A SZOMBATHELYI
KANIZSAI DOROTTYA GIMNÁZIUM

1

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA
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Jogszabályi háttér
Jelen pedagógiai program a következő jogszabályok alapján készült:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény Magyar Közlöny 2011/162. szám –
2011. december 29.
A Kormány 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról; Magyar Közlöny; 2020.
évi 17. szám; 2020. január 31.; 290-446. o.
51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról
106/2012. (VI. 1.) Korm. rendelete az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló
100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról
2. melléklet a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelethez Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai
oktatásának irányelvei

Bevezetés
A gimnázium névadójáról
KANIZSAI DOROTTYA
A Kanizsai család régi Vas megyei család. Kanizsai Dorottya nevét e család utolsó nagy
alakjaként őrizte meg történetírásunk. A fennmaradt emlékek szerint kortársai előtt a
legnagyobb tiszteletben álló asszony volt.
Az 1500-as évek első felében élt. Geréb Péter nádorhoz ment férjhez, majd férje halála után a
büszke és hatalmas Perényi Imre nádor felesége lett. Második férje halálát követően életét
visszavonultságban töltötte úgy, hogy tetteiben, magatartásában az emberszeretet és
hazaszeretet nyilvánult meg. A szegények, elesettek támogatója volt. A mohácsi csata után a
halottaknak ő és szolgálói adták meg a végtisztességet. Utolsó éveit Sárváron – testvére
gyermekeinek nevelésével – töltötte.
A gimnázium története
Iskolánk története összefonódott Szombathely városéval, amely létrejöttét kiharcolta.
A XX. század elején a középosztály leányainak szükségük volt arra, hogy az általános
műveltség mellett olyan ismeretek birtokába is jussanak, amelyek megadják az esélyét, hogy
tisztes megélhetésükről maguk gondoskodhassanak. Ehhez megfelelő iskola kellett. Egy ilyen
középiskola létesítéséért folytatott szombathelyi erőfeszítéseket végül siker koronázta.
Szombathely polgármestere 1917. május 24-én tájékoztatta a Vallás- és Közoktatásügyi
Minisztériumot a rendkívüli Városi Közgyűlést követően az iskolalétesítési szándékról. Egy hét
múlva a vallás- és közoktatásügyi miniszter a város közönségéhez intézett leiratában
hozzájárult a felső leányiskola és leánygimnázium felállításához.
A szombathelyi leány-középiskola az 1917. évi szervezeti előírások alapján alakult meg, és
kezdte működését a jelenlegi épületben – amely akkor még csak egyemeletes volt.
Az első világháború, Trianon tragikus átélése, a Tanácsköztársaság, majd az azt követő évek
nyomot hagytak diákokban, tanárokban egyaránt.
Az iskola azonban tovább fejlődött. Teljessé vált a 8 osztályos gimnázium. Az első érettségi
vizsga 1921 nyarán fontos mérföldkő volt az életében. Megszűnt a gimnáziummal közös
igazgatás alatt álló kereskedelmi tagozat, és hamarosan újabb szervezeti változás következett.
Iskolánk az 1927/28. tanévtől fokozatosan leánylíceummá alakult át.
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A fejlődéssel együtt az épületet is bővítették. 1930 novemberében az önállósult
kereskedelmivel együtt költözött a jelenlegi épületébe.
Az 1934-es középiskolai törvény megszűntette a líceumokat. Ezért az 1935/36-os tanévben
ismét gimnáziumi tantervvel indult az első osztály.
Az 1937/38-as tanévtől iskolánk neve: Kanizsai Orsolya Leánygimnázium. Nádasdy Tamás
nádor hitvese – mint a Vas megyei Sárvár úrnője a példaképül állítható magyar nagyasszonyok
közül valóban a legközelebb állhat hozzánk – lett a névadó.
Kitört a II. világháború! Megszenvedte ezt az iskola is, amely „vándorolt”, mert épületét először
magyar hadikórház foglalta el, 1945 áprilisában pedig szovjet kórház került oda. A premontrei
gimnáziumban, a törvényszék épületében, a ferences kultúrházban folyt a tanítás – a légiriadók
miatt – gyakori megszakításokkal.
A háború után majdnem változatlanul folytatódott az iskola hagyományos élete, de a felszín
alatt fokozatosan jelentkeztek az új iskolapolitika és ideológia első jelei.
Az 1948/49-es tanévben állt be gyökeres fordulat. Az államosítás nem érintette iskolánkat, de
a politikai hatalomátvétel következményei annál inkább. Nevünk váratlanul Kanizsai Dorottya
Gimnáziumra változott.
Fontos lépés volt, hogy az 1991/92-es tanévben kis gimnazistákkal ismét megkezdődött a nyolc
évfolyamos gimnáziumi képzés, amely a tapasztalatok szerint beváltotta a hozzá fűzött
reményeket.
Változásokat hozott a 90-es évek vége. A tanulói létszám csökkenése magával rántotta a nyolc
évfolyamos képzést. Gimnáziumunk is változtatott, így 1998 óta ismét csak a négy évfolyamos
képzésre iskoláz be.
A következő változást a 2011/2012-es tanév hozta. Elindítottuk az 5 éves angol két tanítási
nyelvű képzést, melynek során az első évben intenzív angol nyelvtanulás zajlik, a következő 4
évben pedig a történelem, a biológia, a kémia, a földrajz és az informatika tantárgyakat angol
nyelven, csoportbontásban tanulják a tanulók.
A régmúlt és a közelmúlt évtizedei bizonyítják, hogy a Kanizsai Dorottya Gimnázium tekintélyt
vívott ki magának Vas megye közoktatásában, közművelődésében. A volt diákok – szülők –
szeretik egykori alma materüket. Ez megnyilvánul az érettségi találkozókon. Ezt igazolja a
Kanizsai Dorottya Gimnázium Baráti Körének létrejötte, továbbá az, hogy sok volt diákunk ide
íratja be gyermekét. Családi generációk koptatták már az öreg iskola lépcsőit.
A Szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnáziumépülete Szombathely egyik legszebb
iskolaépülete, a belvároshoz közel, csendes, nyugodt, zöldövezetben helyezkedik el. A
gimnázium hagyományaira építkezve legfontosabbnak továbbra is az idegennyelvi képzést
tartja, osztályai ennek alapján működnek. Ennek megfelelően angol, illetve német nyelvi
tagozatos osztályaink vannak, amelyekhez még hozzájárul az informatika emelt óraszámú
képzése. A 17 osztályban közel 550 tanuló jár, 42 pedagógus segíti őket az érettségi vizsgához
és a felsőoktatási intézményekbe való bejutáshoz.
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1. Az iskola nevelési programja
1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai
A gimnáziumunk nevelőtestülete alapvető feladatának tekinti az érettségire és felsőfokú
tanulmányok folytatására való felkészítést, valamint a tehetséggondozást. Célunk, hogy
tanulóink korszerű, általános műveltséggel rendelkezzenek, motiváltak legyenek a tanulásra,
munkára, hogy sokoldalúan képzett, a változó körülményekhez alkalmazkodni tudó fiatalokat
neveljünk.
Olyan ifjú felnőtteket kívánunk nevelni, akik korszerű, általános műveltséggel rendelkeznek,
motiváltak a tanulásra, munkára, valamint képesek az egészséges életvezetésre. Megismerik, és
magukénak vallják a tradicionális erkölcsi értékrendet, a magyarsághoz, szülőhelyükhöz
tartozásukat, ugyanakkor alkalmazkodni tudnak napjaink változó körülményeihez és
elsajátítják a modern polgári léthez elengedhetetlen magatartási normákat, modelleket, a
demokrácia alapvető szabályait. Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink lássák hazánk helyzetét
Európában, értsék és elfogadják az európaiság szellemiségét, törekedjenek más kultúrák
megismerésére.
A tanulóval kapcsolatos elvárások:
 Törekedjen minél szélesebb körű tudás megszerzésére.
 Alakuljanak ki benne azok a kompetenciák, amelyek a sikeres élet és a munkába állás
feltételei.
 Alakuljon ki olyan értékrendje, amely közelít a társadalmi normákhoz.
 A közösségi normák figyelembevételével valósítsa meg önmagát, legyen egyéniség.
 Globalizálódó korunkban is tartsa fontosnak a nemzeti hovatartozást.
 Legyen nyitott a sok irányból érkező információk, értékek iránt, de következetes
értékrendje segítségével tudjon szelektálni e tartalmak között.
Az iskola által közvetített értékek:
 Kétféle értéktípus közvetítését tartjuk fontosnak: egyrészt gyakorlatiakat, amelyek a
továbbtanuláshoz, pályaválasztáshoz szükségesek, illetve olyanokat, amelyek
alkalmassá teszik a tanulókat a társadalomba való beilleszkedésre: ezek kulturális,
jellembeli, magatartásbeli, erkölcsi értékek. Ezen értéktartalmakat következetes
pedagógiai munkával és személyes példamutatással kívánjuk kialakítani.
Célok és feladatok
A Szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnázium azonosul az alapvető gimnáziumi célokkal:
egészséges, a világra nyitott tanulókat képez, akik alkalmasak a felsőfokú oktatási
intézményekben továbbtanulni. Alapvető cél tehát a továbbtanulásra való készítés. Ennek
érdekében kiemelt szerepet szán az idegen nyelvek oktatásának, a magyar nyelv helyes
használatának, az informatikai képzésnek. Ezen kívül természetesen jelentős szerepet kap a
helyes természettudományos kép megalapozása, hangsúlyos a művészeti nevelés és nem utolsó
sorban az egészséges testkultúra elsajátítása.
A kiemelt területként kezelt idegen nyelv oktatása érdekében angol és német nyelvből emelet
óraszámú képzést valósítunk meg minden osztályunkban. 2011/2012-es tanévben elindítottuk
az 5 évig tartó angol két tanítási nyelvű képzést, melynek során az első évben intenzív angol
nyelvtanulás zajlik, a következő 4 évben pedig a történelem, a földrajz, és célnyelvi civilizáció
tantárgyakat angol nyelven csoportbontásban tanulják a tanulók.
Az informatika oktatása szintén ilyen szerepet kap: a kerettantervi óraszámokhoz képest
megnövelt óraszámban tanulják a tantárgyat. A későbbi évfolyamokon lehetőséget biztosítunk
a magasabb szintű felhasználói ismeretek megszerzésének.
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A Szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnáziuma természettudományos oktatásért című,
TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0045 jelű projekt alapján különös figyelmet szentel a
természettudományos képzésnek.
Lehetőségeinket is figyelembe véve fejleszteni kell tárgyi eszközeinket, részben a változó
tananyagtartalmak miatt, részben a korszerűsítés szükségessége miatt. Ezen feltételek
megteremtése talán a legnehezebb feladat.
A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van
személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi
beilleszkedéshez és a munkához.
A nevelő-oktató munkánkba a NAT-ban megfogalmazott kulcskompetenciákat és kiemelt
fejlesztési területeket kívánjuk beépíteni.
Kulcskompetenciák a NAT alapján:








A tanulás kompetenciái
A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi)
A digitális kompetenciák
A matematikai, gondolkodási kompetenciák
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák

