, jelentőségének a hangsúlyozása. Ennek megfelelően 

alakítottuk ki az intézmény jelképrendszerét. A gimnázium udvarán szobrot emeltünk a név-

adó tiszteletére.  
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1.2. Jelképeink 

1.2.1. Zászlónk 

1.) A zászló leírása 

A zászló méretei: 150x90 cm 

Színei: Alapszíne világoskék, amely azonos Békéscsaba Megyei Jogú Város zászlójának szí-

nével keretezett. A felirata aranyszínű. Szegélye nemzetiszínű farkasfogazással. 

Ábrái: Mindkét oldalán Békéscsaba Megyei Jogú Város címere van rajta.  

 A felirat szövege mindkét oldalon a címer felett: Békéscsaba Megyei Jogú Város Ön-

kormányzata; a címer alatt: Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium. 

 

2.) Magyarázat 

A zászlót a korábbi fenntartó, Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése adomá-

nyozta. Ebből következik a zászló alapszíne, a város címere, mint egyedüli ábra és az adomá-

nyozás megnevezése. A névadó és a szegélydíszítés a nemzeti hovatartozás fejezi ki. Az in-

tézményi név jelzi azt is, hogy a gimnázium és a kollégium egy intézményben működik. 

(A régi iskolazászlóinkat az intézmény megőrzi, és méltó formában helyezi el.) 

1.2.2. Címerünk 

Fehérrel (ezüsttel) és zölddel balharántozott, kissé kerekített oldalú háromszögű cí-

merpajzs. A címerkép szerepét két felirat tölti be. A fehér (ezüst) pajzsmező felső részén (a 

pajzsfőben) sárga (arany) színnel a Békéscsaba felirat szerepel. A színek címertani jelentése a 

következő: az ezüsté a béke és őszinteség, az aranyé a nagylelkűség. A címerkép másik eleme 

az AGK felirat, amely a címerpajzs címertani jobb felső sarkától indulva átlósan helyezkedik 

el és ugyancsak sárga (arany) színű. 

Pajzstartója jobbról és balról sárga (arany) színű olajfaág. A címer köriratában felül 

címertani értelemben jobbról bal felé az intézmény neve található, alul pedig felülről lefelé 8, 

a címerpajzs háromszögének csúcsa felé haladva egyre növekvő ötágú csillag, a 9. csillag (a 

legnagyobb) középen, a háromszög csúcsa alatt található. A címer köriratának színe zöld. 

 

A címerleíráshoz fűzött értelmezés 

Az intézmény névváltoztatása miatt a gimnázium eddigi címeréből indultunk ki. (A 

kollégiumnak nem volt saját címere, így nem volt mit figyelembe venni.) A cél volt az is, 

hogy minél többet megőrizzünk a régi címer hagyományos elemeiből. A régi gimnáziumi 

címerből így az alábbi elemeket őriztük meg: a címerpajzs alakja, harántozása, a fehér (ezüst) 

színű felső rész és a pajzstartó a korábbival megegyezik.  

Hagyományt elevenít fel a címer egy korábbi gimnáziumi címerből azzal, hogy a fenn-

tartó város nevét a köriratból beemeltük a címerpajzs pajzsfőjébe, ezzel nagyobb hangsúlyt 

adtunk neki. Hagyományt őriz az intézmény nevének címerképbeli betűformája is, mert ha-

sonló a korábbi címer RFG feliratának betűformájához. 

A pajzsmező alsó részének kék színét zöldre cseréltük: (Címertani jelentése: remény, 

öröm, szerelem, hűség) Ennek indokai: 

 1. a fenntartó önkormányzat címerpajzsában szerepel ez a szín 

 2. az Andrássy-család családi címerében is szerepel ez a szín 

 3. nemzeti identitásunkhoz is hozzátartozik, hisz ez nemzeti színeink egyike is 
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 4. az arannyal jól kiegészítik egymást 

 5. jobban kifejezi az intézmény külső megjelenését. 

A körirat alsó részének csillagai pedig azt az utat jelképezik, amely a mai intézmény 

kialakulása felé vezetett. Így a címertani bal oldalon lévő csillagok a Rudolf és a Lorántffy 

gimnáziumokat, az egykor ide tartozó szakközépiskolákat és a Rózsát, a címertani jobbolda-

lon lévő csillagok pedig az Áchim L. András, a Kulich Gyula, a Szilágyi Erzsébet és a Deák 

Ferenc kollégiumokat jelképezik. Az alul, középen lévő legnagyobb csillag pedig a körirat 

felső részében olvasható új nevet, az Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégiumot szimboli-

zálja. 

1.3. Gimnázium, nevelőiskola és kollégium a XXI. században 

1.) Az Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium régi hagyományokra építő és folyamatosan 

épülő, modern és elismert középiskolája Békéscsabának és szellemi kisugárzása által Bé-

kés megyének is. Fennállása óta állandó feladata és szerepe volt és maradt, értelmiséget 

és művelt polgárságot adni a városnak és a megyének. 

 A XXI. század minden eddigit felülmúló kihívásokat rejteget a felnövekvő nemzedékek 

számára. Ezek között is kiemelkedő jelentőségű, az európai szellemiség és a nemzeti ön-

tudat összeegyeztetése. E kihívásoknak megfelelni csak egészséges, kiegyensúlyozott ér-

zelmi világú, megfelelő ismeretekkel rendelkező, képzett személyiségek tudnak. A társa-

dalmi környezet rendkívül inger-gazdag, a tanulói tapasztalat számára már nem csak a ta-

nár nyílik meg a tudás forrásaként, hanem az informatikai forradalom világa is, amitől nm 

mindig következik a személyiség kívánt irányú fejlesztése. Csak a jól szervezett és jól 

működő iskolák, a biztos szakmai hozzáértéssel tanító pedagógusok tudják a velük 

együttműködő diákok tehetségét az elvárásoknak megfelelő szinten kibontakoztatni és ta-

nulóink tájékozottságát a helyes irányba terelni. Gimnáziumunk eddigi tevékenységével, 

eredményeivel, felhalmozott tapasztalataival stratégiáját megújítva sikeresen felvállalhat-

ja a tehetséggondozó középiskola szerepét. Küldetését története, fejlődése, környezetének 

elvárásai határozzák meg; a város és a megye lakosságának társadalmi mobilitását, a fel-

törekvő családok tehetséges gyermekeinek felemelését kell szolgálnia. 

 

2.) Békéscsaba és térsége jövőbeli felzárkózásának egyik kulcsszereplője az Andrássy Gyula 

Gimnázium és Kollégium, mint szellemi műhely, mint nevelő-oktató iskola és szocializá-

ciós közeg. Eredményei ma is emelik a város hírnevét, tanulóinak sikere jóval megyén 

túlmutató, az egyetemek örömmel várják végzett tanulóit. Méltó versenytársai vagyunk az 

ország nagy középiskoláinak. Nyitott, a korszerűségre és ésszerű változásokra, megújulás-

ra képes szervezet, amely képes az új tendenciák sodrában megállni a helyét. Hiteles 

eredményeivel, stabil közszellemével vonzó intézmény az általános iskolát végzettek 

számára. Tartalmi tevékenysége a nemzeti köznevelési rendszer részeként és megvalósító-

jaként az elsajátíttatás magas mennyiségi követelményét képviseli, ezért feszes munka-

tempót diktál diákjainak. Ezt a munkát hosszú távon is felkészült és igényes tanári maga-

tartás és nevelő-oktató munka kell, hogy szolgálja.  
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2. A GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA – NEVELÉSI PROGRAM 

2.1. A gimnázium működésének feltételrendszere 

Helyi nevelési rendszerünk az évtizedek folyamán, a hagyomány- és szokásrendszer 

átörökítésével, a pedagógusok és az alkalmazottak többszálú kötödésével alakult ki. 

Értékrendszerében a tanári teljesítmény a minőségi követelmények, a hagyománytisztelet elő-

kelő helyet foglal el. Ezen értékek mentén szerveződött az iskola, ez határozza meg a sze-

mélyközi kapcsolatokat, a nevelőtestület közvéleményét, ez határozza meg a jó belső együtt-

működést. 

A diákság és a nevelőtestület viszonylatában nem egységes a kép; a tekintélyelvű pe-

dagógiai szemlélet éppúgy megtalálható, mint a nagyobb szabadságfokkal megnyilvánuló 

közvetlenség vagy a közömbösség. Általános a diákokkal kapcsolatos személyre szóló bá-

násmód, sok tanár birtokában van a konfliktuskezelés készségének, de vannak elhúzódó fe-

szültségek is. 

Szülői háttér tekintetében a gimnázium kedvező helyzetben van, kevés dolga akad a társada-

lom peremén élő családokkal. Ugyanakkor számolnunk kell azzal, hogy növekedni fog a csa-

ládi eredetű problémákat magukkal hozó és emiatt nehezebben kezelhető tanulók száma. 

Gyakori, hogy nemzedékek váltják egymást családokon belül; a „rózsás” szülő elősze-

retettel küldi gyermekét egykori iskolájába. Ebből fakadóan értékes kapcsolatrendszerben 

működhetünk - részben kihasználatlan belső tartalékokkal. 

A gimnázium szervesen illeszkedik a helyi társadalomba. 

A fenntartóval hivatalos és kiegyensúlyozott együttműködésben dolgozunk. Szakmai önálló-

ságunk biztosított. Környezetünk területileg tág, a térségből hozzánk járó tanulók lakhelyén 

működő önkormányzatok és más szervezetek mellett az általános iskolákhoz fűződnek első-

sorban kapcsolataink (érdekeink). Együttműködésünk zavartalan, a kapcsolatokat kölcsönös 

érdeklődés valamint érdekazonosság jellemzi. 

A gimnázium az előbbiekben felvázolt helyzetelemzés alapján fogalmazza meg peda-

gógiai programját. Olyan dokumentumot kívánunk készíteni, amely távlatokban is érvényes, a 

gimnázium gyakorlati pedagógiai munkáját meghatározza. Reményeink szerint meg tudjuk 

fogalmazni a tanári testület egységes szemléletére építő stratégiát, cél- és feladatrendszert, a 

nevelés-oktatás folyamatát, tartalmát, szervezeti formáit és módszereit.  

2.2. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapjai 

1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapjai 

 

1.1. Intézményünk elsődleges feladata, hogy tanulóinkból általánosan művelt, felsőfokú to-

vábbtanulásra alkalmas, szakmáját, hivatását szerető és azt magas szinten művelő nem-

zedéket neveljen. Alapelvünk olyan kulturális tartalmak, ezáltal olyan egyetemes emberi 

és nemzeti értékek közvetítése, amely az értékválasztási szabadság hitelességével élni 

segít és élni tanít, ezáltal szolgálva tanulói szabad és teljes értékű személyiségfejlődését.  

 

1.2. A gimnáziumot értékközvetítő és fejlesztő nevelőintézménynek tekintjük, és szocializáci-

ós terepként értelmezzük. Tanulóinkat versenyhelyzetre, felzárkózásra és folytonos előre-

lépésre késztetjük.  
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 Ennek megfelelően az alapfeladatok fontossági sorrendjét a következők szerint állítjuk 

fel: 

1. értékközvetítő, 

2. ismeretközvetítő, 

3. személyiség- és képességfejlesztő, 

4. szocializációs funkciók érvényesülését fogjuk összehangolni. 

 

1.3. A tanulók motiválására egyre nagyobb figyelmet fordítunk. Ma már nem természetes az, 

hogy tanulóink motiváltan érkeznek gimnáziumunkba. Az utóbbi két évtized során ezen a 

területen olyan negatív folyamatok indultak el, amelyek az utóbbi 10 évben felerősödtek. 

Tanulóink egyre nagyobb része bizonytalan, érdeklődésük kialakulatlan, a világból rájuk 

zúduló információk feldolgozása gondot okoz számukra. Sokuknak nincs pozitív jövőké-

pe. Mindezek miatt nem vehetjük természetesnek, hogy az idejáró diákok azért jöttek 

hozzánk, mert már pontosan tudják, mit akarnak később. Egyre nagyobb részüket nekünk 

kell megnyerni valamilyen ügynek, célnak, ami majd előre viheti őket. Ehhez minden-

képpen szükséges megtalálni azokat a módszereket, kommunikációs formákat, amelyek-

kel fel tudjuk kelteni az érdeklődésüket saját tantárgyunk iránt. Rossz értelemben vett te-

kintélyelvű pedagógiával nem fogjuk tudni megtalálni leendő tanítványainkkal a közös 

hangot.  

 

1.4.A tanári munkát pedagógiai értelemben szélesebben értelmezzük a szorosan vett tanulmá-

nyi tevékenység megvalósításánál, az iskola nevelési szerepét erősítjük. A tanári munka 

nem állhat csak abból, hogy megtartjuk a tanóráinkat és elvégezzük az ezzel kapcsolatos 

előkészítő, felkészülő, ellenőrző munkánkat, még akkor sem, ha ezt jól csináljuk. Ez a jó 

tanári munka alapja. Ez szükséges feltétele, de nem elégséges feltétele a továbblépésnek. 

A nevelőmunka nem csak az osztályfőnök feladata, hanem valamennyiünké. Számtalan 

lehetőségünk van szaktanárként is, amellyel iskolánk nevelő szerepét erősíteni fogjuk.  A 

tanulókra még jobban odafigyeljünk, keressük az alkalmakat (ahol szükségesnek látszik). 

A személyes megbeszélésekre, részvételre olyan tanórán kívüli programokon, amelyeken 

más oldaláról ismerhetjük meg tanítványainkat. Fontos a problémás helyzetek, esetek 

gyors megbeszélése az osztályfőnökkel, ami akár súlyosabb problémák megelőzését is 

szolgálhatja. Amikor szükséges. Amikor szükséges, a konfliktusokat felvállaljuk. Konf-

liktusok nélkül eredményes nevelőmunkát végezni nem lehet. Rászólunk a tanulóra, ha 

nyilvánvalóan olyasmit tesz, ami szabályt és ezzel többségi érdeket sért. Nevelésre alkal-

mas helyzet és feladat az is, miként végezzük az ügyeleti munkát, amely nevelési helyze-

tek felismerését és megoldását, tanítványaink jobb megismerését is szolgálja. Nem csak 

azt a tanulót kell nevelnünk, akit tanítunk, szaktanárai vagyunk. Minden tanuló a mi ta-

nítványunk, aki idejár ebbe az iskolába, így minden tanuló nevelése a feladata az iskola 

minden tanára számára. 

 

1.5. Nagyobb figyelmet fordítunk a differenciált követelménytámasztásra, az egyedi pedagó-

giai esetek kezelésére. Iskolánkba nagyon sok helyről, nagyon sokféle képességű és elő-

képzettségű tanuló érkezik. Az utóbbi évek beiskolázási adatai szerint minden évben 55-

60 iskolából gyűlnek össze tanulóink. Miután az osztályokat nem a hozott-szerzett pon-

tok, hanem szakmai szempontok alapján szervezzük, ezért törvényszerű, hogy egy osz-

tályba nagyon eltérő módszereket igénylő tanulók kerülnek. Ezt különösen azon tantár-

gyak tanárai tudják nehezen kezelni, akik egész osztályt tanítanak és így állandó időza-

varban vannak. Ennek ellenére az egyedi elbánást igénylő tanulókkal – ahol szükséges, és 

amennyire lehetséges – külön fogunk foglalkozni. Ezt rendszerszerűvé is kívánjuk tenni 

olyan esetekben, amikor egy osztályon belül világossá válik a tanulók eltérő célkitűzése a 
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tantárggyal kapcsolatosan (pl.: emelt-, ill. közép szintű érettségire készülők; érettségizni 

szándékozók, ill. érettségizni nem szándékozók stb.) Az ellenőrző munkában is indokolt a 

különbségtétel, de a tantárgyi minimumkövetelményeket minden tanulónknak teljesítenie 

kell. 

 

1.6. A tanulók identitásának erősítésére nagyobb figyelmet kell fordítani. Erősíteni kell az 

európai tudatosság mellett a nemzettudatosságot és a lokálpatriotizmust egyaránt, ez 

utóbbin értve a megyéhez, városhoz, saját településhez és az intézményhez való tartozás-

tudat erősítését egyaránt. Ennek infrastrukturális feltételei az intézményben adottak. Ezek 

azonban még inkább csak lehetőségek, keretek, amelyet jobban ki kell használnunk. 

2.3. A nevelő-oktató munka pedagógiai céljai 

Pedagógiai munkánk végcélja a művelt, önfejlesztésre is alkalmas és kész, igényes ér-

telmiségi, aki szülőhelyének boldogulását össze tudja egyeztetni egyéni személyes céljaival. 

Embereszményünk a nyitott, toleráns, magyarságára is büszke európai polgár, akit ideológiai 

és világnézeti kényszer nélkül, saját meggyőződésének felvállalására nevelünk. 

Programunkkal olyan embereket (személyiségeket) szeretnénk nevelni, akiket helyes társa-

dalmi értékek vonzanak, akik elfogadják és belátják az erőfeszítés értelmét.  

Iskolánk hosszú távon szolgálja társadalmi környezetének azt az elvárását is, hogy a 

Békéscsabai járás és Békés megye értelmiségi utánpótlásának gimnáziumi szintű felkészítését 

a korosztálynak megfelelő eszközrendszerrel és szervezeti formákban lássa el. 

 

1. Az iskola általános nevelési-oktatási céljai: 

 

 Közvetítse az egyetemes és nemzeti műveltség értékeit 

 Nyújtson a tanulóknak alapos, szilárd ismereteket 

 Alakítsa, fejlessze a tanulók képességeit 

 A tehetségesek számára nyissa meg a továbbfejlesztés lehetőségeit 

 A magas szintű tudás átadásával és az életvezetési, önérvényesítési készségek 

gyarapításával is alakítsa kis a diákjaink későbbi önérvényesítési képességét. 

 Fejlessze a kulcskompetenciákat, amelynek részleteit a helyi tanterv egyes tan-

tárgyakra vonatkozó alfejezetei tartalmazzák. 

 

2. Csak sajátos csoportokra vonatkozó célok: 

 

 Felvállalja az önhibájukon kívül lemaradt tanulók felzárkóztatásának segítését. 

Ezért a kilencedik évfolyamon a felzárkóztató, korrepetáló tevékenységre több 

figyelmet kell fordítanunk, ezt a kínálatot növeljük. Ezt indokolják a 2010-es 

kompetenciamérés eredményei is. Az eredmények azt mutatják, hogy a felvett 

tanulók képességszintje nagyon széles skálát mutat, mely sajnos, lefelé széle-

sedik, azaz növekszik más intézményekkel összehasonlítva is a gyengébb ké-

pességekkel rendelkező tanulók aránya. A pedagógus munkaidő-számítás 

rendszerébe ezt a munkát be fogjuk építeni. 

 Felkészíti tanulóinkat a munkaerő-piaci részvételre  

 Lehetőséget és segítséget ad a tanulók szabadidős tevékenységének megszer-

vezéséhez. 
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2.4. A nevelő-oktató munka eszközei, feltételrendszere 

2.4.1. Tárgyi eszközök, feltételek 

1. A gimnázium épített környezete 

Belvárossal érintkező területen, közforgalmi tengelynek számító útvonalon, a helyközi közle-

kedés végállomásaihoz néhány percnyi távolságra fekszik. 

Udvarunk gazdag parkosítottsággal, igényes külső sportlétesítményekkel szolgálja a gimnázi-

um tanulóinak és a kollégium lakóinak kényelmét és komfortérzetét. 

Az iskolaépület együttese és a kollégiumok épületei építészeti kor szerint több mint 100 éve-

sek, 1996-ra felújítva kerültek középiskolai hasznosításra. 

 Komfortfokozatuk teljes mértékben közművesített (felújított víz, csatorna és 

elektromos hálózat). Egyedi központi fűtése gázenergia felhasználásával törté-

nik.  

 Az iskolai környezet oktatási szolgáltatásait esztétikus, kedvező külső feltéte-

lek között tudja nyújtani. Tágas oktatási és szabadidős terek, a felhasználói 

igényekhez alkalmazkodó beépítettség mellett kellemes életteret nyújt a diá-

koknak és a felnőtteknek is. 

 Tanulói számára igény szerint kollégiumi elhelyezést és menzai étkeztetést biz-

tosít. 

 Az elmúlt közel két évtizedben az intenzív igénybevétel és a természetes el-

avulás miatt egyre több a probléma épületeinkkel, amivel a fenntartónak az 

épület – működtetőnek előbb-utóbb érdemben foglalkozni kell. 

 

2. Tanterem-ellátottsági mutatók: 

Osztálytermek száma………………………...   20 

Szaktantermek  ……………………………..  7 

Csoportfoglalkozásra alkalmas kisterem ........  6 

Egyéb oktatás célját szolgáló helyiség............  2 

Ebédlő 

Tornaterem – külön épületben 

Könyvtár 

 

Tekintélyes méretű - nagyszabású közös rendezvények színhelyéül is használható az 

ebédlő épülete. Ebben működik a Mladonyiczky Bélának – a gimnázium egykori tanárának –  

hagyatékát (szobrok, kisplasztikák, érmék) őrző dísztermünk a Mladonyiczky-terem.  

 

A tantermi ellátottságunk egészében elegendő és megfelelő. A kivételt a tornaterem je-

lenti, amely méretei miatt nem képes biztosítani a téli testnevelési órák megtartását. Ez akadá-

lyozza az alapfeladatok ellátását is, amely a mindennapos testnevelés bevezetésénél a követ-

kező években súlyosbodó működési zavarok forrása lesz. 

 

Az iskolai környezet, az egy főre jutó 10 négyzetméteres élettérrel, tágas és kényelmes. 

 

3. Taneszközök, oktatástechnikai eszközök, szertári állomány: 

Az alapvető oktatási eszközök tekintetében az iskola ellátottsága egyre kevésbé kielé-

gítő. Informatikai eszközökből pénzügyi okokból jelentős hiány van és a bővítési lehetőségek 

is korlátozottak. Kezdetleges szinten áll a multimédiás oktatási célú eszközökkel, tananya-

gokkal való ellátottságunk, amely a módszertani előrelépés súlyos akadálya. 
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4. Egyéb, a pedagógiai programot befolyásoló s azt szolgáló tárgyi, dologi eszközök: 

Bükkszentkereszten a gimnázium diáktábort üzemeltet, amely a tanulmányi kirándulá-

sok, turisztikai pihenő jellegű kirándulások, táborozások erdei iskola szervezését, lebonyolítá-

sát könnyíti meg. Hosszabb távon az iskola szakmai kapcsolatait, a diákok és tanárok belföldi 

és külföldi továbbképzését is szolgálhatja. 

2.4.2. Személyi feltételek 

A gimnázium emberi és szellemi erőforrásait a hagyományos négyosztályos gimnázi-

umi szerkezetre és pedagógiai kultúrára felkészült és berendezkedett nevelőtestület, valamint 

az oktatás ügyviteli feltételeit biztosító közalkalmazottak alkotják. 

A nevelőtestület általánosítható pedagógiai felfogása és kultúrája a követelménytámasztás 

szükségességét pártolja, s ezt a gyakorlati munkájában (nevelési-oktatási tevékenységében) 

következetesen érvényesíti. 

Iskolánk és kollégiumunk nevelőtestülete szakmai felkészültség, pedagógiai elkötele-

zettség tekintetében céljának tekinti a legmodernebb ismeretek átadását, a folyamatos önkép-

zést, a korhoz igazodó nevelési feladatok teljesítését. 

 

Kor szerinti megoszlásban a nevelőtestület kiegyensúlyozott, de az átlagéletkor évről évre nő. 

A nemek alapján a nők vannak többségben. A pedagógiai munkát segítő közalkalmazottak 

fele férfi.  

 

A nevelőtestület továbbképzése folyamatos. Célunk a szaktanári ellátottság szinten tar-

tása és a pedagógus munka minőségének megőrzése, javítása. Ezért fejleszteni kell a nevelő-

testület pedagógiai-módszertani kultúráját, ha lesznek ilyen típusú továbbképzések, akkor 

azokat fogjuk előnyben részesíteni. A nevelőtestületi értekezleteken, munkaközösségi fóru-

mokon növeljük az ilyen témákkal kapcsolatos belső konzultációkat. Nevelőtestületünk 

szakmai felkészültsége egészében kiválónak mondható. A módszertani kultúra azonban fo-

lyamatos fejlesztésre szorul, a világ változik, új technikák alakulnak ki a tudás átadására és a 

kompetenciák fejlesztésére. A másik ok, hogy ma nagyobb a különbség a felnőtt társadalom 

és a tizenévesek világlátása között, mint bármikor korábban. A módszertani kultúra folyama-

tos fejlesztése alól ezért nincs kibúvó senki számára, aki meg akarja őrizni pedagógiai haté-

konyságát a tanári pályán. 

 

Nevelőtestületünk összetételének egy súlyos szakmai-szerkezeti problémája van: hi-

ány alakult ki a reál tantárgyakat tanító tanárokból. 

 

A pedagógusok és közalkalmazottak életkörülményei, bérhelyzete az országos állapo-

tokat tükrözi.  
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2.5. A nevelő-oktató munka eljárásai 

A feladatok végrehajtása és a célok elérése érdekében folytatott eljárásaink 

Ma az Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium általános nevelési-oktatási feladatait 

nyelvi előkészítő osztállyal, emelt követelményszintű, és európai orientációjú oktatással egé-

szíti ki.  

Teljesítményközpontú elvárásokkal a diákok érdekeivel egybevágó értékeket képviselő igé-

nyes nevelőtestülete a követelmények teljesítését magas fokú szakmai biztonsággal végzett 

nevelő-oktató munkával segíti elő. 

 Szilárd értékeken alapuló tanulási készséget, tudásra épülő teljesítményeket 

fejleszt és vár el tanulóitól. 

 Felvállalja diákjainak a sikeres életpálya iránti törekvéseit, az érvényesülés fel-

tételének a tartós szorgalmat, a becsületes küzdelmet tekinti. 

 Fontosnak tartjuk a diákok önismereti, önnevelési, szociális képességének ki-

bontakoztatását, a közösségi nevelés meghatározó elemeként a demokratikus 

érdekérvényesítő technikák gyakorlati elsajátítását, a középiskolai tanulmá-

nyok elvégzéséhez szükséges módszertani, tanulástechnikai ismeretek, a diffe-

renciált, sokoldalú ismeretszerzési, kommunikációs készségek fejlesztését.  

 Emelt szintű oktatást nyújt történelemből, biológiából, valamint modern idegen 

nyelvekből. Értékeinket, alapelveinket a tanár- diák- szülő partnerkapcsolatra 

építve, elvárásaikat, igényeiket folyamatosan figyelemmel kísérve kívánjuk 

megvalósítani. Igényeljük, hogy partnereink közvetlen véleménynyilvánítá-

sukkal segítsék a nevelő-oktató munkát, ezeket a véleményeket felhasználjuk 

az intézményi célok alakításában és annak megvalósításában. 

 Törekszünk arra, hogy a diákok, tanárok humanista, demokratikus közegben 

éljenek együtt. 

 A nevelést-oktatást, önszervező diákélet támogatásával egészítjük ki.  

 Működésében a minőség iránti elkötelezettséget, a partnerek igényeinek tiszte-

letét alapvetőnek tartja. 

2.6. A személyiségfejlesztés pedagógiai feladatai 

Fő feladatunk továbbra is a leendő értelmiségtől elvárt legfontosabb emberi tulajdon-

ságok: a munkafegyelem, a megbízhatóság, a felelősségtudat, az önállóság, a kreativitás, a 

nyitottság, a változásokra való fogékonyság, a folyamatos önképzés igényének kialakítása 

tanulóinkban. Rendelkezzenek fejlett azonosságtudattal, amelyben a szülőföldhöz, az anya-

nyelvhez, a nemzeti kultúrához és Európához való kötődésünk jelenik meg. Legyenek érzéke-

nyek a globális problémákra, tartsák tiszteletben az egyetemes emberi értékeket. 

 

Gimnáziumunk tanulóit az általános iskolát végzettek tehetséges, tanulásra motivált 

rétegéből választjuk tanulmányi eredményeik és felvételi vizsga alapján. 

Alapelveinkből és általános céljainkból következő alábbi nevelési /pedagógiai/ feladatokat 

jelöltünk meg iskolánk számára: 

 Segítse a tanulók egészséges testi fejlesztését, az egészségre ártalmas szenve-

délyektől való elzárkózást. Programjaival, és eszközrendszerével ösztönözze az 
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egészség-megőrzést a mentális higiénia belső igénnyé válását, a harmonikus 

személyiség-fejlődést. 

 A tanulók számára is elfogadható minták és követhető példák alapján, az okta-

tás tartalmára támaszkodva a tanulói tevékenység jó megszervezésével nevel-

jen az iskola. 

 Nemes erkölcsi értékek, normák elfogadására, megtartására, a saját tetteiért vi-

selkedéséért és munkáiért érzett felelősségre. 

 Támogassa a tanulók humanista szellemének kialakulását és gazdagodását. 

 Az oktatás tartalmával, az intézményi hagyományok ápolásával, nemzeti múl-

tunk megismertetésével neveljen a szülőhely a táj, a haza szeretetére, kötődésre 

és áldozatvállalásra, ezzel párhuzamosan tágítsa a tanulók Európáról és a világ-

ról alkotott valóságos képét, benne Magyarország méltó történelmi helyét, a 

magyarság által az egyetemes kultúra számára létrehozott értékek ismeretét. 

 Ismeretek, készségek, képességek folyamatos gyarapítása révén tudatosítsa a 

tanulókban a tudás értékállóságát, az élethosszig tartó tanulás jelentőségét és 

szükségességét. 

 Tegye alkalmassá tanulóit a felsőoktatási intézményekbe való bejutásra, s az 

azokban való helytállásra. 

 A gimnáziumi környezet, a belső kommunikáció és az esztétikai tantárgyak ok-

tatásával neveljen a jó ízlésre, az esztétikai érzék fejlesztésére. Támogassa a 

nyitottságot, a sokféle művészeti tartalmak iránti érdeklődést, az esztétikai igé-

nyesség kialakulását. 

 A többiek számára állítsa példaként a művészetkedvelő, a valamely művészeti 

ágban jeleskedő tanulókat. 

 

Pedagógiai feladataink végrehajtásának terepe és tevékenységi formája az oktatás, leg-

jellemzőbb szervezeti formája a tanítási óra. 

Kiegészítő és kiteljesítő eszközök mindazok a tanításon kívüli szolgáltatásaink, amelyeket a 

tanulók számára és velük együtt a gimnázium szervez és megvalósít. 

 

Valljuk, hogy az intézményünkbe járó tanulók fizikai és lelki egyensúlyának össz-

hangja szolgálja csak a harmonikus személyiség kialakulását. Reméljük, hogy fejlett önisme-

rettel, kommunikációs készséggel, kudarctűrő, problémamegoldó képességekkel rendelkező, 

toleráns, megfelelő érdekérvényesítő és együttműködési képességekkel rendelkező, kulturált 

viselkedésű tanulók fejezik be tanulmányaikat iskolánkban. 

2.7. A közösségfejlesztéssel összefüggő feladatok 

A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok a személyiségfejlesztéshez hasonló-

an az egész iskolai életet átfogják.  

2.7.1. A közösségformálás feladatai:  

 A nevelők és tanulók kölcsönös, bizalomra épülő viszonyának kialakítása.  

 A nevelő hatás pedagógiailag megalapozott érvényesítése, a nevelési eljárá-

soknak a konkrét körülményekhez való igazítása.  