Feladatainkat a Szülői Munkaközösség Egyesülete által megfogalmazott mottó alapján
végezzük: „Do ut des, do ut facias, facio ut des, facio ut facias” (Adok, hogy adj, adok, hogy
csináld, csinálom, hogy adj, csinálom, hogy csináld”). Ehhez kapcsolódik a gimnázium
nevelőtestületének „kiegészítése”: „Követelek Tőled, mert tisztellek!”
Ökoiskola
Az iskolában folyó oktató és nevelő munkában évek óta nagy hangsúlyt kapott a fenntartható
fejlődés.
2016 januárjától Ökoiskolaként még jobban előtérbe kerültek ezen szempontok a tanórák,
témahetek, ökoprogramok keretében. 2020 júniusától az újra pályázás eredményeként az
intézmény ismét elnyerte a címet. Vállalta a gimnázium közössége, hogy programjaival és
rendezvényeivel nagyobb hangsúlyt kap a magyar kultúra és az iskolai hagyományok
népszerűsítése, az egészség megőrzése és a környezeti nevelés.
1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
Célunk: a tanulók harmonikus személyiségének kialakítása az érzelmi, értelmi, testi nevelés
egyensúlyával.
A gimnáziumunkba érkező tanulók döntően megfelelő erkölcsi tulajdonságokkal, magatartási,
életviteli jellemzőkkel rendelkeznek. A többség szorgalmas, kitartó. A családok komoly
hangsúlyt fektetnek a tanulók nevelésére, kiegyensúlyozott fejlődésükre, amelyben fontos
emberi értékek jelennek meg: tisztelettudás, becsületesség, őszinteség, fegyelmezettség,
nyitottság a környezetre, érzelmi gazdagság. Célunk, hogy ezeket a tulajdonságokat erősítsük.
Különös figyelmet szentelünk a kor kihívásainak megfelelő tulajdonságok fejlesztésére: gyors
reagálás a környezet változásaira, gyors akklimatizálódás az új körülmények között, váltani és
változtatni tudás. Iskolánk azonban a hagyományos értékek, a kortól független állandó értékek
preferálását tartja elsődlegesnek és legfontosabbnak!
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A személyiségfejlesztés minden tantárgy tanításának része, minden tanár a saját szakterületén
és egyéniségével formálja a diákot. A tanórán kívüli iskolai tevékenységek szerepe különösen
fontos. A szabadidős tevékenységek összehangolása az ezért felelő pedagógus(ok) kiemelt
feladata.
A személyiség megismerésének lehetőségei, eszközök, eljárások:
A tanórai kapcsolatteremtés, kapcsolattartás mellett a megismerés fontos színterei: órán kívüli
szakmai találkozások (szakkörök, tanulmányi kirándulások) az iskolai diákrendezvények
(előbbiekben részletezve), az iskola hagyományait őrző rendezvények (fentebb ismertetve).
A megismerés folyamatában mindenki részt vesz, aki valamilyen formában kapcsolatba kerül
az iskola növendékeivel (az igazgatótól a portásig). A módszerek egyediek és alkalomhoz,
személyhez adaptáltak, hiszen nincs két azonos személyiség, így a hozzájuk vezető út sem
uniformizálható.
Fejlesztési tevékenységek, eszközök, eljárások
Oktatási struktúránk tantárgy-centrikus, ezért minden szaktanár saját tudományágának
megfelelően, speciális eszközeinek felhasználásával, s – nem utolsó sorban – saját
egyéniségének pozitív kisugárzásával végzi fejlesztő tevékenységét.
Az osztályfőnök „pótszülő”. Tevékenysége nem korlátozódik az osztályfőnöki órákra vagy az
osztálykirándulásra. Figyelme szinte folyamatosan tanítványaira irányul, s állandó segítő
támogatásával kíséri végig tanítványait a gimnáziumi évek alatt.
Az iskola hagyományaiban rejlő lehetőségeket előbbi részben taglaltuk, kiemelve a múlt és
jövendő szoros kapcsolatát.
A diákmozgalom a közösségfejlesztés igen jelentős terepe, erről a következő részben külön
szólunk.
Mindazokon a találkozásokon, ahol a megismerésre lehetőség nyílik, a személyiség pozitív
befolyásolására is fel kell használni: elsősorban a személyes jó példát mutatva, illetve felhívni
a figyelmet a követendő példákra. Amennyiben az intézmény tanárai által ismert és elismert
szakember vezet személyiségfejlesztő tréninget, úgy tanulóink részvételét támogatjuk.
A személyiség fejlesztésében kiemelt szerepet kap a jövőben az 50 óra közösségi szolgálat,
melynek során a szociális érzékenység kibontakoztatását, a segítségnyújtást sajátítják el a
diákok.
Célunk a harmonikus személyiség fejlesztése:
 pozitív emberi értékek, tulajdonságok kialakítására törekvés (a szeretet, a jóság, a
becsületesség, az őszinteség, az önzetlenség, a szorgalom, a segítőkészség, a tolerancia,
a felelősségérzet példáinak erősítése)
 helyes önismeretre nevelés és énkép kialakulásának segítése (az értelmi és érzelmi oldal
egészséges arányának kifejlesztésére törekvés, a sikerek és kudarcok feldolgozásának
segítése)
 az együttműködési képesség és az egészséges versenyszellem kialakítása, az empátia
képességének fejlesztése (különös tekintettel a sajátos nevelési igényű tanulók
integrációjára)
 a munka, az erőfeszítés és az általa létrehozott szellemi és anyagi javak megbecsülése
 a kezdeményezőkészség, az önállóság, a személyiség maximális tisztelete
 a játék személyiségformáló erejének felismertetése és erősítése
 a nyelvi, kulturális, vallási és egyéb sokszínűség elfogadtatása, az emberi jogok teljes
körű tisztelete
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Célunk a harmonikus családi élet értékeinek megismertetése, elfogadtatása:
 a tanulók családhoz való kötődésének erősítése
 a szülők iskolához való kötődésének erősítése
 az iskola és a család kapcsolatának elmélyítése
 a szülői elvárások, igények megismerése
Célunk a korszerű, általános műveltség biztosítása:
 magas színvonalú anyanyelvi kultúra elsajátíttatása
 a kommunikációs készség sokoldalú fejlesztése
 a humán és reál értékek egyenrangúságának biztosítása
 az absztrakt gondolkodás, a tudományos és a művészi modellalkotás képességének
fejlesztése
 két idegen nyelv alkalmazási szinten való elsajátíttatása
 korszerű társadalomtudományos ismeretek megalapozása
 korszerű természettudományos ismeretek megalapozása (törekszünk arra, hogy
gimnáziumunk tanulói a fizika, a kémia, a biológia, a földrajz, az informatika tantárgyak
valamelyikét vizsga szinten elsajátíthassák)
 a nemzeti, az európai és az egyetemes kulturális örökség megismertetése, az esztétikum
mindennapi életben betöltött szerepének megmutatása
 az információs társadalom technológiáinak átfogó, magabiztos és kritikus használata
Célunk az alkotó gondolkodásra és gondolkodva cselekvésre nevelés:
 aktív résztvevője legyen a diák a tanulási - tanítási folyamatnak
 az ismeretek tárgyilagos és többoldalú közvetítése
 a vallási és világnézeti információk tárgyilagos és többoldalú közvetítése
 a tanórákon kiemelt a szerepe mind a tanulói, mind a tanári kreativitásnak
 az eredményes tanulási módszerek megismertetése
 a tudományos kutatás alapjainak, módszereinek elsajátítása
 a megszerzett tudás hasznosítása önálló feladatokban (előadások, pályamunkák, tanulói
kísérletek, műhelymunkák művészeti csoportokban)
 a folyamatos önképzés képességének és igényének kialakítása
 az önálló véleményalkotási képesség, a logikus érvelés fejlesztése
Célunk a színvonalas, következetes oktatás:
 a sikeres továbbtanulás megalapozása (esetleg több irányban is)
 a tanulók egyéni képességeinek, eltérő haladási sebességének megfelelő többszintű
oktatási formák biztosítása a tehetséggondozás és az egyéni fejlesztés céljából is:
 emelt óraszámok, tagozatok
 csoportbontások
 sajátos nevelési igényű tanulók egyéni fejlesztése a sajátosság típusának megfelelő
szakértő bevonásával
 a kétszintű érettségi vizsgára való felkészítés
 korszerű informatikai ismeretek átadása és használata (felhasználói és/vagy
programozói ismeretek, ingyenes Internet-hozzáférés)
 a tehetséges tanulók felkészítése az országos tanulmányi, kulturális és sportversenyekre.
Minden tanulóra vonatkozóan kiemelten kezeljük a következő területeket:
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magyar nyelv és irodalom: a magyar- és világirodalomban való jártasság, a jó
kifejezőkészség, megfelelő kommunikációs képességek, a gondolatok szóbeli és
írásbeli kifejezésének pontossága elengedhetetlen az élet bármely területén való
érvényesüléshez
 történelem: minden érettségizett diákunk rendelkezzen az alapvető történelmi és
állampolgári ismeretekkel, hogy megfelelően viszonyuljon Európa, Magyarország belés külpolitikai megítéléséhez, illetve eligazodjon az európai történelmi folyamatokban
 matematika: alaptantárgy valamennyi természettudományos tárgy jó színvonalú
elsajátításához, a logikus gondolkodás kialakításához
 idegen nyelvek: minden érettségizett tanulónk legalább egy idegen nyelven B2 szinten,
a másikon A2 szinten tudjon kommunikálni.
 informatika: nem tekintjük feladatunknak számítástechnikai szakemberek képzését, azt
azonban igen, hogy minden tanulónk ismerje a számítógép használatának alapjait, képes
legyen önállóan szövegszerkesztési program és Internet használatára
 testnevelés: jó tárgyi feltételeink lehetővé teszik, hogy tanulóinknak biztosítsuk a
mindennapos testmozgást, a szellemi és fizikai terhelés összhangját.
Gimnáziumunkban nagyon fontosnak tekintjük a tehetséggondozást. Célunk a továbbtanulni
szándékozó tanulóink felkészítése egyetemi tanulmányokra, valamint tanulmányi versenyeken
való sikeres szereplésre.
A célok elérését szolgáló legfontosabb feladataink, legjelentősebb tevékenységeink, nevelési
eszközök, eljárások:
















a vizsgakövetelményeket is figyelembe vevő megfelelő tárgyi tudás kialakítása
a tanítási órák hatékonyságának biztosítása
háziversenyek szervezése, lebonyolítása
motiválás, felkészítés a versenyekre
szakkörök, speciális tanulócsoportok kialakítása és működtetése
érettségi vizsga előkészítése, megszervezése
az egy osztályban tanító tanárok és az osztályfőnök kapcsolatának erősítése
a munkaközösségeken belüli kapcsolatok fejlesztése
a felsőoktatási intézményekkel és egyéb tudományos, társadalmi szervezetekkel
meglévő kapcsolataink továbbfejlesztése, új kapcsolatok kiépítése
bizonyos tantárgyakat emelt óraszámban tanítunk
megfelelő tárgyi feltételek biztosítása
rendszeres részvétel továbbképzéseken
A tanítási órákba a lehetőségekhez képest minél több kreatív gyakorlatot építünk
be:
 önálló problémamegoldás
 elemzések készítése
 kiselőadások
 önálló gyakorlatok
 feladatok algoritmizálása (folyamatok megtervezése)
Tanórán kívül is végzünk kreativitást fejlesztő tevékenységeket:
 műsorok, iskolai ünnepélyek, rendezvények szervezése, lebonyolítása (pl.:
gólyaavató, szalagavató, diáknap lebonyolítása)
 szakkörökön, háziversenyeken és egyéb önálló munkát igénylő (pl.: internetes,
levelezős) versenyeken való részvétel
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Csoportbontás esetén több lehetőséget biztosítunk az önálló szóbeli
megnyilatkozásokra.
 A nyelvtanárok kommunikatív nyelvoktatást alkalmaznak.
 Számítógépparkunkat és szoftverállományunkat folyamatosan bővítjük és
korszerűsítjük.
 A diákok olyan önálló feladatokat kapnak szakórákon, melyek megvalósításához
szükséges a számítógép.
 Lehetővé tesszük a számítógépek használatát a diákok számára a tanítási időn kívül
is.
 A könyvtár állományát folyamatosan bővítjük.
 Ösztönözzük diákjainkat a széleskörű könyvtárhasználatra. (pl: könyvtárhasználat,
internethasználat, CD, stb.)
 A tanulás: mozgások, viselkedésmódok, készségek elsajátítását, látási, hallási stb.
tapasztalatok szerzését tartalmazza. Az iskolai tanulás folyamatában
megkülönböztetünk lecke- és problématanulást. Az első esetben a már kész anyag
memóriában rögzítéséről beszélünk, a másodikban a célhoz való eljutás érdekében
önálló út és mód kereséséről.
 A művészeti tevékenységek: az esztétikai nevelés középponti tényezői, melyeknek
segítségével az ifjakat nemcsak a művészi alkotások tudatos élvezésére, a bennük
való gyönyörködésre tesszük alkalmassá, hanem arra is inspiráljuk őket, hogy aktív
résztvevői legyenek valamely művészeti ágnak.
Ennek műhelyei: a Szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnázium Énekkara, a képzőművészeti
szakkör, az irodalmi színpad.
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1.3 A teljeskörű egészségfejlesztéssel (TIE) kapcsolatos pedagógiai feladatok
Az Egészségügyi Világszervezet az egészséget alapvető emberi jognak, az „élethez szükséges
erőforrásnak” tekinti.
A mai társadalmi helyzetünkben előkelő szerepet foglal el az egészségnevelés, a testi és lelki
egészségnevelés egyaránt! Ennek következtében iskolánk egyik legfontosabb feladatává vált a
tanulók egészségnevelésének kiemelt kezelése, a tanulók folyamatos tájékoztatása,
ismereteinek gyarapítása, tapasztalatok átadása az egészségnevelés minden egyes oldaláról való
megközelítésében.
Célok:
Iskolánk feladatának tekinti, hogy olyan értékrendszert alakítson ki a diákságban, amelynek
alapját képezi az élet és minden létező tisztelete. Nevelési céljaink ahhoz igazodnak, hogy a
diákok megfelelő ismeretekkel rendelkezzenek az egészséges életmód kialakításához, melynek
része a testi és a lelki egészség, valamint célunk, hogy az egyén, a megszerzett
értékrendszeréhez méltóan, képes legyen a közösség, illetve a társadalom felelős és aktív
részesévé válni.
A teljes körű egészségfejlesztés célja, hogy a nevelési-oktatási intézményben eltöltött időben
minden gyermek részesüljön a teljes testi-lelki jóllétét, egészségét, egészségi állapotát
hatékonyan fejlesztő, a nevelési-oktatási intézmény mindennapjaiban rendszerszerűen működő
egészségfejlesztő tevékenységekben.
Napjainkban az egészségnevelési tevékenység fő célja, hogy képessé tegye az embereket arra,
hogy egyre növekvő kontrollt szerezzenek saját egészségük felett, többet törődjenek saját
egészségükkel, és mindezekhez rendelkezzenek szükséges információkkal és lehetőségekkel.
Cél még a jobb egészségi állapot elérése, amely hozzásegít különböző törekvések
realizálásához, az igények nagyobb fokú kielégítéséhez, a környezethez való nagyobb mérvű
alkalmazkodáshoz, valamint a teljesítőképesség növekedéséhez.
Cél továbbá az iskolánkba járó diákok lelki egészégének ápolása és fejlesztése. A
gimnáziumban folyó lelki egészségfejlesztés célja, hogy elősegítse a kiegyensúlyozott pszichés
fejlődést, támogassa a gyermek, tanuló esetében a környezethez történő alkalmazkodást,
felkészítsen és megoldási stratégiákat kínáljon a környezetből érkező ártalmas hatásokkal
szemben, így csökkentve a káros következményeket, továbbá pozitív hatást gyakoroljon a
személyiséget érő változásokra.
Feladatok:
A tanulók értsék meg a helyes táplálkozás, testápolás, öltözködés élettani, kémiai, biológiai,
fizikai hátterét, ismerjék meg az élvezeti cikkek hatásmechanizmusát, veszélyeinek fiziológiai
okait. Legyenek tisztában az alapvető balesetvédelmi, betegápolási teendőkkel. Ismerjék meg
a kamasz- és serdülőkori fejlődés testi és lelki törvényszerűségeit, készüljenek fel az ezzel járó
problémák kezelésére. Váljon életformájukká, belső igényükké a rendszeres testmozgás,
sportolás, kirándulás.
1.3.1 Az egészségfejlesztés iskolai feladatai
Mi az egészség? Az alapszó (az egész) jelentése: „ép”, „teljes”, „sértetlen”.
Akkor vagyunk egészségesek, ha zavartalan az életműködésünk, ami a testi és a szellemi-lelki
épségre és harmóniára egyaránt vonatkozik.
Az egészségfejlesztés, az egészség-megőrzés fő célja, hogy képessé tegye a diákokat arra, hogy
egyre növekvő kontrollt szerezzenek saját egészségük felett, többet törődjenek egészségükkel
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és rendelkezzenek az emberi szervezet működésével, a betegségek megelőzésével, az
életvezetéssel kapcsolatos ismeretekkel.
Az egészségfejlesztés egyik legfontosabb színtere az iskola, ahová a diákok több éven keresztül
járnak és személyiségfejlődésük még olyan fejlődési periódusban van, hogy eredményt lehet
elérni a megfelelő életvitel kialakításában. Ha változást akarunk elérni a diákok egészségi
állapotában, akkor még az ártalmakkal való találkozás előtt kell segítséget nyújtanunk, ez a
könnyebb un. felvilágosító munka, másrészt olyan képességeket és készségeket kell kialakítani,
amelyek megkönnyítik kritikus helyzetekben a választást, a döntéshozatalt.
Gimnáziumunk kiemelt figyelmet fordít a gyermek, a tanuló egészséghez, biztonsághoz való
jogai alapján a teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokra, amelyek különösen
a) az egészséges táplálkozás,
b) a mindennapos testnevelés, testmozgás,
c) a testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a
szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése,
d) a bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése,
e) a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás,
f) a személyi higiéné területére terjednek ki.
Pedagógiai célok
• az általános célokra vonatkozó érték- és szokásrendszer érzelmi, értelmi, és erkölcsi
megalapozása
• érzelmi és értelmi környezeti nevelés
• tolerancia és segítő életmód kialakítása
• az életminőség fogyasztáson túlra mutató eleminek keresése
• az egészséges életmód fontosságának megértetése
• az egészség és a környezet összefüggéseinek felismertetése
• az egészség és társadalom összefüggéseinek felismertetése
• jövőbetekintő gondolkodás fejlesztése
• problémamegoldó gondolkodás, döntésképesség fejlesztése
• tevékenységre, aktív szerepvállalásra, közösségi tevékenységre, együttműködésre való
nevelés
Mindennapos egészségvédő feladatok:
• a pedagógus a diákkal való találkozás alkalmával megtekinti a tanulók ruházatát,
tisztaságát, a beteggyanús tanulókat orvoshoz irányítja
• Pedagógiai munkájával oldja a beszámolástól való félelmet
• Iskolai baleset-megelőzés
• tanterem, folyosó tisztaságának megőrzése
• állandó tanácsadás a védőnő közreműködésével (higiéné, szexuális élet,
fogamzásgátlás, abortusz, terhesség, nemi betegségek, daganatos betegségek –
önvizsgálat, drog, alkohol, dohányzás, testsúlyproblémák, elsősegély-nyújtási
alapismeretek témakörökben)
Higiénés nevelés
• tanulók higiénés állapotának ellenőrzése
• környezethigiéniára való nevelés (tantermek, folyosók, mosdók tisztasága)
• Lelki egészségvédelem
• Személyiségfejlesztő foglalkozások
• Önismeret-fejlesztő foglalkozások
• A kedvezőtlen pszichés állapot mielőbbi felismerése, visszaszorítása korrigálása (ezek
felismerése a szülők, a pedagógusok és a diákközösség együttes feladata)
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Tennivalók beteg gyermekekkel:
• iskolaorvos /védőnő megvizsgálja a gyermeket
• szükség esetén szülők értesítése
• adott esetben mentő értesítése, tanári kíséret biztosítása, a szülő értesítése
• gyógyszert pedagógus gyermek számára nem adhat
Egészségfejlesztő, egészségvédő feladatait a nevelőtestület részben a hagyományos tanórákon
végzi (biológia, osztályfőnöki), részben tanórán kívüli programokat szervez az iskolaorvos és
a védőnő bevonásával. Ezek: drogprevenciós előadások, foglalkozások, részvétel Szombathely
város egészségfejlesztő foglalkozásain – újraélesztés elsajátítása –, vetélkedőkön (pl.
elsősegély), sportversenyeken.
„Szombathely a segítés városa” keretében szervezett programokon való részvétel.
Biológia órán a tanulók megismerik testük felépítését, szervezetük működését, s számtalan
esetben irányíthatjuk figyelmüket az egészség megőrzésére. Elsősorban osztályfőnöki órákon
kell megismertetni diákjainkat az alkohol, a dohányzás és a drogok egészséget romboló, káros
hatásaival.
Az osztályfőnöki órák egészségfejlesztési tartalmának tanítása nem kíván semmilyen speciális
szaktárgyi tudást, de a valóban hatékony tanítás megfelelő tanártovábbképzésen való részvételt
tesz szükségessé. Elsősorban megfelelő népegészségügyi és oktatástechnológiai hangsúlyú
képzések ajánlhatók.
Feldolgozásra javasolt témák az egészségfejlesztés során:
 Felfogások az egészségről, az életmódról.
 Kortársaink
 Kapcsolatok és megjelenés
 A biztonság megőrzése
 Kockázatok és veszélyek
 Mit üzen a média?
 A család szerepe
 Társadalmi elvárások – devianciák
 Meg akarok felelni?
 A társadalmi együttélés szabályai
 A társadalmi normaalkotás folyamata (norma, szabály, szokás)
 Eltérés a normáktól: alkohol, drog, táplálkozás, párkapcsolati minták
 Önismeret, kommunikáció, pályaválasztás
 Döntések életmódomban, hatásai
 Közösségért érzett felelősség (a környezet)
 Helyem a világban
Az osztályfőnököket ebben a munkában segíti a védőnő, ill. meghívott orvos előadók az
ANTSZ munkatársai, akik a fertőző betegségek ismertetésével, nemi felvilágosítással járulnak
hozzá az egészségfejlesztéshez. Az osztályfőnöki órák keretén belül évfolyamonként 10 órát
fordítunk az Egészség és egészségvédelem témakörre.
Programunk:





Helyes napirend, szabadidő hasznos eltöltése
Az emberi test felépítése és működése
Az egészséges ember
A beteg ember
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Az egészséges életmód
Káros szenvedélyek
Fertőző betegségek
Szexuális kultúránk, fogamzásgátlás
AIDS
A család
Pszichikai egészség, depresszió
Környezetszennyezés, környezetvédelem. Környezeti ártalmak

Testnevelés órákon a mozgás örömének, egyes sportágak mozgásanyagának megtanításával
lehetőséget kínálunk a szabadidő hasznos eltöltésére, egészséges életmód kialakítására
ösztönözve a diákokat.
1.3.2 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása tanírási órákon belül (osztályfőnöki, biológia
és testnevelés óra) és délutáni csoportfoglalkozásokon valósul meg.
Iskolánk diákjai részt vesznek a Magyar Vöröskereszt által szervezett alapvető
elsősegélynyújtási ismereteket oktató képzéseken.
Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja:
Az elsősegélynyújtás célja az élet megmentése, a további egészségkárosodás megelőzése és a
gyógyulás elősegítése. Célja még a beteg mielőbbi végleges ellátásának elősegítése.
A tanulók az iskolai alapvető elsősegélynyújtói ismeretek elsajátítása során képessé válnak:
•
felmérni a veszélyforrásokat
•
tájékozódni a helyszínen
•
helyszínbiztosításra és a veszélyforrások kiiktatása
•
környezet- és betegvizsgálatra
•
vészhelyzetet felmérni,
•
vészhelyzetben nyugodtan, logikusan cselekedni,
•
szakszerűen segítséget kérni, mentőhívásra
•
sérülteket megvizsgálni,
•
elsősegélynyújtásra
A tanulók megismerik a sérült vizsgálatának lépéseit:
•
tudat és eszméletvizsgálat,
•
életjelenségek vizsgálata, (életjelenségek: keringés, légzés, tudat),
•
szájüreg átjárhatóságát biztosítása (szabad légutak).
•
egyéb tünetek vizsgálata.
A tanulók kompetenciáik ismeretében képessé válnak:
•
segítségnyújtásra vagy segítségkérésre,
•
az életveszély elsődleges elhárítására,
•
ájult sérült ellátására,
•
különböző eredetű sebek felismerésére elsődleges ellátására és vérzéscsillapításra.
A tanulók ismerik a sebellátás menetét:
•
seb ellenőrzésére
•
seb és sebkörnyék megtisztítása, fertőtlenítés menete és fontossága
•
vérzéscsillapítás
Hajszáleres vérzés felismerésére és kezelésére:
•
beteg megnyugtatása,
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•
•

seb környék fertőtlenítése,
steril fedőkötés.

A vénás vérzés felismerésére és kezelésére:
•
beteg megnyugtatása, leültetése
•
vérző testrész a szívnél magasabbra emelése
•
seb fölött a ruházat szorításának feloldása
•
nyomókötést felhelyezése
Az artériás vérzés felismerése és kezelésére:
•
a beteg leültetése megnyugtatása
•
a végtag magasba emelése
•
az artériás nyomáspont azonnali nyomása
•
artériás nyomókötés alkalmazása
•
a nyomáspont felengedése, kötés illetve vérzés ellenőrzése
•
mentőhívás
•
kötözés
Állati harapások és rovarcsípések elsődleges ellátására.
Ismernie kell a csípés tüneteit és kezelését:
Tünet:
•
•
•
•

fájdalom
viszketés
duzzanat a csípés helyén, majd test szerte
hidegrázás és verejtékezés

Kezelése:
•
•
•
•

fullánk eltávolítása,
csípés hideg borogatása,
antihisztamin vagy kalcium beadása,
ha a tünetek nem enyhülnek orvoshoz kell fordulni.

Égési és fagyási sérülések elsődleges kezelésére.
Felismeri az égési fokozatokat és tüneteit.
Égési fokozatok és tünetek
•
I. fokú égés tünete: Bőrpír, az égett terület fájdalmas.
•
II. fokú égés tünete: Égési hólyagok kialakulása.
•
III. fokú égés tünete: A bőr felső rétege teljesen elpusztul, égési seb keletkezik.
•
IV. fokú égés tünete: Teljes elszenesedés.
Égési sérülés kezelése:
•
hűtés folyó vízzel 15-20 percig,
•
fájdalom csillapítása,
•
mentők értesítése, ha 2 tenyérnél nagyobb az égési sérülés,
•
kötözés: laza steril fedőkötés.
Felismeri a fagyási sérülések tüneteit és kezelését
Fagyás tünetei:
•
bőr elszíneződése (vörös, majd lila aztán fehér)
•
testrész kezdetben elgémberedett, aztán érzéketlen lesz, majd felhólyagosodik,
bizsereg
•
fájdalommal jár
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Kezelése:
•
•
•
•

meleg helységbe kell vinni,
a lehűlt testrész langyos vízbe áztatni (nem forróba),
betegnek meleg teát kell adni,
ha nagy a fagyás kiterjedése, orvoshoz kell fordulni.