 A nevelő hatásoknak rendszerszerű és egymásra épülő érvényesítése. 
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 Az önértékelő és önkritikai képesség fejlesztése a közösségbe való sikeres beil-

leszkedés érdekében. 

 A tanórai közösségfejlesztő tevékenység minden pedagógus feladata, így a 

tanórai munka módszertani szervezésénél is fontos a közösségfejlesztő lehető-

ségek kihasználása. 

 A tanórai és tanórán kívüli tevékenységgel kapcsolatos közösségfejlesztő 

munka elsődleges szereplői az osztályfőnökök. Tevékenységük meghatározó. 

Feladatuk a közösségfejlesztés érdekében az osztályban tanító nevelők közös-

ségének összetartása is, az egészséges nevelő hatások kialakítása.  

 A diákönkormányzattal kapcsolatos közösségfejlesztő tevékenységben a diák-

önkormányzatot segítő tanár tevékenységének és az osztályfőnökök munkájá-

nak összehangolása.  

2.7.2. Az iskolai hagyományokról 

Egy iskola egyéni arculatának kialakításában meghatározó tényező a közösség ha-

gyományteremtő és hagyományőrző szerepe. Az iskolai hagyományok kialakulását a közös-

ség, a szokások rendszere befolyásolja úgy, hogy a már eddigi, megőrzésre érdemesnek ítélt 

tevékenységeket megtartva új, az iskola szellemiségének megfelelő alkalmakat vezetünk be és 

próbálunk ki. Az évek óra kedvelt és jónak tartott rendszeres programok, szokások az idők 

folyamán hagyománnyá alakulnak. Ebből következik, hogy a felsorolás korántsem teljes és 

állandó. A változás lehetősége ezután is előttünk áll.  

2.7.3. A közösségfejlesztés feladatainak végrehajtását szolgáló tevékenységi 

formák és színterek 

 1. Iskolai közösségfejlesztő rendezvényeink: 

 a kötelező megemlékezések nemzeti és állami ünnepeinkről, 

 tanévnyitó és tanévzáró ünnepség, 

 Gólyatábor, 

 Rózsafesztivál, 

 karácsonyi hangverseny, 

 szalagavató és ballagás, 

 évfolyamszintű rendezvények, 

 egyes osztálytípusok közös rendezvényei, 

 szakmai vagy műveltségi jellegű versenyek. 

 

 2. Osztályközösségi rendezvények:  

 a gólyatáborban való részvétel, 

 kulturális rendezvények látogatása (színház, mozi, múzeum, kiállítás, hangver-

seny stb.), 

 kirándulások, 

 gólyaestre, Rózsafesztiválra történő felkészülés, 

 egyéb osztályon belüli rendezvények. 

 

 3. Egyéb közösségi rendezvények: 

 különböző tanulmányi csoportok programjai 

 sportversenyekre szerveződő csoportok tevékenysége 

 énekkar,  
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 DÖK- vezetők munkája.  

 

 

 4. Tanulmányi versenyek és vetélkedők:  

 Horváth János tehetségkutató verseny, 

 OKTV versenyek, 

 egyéb tanulmányi versenyeken való részvétel, 

 az iskolák közötti sportversenyeken való részvétel, 

 művészeti versenyeken és rendezvényeken való részvétel. 

2.7.4. Nemzeti és állami ünnepeink megrendezésének iskolai szabályai 

2.7.4.1. Az ünnepnapok, amelyeket megünneplünk 

Október 23.  - az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe 

Február 25.   - a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja 

Március 15.  - az 1848-as forradalom ünnepe 

Április 16.    - a holokauszt áldozatainak emléknapja 

Június 4.       - a nemzeti összetartozás napja 

2.7.4.2. Az ünneplés alapelvei 

 Az iskolai ünnepségek az oktató-nevelő munka kiegészítői, 

 az ünnepségeken biztosítani kell tanulóink minél szélesebb körű részvételét, 

október 23-a és március 15-e megünneplésén minden tanulónak kötelező a 

részvétel 

 törekedni kell az ünnepségek rövid (maximum 30 perces), mégis élményt adó, 

érzelmekre és értelemre egyaránt ható megrendezésére. 

2.7.4.3. A megrendezés konkrét formái 

a)  A teljes tanuló ifjúság részvételével kerül megrendezésre a március 15-i és október 23-i 

ünnepség, 

 az ünnepség az udvaron vagy a színházteremben történik, 

 időtartama maximum 30 perc, 

 az ünnepi beszédet – ha van - a történelem munkaközösség biztosítja, a műsort 

a magyar munkaközösség szervezi, 

 mindkét ünnepséget kíséri néhány tabló, amelyek az aulában kerülnek felállí-

tásra, ezekhez az anyagot a történelem és a magyar munkaközösség biztosítja,  

 ezeken a megemlékezéseken kötelező az ünneplő ruhában való megjelenés. 

b)  A kommunista diktatúrák, a holokauszt áldozatainak emléknapjai és a nemzeti összetarto-

zás napja alkalmából rövid megemlékezést tartunk az iskolarádióban (max.15 perc), be-

szélgetés a témáról osztályfőnöki órán. Ezekre az emléknapokra is a fenti módon készülő 
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tablók hívják fel a figyelmet az aulában. Ezeken a napokon sor kerül az intézmény falán 

lévő emléktáblák megkoszorúzására is.  

2.7.5. A hagyományápolással kapcsolatos feladatok 

A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, időpontokat, valamint felelősöket 

az éves munkaterv határozza meg. Alapelv, hogy az iskolai rendezvényekre (ünnepélyekre, 

tanulmányi és sportrendezvényekre stb.) való megfelelő színvonalú felkészítés és felkészülés 

az abban résztvevő pedagógusok és a tanulók számára egyaránt egyenletes terhelést adjon. Az 

iskolai szintű ünnepélyeken és rendezvényeken a pedagógusok és tanulók részvétele kötelező 

az alkalomhoz illő öltözékben. 

A hagyományosan megrendezendő ünnepi alkalmakat az előbbiekben tartalmazza a 

szabályzat. 

2.7.6. A kötelező ünnepi viselet a gimnáziumban 

A gimnázium ünnepélyein a pedagógusoknak és a diákoknak egyaránt ünneplő ruhá-

ban kell megjelenniük, kifejezve ezzel is a tiszteletadást történelmi múltunk kiemelkedő ese-

ményei vagy követésre méltó személyei iránt. A tanulóknak ünneplő ruhában kell megjelenni 

a vizsgákon. A pedagógusok ünnepi öltözete: alkalmi – egyéni. 

Ünnepi egyenruha lányok részére: sötét szoknya, matrózblúz, a gimnázium címerével 

ellátott egyen-nyakkendő. 

Ünnepi egyenruha fiúk részére: sötét nadrág, fehér ing, a gimnázium címerével ellátott 

egyen-nyakkendő. 

2.8. Az osztályfőnöki munka tartalma és az osztályfőnökök feladatai 

2.8.1. Az osztályfőnök kiválasztása, megbízása: 

Az osztályfőnököt az igazgató bízza meg: 

1. Osztályfőnöki megbízás elsősorban annak adható, aki: 

 az intézmény főfoglalkozású tanára, 

 tanári gyakorlattal rendelkezik. 

2. Az osztályfőnöki megbízás elnyerésének módja: 

 Osztályfőnökségre a nevelőtestület bármelyik tagja pályázhat. A következő tan-

évtől esedékes osztályfőnökségre október 31-ig pályázni szóban vagy írásban az 

iskola igazgatójánál lehet. 

 A pályázatokról az iskola vezetésének véleményezése után az intézményvezető 

dönt.  

 Osztályfőnöki megbízást lehetőség szerint az erre pályázóknak kell adni. Kellő 

létszámú jelentkező hiányában, vagy abban az esetben, ha az iskolavezetés nem 

tartja alkalmasnak a pályázó személyt a teendők ellátására, az intézményvezető 

felkérheti vagy kijelölheti a tantestület bármely tagját az osztályfőnökségre. 

 Az osztályfőnöki megbízás általában négy évre szól. A megbízást mindkét fél ré-

széről csak alapos indokkal lehet felmondani. 

 A tantárgyfelosztásnál kiemelt szempont, hogy az osztályfőnökök – ez irányú 

kérésük esetén – lehetőleg alapóraszámban tanítsanak. 
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2.8.2. Az osztályfőnök feladata: 

1. Az osztály tanulmányi munkájának figyelemmel kísérése: 

 Beszámolót készít a félévi, illetve év végi osztályozó értekezletekre a megadott 

szempontok alapján. 

 Év közben – szükség esetén – él a dicséretek, illetve az elmarasztalások lehető-

ségével. 

 Legkésőbb félév, illetve év vége előtt 30 nappal az ellenőrző útján értesíti az 

elégtelen osztályzatra álló tanulók szüleit.  

 150 órás hiányzás, illetőleg az első igazolatlan hiányzás esetén értesíti a tanuló 

szüleit, felhívja figyelmüket a további hiányzások jogkövetkezményeire. 

 Egy évben legalább két alkalommal megvitatja az osztály tanulóival és a szülők-

kel az osztály tanulmányi helyzetét, magatartását és a közösség fejlődését. 

2. Az osztály magatartásának, szorgalmának, az osztály közösségi életének figyelemmel 

kísérése: 

 Az osztállyal és az osztályban tanító tanárokkal történő megbeszélés után javas-

latot tesz a félévi és az év végi magatartás és szorgalom osztályzatokra. 

 A tanuló beiratkozásakor átadja a házirend egy példányát. 

 Év elején – az első osztályfőnöki órán – megismerteti a tanulókkal a házirendet, 

illetve felhívja a figyelmet az esetleges változásokra. Folyamatosan ügyel a házi-

rendben foglaltak betartására, különösen a késésekre, a hiányzásokra, valamint a 

dohányzás tilalmára vonatkozó szabályokra.  

 Év elején az osztályával együtt átveszi az osztálytermet. Folyamatosan figyeli 

ezek állagát, jelzi az iskolavezetésnek a hiányosságokat, rongálásokat. 

3. Adminisztrációs és dokumentációs tevékenység: 

 Az elektronikus napló naprakész vezetése, együttműködve az iskolai adminiszt-

rátorral. 

 A hiányzások folyamatos figyelemmel kísérése, elektronikus naplóban történő 

adminisztrálása. 

 Félévi értesítők, év végi bizonyítványok kitöltése, kiadása. 

 A pótvizsgákkal, különbözeti vizsgákkal, osztályozó vizsgákkal kapcsolatos ad-

minisztráció elvégzése.  

 Törzskönyvek kitöltése és vezetése. 

 Érettségivel, felvételivel kapcsolatos adminisztráció elvégzése. 

 Gondoskodik arról, hogy az intézmény legfontosabb dokumentumait (pedagógiai 

program, házirend, az éves munkaterv, a DÖK szabályzata) mind a tanulók, 

mind a szülők megismerhessék. 

 Értesíti a szülőt a tanév elején a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős személyéről 

és elérhetőségének módjáról. 

 Értesíti a szülőt az iskolavezetés és az osztály-tantestület fogadóórájának idő-

pontjáról. 

4. Az osztályfőnöki órák tervezésével, megtartásával kapcsolatos teendők: 

 Elkészíti a helyi tanterve épülő osztályfőnöki tanmenetet. 

 Összeállítja az osztályfőnöki órák tervezett tematikáját. 

 A tervezett témákról beszélgetést folytat, illetve vitát vezet az osztályfőnöki órá-

kon. 

 Ismerteti a tanulókkal az intézmény éves munkatervét, rendszeresen tájékoztatja 

az osztályt az iskolavezetés, illetve a nevelőtestület határozatairól. 
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5. A diákönkormányzat támogatása, tanácsadás: 

 A szülőkkel és a tanulókkal ismerteti a diákönkormányzat szabályzatát. 

 Lehetőség szerint részt vesz az évenkénti diákközgyűlésen, osztályát tájékoztatja 

a problémafeltáró nap lehetőségeiről. 

 Élő és folyamatos kapcsolatot tart az iskolai diákönkormányzattal és a diákön-

kormányzatot patronáló tanárral. 

 Támogatja, és szükség esetén segíti a DÖK - programok megvalósítását. 

6. Felmérések: 

 Elvégzi az iskolavezetés által jóváhagyott felmérések osztályszintű lebonyolítá-

sát, összesítését. 

 Szükség esetén szociometriai felmérést készít az osztály közösségi szerkezetének 

megismerése céljából. 

 Az iskolai statisztika elkészítéséhez a megadott határidőre adatokat szolgáltat. 

7. Az iskola hagyományához, munkatervéhez kötődő tevékenységek: 

 Az iskola hagyományos rendezvényeit és ünnepségeit nevelési alkalmaknak te-

kinti. Az éves munkaterv alapján szervezési, illetve felügyeleti munkát lát el a 

hagyományoknak megfelelően (gólyatábor, évnyitó, gólyabál, Rózsa-hét, kará-

csonyi hangverseny, szalagavató, ballagás, stb.) 

 Külön hangsúlyt helyez az iskolai szintű megemlékezésekre.  

8. Szülőkkel való kapcsolattartás: 

 Egy tanítási évben legalább kétszer szülői értekezletet tart. 

 Problémák esetén és igény szerint tájékoztatja a szülőket, a fogadóórán rendelke-

zésre áll. 

2.9. A pedagógusok helyi intézményi feladatai 

Egyéni munkaköri leírások tartalmazzák. 

2.10. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 

tevékenység helyi rendje 

2.10.1. A beilleszkedési, magatartási nehézségek kezelésével összefüggő pedagó-

giai tevékenység 

Az első feladat a beilleszkedési, magatartási zavarokkal küzdő tanulók felismerése, a 

probléma feltárása. Ebben az osztályfőnököknek és a szaktanároknak egyaránt fontos szerepe 

van. A beilleszkedési, magatartási zavarokat az érintett szülőkkel, a pedagógusokkal és a ta-

nulókkal is meg kell beszélni. Amennyiben a fennálló zavar még helyi pedagógiai eszközök-

kel kezelhető, akkor azt az osztályfőnököknek kell koordinálni az érintettek és a gyermek- és 

ifjúságvédelmi felelős beavatásával. A pszichés gondokkal küzdő tanulók számára az iskolai 

védőnő tud segítséget adni. Ha a zavar súlyossága már meghaladja a kompetenciánkat, külső 

segítséget kérünk.  
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2.10.2. A tehetséggondozást, képességek kibontakoztatását szolgáló 

tevékenységünk  

Tekintettel arra, hogy iskolánk számára kulcskérdés a beiskolázás, ezért ezen tevékenysé-

günknek két fő színtere van:  

1.) Az általános iskolai tanulók pályaválasztásának segítése  

 A hagyományos „tanulótoborzó” pályaorientáció mellett – azt segítve – a gimnázium 

szakmai munkaközösségei dinamikusabb kapcsolatot építenek ki az általános iskolákban 

dolgozó kollégákkal a tanulókkal:  

 Szaktárgyi versenyeket, feladatmegoldó vetélkedőket hirdetünk nyolcadikosok 

számára.  

 Szakköri foglalkozásra, középiskolai versenyekre, bemutatókra hívjuk az érde-

kelt tanulókat. 

 A diákrendezvényeken, versenyeken cselekvő résztvevőként kapcsoljuk be az 

általános iskolák végzőseit.  

 

2.) Gimnáziumunkba járó, tehetséges tanulók kibontakozását segítő tevékenységünk 

 Tehetséggondozó szervezeti formákat működtetünk az utolsó két évfolyamra 

járó tanulók számára: 

 szabadon választott órakeretek iskolán belüli ellátása a lehetőségek maximu-

máig 

 nyelvvizsgára előkészítő szakkörök szervezése, 

 az OKTV-re való felkészítés, 

 a különleges képességű, nemcsak szellemi teljesítményekben gazdag tanulók 

tehetséggondozásában együttműködést keresünk szakmai intézményekkel és 

szervezetekkel, 

 a sportban és a művészetekben kiváló tanulóink kibontakozását is elősegítjük; 

számukra versenyzési illetve szereplési alkalmakat teremtünk, a rászorulókat – 

az alapítvány útján – anyagilag támogatjuk. 

 

3.) Tanulási időben igénybe vehető szolgáltatások a tehetséggondozás elősegítésére 

 kötetlen tárgyú konzultáció tanárral, más iskolai szakemberrel, 

 felkészítés tanulmányi versenyekre, 

 felkészítés egyéb, tanulóknak hirdetett versenyekre, 

 szakkör, önképzőkör foglalkozásain való részvétel, 

 egyéni, öntevékeny könyvtárhasználat, 

 egyéni, öntevékeny számítógép-használat, 

 csoportos, öntevékeny tornaterem- és sportudvar használat, 

 bükkszentkereszti diáktábor csoportos használata.  

2.10.3. A gyermek-és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok  

A gyermek- és ifjúságvédelmi munka minden pedagógus kötelessége. A közoktatásról 

szóló törvény 41. §. (5) és (6) bekezdése szerint az iskolának gondoskodnia kell a rábízott 

tanulók felügyeletéről. Közre kell működnie a tanulók fejlődését veszélyeztető okok felderíté-

sében. Pedagógiai eszközökkel törekednie kell a káros hatások megelőzésére illetve ellensú-

lyozására. A gyermekvédelem feladata a hátrányos helyzetű (HH), a halmozottan hátrányos 



Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium  

Pedagógiai program 20 

helyzetű (HHH), és a sajátos nevelési igényű (SNI) és a veszélyeztetett tanulók felderítése, a 

veszélyeztetettséget okozó körülmények megállapítása, a következmények pedagógiai eszkö-

zökkel történő enyhítése, szükség esetén adminisztratív intézkedések kezdeményezése.  

Intézményünkben az ezzel kapcsolatos feladatokat az iskola gyermek- és ifjúságvé-

delmi felelőse fogja össze. Támaszkodik az osztályfőnökök információira, az egyes tanulókra 

vonatkozóan megtervezik közös eljárásaikat, értékelik tapasztalataikat.  

Az intézmény vezetője gondoskodik a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős munkájához szük-

séges feltételekről. A tanulókat és szüleiket a tanév kezdetekor az ellenőrzőn keresztül tájé-

koztatjuk a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős személyéről, valamint arról, hogy milyen idő-

pontban és hol kereshető fel. 

A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős külön munkaköri leírás alapján végzi tevékenységét. 

 

A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos segítő szervezetek listája, amelyekkel szükség 

szerint kapcsolatot tartunk: 

 SOS Telefonos Lelkisegély Szolgálat 

 SOS Tini Telefonos Lelkisegély Szolgálat 

 Pszichológiai Tanácsadó és Mentálhigiénés Gondozó 

 Gadara Ifjúsági Gondozóház 

 Családvédelmi Szolgálat 

 Lányka Nőgyógyászati Szakrendelés, Réthy Pál Kórház, Békéscsaba 

 Drogambulancia, Pándy Kálmán Kórház, Gyula 

 Békés Megyei Áldozatvédő Iroda 

 Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat 

2.10.4. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatási programja 

A tanulási kudarcnak a gimnáziumban két típusát különböztetjük meg: 

 Az általános iskolából hozott tanulási kudarcokat, amelyeknek létét a 9. évfo-

lyam elején szervezett és az egész iskolában elvégzett szakmai felmérések se-

gítségével állapítunk meg.  

 A középiskolai tanulmányok során kialakuló tanulmányi kudarcokat, amelyek-

nek ugyancsak két típusa van:  

a) az átlagosnál jóval gyengébb a tanuló az tanulmányi átlageredménye, 

b) egy-egy, a tanuló számára valamilyen oknál fogva az átlagosnál nehezebben 

tantárgyra korlátozódik a tanulói kudarc. 

A felzárkóztatás módszerei az intézményben 

1. Az elvégzett mérés alapján a gimnázium szaktanáraiknak a 9. évfolyamon differenciált 

foglalkoztatást kell folytatnia a tantárgyi órakereten belül azon tanulókkal, akiknél az 

általános iskolában olyan típusú hiányosság alakult ki, amely a gimnáziumi továbblé-

pést akadályozza.  

 E foglalkoztatás lehetséges formái: 

a) a tanórán olyan típusú feladatokat adni, amelyek a hiányosságok kiküszöbölését, ez-

által a tanuló felzárkóztatását szolgálják, 

b) házi feladatként adni a felzárkóztatásra szoruló tanulóknak ilyen típusú feladatokat.  

 Fontos alapelv, hogy e feladatok névre szólóak legyenek. Az ilyen típusú tevékenységet 

addig kell folytatni egy-egy tanuló esetében, míg a lemaradásuk behozottnak mondható. 

Ezeket a feladatokat abban az esetben lehet osztályozni, ha a pedagógus úgy ítéli meg, 
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hogy az osztályozás /ez nem feltétlenül azonos a jó osztályzattal!/ pozitívan motiválja a 

tanulót az előrelépésre.  

2. A középiskolai tanulmányok során kialakuló tanulmányi kudarcok esetén: 

a) Az tanulmányi eredmények általános romlása esetén az osztályfőnök feladata a prob-

léma jelzése az intézményvezetésnek. Ennek rendszerszerű fóruma az osztályozó ér-

tekezlet, de ha az egyes eset indokolja, ez bármikor megtehető. Az osztályfőnök te-

het javaslatot arra, hogy milyen megoldási módokat tartana célszerűnek az adott ta-

nuló esetében.  

 Ezek a következők:   

1.) a szülők értesítése, velük való konzultáció, 

2.) a gyermek-és ifjúságvédelemi felelős értesítése, aki saját hatáskörben jár el, de az 

osztályfőnök és az intézményvezetés egyetértésével teszi meg javaslatát külső in-

tézmények segítségének igénybevételére.  

b) Az egyes tantárgyak esetén történt középiskolai lemaradások pótlására a korrepetálá-

si órákon való részvétel.  

2.10.5. A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésére, oktatására vonat-

kozó fejlesztési elvek a fogyatékosság típusa szerint 

Az intézmény egyik feladata a sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gim-

náziumi nevelése, oktatása. Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló az a különleges bánás-

módot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján moz-

gásszervi, érzékszervi (hallássérült), beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy 

egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem – vagy magatartásszabályozási 

zavarral) küzd. 

1.) Általános alapelvek 

A sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelésének megvalósításában a habilitációs, 

rehabilitációs szemlélet érvényesítése, és a saját nevelési igény típusához alkalmazkodó 

módszertani eljárások alkalmazása. 

A tantárgyi tartalmak feldolgozása során a sajátos nevelési igényű tanulók, illetve azok 

csoportjának szükségleteihez való alkalmazkodás. 

Az utazó gyógypedagógus javaslatai alapján, iránymutatásával egyéni fejlesztési terv 

készítése, ennek alapján egyéni haladási ütem biztosítása. 

2.) A mozgáskorlátozott tanulók fejlesztése 

Az iskolai fejlesztés szakaszai megegyeznek a NAT pedagógiai szakaszolásával. 

A 9-11. évfolyamokon a helyi tantervben az egyes évfolyamokra meghatározott to-

vábbhaladás feltételeinek teljesítésére egy tanévnél hosszabb idő (maximum két tanév) 

biztosítása szükség esetén, az utazó gyógypedagógus javaslata alapján. 

A helyi tantervben az egyes tantárgyak témaköreire, azok tartalmára és követelményeire 

vonatkozó előírások érvényesítése a tanulók egyéni adottságainak figyelembevételével. 

3.) A hallássérült tanulók fejlesztése 

Az iskolai fejlesztés szakaszai megegyeznek a NAT pedagógiai szakaszolásával. 

A helyi tantervben leírt fejlesztési feladatok az irányadóak, de az egyes tantárgyakhoz 

rendelt tartalmak és fejlesztendő képességek mindenkor a tanulók egyéni fejlődésének 

függvényei. 
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4.) A beszédfogyatékos tanulók fejlesztése 

Az iskolai fejlesztés szakaszai megegyeznek a NAT pedagógiai szakaszolásával. 

Gyógypedagógus javaslatára szükség szerint a 9. évfolyam tananyagának két tanévre 

történő elosztása. 

A helyi tantervben leírt fejlesztési feladatok az irányadóak, de az egyes tantárgyakhoz 

rendelt tartalmak és fejlesztendő képességek mindenkor a tanulók egyéni fejlődésének 

függvényei. 

5.) A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető, 

valamint organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küz-

dő tanulók fejlesztése 

 Az iskolai fejlesztés szakaszai megegyeznek a NAT pedagógiai szakaszolásával. 

 Gyógypedagógus javaslatára szükség szerint a 9. évfolyam tananyagának két tanévre 

történő elosztása. 

 A helyi tantervben leírt fejlesztési feladatok az irányadóak, de az egyes tantárgyakhoz 

rendelt tartalmak és fejlesztendő képességek mindenkor a tanulók egyéni fejlődésének 

függvényei. 

6.) Az autizmus-spektrumzavarokban szenvedő (autisztikus) tanulók fejlesztése 

A NAT kiemelt fejlesztési feladatainak alkalmazása a sérülés típusának megfelelő 

adaptációval. 

 A 9-11. évfolyamokon a helyi tantervben az egyes évfolyamokra meghatározott to-

vábbhaladás feltételeinek teljesítésére egy tanévnél hosszabb idő biztosítása szükség 

esetén, az utazó gyógypedagógus javaslata alapján. 

 A tananyag csökkentése és módosítása az autisztikus tanulók speciális szükségletei sze-

rint. 

 Az egyes tantárgyakra vonatkozó sajátos eltéréseket, az egyéni fejlesztéseket az egyéni 

fejlesztési tervekben kell rögzíteni. 

2.10.6. A sajátos nevelési igényű tanulókkal kapcsolatos konkrét feladatok 

A sajátos nevelési igényű tanulók száma iskolánkban csekély. Ennek következtében e 

tanulók speciális fejlesztési igényeit kielégíteni tudó, e célra kiképzett szakemberünk nincs. 

Így ezen tanulók egyedi tanórai igényeinek kielégítését az iskola a tanórán belüli differenciált 

foglalkoztatás részeként tudja megoldani. Ennek alapja csak a tanuló sajátos nevelési igényét 

megállapító szakértői vélemény lehet. Az intézmény az osztályfőnök bevonásával értesíti az 

érintett szaktanár(ok)at a tanuló esetében szükséges egyedi módszerek alkalmazásának szük-

ségességéről és a fenntartó segítségével gondoskodik ennek esetleges külön eszköz- és léte-

sítmény-kiegészítő igényeiről. Az intézményvezetés az osztályfőnökökkel folyamatosan kap-

csolatot tartva, állandóan figyelemmel kíséri az érintett tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 

tevékenységet. Amennyiben a tanuló iskolai tevékenységéhez illetve benntartózkodásához, 

esetleg mozgatásához külön szakember(ek) szükséges(ek), azt az intézmény saját erőből nem 

tudja biztosítani. Ilyen esetben a fenntartó, illetve az Esély Pedagógiai Központ segítségével 

tudja csak a feladatot ellátni. Velük folyamatos munkakapcsolatot tart fenn az esetleg adódó 

aktuális problémák mielőbbi, gyors megoldása érdekében.  

Amennyiben valamely tanuló esetében ez jelenti a megoldást, az intézmény módosítja 

a továbbképzési tervét, ha ezzel biztosítani tudja az adott probléma megoldását. Ennek mérté-

ke azonban – az intézmény pénzügyi lehetőségei és továbbképzési kötelezettségei miatt – 120 

óránál nem lehet több egy-egy tanuló esetében. Ez a továbbképzési kötelezettség intézményi 

szinten – ugyanezen okok miatt – önerőből nem lehet több naptári évenként 120 óránál sem.  
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A szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás ezen tanulók esetében a többiekhez vi-

szonyítva fontosabb. Ez külön feladata az intézményvezetésnek, az osztályfőnöknek és a tanu-

lót tanító minden szaktanárnak egyaránt.  

2.10.7. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

Az iskola minden pedagógusa köteles közreműködni a gyermek- és ifjúságvédelmi 

feladatok ellátásában, a tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények feltárásában, megszünte-

tésében. Ennek alapján minden pedagógus feladata – többek között – hogy a tanulók anyagi 

veszélyeztetettségének észlelése esetén kapcsolatba lépjen az osztályfőnökökkel és a gyer-

mek- és ifjúságvédelmi felelőssel. Az ő feladata, a tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén 

kezdeményezni, hogy az iskola igazgatója indítson eljárást a tanuló lakó- illetve ennek hiá-

nyában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál 

rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása, szükség esetén a támo-

gatás természetbeni ellátás formájában történő nyújtása érdekében. 

Az iskola igyekszik – amennyire ez lehetséges – a problémák kezelésében együttműködni a 

szülőkkel. 

A tankönyvellátási normatívák felhasználási lehetőségeinél szem előtt tartjuk a rászo-

rulók érdekeit. Az ingyenes tankönyvre jogosultak esetében a „2001. évi XXXVII. tv. a tan-

könyvpiac rendjéről” alapján járunk el.  

2.11. A tanulók részvételi jogának gyakorlása az intézményi döntési 

folyamatban 

Az iskolai diákközösségek működése és a velük való együttműködés, kapcsolattartás 

módszereit és formáit a gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata rögzíti. A pedagógiai 

program végrehajtása szempontjából kiemelten fontos szabályok a következők: 

1.)  Az iskolában szervezett tanulói közösségek és velük való kapcsolattartás 

A/ A tanulói közösségek fajtái: 

 

a/ az iskola tanulói közössége, 

b/ osztályok, 

c/ csoportok:  

                      - szaktárgyi csoportok, 

                      - diákkörök, szakkörök, 

                      - diáksport. 

B/ A velük való kapcsolattartás formái, szervezeti rendje: 

a/ Az iskola tanulói közösségével kapcsolatot tart: 

 a diákképviselők testülete, 

 az intézményvezető-helyettes, 

 az intézményvezető. 

b/ Az osztályközösségekkel kapcsolatot tart: 

 az osztálytitkár, 

 az osztályfőnök, 

 az intézményvezető-helyettes, 

 az intézményvezető. 

c/ Szakkörök, diákkörök esetében: 

 a kör felnőtt vezetője, 
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 a diákmozgalmat segítő tanár, 

 az intézményvezető-helyettes, 

 az intézményvezető. 

 

A kapcsolattartás minden tanulói közösség és annak diákvezetője, valamint az első helyen 

feltüntetett felnőtt (tanár) vezetője között mindennapos, rendszeres és közvetlen. A többi ve-

zető felé időszakos és a témától függően lehet közvetlen vagy képviselők útján közvetett is. 

 

2.)  Az iskolai diákönkormányzattal való kapcsolattartás 

A/ A kapcsolatot tartó vezetők: 

 a diákmozgalmat segítő tanár, 

 az intézményvezető-helyettes, 

 az intézményvezető. 

B/ A kapcsolattartás formája, rendje: 

 a diákvezetők és a diákmozgalmat segítő tanár között mindennapos, rendszeres, a többi   

felnőtt vezetővel szükség szerinti. 

3.) A gimnáziumi diákképviselők és a velük való kapcsolattartás 

A/ A diákképviselők: 

a/ minden diákcsoport választott diáktitkára, 

b/ osztályonként 2-2 választott képviselő, 

c/ a diákelnökség. 

B/ A diákképviselőkkel kapcsolatot tartó vezetők: 

a/ csak az adott csoportot érintő kérdésekben az 1/B-ben foglaltak szerint, 

b/ az azt meghaladó, nagyobb közösséget érintő kérdésekben: 

 a diákmozgalmat segítő tanár, 

 az intézményvezető-helyettes, 

 az intézményvezető. 

C/ A kapcsolattartás formái, rendje: 

a/ a közvetlen vezető felnőttekkel naponta, a foglalkozásokon, 

b/ esetenként meghívottként az adott csoport foglalkozásán, 

c/ diákközgyűlésen. 

 

4.) A kollégiumi diákképviselők és a velük való kapcsolattartás 

A/ A diákképviselők: 

a/ évfolyamonként és csoportonként 1-1 fő, összesen 8 fő, 

b/ osztályonként 2-2 választott képviselő, 

c/ a diákelnökség 3-3 választott tagja, összesen 6 fő. 

B/ A diákképviselőkkel kapcsolatot tartó vezetők: 

a/ csak az adott csoportot érintő kérdésekben érintettek, 

b/ az azt meghaladó, nagyobb közösséget érintő kérdésekben: 

 a diákmozgalmat segítő tanár, 

 a kollégiumvezető, 

 az igazgató. 

C/ A kapcsolattartás formái, rendje: 

a/ a közvetlen vezető felnőttekkel naponta, a foglalkozásokon, 

b/ esetenként meghívottként az adott csoport foglalkozásán, 

c/ diákközgyűlésen. 
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2.12. A szülő, a tanuló, az iskola és a kollégiumi pedagógus együttmű-

ködésének, kapcsolattartásának, helyi rendje 

Az iskola nyitottságának leginkább fejlesztendő területe a szülőkkel való kapcsolattartás 

erősítése. Ennek szervezeti formái a következők: 

1.) Osztály szülői értekezletek, amelyeket tanévenként két alkalommal kötelező tartani. 

További szülői értekezletek tarthatók az osztályfőnök, az iskolavezetés, a szülők és a 

tanulók kérésére is, ha ennek indokai megalapozottak. /Az osztályfőnököknek töre-

kedniük kell arra, hogy a szülői értekezleten a szülői jelenlét aránya érje el legalább a 

tanulói létszám 80%-át./  

2.) Az osztályfőnökök és a szaktanárok szükség esetén tájékoztatják a szülőt azon prob-

lémákkal, ügyekkel kapcsolatban, amelyek a tanulót egyénileg, vagy mint az osztály-

közösség tagját érintik. Ide kell bejegyezni a tanuló által kapott dicséreteket, a tanév 

legfontosabb időpontjait, különös tekintettel a tanítási szünetnapokra, hisz ezeken a 

felügyelet megoldása a szülő feladata.  

Külön figyelmet kell fordítani arra, hogy a szülő írja alá ezeket a közléseket, ezzel je-

lezve annak tudomásulvételét.   

3.) A szülői fogadóórák a szaktanárok és a szülők közötti információcsere rendszerszerű 

fórumai. Minden szaktanár minden héten egyszer köteles a szülők rendelkezésére áll-

ni. Amennyiben ez az időpont a szülőnek nem megfelelő /különös tekintettel arra, 

hogy egyre több a nem-békéscsabai szülő/, akkor a szaktanár köteles egy előre egyez-

tetett időpontban a szülő rendelkezésére állni. 

4.) Az iskolában működik a gimnázium Szülői Munkaközösség Választmánya, amelynek 

tagjai az osztályok szülői munkaközösségének elnökei. A szerepet abban kellene erősí-

teni, hogy a szülők által az iskola életében tapasztalt problémák az intézményvezetés 

tudomására jussanak. Ez lehetővé tenné, hogy az intézményvezetés tájékozottabb le-

gyen arról, hol szükséges a beavatkozás az iskolában folyó pedagógiai folyamatokba. 

Ez a visszacsatolás egyelőre kevésbé működik. Ennek egyik oka, hogy a választmány-

ban lévő szülők igazi legitimációval nem rendelkeznek, másik oka pedig az, hogy az 

iskolavezetés a pénzügyi és személyi jellegű problémákat legfeljebb közvetíteni tudja 

a fenntartó felé. 

5.) A kollégista tanulóink szüleivel a kollégiumi csoportvezető nevelők is tartják a kap-

csolatot elsősorban telefonon, de gyakran érdeklődnek a szülők személyesen is. A 9. 

évfolyamos diákok szüleinek tanévkezdéskor az intézményvezető és a kollégiumveze-

tő tart szülői értekezletet, amelyen a csoportvezető nevelők is részt vesznek.  

Az iskolai osztályfőnökök az osztály-szülői értekezleteken hívják fel a szülők figyel-

mét, hogy az értekezlet végeztével a kollégiumban a csoportvezető nevelővel is kon-

zultálhatnak. 

2.13. A csoportbontás és egyéb foglalkozások szervezésének elvei a 

gimnáziumban 

A gimnáziumi nevelő-oktató munka szervezése során alkalmazott fontos rendező elv az 

osztályoknál kisebb létszámú csoportbontások szervezése. 

Csoportbontások az alábbi elvek alapján valósulnak meg: 

1. Minden osztály (vagy az osztályok többsége) esetében megvalósuló csoportbontások az 

alábbi tantárgyakból történnek: 

 Matematika 
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 Idegen nyelvek 

 Informatika 

 

2. Az osztályok egyed sajátosságaiból adódó csoportbontások a következők: 

 Az emelt biológia és az emelt történelem csoportok miatti csoportbontás e két 

tantárgyból 

 A humán osztályban csoportbontás magyar nyelv és irodalomból és a lehetősé-

gek függvényében történelemből 

 

3. A 11-12. évfolyamon osztályok közötti csoportokat szervezünk az érettségire felkészítő 

szabadon választott órákra jelentkező tanulókból. Az érintetteket tájékoztatjuk a szerve-

ződő csoportok várható szaktanárairól is. 

 

4. Szakmai-tantárgyi tanulócsoportokat szervezünk a felzárkóztató foglalkozások eseté-

ben. 

2.14. Egészségnevelési program 

2.14.1. Helyzetfeltárás 

Az iskola részletes helyzetfeltárást végzett a tanulók, a családok és a társadalmi kör-

nyezet állapotára vonatkozóan. Ezekből a megállapításokból csak a legfontosabb tényeket 

rögzítettük, erre alapozódik a célok és a feladatok megfogalmazása. A gimnázium nevelőtes-

tülete egységesen a prevenciós cél megfogalmazása mellett foglalt állást. 

A prevenciónak több formáját ismerjük. Az elsődleges prevenció az egészséget támogató 

életmód gyakorlására és a környezeti károsító tényezők kiiktatására irányuló erőfeszítéseket 

jelenti. A másodlagos prevenció körébe tartoznak az egészséges emberek között végzett idő-

szakos vizsgálatok, melyeknek célja a betegségek megelőzése. 

Az egészségügyi prevenció tartalmilag fontos része a drogprevenció, ezért szólunk erről – az 

egészségnevelési főrészben – külön fejezetben. 

2.14.1.1. A társadalmi környezet jellemzése 

Mindig is fontos helyet kapott a felnövekvő nemzedék, a diákság életmódjának támo-

gatása az oktatás területén. Napjainkban talán még fontosabb lett ez a kérdés, hiszen oly sok, 

és egyre több veszély fenyegeti a középiskolás korosztályt. Békés megyében – az ország egé-

széhez képest – a statisztikai adatokat figyelembe véve stagnál ugyan a munkanélküliek szá-

ma, de még mindig az elsők között szerepelünk ebből a szempontból. Ennek következménye, 

hogy a térségben fokozódik az elszegényedés. Felgyorsult életünk teljesítményorientált lett, a 

napi élet velejárója a túl nagy stressz. Ezekből fakadóan egyre szaporodnak a különféle szen-

vedélybetegségek.  

Összegezve: a testi és lelki egészség megőrzésére nem figyelünk oda eléggé.  

2.14.1.2. A családok jellemzése 

Általánosságban a gimnázium tanulóinak családi háttere rendezett, a szülői hozzáállást 

a pedagógusokkal való együttműködés jellemzi. Csekély számú a beteg gyermeket nevelő 
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család, Jelentős arányú a három gyermeket nevelő család. Növekszik a gyermekét egyedül 

nevelő, csonka családok száma. Az anyagi nehézségek ellenére a családok odafigyelnek arra, 

hogy minél kisebb legyen a gyermekük kulturális, szociális hátránya a többi tanulóval szem-

ben. 

2.14.1.3. A diákokkal kapcsolatos megállapítások 

Összességében a tanulóink egészségi állapota jónak mondható. Az elhízott tanulók 

száma osztályonként 1-3. (Országos átlag: 30%.) A mozgásszegény életmód miatt a tanulók 

több mint fele érintett kisebb-nagyobb gerincproblémában. Érdeklődési (alul motivált), kon-

centrálási (figyelemösszpontosítási) és gondolkodási zavar, kóros lassúság elvétve fordul elő a 

tanulók között. Ritka a deviáns magatartás (agresszió, hazudozás, csavargás, stb.), a veszé-

lyeztetettség ténye nem ismert iskolánkban (alkohol, drog, bűncselekmény).  

Az urbanizáció negatív hatásai, a vidékről városba (kollégiumba) kerülés, a bejárás ki-

fárasztja, ingerlékennyé teszi a tanulókat. A tanulók többsége igényli a feszültségoldó, önis-

mereti tevékenységi formákat, egészségvédő tájékoztatókat. 

2.14.1.4. A humánerőforrás jellemzői 

 A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős tanár, emellett a feladat elvégzésére kép-

zett szakember. 

 A nevelőtestületből 15 fő vett részt Gordon-tréningen. 

 3 fő 120 órás önismereti tréningen vett részt. 

 2 fő 3 napos országos drogkonferencián vett részt. 

 Csoportok vezetésére négy képzett pedagógus van az iskolában (kommuniká-

ciós-, önismereti-, konfliktuskezelési, stb. csoportfoglalkozások vezetésére ké-

pes szakember). 

 A Békés-megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának szervezé-

sében drogmegelőzési felkészítésen 2 fő vett részt. 

 Iskolapszichológus rendszeresen a tanulók rendelkezésére áll. 

2.14.2. Célmeghatározás 

2.14. 2.1 Az egészség 

Az ember egészségi állapota az alapja annak, hogy élete különböző színterein, a mun-

kában/tanulásban, a családi és közösségi életben hogyan állja meg a helyét, képes lesz-e érté-

ket teremtő aktív résztvevőként tevékenykedni közösségeiben. Ugyanakkor egészségi állapo-

tunkat jelentős részben befolyásolja életmódunk, társadalmi és fizikai környezetünk. Különös 

jelentősége van ebből a szempontból a tudatosságnak a társas kapcsolatoknak, a tiszta egész-

séges környezetnek, továbbá a társadalomnak, amely olyan feltételeket teremt, melyek lehető-

vé teszik az egészség elérését valamennyi tagja számára. 

A gondoskodás, a test és a lélek harmóniája, és az ökológia olyan alapvető kérdések, amelye-

ket az egészségfejlesztő stratégiák kialakításánál figyelembe kell venni. 
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2.14.2.2. Általános cél 

A fiatalok váljanak képessé egy produktív, egészséges életstílus kialakítására, a drogok visz-

szautasítására. 

2.14.2.3. Konkrét célok 

Az általános célkitűzés megvalósítása konkrét célok megvalósítása során történik. Vagyis az 

iskolai nevelés valamennyi színtere: valamennyi tanítási óra, az iskolai tanítási órákon kívüli 

rendezvények során. Ezeket az egyes tantárgyak keretén belül fogalmazzuk meg. 

2.14. 3. A tevékenységek színterei és módszerei 

Az iskolai programok színterei a tanítási óra, az órán kívüli munka, mely megvalósulhat az 

iskolában és az iskolán kívül is. 

2.14.3.1. Tanórai tevékenységek 

2.14.3.1.1. Osztályfőnöki óra 

Életvitel, egészség: 9.-10. évfolyam   

a) Konfliktuskezelés: 

Tartalom: 

A konfliktus, mint az életben elkerülhetetlen és hasznosítható jelenség. 

A konfliktus kialakulása, feltételei. 

Milyen a konstruktív konfliktuskezelés?  

 Önismeret, saját tapasztalatok hasznosítása, felelősségérzet, pozitív énkép. 

 Önérvényesítés – mások önérvényesítő szándékának tiszteletben tartásával. 

 Ne az emberrel, csak az álláspontjával ütközz! 

 Az érdekeidet védd, ne az álláspontodat! 

 Válaszd le az embereket a problémákról; a problémák ellen küzdj, ne az embe-

rek ellen! 

A konfliktuskezelés személyiségi feltételei: 

 megfelelő kommunikációs készség, 

 belátás, empátia, tolerancia, 

 stratégiai, taktikai ismeretek. 

A konfliktusok feloldásának menete: 

 a probléma pontos megfogalmazása, 

 az érintettek álláspontjának, aggodalmainak, reményeinek, szempontjainak fel-

tárása, 

 alternatív megoldások keresése, 

 mérlegelés, a megfelelő megoldás kiválasztása, 

 az eredmény, esetleg az átmeneti kudarc elemzése. 

Az osztályban előforduló konfliktusok tanulságai: 

Módszerek, technikák: 

 saját élményalapú konfliktus megbeszélése, 

 konfliktusszituáció „megszervezése”, elemzése, 

 video anyag megtekintése után vita, 
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 drámapedagógiai módszerek és példák elemzése, 

 történelmi konfliktusok elemzése, megvitatása. 

b) Lelki egészség  

Tartalom: 

A serdülőkor a személyiség kialakulásának döntő életszakasza. Az életkorból fakadó problé-

mák, feszültségek ellentmondások gyakoriak, jelentősek. (Önállóvá válás, konfliktusok a szü-

lőkkel és pedagógusokkal, kortársakkal, felnőttekkel.) 

 Önismeret, önbizalom, önkontroll, önérvényesítés. 

 Képességkorlátok és lehetőségek tudata. 

 Önnevelési készség és stratégia. 

 Gátlások leküzdése, készség és képesség a kezelésükre. 

 Képességeknek megfelelő testi, lelki terhelésére való törekvés, a túlterhelés ve-

szélyei. 

 A szorongás, a feszültség, a fáradtság oldásának technikái. 

 Az eredményes konfliktuskezelés, mint a lelki egészség feltétele – a megfelelő 

mentálhigiénés állapot, mint az eredményes konfliktuskezelés feltétele. 

 A kudarcok és tanulságaik feldolgozása, hasznosítása. 

Módszerek, technikák: 

 Saját élményalapú konfliktus megbeszélése. 

 Konfliktusszituáció „megszervezése”, elemzése. 

 Video anyag megtekintése után vita. 

 Drámapedagógiai módszerek és példák elemzése. 

 Történelmi konfliktusok elemzése, megvitatása. 

 Sajátos szervezeti formák: mentálhigiénés szakember, diákjóléti szakértő, 

kommunikációs tréner bekapcsolása. Iskolai mentálhigiénés szolgáltatás. 

 Önismereti és csoporttréning, élmények feldolgozása. 

 Irodalmi, filmművészeti témák bemutatása. 

c) Testi egészség 

Tartalom: 

Az egészségmegőrzés igényének kialakítása, az egészséges életmód szokásrendszerének ki-

építése. A test és a lélek harmonikus fejlődése. 

 A testi és lelki egészség összefüggéseinek feltárása. 

 Lelki egészségünk megerősítése esély az egészségkárosító szenvedélyek, tor-

zulások megakadályozására. A pszichés zavarok testi jelei. 

 Saját testünk, szervezetünk működésének ismerete, mint az önismeret szerves 

része. 

 Biológiai, pszichológiai érés – a serdülőkor pszichoszomatikus sajátosságai. 

 Az egészséget fenyegető tényezők ismerete – környezeti károsító hatások. 

 Aktív egészségvédelem – a sport. Az egészségfenntartó és a versenysport je-

lentősége. 

 Balesetvédelem, balesetek megelőzése. 

Módszerek, technikák: 

 Osztály csoport egészségi állapotának felmérése, a diákok egyéni életvitelének 

vizsgálata. 

 Az egészséges életvitelről szóló médiák figyelése, információk feldolgozása. 

 Osztályminták, példaképek hétköznapjainak megismerése. 

 Sokoldalú szabadidős tevékenység aktív és passzív példái. 

d) Társas kapcsolatok: 
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Tartalom: 

Egyén és közösség – példa, minta, szerep értelmezése. 

 Felnőtt korosztályi kapcsolati problémák – barátság, szerelem, függelmi kap-

csolatok. 

 A „Tettedért felelsz” – tudat kialakítása. 

 Kapcsolat – szakítás – a kulturált magatartás követelményei. 

 A testi, lelki szerelem élményei és csapdái. 

 

Módszerek, technikák: 

 Vitaindító szituációk, filmek, újságok, beszámolók. 

 Esetelemzés, csoportfoglalkozás. 

 Célzott beszélgetések; csoportinterjú. 

11. – 12. évfolyam: 

a) Konfliktuskezelés: 

Tartalom: 

 A konfliktus problémafaktorának megtalálása. Problémamegtalálási gyakorlat 

(kompromisszum, konszenzus). 

 Másság, kiközösítettség és agresszivitás. 

 A demokrácia, mint potenciális konfliktusforrás – érdekek ütköztetése és ér-

dekérvényesítés. 

 Az iskolai konfliktus eredetet és megoldási minták. 

 Demokrácia az osztályban és az iskolában. 

Módszerek és technikák: 

 Tréning. 

 Aktuális újságcikkek, rádió és TV adások elemzése, megvitatása. 

b) Lelki egészség: 

 Emberismeret, empátiakészség, figyelmesség, tapintat, alkalmazkodási kész-

ség, ugyanakkor az autonómia megőrzése. 

 Önálló döntés képessége, mérlegelés. 

 Humor, játék, művészi kifejezés. 

 Pozitív és negatív élmények feldolgozása. 

 Érzelmeink vállalása, az emberi kapcsolatok értékként való felfogása. 

 Tudatos védekezés a kiegyensúlyozottságot veszélyeztető tényezőkkel szem-

ben. 

 A lelki betegség szimptómái – környezetünk megfigyelése. 

Módszerek, technikák: 

 Őszinte, feltáró beszélgetések. 

 Esetelemzések. 

 Irodalmi, drámai alkotások elemzése. 

 Élménybeszámolók, riportok. 

c) Testi egészség: 

Tartalom: 

 Szexualitás és testi egészség. 

 A saját test elfogadásának képessége. 

 Az egészséges szexualitás kérdései. 

 A szexuális élet megkezdése, felelősség. 

 Kockázat – a fogamzásgátlás módjai. 

 A gyakori partnercsere veszélyei (telítődés, sekélyesség, fertőzésveszély). 
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 Az abortusz körüli viták, kérdések. 

 Az optimális családtervezés. 

 Szexuális devianciák. 

 A nemi magatartás és a nemi betegségek összefüggései. 

 Egészségkárosító hatások, szenvedélyek megelőzése, gyógyításuk. 

 Alkoholizmus, gyógyszerek, kábítószer. 

 A testi fogyatékosság és az elfogadó magatartás. 

Módszerek és technikák: 

 Előadások, közös rendezvények. 

 Szakemberekkel közös és egyéni konzultáció. 

 Információs és tanácsadó ismerethordozók használata. 

 Viták, célzott beszélgetések. 

 Mentálhigiénés interjú. 

 Öntevékeny kortárs szakértők bevonása. 

2.14.3.1.2. Testnevelés óra 

Célmeghatározások: 

 A tanulók életkorának megfelelően a keringési, a légzési és mozgatószervük. 

 Rendszeresen végezzenek mozgástevékenységet! 

 Aktív és tudatos tevékenységgel előzzék meg a tartási rendellenességeket, ke-

rüljék a gerincoszlopot károsító helyzeteket és mozgásokat! 

 A testtartásért felelős izmok megerősítése. 

 A mozgások hatására szilárduljon meg egészségük, váljanak ellenállóvá a be-

tegségekkel szemben. 

 Tudatosan vegyenek részt testük fejlesztésében. 

 Károsodásmentesen következzenek be a fejlődés változásai. 

 A mozgástevékenység hatására fejlődjön keringési, légzési és mozgatószerve-

ik. 

 Előzzék meg a testtartási rendellenességeket. 

 Legyenek tisztában: a mozgásnak, a sportnak jótékony hatása van az egészség-

re. 

 A fizikai aktivitás épüljön be mindennapjukba. 

Higiénés magatartásra nevelés: 

a.) Személyi higiénére nevelés: 

 Órák utáni tisztálkodás szükségessége és jelentősége. 

 Egészséges öltözködés: udvaron tartózkodás, egészséges lábbeli, stb. 

 A tisztaság iránti tartós igény kialakítása. 

b.) Környezeti higiénére való nevelés: 

 A tanulói környezet higiéniája – pl. öltözők, mosdók, stb. kulturált használata. 

 A tornaterem tisztasága, higiéniája. 

Az egészséges táplálkozásra nevelés: 

 Az optimális kalóriaszint betartására való nevelés – az elfogyasztott és a fel-

használt kalória aránya. 

 Korszerű táplálkozás, napi táplálkozási időpontok. 

 A táplálkozás évszakhoz igazodó kialakítása. 

 Megfelelő étkezési szokások kialakítása. 

Egészséges mozgásfejlődés: 
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 A testmozgás, testedzés megszerettetése. 

 A tanulók életében váljon a mozgás szükségletté. 

 Az örömmel végzett mozgásfajta iránti igény kialakítása. 

 A terheléstűrés, az állóképesség, az erőnlét fokozása. 

Baleset megelőzés, az egészség megóvása: 

 A veszélyes helyzetek felismerése, elkerülése, kivédése. 

 A koordinációs képesség fejlesztése. 

 Az egészségkárosító hatások kiszűrése, prevenció. 

Az egészségfejlesztés színterei testnevelés órán: 

 Testnevelés órák. 

 Tömegsport. 

 Sportági edzések. 

 Versenyek. 

 Futófesztiválok. 

 Tornák – tornabajnokságok. 

 Táborozások. 

 Szabadidős tevékenységek: kerékpártúra, gyalogtúra, játékos tevékenységek. 

2.14.3.1.3. Biológia: 

Egészséges táplálkozás: 

  szénhidrátok, 

  zsírok, 

  fehérjék, 

  esszenciális aminosavak és ezek hiánya, 

  ásványi anyagok, 

  vitaminok, 

  az alkohol élettani hatása, 

  tartósítószerek, adalékanyagok, 

  a táplálkozási szervrendszer főbb betegségei. 

 

Alapvető járványtani fogalmak, vírusok és baktériumok által okozott betegségek - az antibio-

tikumok használata a betegség során 

 

A gombafogyasztás szabályai, a mérgező kalapos gombák felismerése, a penészgombák rák-

keltő voltának ismerete 

 

A bőr gondozása és védelme: 

  a napsugárzás hatása, a napozás során alkalmazott védekezés, 

  bőr- és hajápolás, 

  anyajegy, szemölcs, mitesszer, pattanás, vízhólyag, vérhólyag, 

  égési sérülés és ellátása. 

A vázrendszer egészségtana: 

  a csont összetételének változása az életkorral, ennek következményei, 

  a gerincoszlop görbületei és ezek elváltozásai, 

  ízületi sérülések. 

A légzőrendszer egészségtana: 

  a légző rendszert károsító tényezők, 
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  a légző rendszer főbb betegségei, 

  a tüdőszűrés jelentősége, 

  a dohányzás élettani hatása, veszélyei. 

A keringési rendszer egészségtana: 

  a helytelen életmód és a keringési betegségek kapcsolata, 

  alapvető sebellátási módok, 

  a sport hatása a keringési rendszerre, 

  véradás, vérátömlesztés, 

  szervátültetés, 

  az allergia és a környezetszennyezés közti kapcsolat. 

A kiválasztó szervrendszer egészségtana: 

  az egészséges ember vizeletének összetétele, a változás okai, 

  a megfelelő folyadékbevitel fontossága, 

  a kiválasztó szervek főbb betegségei, 

  művesekezelés. 

Az idegrendszer egészségtana: 

  az érzékcsalódás (hallucináció), 

  a drogok és az alkohol idegélettani hatása, 

  a szem és a fül alapvető betegségei ezek kiváltó tényezői, 

  stressz-betegségek, 

  a fájdalomcsillapítás módjai, veszélyei. 

A szaporodás, fejlődés egészségtana: 

  a családtervezés, terhesség-megszakítás és következményei, 

  a terhes-gondozás jelentősége, a terhesség és a szoptatás alatt követendő élet-

mód, 

  a szoptatás előnyei, 

  a nemi úton terjedő betegségek, 

  a nőgyógyászati szűrővizsgálatok jelentősége. 

Genetika: 

  mutagén hatások, csökkentésük vagy kivédésük lehetőségei, 

  a kromoszóma-rendellenességek kockázati tényezői, 

  a daganatok típusai, az áttétel fogalma, a rák korai felismerésének jelentősége, 

  magzati diagnosztika. 

2.15. Egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok 

2.15.1. Iskolai védőnő tevékenysége 

Feladata: 

 hetente egyszer fogadóórát tart, 

 egészségnevelési előadásokat tart, 

 részt vesz a városi egészségnevelő programok iskolai szintű szervezésében, 

 az előírtaknak megfelelően végzi a diákok szűrését, 

 egészségnevelési előadásokat tart, amelyeknek témái: 

 - családi életre nevelés, 
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 - egészséges életmóddal kapcsolatos pozitív hozzáállás erősítése, 

 - a táplálkozás szerepe, 

 - a káros szenvedélyek kerülése, 

 - a testmozgás fontossága, 

 - a stressz-kezelés módszerei.  

2.15.2. Városi szervezetekkel való kapcsolattartás 

 A Városi Drog-prevenciós Munkacsoport és Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 

kortárssegítő képzésein való részvétel.  

 A kiképzett kortárssegítők évente 10 órát tartanak iskolánkban – diákjaik köré-

ben – osztályfőnöki órákon és szabadidős tevékenységi formák keretében is. A 

munkacsoport a diákok szupervíziójáról is gondoskodik, előre egyeztetett idő-

pontban lehetőséget biztosít a képzést végző szakember bevonásával az élmé-

nyek közös feldolgozására.  

 Városi Drog-prevenciós Munkacsoport rendezvényein való szervezett részvétel 

– pl. „Szenvedélyünk az egészség”, „Függőség és én”, stb. 

 A témával kapcsolatos „Megyei Ifjúsági Fórumon” való részvétel, majd a ta-

pasztalatok, információk továbbadása, értékelés. 

 Országos Csecsemőgondozási Versenyen való részvétel. 

 Az ÁNTSZ egészségnevelési képzésén mentorok kiképzése, majd az iskolában 

és az iskolán kívül a tanultak hasznosítása. 

 Békés Megyei Munkaügyi Központ kortársak megsegítésére szervezett trénin-

geken való részvételünk. 

 Más középiskolában tartott tréningek tartása a kiképzett kortárs trénerek veze-

tésével. 

 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat témával kapcsolatos programjain való 

részvétel – pl. „A kríziskezelés elmélete és gyakorlata”, esetmegbeszélés – 

„Egy problémás eset elemzése” címmel; „egészségnevelés, egészségmegőrzés” 

címmel szervezett előadáson és az azt követő vitafórumon való részvétel. 

 A Nevelési Tanácsadóval több szempontú a kapcsolattartásunk: 

  - az általuk szervezett előadásokon, programokon részt veszünk,  

  - pályázatok megvalósításához szakemberek delegálását kérjük a megvalósítás 

során. 

 Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala szervezésében az e té-

mával kapcsolatos programokon való részvétel – pl. „Gördülő” címmel egy na-

pos szakmai konferencián való részvétel. 

2.16. A mindennapi testedzés, testmozgás  

2.16.1. Az egészséges életmódra nevelés 

A fiatalok egészséges pszichés és testi fejlődése szükségessé teszi az egészségügyi 

felvilágosítást. Az iskolaorvos, iskolavédőnő vagy más külső szakember az osztályfőnök ké-

résére a tanulók egészséges életmódra nevelése érdekében felvilágosító előadásokat tarthat az 

igazgató engedélyével. 
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Különösen fontos, hogy a tanulók az egészséget veszélyeztető élvezeti szerek káros 

hatásairól (dohányzás, droghasználat, alkoholfogyasztás, stb.) az életkoruknak megfelelő mó-

don tájékozódhassanak. 

 

A prevenció rendje a gimnáziumban 

Az intézmény számára kijelölt iskolaorvosi rendelőben a rendelési idő alatt orvosi el-

látásban részesülhetnek a tanulók. Ezen túlmenően a védőnő fogadja a gyerekeket egészség-

ügyi problémáikkal kapcsolatban. Az iskolaorvosi ellátás külön jogszabályokban rögzített, 

megelőző orvosi intézkedéseket és szűrővizsgálatokat tartalmazza. 

Az iskola igazgatója és az iskolaorvosi szolgálat közötti szerződéses megállapodás 

alapján az iskola-egészségügyi ellátás az alábbi területekre terjed ki: 

 a tanulók évfolyamonkénti törzslapozó vizsgálata és ortopéd szűrése a 9. és 11. 

évfolyamokon, 

 a könnyített- és gyógytestnevelés besorolásának elkészítése valamennyi évfo-

lyamon, 

 védőnői szűrővizsgálat, azaz a 9-12. évfolyam alapszűrése, 

 színlátás és látásélesség védőnői vizsgálata a 9. évfolyamon, 

 hallásvizsgálat a 11. évfolyamon, 

 fogászati szűrés és kezelés. 

A kötelező orvosi vizsgálatokat, védőoltások időpontját úgy kell osztályonként meg-

szervezni, hogy az a tanítást a lehető legkisebb mértékben zavarja, illetve ha mód van rá, a 

vizsgálatok a tanítás előtt vagy után történjenek. 

Az orvosi vizsgálatok időpontjáról a védőnő az intézmény igazgatóhelyetteseit tájé-

koztatja. Az osztályfőnököket - akiknek gondoskodniuk kell arról, hogy osztályuk tanulói az 

orvosi vizsgálatokon megjelenjenek - az igazgatóhelyettes tájékoztatja az aktuális egészség-

ügyi ellátásról. 

2.16.2. A testi nevelés és a gyógytestnevelés rendje 

Közoktatási intézményünk a tanulók egészséges fejlődése érdekében biztosítja a minden-

napos testedzést. A tanulók hetente az órarendbe illesztetten három testnevelés órán vesz-

nek részt. A többi napon a testnevelő tanárok délutáni tömegsport keretében tartanak szá-

mukra testedzéseket. A legfeljebb heti két órában egyesületben folytatott sporttevékeny-

séget folytató tanulónak félévenként kell igazolnia, hogy ez a tevékenysége az iskola tö-

megsport óráival ütközik.  Az egészséges tanulókat testnevelés óráról átmeneti időre csak 

az iskolaorvos mentheti fel, szakorvosi vélemény alapján. A felmentést a tanuló köteles a 

testnevelő tanárnak átadni. A tanulók egy részének egészségi állapota indokolhatja, hogy 

az iskolaorvos könnyített, vagy gyógytestnevelési foglalkozást írjon elő a számukra. 

A könnyített testnevelés során az érintett tanuló részt vesz ugyan az órarendi testneve-

lés órákon, de bizonyos mozgásokat és gyakorlatokat - állapotától függően - nem kell végre-

hajtania. 

Az iskolaorvos - a szakorvosi vélemény figyelembe vételével - a tanulókat gyógytest-

nevelési foglalkozásokra utalhatja. A gyógytestnevelési órákat szakképzett gyógy-

testnevelőtanár vezeti. 
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2.17. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos 

iskolai terv 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Miért és hogyan keringenek testfolyadékaink? 