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái:
a) Az iskola minden tanulója a „Szombathely, a segítés városa” program keretében
megtanulja az újraélesztés alapvető szabályait. A tanulók képessé válnak újraéleszteni,
ami jelentősen növelheti keringésleállás esetén az érintettek túlélési esélyeit
közterületeken, munkahelyeken, sportolás közben vagy az élet bármely területén.
b) Az elsősegélynyújtás ismereteinek elsajátítása másik formája az osztályfőnöki óra.
Minden tanévben 10 tanóra témája az egészségfejlesztés témaköréből származik, ebből
2 az elsősegélynyújtási ismeretek elsajátítására fordítandó. A tanulók az iskolai védőnő
segítségével szimulációs játék, kérdőívek kitöltésével ellenőrizhetik ismereteiket.
c) Kémia órán: A tanulók megismerik a veszélyjeleket, a biztonsági előírások szerepét,
értelmét, teendőket egyes mérgezések esetén.
d) Fizika órán: Megismerik az elektromos áram hatását az élő szervezetre. Elsajátítják az
alapvető érintésvédelmi ismereteket, az élő rendszereket veszélyeztető fizikai hatások
elkerülését (érintésvédelem, villám, villámhárító, sugárvédelem).
e) Biológia órán: Alapfokú elsősegély-nyújtási és újraélesztési ismeretek oktatása, az
egyes szervrendszerek leggyakoribb betegségei, kezelésük, megelőzésük.
Kiemelt területek a vérzéstípusok és ellátásuk, a fertőtlenítés fontossága, a szívinfarktus
előjelei, teendők a felismerés esetén. Az alapvető újraélesztési protokoll.
Elsősegélynyújtás különböző típusú mozgásszervi sérülések esetén (nyílt és zárt törés,
rándulás, ficam, gerincsérülés, koponyaalapi törés felismerése és elsősegélye)
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1.4 A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos pedagógiai
feladatok
A közösségfejlesztés az a folyamat, amely az egyén és a társadalom közötti kapcsolatot
megteremti. Az egyéniség, személyiség csak közösségben, a közösség által válik
emberközpontúvá, alkalmazkodóképessége a társadalmi tények, normák kényszerítő erejének
hatására fejlődik, igazodik a kis- és a nagyközösségek rendszeréhez.
Nevelőtestületünk fontosnak tartja, hogy tanulóink érezzék: a Szombathelyi Kanizsai Dorottya
Gimnáziumnagy közösségének tagjai. Nevelési elveinkkel, képzési rendünkkel,
rendezvényeinkkel és helyi hagyományaink ápolásával az iskolához való kötődést szeretnénk
erősíteni.
A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai célkitűzéseink közül kiemelendőnek tartjuk,
hogy
•
minden tanuló ismerje meg a társas együttélés azon szabályait, amelyek a
közösségben való harmonikus kapcsolatok kialakításához elengedhetetlenek,
•
tanulóink tudjanak társaikkal és a felnőttekkel is adott témáról kommunikálni,
szerezzenek személyes tapasztalatokat az együttműködés, a konfliktusok közös
kezelése és megoldása terén; tanulják meg az egymás iránti toleranciát,
•
tanulóink legyenek képesek önálló, felnőtt életükben életmódjukra vonatkozóan
helyes döntéseket hozni, egészséges életvitelt kialakítani.
Törekszünk arra, hogy a nyilvánosság minden lehetséges eszközét felhasználva (iskolarádió,
faliújság, honlap, Kréta üzenetek, személyes kommunikáció) kapjanak a tanulók tájékoztatást
az őket érintő eseményekről, a nekik kínált lehetőségekről. A közösségfejlesztés főbb területei:
•
tanórák,
•
tanórán kívüli foglalkozások,
•
diákönkormányzati munka,
•
szabadidős tevékenység,
•
közösségi programok,
•
bel-és külföldi tanulmányi kirándulások
Iskolánk közel évszázados múltra tekint vissza. Egy ilyen nagy múltú intézmény életében a
hagyományoknak kiemelkedő szerepük van. A következőkben a hagyományápolás területeit,
feladatait fogalmazzuk meg.
Úgy gondoljuk, hogy a rendszeresen megrendezett, az iskola életében immáron
nélkülözhetetlenné vált rendezvények, programok, szokások hozzásegítenek bennünket ahhoz,
hogy diákjainkat hagyománytisztelő és közösségformáló erővé tegyük a társadalom számára.
E tervek megvalósítása azonban nagy feladatot ró nemcsak az iskola pedagógusaira, de a
diákokra, szülőkre is. Támaszkodni kívánunk a tanulóink fejében megfogant ötletekre, s várjuk
szüleik segítségét is a programok megvalósításához, ilyenformán teremtve új hagyományokat,
ápolva a régieket.
Mindezek megvalósítása érdekében az alábbi szervezeti, tantárgyi, rendezvény jellegű és
értékelési hagyományt kívánjuk erősíteni, illetve meghonosítani iskolánkban.
Szervezeti hagyományaink fontos részét képezi diákjaink és a szülők közössége által kiépített
szokások és események sora.
Házirendünk kialakítása és felülvizsgálata során fokozottan támaszkodni kívánunk az
"iskolahasználók", diákjaink által felvetett javaslatokra. Célunk, hogy a törvényben is rögzített
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tanulói jogokra és kötelességekre épülő házirendünk mindenki által betartható és be is tartott
alapokmánya legyen iskolánknak.
Különös hangsúlyt fektetünk a diákönkormányzat működésének biztosítására, mert azt
gondoljuk, hogy ez az életkor a legmegfelelőbb arra, hogy diákjainkban kialakítsuk a
demokráciával való élés alapjait. Ezért megteremtjük az összes tanuló számára egy olyan
fórumon a véleménynyilvánítás lehetőségét, ahol bárki saját problémáját felvetheti, s kérheti
annak orvoslását. Emellett támogatjuk a diákönkormányzatnak az iskolarádió szervezésével
kapcsolatos tevékenységét.
Az iskola életében lényeges szerep jut a szülőknek. A Szülői Munkaközösség munkánk segítése
és a gyermekek oktatásának előmozdítása végett létrehozta a Szülői Munkaközösség „Jövőnk
a gyermekünk” Egyesületét.
Igyekszünk bővíteni azon lehetőségek körét, melyeken keresztül külső segítséget kaphatunk
céljaink maradéktalan megvalósításához. Iskolánkhoz kötődik a KDG Baráti Kör, melyet
egykori diákjaink – akik ma már a civil társadalom jeles képviselői – alapítottak iskolájuk
támogatására, kapcsolattartásra az alma materrel.
Két önálló alapítvány is tevékenykedik az intézmény érdekében. Ezeken keresztül jelentős
(pályázati és szponzori) támogatás érkezik hozzánk. Működési feltételeiket biztosítva segítjük
elő tevékenységük kiteljesedését.
A gimnázium elősegíti a megyén belüli szakmai együttműködéseket, az intézményekkel való
közös gondolkodást abban, miképpen lehet a család, mint partner szempontot érvényesíteni.
Ennek érdekében közösségi eseményeit úgy szervezi, hogy más intézményekkel, iskolákkal,
civil szervezetekkel együttműködve, elősegítse az iskolai közösség fejlődését, megoldás
központú válaszokat találjon a társadalomból begyűrűző problémák kezelésére. Ennek
érdekében mind a szülők hatékonyabb bevonására, mind a fiatalok közösségi aktivitásának
fokozására új eszközöket keres, közösségfejlesztő módszereket alkalmaz.
Az elmúlt évtizedek során szerteágazó kapcsolatrendszert építettünk ki városunk
intézményeivel is: így számos általános iskolával (a beiskolázáshoz kapcsolódóan), ELTE
Savaria Egyetemi Központtal; (tanítási gyakorlatok, záróvizsgák, rendezvények), a Megyei
Művelődési és Ifjúsági Központtal, az AGORA Szombathelyi Kulturális Központtal, Weöres
Sándor Színházzal (színházi előadások, szakkörök). Továbbá a Művelődési és Sportházzal
(szalagavató), a Gyermekek Házával (tanulmányi és kulturális vetélkedők), a Bartók Béla
Zeneiskolával és a Szombathelyi Szimfonikus Zenekarral (ifjúsági és felnőtt bérleti
hangversenyek, különféle zenei rendezvények). Szakmai téren a Vas Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottsága és az ELTE Regionális Pedagógiai Szolgáltató és
Kutató Központ állandó segítője nevelő-oktató munkánknak. Gyermek- és ifjúságvédelmi
tevékenységünkben nagyon sok segítséget kapunk a Szombathelyi Rendőrkapitányság
munkatársaitól (közlekedés, fiatalkori bűnözés, kábítószer elleni küzdelem).
Vasi Diák Közösségi Szolgálattal is fontos a kapcsolat kialakítása a "Szombathely, a segítés
városa" programsorozat kapcsán. 2016. január 1-je után, a tanulók érettségi vizsgára
bocsátásának egyik feltétele, hogy 50 óra közösségi szolgálatot kell teljesíteniük, és erről
igazolással is rendelkezniük kell. A törvény meghatározása szerint a munkát lehetőleg három
évre lebontva kell teljesíteni. A közösségi szolgálat célja a személyiség fejlesztése, a szociális
érzékenység kibontakoztatása, a segítségnyújtás. A törvény meghatározza azokat a területeket
is, amelyeken ez a feladat teljesíthető. Ezek a következők: szociális, egészségügyi, kulturális,
közösségi, környezet és természetvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi, közös sport és
szabadidős tevékenységek óvodáskorúakkal, idősekkel, valamint sajátos nevelési igényű
gyermekekkel.
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Értékelési, jutalmazási, elismerési hagyományaink a régi, bevált és az újonnan kialakítandó
szokások ötvözeteként erősítik kiemelkedő tanulóink elismerését. A jutalmazások szorosan
kapcsolódnak jelentős rendezvényeinkhez.
Tanév közben egy-egy kimagasló eredmény vagy emberileg értékes tett elismeréseként a tanuló
szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói dicséretben részesül, melyet az iskolarádión keresztül a
diáktársak tudomására hozunk.
Az OKTV országos döntőjében az első tíz helyezett helyet kap a dicsőség-táblán.
A tanévzáró ünnepségen a kiváló tanulmányi eredményt elért, példás magatartású és szorgalmú
tanulók könyvjutalmat kapnak.
A négyéves magas színvonalú munka jutalmául az érettségizők a Baráti Kör, a Szülői
Munkaközösség Egyesület különdíjait vehetik át.
Ugyancsak a végzős hallgatók számára felújítjuk a szép hagyományt: a legjobbak a KDG arany,
ezüst, ill. bronz fokozatú Emléklapját kapják.
Rendszeresen megjelentetjük a KDG évkönyvét – ma már digitális formában is –, amelyben
nemcsak tanáraink és tanulóink névsorát, hanem pedagógiai programunk fő jellemzőit, a tanév
fontosabb eseményeit és elért sikereinket is bemutatjuk szűkebb és tágabb környezetünknek.
1.4.1 A tanítási órán megvalósítható közösségfejlesztő feladatok:
A közösségfejlesztés elsősorban az osztályfőnöki munka feladata, de az egyes szaktanárok
összehangolt munkájával lehet csak eredményes.
Az egyén élete során különböző csoportokban, közösségekben vesz részt. Az egyén fejlődése
nem történhet meg, ha viszonya nem rendezett az adott természetes, vagy társadalmi
közösségekhez. Az embert csak céltudatosan irányított közösségben lehet alakítani, ezért a
nevelés egyik alapja a közösségi lét, a közösség útján való nevelés. A közösség nemcsak a
közös célban és a közös munkában, hanem e munka közös megszervezésében is egyesíti tagjait.
A közösségek egymás közötti kapcsolatai, a kapcsolatok koordinálása lehetővé teszi, hogy a
közösségek rendszere hasson a tanulói személyiségre, elősegítve annak jó irányú fejlődését.
A közösségi lét talán legfontosabb területe a család. Az iskolának ugyan nincs alapvető
befolyása a családok „működésére”, mégis fontos feladat a tanulók családi hátterének
megismerése. Ez a megismerés két okból fontos: az egyik az, hogy családi problémák esetén
az iskola lehetőségein belül segítséget nyújtsunk a tanulónak. A másik ok az, hogy rámutassunk
– például osztályfőnöki órák keretében – a család szerepére, fontosságára, meghatározó
szükségességére.
Az iskolában lévő tanulók nagyon sok közösséggel találják magukat szembe. Ezek közül a
nevelési szempontból fontosabbakat emeljük ki. Ilyen az osztályközösség.
A gimnáziumban a tanuló személyiség fejlődése szempontjából továbbra is alapvető az
osztályok létrehozása. A (nevelési, oktatási) munka e keretek között folyik. Törekszünk arra,
hogy a kialakított osztálystruktúrákhoz a megfelelő tanárkollégát tudjuk megbízni
osztályfőnöki teendőkkel. Az elkövetkezendő időszakban fontos, hogy az osztályfőnöki
munkába a fiatalabb kollégákat is bevonjuk, még akkor is, ha e felelősségteljes munka anyagi
elismertsége rendkívül alacsony. Egy osztály jó működésének alapja a megfelelően kiválasztott
osztályfőnök.
A nevelőtestület az alábbi feladatok elvégzésére törekszik:
•
a tanulás támogatása segítségnyújtással, ellenőrzéssel, a tanulmányi és
munkaerkölcs erősítésével,
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•
•