Milyen folyadékterek fordulnak elő a 

szervezetünkben? Mi a kapcsolatuk? Miből 

áll, hogyan keletkezik, hogyan és miért alvad 

meg a vér? 

Hogyan biztosítja a szív a vérkeringés irányát 

és változó teljesítményét? Mi az erek 

feladata? Hol és hogyan tapintható a pulzus, 

mérhető a vérnyomás? 

Miért változó a vizelet mennyisége és 

összetétele? Hogyan függ ez össze a belső 

környezetünk viszonylagos állandóságával? 

Melyek a szív és érrendszeri megbetegedések 

kockázati tényezői, gyakoribb típusai? Mit 

tehetünk a megelőzésük érdekében? 

Milyen elsősegélynyújtás alkalmazandó 

vérzések, szívműködési zavarok vagy 

keringésleállás esetén? 

 

Ismeretek: 

Folyadéktér fogalma. A vér oldott és sejtes 

elemei. A vér és a szövetközti nedv, ill. a 

nyirok keletkezése, összetétele, funkciói. 

A hajszálerekben zajló anyagáramlás iránya és 

oka. 

 A véralvadás élettani jelentősége, a folyamat 

fő lépései és tényezői. A vérrög képződés 

kockázati tényezői és következményei. 

A szív fölépítése és működése, kapcsolata a 

szívizom sajátosságaival. A szívritmus, 

pulzusszám, pulzustérfogat és perctérfogat 

összefüggése. Értípusok, felépítésük, 

funkciójuk. A vénás keringést segítő tényezők. 

A véreloszlás szabályozása. A vérnyomás 

fogalma, mérése, normál értékei. 

A homeosztázis értelmezése a folyadékterek 

összetételének példáján. A vese szervi 

felépítése, a vesetestecske felépítése és 

működése. A vízvisszaszívás mértékének 

szabályozása. Ionháztartás zavara, kiszáradás, 

A nedvkeringés rendszerszemléletű 

értelmezése, a testfolyadékok 

megkülönböztetése és összefüggésük 

felismerése. 

A vérvétel, a laboratóriumi vizsgálat és 

elemzés jelentőségének belátása, a fontosabb 

adatok értelmezése. 

 

Állandóság és változás szempontjainak 

alkalmazása a folyamat értelmezésében. A 

véralvadás folyamatának megértése, 

jelentőségének felismerése, a trombózisos 

betegségekkel való összefüggésbe hozása. 

 

Az érrendszer és a szív felépítése, valamint a 

bennük végbemenő élettani folyamatok 

összekapcsolásán alapuló folyamatelemzés 

(ábrázolás, ábraelemzés). Körfolyamat 

értelmezése a szívciklus példáján. 

 

Vérnyomásmérés osztálytársakon; statisztikai 

átlag számolása és ábrázolása. 

 

A vese felépítése és a benne végbemenő 

élettani folyamatok összefüggésbe hozásán 

alapuló folyamatelemzés (ábrázolás, 

ábraelemzés). 

 

A szív- és érrendszeri betegségekkel 

összefüggő ismeretek alapján következtetések 

levonása az egészségmegőrzésre irányuló 

életvitelt illetően.  

 

Szív-tüdő készítmény vizsgálata, 

működésének elemzése 

Elsősegély-nyújtási teendők gyakorlása a 

vizsgált sérülések és rosszullétek esetében 

(pl. újraélesztés). 
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rehidratálás. 

A leggyakoribb szív- és érrendszeri 

betegségek tünetei, kialakulásának okai. 

Kockázatot jelentő élettani jellemzők. Az 

érrendszer állapota és az életmód közötti 

összefüggés.  

Vérzéstípusok és ellátásuk. A fertőtlenítés 

fontossága. A szívinfarktus előjelei, teendők a 

felismerés esetén. Az alapvető újraélesztési 

protokoll. 

2.18. Környezeti nevelés programja 

2.18.1. Helyzetelemzés: 

A gimnázium épülete környezeti szempontból a legideálisabb középiskolák egyikének 

számít a térségben. Az iskola épületének teljes felújítása közel tíz éve megtörtént, így esztéti-

kus környezetben, 2292,2 négyzetméteren, hatalmas udvarral, zöld övezetben tölthetik hasz-

nosan diákjaink iskolai- és szabadidejüket. Különlegesen nagy hangsúlyt fektetünk az iskola 

környezetének esztétikussá tételére. 

Az iskola tanulóinak több mint 50%-a vidéki tanuló, ezért megközelíthetőség szem-

pontjából is különösen kedvező helyen van gimnázium épülete - alig 200 méterre a vasútál-

lomástól és a buszpályaudvartól.  

Az iskolában jelenleg a nevelőtestület körülbelül egyharmada foglalkozik intenzíven a 

környezeti nevelési kérdésekkel a tanórákon és azokon kívül is. A környezeti nevelés az a 

területe az iskolai nevelésnek, ahol csak nagyon fokozatosan és lépésenként haladunk előre. 

2.18.2. A környezeti nevelés általános céljai:  

 Elősegíteni a környezettudatos magatartás és életvitel kialakulását annak érdekében, 

hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezeti válság elmélyülésének meg-

akadályozására, elősegítve az élő természet fennmaradását és a társadalmak fenntart-

hatóságát; 

 Kialakítani a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő magatartást egyéni és 

közösségi szinten egyaránt – váljon a tanulók életvitelét meghatározó erkölcsi alap-

elvvé; 

 Váljanak a fiatalok érzékennyé a környezet állapota iránt, kapcsolódjanak be a közvet-

len környezet értékeinek megőrzésébe; 

 Legyen meghatározó életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség vállalása; 

 Váljon meghatározóvá életükben a környezeti károk megelőzésére való törekvés; 

 Ismerjék fel, hogy a természet megóvása közös és egyéni kötelesség. 
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2.18.3. A tevékenységek színterei és módszerei: 

2.18.3.1. Tanórán végzett tevékenységek: 

Osztályfőnöki óra keretében: 

A tanulók osztályközösségi létének keretét általában az osztályfőnök teremti meg. Ő a 

különböző szintű személyes kapcsolatok segítője, fejlesztője is. Az átalakuló iskolarendszer-

ben az osztályfőnöki feladatok bővülnek. Az osztályfőnök személyisége és elhivatottsága 

döntő súllyal alakítja a tanulókban kialakuló, formálódó valóságképet. Munkálkodása nyomán 

válnak konkrét közösségi tevékenységgé a szaktanárok tanórán túlnövő elképzelései, a külön-

böző iskolai programkínálatok. A tanulók számos attitűdjének kialakításán túl a szülők hozzá-

állását is befolyásolhatja igényessége, értékrendje. A környezeti nevelés szempontjából nem 

meghatározó az osztályfőnök szaktárgyi hovatartozása. Az általános tájékozottsága, problé-

mafelismerő és feldolgozó képessége segítheti abban, hogy ezt a sokszínű témakört a környe-

zethez való viszony alakítására, egyben pedagógiai céljaira használni, alkalmazni tudja. 

A környezet megóvására, szépítésére, otthonossá tételére, igényes, gondos alakítására 

való nevelésen túl a mindennapi problémák felismerése, életmódminták elemzése, a megoldá-

sok keresése is kiváló lehetőséget nyújt az együttes tevékenységek során a közösségépítésre, a 

személyes kapcsolatok kialakítására, elmélyítésére. 

Az osztályfőnök összefogja a szaktárgyak idevágó, de a hagyományos tanórai kerete-

ket megbontó tevékenységeit – ilyenek a táplálkozási szokások, a szemét kezelése, anyag és 

energiatakarékosság, stb. A közös tanulmányi kirándulások, vetélkedők, különböző akciókban 

való közös részvétel is kiegészíti és összefűzi az egyes szaktárgyakat.  

 

Egészségvédő és környezetvédő szokások kialakítása: 

 a tanulók látókörének bővítése a lokális ismereteken keresztül a globális felé, 

 a közvetlen és tágabb környezetük élő és élettelen elemeinek, azok kölcsönös kapcso-

latának, szépségeinek és értékeinek megismertetése, 

 a szokások kialakításával, az értékek tudatos formálásával, széleskörű ismeretekkel 

alátámasztva a környezetéért felelősséget érző személyiség kialakítása, 

 az esztétikus környezet iránti igény kialakítása – minta, példa, stb. 

 helyi környezetvédelmi programok megismerése, azokról beszámolók készítése osz-

tályfőnöki órákra, 

 a környezetbarát anyagok megismerése – a tanulók szemléltető eszközök, minták 

elemzése alapján tartják kiselőadásaikat, 

 a mezőgazdaság emberi egészséget veszélyeztető hatásai – központi kérdés Békéscsa-

ba és a környező települések miatt, 

 takarékos energiafelhasználás – csak a szükséges energiafelhasználás vezethet takaré-

kosságra – akciótervek készítése. 

 

Testnevelés óra keretében: 

 a tanulók fedezzék fel, értsék meg, hogy a környezeti hatások jelentős mértékben be-

folyásolják egészséges, testi fejlődésüket, 

 legyenek tisztában azzal, hogy a testnevelés és a sport nélkülözhetetlen az élménysze-

rű tapasztalatszerzésben, az emberi kapcsolatokban, az együttműködés és a tolerancia 

fejlesztésében, 

 értsék és tapasztalják meg a szabadtéri foglalkozásokon keresztül, hogy a környezet-

szennyezés az egészségre veszélyes, 
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 igényeljék, hogy a sportoláshoz lehetőség szerint természetes anyagokból készüljenek 

az eszközök, a tornaszerek, 

 sajátítsanak el régi magyar mozgást igénylő népi játékokat, 

 az egészség és a környezet komplex kapcsolatban van. 

 

Földrajz óra keretében: 

 

A földi szférák környezeti problémái: 

-  éghajlatváltozás, 

-  levegő, talaj, vizek szennyezése, 

-  a társadalom gazdasági tevékenységének környezetkárosító következményeinek ha-

tásai. 

A globális problémák vonatkozásai: 

-  demográfiai robbanás, 

-  élelmezési válság, 

-  nyersanyag- és energiaválság, 

-  az urbanizáció környezeti következményei, hatása az élet minőségére. 

A környezeti válság elleni összefogás többszintű lehetőségei 

- a harmonikus és fenntartható fejlődés elve, a megvalósulás korlátai. 

2.18.3.2. Tanórán kívül végzett tevékenységek: 

- A tanulóink olyan versenyeken indulnak, ahol a környezet- és természetvédelem fon-

tos téma, így elmélyíthetik elméleti ismereteiket – pl. Kitaibel Pál Biológiaverseny, 

Herman Ottó Verseny. 

- Környezeti-természeti értékek feltárását bemutató szakkörök, önképzőkörök működ-

tetése: 

 A szakkör, önképzőkör a kutató típusú, önállóan vizsgálódni szerető tanulók 

fejlesztésének nagyon jó színtere. A környezetvédelmi szakkörökön belül te-

matikus szakkörök is működhetnek – a konkrét igényeknek megfelelően. 

- Fordítási versenyeken való részvétel, ahol gyakran szerepelnek természetvédelemmel 

kapcsolatos kérdések, cikkek is. 

- Az iskolai diáktábor Bükkszentkereszten többek között azt a célt is szolgálja, hogy 

az évközi elméleti tananyag alkalmazhatóságát mutassuk meg a tanulóknak a termé-

szetben is. Így olyan tudást adhatunk, amely felelősségvállalással, önálló munkával, 

egymással dolgozni tudással jár együtt.  

- Saját iskolaújságunkban környezeti neveléssel kapcsolatos témákat dolgozunk fel. 

- Különböző akciókban veszünk részt: 

 gyűjtési akciókat szervezünk az iskolában, 

 kiállításokat rendezünk a jeles alkalmakra – pl.: a Föld Napján rajz és fotókiál-

lítást 

Évente, szaktárgyaknak megfelelően történik. Nemzeti parkok, természetvédelmi területek, 

vadasparkok, botanikus kertek, múzeumok, stb. látogatása. 
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2.19. A tanulmányok alatti vizsgák rendje 

2.19.1. Javítóvizsgák  

1. A javító vizsgák az iskolában zajlanak, augusztus 21. és 31. között. a vizsga idő-

pontjáról a szülőt június 30-ig ajánlott levélben értesítjük. Az igazgató más időpon-

tot is engedélyezhet a tanulónak, ha méltányolható körülmények miatt nem tud ek-

kor vizsgázni. 

2. A vizsga a tantárgy jellegétől függ: 

 szóbeli, 

 írásbeli és szóbeli, 

 gyakorlati részből állhat. 

3. A vizsgát az iskola pedagógusaiból alakított bizottság előtt kell letenni. A bizottság 

a tanuló szaktanárából, egy másik azonos szakos tanárból és az igazgatóból vagy 

valamelyik helyetteséből áll. 

4. A javítóvizsgát megismételni nem lehet. 

5. Ha a tanuló a tanév végén bármely tantárgyból vagy tantárgyakból elégtelen osz-

tályzatot kapott, akkor tanulmányait iskolánkban magasabb évfolyamon csak sike-

res javítóvizsgák után folytathatja.  

2.19.2. Osztályozó vizsgák 

1. Az osztályozó vizsgákat a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletében foglaltak alapján 

bonyolítjuk. 

2. Az osztályozó vizsgák iskolánkban zajlanak. A tanuló kérelmére más iskolában is le-

folytatható a vizsga a másik iskola igazgatójának engedélyével. 

3. Az osztályozó vizsga iránti kérelmet - szülői aláírással- az iskola igazgatójához kell 

benyújtani a tanév elején, legkésőbb szeptember 15-ig, félév után február 15-ig. A ké-

relemnek tartalmaznia kell az osztályozó vizsga időpontját, a tantárgyat, az évfolya-

mot amelynek tananyagából vizsgát kíván tenni. A kérelem egy rövid indoklást is tar-

talmazzon. Abban az esetben, ha a tanuló félévkor iratkozik be az iskolába, a beiratko-

zással egy időben kell az osztályozó vizsga iránti kérelmet beadni. 

4. Az osztályozó vizsgáknak négy időszaka van:  

a) A tanév megkezdése előtt augusztus utolsó hetében az előrehozott érettségit tenni 

szándékozó tanulóknak. 

b) Félévzárás előtti héten. 

c) A végzősök utolsó tanítási napja előtti héten, a végzős tanulók és a tavaszi előrehozott 

érettségi vizsgára jelentkezők számára. 

d) A tanév utolsó tanítási napja előtti héten. 

 Az igazgató a kijelölt időszakokon túl rendkívüli okból más vizsgaidőpontot is kije-

lölhet. 

5. Az iskolában zajló vizsgát az iskola pedagógusaiból alakított 3 tagú bizottság előtt kell 

letenni. A bizottság a tanuló szaktanárából, egy másik azonos szakos tanárból és az 

igazgatóból vagy valamelyik helyetteséből áll. 

 Az időpontokról a szülőket a honlapon keresztül tájékoztatjuk. Az igazgató méltányos-

sági alapon engedélyt adhat más időpontra is. 

6. A vizsga jellege a javító vizsgákéval azonos. 
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7. Az a vizsgázó, aki vizsgáját elfogadható ok nélkül abbahagyja, elégtelen minősítést 

kap. 

2.19.3. Különbözeti vizsgák 

1. A tanuló által még nem tanult vagy kevesebb óraszámban tanult tantárgyakból kell kü-

lönbözeti vizsgát tenni. 

2. A vizsga menete az osztályozó vizsgákéval azonos. 

3. A szabadon választott (fakultatív) tantárgyat a tanuló a tanév végéig nem adhatja le, 

félévkor és év végén osztályzattal kell minősíteni. A fakultatív tárgy leadását, új fakul-

tatív tárgy felvételét a szülő írásbeli beleegyezésével az igazgató engedélyezheti. A 

kérvényeket május 20-ig lehet benyújtani a Házirend szerinti eljárásrendnek megfele-

lően. Ha a tanuló lead egy fakultatív tantárgyat és egy másikat kíván felvenni helyette, 

akkor a választott tantárgy tananyagából különbözeti vizsgát kell tennie, a szaktanár 

által kijelölt időpontokban. 

4. Külföldi bizonyítvány esetén a bizonyítványt és annak hiteles magyar nyelvű fordítá-

sát a köznevelésért felelős minisztériumba kell felterjeszteni. (Lásd: a 100/1997. 56.§!) 

Minden vizsgáról jegyzőkönyvet készítünk. 

2.19.4. Érettségi vizsgák 

Az érettségi vizsgára iskolánk tanulói a 100/1997-es (VI.13.) kormányrendeletben foglal-

taknak megfelelően jelentkezhetnek. 

A jelentkezés lebonyolítása az intézményvezető által megbízott jegyzők feladata. 

A középszintű érettségi vizsgabizottság tagjait lehetőség szerint az érvényes tantárgyfel-

osztás figyelembevételével az intézmény vezetője bízza meg. Az intézményt mindig az in-

tézményvezetés valamelyik tagja képviseli. A bizottságok munkájukat a mindenkori érvé-

nyes jogszabályok szerint végzik. 

2.20. A tanulók értékelése a gimnáziumban 

2.20.1. Az iskola magasabb évfolyamába lépés feltételei 

A gimnázium magasabb évfolyamába lépésének a feltételeit a helyi tanterv egyes tan-

tárgyakra vonatkozó alfejezetei tartalmazzák. 

A tanulók továbbhaladása elégtelen év végi osztályzat/ok/ esetén az alábbiak szerint 

történik: 

Ha a tanuló a tanév végén – egy vagy két tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott, vala-

mennyi ilyen tantárgyból javítóvizsgát tehet az iskola által kijelölt időpontban. Továbbhaladá-

sa akkor lehetséges, ha minden ilyen tantárgyból legalább elégséges osztályzatot kap. Ha nem, 

akkor évfolyamismétlésre kell köteleznünk. Ha kettő, vagy annál több tantárgyból kapott 

elégtelen osztályzatokat, akkor az évfolyamot meg kell ismételnie. 
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2.20.2. A beszámoltatás követelményei és formái 

2.20.2.1. Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai, a tanulók tudá-

sában, értékelésében betöltött szerepe és súlya 

A helyi tanterv egyes tantárgyainak követelményét tartalmazó résznél részletesen (tan-

tárgyanként) megtalálhatók az erre vonatkozó információk. Itt csak általános, minden tárgyra 

vonatkozó alapelveket fogalmazunk meg. 

Az írásbeli munkák értékelésének tartalmát a számonkérés sajátos célja határozza meg: 

a szakmai fogalomrendszer helyes használatára, a kifejtés pontosságára, a formai megjelenítés 

igényességére tanítjuk a diákokat, ezért 

 vizsgáljuk a tárgyszerűséget, összevetve a megtanított tananyaggal, 

 értékeljük a pontos meghatározást a tények, adatok, összefüggések leírásában, 

 megítéljük a nyelvi közlés jelentésbeli megformáltságát, az írásképet, a szer-

kesztés formai összhatását. 

 

Minden tantárgyból (kivétel a heti 1 vagy annál kevesebb óraszámban tanított tantárgyak és a 

Testnevelés és sport) az írásbeli számonkérés meghatározó formája a témazáró dolgozat. 

A témazáró dolgozatok összeállításánál törekedni kell arra, hogy a feladatok típusa és nehéz-

ségi szintje igazodjon a középszintű illetve emelt szintű érettségi követelményeihez.  

Félévente legalább 2 nagyobb témát átölelő témazáró dolgozatot kell íratni. 

Egy tanítási napon 2 témazáró dolgozatnál többet nem írhatnak a tanulók. 

Összefoglalás, ismétlés, gyakorlás nélkül témazáró dolgozatot nem lehet íratni. 

A témazáró dolgozat esetén a tanulót legalább 1 héttel a dolgozatírás időpontja előtt tájékoz-

tatni kell a megírás időpontjáról és a dolgozat témájáról. 

Azok a tanulók, akik indokoltan nem jelentek meg a dolgozatíráson a tanár által megadott 

időpontban írhatják meg a témazáró dolgozatot. 

A dolgozatot a tanár köteles a megírást követő 10 tanítási napon belül kijavítani és az előfor-

duló hibákat a tanulókkal megbeszélni. 

A témazáró dolgozatok eredményeit meghatározó súllyal kell figyelembe venni a tanuló fél-

évi, év végi érdemjegyének meghatározásakor. 

Természetesen az írásbeli számonkérés mellett törekedni kell arra, hogy a tanulók a lehető-

séghez mérten minél többször szóban is számot adjanak tudásukról, hiszen csak ez biztosítja a 

tanulók kommunikációs képességének fejlődését.  

A sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók ellenőrzési rendje eltér a többi tanulótól. Az eltérés 

alapja mindig az a szakértői vélemény, aminek alapján a tanuló SNI minősítést kapott. Az 

intézmény az osztályfőnök bevonásával értesíti az érintett szaktanárt (szaktanárokat) arról, 

hogy ez a tantárgyon belüli beszámoltatási módszerekhez képest milyen eltéréseket jelent a 

tanulóra nézve. A szakértői vélemény lehet csak az alapja annak is, ha a tanulót mentesíteni 

kell az adott tantárgy(ak)ból a beszámoltatás és az osztályozás alól.  
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2.20.2.2. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásá-

nak elvei és korlátai 

Általános alapelvek 

A tanítási órán törekedni kell arra, hogy a tanuló már a tanórán minél több ismeretet 

elsajátítson, ennek érdekében be kell vonni a tananyag feldolgozásába. 

A tananyag mennyisége, a nagy csoportlétszám nem teszi lehetővé, hogy a tanulók az előírt 

ismereteket, képességeket, készségeket már tanítási órán elsajátítsák, ezért szükség van az 

otthoni felkészülésre, a tananyag elmélyítésére. A tanár a tanítási órán törekszik a tananyag 

súlyponti részének kiemelésére, az összefüggések feltárására, ezzel is segíti a tanuló otthoni 

munkáját. 

Az írásbeli és szóbeli házi feladatok hozzájárulnak az önálló gondolkodás a problé-

mamegoldó képesség fejlesztéséhez és a tananyag elmélyítéséhez. Hozzászoktatják a tanulót 

az önálló gyűjtőmunkára (könyvtár, internet, egyéb információhordozók), egy-egy téma önál-

ló feldolgozására. 

 

Korlátok 

Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásánál a helyi 

tanterv követelményei mellett figyelembe kell venni a tanulócsoportba járó tanulók életkori 

sajátosságait, felkészültségét, képességét is. Törekedni kell arra, hogy megismerjék tanulóink 

az önálló munka, alkotás élményét, ezért a házi feladatok tartalmazzanak a gyengébb képes-

ségű tanulóknak is sikerélményt adó feladatokat. 

 

2.20.3. A magatartás és szorgalom értékelésének követelményei 

A magatartás és szorgalom minősítési rendszerének iskolán belül épp oly jogszabályi 

jellege van, mint a Házirendnek. A fokozatok megállapításánál a legfőbb megkülönböztető 

vonás, milyen a tanuló viszonya a közösség egészéhez és annak tagjaihoz, a Házirendhez, a 

tanuláshoz. Minden iskolai keretben történő megnyilvánulás alapja a magatartás minősítésé-

nek. Jutalmazásnál és büntetésnél az osztályfőnök a Szervezeti és Működési Szabályzat elő-

írásai szerint jár el. 

 

1. Jutalmazás 

A tanuló osztály vagy iskolaközösségben végzett önként vállalt tevékenységéért osz-

tályfőnöki dicséretet kap. Az osztályfőnöki dicséret ismételhető. Az osztálya vagy iskolája 

hírnevét teljesítményével növelő tanulót az iskola dicséretben részesíti. Az iskolaközösség 

érdekében folyamatosan végzett igen jelentős, a kötelességen túlmenő tevékenységéért a ne-

velőtestület jegyzőkönyvi dicséretben részesíti a tanulót. A dicséreteket az ellenőrző könyv 

útján a szülőnek is tudomására kell hozni. 

2. Elmarasztalás 

Késés, mulasztás: 

Az óráról való késést vagy mulasztást – tanítási óra esetén az osztálynaplóba, egyéb 

foglalkozások esetén a megfelelő foglalkozási naplóba a tanár jegyzi be, jelölve ott azt is, 

hogy hány percet késett a tanuló. Ha a tanuló igazolatlanul mulasztott, az osztályfőnök a tanu-

ló szülőjét írásban értesíti. Ha a tanuló igazolatlan mulasztásai ismétlődnek, a szülőt figyel-

meztetni kell a következményekre (Szervezeti és Működési Szabályzat). A tanuló magatartá-

sának minősítése 1-2 igazolatlan óra esetén nem lehet jónál jobb, 3-7 igazolatlan óra esetén 
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nem lehet változónál jobb, 8-nál több igazolatlan óra esetén nem lehet rossznál jobb. (Ez 1 

félévre érvényes). 

A közösségre tudatosan gyakorolt negatív befolyás, tiszteletlen magatartás tanárokkal, 

felnőttekkel szemben, tanári utasítás megtagadása, önként vállalt feladat nem teljesítése, isko-

lai tulajdon szándékos rongálása, dohányzás az iskolában, italozás, iskolai rendezvényen elő-

forduló rendbontás esetén a tanulót elmarasztaljuk. 

Az esetek súlyosságától függően a fokozatok betartásától ez utóbbiaknál el lehet tekin-

teni, mértékének megállapítása előtt meg kell hallgatni az osztály véleményét. 

Az elmarasztalás alkalmazkodjon a tanuló életkori sajátosságához, mindenkor legyen 

nevelési esz-köz, nem lehet megtorló vagy megalázó. Az elmarasztalás ellenőrző könyv útján 

indoklással a szülőnek is tudomására kell hozni. 

Bukott tanulónak sem lehet jónál jobb magatartási osztályzata. (Ez utóbbitól az osztály 

nevelőtestülete eltérhet.) 

A fenti értékelési rendszerben olyan nevelési elvárásokat fogalmaztunk meg, amelyeknek az 

elérésére mindenképpen törekedni kell. 

 

2.20.4. A tanuló tanulmányi teljesítményének értékelése, a teljesítménymérés 

eszközrendszere 

Pedagógiai munkánk és a tanulók tevékenységének eredményét, a tanulói teljesítményt 

 folyamatos megfigyeléssel, ellenőrzéssel, 

 az ismeretek elsajátítási szintjének és a mennyiségének mérésével, 

 a készségek és jártasságok kialakultságának kipróbálásával követjük. 

 

A nevelőtestületben tudatosítani kell a teljesítménymérés helyes módszereit, a céljáról alkotott 

megfelelő képet. 

Tudatosítjuk azt az alapelvet is, hogy az ellenőrzés nem más, mint a fejlesztési folyamat tar-

talmáról, szakaszhatárairól, megfelelési szintjéről való információszerzés. 

Ehhez az alapelvhez igazítjuk az ellenőrzés módszereit. 

 

A tanulók teljesítményértékelésének jellemző módjai: 

 A tanulókat félévkor és tanév végén a hagyományos osztályzattal értékeljük: 

jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1). Tanév közben a ha-

gyományos érdemjegyek mellett szóbeli szöveges értékelésre is törekszünk. 

 Szintfelméréseknél (év elején, év végén) teljesítménymutatókkal állapítjuk meg 

a tanuló előrehaladási mértékét. 

 Önértékelésre neveléssel, az érdemjegy és a szöveges értékelés kombinált al-

kalmazásával segítjük elő a tanulók helyes viszonyát saját személyiségéhez, 

munkájához, teljesítményéhez. 

 

A teljesítmény és a fejlődés értékelésének tartalma 

 

Kiemelt szempont a tanulók teljesítményének valóságos értéke, de a tanuló motiválása érde-

kében fontos szempont a tanuló fejlődési tendenciájának figyelembe vétele is. 

 

A tantárgyi értékelésbe bevont tanulói teljesítményelemek: 

 tárgyi tudás (ismeretek, készségek, jártasság), 

 a tanulási folyamatban (tanórai munkában) való önkéntes közreműködés, 

 a szorgalom (a teljesítményre törekvés szándéka), 
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 az írásbeli munkák külalakja, 

 alkotóképesség (kreativitás). 

 

A tanulási teljesítmények megfigyelésének, ellenőrzésének időszakai 

Folyamatos:  a tanulási tevékenységbe ágyazott ellenőrzés, amely visszacsatolást  

  jelent az oktatás tartalmáról, a tanári módszerekről és a tanulási  

  teljesítmény, esetleg a tanulási módszerek helyzetéről. 

Időszakos:  a nagyobb tartalmi egységeket, témaköröket lezáró ellenőrzés. 

Ciklikus: félévenkénti értékelés az osztályozó értekezleten (tanévenként két  

  alkalommal), meghatározott - SZMSZ-ben szabályozott - keretek  

  között megvalósított elbírálás. 

  Meghatározó jelentősége van a tanuló továbbhaladásában, továbbá az  

  osztályokról, csoportokról kialakult kép megformálásban. 

 

Kapcsolódó és alkalomszerű értékelések 

Igazgatói: 

 félévi és tanévzáró nevelőtestületi értekezleteken, 

 tanévzáró ünnepélyen, 

 alkalmanként iskolarádión keresztül vagy iskolagyűlésen. 

Osztályfőnöki: 

 tervének megfelelő időközönként és formában. 

Egyéb szervezetek (pl: DÖK): 

 tervükben meghatározott gyakorisággal és formában. 

A tanulói teljesítmények elbírálásának hivatalos és szabályozott szervezeti formái a vizsgák. 

2.20.5. A modul tárgyak értékelésével kapcsolatos előírások 

A modul tárgyak célja: olyan készségek megalapozása, amelyek révén a tanulók ér-

deklődése tágul, ismereteik szélesebb alapokról épülnek, és a tanulási út következő állomásai-

ra utaló tevékenységeket ismerhetnek meg és próbálhatnak ki. 

2.20.5.1. A modul tárgyak értékelésének tartalma: 

Kognitív tartalmak: 

 A modul tárgy legalapvetőbb 20- 25 fogalmának értelmezett elsajátítása. 

 Alapvető 10 –15 összefüggés megtanulása, alkalmazása a gyakorlatban. 

 A modul tárgy kultúrtörténetének vázlatos megismerése 10- 15 oldal terjede-

lemben. 

Készség tartalmak: 

 A modul tárgy feltáró módszereinek kezdetleges szintű elsajátítása gyakorlat-

ban. 

 (Pl.: pszichológiai vizsgálati módszerek, filmelemzés, néptánc gyűjtése stb.) 

 A modul tárgy manuális vagy más tevékenységi körének elsajátítása. 

 Pl. film forgatása, megfigyelés stb.) 

 

Önálló produktum vagy produkció létrehozása: 

 Tanulmány vagy művészi alkotás elkészítése. 

 Műsor vagy más közös tevékenység projektjének elkészítése, megtervezése.  
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2.20.5.2. Az értékelés alapja: 

 Folyamatos megfigyelés. 

 Időközi beszámoló vagy projekt illetve produktum elbírálása. 

 Záró beszámoló átfogó anyagból. 

2.20.5.3. Az értékelés formája 

Az alacsony óraszám mellett az első félévben szöveges rövid értékelés az alábbiak szerint: 

„Nem felelt meg.” 

„Megfelelt. „ 

„Kiválóan megfelelt. „ 

A tanév végi értékelés a hagyományos numerikus értékelés gyakorlata szerint történik.  

 Ha a tanuló mulasztás miatt vagy egyéb okból a kötelező óralátogatási mennyiséget nem tel-

jesítette a modultárgyból beszámoló dolgozata alapján értékelhető mind az első félévben mind 

év végén.  