a közvetlen tapasztalatszerzés lehetőségének megteremtése,
a tanulók tanulmányokkal kapcsolatos kezdeményezéseinek támogatása,
önállóságuk, öntevékenységük fejlesztése,
•
egységes követelményrendszer érvényesítése, összehangolt nevelési eljárások
alkalmazása.
Tantárgyi hagyományaink ápolása szűkös anyagi lehetőségeink miatt (sajnos) csak korlátozott
mértékű. Ennek ellenére a szaktárgyi versenyeken városi, megyei és országos szinten is
számtalan kiemelkedő eredményt könyvelhetünk el (Nyelvünkben élünk - anyanyelvi verseny,
Szép magyar beszéd, Arany János Balladamondó Verseny, Bolyai János Matematika Verseny,
Zrínyi Ilona Matematika Verseny, Varga Tamás Matematika Verseny, Arany Dániel
Matematika Verseny, Öveges József Emlékverseny, Mikola Sándor Fizika Verseny, Irinyi
János Kémia Verseny, Kitaibel Pál Biológia Verseny, OKTV szaktárgyi versenyei).
1.4.2 Az egyéb foglalkozások közösségfejlesztő feladatai:
A közösség- és egyénformáló szerepe van az iskola különböző szerveződéseinek, amelyekben
végzett munka komoly szerepet játszik tanulóink életében. Ilyen az iskolai Diáksportkör, az
énekkar, a különböző szakkörök, de a csoportbontásból adódó tanulói csoportok, valamint az
emelt szintű érettségire kialakuló csoportok. Ezek alakítása, formálása, nevelése, irányítása
meghatározó lehet a tanulói sikeresség szempontjából.
A nevelőtestület célja, hogy a tanórán kívüli foglalkozások kötetlenebb tevékenységi formái,
az itt szerzett élmények, tapasztalatok is a közösségfejlesztést szolgálják.
Szorgalmazzuk, hogy a diákok vegyenek részt tanórán kívüli foglalkozásokon – énekkar,
színjátszókör, sportköri foglalkozások, szakkör, felzárkóztatás, tehetséggondozás, honlap
szerkesztése – így az azonos érdeklődésű tanulók kisebb közösségekben is együtt lehetnek.
Feladataink:
- tanítványainkat a társas együttélés alapvető szabályaira megtanítsuk,
- a tevékenységek pedagógiai irányításával a közösséghez való tartozás és az egymásért
való felelősség érzését erősítsük, az együttműködés formáit megismertessük.
A művészeti körök közül évtizedekre visszamenően kimagasló és meghatározó tevékenységet
folytat a KDG Énekkara és a képzőművészeti szakkör.
Iskolánk diáksportköre teljes mértékben támogatja a tehetséges sportolók felfedezését és a
„sikersportágak” fejlesztését (kosárlabda, leánytorna, röplabda).
Kiemelt rendezvényeink a tanév rendjében:
Az aradi vértanúkra emléktáblájuk megkoszorúzásával emlékezünk október 6-án.
Október 23. - nemzeti ünnepünk iskolai szintű megünneplése.
A szalagavató bál végzős hallgatóink hangulatos búcsúzása a gimnáziumi évektől.
Iskolánk hagyományrendszerében mindig kitüntetett szerepet tölt be egyik legnagyobb nemzeti
ünnepünk, március 15-e méltó megünneplése.
Nemzeti ünnepünkhöz kapcsolódik a Megyei Képzőművészeti Kiállítás, melyen hosszú évek
óta sok-sok bontakozó tehetség mutatja be alkotásait.
A ballagási ünnepség az érettségire készülők hivatalos búcsúzása az alma matertől.
A Pedagógus Nap megünneplésének sokéves hagyományát továbbra is megőrizzük.
A tanév utolsó napjai a sport-, valamint természet- és környezetvédelmi napok.
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A tanévzáró ünnepség méltó zárása a rendezvénysorozatnak, ahol a kiemelkedő tanulmányi,
művészeti és sporteredményt elért tanulók jutalmazására, valamint kimagasló munkát végző
pedagógusaink kitüntetésére is sor kerül.
1.4.3 A diákönkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai:
Nagyon jelentős szerepet kap iskolánkban a Diákönkormányzat. E szervezet alapjaiban ismét
az osztályokra támaszkodik, mégis egészen más szerepet tölt be. Itt tanulják meg tanulóink az
önálló társadalmi gondolkodást és a vele járó felelősségvállalást. Itt tudják megoldani azokat a
feladatokat, amelyek a tanulói jogokból adódnak. Itt tanulják meg a demokrácia alapjait. A
Gimnázium minden lehetőséget megad a Diákönkormányzat működéséhez, önálló
cselekvéséhez. Segít a Diákönkormányzat patronáló tanárának kiválasztásában, annak
munkáját támogatja. Az iskola segít – lehetőségeihez mérten – a diákság által szervezett
programok lebonyolításában (különböző rendezvények), a munkához kapcsolódó
adminisztrációban (levelezés, telefon, e-mail, stb.), minden olyan esetben, ami elősegíti a
Diákönkormányzat és a tanulók fejlődését. Az iskola igényli – és ezzel segíti is egyben a
Diákönkormányzatot – a diákok véleményét az iskolát érintő kérdésekben; a Házirend
kialakítását; a rendszeres Diákparlament megrendezését; a tanulói véleményeket az iskolai
minőségbiztosításban megfogalmazottak szerint.
Az iskolai diákönkormányzat tanulóink önirányító, önszervező közössége, melynek keretében
a tanulók a diákönkormányzatot segítő pedagógus vezetővel együtt, önállóan intézik saját
ügyeiket.
Célunk, hogy tanítványaink a diákönkormányzat működése során tanulják meg jogaikat
gyakorolni, a jogok által biztosított mozgásterüket kihasználni, gyakorolják állampolgári
szerepeiket. Szerezzenek tapasztalatokat a konfliktusok kezelésében, azok megoldásában;
tanulják meg a konszenzuskeresést. A diákönkormányzat saját működési szabályzata alapján
tevékenykedik.
Feladataink:
•
olyan közös érdekeken alapuló közös és konkrét célok kijelölése, amelyek az
egyéni érdekekkel is összhangban vannak,
•
a hagyományokon alapuló közösségépítő tevékenységek fejlesztése,
•
a régi tevékenységek mellett új hagyományok teremtése,
•
a diákság olyan közösséggé alakítása, fejlesztése, amely büszke saját sikereire,
eredményeire, értékeli a más közösségektől megkülönböztető tulajdonságait.
A Gólyaavató a kilencedik évfolyamosok bemutatkozása és ismerkedés a felsőbb éves
diáktársakkal.
A diáknap a művészeti bemutatók és sportvetélkedők napja, melyen mindenki megmutathatja:
"ki mit tud még?".
A tavaszi diákrektor-választás és fordított tanítási nap a Dorottya-bállal kezdődő
diákvigasságok lezárása.
1.4.4 A szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai:
A tevékenységformák kialakításakor törekszünk arra, hogy a résztvevők adottságára építve
érdeklődésük ne csak alkalmanként, véletlenszerűen érvényesüljön, hanem tartós aktivitásra
ösztönözzön.
Segítjük olyan csoportok kialakítását, amelyek az emberi kapcsolatok elmélyítése mellett
hatnak az egész személyiség fejlesztésére, valamint hatással vannak a pozitív töltésű életmód
kialakítására.
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Az osztályon belüli és az osztályok közötti kapcsolatok kiépülésében, az együvé tartozás
érzésének elmélyítésében jelentős szerepe van az iskolai rendezvényeknek. A társas együttlét
tartalmas programjai meghatározó élményt nyújtanak, miközben a kulturált viselkedés
gyakorlására is módjuk van.
Kapcsolódó programok:
Az óév ünnepélyes lezárása a minden évben megrendezésre kerülő bensőséges karácsonyi
hangverseny (Ferences templom).
A farsang megünneplése a hagyomány szerint névadónk, Dorottya napjához kapcsolódik: ez a
Dorottya-bál.
Április második felében a Bartók Terem ad otthont annak a nagyszabású művészeti estnek,
melynek keretében fellépnek egykoron az iskolánkban végzett jeles művészek, valamint
művészeti együtteseink és „művészjelölt” tanítványaink.
1.4.5 Jelképeink közösségfejlesztő hatása
Az összetartozás, közösséghez tartozás élményét jelképeink használata is mélyíti. Ezek a
jelképek a következők, és viselésük az iskolai rendezvényein kötelező:
 Az intézmény jelvénye
 Az iskola tanulóinak kötelező ünnepi viselete:
lányok: fehér blúz, iskola címerével hímzett sálkendő; sötét alj vagy nadrág.
fiúk: sötét nadrág, vagy öltöny; fehér ing; iskola címerével hímzett nyakkendő.


Az iskola hagyományos sportfelszerelése sötét nadrág és fehér póló vagy KDG feliratú
póló.
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1.5 A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök
feladatai
A pedagógusok alapvető feladatait a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 62.§a, feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk tartalmazza.
A pedagógus alapvető feladata a rábízott tanulók nevelése, oktatása, a kerettantervben előírt
törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési igényű tanuló esetén az egyéni
fejlesztési tervben foglaltak figyelembevételével.
Ezzel összefüggésben legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg:
•
nevelő-oktató munkájához tantervi programot készít, illetve választ, tanmenetet
készít, tankönyvet, taneszközt választ;
•
nevelő és oktató tevékenységében érvényesíti a Szombathelyi Kanizsai Dorottya
Gimnázium értékrendjét, hagyományait, ennek megfelelően tiszteletben tartja a
tanuló emberi méltóságát és jogait, az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan
közvetíti, és ezek elsajátításáról meggyőződik;
•
nevelő és oktató tevékenysége során figyelembe veszi a tanuló egyéni képességeit,
tehetségét, fejlődésének ütemét, ha a tanuló képessége, szorgalma és szándéka
alapján lehetséges, készítse fel emelt szintű érettségi vizsgára, illetve versenyekre.
•
minősíti a tanulók tanulmányi előmenetelét;
•
átadja a tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges
ismereteket; ha észleli, hogy a tanuló balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye
fennáll, akkor a szükséges intézkedéseket megteszi;
•
elősegíti a hátrányos helyzetben lévő tanítványának felzárkóztatását
tanulótársaihoz;
•
a szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztatja;
•
a szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ ad;
•
tanóráit és érdemjegyeit adminisztrálja;
•
az írásbeli feleleteket, dolgozatokat három héten belül kijavítja,
•
a témazáró dolgozatok időpontját a megírás előtt egy héttel közli a tanulókkal, és
adminisztrálja a Krétában;
•
a dolgozatok megtekintésére (tanár és szülő) lehetőséget ad;
•
követi a szaktárgyi óráin az általa tanított tanulók hiányzását, ha az eléri az éves
összóraszám 10%-át, jelzi az osztályfőnöknek. Ha eléri a 20%-ot, akkor jelzi a
tanulmányi igazgatóhelyettesnek.
•
az évközben adott érdemjegyek alapján év végi osztályzatot ad;
•
fegyelmi felelősséggel a vizsgaszabályzat előírásának megfelelően felügyeletet lát
el az érettségi, különbözeti, felvételi, osztályozó vizsgákon, tanulmányi
versenyeken;
•
összeállítja a belső vizsgák feladatait, vezeti a szóbeli vizsgákat;
•
részt vesz a nevelőtestületi és munkaközösségi értekezleteken, megbeszéléseken;
•
részt vesz iskolai rendezvények, programok előkészítésében, lebonyolításában, az
iskolai hagyományok ápolásában;
•
tanulmányi kiránduláson segíti az osztályfőnök szervezői, pedagógiai munkáját. A
kísérő pedagógusok a hatályos jogszabályok szerint felelősek a vonatkozó
rendelkezések betartására, az önként jelentkező kísérők, illetve egyéb jelen lévő
személyek a pedagógus-kíséretet nem helyettesítik. Az utazások megszervezésének
rendjét a Gimnázium SZMSZ-e (31. pont) tartalmazza.
•
fogadóórákon tájékoztatja az érdeklődő szülőket;
•
ellátja a tanulók felügyeletét az óraközi szünetekben;
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•
•
•
•

a tanulók esztétikai, higiénés nevelése értelmében megköveteli a tanulóktól
környezetük tisztán tartását, illetve a hetes kötelességének betartását (szellőztetés,
jelentés);
szakmai munkáját felkészülten, fegyelmezetten, következetesen magas színvonalon
az anyanyelv ápolására is hangsúlyt fektetve végzi;
eleget tesz titoktartási kötelezettségének.
A pedagógust munkakörével összefüggésben megilleti az a jog, hogy

a nevelési, illetve a pedagógiai program alapján a nevelési és tanítási
módszereit megválassza;

a helyi tanterv alapján a munkaközösség tagjaival egyeztetve megválassza
az alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket, taneszközöket;

hozzájusson a munkájához szükséges anyagokhoz, eszközökhöz,
dokumentumokhoz, információkhoz

a nevelőtestület tagjaként részt vegyen az intézmény nevelési, illetve
pedagógiai programjának tervezésében, az értékelésben; gyakorolja a
nevelőtestület tagjait megillető jogokat;

részt vegyen pedagógiai kísérletekben, tudományos kutatómunkában;

szakmai egyesületek, kamarák tagjaként vagy képviseletében részt vegyen
helyi, regionális és országos közoktatással foglalkozó testületek
munkájában;

személyét, mint a pedagógusközösség tagját megbecsüljék, személyiségi
jogait tiszteletben tartsák, nevelői, oktatói tevékenységét értékeljék és
elismerjék.

Az osztályfőnököt – a nevelési igazgatóhelyettessel és az osztályfőnöki munkaközösség
vezetőjével konzultálva – az igazgató bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a
felmenő rendszer elvét figyelembe véve.
Az osztályfőnök feladatai és hatásköre
Iskolánkban a hagyományos osztályfőnöki munka három fő területet ölel fel. Az osztályfőnök
teendőinek, kötelezettségeinek egy része adminisztrációs jellegű munka. Ilyenek az
osztálynaplóval,
anyakönyvekkel,
bizonyítványokkal
kapcsolatos
munkák,
a
pályaválasztásnak, tanulmányi versenyeknek stb. nyilvántartása, ezekkel kapcsolatos
összesítések és statisztikák.
Az osztályfőnöki munka másik része irányító, vezetőjellegű feladat. Az osztályfőnök saját
hatáskörében jutalmaz, vagy büntet, illetve ezeket az eljárásokat kezdeményezi. Felelős az
osztálya viselkedéséért, az osztálydekoráció elkészítésétől a kiránduláson tanúsított
magatartásukig. A teljes gimnáziumi vertikumra megtervezi, tanévekre lebontja és határozott
pedagógiai céllal tartja az osztályfőnöki órákat, tehát irányítja az osztályközösség nevelését.
Az osztályfőnöki munka harmadik része szervező, összehangoló funkció. Kapcsolatot tart az
osztályba járó tanulók szüleivel, az osztályban tanító tanárokkal, a kollégista tanulók
nevelőtanáraival, az iskola egészségügyi szolgálatával, a gyermek és ifjúságvédelmi felelőssel,
képviseli az osztályba járó diákok érdekeit, figyelemmel van a tanulók szociális helyzetére,
egészségügyi állapotára stb. Ezeket a feladatokat összehangoltan kell ellátni.
A hagyományos osztályfőnöki tevékenység említett három területe mellett a NAT, illetve a
kerettantervi követelmények teljesítése is részben az osztályfőnöki órákon történik.
Ezek a témák nem óráról órára megtanítandó elméleti anyagot jelentenek, hanem át-átszövik az
osztályfőnök, illetve az osztályba tanító nevelők pedagógiai munkáját.
Ezzel összefüggésben legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg:
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Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit,
munkája során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire.
Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását.
Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját, szükség szerint
órát látogat.
Kapcsolatot tart az osztály szülői munkaközösségével.
Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi
helyzetét.
A tanulók mulasztását adminisztrálja és összegzi.
Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület
elé terjeszti.
Szülői értekezletet tart.
Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: napló vezetése, ellenőrzése,
félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása,
továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása.
Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát.
Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra,
kapcsolatot tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével.
Különös gondot fordít a kiemelt figyelmet igénylő tanulókra.
Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok
megoldására mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek
szervezésében.
Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére.
Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok
megoldását.
Nevelő-oktató munkájához programot készít.
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1.6 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4§ (12) definiálja a kiemelt figyelmet
igénylő tanuló fogalmát.
Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló:
a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló:
aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló,
ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló,
ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló,
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló
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A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése és oktatása
Iskolánk az Alapító okiratában foglaltaknak megfelelően a Tanulási Képességet Vizsgáló
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által készített szakvélemény alapján ellátja
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének enyhén súlyos rendellenességével
küzdő sajátos nevelési igényű tanulók
 az ép értelmű mozgáskorlátozott tanulók
 ép értelmű érzékszervi fogyatékos – látás- és hallássérült- tanulók
 beszédfogyatékos tanulók integrált nevelését–oktatását az Aranyhíd EGYMI
közreműködésével.
Az SNI-tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt vevő pedagógus
 maximális mértékben tiszteletben tartja az SNI-tanulók emberi méltóságát és jogait;
 a tananyag feldolgozásánál a szakértői vélemény alapján kiadott igazgatói határozat
alapján jár el.
SNI tanulóink egyéni fejlesztését az Aranyhíd EGYMI utazó gyógypedagógiai hálózat
gyógypedagógusai végzik.
A nevelési-oktatási folyamat egyszerre egységes és differenciált: megvalósítja az egyéni
sajátosságokra tekintettel levő differenciálást és az egyéni sajátosságok ismeretében az
egységes oktatást.
A differenciált – egyéni és csoportos – eljárások biztosítják
1. az egyes területeken alulteljesítő tanulók felzárkóztatását, a lemaradás egyéni okainak
felderítésén alapuló csökkentését, megszüntetését.
2. a tehetséges tanulók fejlesztését, fejlődését, és az adott szakasznak megfelelő kihívások
elé állítják őket.
A tehetséggondozás és felzárkóztatás módszereiben a megújuló tanulásszervezési eljárások
alkalmazásával tesszük hatékonyabbá a fejlesztő munkát pl.:
•
•
•
•
•

differenciált tanulásszervezés
kooperatív technikák
tevékenységközpontú pedagógiák
fejlesztő értékelés bevezetése
a tapasztalatszerzés lehetőségeinek kitágítása, IKT eszközhasználattal.

Kiemelten tehetséges gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló,
aki átlag feletti általános vagy speciális képességek birtokában magas fokú kreativitással
rendelkezik, és felkelthető benne a feladat iránti erős motiváció, elkötelezettség.
Azokat a tanulóinkat, akik valamely területen több ismerettel rendelkeznek, ismereteiket
nagyobb és céltudatosabb formában használják fel, vagy könnyen érnek el jó eredményeket,
tehetségeseknek kell tekintenünk. Ezek a területek lehetnek tantárgyi vonatkozásúak, tantárgyi
specialitáshoz, részterülethez, tantárgyak fölötti ismeretekhez, vagy a művészetekhez, sporthoz
kapcsolódhatnak. A tehetséges tanulók segítése a tehetség felismerésével kezdődik. Fontos
feladat tehát, hogy a tanulói közösségekről, az egyéni teljesítményekről az osztályban tanítók
kellőképpen tájékozottak legyenek. Ehhez szükség lehet az osztályban tanító tanárok időnkénti
megbeszéléseire.
A tehetséges tanulókat szolgálja az egyes osztályokban kialakított speciális oktatás. Ennek
megfelelően minden induló osztályunkban kiemelt jelentőségű az idegen nyelv oktatása, emelt
óraszámban tanítunk – választás szerint – angol, illetve német nyelvet. Kny és K osztályainkban
két tanítási nyelvű (angol-magyar) program szerint tanítunk. Az ugyancsak kiemelt területként
kezelt informatika az „A” osztályban magasabb óraszámban, csoportbontásban kerül oktatásra.
A tehetség kibontakoztatására már a tanórai munka alatt is több lehetőség nyílhat. Ilyen a
differenciált foglalkozás. A differenciált foglalkozás keretében alkalom nyílik, hogy a
tehetséges tanuló többletmunkát, vagy speciális tevékenységet végezzen. Nyilvánvaló, hogy az
ilyen óravezetés a szaktanártól is átgondolt óratervezést, és több felkészülést igényel.
A pedagógus-óraszámok, illetve az iskolában eltöltendő munkaidő megváltozásával több időt
tudunk biztosítani a tanulókkal való egyéni, illetve csoportos foglalkozásokra. A csoportos
foglalkozások gyakorlatilag a szakköri rendszert jelentik. A tanulói igényeknek megfelelő
szakköröket el tudjuk indítani.
A tehetséggondozás további területe a tanulók versenyeztetése. A Szombathelyi Kanizsai
Dorottya Gimnázium hosszú évek óta támogatója, elősegítője a tanulmányi versenyeknek,
tanulóinak minden támogatást megad a versenyeken való szereplésre. Lehetőséget biztosítunk
a felkészülésre – adott esetben az egyéni készülést is támogatva.
Támogatjuk és elősegítjük különböző kulturális tevékenységek végzését: szervezünk iskolai,
valamint megyei képzőművészeti kiállításokat, amely ugyancsak megjeleníti tehetséges
tanulóinkat. Megszervezzük évenkénti hangversenyünket, amely keretében zenében tehetséges
tanulóink szerepelhetnek.
A Szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnázium pedagógusai figyelemmel kísérik a tanulók
életmódjában, magatartásában bekövetkező változásokat, iskolai teljesítményüket. Jelentős
negatív változás esetén a támogató odafordulás jelenti a segítségnyújtás kezdetét. Ahhoz, hogy
a látható probléma okát megtaláljuk, pontos információkra van szüksége, ami csak empatikus,
megértő és elfogadó légkörben lehetséges.
A valódi gond megismerését követően tud dönteni a pedagógus arról, hogy a problémával
történő segítő foglalkozáshoz rendelkezik-e elégséges pedagógiai eszközzel. Ha a feltárás
személyiségbeli, genetikai, idegrendszeri problémára derít fényt, külső szakember segítségét
kérjük (orvos, Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szombathelyi Tagintézménye, szakértői
bizottság stb.), ha a probléma átmeneti, a teljes regenerálódásig egyéni tanulási programot
dolgozunk ki. Ha a probléma a tananyag megértésének átlagosnál lassúbb folyamata, egyéni
korrepetálással segítünk.
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Iskolánk jellegéből fakadóan alacsony a tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók
száma, az őket segítő program az osztályfőnök irányításával, az osztályban tanító tanárok
részvételével végrehajtott személyre szóló feladat.
Hátrányos helyzetű tanulóinkat egész tanévben kiemelt figyelemmel, megfelelő pedagógiai,
pedagógusi hozzáállással kíséri az iskola ifjúságvédelmi felelőse, ha szükséges kapcsolatot
teremt a család mellett egyéb segítő szervekkel (családgondozó, gyermekjóléti szolgálat, Vas
Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szombathelyi Tagintézménye, stb.)
A KDG tanulóinak szociális-anyagi helyzete heterogén, ezért a Baráti Kör, a Szülői Egyesület
segítségével ösztöndíjhoz, eseti támogatáshoz juttatjuk rászoruló diákjainkat, de figyelemmel
kísérjük a fenntartó és az iskolát működtető Szombathely Megyei Jogú Város pályázati
lehetőségeit is.
A Szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnázium Alapító Okiratában foglaltak szerint SNI
(sajátos nevelési igényű) tanulókat fogad, akik integrált oktatásban részesülnek, elősegítve
eredményes szocializációjukat. Esetükben a tartalmi szabályozás és a gyermeki sajátosságok
összhangja ugyanolyan fontos, mint más gyermekeknél. Iskolai nevelés-oktatásuknak alapvető
célja a felnőtt élet sikerességét megalapozó kulcskompetenciák fejlesztése, az egész életen át
tartó tanulásra való felkészítés.
A sajátos nevelési igényű tanulók nevelés-oktatása során a NAT-ban meghatározott és a
kerettantervben részletezett kiemelt fejlesztési feladatok megvalósítása javarészt lehetséges, de
mindenkor figyelembe kell venni a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 47. §-ában
és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvében (2. melléklet a 32/2012.
(X. 8.) EMMI rendelethez) foglaltakat.
47. §-ában és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvében (2. melléklet
a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelethez) foglaltakat.
Ezért a fejlesztés a számukra megfelelő tartalmak közvetítése során valósul meg, és segíti a
minél teljesebb önállóság elérését. A fejlesztési követelmények igazodnak a fejlődés egyéni
üteméhez. A tartalmak kijelölésekor lehetőség van egyes területek módosítására, elhagyására
vagy egyszerűsítésére, illetve új területek bevonására.
A sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt vevő
pedagógus megközelítése az elfogadás, tolerancia, empátia, és az együttneveléshez szükséges
kompetenciák megléte. A differenciált nevelés, oktatás céljából individuális módszereket,
technikákat alkalmaz; egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához
alternatívákat keres. Együttműködik különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus
iránymutatásait, javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba. A sajátos nevelési igényű
tanulók számára szükséges többletszolgáltatásokhoz tartozik a speciális tankönyvekhez és
tanulási segédletekhez, továbbá a speciális gyógyászati, valamint tanulást, életvitelt segítő
eszközökhöz való hozzáférés, iskolánk e tekintetben minden információt megad az érintett
diákoknak.
SNI tanulóink a szaktanárok nagyobb odafigyelése mellett fejlesztő foglalkozásokon vesznek
részt, melyeket az Aranyhíd EGYMI gyógypedagógusai tartanak, mivel iskolánk nem
rendelkezik szakképzett fejlesztő gyógypedagógussal, pszichológussal. A tanulók egyéni
fejlesztő programját az Aranyhíd EGYMI gyógypedagógusai dolgozzák ki.
Vannak tanulóink, akik részképesség-zavarral küzdenek, ők a szaktanárok kiemelt figyelmére
számíthatnak.
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A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos eljárásrend
I.
1. Ha az iskolánkba érkező tanuló problémáját már az általános iskolában diagnosztizálták,
a tanulót az iskolaváltás okán (megerősítő) vizsgálatra küldjük.
2. Amennyiben a problémát a tanórán észleli a pedagógus, a szülő bevonásával vizsgálatra
küldjük a tanulót.
3. A szülő maga is kezdeményezheti gyermeke kivizsgálását.
A szakmai vélemény alapján az iskola igazgatója a tanuló iskolai munkáját illetően határozatot
hoz. A határozatot megkapja a szülők mellett az osztályfőnök, aki felveszi a kapcsolatot az
érintett szaktanárokkal, akik oktató-nevelő munkájukban a határozatban foglaltak szerint járnak
el.
SNI tanuló esetén az iskolavezetés felveszi a kapcsolatot az Aranyhíd EGYMI vezetőjével, aki
a szakszerű ellátásról gondoskodik.
A szakvélemény, és a határozat ellen a szülő fellebbezéssel élhet.
II.
A tanuló hátrányos helyzetét a (család által) benyújtott dokumentumok alapján a település
jegyzője határozza meg, ezt a végzést kapja meg az iskola. Hátrányos helyzetű tanulóinkat
egész tanévben kiemelt figyelemmel, megfelelő pedagógiai, pedagógusi hozzáállással kíséri az
osztályfőnök és az iskola ifjúságvédelmi felelőse.
III.
A kiemelten tehetséges tanulókat a szaktanárok mentorálják, megkeresik számukra a kiugrás
lehetőségeit.
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1.7 Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi rendje
A Szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnázium nevelőtestülete a Knt. 46.§ és 48.§, valamint a
20/2012. EMMI rendelet 120.§ alapján biztosítja,
a) hogy a tanulók hozzájussanak a jogaik gyakorlásához szükséges információkhoz,
tájékoztatjuk őket a jogaik gyakorlásához szükséges eljárásokról,
b) hogy a tanulók az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt
nyilvánítsanak minden kérdésről, az őket nevelő és oktató pedagógus munkájáról, az
iskola, működéséről, továbbá tájékoztatást kapjon személyét és tanulmányait érintő
kérdésekről, valamint e körben javaslatot tegyen, továbbá kérdést intézzen az iskola, a
vezetőihez, pedagógusaihoz, a diákönkormányzathoz, és arra legkésőbb a
megkereséstől számított tizenöt napon belül érdemi választ kapjon,
c) hogy a tanulók személyesen vagy képviselőik útján – jogszabályban meghatározottak
szerint – részt vegyen az érdekeiket érintő döntések meghozatalában,
d) hogy a tanulók érdekeik képviseletére diákönkormányzatot hozzanak létre,
e) hogy azokban az ügyekben, amelyekben a diákönkormányzat véleményének kikérése
kötelező, a diákönkormányzat képviselőjét a tárgyalásra meghívja, és az előterjesztést,
valamint a meghívót – ha jogszabály másképp nem rendelkezik – a tárgyalás határnapját
legalább tizenöt nappal megelőzően megküldi a diákönkormányzat részére.
A tanulók jogaik gyakorlása során nem sérthetik társaik és a közösség jogait.
A tanulók tájékoztatásának fórumai:
a) szakmai, szaktárgyi,
b) általános nevelési, szervezési,
a) elsősorban az adott osztályt (csoportot) tanító nevelő, illetve az illetékes szakmai
munkaközösség részéről; a versenyek, vizsgák szervezése és lebonyolítása a következő "úton"
történik: tanulmányi igazgatóhelyettes – szakmai munkaközösség vezetője – szaktanár –
érintett tanulók.
Egyes esetekben az osztályfőnök (szükség szerint) közreműködhet szakmai kérdések
koordinálásában.
b) Elsősorban az osztályfőnök feladata az iskolavezetés által kiadott (s a jogosult szervezetek
által elfogadott) rendelkezéseket, javaslatokat, egyéb tájékoztatást a tanulókkal ismertetni.
A diákönkormányzat által választott képviselő(k) tájékoztatják a tanulókat – osztályfőnöki
órán, DÖK-ülésen - a nevelőtestületi értekezleten elhangzottakról.
Kiemelt esetekben (az ügy fontosságára vagy sürgőssége miatt) a tájékoztatást az iskola
igazgatója, illetve helyettesei adják.
A tájékoztatás formája írásbeli vagy szóbeli lehet.
Az írásbeli tájékoztatás: igazgatói körlevél, hirdetés (faliújságon az intézmény folyosóján),
illetve személyre szólóan (levélben, Kréta üzenetek, Faliújság bejegyzések felületen) történik.
A szóbeli tájékoztatás: az egész iskolát (vagy a diákközösség nagyobb részét) érintő
kérdésekben az iskolarádión keresztül (az igazgató, az igazgatóhelyettesek vagy a témával
megbízott nevelő részéről), egy-egy osztályt, kisebb csoportot, vagy egyéneket érintő esetekben
személyesen az osztályteremben (szaktanteremben) az osztályfőnök, illetve szaktanárok által.
A tanulók véleménynyilvánításának legfelsőbb iskolai fóruma: a diákparlament.
Ennek összehívását kezdeményezheti az igazgató vagy az iskolai diákönkormányzat. Ennek
hiányában meghatározott időközönként (az iskolai munkatervben előre megjelölve)
összehívható a diákparlament.
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A diákparlamentre a tanulóifjúság küldötteket delegál (osztályonként 3-3 fő), akik (előzetes
egyeztetés után) képviselik kisebb vagy nagyobb közösségük véleményét (érdekeit). A
diákparlamentet az intézmény igazgatója vezeti, jelen vannak a tantestület és a diákság
képviselői.
Az igazgató az éves Munkatervben rögzítettek szerint a tanulók számára közvetlenül igénybe
vehető fogadóórát tart.
A tanulók egy-egy csoportjának kérésére az igazgató (vagy helyettese) osztályfőnöki óra
keretében válaszol (reflektál) a diákok kérdéseire (felvetéseire).
Az iskola igazgatója és helyettesei – előre meghatározott napokon és időpontban – az előzőeken
kívül is fogadják a tanulóifjúságot problémáinak, kéréseinek megoldására.
A diákönkormányzatot segítő pedagógus feladata (többek közt) az állandó kapcsolattartás a
diákság és a tantestület, illetve az igazgatóság között.
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1.8 A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának formái
Az iskola, mint oktató-nevelő intézmény, csak akkor működhet eredményesen, ha a tanulói
érdeklődésre épít és figyelembe veszi a szülői érdekeket, igényeket. Az iskolai nevelés, a
gyermeki személyiség harmonikus fejlesztésének elengedhetetlen feltétele a szülői ház és a
pedagógus közösség aktív együttműködése. Ezen együttműködés alapja a gyermek iránt érzett
közös felelősség. A megvalósulási formái a kölcsönös támogatás, a koordinált pedagógiai
tevékenység. A sikeres együttműködés alapvető feltétele a kölcsönös bizalom és tájékoztatás,
az őszinteség.
Az iskola különböző közösségeinek tevékenységét – a megbízott pedagógusok, a választott
közösségi képviselők segítségével – az igazgató fogja össze. A kapcsolattartás rendszeres
formái: a különböző értekezletek, fórumok, bizottsági ülések, nyílt napok, tanácskozások,
fogadóórák.
A kapcsolattartás rendszeres és konkrét időpontjait az iskola éves Munkaterve tartalmazza.
1.8.1 Pedagógusok
A közalkalmazotti tanács és a szakszervezetek vezetőjével az igazgató tart kapcsolatot. A
jogszabályokban előírt kötelező egyeztetéseken túl felmerült kérdések megvitatására bármelyik
fél kezdeményezhet megbeszélést.
A munkaközösségek és a vezetők közötti kapcsolattartás az igazgatóhelyetteseken keresztül
történik, akik felosztják maguk között a munkaközösségek felügyeletét. (Ld.: munkaköri
leírások)
A munkaközösségek az alábbi alkalmakkor tartanak megbeszélést/értekezletet:
•
a tanév indítása
•
a félévi munka értékelése
•
tankönyvrendelés
•
mérések, felkészülés az érettségire
•
az éves munka értékelése
Különböző, az intézmény életét érintő kérdések megvitatására az igazgató a munkaközösségvezetőkkel, a közalkalmazotti tanács vezetőjével és a szakszervezetek egy-egy képviselőjével
kibővített vezetői értekezlet hívhat össze.
Nevelőtestületi értekezlet
Minden tanévben meg kell tartani a következő nevelőtestületi értekezleteket:
•
tanévnyitó értekezlet
•
őszi munkaértekezlet
•
félévi értékelő értekezlet
•
tavaszi munkaértekezlet
•
év végi értékelő értekezlet
Az igazgató szükség szerint további nevelőtestületi értekezletet hívhat össze. Az értekezletet
össze kell hívnia akkor is, ha a nevelőtestület tagjainak legalább egyharmada indítványozza.
A nevelőtestület határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, a nevelőtestületi tagok legalább
kétharmadának részvétele mellett.
Az intézmény dolgozói írásban a következő módokon kapnak rendszeresen információt:
•
információs tábla / számítógép a tanári szobában
•
e-mail
Az intézmény pedagógusai szóbeli hirdetés formájában tájékoztatást kapnak a vezetőség
tagjaitól a keddi nagyszünetekben a tanári szobában.
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1.8.2 A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák
A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény
működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.
Az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat véleményét – az Nkt. 48. § (4) bekezdésben
meghatározottakon túl –
a) a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál,
b) a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához,
c) a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez,
d) az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához,
e) az egyéb foglalkozás formáinak meghatározásához,
f) a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához,
g) az intézményi SZMSZ-ben meghatározott ügyekben ki kell kérni.
Azokban az ügyekben, amelyekben a diákönkormányzat véleményének kikérése kötelező, a
diákönkormányzat képviselőjét a tárgyalásra meg kell hívni, és az előterjesztést, valamint a