2.20.6. A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek 

A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszereket a gimnáziumi helyi 

tanterv „Testnevelés és sport” tantárgy alfejezete tartalmazza.  

 

Cél: Az általános fizikai teherbíró képesség mérése során feltérképezhetőek az egyes képessé-

gek területén mutatkozó hiányosságok. Ezért célunk az iskolai testnevelés és sport 

egészségmegőrző szerepének népszerűsítése, és tudatosítása a tanulók körében. 

 

A mérések megvalósításának módjai: 

 Egy tanévben, két alkalommal történik: ősszel és tavasszal. 

 A teszt-vizsgálat értéke és hatékonysága nagymértében a szigorú gyakorlati 

végrehajtáson és a tanulóknak a testnevelő tanártól kapott motiváltságán múlik. 

 A motiváció növelése miatt rendkívül fontos, hogy a teszt levezetője tisztában 

legyen, miért végeztetjük el a teszteket és hogyan értelmezzük az eredménye-

ket. 

 

A mérések általános szempontjai: 

 A tanulók valamennyi tesztet testnevelési, illetve sportfelszerelésben hajtják 

végre. 

 A mérések során fontos bátorítani a tanulókat. A mérés vezetője ösztönözze 

őket a mért képességeknek megfelelő, pontos, gyors és egyenletes tesztvégre-

hajtásra. 

 

Konkrét feladatok: 

A mérési rendszerünk az atlétikai mozgásanyaghoz szorosan kapcsolódik: 

 

 futás: 60 m, 400 m, 

 ugrás: távolugrás, magasugrás, 

 dobás: súlylökés. 

 

A 60 m-es síkfutással a tanulók gyorsaságát mérjük. 
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A 400 m-es síkfutással a gyorsasági állóképességét mérjük. 

Távolugrásnál a vízszintes ugróügyességet mérjük. 

Magasugrásnál a függőleges ugróügyességet mérjük. 

Súlylökésnél a gyorsasági erőt. 

 

Mérési rendszerünk indoklása: 

 

A tantervi anyaghoz szervesen kapcsolódik. Több mint húsz év felmérési eredmény áll 

rendelkezésre, amit jól tudunk használni az összehasonlításhoz. 

Az iskolaudvar adottságai jó lehetőséget biztosítanak a felmérésekhez. 

Az atlétikai versenyekre kiválóan tudjuk a tehetséges tanulókat kiválasztani a mérések alap-

ján. 

 

Kötelezően előírt felszerelés: 

 

Lányok: -     rövid ujjú póló, 

- sportnadrág; lehet rövid vagy hosszú, pl. szabadidő alsó, 

- sportzokni, 

- sportcipő; sportolásra alkalmas, a lábat védő edzőcipő. 

Fiúk:  -     rövid ujjú póló, vagy atlétatrikó, 

- rövidszárú sportnadrág /max. combközépig érő/, 

- sportzokni, 

- sportcipő; sportolásra alkalmas, a lábat védő edzőcipő. 

 

Hűvös időben az udvari órákra: melegítő felső és hosszú alsó használata szükséges, télen to-

vábbi kiegészítők /pl. sapka, sál/. 
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3. A GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 

Iskolánk küldetéséből, feladataiból eredően az oktatás minőségét, hatékonyságát, a ta-

nulói teljesítmény növelését a tantárgyak emelt követelményszintű szervezeti formájában és 

több tantárgy esetében csoportbontásban valósítjuk meg.  

Helyi tantervünket a négyosztályos gimnáziumok általános tantervű kerettanterve alapján ké-

szítettük. 

Minden csoportra kidolgoztuk az óraterveket és követelményeket. 

 

A Helyi tanterv fejezetei 

3.1. Könyvtár-pedagógiai program 

Az Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium könyvtárának pedagógiai programja az 

intézmény pedagógiai programjában, illetve a kerettantervek alapján kialakított helyi tanterv-

ben megfogalmazott célkitűzésekhez igazodik. Feladatának tekinti továbbá, hogy elősegítse 

az előbb említett dokumentumokban lévő kulcskompetenciák megvalósítását. A könyvtár-

használati órák, foglakozások, házi könyvtárhasználati és más tantárgyi versenyek megtartá-

sával és az országos versenyeken (Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny) való 

részvétel támogatásával szeretnénk elősegíteni a diákok ismereteinek bővítését, készségeik, 

képességeik fejlesztését. 

A NAT 2012 szerint a könyvtárak információforrásaikkal és szolgáltatásaikkal a tanu-

lás, tanítás meghatározó tanulási forrásközpontjait, nyitott műhelyeit jelentik. Legfőbb célunk 

tehát, hogy az Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium könyvtára is megfeleljen ezeknek a 

feltételeknek. 

A könyvtárhasználat oktatásának célja a tanulók felkészítése az információszerzés ki-

bővülő lehetőségeinek felhasználására a tanulásban, a hétköznapokban az információk eléré-

sével, kritikus szelekciójával, feldolgozásával és a folyamat értékelésével. A könyvtár forrás-

központként való használata az önműveléshez szükséges attitűdök, képességek és az egész 

életen át tartó önálló tanulás fejlesztésének az alapja. A fenti cél az iskolai és fokozatosan a 

más típusú könyvtárak, könyvtári források, eszközök megismerésével, valamint a velük vég-

zett tevékenységek gyakorlásával, tudatos, magabiztos használói magatartás, tájékozódás és a 

könyvtárhasználat igényének kialakításával érhető el.1 

                                                 

1 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 3. melléklete: Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számá-

ra. Informatika 
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Iskolánk az alábbi táblázat szerint építi be pedagógiai programjába a könyvtárhasználati, 

könyvtári informatikai ismereteket: 

Ismeretek 
9-10. évfolyam 11-12. évfolyam 

Tantárgy Óraszám Tantárgy Óraszám 

Könyvtártípusok, infor-

mációs intézmények 

Könyvtári szolgáltatások 

Információkeresés 

Dokumentumtípusok, ké-

zikönyvek 

Forráskiválasztás 

Bibliográfiai hivatkozás, 

forrásfelhasználás 

Informatika 6 

  

A Nemzeti Audiovizuális 

Archívum adatbázisának 

bemutatása, használata 

  
Mozgóképkultúra 

és médiaismeret 
1 

Segédkönyvek, kéziköny-

vek, szótárak, lexikonok 

használata, ismeretlen 

kifejezések jelentésének 

önálló megkeresése egy-

nyelvű szótárakban 

  

Magyar nyelv és 

irodalom 
1 

Különböző szövegek, 

hanganyagok, filmek, stb. 

vizsgálata a történelmi 

hitelesség szempontjából 

  

Történelem 1 

Tájékozódás különböző 

kultúrák művészetéről a 

történelmi, kultúrtörténeti 

összefüggések figyelem-

bevételével, jegyzetek 

készítése, önálló doku-

mentum készítése a forrá-

sok megjelölésével, az 

idézés formai és etikai 

szabályainak betartásával 

  

Művészetek 3 

 Összesen: 6 Összesen: 6 
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3.2. A tankönyvek és tanulmányi segédletek kiválasztásának általános 

elvei 

A pedagógusok nem választhatnak olyan tankönyvet, amelynek igénybevétele az isko-

lai tankönyvrendelés és tankönyvellátás jogszabályban meghatározott rendje szerint nem biz-

tosítható valamennyi tanulónak.  

A pedagógus – a minőség, típus és ár megjelölése nélkül – olyan ruházati vagy más 

felszerelés beszerzését kérheti a tanulótól, amely nélkülözhetetlen az általa tartott tanórai fog-

lalkozáson való részvételhez, illetve a tanított tananyag elsajátításához, és amely a tanórai 

foglalkozáson egyidejűleg minden tanulónak alkalmaznia kell. 

Intézményünkben a tankönyveket és más segédeszközöket a munkaközösség vélemé-

nyének kikérésével választják ki a pedagógusok. 

A kiválasztás általános elvei: 

1. A tankönyvek kiválasztásához az adott munkaközösség tagjainak többségi egyetérté-

se szükséges. 

2. A tankönyveknek és tanulmányi segédleteknek összhangban kell lenniük az iskola 

célkitűzéseivel, alkalmasnak kell lenni pedagógiai programunk megvalósítására. 

3. Döntő szempont a hatékonyság szolgálata, kerüljük a divatot. 

4. Döntésünknél fontos szempont, hogy a tankönyvek és segédletek elfogadható anyagi 

terhet jelentsenek a szülőknek. 

 

Tanítási év közben a meglévő tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök, ruhá-

zati és más felszerelések beszerzésére vonatkozó döntés nem változtatható meg, ha abból a 

szülőre fizetési kötelezettség hárul. 

A tankönyvellátás rendjének részletes szabályozása az intézmény Szervezeti és Működési 

Szabályzatában található. 

3.3. Egészségnevelési és a környezeti nevelési elvek 

3.3.1. Az egészségnevelés alapelvei 

1. Az egészséges életmód, a sport, a mozgás, a fizikai munkavégzés személyiségfejlesztő ha-

tásának a megértetése tanulóinkkal.  

 

Az új köznevelési törvény középpontba állította a testnevelést, a mindennapos rend-

szerszerű mozgás kötelezővé tételét a közoktatási intézményekben. Ezen a területen kiemelten 

fontos a mozgás megszerettetése és beépítése a tanulók életformájába. Ezért ma különösen 

fontos a tanulók motiválása, megnyerése a rendszeres mozgás számára. Meg kell értetnünk 

velük, hogy a tizenéves korban elmulasztottak a későbbiekben már nem pótolhatók. 

 

2. A káros szenvedélyek elleni folyamatos küzdelem folytatása.  

 

Ez nehezebb feladat. A jogszabályi elvárások a tiltásra helyezik a hangsúlyt. Legalább 

olyan fontosnak tartjuk a meggyőző munkát. Ebben lesz teendőnk bőven a következő években 

is. Itt kiemelt jelentőségűnek tartjuk a szülőkkel való együttműködést. Munkánk ebben az 

ügyben csak akkor lehet eredményes, ha a szülőkkel „szövetségben” végezzük. 
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3.3.2. A környezeti és környezettudatos magatartásra nevelés alapelvei 

A környezettudatos magatartásra való nevelés, amely egyrészt jelenti a szorosan vett 

környezetvédelmi, környezettudatos nevelést elméleti oldalról, ennek tantárgyankénti területe-

it a helyi tanterv tartalmazza másrészt a gyakorlati részt, amire nagyobb figyelmet kell fordí-

tanunk (pl.: közös ügy környezetünk tisztaságának megőrzése; a takarékosság a papírral, az 

árammal, a vízzel stb.). Tanulóink elméletben tisztában vannak azzal, hogy ez egy aktuális 

probléma. Egy vetélkedő keretében pl. el tudják mondani, mi a helyes eljárás, mit kellene 

tenni környezetünk megóvása érdekében. A probléma a gyakorlati életben való megvalósítás-

sal van. Az eldobott szemét az udvaron, az üres teremben égve hagyott villany, a tanterem 

tisztasága iránti közöny, a papírgyűjtési akciók iránti mérsékelt érdeklődés stb. jelzik, hogy a 

gyakorlati megvalósításban van még tennivalónk. Célunk a szülőkkel való együttműködés 

erősítése ezen a területen is, amely eredményesebbé tenné a munkánkat. 

3.4. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

3.4.1. Az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítése 

A nevelő-oktató munka területén érvényesíteni kell különösen: 

- A nevelés-oktatásba történő bekapcsolódás feltételeinek meghatározása, a felvételi 

kérelmek elbírálása, 

- A nevelés-oktatás követelményeinek megállapítása és a követelménytámasztás,  

- a teljesítmények értékelése, 

- a nevelés-oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele,  

- a nevelés-oktatással összefüggő juttatásokhoz való hozzáférés, 

- a kollégiumi elhelyezés és ellátás, 

- a nevelés-oktatásban megszerezhető tanúsítványok, bizonyítványok, oklevelek ki-

adása, 

- a pályaválasztási tanácsadáshoz való hozzáférés és 

- az oktatásban való részvétellel összefüggő jogviszony megszüntetése során. 

 

Egyenlő bánásmód követelményének érvényesítését jelenti, hogy intézményünkben 

megengedhetetlen valamely személy vagy csoport jogellenes elkülönítése bármely osztályban 

vagy tanulócsoportban.  

Emellett intézményünkben nem működhetnek olyan szakkörök, diákkörök és egyéb 

tanulói, hallgatói, szülői vagy más szervezetek, amelyek célja más személyek vagy csoportok 

lejáratása, megbélyegzése vagy kirekesztése.  

Nem sérti az egyenlő bánásmód követelményét, ha az oktatást csak az egyik nembeli 

tanulók részére szervezzük meg, feltéve, hogy az oktatásban való részvétel önkéntes, továbbá 

emiatt az oktatásban résztvevőket semmilyen hátrány nem éri.  

Nem sérti az egyenlő bánásmód követelményét, ha intézményünkben a szülők kezde-

ményezésére és önkéntes választása szerint, olyan vallási vagy más világnézeti meggyőződé-

sen alapuló, továbbá kisebbségi vagy nemzetiségi oktatást szerveznek, amelynek célja vagy 

tanrendje indokolja elkülönült osztályok vagy csoportok alakítását; feltéve, hogy emiatt az 

oktatásban résztvevőket semmilyen hátrány nem éri, továbbá ha az oktatás megfelel az állam 

által jóváhagyott, államilag előírt, illetve államilag támogatott követelményeknek.  
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3.4.2. A fogyatékos személyek akadálymentes munkahelyi környezetének meg-

teremtése 

Az intézmény saját erejéből ezt csak részben tudta eddig biztosítani. Két olyan terület 

van, ahol az intézmény saját erejéből eddig nem tudta megoldani az akadálymentesítést:  

1) A gimnáziumi épület felsőbb szintjeinek megközelítését és az ott lévő és át 

nem helyezhető helyiségek /irodák, szaktantermek, laborok, nyelvi termek/ 

igénybevételét csak külső liftek megépítésével lehet megoldani.  

2) A kollégiumi épületek akadálymentesítése is megoldatlan, a magasföldszint-

re való feljutást a jelenlegi épületszerkezet nem teszi lehetővé mozgássérül-

tek számára. Ezen problémák megoldását az intézmény saját erőből megol-

dani nem tudja, ez csak a fenntartó segítségével lehetséges. 

3.4.3. A tanulói panaszok kezelésének eljárásrendje: 

A tanulók panaszaikkal a DÖK-höz, a tanáraikhoz, az osztályfőnökükhöz, a kollégi-

umvezetőhöz, az igazgatóhelyettesekhez és közvetlenül az igazgatóhoz fordulhatnak. A pana-

szokra érdemi választ kell adni, a panasztevőt semmiféle hátrányos megkülönböztetés nem 

érheti.  

3.4.4. Az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésével kapcsolatos hu-

mánerőforrás hiányok 

Az intézmény tanulói között hagyományosan alacsony az esélyegyenlőségi hátránnyal 

küzdő tanulók száma. Ezért az intézmény dolgozói között nincs olyan szakember, aki az ilyen 

esetekkel külön, szakszerűen foglalkozna. Így, ha olyan tanulónk van, aki a tanulmányi köve-

telmények teljesítésében speciális segítséget igényel, akkor az intézmény külső szakember 

segítségét veszi igénybe. Ez többnyire az Esély Pedagógiai Központot, vagy az ő általuk 

konkrét esetekben javasolt más intézmények munkatársait jelenti.  

3.4.5. Az országos kompetenciamérés eredményeinek intézményi elemzési rend-

je 

Folyamatosan figyelemmel kísérjük az országos kompetenciamérés eredményeit. Az intéz-

ményre vonatkozó konkrét eredményekről minden tanévben tájékoztatjuk:  

 az intézmény nevelőtestületét nevelőtestületi értekezleten, 

 az intézmény tanulóit az osztályfőnökök bevonásával, illetve iskolai hirdetőtáblán, 

 a szülőket gimnáziumi Szülői Munkaközösségi Választmány ülésén illetve az osz-

tály szülői értekezleteken. 

 a gimnázium honlapján keresztül mindenki számára hozzáférhetővé tesszük. 

 

Az eredmények ismeretében minden évben írásban összegezzük a gimnáziumra vo-

natkozó megállapításokat, tényeket. Ennek alapján megállapítjuk a gyenge pontjainkat, ha 

vannak ilyenek. Ezek ismeretében évente megfogalmazzuk az aktuális konkrét teendőket. 

Amennyiben az lehetséges, munkaközösségekre lebontva fogalmazunk meg intézkedési tervet 

gyengeségeink felszámolása érdekében. Ha a megállapított gyengeségek konkrét tanulócso-

portokra nézve lokalizálhatók, akkor az érintett szaktanárnak is megfogalmazunk konkrét ja-

vaslatokat a munkaközösség-vezető bevonásával és egyetértésével. Ha lehetséges, akkor a 
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szaktanár egyes tanulókra nézve is köteles konkrét tennivalókat meghatározni a tanulóval való 

megbeszélés alapján, a differenciált tanórai foglalkoztatás keretében.  

3.5. A tanulók felvételének és átvételének szabályozása 

A tanulói jogviszony létesítésének feltételei: 

 

A felvételt nyert általános iskolai tanulók számára a beiratkozás feltétele a sikeresen befeje-

zett általános iskola tanulmányok, amelyet eredeti vagy hitelesített, szabályszerűen kiállított 

bizonyítvány tanúsít, valamint a közösségben történő oktatáshoz megfelelő egészségi állapot. 

 

A felvétel formái 9. osztályba jelentkezők számára 

 

Az iskola a tanulói jogviszony létesítését számukra két formában teszi lehetővé: 

1. A tanulócsoportok egy része esetében az általános iskolai tanulmányi eredményekből szá-

mított pontok és a központi felvételi vizsgákon elért pontok 50-50%-ban történő beszámí-

tásával kialakult sorrend alapján. 

2. A tanulócsoportok egy része esetében csak az általános iskolai eredmények alapján számí-

tott pontok alapján. 

 

A nevelőtestület tanévenként dönt arról, mely tanulócsoportba melyik formát írja elő az isko-

la. 

A központi felvételi vizsgák időpontját a naptári terv tartalmazza. 

A 9. évfolyamba jelentkezni kívánó tanulók és a szülők tájékoztatása a tanévenként elkészülő 

felvételi tájékoztató segítségével történik. A felvételi tájékoztatónak minden tanévben legké-

sőbb szeptember 30-ig fel kell kerülnie az intézmény honlapjára. 

 

2. A tanulók átvételének feltételei 

A tanulók más középiskolából való átvétele az alábbi feltételekkel lehetséges: 

 Van férőhely az adott évfolyamon. 

 A tanuló tanulmányi eredménye és személyiségjegyei alapján alkalmasnak lát-

szik az iskolánkban való beilleszkedésre és a tanulmányai sikeres folytatására. 

 Ha ez nem látszik biztosítottnak, vagy egyéb probléma merül fel (pl. valame-

lyik tantárgyat nem tanulta) akkor különbözeti vizsgát kell tennie, amelyen 

(amelyeken) legalább a „jó” eredményt el kell érnie. 

 Emelt szintű csoportokba csak olyan tanulót veszünk át, aki központi felvételi 

alapján is bekerült volna, vagy aki oda szaktárgyi különbözeti vizsgát tesz és 

eredménye legalább „jó”. 

Az átvételről az igazgató a leendő osztályfőnökkel való egyeztetés után egy személyben dönt. 

3.6. A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő 

nemzetiség kultúrájának megismerését szolgáló tananyag 

  Ez a tananyag az osztályfőnöki órák helyi tantervében található. 
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A GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 

 

 
Iskolánk küldetéséből, feladataiból eredően az oktatás minőségét, hatékonyságát, a tanulói 

teljesítmény növelését a tantárgyak emelt követelményszintű szervezeti formájában és több 

tantárgy esetében csoportbontásban valósítjuk meg. 

Minden csoportra kidolgoztuk az óraterveket és követelményeket. 

 

A Helyi tanterv két nagy egységre bontható: 

 

I. Tantárgyszerkezet 

II. A helyi tanterv követelményei tantárgyanként (KÜLÖN MELÉKLETEK) 
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I. Tantárgyszerkezet 
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A heti óraszámok meghatározásakor figyelembe veendő órakeretek 

Készült a 2011. évi CXC. tv. 6. melléklete és a 2011. évi CXC. tv. 27.§ (5) alapján 
  

 

1. sz. melléklet 

tanév évfolyam 
összes heti finan-

szírozott óra 

 összes heti óra 5 

osztályos évfolya-

mon 

Összes óra he-

tente 

2016/2017-től 

9. 57+5 285+5 

1150+20 
10. 57+5 285+5 

11. 58+5 290+5 

12. 58+5 290+5 
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A tantárgyszerkezet tárgymutatója kiegészítésekkel 
Először a 2013/2014-es tanévben induló osztályokra 

 

 

1. A gimnáziumunk helyi tanterve a kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről 

szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet és mellékletei, a 110/2012. (VI. 4.) 

Kormányrendelet (NAT), és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. tv alapján ké-

szült. 

2. A tantárgyszerkezet követi a kerettantervek tantárgyi ajánlásait, de új tantárgyakat is lét-

rehoztunk.  

 

Új tantárgyak: 

 Angol nyelv társalgás 

 Francia nyelv társalgás 

 Német nyelv társalgás 

 Biológia gyakorlat 

 Történelem forráselemzés  

 Európai ismeretek 

 

A fenti tantárgyak (foglalkozás) esetében a tanulókat a nem értékeljük. A bizonyít-

ványba, törzslapra a „részt vett” beírás kerül. Ezek a tantárgyak az adott osztály (cso-

port) fő profiljának megfelelő képességeket fejlesztik, mélyítik el. 

3. A tanulók kötelesek heti öt testnevelés órán részt venni, amelyből legfeljebb heti két 

óra 

a) iskolai sportkörben, tömegsporton való sportolással, 

b) versenyszerű vagy amatőr sportolóknak kérelemre, a sportszervezete által 

kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett 

edzéssel váltható ki. 
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4. Az egyes tantárgyakhoz minden osztálytípusra elkészültek a helyi tantervek, melyek a 

pedagógiai program külön mellékletét képezik. 

5. Az alábbiakban a 2. sz melléklettől a 7. sz. mellékletig az egyes osztályok (csoportok) 

négy évfolyamra tervezett kötelező óráit tüntettük fel. 

6. A 8. sz melléklettől a 11. sz. mellékletig az egyes évfolyamok csoportjainak heti óra-

számai találhatók. 

7. A 12. sz. melléklet tartalmazza a 11. és a 12. évfolyamos tanulóknak a szabad órakeret 

terhére választandó emelt vagy középszintű érettségire felkészítő és egyéb tantárgyait 

és óraszámait. 

8. A 13. sz. melléklet és a 14. sz. melléklet tartalmazza a 2016/2017. tanévtől az órabanki 

órák csoportbontás figyelembevételével történő felosztásának tervezetét.
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Általános tantervű gimnáziumi osztály 

2. sz. melléklet 

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

1. Magyar irodalom 2 1  3  1 3   3   11 

2. Magyar nyelv 2   1   1   1   5 

3. 
Történelem, társadalmi és állampolgári ismere-

tek 
2   2   3   3   10 

4. Etika         1       1 

5. 1. idegen nyelv (Angol nyelv) 3 2 3 2 3 2 3 2 20 

6. 2. idegen nyelv (Német nyelv) 3   3   3   3   12 

7. Matematika 3   3   3   3 1 13 

8. Informatika 1 1             2 

9. Fizika 2   2   2       6 

10. Biológia - egészségtan     2   2   2   6 

11. Kémia 2   2           4 

12. Földrajz 2   2           4 

13. Ének-zene 1   1           2 

14. Vizuális kultúra 1   1           2 

15. Testnevelés és sport 3   3   3   3   12 

16. Osztályfőnöki 1   1   1   1   4 

17. Életvitel és gyakorlat             1   1 

18. Mozgóképkultúra és médiaismeret     1           1 

19. Művészetek (rajz+ének)         2   2   4 

20. Német nyelv társalgás   1   1         2 

21. Testnevelés (tömegsport) 2  2  2  2  8 

  Összes kötelező heti óraszám  
30 5 32 4 29 2 27 3 

132 
35 36 31 30 

  Rendelkezésre álló heti órakeret 35 36 35 35   

 Szabadon tervezhető órakeret 0 0 4 5  
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Emelt óraszámú történelem csoport 
3. sz. melléklet 

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

1. Magyar irodalom 2   3   3   3   11 

2. Magyar nyelv 2   1   1   1   5 

3. Történelem, társadalmi és állampolgári isme-

retek 
2 2 2 2 3 2 3 2 18 

4. Etika         1       1 

5. 1. idegen nyelv (Angol nyelv) 3 1 3 1 3 1 3 1 16 

6. 2. idegen nyelv (Német nyelv) 3   3   3   3   12 

7. Matematika 3   3   3   3 1 13 

8. Informatika 1 1             2 

9. Fizika 2   2   2       6 

10. Biológia - egészségtan     2   2   2   6 

11. Kémia 2   2           4 

12. Földrajz 2   2           4 

13. Ének-zene 1   1           2 

14. Vizuális kultúra 1   1           2 

15. Testnevelés és sport 3   3   3   3   12 

16. Osztályfőnöki 1   1   1   1   4 

17. Életvitel és gyakorlat             1   1 

18. Mozgóképkultúra és médiaismeret     1           1 

19. Művészetek (rajz+ének)         2   2   4 

20. Történelem forráselemzés   1   1         2 

22. Testnevelés (tömegsport) 2  2  2  2  8 

  Összes kötelező heti óraszám  
30 5 32 4 29 3 27 4 

134 

35 36 32 31 

  Rendelkezésre álló heti órakeret 35 36 35 35   

 Szabadon tervezhető órakeret 0 0 3 4  
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Emelt óraszámú biológia csoport 
4. sz. melléklet 

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

1. Magyar irodalom 2   3   3   3   11 

2. Magyar nyelv 2   1   1   1   5 

3. 
Történelem társadalom. és állampolgári isme-

retek 
2   2   3   3   10 

4. Etika         1       1 

5. 1. idegen nyelv (Angol nyelv) 3 1 3 1 3 1 3 1 16 

6. 2. idegen nyelv (Német nyelv) 3   3   3   3   12 

7. Matematika 3   3   3   3 1 13 

8. Informatika 1 1             2 

9. Fizika 2   2   2       6 

10. Biológia - egészségtan   2 2 2 2 2 2 3 15 

11. Kémia 2   2           4 

12. Földrajz 2   2           4 

13. Ének-zene 1   1           2 

14. Vizuális kultúra 1   1           2 

15. Testnevelés és sport 3   3   3   3   12 

16. Osztályfőnöki 1   1   1   1   4 

17. Életvitel és gyakorlat             1   1 

18. Mozgóképkultúra és médiaismeret     1           1 

19. Művészetek (rajz+ének)         2   2   4 

20. Biológia gyakorlat   1   1         2 

21. Testnevelés (tömegsport) 2  2  2  2  8 

  Összes kötelező heti óraszám  
30 5 32 4 29 3 27 5 

135 

35 36 32 32 

  Rendelkezésre álló heti órakeret 35 36 35 35   

 Szabadon tervezhető órakeret 0 0 3 3  
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Humán gimnáziumi osztály 
5. sz. melléklet 

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

1. Magyar irodalom 2 1 3 1 3   3 1 14 

2. Magyar nyelv 2   1   1   1   5 

3. 
Történelem, társadalmi és állampolgári ismere-

tek 
2   2 1 3   3 1 12 

4. Etika         1       1 

5. 1. idegen nyelv (Angol nyelv) 3 1 3 1 3 1 3 1 16 

6. 2. idegen nyelv (Német nyelv v. Francia nyelv) 3   3   3   3   12 

7. Matematika 3   3   3   3 1 13 

8. Informatika 1 1             2 

9. Fizika 2   2   2       6 

10. Biológia - egészségtan     2   2   2   6 

11. Kémia 2   2           4 

12. Földrajz 2   2           4 

13. Ének-zene 1   1           2 

14. Vizuális kultúra 1 1 1           3 

15. Testnevelés és sport 5   5   5   5   20 

16. Osztályfőnöki 1   1   1   1   4 

17. Életvitel és gyakorlat             1   1 

18. Mozgóképkultúra és médiaismeret     1           1 

19. Művészetek (média+ének+rajz)         22   23   4 

20. Dráma és tánc   1   1         2 

21. Testnevelés (tömegsport) 2  2  2  2  8 

  Összes kötelező heti óraszám  
30 5 32 4 29 1 27 4 

132 
35 36 30 31 

  Rendelkezésre álló heti órakeret 35 36 35 35   

 Szabadon tervezhető órakeret 0 0 5 4  
 

                                                 
2 Mozgóképkultúra és médiaismeret 2 óra 
3 Vizuális kultúra + Ének-zene 1+1 óra 
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Reál gimnáziumi osztály 
6. sz. melléklet 

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

1. Magyar irodalom 2   3   3   3   11 

2. Magyar nyelv 2   1   1   1   5 

3. 
Történelem, társadalmi és állampolgári ismere-

tek 
2   2   3   3   10 

4. Etika         1       1 

5. 1. idegen nyelv (Angol nyelv) 3 1 3 1 3 1 3 1 16 

6. 2. idegen nyelv (Német nyelv) 3   3   3   3   12 

7. Matematika 3 1 3 1 3   3 1 15 

8. Informatika 1 1 1 1         4 

9. Fizika 2 1 2   2       7 

10. Biológia - egészségtan     2   2   2   6 

11. Kémia 2 1 2           5 

12. Földrajz 2   2           4 

13. Ének-zene 1   1           2 

14. Vizuális kultúra 1   1           2 

15. Testnevelés és sport 3   3   3   3   12 

16. Osztályfőnöki 1   1   1   1   4 

17. Életvitel és gyakorlat             1   1 

18. Mozgóképkultúra és médiaismeret     1           1 

19. Művészetek (rajz+ének)         2   2   4 

20. Testnevelés (tömegsport) 2  2  2  2  8 

 Összes kötelező heti óraszám  
30 5 33 3 29 1 27 2 

130 

35 36 30 29 

 Rendelkezésre álló heti órakeret 35 36 35 35   

 Szabadon tervezhető órakeret 0 0 5 6  
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Eurofakt gimnáziumi osztály 
7. sz. melléklet 

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

1. Magyar irodalom 2   3   3   3   11 

2. Magyar nyelv 2   1   1   1   5 

3. 
Történelem, társadalmi és állampolgári ismere-

tek 
2   2   3   3   10 

4. Etika         1       1 

5. 1. idegen nyelv (Angol nyelv) 3 1 3 1 3 1 3 1 16 

6. 2. idegen nyelv (Német nyelv v. Francia nyelv) 3 1 3 1 3 1 3 1 16 

7. Matematika 3   3   3   3 1 13 

8. Informatika 1 1 1 1         4 

9. Fizika 2   2   2       6 

10. Biológia - egészségtan     2   2   2   6 

11. Kémia 2   2           4 

12. Földrajz 2   2           4 

13. Ének-zene 1   1           2 

14. Vizuális kultúra 1   1           2 

15. Testnevelés és sport 3   3   3   3   15 

16. Osztályfőnöki 1   1   1   1   4 

17. Életvitel és gyakorlat             1   1 

18. Mozgóképkultúra és médiaismeret     1           1 

19. Művészetek (rajz+ének)         2   2   4 

20. Angol nyelv társalgás   1             1 

21. Német nyelv vagy Francia nyelv társalgás   1             1 

22. Európai ismeretek (angol nyelven)               2 2 

23. Pályázatírás (angol nyelven)               2 2 

24. Testnevelés (tömegsport) 2  2  2  2  8 

  Összes kötelező heti óraszám  
30 5 33 3 29 2 27 3 

132 
35 36 31 30 

  Rendelkezésre álló heti órakeret 35 36 35 35   

 Szabadon tervezhető órakeret 0 0 4 5  
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9. évfolyam 