meghívót – ha jogszabály másképp nem rendelkezik – a tárgyalás határnapját legalább tizenöt
nappal megelőzően meg kell küldeni a diákönkormányzat részére.
A diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola
helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem akadályozza az iskola működését.
A diákönkormányzat a segítő pedagóguson keresztül folyamatosan kapcsolatot tart az iskola
vezetésével. A diákönkormányzat vezetőségi megbeszéléseire – amennyiben szükséges –
meghívja az iskolavezetést.
A pedagógusok és a tanulók közösségei közötti kapcsolattartás formái:
•
napi munkakapcsolat a tanórákon,
•
tanórán kívüli munkakapcsolat (pl. versenyre való felkészítés) szakmai
foglalkozásokon, szakkörökön, egyéni foglalkozásokon, kulturális programokon.
A tanórákon kívüli tanulmányi és kulturális programokon a pedagógus testület tagjai – az
iskolavezetés vagy a diákközösségek kérésére – a szervezésben, felügyeletben is segítenek.
1.8.3 A szülők közösségét érintő együttműködési formák:
Az intézmény és a szülői szervezet tevékenységét az igazgató és a nevelési igazgatóhelyettes
fogja össze, egyeztetve a Szülői Egyesület elnökével. A Szülői Egyesület feladatainak
ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem
akadályozza az iskola működését.
Az iskola honlapján (www.kdg.sulinet.hu), valamint a Kréta felületén keresztül (Üzenetek,
Faiújság) tájékoztatást kapnak a szülők az iskola legfontosabb eseményeiről,
tanulmányozhatják az iskolai életet szabályozó dokumentumokat.
Rendszeres írásbeli tájékoztatás
Feladata a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával összefüggő
eseményekről, illetve a különféle iskolai vagy osztály szintű programokról (Kréta)
A tanuló tanulmányi előmeneteléről a szülők félévkor a Krétán keresztül, évvégén a
bizonyítványba rögzített osztályzatokból kapnak tájékoztatást. Az évközi érdemjegyekről a
azsülőket és a tanulókat a Krétán keresztül értesítjük.
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A szülői értekezletek
Az osztályok szülői közössége számára a szülői értekezletet az osztályfőnök tartja.
A kilencedik évfolyamosok szüleit szeptemberben összevont szülői értekezleten tájékoztatja az
iskolában folyó oktató és nevelő munkáról az iskola igazgatója, bemutatkozik a Szülői
Egyesület elnöke és az iskolaorvos, illetve a védőnő.
A szülők a tanév rendjéről, feladatairól a szeptemberi szülői értekezleten kapnak tájékoztatást.
Az iskola tanévenként 2 szülői értekezletet tart (tanévkezdés, ill. a félév lezárása kapcsán).
Rendkívüli osztály szülői értekezletet az igazgató, az osztályfőnök és a szülői egyesület elnöke
hívhat össze - a felmerült problémák megoldására.
Szülői értekezlet feladata:
•
a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása,
•
a szülők tájékoztatása
•
az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről,
•
az országos és a helyi közoktatás-politika alakulásáról, változásairól,
•
a helyi tanterv követelményeiről,
•
az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról,
•
saját gyermekük tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról,
•
a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről,
•
az iskolai és az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményeiről, problémáiról
•
a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása az
iskola igazgatóságának.
A szülői fogadóórák
Az iskola pedagógusai tanévenként az éves Munkatervben meghatározott alkalmakkor tartanak
szülői fogadóórát. Amennyiben a szülő/gondviselő fogadóórán kívüli időpontban is találkozni
szeretne gyermeke pedagógusával, telefonon vagy írásban időpontot kell egyeztetni az érintett
pedagógussal.
A fogadórák célja a szülők és a pedagógusok személyes találkozása, illetve ezen keresztül egyegy tanuló egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal.
Az együttműködés formái a szülők részéről:
•
aktív részvétel az iskolai rendezvényeken,
•
őszinte véleménynyilvánítás,
•
együttműködő magatartás,
•
érdeklődő, segítő hozzáállás
•
lehetőség szerint szponzorok keresése, alapítványaink munkájának segítése.
Az iskola által felajánlott együttműködési formák:
•
nyílt napok, nyílt órák szervezése,
•
rendszeres és folyamatos tájékoztatás a tanuló előmeneteléről, magatartásáról.
Nyitottak vagyunk további kezdeményezésekre is az együttműködés terén.
1.8.4 A gimnázium külső kapcsolatai
Az iskolát elsődleges külső kapcsolata az alábbi intézményekhez fűzi, melyekkel rendszeres
munkakapcsolatot tart:
• Szombathelyi Tankerületi Központ
•
Kormányhivatal
•
POK
•
Szombathely város általános és középiskolái
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További kapcsolataink:
•
Iskola-egészségügyi szolgálat: A nevelési igazgatóhelyettes feladata az iskolaegészségügyi rendszerrel való kapcsolattartás. Ez kiterjed az iskolaorvossal, a
védőnővel és az iskolafogásszal való kapcsolattartásra, a szükséges orvosi
vizsgálatok, oltások, mérések előzetes egyeztetésére, ütemezésére, a problémás
esetek kezelésére. A nevelési igazgatóhelyettes és az osztályfőnöki
munkaközösség-vezető koordinálásával, az iskolaorvos és a védőnő segítségével
történik az iskolai egészségnevelési program tanórai és tanórán kívüli
megvalósítása.
•
KDG Baráti Köre és Alapítványa (személyes megbeszélések)
•
ELTE Savaria Egyetemi Központ (továbbképzések, konferenciák, pályaválasztás)
•
Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ (továbbképzések, tanulmányi
versenyek, tanácsadás, pályázatok)
•
Vasi Diák Közösségi Szolgálat (Közösségi Szolgálat)
• Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottsága (kiemelt
figyelmet igénylő tanulóink)
• Aranyhíd EGYMI (SNI tanulóink szakmai ellátása)
•
Szombathelyi Rendőrkapitányság (továbbképzés, előadások, konzultációk)
•
Gyermekjóléti szolgálat (konzultáció, kapcsolattartó: ifjúságvédelmi felelős))
•
Szombathely általános- és középiskolái, kollégiumai (beiskolázás, egyeztetések,
rendezvények)
•
sajtó, közművelődési intézmények (tájékozódás - tájékoztatás)
•
AGORA Szombathelyi Kulturális Központ (rendezvények szervezése,
lebonyolítása)
•
Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ (rendezvények szervezése, lebonyolítása)
•
Weöres Sándor Színház (diákbérlet, tanórán kívüli rendezvények)
•
Szombathelyi Szimfonikus Zenekar (Bartók terem) (diákbérlet, tanórán kívüli
rendezvények, KDG-est)
•
felsőoktatási intézmények (tájékoztató előadások)
Az egyes intézményekkel a kapcsolattartás formáját és tartalmát – az általános elveken túl – az
éves Munkaterv tartalmazza az adott tanév elsődleges céljainak megfelelően.
1.8.5 Kollégium
Az iskolának saját kollégiuma nincs. A kollégiumi elhelyezést kérő tanulókat városi
kollégiumokban helyezzük el. Ezekkel a diákotthonokkal az iskola szintén folyamatos
kapcsolatot tart.
A kapcsolattartás formái:
•
Az iskolai munkatervek megküldése a kollégiumnak.
•
A kollégiumi nevelőtanárokkal az osztályfőnökök szükség szerint tartják a
kapcsolatot.
•
Az osztályfőnökök lehetőség szerint részt vesznek kollégiumi rendezvényeken.
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1.9. A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata
A tanulmányok alatti vizsgák eljárási szabályait a 20/2012 EMMI rendelet 64-71§ tartalmazza.
Javítóvizsga: 20/2012 EMMI rendelet 64.§ (7-8)
Osztályozóvizsga: 20/2012 EMMI rendelet 64.§ (2-3)
Különbözeti vizsga: 20/2012 EMMI rendelet64.§ (5)
Pótló vizsga: 20/2012 EMMI rendelet64.§ (6)
Független vizsgabizottság előtt letehető vizsga: 20/2012 EMMI rendelet 73.§.
A Szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnáziumhelyi vizsgái:
- felvételi,
- osztályozó,
- pótló- javító-,
- tantárgyi szintfelmérő
- nyelvi alapvizsga az angol két tanítási nyelvű osztályban a 9. osztály végén
- különbözeti vizsga (pl. más iskolából történő átvételnél)
- kisérettségi vizsga
A vizsgák időpontját a Gimnázium éves Munkaterve tartalmazza.
Felvételi vizsgát a gimnázium az angol két tanítási nyelvű 9. osztályába történő felvételhez írat
a Knt. 50. §-ának figyelembevételével (ld 1.10.) Az iskola a beiskolázás megkönnyítése, a
tanulók jobb megismerése érdekében a jelentkezett tanulókkal tájékozódó elbeszélgetést
folytathat. Ez az elbeszélgetés nem számít felvételi vizsgának.
Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és tanév végi osztályzat megállapításához,
ha
a) felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól,
b) engedélyezték, hogy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget egy vagy több tantárgy
tanulmányi követelményének,
c) az EMMI rendelet 51.§- ban meghatározott időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület
döntése alapján osztályozó vizsgát tehet,
d) a tanuló a félévi és tanév végi osztályzat megállapítása érdekében független
vizsgabizottság előtt tesz vizsgát.
Előrehozott érettségi vizsga szabálya 2019. november 28-tól érvényes 100/1997. (VI. 13.)
Korm. rendelet alapján, a mindenkori érvényességnek megfelelően.
Amennyiben egy tanévben 250 órát hiányzik a tanuló, és ha az adott tantárgyból nem
osztályozható – a nevelőtestület engedélye után osztályozóvizsgát tehet. Osztályozó vizsga
nélkül a tanköteles tanuló az adott évfolyamot megismételheti.
Vizsgára való jelentkezés
Az osztályozó és különbözeti vizsga letételének engedélyezését a tanuló az igazgatónak címzett
kérvényben kérheti. A javítóvizsgára írásbeli jelentkezés nem szükséges.
A kérvény beadásának határideje: január 31., illetve június 15.
Az igazgató az engedélyezés után továbbítja a kérvényt a tanulmányi igazgatóhelyettes részére,
aki gondoskodik a vizsga megszervezéséről.
A vizsgák előkészítése
A javító, különbözeti és osztályozó vizsgák beosztását a tanulmányi igazgatóhelyettes készíti
el. Az igazgatóhelyettes az érintett tanulókat tájékoztatja a vizsga helyéről és időpontjáról
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(levél, hirdetőtábla). Ezzel egy időben a vizsgabeosztást a tanári szobában is közzé teszi. A
szaktanárok a vizsga időpontjára összeállítják a feladatlapokat, tételsorokat. A
vizsgabizottságokat az igazgató jelöli ki.
A vizsgák lebonyolítása
A vizsgák lebonyolítására márciusban, illetve augusztus végén kerül sor.
Egy adott vizsgaidőszakban a tanuló több évfolyam anyagából is tehet osztályozó vizsgát, de
minden évfolyam anyagából külön vizsgát kell tennie a követelményeknek megfelelően, melyet
külön dokumentálni kell.
A tanuló egy nap maximum három írásbeli vizsgát tehet. Az írásbeli feladatot a jegyzőkönyvhöz
csatolni kell. Szóbeli vizsgán a tanuló háromtagú vizsgabizottság előtt ad számot tudásáról.
A vizsgabizottság elnöke felelős a jegyzőkönyvek szabályos vezetéséért, a vizsga szabályszerű
lebonyolításáért (20/2012 EMMI rendelet 66.§).
A vizsgák eredményét a megfelelő záradék alkalmazásával – nyolc munkanapon belül – az
osztályfőnök írja be a törzslapba, bizonyítványba (a záradékot az iskola igazgatója is aláírja),
szükség esetén a naplóba.
A vizsgák eredményének bejegyzése után a vizsgajegyzőkönyveket az iskolatitkár az irattárba
helyezi és gondoskodik az irattári terv szerinti megőrzéséről.
A vizsgák követelményrendszere
A vizsgák követelményrendszerét az adott munkaközösség határozza meg az elfogadott
Pedagógia Program, Helyi Tanterv alapján. A javító, osztályozó és különbözeti vizsgák anyaga
lefedi a félév, illetve az egész tanév tananyagát.
SNI tanuló esetében az EMMI rendelet 68.§ szerint kell eljárni (idő megnövelése, segédeszköz
használata, írásbeli vizsga helyett szóbeli, a szóbeli vizsga írásban való letétele).
Felmentés óralátogatás alól:
Ha a tanuló a tantárgyat osztályozó vizsgával teljesítette előrehozott érettségi indokával,
kérelmére az igazgató felmentheti az óralátogatás alól.
A tanuló a sikeres előrehozott érettségi után az adott tantárgyat nem tanulja tovább, az így
keletkező „lyukas órákon” az iskola épületét rendszeresen elhagyni – az utolsó tanítási óra
kivételével – csak szülői kikérővel, igazgatói engedéllyel lehet. Ha csak alkalmanként szeretné
a tanuló elhagyni az iskolát a lyukas órájában, akkor indokolt esetben a szülői kérelem után az
osztályfőnök is engedélyezheti azt a tanulónak. A tanuló jogszerű tartózkodási helye a könyvtár.
Tantárgyi szintfelmérő vizsgát a 10. osztály végén azokból a tantárgyakból tart az iskola,
melyeket emelt óraszámban tanulnak a tanulók.
A nyelvi alapvizsga az angol két tanítási nyelvű osztályban a 9. osztály végén azt a célt
szolgálja, hogy felmérje a tanulók nyelvtudásának alkalmasságát a közismereti tárgyak angol
nyelven történő tanulására a 10. osztálytól.
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1.10. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei
Ezek tekintetében a Pedagógiai Programban szereplő feladatok meghatározóak. A működés
biztonságos feltételeiről való gondoskodás jegyében az állam és fenntartó részéről biztosított
költségvetést az iskolatámogatási céllal évente igényelni kell. Mindezeket meg kell, hogy
előzze a fenntartóval történő, a Pedagógiai Programban integrálódó tanévi óraterv és
tantárgyfelosztás elkészítése és ezek költségvonzatának pontos kimunkálása. A bevételek és
kiadások egyensúlyát biztosítani kell. Fontosnak kell tekinteni a takarékos gazdálkodást, a
pedagógiai területek egyensúlya biztosításának fenntartását, a kiemelt és súlypontnak tekintett
tennivalók szükséges mértékű pénzügyi támogatását. Mindezeknél a központi és a belső
szabályozásunk meghatározó.
Az iskolának feladata, hogy tankönyvek tekintetében elveket érvényesítsen: egymásra épülés,
megfelelő szakmai minőség, optimális ár, több éven történő használhatóság (pl.: atlaszok) stb.
A gimnáziumi nevelést és oktatást segítő tankönyvekre van szükség, amely a tanulókat
összefüggésekben és rendszerben való gondolkodásra neveli. Ezt tervezni kell és a szülők
tájékoztatása a tanévek megkezdése előtt megtörténik.
Azonban továbbra is érvényben tartjuk a tanári tankönyvválasztás szabadságát. A gimnázium
oktatói a tankönyvek kiválasztásakor a következőket veszik figyelembe:
• Életkori sajátosságok
• Tankönyv nyelvezete, fogalom használata, tetszetőssége
• Többszöri felhasználhatóság
• Elérhető és elfogadható ár
• NAT és kerettantervi megfelelőség
• Helyi tantervekhez való igazodás
• Létezik-e teljes értékű offline digitális tananyag
Meg kell jegyeznünk, hogy a tanulást-tanítást segítő szakmai kiadványok (tankönyv,
feladatgyűjtemény, segédkönyv) a legtöbb tantárgy esetében még nem állnak rendelkezésünkre.
A tankönyvek és segédletek tantárgyakhoz kötődő részletes leírását, illetve a hozzá tartozó
megjegyzéseket a mellékletben szereplő helyi tantervek tartalmazzák.
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1.11. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása
A gimnázium 9-12. évfolyamán folyó nevelés-oktatás általános célja, hogy érvényesítse a
humánus értékeket, közvetítse az egyetemes és nemzeti kultúra alapértékeit, testi és lelki
egészségre törekvő, az emberi kapcsolatokban igényes felnőtteket, demokratikus elveket
követő állampolgárokat neveljen, akik képesek a társadalmi, gazdasági, technikai változások
követésére és az ezekhez alkalmazkodó cselekvésre. A nevelés-oktatási folyamat egészében
érvényesül az a törekvés, hogy a fejlesztés és az ismeretátadás komplex és kiegyensúlyozott
folyamatban valósuljon meg.
A gimnáziumban az általános műveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára és felsőfokú
iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés-oktatás folyik. Fejlesztő célú képzési
tartalmakkal, problémakezelési módokkal, hatékony tanítási-tanulási módszerekkel készíti fel
tanulóit arra, hogy a tudás – az állandó értékek mellett – mindig tartalmaz átalakuló, változó,
bővülő elemeket is, így átfogó céljaival összhangban kialakítja a tanulókban az élethosszig tartó
tanulás igényét és az erre való készséget, képességet.
Az életfeltételek kialakítása és a társadalomba való beilleszkedés sokoldalú tájékozódási
képességet és tájékozottságot kívánó feladatát a középiskola azzal támogatja, hogy felkészíti
tanulóit a társadalmi jelenségek, kapcsolatrendszerek megértésére, alakítására, az alkalmazni
képes tudás megszerzéséhez nélkülözhetetlen munka felvállalására. Mindehhez
elengedhetetlen a tanulók tudatos, önkéntes, aktív, segítőkész együttműködése az iskolával.
A középiskola feladata, hogy előmozdítsa a tanulás belső motivációinak, önszabályozó
mechanizmusainak kialakítását, fejlesztését; a nevelési-oktatási folyamat segítse elő a tanulók
előzetes ismereteinek, tudásának, nézeteinek feltárását, adjon módot tudásuk átrendezésére,
továbbépítésére, integrálására.
A NAT-ban (és a kerettantervben) meghatározott fejlesztési területek – nevelési célok, illetve
a kulcskompetenciák direkt és indirekt módon jelennek meg a tanmenetekben.
fejlesztési területek