(2013/2014. tanévtől) 

8. sz. melléklet  

  Tantárgyak általános em.biol. em.tört. humán reál eurofakt 

1. Magyar irodalom 3 2 2 3 2 2 

2. Magyar nyelv 2 2 2 2 2 2 

3. 
Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek 
2 2 4 2 2 2 

4. 1. idegen nyelv 5 4 4 4 4 4 

5. 2. idegen nyelv 3 3 3 3 3 4 

6. Matematika 3 3 3 3 4 3 

7. Informatika 2 2 2 2 2 2 

8. Fizika 2 2 2 2 3 2 

9. Biológia - egészségtan  2     

10. Kémia 2 2 2 2 3 2 

11. Földrajz 2 2 2 2 2 2 

12. Ének-zene 1 1 1 1 1 1 

13. Vizuális kultúra 1 1 1 2 1 1 

14. Testnevelés és sport 3 3 3 3 3 3 

15. Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 1 

16. Dráma és tánc    1   

17. Angol nyelv társalgás      1 

18. Német nyelv társalgás 1     1 

19. Történelem forráselemzés   1    

20. Biológia gyakorlat  1     

21. Testnevelés (tömegsport) 2 2 2 2 2 2 

  Összes kötelező heti óraszám  35 35 35 35 35 35 

  Rendelkezésre álló heti órakeret 35 35 35 35 35 35 

 
Szabadon tervezhető órakeret 0 0 0 0 0 0 
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 10. évfolyam 

(2014/2015. tanévtől) 

9. sz. melléklet  

  Tantárgyak általános em.biol. em.tört. humán reál eurofakt 

1. Magyar irodalom 4 3 3 4 3 3 

2. Magyar nyelv 1 1 1 1 1 1 

3. 
Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek 
2 2 4 3 2 2 

4. 1. idegen nyelv 5 4 4 4 4 4 

5. 2. idegen nyelv  3 3 3 3 3 4 

6. Matematika 3 3 3 3 4 3 

7. Informatika     2 2 

8. Fizika 2 2 2 2 2 2 

9. Biológia - egészségtan 2 4 2 2 2 2 

10. Kémia 2 2 2 2 2 2 

11. Földrajz 2 2 2 2 2 2 

12. Ének-zene 1 1 1 1 1 1 

13. Vizuális kultúra 1 1 1 1 1 1 

14. Testnevelés és sport 3 3 3 3 3 3 

15. Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 1 

16. Mozgóképkultúra és médiaismeret 1 1 1 1 1 1 

18. Dráma és tánc    1   

19. Német nyelv társalgás 1      

20. Történelem forráselemzés   1    

21. Biológia gyakorlat  1     

22. Testnevelés (tömegsport) 2 2 2 2 2 2 

  Összes kötelező heti óraszám  36 36 36 36 36 36 

  Rendelkezésre álló heti órakeret 36 36 36 36 36 36 

 
Szabadon tervezhető órakeret 0 0 0 0 0 0 

 



Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium  

Pedagógiai program 68 

11. évfolyam 

(2015/2016. tanévtől) 

10. sz. melléklet  

  Tantárgyak 
általá-

nos 

em.bi

ol. 

em.tör

t. 
humán reál eurofakt 

1. Magyar irodalom 3 3 3 3 3 3 

2. Magyar nyelv 1 1 1 1 1 1 

3. 
Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek 
3 3 5 3 3 3 

4. Etika 1 1 1 1 1 1 

5. 1. idegen nyelv  5 4 4 4 4 4 

6. 2. idegen nyelv 3 3 3 3 3 4 

7. Matematika 3 3 3 3 3 3 

9. Fizika 2 2 2 2 2 2 

10. Biológia - egészségtan 2 4 2 2 2 2 

15. Testnevelés és sport 3 3 3 3 3 3 

16. Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 1 

19. Művészetek (média+rajz) 2 2 2 24 2 2 

20. Testnevelés (tömegsport) 2 2 2 2 2 2 

  Összes kötelező heti óraszám  31 32 32 30 30 31 

  Rendelkezésre álló heti órakeret 35 35 35 35 35 35 

  
Szabadon tervezhető órakeret 4 3 3 5 5 4 

 

                                                 
4 Mindkét óra média. 
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12. évfolyam 

(2016/2017. tanévtől) 

11. sz. melléklet   

  Tantárgyak általános em.biol. em.tört. humán reál eurofakt 

1. Magyar irodalom 3 3 3 4 3 3 

2. Magyar nyelv 1 1 1 1 1 1 

3. 
Történelem, társadalmi és  

állampolgári ismeretek 
3 3 5 4 3 3 

5. 1. idegen nyelv 5 4 4 4 4 4 

6. 2. idegen nyelv 3 3 3 3 3 4 

7. Matematika 4 4 4 4 4 4 

10. Biológia - egészségtan 2 5 3 2 2 2 

15. Testnevelés és sport 3 3 3 3 3 3 

16. Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 1 

17. Életvitel és gyakorlat 1 1 1 1 1 1 

19. Művészetek (rajz+ének) 2 2 2 2 2 2 

20. Testnevelés (tömegsport) 2 2 2 2 2 2 

  Összes kötelező heti óraszám  30 32 32 31 29 34 

  Rendelkezésre álló heti órakeret 35 35 35 35 35 35 

 
Szabadon tervezhető órakeret 5 3 3 4 6 5 
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A 11., 12. évfolyamon a szabadon tervezhető órakeret terhére 

 az alábbi tantárgyakat választhatják a tanulók 

12. sz. melléklet 

  Tantárgy 
heti óraszám a 

11. évfolyamon 

heti óraszám a 

12. évfolyamon 
értékelés a felkészítés szintje 

1. Magyar nyelv és irodalom 2 2 érdemjegy emelt szintű érettségi 

2. Matematika 3+2 4+2 érdemjegy emelt szintű érettségi 

3. Történelem 2 2 érdemjegy emelt szintű érettségi 

4. Angol nyelv 2 2 érdemjegy emelt szintű érettségi 

5. Német nyelv 2 2 érdemjegy emelt szintű érettségi 

6. Francia nyelv 2 2 érdemjegy emelt szintű érettségi 

7. Fizika 2 3 érdemjegy emelt szintű érettségi 

8. Fizika 2 2 érdemjegy középszintű érettségi 

9. Biológia 3 3 érdemjegy emelt szintű érettségi 

10. Biológia 2 2 érdemjegy középszintű érettségi 

11. Kémia 3 3 érdemjegy emelt szintű érettségi 

12. Kémia 2 2 érdemjegy középszintű érettségi 

13. Filozófia 2 2 érdemjegy középszintű érettségi 

14. Földrajz 2 2 érdemjegy középszintű érettségi 

15. Földrajz 2 2 érdemjegy emelt szintű érettségi 

16. Informatika 3 3 érdemjegy emelt szintű érettségi 

17. Informatika 2 2 érdemjegy középszintű érettségi 

18. 
Mozgóképkultúra és mé-

diaismeret 
2 2 érdemjegy középszintű érettségi 

19. 
Művészetek (Vizuális kul-

túra, Ének-zene) 
2 2 érdemjegy középszintű érettségi 

20. Európai ismeretek  2 részt vett  

21. 
Előrehozott érettségi utáni 

angol nyelvi felkészítés 
 2 részt vett 

Felsőfokú nyelvvizsga, 

emelt szintű érettségi 

22. Filmklub   részt vett  

23. 
Korrepetálás a gimnázi-

umban tanított minden 
1 1 részt vett  
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tantárgyból 

24. 
Tanulmányi versenyekre 

való felkészítés 
1 1 részt vett  

25. Társadalomismeret 1 1 érdemjegy középszintű érettségi 

26. Gazdasági ismeretek 2 2 érdemjegy középszintű érettségi 

A csoportokat az igények figyelembevételével alakítjuk ki. A jelentkezést a házirend 

szabályozza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nemzeti köznevelésről szóló  

2011. évi CXC. törvény  

szerint finanszírozott  

órabanki órák felosztásának tervezete  

tanévenként 
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A tervezet szerint csoportbontásban tanított tantárgyak 

 
 

 magyar irodalom, magyar nyelvtan (Humán gimnáziumi osztály, emelt bio.-

tört. osztály) 

 történelem (emelt történelem csoport) 

 első idegen nyelv – angol nyelv (minden osztályban három különböző szin-

tű csoport)  

 második idegen nyelv (minden osztályban)  

 matematika (minden osztályban két csoport) 

 informatika (minden osztályban két csoport) 

 biológia (emelt biológia csoport) 

 idegen nyelv társalgás (minden érintett osztályban) 

 biológia gyakorlat (csak az emelt biológia csoport tagjainak) 

 történelem forráselemzés (csak az emelt történelem csoport tagjainak) 
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Az órabanki órák felosztása 
Az órabanki órák felosztása a 2016/2017. tanévtől 20 osztállyal számolva 

(a tervezett csoportbontások figyelembevételével) 

13. sz. melléklet 

Órabank óraszáma: 1150+20 óra 

  Tantárgyak/csoport 9.évf. 10. évf. 11.évf. 12.évf. össz. 

1. Magyar irodalom 15 21 18 20 74 

2. Magyar nyelv 12 6 6 6 30 

3. 
Történelem, társadalmi és állampol-

gári ismeretek 
14 15 20 21 70 

4. Etika 0 0 5 0 5 

5. 1. idegen nyelv (Angol nyelv) 63 63 63 63 252 

6. 2. idegen nyelv (Német nyelv) 36 36 36 36 144 

7. Matematika 32 32 30 40 134 

8. Informatika 20 8 0 0 28 

9. Fizika 11 10 10 0 31 

10. Biológia - egészségtan 2 14 14 15 45 

11. Kémia 11 10 0 0 21 

12. Földrajz 10 10 0 0 20 

13. Ének-zene 5 5 0 0 10 

14. Vizuális kultúra 6 5 0 0 11 

15. Testnevelés és sport 15 15 15 15 60 

16. Osztályfőnöki 5 5 5 5 20 

17. Életvitel és gyakorlat 0 0 0 5 5 

18. Mozgóképkultúra és médiaismeret 0 5 0 0 5 

19. Művészetek (rajz+média+ének) 0 0 10 10 20 

20. Dráma és tánc 1 1 0 0 2 

  Angol nyelv társalgás 3 0 0 0 3 

  Német nyelv társalgás 5 2 0 0 7 

  Történelem forráselemzés 1 1 0 0 2 

  Biológia gyakorlat 1 1 0 0 2 

  Testnevelés és sport (tömegsport) 10 10 10 10 40 

 Énekkar         2 

      1043 

 
Szabadon választott tantárgyakra (11-12. évf.), korrepetálásra, tehet-

séggondozásra (szakkör, versenyfelkészítés) jutó órakeret: 
107+20 
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Az órabanki órák felhasználása részletezve - tervezet (2016/2017. tanévtől) 

 

 
14. sz. melléklet 

    Heti óraszámok évfolyamonként Csoportbontásra fordított órák száma 
 Hetente összesen felhasznált 

órabanki óra   

 Tantárgyak/csoport 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. össz. 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. össz. 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. össz. 

1. Magyar irodalom 12 17 15 16 60 3 4 3 4 14 15 21 18 20 74 

2. Magyar nyelv 10 5 5 5 25 2 1 1 1 5 12 6 6 6 30 

3. 
Történelem, társadalmi és állam-

polgári ismeretek 
12 13 17 18 60 2 2 3 3 10 14 15 20 21 70 

4. Etika 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 

5. 1. idegen nyelv (Angol nyelv) 21 21 21 21 84 42 42 42 42 168 63 63 63 63 252 

6. 2. idegen nyelv (Német nyelv) 16 16 16 16 64 20 20 20 20 80 36 36 36 36 144 

7. Matematika 16 16 15 20 67 16 16 15 20 67 32 32 30 40 134 

8. Informatika 10 4 0 0 14 10 4 0 0 14 20 8 0 0 28 

9. Fizika 11 10 10 0 31 0 0 0 0 0 11 10 10 0 31 

10. Biológia - egészségtan 2 12 12 13 39 0 2 2 2 6 2 14 14 15 45 

11. Kémia 11 10 0 0 21 0 0 0 0 0 11 10 0 0 21 

12. Földrajz 10 10 0 0 20 0 0 0 0 0 10 10 0 0 20 

13. Ének-zene 5 5 0 0 10 0 0 0 0 0 5 5 0 0 10 

14. Vizuális kultúra 6 5 0 0 11 0 0 0 0 0 6 5 0 0 11 

15. Testnevelés és sport 15 15 15 15 60 0 0 0 0 0 15 15 15 15 60 

16. Osztályfőnöki 5 5 5 5 20 0 0 0 0 0 5 5 5 5 20 

17. Életvitel és gyakorlat 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 

18. Mozgóképkultúra és médiaismeret 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 

19. Művészetek (média+rajz+ének) 0 0 10 10 20 0 0 0 0 0 0 0 10 10 20 

20. Dráma és tánc 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 
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    Heti óraszámok évfolyamonként Csoportbontásra fordított órák száma 
 Összesen felhasznált óra hetente 

évfolyamonként  

 Tantárgyak/csoport 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. össz. 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. össz. 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. össz. 

21. Angol nyelv társalgás 1 0 0 0 1 2 0 0 0 2 3 0 0 0 3 

22. 
Német nyelv Francia nyelv társal-

gás 
2 1 0 0 3 3 1 0 0 4 5 2 0 0 7 

23. Történelem forráselemzés 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 

24. Biológia gyakorlat 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 

25. Testnevelés (tömegsport) 10 10 10 10 40 0 0 0 0 0 10 10 10 10 40 

  Kötelező heti óraszám összesen: 178 183 156 154 671 100 92 86 92 370 278 275 242 246 1041 

 Énekkar:  2 

 
Érettségi felkészítés a 11-12. évfo-

lyamon, korrepetálás, tehetséggon-

dozás, egyéb foglalkozás: 

 107+205 

 

                                                 
5 A 2011. évi CXC. tv. 27.§ (5) alapján tehetséggondozásra osztályonként 1 többlet óra. 
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4. A KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 

Az intézmény összevonása nyomán a gimnáziumból és a kollégiumból, mint intéz-

ményegységből áll. Jogi értelemben tehát egységes. Ugyanakkor hosszútávon azzal kell szá-

molnunk, hogy a kollégiumban tartósan más intézmények tanulói is laknak. Az elképzelhető 

(de nem biztos), hogy a lányok mind gimnáziumunkban fognak járni, de az egészen biztos, 

hogy hosszútávon is számolnunk kell a nem saját gimnáziumunkba járó fiúkkal. Ráadásul ők 

jellemzően nem valamely gimnáziumban, hanem inkább szakképző intézményekben tanulnak. 

Ezért szükségesnek tartjuk a pedagógiai programon belül a kollégiumét külön fejezetként be-

illeszteni. Ez megkönnyíti a kollégium dolgozói számára is annak megismerését és saját mun-

kájuk alapelveinek e fejezet alapján történő megismerését és gyakorlati megvalósítását. 

4.1. Bevezetés 

A kollégiumi élet a középiskolás fiatalok társas együttélése. A 14-19 éves tanulók 

ezek alatt az évek alatt jelentős testi, lelki és értelmi fejlődésen mennek át. Fejlődésük irányát 

nagymértékben befolyásolhatja a kollégium szellemisége. Az általános iskolából hozzánk 

kerülő diákok úgy töltik el diákéveiket, hogy közben az őket körülvevő felnőttek, a számukra 

hasznos, fejleszthető, kreatív egyéniségek kialakulásához szükséges nevelési programjukat 

megkomponálják és céltudatosan, tervezetten és szervezetten folyamat jelleggel irányítják 

őket. 

Szakmai programunkban egy lüktető, embert formáló felfogásban működő kollégium 

képét vázoljuk fel, amely képes eddigi hagyományait folytatva, tevékenységével, öntevékeny-

ségével a kollégisták mindennapi életét otthonossá, érzelem-gazdaggá tenni. 

A pedagógiai program elkészítésénél figyelembe vettük a Nemzeti Köznevelésről Szó-

ló 2011. évi CXC., valamint a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szó-

ló 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendeletet. Ugyanakkor fontos volt szem előtt tartani a korábbi 

felméréseinket a partneri (elsősorban diákok és szülők) igényekkel kapcsolatban ill. a fenntar-

tó elvárásait a kollégiummal szemben. Az így kirajzolódó feladatok a nevelőtestületünkben is 

megfogalmazódtak, tehát remény van arra, hogy összehangolt munkával ezeket a feladatain-

kat teljesíteni tudjuk. 

4.2. A kollégium működésének belső feltételrendszere 

4.2.1. Személyi feltételek, elvárások 

A nevelőtestület tagjai (4 tanárnő, 4 férfi kolléga, 1 fő kollégiumvezető) rendelkeznek 

a törvényi előírásnak megfelelő végzettséggel, mindannyian egyetemi végzettségűek. Peda-

gógus személyiségük alapján megfelelnek a kollégiumi nevelőtanár iránt támasztott követel-

ményeknek. 

Bár az utóbbi években jelentősen változott a testület összetétele, mégis jól összeszo-

kott „csapatról” van szó, kialakult nevelési elvekkel, értékrenddel, a napi feladatokat többsé-

gében rutinnal, biztonsággal oldják meg, de érzékenyen reagálnak minden tanulói (érzelmi, 

erkölcsi, társkapcsolati stb.) problémákra is; közel tudnak kerülni a gyerekekhez, ifjakhoz, 

képesek családias, otthonos légkört teremteni. 

A nevelők szakjai, felkészültségük lehetővé teszi a felzárkóztatás, tehetséggondozás, az érett-

ségire felkészítés előtérbe kerülését: 
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- magyar nyelv és irodalom, 

- matematika, 

- történelem, 

- francia nyelv, 

- német nyelv, 

- orosz nyelv és irodalom, 

- pedagógia, 

- művészettörténet, rajz tantárgyakból. 

 

Tehát minden kötelező érettségi tárgyból tudunk segítséget nyújtani.  

Egy kolléga végzi: 

 - a diákönkormányzat segítését (a diákok felkérése alapján), 

 - a munkaközösség-vezetői feladatokat, 

 - a stúdió patronálását, 

 - a sportmunka szervezését, 

 - a szabadidő szervezését. 

 

A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott alkalmazottak és a tanulók között em-

berséges, kölcsönös tiszteleten alapuló kapcsolat van. Ők is tudják, hogy a nevelési folyamat 

részesei, jelenlétük, megnyilvánulásaik, tevékenységük és annak színvonala is nevelési ténye-

zőként hat diákjaink mindennapjaira, így az ő munkájukat is a gyermekközpontúság jellemzi. 

4.2.2. Tárgyi, környezeti feltételek, elvárások 

A kollégium két épületben helyezkedik el, építészetileg is szép együttest alkot a gim-

názium épülettömbjével. A város főutcáján, a vasútállomáshoz közel áll ez a felújított, régen 

laktanyaként szolgáló épületegyüttes. 

Egy-, ill. kétemeletes a kollégiumunk, jól kihasználható padlásterekkel (könyvtár, test-

építő terem , vasalószoba, számítógépterem, stb.). Az egyik épületben leányok, a másikban 

fiúk élnek, tanulnak. A szobák a lányoknál 6 és 8 ágyasak, a fiúknál 4 és 6 ágyasak. Többsé-

gük nemcsak alvásra szolgál, hanem tanulásra is. Világosak, többségükben tágasak (egyénileg 

díszítettek…), a szükséges felszerelésekkel többnyire rendelkeznek. A tanulás szempontjából 

és más okok miatt is sokkal célszerűbb lenne kisebb létszámú hálószobák kialakítása, de ezt 

csak létszámcsökkentéssel tudnánk elérni. A kisebb létszámú szobák vonzóbbá is tehetnék 

kollégiumunkat. Az épület belső terei esztétikusak (sok kép, szép virágok). Az ódon falak 

hangulatát modern képek ellenpontozzák. Mindkét kollégiumi épületben rendelkezünk könyv-

tárral, tanulótermekkel (térképek, TV, tábla, stb.), társalgóval, ízléssel, jól felszerelt konyhá-

val (mikrosütő, teafőző, hűtőszekrények, villanytűzhely, stb.), mosókonyhával, vasalóhelyi-

séggel, kitűnően felszerelt kondi-teremmel, a fiúk épületében egy kétágyas vendégszobával is. 

Színes televíziók, videók, CD-lejátszók, számítógépek állnak tanulóink rendelkezésére (ter-

mészetesen internetes kapcsolattal). 

DVD-lejátszó, felvevő és Sony-videokamera gazdagítja a lehetőségeinket. Hatalmas 

parkosított udvar, sportpályák (futópálya, kosárlabdapálya, kézilabdapálya) szolgálják tanuló-

ink szórakozását, pihenését. 

Oktatási, technikai művelődési, sportolási eszközeinket 12 órától 21 óráig a tanulóink 

örömmel, szinte megszakítás nélkül használják. 

Sajnos az épületek falai nedvesek, salétromosak, a tetőcserép mállik, porlad, ami 

azonkívül, hogy balesetveszélyes, beázással is fenyeget. Ezek olyan jellegű problémák, ame-

lyek megoldása nem tűr sok halasztást, és amelyeket üzemeltetői (fenntartói) támogatás és 

segítség nélkül nem is tudunk megoldani. 
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4.2.3. Intézményi összetevők 

A kollégiumunkba felvehető tanulók létszáma 192 fő (100 lány, 92 fiú). A lányok az 

Andrássy Gyula Gimnáziumba és a Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági 

Szakközépiskolába és a Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskolába járnak. 

Valószínűsíthető, hogy néhány év elteltével a lánykollégiumban csak „andrássysok” fognak 

lakni, mivel az összevonás után a kollégiumi felvételnél ők előnyben részesülnek. 

Fiú tanulóink többsége is e két iskola tanulója. A többiek a város szinte valamennyi 

iskoláját képviselik (BÉKSZI Trefort Ágoston tagintézménye, Gépészeti és Számítástechnikai 

Szakközépiskola, Kemény Gábor Logisztikai Műszaki Szakközépiskola, Vásárhelyi Pál Mű-

szaki Szakközépiskola). Néhány 13. évfolyamos, érettségizett tanulónk is van, akik technikusi 

képzésen vesznek részt, de a korábbi (középiskolai) éveiket nálunk töltötték. 

Diákjaink nagy többsége Békés megyei, csupán néhányan megyén kívüliek, van Ro-

mániából érkezett tanulónk is. 

Tanulócsoportjainkat évfolyamonként szerveztük meg, létszámuk 18 és 30 között van. 

A fiúknál a heterogén diákösszetétel miatt sokszínűség mutatkozik meg a neveltségi 

szintben, a tanulmányi munkában megnyilvánuló motiváltságban, az érdeklődési körökben 

egyaránt. Ehhez differenciáltan kell megválasztanunk a pedagógiai módszereket, a nevelőta-

nári feladatokat. 

Mivel kollégiumunk elsősorban a város két magas színvonalú iskolájára alapozva tölti 

be férőhelyeit, megyei viszonylatban is kimagasló tanulmányi átlagú és jó belső szervezettsé-

gű kollégiummá váltunk az évek folyamán. 

4.2.4. Kapcsolatrendszerünk 

A gimnáziummal való összevonás után nagyon fontosnak tartjuk, hogy a már meglévő 

jó kapcsolatunkat tovább erősítsük az iskolával. Ehhez minden lehetőség adott, mivel a kollé-

gium vezetője tagja az intézmény vezetőségének, így „összekötő kapocs” a két intézményegy-

ség között.  

Természetesen a korábban kialakított kapcsolatainkat a továbbiakban is ápoljuk, törek-

szünk újabbak kiépítésére. 

Látogatjuk a Munkácsy Mihály Múzeum időszakos kiállításait, a Békés megyei Tu-

dásházat és Könyvtárat, a Jókai Színházat, és minden jelentősnek mondható kulturális, művé-

szeti rendezvényt. Részt veszünk a Csabagyöngye Kulturális Központ, a Munkácsy Emlékház 

programjain, kiállításain. 

Sokoldalú kapcsolatban állunk a város kollégiumainak többségével (sportversenyek, 

szavalóversenyek, kulturális megmozdulások stb.). Ugyanez mondható el a kapcsolatos isko-

lákkal való együttműködésünkről is. 

4.3. Elvek 

4.3.1. A kollégium alapvető nevelési alapelvei, céljai, küldetése 

Alapvető tervezési szempontok, hogy helyi lehetőségeinket, adottságainkat és igénye-

inket szinkronba hozzuk az általános alapelvekkel, célokkal. 

„Közgés” és szakközépiskolás tanulóink közelebb állnak a piaci viszonyokhoz (köz-

gazdaságtan, informatika), a piac értékeihez, gimnazistáink inkább a klasszikus értékek hor-

dozói (általános műveltség). Egyelőre nem sok azon tanulók száma, akik nem akarnak to-
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vábbtanulni (bár számuk egyre nő), a gyakorlati életben folytatják tevékenységüket. Így éle-

tük centrumába más értékek kerülnek. 

Célunk: az egyre inkább racionálissá váló világunkban egyensúlyt teremteni a „külső” 

és „belső” értékek között Nevelni akarjuk tanulóinkat a jó imázs kialakításának képességére,a 

tisztességes,tehetségen és munkán alapuló érvényesülésre,az információk értékelésének ké-

pességére,vitakészségre(és kulturált „visszavonulásra”), toleranciára. 

Mindezek mellett szükség van a tudás tiszteletére, a tisztességre, szókimondásra, felelősség-

vállalásra, fegyelemre, kitartásra, rendszerességre, a hagyományok megbecsülésére, az újat 

akarásra, hazaszeretetre és a másság tiszteletben tartására történő nevelésre is. 

 

4.3.1.1. Nevelési alapelveink, melyeket a fenti értékek határoznak meg: 

 az otthonpótló családias jelleg kialakítása és folyamatos, színvonalas biztosítása, 

  a közösségi együttélés szabályainak, az önkormányzás alapnormáinak tudatosítása, a 

demokratikus részvétel gyakorlása, 

  a jogszabályokba foglalt emberi jogok biztosítása, különös tekintettel a gyermeki jo-

gokra, 

  az alapvető erkölcsi normák betartása, betartatása, 

  az egymás és a közösség iránt érzett felelősség tapintat, szolidaritás fejlesztése, 

  a tanulói öntevékenység, kreativitás kibontakoztatása, 

  komplex személyiségfejlesztés, 

  az életkori sajátosságok maximális figyelembevétele, differenciált bánásmód, 

  a gyermek mindenek felett álló érdeke, 

  az önazonosságra való ráébresztés és mások azonosságtudatának tiszteletben tartása, 

  korszerű nevelés, sokszínű módszerek alkalmazásával, 

  a tanulók iránti felelősség, bizalom, szeretet és tapintat, 

  a szülőkkel és a kapcsolódó iskolákkal való konstruktív együttműködés. 

4.3.1.2. A kollégiumi nevelés célja 

A kollégiumi nevelés célja a tanulók szocializációjának, kiegyensúlyozott és egészsé-

ges fejlődésének, tanulásának, a sikeres életpályára való felkészítésének segítése, személyisé-

gének fejlesztése, kibontakoztatása a bentlakásos intézmény sajátos eszközeinek és módszere-

inek felhasználásával.  

Amit biztosítani szeretnénk tanulóink számára: 

 biztos szociális háttér teremtése, 

 a társadalomba való beilleszkedés (szocializáció) elősegítése, 

 az önirányító, önszabályozó képesség kialakítása minden emberi megnyilvánulás so-

rán, 

 a magatartási normák elfogadtatása, azok megalapozottságának beláttatása tanulóink-

kal, 

 stabil értékrenddel bíró ifjúság nevelése, 

 sikeres, a munkapiacon is keresett felnőttek nevelése, akik felkészültek az életpálya 

során a változtatásokra, módosításokra is. 

 

Az elvárásokat társadalmi környezetünk fogalmazza meg, a célokat és a követelmé-

nyeket azonban magunknak kell úgy választani és módosítani, hogy tanulóink az iskolahasz-

nálók irányából érkező elvárásoknak rövid és hosszú távon is meg tudjanak felelni. 
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4.3.1.3. Jövőképünk 

A társadalom jövőképének, az új korigényeknek megfelelően a kollégiumnak készen 

kell állnia arra, hogy tárgyi feltételeivel, pedagógiai programjával, nevelői munkájával megfe-

lelően helyt tudjon állni. Ezt segíthetik és erősíthetik az alábbi elvek, tevékenységek: 

 Korszerűség biztosítása: megfelelő tárgyi-technikai háttérrel, az idegen nyelvek elsajátí-

tásának állandó motivációjával. 

 A kollégiumi nevelőnek értelmiségi és emberi modellnek kell lennie az elfogadás, az 

együttműködés, a hatékonyság és a pozitív minta érdekében. 

 Egy jó képességű tanulókra alapozó tehetséggondozó kollégium megteremtése, egy 

olyan tantestület és diákönkormányzat segítségével, amely képes tevékenységével, önte-

vékenységével mindennapi életünket otthonossá, érzelem gazdaggá tenni. 

 Ez az érzelem gazdag háttér (tisztelet, megbecsülés, biztonság) párosulva a felkészült, 

igényes pedagógus és a motivált tanuló törekvéseivel teszi lehetővé a tehetségek kivá-

lasztását, a tehetséggondozást. 

 A XXI. század elejének új generációja a fogyasztói társadalomban új feltételek közé ke-

rül. A kollégium jól tervezett nevelőmunkával segítséget nyújthat a kinti világban való 

eligazodáshoz. A szabadidőt megfelelő humán kultúrával, igénnyel, szelekciós képes-

séggel kell orientálni. Komoly veszély fenyegeti azokat, akik nem tudnak eligazodni, 

szelektálni, akik képtelenek megkülönböztetni az értékest az értéktelentől. Ezen képes-

ségek kialakítását segítik önképzőköreink, szakköreink, a Lépcsőház Galériában szerve-

zett képzőművészeti kiállítások stb.  

 

Összegezve: olyan kollégiumot szeretnénk, ahol a ránk bízott gyerekek, fiatalok kultu-

rált környezetben élnek, ahonnan olyan életmódmintát és emberközpontú szemléletet visznek 

magukkal, melynek segítségével alapvetően jobb, élhetőbb világot teremthetnek maguknak és 

környezetüknek. Diákjaink így válhatnak majd igazán értékteremtő tagjaivá a társadalomnak. 

Jövőképünk egy olyan kollégiumot körvonalaz, amelyben a diákok és az ott dolgozó munka-

társak jól érzik magukat. A kapcsolódó iskolák szellemisége, szakmai kvalitásuk, nevelőtaná-

raink felkészültsége jó alapot biztosítanak e célok megvalósításához. Ez a törekvés találkozik 

a szülői elvárásokkal, s tanulóink nagy többségének vágyával (jelentős részük –remélhetőleg 

ezután is- szeretne továbbtanulni). 

4.3.2. A tanulók életrendje, tanulása, szabadideje szervezésének pedagógiai elvei 

4.3.2.1. A tanulók életrendjének pedagógiai elvei 

 

 A tanulók jogait és kötelességeit a kollégiumi házirend szabályozza. Ezáltal igyekez-

tünk olyan életrendet kialakítani, hogy a magatartási szabályok átláthatóak, kiszámítható-

ak, mindenkitől egyértelműen és következetesen elvárhatóak legyenek.  

A tanulók életrendjére vonatkozó szabályokat a törvényi előírásoknak megfelelően és a 

diákok kéréseit is meghallgatva alakította ki a kollégiumi nevelőtestület a következő pe-

dagógiai elvek alapján: 

 az iskolai életrend figyelembe vétele, 

 az egészséges életmód, életstílus kialakítása, 

 az egyéni és a közösségi érdekek összehangolása, 

 a munka, az aktív pihenés és a pihenés egyensúlyának biztosítása, 

 helyes életmódminta adása, 
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  a szülői elvárások figyelembe vétele. 

 

4.3.2.2. A tanulók tanulásának pedagógiai elvei 

 a nyugodt és hatékony tanulás lehetőségének megteremtése, 

 az önművelésre való igény kialakítása, 

 az eredményes tanuláshoz szükséges ösztönző rendszer kialakítása, 

 az önálló tanuláshoz szükséges ismeretek és képességek elsajátíttatása, 

 az egyéni adottságok és igények figyelembe vétele, 

 az iskola elvárás-rendszerének figyelembe vétele, 

 a tanulók közötti különbségek megfelelő kezelése. 

 

4.3.2.3. A tanulók szabadidő szervezésének pedagógiai elvei 

 

Kollégiumunk fontosnak tartja kialakítani a tanulókban a tartalmas és kulturált szóra-

kozás iránti igényt. A fiúk és a lányok más-más programban, tevékenységi formában találják 

meg örömüket, a feszültségoldást, a pihenést, ugyanakkor nélkülözhetetlenek a közös prog-

ramok, rendezvények is. Ezek segítik az egység megteremtését, fejlesztik a személyiségeket, 

szereplehetőséget biztosítanak a tanulók számára.  

Pedagógiai elveinket az alábbiakban fogalmaztuk meg: 

 minden tanulónak kell szabad időt biztosítanunk, 

 a szabadidejével a tanuló – a jogi normák betartása mellett – maga rendelkezik, 

 minden tanulót érdekel valami, jó valamiben, fel kell kínálni az őt érdeklő progra-

mokat, 

 a szabadidős programokat a tanulók igényei alapján kell szervezni. 

4.3.3. A tanulók fejlődését, tehetséggondozását, felzárkóztatását, pályaválasztá-

sát, az önálló életkezdést elősegítő tevékenységek elvei 

4.3.3.1. A tanulók fejlődését elősegítő tevékenység elvei: 

 a tanulás „egy életen” át tart, 

 az együttműködési képesség kialakítása, 

 önállóság kialakítása, 

 az önismeret fontossága: csak az az ember fejlődhet, aki ismeri önmagát, 

 a szellemi és fizikai fejlődés csak együttesen valósítható meg. 

 

4.3.3.2. A tanulók tehetséggondozását elősegítő tevékenység elvei: 

 minden tanuló tehetséges valamiben, ezért fontos, hogy felismerjük, megtaláljuk 

ezt a területet, 

 a tehetség magától nem tör a felszínre, fontos a segítő pedagógusi szerep felválla-

lása, 

 a sokszínű, inger-gazdag környezet biztosítása elősegíti a tehetség kibontakozását, 

 leghatékonyabb a tudatos önfejlődés segítése. 

 

4.3.3.3. A tanulók felzárkóztatását elősegítő tevékenység elvei: 

 a felzárkózáshoz kellő motiváció szükséges, 

 a felzárkózásnak belső igényből kell fakadnia, 

 a tanulási módszerek (technikák) megtanulhatóak, 

 a lemaradó tanulót felzárkóztatásra (korrepetálás) kötelezhetjük, 
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 a felzárkóztatás kisebb létszámú csoportokban (esetleg egyénileg) a leghatéko-

nyabb, 

 a lemaradás mértékének megállapításához az egyén képességei adnak alapot. 

 

4.3.3.4. A tanulók pályaválasztását elősegítő tevékenység elvei: 

 önismeret nélkül nincs sikeres pályaválasztás (lehetőségek - vágyak - valóság), 

 a társadalmi pozíciók mindenki számára nyitottak, 

 az életpályák – akár többször is – módosíthatók, 

 a maga szerepében mindenki hasznos lehet, 

 a pályaválasztás stratégiai döntés – ismeretek hiányában nincs biztos siker, 

 a belső motiváltság felébresztése fontosabb, mint a környezet tanácsai. 

 

4.3.3.5. A tanulók önálló életkezdését elősegítő tevékenység elvei: 

Tanulóink döntő többsége tovább szeretne tanulni, nagy részüknek sikerül is. A fiúk 

esetében gyakoribb, hogy az érettségi megszerzése után „kilépnek az életbe”, így egyre aktuá-

lisabbá válik a téma. Elveink a következők: 

 a sokoldalúság érték, 

 a munkahely nem csak a pénzről szól – a szaktudás, a felkészültség, a munka sze-

retete, az egyéni felelősség jelentősége, 

 gyakorlatiasság – cselekedve könnyebb tanulni, mint magyarázatokból, 

 a családban vannak férfi és női szerepek, ezeket ismerni, tudni kell, 

 az „én” szerep teljes körű felelősséget is jelent. 

4.3.4. A kollégiumi közösségi élet fejlesztésének módszerei, eszközei a művelődé-

si és sportolási tevékenység szervezésének elvei 

4.3.4.1. A közösségi élet fejlesztésének módszerei, eszközei 

 

Az általános iskolából hozzánk kerülő diákoknak nem kis megpróbáltatást jelent a szü-

lői ház, a családi környezet elhagyása. Hozzá kell szokniuk egy szokatlan életformához, a 

kollégiumi szabályokhoz úgy, hogy közben új iskolába, új közösségekbe (iskolai, kollégiumi) 

kerültek. Olyan feltételeket kell részükre megteremtenünk, amelyek elősegítik a zökkenőmen-

tes átmenetet, alkalmazkodást, beilleszkedést. 

Kisebb közösségek alakulnak ki a szobákon belül, ezért fontos, hogy a szobák összeté-

telét milyen elvek alapján alakítjuk ki (azonos osztályba járók, azonos érdeklődésű körűek 

kerüljenek egy szobába). A közösségekhez való tartozás érzésének átélése erősíti az adott 

közösséget, ezért bírnak nagy jelentőséggel a különböző vetélkedők, versenyek, bemutatkozá-

si lehetőségek. A kollégium közösségébe való beilleszkedés, szerepvállalás egyfajta gyakorlá-

sa a majdani munkahelyi közösségbe való beilleszkedésnek, segíti a munkahelyi belső szoká-

sok, törvények elfogadását. 

A szervezett közösség működtetéséhez vezetőség és struktúra szükséges. 

A diákönkormányzat választott tisztségviselőinek számos szerep és feladatlehetősége 

van kollégiumunkban. A legkisebb megbízatás is fejleszt, elmélyíti a fontosság érzését. A 

diákönkormányzat tagjainak kiválasztása, a jelöltállítás kitűnő, de komolyan veendő „játék” a 

korosztálynak, amelynek révén befolyásuk van a folyamatra és a kiválasztások stabil érték-

rend szerint történnek. 

Tanári segítséggel biztosítható, hogy az egyes tisztségeknek rangjuk, tekintélyük le-

gyen. A DÖK tagjának lenni nem csak munkát, hanem a közösség előtt való állandó szerep-
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lést, beszámolást is jelent. A diákönkormányzat buktatókon, vitákon, sikereken át tapasztalja, 

tanulja meg a demokrácia egyes elemeit.  

Tevékenysége hozzájárul: 

 a közösség belső önszabályozó mechanizmusának kialakításához (házirend, napi-

rend, stb. összeállítása, önkiszolgáló tevékenység szervezése), 

 a kollégium sajátos arculatának alakításához (versenyek szervezése, pályázatok), 

 a közösségi hagyományokhoz, 

 a kollégiumi rendezvények szervezéséhez, irányításához, 

 a tanulói érdekek feltárásához, megfogalmazásához és képviseletéhez 

 a város kollégiumaival való kapcsolattartásához, közös sport- és kulturális rendez-

vények szervezéséhez. 

 

Diákönkormányzatunk 5 fős, de alkalmanként az évfolyamfelelősök is hivatalosak a 

DÖK-gyűlésekre, elmondhatják véleményüket, de szavazati joguk nincs. A diákönkormány-

zat döntési, egyetértési, véleményezési jogait a Nemzeti Köznevelés Törvény tartalmazza; 

ennek ismertetése, megbeszélése, megvitatása minden új DÖK megválasztása után megtörté-

nik.  

 

A diákönkormányzat kapcsolatrendszere: 

 a felelősök munkáját (kulturális, tanulmányi, sport, gazdasági, érdekvédelmi) egy-

egy kolléga segíti, 

 folyamatos a kapcsolat a DÖK - segítő tanárral és a kollégiumvezetővel, 

 folyamatos a kapcsolat a gimnáziumi diákönkormányzattal, 

 mindennapi a kapcsolat az évfolyamfelelősökkel, 

 szoros a kapcsolat más iskolák diák-önkormányzataival ill. a városi diákönkor-

mányzattal. 

 

4.3.4.2. A művelődési és sportolási tevékenység szervezésének elvei: 

 a művelődés iránti igény kialakítása, 

 az önművelés jelentősége, lehetőségek biztosítása a kollégiumban, 

 a város közművelődési intézményeivel való együttműködés, a tanulók figyelmé-

nek felkeltése egy-egy jó előadásra, programra, 

 ösztönzés, hogy minél többen vásároljanak színházbérletet (lehetőség szerint a kol-

légium is vásárol alapítványi segítséggel), 

 a mozgás, a sport szeretete, szükségessége; egészséges életmód kialakítása, 

 a kollégiumi lehetőségek kihasználása (nagy sportudvar, konditerem mindkét épü-

letben, lehetőség az iskolai tornaterem használatára), 

 sportversenyek szervezése „házon belül”, 

 a kollégiumok közötti sportversenyeken való rendszeres részvétel, 

 a városi bajnokságokban való aktív részvétel. 

4.4. A kollégium pedagógiai tevékenységének szerkezete 

4.4.1. A kötelezően biztosítandó foglalkozások rendszere, szerkezete 

A kollégium – igazodva a Nemzeti Köznevelési Törvény rendelkezéseihez – a nevelé-

si folyamat során a tanulói tevékenységeket – annak céljától, jellegétől függően – kollégiumi 
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programok, csoportos és egyéni foglalkozások keretében szervezi. A foglalkozások formáját 

és tartalmát úgy határozza meg, hogy azok hozzájáruljanak a tanulók erkölcsi gyarapodásá-

hoz, személyiségük gazdagodásához, kompetenciáik fejlesztéséhez, a közösség fejlődéséhez. 

 

4.4.1.1. Felkészítő foglalkozások a kollégiumban 

 

Ezek a foglalkozások: 

 segítsék az iskolai munkát, 

  egyénre szabottak legyenek, 

  ellenőrizhetők legyenek, 

  módszerekben gazdagok legyenek. 

 

4.4.1.1.1. Tanulást segítő foglalkozások 

A rendszeres iskolai felkészülést biztosító egyéni és csoportos foglalkozás heti 12 óra. 

- Célja: A tanulók napi tanulmányi munkájának segítése. 

- Tartalma: Egyénhez igazítottan, kötött helyen és időben a tanuló tanulási kötele-

zettségének megvalósítása állandó tanári kontroll és segítségnyújtás mellett. A jó 

tanulmányi eredményt elért tanulók különböző kedvezményeket kaphatnak a 

csoportvezető tanártól (szobában tanulás, szabad szilencium stb.) a kéthavonta 

történő tanulmányi kiértékelés alapján. 

- Feladata: A nyugodt, hatékony tanuláshoz szükséges feltételek maximális bizto-

sítása. 

Differenciált képességfejlesztő, tehetség- kibontakoztató foglalkozás 

 Célja: A tehetség felismerése, motiválása, segítése 

 Tartalma: Felvételire, emelt szintű érettségire, nyelvvizsgára előkészítő szerve-

zett iskolai, szakszerű kollégiumi felkészülés támogatása. 

 Feladata: A sikeres életpálya megalapozásának elősegítése.  

 

A bármely okból lemaradó tanulók felzárkóztatása, hátrány kompenzáció 

- Célja: A tanulók tantárgyi hátrányainak kompenzálása. 

- Tartalma: A közepes eredménynél gyengébb tanulók számára kötelezőjelleggel 

történő tantárgyi korrepetálás, de más is igénybe veheti. 

- Feladata: Az adott iskolai tantárgyból szakszerű pedagógiai segítség nyújtása. 

 

A tantárgyai ismeretek bővítése és a pályaválasztás segítése érdekében szervezett szakkörök, 

diákkörök 

 Feladata: A sikeres életpálya megalapozásának elősegítése.  

 

Tematikus csoportfoglalkozás 

 

4.4.1.2. Egyéni és közösségi fejlesztést megvalósító foglalkozások  

 

A foglalkozások célja a kollégisták személyiségének, erkölcsi alapelveinek, tudatossá-

gának, jellemének, identitástudatának, önbizalmának, felelősségvállalásának, közösségi tuda-

tának, képességeinek és érdeklődésének megalapozása és fejlesztése. 

 

 4.4.1.2.1.Csoportvezetői foglalkozások 
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- közösségi foglalkozás a kollégiumi csoportok számára, melynek keretében a csoport 

életével kapcsolatos feladatok, tevékenységek, események, problémák megbeszélése, ér-

tékelése. 

 

 

Tematikus csoportfoglalkozások:  

 - az előírt témakörök, időkeretek között szervezhető foglalkozások 

 

Csoportfoglalkozások keretterve és éves óraszáma 

 

TÉMAKÖRÖK 

 

1. A tanulás tanítása 

2. Az erkölcsi nevelés 

3. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

4. Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

5. Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése  

6. A családi életre nevelés 

7. Testi és lelki egészségre nevelés 

8. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség  

9. Fenntarthatóság, környezettudatosság 

10.Pályaorientáció 

11.Gazdasági és pénzügyi nevelés 

12. Médiatudatosságra nevelés 
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A tematikus csoportfoglalkozások éves órakerete 

 

TÉMAKÖR 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 
13-14 

évf. 

A tanulás tanítása 3 2 2 2 1 

Az erkölcsi nevelés 2 2 2 1 1 

Nemzeti öntudat, hazafias neve-

lés 
2 2 2 1 1 

Állampolgárságra, demokráciára 

nevelés 
2 2 2 1 2 

Az önismeret és társas kultúra 

fejlesztése 
1 1 1 1 1 

A családi életre nevelés 1 2 2 3 3 

Testi és lelki egészségre nevelés 2 2 2 2 2 

Felelősségvállalás másokért, 

önkéntesség 
2 2 2 1 1 

Fenntarthatóság, környezettuda-

tosság 
2 2 2 2 2 

Pályaorientáció 2 2 2 2 2 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 2 2 2 3 3 

Médiatudatosságra nevelés 1 1 1 1 1 

Összesen: 22 óra 22 óra 22 óra 20 óra 20 óra 

 

4.4.1.2.2. A kollégiumi közösségek szervezésével összefüggő foglalkozások 

 

- A kollégiumi DÖK működésének támogatása. 

- A kollégiumi diákfórumok. 

 

4.4.1.2.3. A tanulókkal való egyéni törődést biztosító foglalkozások 

 

Ezeken a foglalkozásokon kiváló alkalom nyílik a diákok jobb megismerésére, miköz-

ben a tanulók feltárhatják egyéni problémáikat, megoszthatják velünk örömeiket, bánataikat, 

sikerélményeiket stb. 

A tervszerűségnek és a spontaneitásnak finom egyensúlyát kell megteremtenünk eze-

ken a foglalkozásokon. 

A foglalkozások legyenek: - tervezettek, de adott pillanatot is megragadók, 

           - közelítők, kezdeményezők, 

           - segítők („érted haragszom”), 

           - kölcsönös bizalmon alapuljanak 

 

4.4.1.3. A szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozások 

 

Ezeken a foglalkozásokon meghatározó szerepet kap az egészséges és kulturált élet-

módra nevelés, a diáksport, a természeti környezet ápolása, megóvása, a tanulók irodalmi, 

képzőművészeti, zenei és vizuális képességeinek fejlesztése, az anyanyelvi, kisebbségi kultúra 

megismerése, a tanulói igényeket szolgáló önképző és érdeklődési körök tevékenysége. 

 

Kollégiumunk széles körű kínálatot biztosít tanulóinak, pl.: 

 ECDL-vizsgára előkészítő szakkör, 

 filmklub, 
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 gasztronómiai szakkör, 

 kötelező és ajánlott olvasmányok feldolgozása, 

 képzőművészeti kör, 

 orosz nyelv és kultúra szakkör, 

 hírvadász (érdekes hírek az Interneten), 

 sportkör, 

 stúdió, 

 testtartást javító torna, 

 erőemelők edzése, 

 francia nyelvi érettségi előkészítő, 

 történelem – középszintű érettségire felkészítő (forrásfeldolgozás), 

 történelem – emelt szintű érettségire előkészítő stb. 

 

Ezek a tevékenységi formák érdekesek, izgalmasak, szórakoztatóak és a képességfej-

lődést is biztosítják.  

Évek óta rendszeresen meghirdetett és megtartott versenyeink is a szabadidő hasznos 

eltöltését szolgálják. 

 Kollégiumon belüli versenyek: - képzőművészeti verseny (rajz, festmény), 

      - Ki mit tud, 

      - házibajnokságok, 

      - komolyzenei házi koncert. 

 

 Kollégiumok közötti versenyek: - Szivárvány művészeti találkozó (Szentgyör- 

                               gyi Koll.), 

      - Deák-, Jókai- kupa, 

      - különböző sportversenyek, vetélkedők. 

       

     

Talán legnagyobb izgalommal a Deák-napokat várják tanulóink. Ezen a két napon 

színvonalas kulturális és sportrendezvényeket, vetélkedőket tartunk. Úgy érezzük, hogy annyi 

szabadidős programmal, kínálattal rendelkezünk, hogy azok számának növelése nem célszerű. 

Az iskolák, más kollégiumok, s a város is rendkívül sok programot kínál. 

4.4.2. A kollégiumi élet szervezése 

A kollégiumi nevelés természetesen nem csak a szervezett foglalkozásokon valósul 

meg. Nagyon fontos szerep jut ezen a téren a kollégiumi élet szervezésének is az ébresztőtől a 

takarodóig terjedő időszakban. A kollégiumi élet valamennyi részterülete a személyiségfejlő-

dést szolgálja. A közös tevékenység, a konfliktusok, közös megmozdulások mind-mind kitű-

nő alkalmak az olyan jellemvonások megszilárdításához, mint a segítőkészség, a kezdemé-

nyezőkészség, a becsületesség, az önkontroll, a szabályok betartása. A kollégiumi élet minden 

területe a tanár-diák közötti kommunikáció része. Rendkívül fontos a beszédhelyzet a tanár-

diák között, az adott pillanatban kialakult érzelmi, intellektuális kapcsolat. 

Sokat segít egy-egy bátorító, jó szó az iskolába induláskor (ügyes légy, ne izgulj a 

dolgozatírásnál, biztos jól fog sikerülni…), egy-egy érdeklődő mondat a kollégiumba érke-

zéskor hétvégén (hogy telt a hétvégéd?), vagy az iskolából hazajövet (nehéz volt a dolgozat?, 

legközelebb jobban sikerül, legyél figyelmesebb stb.). 

Kérdéseinknek, válaszainknak át kell hatolnia a megszokás falán, üzeneteinknek sze-

mélyhez szólónak kell lennie, mert ha a kommunikáció csupán a megszokottig terjed, s azon a 
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szinten is végződik, akkor panelekké dermed, unalmas, kínos pillanatokat eredményez, a ta-

nár-diák kapcsolat nem tud emberivé nemesedni. 

Meg kell tanítani tanulóinkat a kapcsolatfelvétel, a kapcsolatfenntartás elemeire (kö-

szönés, jó étvágyat, egészségedre stb.). Számtalan konfliktus forrása lehet, ha nem érzékeny a 

beszédhelyzetre, „egymásra” tanár és diák. 

El kell érnünk, hogy tanulóink merjék vállalni önmagukat, az alakoskodást merjék és 

tudják leleplezni. Legyen saját, választott, kiküzdött értékrenden alapuló önbizalmuk, mely 

önérzetet, önbecsülést, magabiztos fellépést eredményez. 

Lényegesnek tartjuk, hogy a kollégium falain belül eltöltött idő alatt diákjaink érezzék, értük 

vagyunk itt, közös az érdekünk. 
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4.5. Feladatok, tevékenységkategóriák 

4.5.1. A tanulási és gondolkodási kultúra fejlesztése 

Az eredményes és hatékony ismeretszerzés, a megismerési és gondolkodási képessé-

gek fejlesztése érdekében kollégiumunk lehetőséget biztosít arra, hogy a tanulók megismerjék 

és elsajátítsák a helyes tanulási módszereket. 

A versenyhelyzetben lévő iskolák egyre fokozottabban igénylik a tanulást segítő, to-

vábbtanulásra (emelt szintű érettségire) is felkészítő kollégiumi munkát. Ennek érdekében 

elengedhetetlen a tanulásra és a gondolkodásra való motiválás, valamint a gondolkodással, az 

önálló ismeretszerzéssel, az önműveléssel kapcsolatos pozitív attitűd kialakítása, a kommuni-

kációs kultúra fejlesztése, az eredményes és hatékony tanulás módjának és technikáinak elsa-

játítása. 

Különösen nagy hangsúlyt kell helyeznünk a tanulási motívumok – az érdeklődés, a 

megismerés és a felfedezés vágyának – fejlesztésére és annak előmozdítására, hogy az ismere-

tek elsajátítása ne csak kötelességként, hanem igényként is fogalmazódjék meg diákjainkban, 

s így életprogramjuk részévé váljon a tanulás. 

 

4.5.1.1. Tanulásirányítás, tanulásszervezés 

 

Tanulóink sokféle általános iskolából, más és más képességszinttel, tudásanyaggal ér-

keznek a kollégiumba. A középiskolai tanulásra való átállás nehéz feladat számukra. Tanul-

mányi, korrepetálási és csoportszintű munkájukat a csoportvezető kollégák szervezik. 

A nyugodt tanuláshoz minden feltételt biztosítani tudunk diákjaink számára. A gyere-

kek egy része a szilencium idején a tanulószobákban, másik része a szobákban tanul (a meg-

bízhatóbb, jobb tanulmányi eredményt elérők), de lehetőség van a könyvtárban, számítógépte-

remben, ill. kisebb korrepetáló helyiségekben való tanulásra is. 

Kitűnő és jeles eredményt elérő tanulóink szabadon szervezik tanulási idejüket. Jó ké-

pességű tanulóink – szinte kivétel nélkül – egyetemi, főiskolai előkészítőkön vesznek részt, 

többen magántanárnál tanulnak. 

Rendszeres korrepetálással (pl.: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, 

francia nyelv, német nyelv, stb.) segítjük leszakadó tanulóinkat, de – bármily meglepő – a jók 

is igénylik a segítséget (főleg dolgozatírás előtt), számukra a 4-es eredmény is kudarc. 

Segítjük diákjaink nyelvvizsgára való felkészülését. Ösztönözzük őket arra, hogy mé-

rettessék meg magukat megyei, országos, egyéb tanulmányi versenyeken, művészeti és műve-

lődési pályázatokon. 

Tanulóink döntő többsége a szülői házból is a tudás megbecsülését hozza magával, s 

azzal a szándékkal jön kollégiumunkba, hogy szeretne továbbtanulni. Az egyetemen, főisko-

lán továbbtanulni szándékozó diákjaink nagy részét fel is veszik az ország valamelyik felső-

fokú oktatási intézményébe. 

Kollégistáink tanulmányi eredménye hosszú évek óta kimagasló, igaz, az utóbbi évek-

ben (elsősorban a fiúknál) lassú visszaesés tapasztalható. Ennek a jó eredménynek az elérésé-

ben óriási szerepe van a tanári „aprómunkának”, a személyes beszélgetéseknek, a tanulási 

technikák megismertetésének, az iskolai osztályfőnökökkel, szaktanárokkal való konzultáci-

óknak, a tanulmányi kiértékeléseknek. 

Feladataink: a tanulási technikák, módszerek még jobb elsajátíttatása és alkalmazása, a 

tanulási szokások tudatos alakítása, (ismétlés, bevésés…); beszédművelés, a tanulásra való 

motiválás erősítése, az emelt szintű érettségi követelményeinek tudatosítása. 
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4.5.1.2. Hátrányos helyzetű tanulók szervezett felzárkóztatása, tehetséggondozása, tár-

sadalmi beilleszkedésük segítése 

 

A hátrányos helyzet a társadalmi érvényesülésben való akadályozottság. Hátrányos 

helyzetűnek tekinthetők a többségtől – önhibájukon kívüli okból – negatív értelemben eltérő, 

a többiekkel haladni nem képes, leszakadó fiatalok. Kollégiumunkban nem sok az ilyen diák, 

igaz a fiúknál az utóbbi időben számuk emelkedett. A felzárkóztatás terén legfontosabb fel-

adatunk a tanulók képességeinek felismerése, és kibontakoztatásuk segítése, támogatni a tanu-

lásban elmaradt tanulókat, biztosítani annak esélyét, hogy a választott iskolában eredménye-

sen végezzék tanulmányaikat. 

A felzárkóztatást elősegítő tevékenység elvei: 

 a lemaradás mértékének megállapítása (csoportvezető), 

 a felzárkóztatáshoz szükséges motiváció kialakítása (csoportvezető), 

 a tanulók önbizalmának növelése, 

 a megfelelő tanulási technikák elsajátítása, 

 a felzárkóztató foglalkozások rendjének kidolgozása, 

 szükség esetén a felzárkóztató foglalkozások kötelezővé tétele. 

 

A tehetséggondozást elősegítő tevékenység elvei: 

 a tehetséges tanulók felkutatása, 

 egyéni foglalkozások, 

 megfelelő szilenciumon kívüli szervezeti forma (szakkör, önképzőkör) biztosítása 

a tehetséges tanulók számára. 

Társadalmi beilleszkedésük segítése 

A kollégium – mint közösségi helyszín – a nevelési folyamat során hangsúlyt helyez a 

pozitív közösségi szokások és minták közvetítésére, a szociális készségek (empátia, toleran-

cia, konfliktuskezelés, kommunikációs és vitakultúra, szervezőkészség stb.) fejlesztésére. Se-

gíti a közösségi együttélés szabályainak elsajátítását, az egyén, a csoport, a társadalom köl-

csönhatásainak megértését, különös figyelemmel a nemzeti, etnikai kisebbségi és vallási sajá-

tosságokra. 

A kollégiumnak feladata a családi életre (a családtagi szerepekre,a párkapcsolatok kul-

turált kialakítására, a takarékos, ésszerű gazdálkodásra stb.) nevelés. E feladatok megvalósítá-

sában kiemelt szerepet kap a kollégiumi diák-önkormányzati rendszer. 

Társadalmi beilleszkedésük segítésének fontosabb elvei: 

 önismeret kialakításának segítése, 

 önállóság kialakítása, 

 együttműködési képesség kialakítása, 

 lehetőség szerint minél több tanuló vegyen részt közülük a DÖK munkájában ill. 

segítse azt. 

 

Fontos követelmény, hogy a tanulók: 

 sajátítsák el a közösségi együttélés szabályait, 

 vallási, etnikai hovatartozástól függetlenül tudják elfogadni társaikat, 

 rendelkezzenek kulturált vitakultúrával, 

 rendelkezzenek pozitív közösségi szokásokkal, konfliktusaikat tudják kultúrált 

módon kezelni. 
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4.5.1.3. Tehetségek kiválasztása, tehetséggondozás, tehetségvédelem 

 

A kollégiumban a diákokban rejlő tehetség felfedezése, majd a velük való fejlesztő 

foglalkozás a hagyományos megközelítésben, az iskolai tantárgyak struktúrájában, a tudo-

mányágakhoz, művelődéshez, sportágakhoz kapcsolódó területeken valósul meg. 

Kollégiumunkban lehetőség van arra, hogy a tanulók a szigorúan vett iskolai tananya-

gon túlmenően tájékozódhassanak. Ehhez nagy segítséget nyújthat a könyvtár és az internet. 

A különféle kulturális programok, pályázatok (rajzpályázat, versíró-pályázat) szintén segítsé-

get nyújtanak abban, hogy a tanulók megtalálják azt a területet, mellyel a jövőben foglalkozni 

szeretnének. 

A tehetségnek kell a közeg, amiben kibontakozhat, kell az ingerekben gazdag környe-

zet, kellenek tehetséges társak, kell a teljesítmény elismerése és kell a kreatív, tehetséges ta-

nár, aki motivál, segít utat törni, kibontakozni. 

Fontos, hogy a tehetséges kollégisták legyenek elkötelezettek a feladataik, munkájuk, 

tanulásuk, kiválasztott tantárgyaik, leendő életpályájuk szerepeinek, feladatainak megoldása 

iránt, mert ez a jó teljesítmény alapja. 

Ha nincs e feladatok iránti elkötelezettség, ha nincs érdeklődés, kíváncsiság, tettrekés-

zség, kitartás, saját energiák mozgósítása, akkor a tehetséges diák nem teljesít kellően, hiába a 

speciális képesség és a kreativitás. 

4.5.2. Szociális kompetenciák fejlesztése 

A kollégiumi közösségbe való beilleszkedést nagy figyelemmel végzik a nevelőtaná-

rok. Az emberi együttélés szabályait megbeszélik a csoportfoglalkozásokon, a kisebb konflik-

tusokat pedig egyéni beszélgetésekkel próbálják feloldani.  Személyiségformáló munkánk 

közben az erkölcs és a jellem kölcsönhatásban történő fejlesztése mellett feladatunk kialakíta-

ni a jellemszilárdságot, megőrizve a tanuló személyiségének meglévő pozitívumait. 

A pedagógusok példaértékű viselkedése a leghitelesebb alap a követelmények betartá-

sában. A másokhoz való alkalmazkodás, egymás elfogadása, vagy éppen hibáinak tapintatos 

bírálata, kijavítása mind fontos követelmény a felnőtt életben. Ezeket a szocializációs lépése-

ket el lehet sajátítani és gyakorolni a kollégiumban. 

A kezdetben kialakuló szobaközösségek többnyire erős kapcsolatot jelentenek a tanu-

lók további kollégiumi éveire is. A tanév elején tartott „Gólyák bemutatkozása” kiválóan al-

kalmas arra, hogy a tanuló megismerje a kollégium sajátos légkörét, társait és a felsőbb éve-

seket.  

A kollégiumi „összetartozás tudat” a kollégiumhoz való kötődés erősítését a kollégiu-

mi hagyományok, az önkormányzati napok, a város más kollégiumainak vetélkedőin és sport-

rendezvényein való szereplés, a végzősök ballagási ünnepsége is szolgálják. 

4.5.3. Az önálló életkezdés támogatása 

Fontos feladatunknak tartjuk, hogy tanulóink a kollégiumi évek során felkészüljenek 

az önálló életvitelre, az önellátásra, a családi életre. Rendelkezzenek a harmonikus társas kap-

csolatok kialakításához megfelelő ismeretekkel, képességekkel, empátiával. Készüljenek tu-

datosan az örömteli párkapcsolatokra, a családi életre. A foglalkozásokon nagy hangsúlyt kap 

a harmonikus kapcsolatok kialakítására nevelés, a konfliktusok, válsághelyzetek kezelése, 

barátság, partnerkapcsolatok. A szülői felelősség, kapcsolatok a családtagok között, a család 

életének szervezése. 

El kell érnünk, hogy diákjaink rendelkezzenek kellő felelősségtudattal, öntudattal, le-

gyenek önirányítóak, képesek az önértékelésre és érdekeik képviseletére. 
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4.5.3.1. Az egészséges életmód, a környezettudatos magatartás kialakításának segítése 

 

A testi és lelki képességek folyamatos megőrzéséhez fejlesztéséhez szükséges a meg-

felelő életritmus kialakítása, az egészséges és kulturált étkezés, öltözködés, tisztálkodás, test-

ápolás, a rendszeretet belső igénnyé válása, az ehhez kapcsolódó szokásrendszer megalapozá-

sa. 

A tanulók olyan ismereteket, gyakorlati képességeket sajátítanak el, szokásokat tanul-

nak meg, amelyek segítik őket testi-lelki egészségük megőrzésében, az egészségkárosító szo-

kások kialakulásának megelőzésében. 

Tanulóink többsége sokat tanul, a szilenciumi időt jóval meghaladóan is. Szükség van 

aktív kikapcsolódásra. 

Célunk: 

 a testi-lelki harmónia megteremtése, 

 az egészséges életmód, konstruktív, erkölcsös életvitel és szokásrendszer kiépítése 

(hogy az belső értékké válva a személyiséget gazdagítsa), 

 az önismeret, önérvényesítés, önmegvalósítás képességének (igényének) fejlesztése, 

 tanulóink legyenek felkészítve az örömteli párkapcsolatra, családi életre. 

E téren is a sokféleség a legfőbb meggyőző eszközünk: 

 háziversenyek sokaságát rendezzük (pl. labdarúgás, kézilabda, asztalitenisz, erőemelés 

stb.), 

 rendszeres edzésekkel készülünk a városi bajnokságokra, a Diák-napi sportversenye-

inkre, 

 konditermünk (lányoknál, fiúknál is) jól felszerelt, a gépeket, eszközöket délután, este 

folyamatosan használják tanulóink, 

 az intézmény tornaterme is rendelkezésünkre áll. 

 

Célunk elérésében nagy szerepe van kitűnő adottságainknak – este 21 óráig villanyfé-

nyes mérkőzéseket is lehet játszani az udvaron (kosárlabda, kézilabda, labdarúgás), s mindent 

körbevesznek a gyönyörű platánok. 

E tevékenységi formákkal igyekszünk elérni, hogy tanulóink ne az örömszerzés pót-

szereivel (alkohol, drog, cigaretta, gyógyszerfogyasztás) keressék önmagukat, boldogulásu-

kat.  

 

Az egészséges életvitel kialakítása hosszú folyamat: 

 kezdődik a megfelelő személyi higiéné (tisztálkodás, öltözködés stb.) megkövetelésé-

vel, 

 helyes napirend, életmód (pihenés-tanulás) kialakításával, 

 folytatódik a szabadidős programkínálattal, 

 rendszeres testedzéssel, játékokkal, 

 a kulturált környezet (szobák, udvar) kialakításával. 

Jelenlegi helyzetünk – a fentieket figyelembe - véve megnyugtató. Kollégiumunkban 

rend, tisztaság van (a szülők és vendégek nagy elismeréssel szólnak erről), napirendünket a 

diákok elfogadják, színesek a szabadidős programjaink, tanulóink óvják környezetüket. 

A fennálló helyzetet (rend, szép környezet) hosszú távon is meg kell őriznünk! 

Az eddiginél is több figyelmet kell fordítanunk: 

 a balesetek megelőzésére, 

 a káros szenvedélyek szokások kialakulásának megelőzésére, 



Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium  

Pedagógiai program 93 

 az egyéni és csoportfoglalkozáson pozitív énkép kialakítására, 

 az egészséges életmód kialakítására irányuló ismeretek népszerűsítésére (vetélkedők), 

 a lelki egyensúly megteremtésére. 

A környezeti nevelés célja, hogy elősegítse a tanulók környezettudatos magatartásának, élet-

vitelének kialakulását. 

 

Ennek érdekében: 

 mutassuk meg a természet és az emberi környezet értékeit, esztétikumát, a harmonikus 

kapcsolat lehetőségeit, 

 ösztönözzük tanulóinkat a környezet védelmére, arra, hogy tartózkodjanak a környeze-

tük káros terhelésétől, 

 tudatosuljon bennük, hogy a természettel való harmonikus együttélés jelentősen befo-

lyásolja közérzetünket, életünk minőségét, 

 alakítsuk ki a tanulók érzékenységét környezetük állapota iránt, hogy képesek legye-

nek környezetük elemi értékelésére, az értékek felismerésére, a környezettel kapcsola-

tos állampolgári kötelezettségeik vállalására. 

 

Témaköreink – környezetünk állapota, közös felelősségünk – hozzájárulnak, hogy erkölcsi 

alapelvvé váljék a természet tisztelete, megbecsülése. 

Tevékenységi formák, módszerek: 

 a közvetlen környezet (hálószobák, folyosók, társalgók, parkosított udvar) rendben tar-

tása, óvása, szépítése, 

 környezetkímélő magatartás és életmód propagálása (környezetbarát anyagok felhasz-

nálása, szelektív hulladékgyűjtés, takarékoskodás a vízzel, energiával, energiatakaré-

kos izzók használata, vetélkedők szervezése a témában stb.), 

 a közvetlen környezet esztétikumának átélése (gyönyörű platánok, szép tuják, fenyők, 

nagy zöld terület, sok madár) megláttatása, 

 lehetőségeinkhez képest részt veszünk a város környezetszépítő akcióiban (pl. tavaszi 

nagytakarítás), 

 színes, változatos csoportfoglalkozások, alkalomadtán külső környezetvédelmi szak-

emberek meghívásával. 

Tevékenységi követelmények: 

 váljanak érzékennyé tanulóink környezetük iránt,  

 legyenek képesek természeti érzékeink felismerésére, megőrzésére, 

 ismerjék meg a környezetet veszélyeztető magatartásformákat (szemetelés, vandaliz-

mus), és merjék elítélni azokat, 

 alakuljon ki bennük a környezethez való pozitív érzelmi viszony, 

 minél többen vegyenek részt aktív környezetvédelemben. 

 

Tevékenységünk eredményeként a tanulók életmódjában a természet tisztelete, a felelősség, a 

környezeti károk megelőzésére való törekvés válik meghatározóvá. 

 

4.5.3.2. A társadalmi, gazdálkodási jártasságok fejlesztése – vállalkozói kompetencia 

Az aktív állampolgári léthez ismeretek, képességek, megfelelő beállítottság és moti-

váltság szükséges. A kollégisták ittlétük alatt megtapasztalják, hogyan lehet egy közösségben 

otthonosan mozogni, érvényesülni úgy, hogy saját elképzelésünk is megvalósuljon, mások is 
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gazdagodjanak ezzel. Ahol igazán pezsgő a kollégiumi élet, ott a tanulók szinte észrevétlenül 

nőnek bele ebbe a társadalmi környezetbe. Megtanulnak önmagukat fejlesztve, cselekedve 

tenni másokért, alkotni valamit önmaguk és a társadalom javára. 

A foglalkozások elősegítik, hogy az egyén megtalálja helyét, szerepét, feladatait a csa-

ládi, az iskolai, a kollégiumi közösségben, segítik a kollégista beilleszkedését környezetébe, 

felkészítik a felnőtt lét szerepeire. 

A demokrácia tanulása során, az érdekérvényesítő képesség fejlesztésével a kollégium 

elősegíti a helyi demokrácia megerősödését, ezen keresztül befolyásolja a társadalom fejlődé-

sét. A demokrácia „megélésében” nagy szerep jut a diákönkormányzatnak, hiszen önállóan 

szervezik saját életüket, szervezetük működését. 

A kollégiumi élet legfontosabb kérdéseivel kapcsolatban javaslatokat, véleményeket 

fogalmaznak meg, maguk választják tisztségviselőjüket, meghatározzák feladataikat, azok 

teljesítéséről diákközgyűlésen számolnak be. 

A szociális és társadalmi kompetencia fejlesztésének fontos részét képezik a gazda-

sággal, a tudatos fogyasztói magatartással, a versenyképesség erősítésével, a gazdálkodáshoz, 

a munkaerőpiachoz, a vállalkozáshoz fűződő ismeretek átadása. A kollégiumi élet kiváló lehe-

tőséget biztosít a társadalmi tevékenységek megismeréséhez, a felnőttkori polgári lét, a ru-

galmasság, együttműködés, tolerancia gyakorlásához. 

 

4.5.3.3. A pályaorientáció segítése 

 

Jogos igény, hogy a kollégiumok vállaljanak nagyobb szerepet a fiatalok munkaerő-

piaci beilleszkedésének támogatásában, illetve továbbtanulásuk elősegítésében. 

Célunk, hogy mindenki megtalálja a számára legmegfelelőbb megoldást (továbbtanu-

lás, szakmai orientáció). Ismerjék meg, és tudják alkalmazni az önmenedzselési technikákat. 

Korábban a 11. évfolyamon kezdtük el a pályaválasztási lehetőségek megismertetését. 

Kipuhatoltuk a tanulók elképzeléseit, megismertük személyes céljaikat és eljutottunk a döntés 

pillanatáig. 

Most már a 10. évfolyamos tanulóink is döntésre kényszerülnek (érettségi felkészítő 

csoport választása), még fontosabb, hogy mellettük álljunk, segítsük választásukat, beszéljünk 

iskolai osztályfőnökeikkel (szaktanárokkal) és egyeztessünk a szülővel.   

Fel kell hívnunk tanulóink figyelmét az önismeret szerepének fontosságára, lehetősé-

get kell biztosítanunk a saját képességek felismerésére, kipróbálására, egy-egy szakma, hiva-

tás pontosabb megismerésére (külső előadók, volt diákok). 

A pályaválasztás érzelmi – lelki meghatározói: 

 személyes vonzalmak, érzelmi viszonyulások, 

 szülői elvárások, szándékok, 

 tanulói teljesítőképesség (fizikai, szellemi, lelki szempontból), 

 a személyiség és a választott pálya egymásnak való megfelelése (motiváció), 

 önismeret (lehetőségek, vágyak, valóság), 

 önismeret, a vágyak és a valóság kompromisszumából: reális jövőkép kialakulása. 

 

Felkészítés a választott pályára: 

Mivel tanulóink többsége (a lányok szinte kivétel nélkül) továbbtanulásra jelentkezik, ezért a 

felvételi eljárásokat, az egyetemi, főiskolai elvárásokat, követelményeket tudatosítanunk kell 

tanulóinkban: 

 az egyetemi felvételi pontszámítása és az emelt szintű érettségi kapcsolata, 

 megfelelő stratégia választása, 

 a jelentkezések helyes sorrendjének kialakítása, 
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 a felvételi tájékoztató használata, 

 a választott pálya szépségei és nehézségei, 

 ismerkedés egy-egy egyetem, főiskola belső életével (volt tanítványaink beszámolói). 

 

Továbbtanulásra való felkészítés: 

 az iskolai tantárgyi előkészítők, 

 kollégiumi tantárgyi előkészítők (pl. magyar nyelv és irodalom, történelem, matemati-

ka, angol nyelv, német nyelv stb.), 

 tanulás-módszertani ismeretek átadása (önálló ismeretszerzés, könyvtárhasználat, 

jegyzetelés), 

 viselkedés a vizsgákon (önbizalom, koncentráció, jó fellépés), 

 az értelmiségi hivatás körvonalazása. 

4.5.4. A kollégium hagyományai és továbbfejlesztésének terve 

A hagyomány stabilitást ad, erőt, ha kell menedéket. Befogad, de be is zárhat. Állandó 

újraértékeléssel, nyitottsággal kell párosulnia. 

A tanév rendjéhez kötődő hagyományaink: 

 a 9. évfolyamosok fogadása, tanévnyitó, 

 a 9. évfolyamos tanulók bemutatkozása, 

 gólyabál, 

 szerenád, 

 ballagás, 

 tanévzáró „kerti parti”. 

Hagyományos kulturális rendezvényeink: 

 Mikulás ünnepség, 

 Karácsony ünnepe, 

 tehetséges tanulóink bemutatkozó fellépése (zene, ének, tánc, versmondás stb.), 

 Diák-napi rendezvénysorozat, 

 képzőművészeti kiállítás (elsősorban helyi művészek alkotásaiból) szervezése a kollé-

gium „Lépcsőház galériájában”, 

 pályázatok meghirdetése (rajz, versíró), 

 megemlékező, ünnepi műsorok. 

A továbbiakban is szeretnénk megőrizni tanulóink ragaszkodását, szeretetét a kollégi-

umhoz, őrizni, színesebbé tenni, gyarapítani hagyományainkat. 

4.5.5. A gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő tevékenység 

A kollégium szolgáltatásai, tevékenységrendszere – tágabb értelemben – gyermekvé-

delmi tevékenység, hiszen itt szervezett keretek között, minden tanulóra kiterjedő gondosko-

dás, nevelés, érdekvédelem történik. 

Szűkebb értelemben a gyermek- és ifjúságvédelem a nehéz élethelyzetbe került fiata-

lok szakember általi speciális gondozását, segítését jelenti. 

Az alkoholizmus, a válások, a munkanélküliség gyakran megzavarja a harmonikus 

családi szocializációt. 

A tanulók elsősorban pszichésen, emocionálisan sérülnek, s ez magatartászavarban, 

szereptévesztésben, a szülővel való szembefordulásban, rossz tanár- diák viszonyban jelent-
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kezik, Szerencsére kevés ilyen diákunk van, s az esetek többségében a szülő és nevelő közös 

fellépése segíteni tudott/tud. 

Tanulóink nagy többsége rendezettnek mondható családi körülmények között él, igaz 

az utóbbi években emelkedett a hátrányos helyzetű diákok száma. Hátrányos helyzetűnek 

tekintjük azt a fiatalt, akinek alapvető szükségletének kielégítése korlátozott, családja, szű-

kebb társadalmi környezete az átlaghoz képest eltérést mutat – elsősorban szociális, kulturális 

téren. 

Munkánk során igyekszünk feltárni a hátrányos helyzetű tanulókat, próbáljuk csökken-

teni hátrányos helyzetüket. A felmerülő ifjúságvédelmi problémák megoldása érdekében jó 

kapcsolatot építünk ki a szülőkkel, osztályfőnökökkel, a nevelési tanácsadóval, családsegítő 

szolgálattal; szükség esetén szakember segítségét vesszük igénybe. Az ifjúságvédelmi felelős 

a gimnáziumban tart fogadóórát. 

4.5.6. Az iskolával, a szülővel való kapcsolattartás és együttműködés formái 

Az iskolákkal és a szülőkkel való kapcsolattartás pedagógiai munkánk fontos része. A 

társiskolákkal sikerült jó kapcsolatot kialakítanunk, az együttműködésünk is jónak mondható. 

Az természetes, hogy a legjobb kapcsolatot a gimnáziummal építettük ki. Ebben az is sokat 

segít, hogy több kollégánk óraadóként is dolgozik a gimnáziumban. 

A csoportvezető tanárok elsősorban az osztályfőnökökkel tartják a kapcsolatot, de nem 

ritkák a szaktanárokkal történő konzultációk sem. Másfél, kéthavonta ellenőrizzük a diákok 

tanulmányi eredményét, s ehhez is szükséges az adott iskola felkeresése, ahol lehetőség nyílik 

a problémák megbeszélésére is. 

A tanév elején minden iskolától megkapjuk a naptári tervet, így mi is könnyebben tud-

juk összeállítani eseménytervünket. Az iskolák vezetői, osztályfőnökök meghívást kapnak a 

jelentősebb kollégiumi rendezvényekre, ünnepségekre (gólyabál, Mikulás, Karácsony, balla-

gás…). 

A szülők részére évente 1 alkalommal szülői értekezletet tartunk. Ezen kívül rendsze-

res a nevelőtanárok személyes és telefonos kapcsolata is diákjaink szüleivel. Az iskolai szülői 

értekezletek előtt vagy után sok szülő nem mulasztja el a kollégium meglátogatását sem, ahol 

érdeklődhet, tájékozódhat gyermeke felől. 

Honlapunk címét is ismerve információkhoz tudnak jutni az érdeklődő szülők; a kol-

légiumvezető és a nevelőtanárok a telefonon kívül e-mailben is elérhetők. 
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4.6. A sajátos nevelési igénnyel (SNI), a beilleszkedési, tanulás, maga-

tartási nehézségekkel (BTMn) összefüggő fejlesztési elvek a kol-

légiumban 

Az intézmény egyik feladata kollégiumi szálláshelynyújtás és integrált kollégiumi el-

látás a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók számára.  

A fogyatékosság típusai lehetnek: a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésé-

nek organikus okra visszavezethető, valamint organikus okra vissza nem vezethető tartás és 

súlyos rendellenességével küzdő gyermekek (általános tanulási zavar, diszlexia, diszgráfia, 

diszkalkulia, súlyos figyelemzavar, hiperaktivitás, súlyos magatartási zavar, autizmus). 

A kollégiumi intézményegység vezetője, a kollégiumi nevelőtanárok a tanév folyamán 

szoros munkakapcsolatban állnak a gimnázium vezetőségével, osztályfőnökökkel, a gyermek- 

és ifjúságvédelmi felelőssel. Közösen végzik a sajátos ellátást igénylő kollégista diákok szá-

mának felmérését, illetve konzultálnak a korrekció lehetőségéről. 

A kollégium folyamatos munkakapcsolatban áll a Nevelési Tanácsadóval és az „Esély 

Pedagógiai Központtal”. 

Mindkét intézmény szakemberei módszertani tanácsokkal segítik a csoportvezető ne-

velők munkáját, ugyanis a kollégiumban ilyen végzettségű pedagógus nem dolgozik. 

A kollégiumi csoportvezetők és a gimnáziumi osztályfőnökök napi munkakapcsolat-

ban állnak és mivel tanév közben is nőhet az SNI -s tanulók száma, ez elősegíti az informáci-

ók egymás közti megosztását. Vidéki tanulókról lévén szó, a kollégium vezetője felveszi a 

kapcsolatot az „Esély Pedagógiai Központtal” (egyéni fejlesztést az ott dolgozó szakemberek 

tudnak végezni), a nevelőtanár minden segítséget megad a tanulónak az egyéni fejlesztésen 

való részvételhez (adminisztráció, a szakemberhez való elkísérés stb.). 

Az SNI–s, BTMN-es diákokról a kollégiumi munkaközösség vezetője, valamint a 

gimnáziumi osztályfőnöki munkaközösség alkalmanként konzultációt tart. Az esetlegesen 

felmerülő problémákat, kirívó eseteket nevelési értekezleten, nevelőtestületi szinten vitatjuk 

meg. 
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4.7. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató 

munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke 

Kollégiumunk „A nevelési-oktatási intézmények kötelező eszközeiről és felszerelései-

ről” jegyzékben foglalt követelményeknek jórészt megfelel. Ez a várostól a korábbi években e 

célra kapott támogatásoknak és a pályázatokon nyert pénzeszközöknek köszönhető. 

Hiányzó helyiségeink: orvosi szoba (a gimnáziumban van), betegszoba, szintenkénti 

társalgók. Ezek csak a tanulói létszám csökkentésével vagy beruházással lehetnek megvaló-

síthatók. (A létszámcsökkentés a lánytanulóknál nagyobb problémát jelentene, mivel az ideje-

lentkezők közül több tanulót nem tudunk felvenni helyhiány miatt, a fiúk esetében viszont 

más a helyzet, mert a férőhelyeket itt nehezebb feltölteni.) 

A jegyzék egyes kívánalmait a jelen körülmények között kollégiumunkban lehetetlen 

megvalósítani (éjjeli lámpákat, éjjeli szekrényeket 6-8 ágyas szobáinkban képtelenek vagyunk 

elhelyezni). 

A lányoknál 5 nyolcágyas hálószobával rendelkezünk, míg az előírás szerint 4-7 tanu-

ló lehet egy hálóteremben, ezért szükség lenne plusz 1 hálószobára, melyet csak az egyik kis-

tanulónk átalakításával, ill. tanulói létszámunk csökkentésével tudnánk megoldani. 

Hiányzó, szükséges helyiségek: 

 1 orvosi szoba és berendezése, 

 2 betegszoba (nemenként 1-1) és berendezése, 

 3 társalgó és berendezése. 

Fejlesztési terveink: 

  az épület állagának megóvása, ablakok, ajtók festése, 

 tönkrement bútorok cseréje (asztalok, székek szekrények), 

 számítógépparkunk folyamatos bővítése, korszerűsítése (pályázatok), 

 paplanok cseréje, 

 a lakószobák folyamatos felújítása, 

 a tanulás hatékonyságához szükséges tanulási segédanyagok (DVD-k, nyelvkönyvek) 

beszerzése, 

 a padlástér beépítése (új számítógépterem kialakítása), 

 a szórakoztató-elektronikai eszközök szükség szerinti cseréje (TV-k, CD-DVD-

lejátszók). 
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4.8. A kollégiumi nevelés eredményessége 

A kollégiumban folyó nevelés eredményessége érdekében rendszeresen ellenőrizzük 

és értékeljük a diákok tevékenységét.  

 

A neveltségi szint mérése nagyobb körültekintést és odafigyelést igényel, ezzel ellen-

tétben a tudásszint felmérése egyszerűbb és tárgyilagosabb. 

 

A kollégiumban mindkét terület értékelése fontos feladat, hiszen a szocializációs fo-

lyamat állandó jelzői.  

 

A kollégiumi nevelés eredményességének értékelésekor figyelembe kell vennünk a ta-

nulók előneveltségét, előképzettségét, a hozott értékeket, motivációjukat, családi körülménye-

iket.    
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5. KIEMELT STRATÉGIAI CÉLOK A KÖVETKEZŐ 5 ÉVBEN 

1.) A megyében elért keresettségünket és pozíciónkat a csökkenő gyereklétszám ellenére is 

meg kívánjuk őrizni. Ennek érdekében folyamatosan kiemelt figyelmet fordítunk beisko-

lázási tevékenységünkre. Ha szükséges, évente változtatunk annak eszköztárán, módsze-

rein. A képzésünket a folyamatosan változó feltételekhez igazítva fejlesztjük. A négyosz-

tályos képzést a fő specialitási irányok megtartása mellett úgy alakítjuk át, hogy a partneri 

igények folyamatos változásait legyen képes követni. 

2.) Az országos listákon és méréseken elért eredményeinket tovább kívánjuk javítani.  Ennek 

érdekében szükséges a pedagógusi munka minőségének javítása. Ezen mindig van javí-

tanivaló.  

A vezetőség külön feladata, hogy a pedagógiai munkát ellenőrző tevékenységébe fokozot-

tabban /de óvatosan, a pedagógusok személyiségi jogait tiszteletben tartva/ építse be a 

problematikusabb tanárok munkájának folyamatos figyelemmel kísérését. Célunk ezen 

kollégák segítése abban, hogy munkájuk jobb elvégzéséhez a szükséges támogatást meg-

adjuk és ezzel javítsuk az intézmény egészében végzett munka minőségét.  

3.) Kiemelt célnak tartjuk a kollégium és a gimnázium közötti együttműködés egyre szoro-

sabbá tételét, egységét. Az intézményi összevonás lehetővé tette a két intézményegység 

közötti együttműködés erősítését. 

Ennek szervezeti megvalósítási formái a következők: 

1. Pedagógusok esetében a gimnáziumi osztályfőnökök bármikor kölcsönös kapcso-

latba kerülhetnek az osztályukba járó kollégista tanulók csoportvezető tanáraival. 

Így lehetőség van a gyors információcserére, és a felmerülő pedagógiai problé-

mák mielőbbi sikeres megoldására. A kollégium tanárai folyamatosan betekint-

hetnek a gimnáziumi naplókba, így módjuk van azonnal megbeszélni a csoport-

jukba tartozó tanulókkal illetve azok tanáraival minden pozitív vagy negatív vál-

tozást.  

2. A tanulók közötti együttműködés két területen valósul meg. Az egyik abból a 

tényből fakad, hogy a kollégisták kétharmada gimnáziumunk tanulója. Így ők fo-

lyamatosan itt élnek és tanulnak – legalábbis a hét öt napján. A tanulók körében 

ők jelentik az intézmény egésze iránt leginkább elkötelezett és leginkább ragasz-

kodó csoportot – feltéve természetesen azt, hogy mindkét intézményegység mű-

ködésével meg vannak elégedve.  

3. A tanulók mindkét intézményegységben tagjai az ottani diákönkormányzatnak.  

A két diákönkormányzat működése során kölcsönösen képviseli magát a másik 

ülésein, ami biztosítja a kölcsönös informálódást, egymás programjainak össze-

hangolását, esetleg közös programok szervezését.  

4.) Továbbképzési tervünkben a módszertani kultúra és a tanulásmódszertan fejlesztésével 

kapcsolatos képzéseknek prioritást adunk. A továbbképzések tervezésénél, amennyiben 

ez lehetséges, igyekszünk minél nagyobb teret adni a kulcskompetenciák elsajátítását elő-

segítő szakmai továbbképzéseknek. Törekszünk arra is, hogy minél több szaktanárunk 

kompetens legyen az emelt szintű érettségiztető feladatok, illetve az emelt szintű szóbeli 

vizsgabizottsági elnöki feladatok ellátására is.  

5.) A tanulói kompetenciák közül kiemelt jelentőséget tulajdonítunk az idegen nyelvi kom-

munikáció fejlesztésének Az elmúlt években végzett országos felmérések alapján ugyanis 
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megállapítható, hogy nyelvoktatásunk helyzetének javítása mindenféleképpen előtérbe 

kell, hogy kerüljön a következő években. Mindent meg kell tennünk az iskolai nyelvokta-

tás színvonalának növeléséért. Az intézmény vezetése a következő célkitűzéseket igyek-

szik megvalósítani a nyelvoktatás színvonalának javítására:  

1. Igyekszünk mindent megtenni azért, hogy minél homogénebb nyelvi csoportokat 

hozzunk létre a 9. évfolyamon. Ennek érdekében minden évben kötelezően írjuk 

elő az idegen nyelvi meghallgatást azon tanulók számára, akik tanulták korábban 

azt az idegen nyelvet, amelyet nálunk is tanulni fognak. 

2. A kilencedik évfolyamokon nagyobb figyelmet kell fordítani a tanulástechnikai 

hiányosságok megszüntetésére, a készségek hiányának lehetséges pótlására. Emi-

att itt is fokozott hangsúlyt kell helyezni a tanórákon belüli differenciált foglal-

koztatásra.  

3. Igyekszünk motiválttá tenni a nyelvtanárokat az új, hatékonyabb pedagógiai mód-

szerek elsajátításában és alkalmazásában, előnyt próbálunk biztosítani az ilyen tí-

pusú továbbképzéseken való részvételnek.  

4. Fontosnak tartjuk és szorgalmazzuk a nyelvi versenyeken való eddiginél is inten-

zívebb részvételt.  

6.) A gimnáziumban szeretnénk állandósítani azt a törekvést, hogy iskolánk egyfajta tudomá-

nyos előadóhelyként funkcionáljon. Ennek egyik formája tanulóinkra támaszkodna. Tá-

mogatjuk tanulóinkat az OKTV-re való felkészítésben, illetve tudományos témájú előadá-

sok tartásában, prezentációk készítésében. Kezdeményezzük tudományos témájú előadá-

sok, bemutató órák vagy tankönyvbemutatók szervezését.  

7.) El kívánjuk érni, hogy intézményünknek az elkövetkező öt évben tornacsarnoka épüljön. 

Ennek fő indoka az, hogy a gimnázium és kollégium működésében ma egy olyan szakmai 

feladat van, amelyben létesítmények hiányában 1994 óta nem tudja ellátni alapfeladatát, ez 

pedig a testnevelési órák megtartása.  

Megoldatlan a téli testnevelés órák megtartása, mert a jelenlegi tornaterem nem szabvá-

nyos, csak szükségmegoldás. Állandó problémát fog jelenteni, hogy egyre több olyan tan-

óra lesz a mindennapos testnevelés bevezetése miatt, amikor két párhuzamos osztálynak 

van testnevelés órája, de a tornateremben egyszerre csak egynek lehet tanórát tartani. Kö-

zel 800 tanulója van az intézménynek, akiknek mozgásigényét, különösen a téli hónapok-

ban ez a tornaterem nem tudja kielégíteni. Így a tanév jelentős részében a testnevelés órák 

pedagógiai programunk szerinti megtartása az időjárás változásaitól függ. Ez a helyzet vé-

leményünk szerint nem tartható fenn sokáig.  

8.) El kívánjuk érni, hogy az intézmény területe még rendezettebbé váljon és néhány új funk-

cióval bővüljön. Itt egy probléma megoldatlan: a területen belül nincs elegendő parkolási 

lehetőség. Így az egész udvar gépjármű közlekedésre használt terület, ez meglehetősen 

balesetveszélyes helyzetek sorozatát teremti naponta. Ezért szeretnénk egy legalább 20 

személyautó befogadására alkalmas parkoló és az ezt a jelenlegi úthálózatba bekapcsoló 

összekötő utak megépítését az udvar Vécsey utca felőli oldalán. Ehhez mindenképpen kér-

jük a fenntartó és a működtető segítségét.  



Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium  

Pedagógiai program 102 

ÉRVÉNYESSÉGI RENDELKEZÉSEK 

A Pedagógiai Program módosításának módja, lehetséges indokai: 

Módosítást kezdeményezheti: - a nevelőtestület, 

     - a fenntartó. 

Helyi érdekektől független (pl. törvényi) kényszerítő módosítások is történhetnek. 

A módosítás lehetséges indokai: 

 az intézmény oktatási szerkezetének, jellegének szükségszerű megválto-

zása, 

 fenntartói és iskolahasználói részről új tartalmi, szervezeti igények felve-

tődése. 

A Pedagógiai Program felülvizsgálata: kétévenként történik.  

 

A felülvizsgálati folyamat vázlata: 

a/ Az intézményvezetés: kezdeményezi a módosítással foglalkozó fórumok összehí-

vását. 

b/ Véleményező fórumok a módosítási folyamatban: 

 a Szülői Munkaközösség Választmánya 

 a két diákönkormányzat a véleményezési jog érvényesítésével. 

c/ A javaslatokkal együtt a módosítás a nevelőtestület elé kerül: a nevelőtestületi ja-

vaslat kidolgozása, elfogadása.  

A nevelőtestületi javaslat eljuttatása a fenntartóhoz. 

Tájékoztatás a Pedagógiai Programról: 

A Pedagógiai Programunk az alábbi módokon és helyeken ismerhető meg: 

 1.) Az intézmény honlapján közétesszük. 

 2.) 1 példány a gimnázium tanári szobájában. 

 3.) 1 példány a kollégium tanári szobájában. 

 4.) 1 példány a gimnázium titkárságán, a számítógépben. 

 

Valamennyi elérhető a szülők számára is.  

 

Békéscsaba, 2017. szeptember 1. 

 

 Komáromi István 

 intézményvezető 