kulcskompetenciák

erkölcsi nevelés,
nemzeti öntudat, hazafias nevelés
állampolgárságra, demokráciára nevelés
önismeret és a társas kapcsolati kultúra
fejlesztése
a családi életre nevelés
a testi és lelki egészségre nevelés
felelősségvállalás másokért, önkéntesség
fenntarthatóság, környezettudatosság
pályaorientáció
gazdasági és pénzügyi nevelés
médiatudatosságra nevelés
a tanulás tanítása

1. A tanulás kompetenciái
2.
A
kommunikációs
kompetenciák
(anyanyelvi és idegen nyelvi)
3. A digitális kompetenciák
4.
A
matematikai,
gondolkodási
kompetenciák
5. A személyes és társas kapcsolati
kompetenciák
6. A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés
és kulturális tudatosság kompetenciái
7. Munkavállalói, innovációs és vállalkozói
kompetenciák

A különböző kompetenciaterületekben megjelenő ismeretek, készségek, és ezek hátterében a
meghatározó képességek és attitűdök számos tanulási helyzetben és összefüggésben
alkalmazhatók különféle célok elérésére, különböző problémák és feladatok megoldására, ezért
több műveltségterülethez is köthetők. Több kompetencia egymásba fonódik, így részben fedik
egymást, továbbá az egyikhez szükséges elemek támogatják a másik területhez elengedhetetlen
készségek formálódását, fejlődését. Hasonló egymásra építettség jellemzi a képességek
kibontakoztatására és a tanulás fejlesztésére irányuló célok és az egyes műveltségterületek
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viszonyát. Számos olyan fejlesztési területet említhető, amely valamennyi műveltségterületen
a kialakítandó kompetencia részét képezi: ilyen például a kritikus gondolkodás, a kreativitás, a
kezdeményezőképesség, a problémamegoldás, az együttműködés, a kockázatértékelés, a
döntéshozatal, az érzelmek kezelése, a kapcsolati kultúra, a társas tolerancia.
Az elvárt pedagógiai feladatok szabályozásunk több szintjén is megfogalmazódnak:
1. nevelő-oktató munkánk pedagógiai alapelveiben
2. a helyi tanterv tantárgyi programjaiban
a) tantárgyi tartalom
b) kapcsolódási pontok
3. az adott osztály/csoport számára készített éves tanmenetekben
4. az adott osztály számára készített éves osztályfőnöki munkatervben
5. néhány kiemelt pedagógiai feladat az iskola éves Munkatervében
6. Közösségi Szolgálat tevékenységeiben
Ennek megfelelően a pedagógiai feladatok teljesítése alapvetően a tanórákon és az
osztályfőnöki órákon történik, de a nem tanórai keretekben folyó iskolai foglalkozások,
programok fontos kiegészítői nevelő-oktató munkánknak
(pl.: DÖK; osztálykirándulások; iskolai rendezvények; Fürge Diák Iskolaszövetkezet munkajog; Klobusitzky György drogellenes, baleset-megelőzési előadásai; Egészséghét
rendezvényei; látogatás börtönben és bíróságon; versenyeken való részvétel: Polgár a
demokráciában, Disputa, elsősegély, csecsemőgondozás).
1.12. Mindennapos testnevelés
A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a köznevelési törvény 27. §
(11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezzük meg.
A jelenleg kialakított és működő rendszerben a következő foglalkozások segítik a mindennapos
testedzés lehetőségének biztosítását:
•
tanórai foglalkozások (nemenkénti csoportbontásban)
•
diáksportköri tevékenységek (atlétika, röplabda, torna, labdarúgás)
•
részvétel a városi, megyei, országos versenyeken
•
sítábor (iskolai szervezésben)
•
iskolai bajnokságok (tanévenként folyamatosan)
•
diáknapok sportrendezvényei
•
gyógytestnevelés (úszással)
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1.13. A felvétel és az átvétel szabályai
A Gimnázium tanulói közé felvétel, vagy átvétel útján lehet bejutni, amely jelentkezés alapján
történik. A felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt. A tanulói jogviszony a beíratás
napján jön létre.
CXC törvény 50-51.§ szabályozza a tanulói jogviszony létrejöttét.
A középiskolai felvétel eljárásrendjét tartalmazza:
a) 20/2012. EMMI rendelet 26-45.§
b) a tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet
Ezek alapján az iskola elkészíti felvételi tájékoztatóját, melyet a honlapján
(www.kdg.sulinet.hu) nyilvánosságra hoz. A felvételi tájékoztató tartalmazza a felvételi
eljárásrendet, a kérelmek elbírálásának módját, a speciális elbírálási szabályokat (SNI, BTM).
Az azonos összesített eredményt elérő tanulók esetében az EMMI 40.§ (3) szerint járunk el,
amennyiben információink ezt lehetővé teszik.
Belépés az iskola induló évfolyamára:
 A KDG nem tart felvételi vizsgát az „A” „B” és „C” osztályába történő jelentkezés
esetén. A tanulók felvételének alapját kizárólag az általános iskola 6-7. tanév év végi,
valamint a 8. év félévi jegyeinek (készségtantárgyakon kívül minden) átlaga jelenti.
 Az 5 évfolyamos angol két tanítási nyelvű képzésre jelentkező tanulóknak a
Szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnázium írásbeli felvételi vizsgát szervez: központi
írásbeli magyar nyelv és irodalomból és matematikából, általános tanterv alapján.
Az átvétel eljárásrendje:
 Ha az adott osztály létszáma engedi, a szülő kérésére biztosítjuk a más iskolába járó
tanulók számára az iskolaváltás lehetőségét. Az átvételről az igazgató dönt a nevelési
igazgatóhelyettes és az érintett osztályfőnök véleményének kikérésével.
 Ha az igazgató engedélyezi a tanuló átvételét, a két iskola által tanított tantárgyak
összehasonlítása alapján dönt arról, hogy a tanuló számára el kell-e rendelnie
különbözeti vizsgát.
 Felvétel (átvétel) esetén az igazgató írásbeli befogadó nyilatkozatot küld a tanuló
iskolájának. A tanuló akkor iratkozhat be iskolánkba, ha az „Értesítés
iskolaváltoztatásról” dokumentumot kézhez kaptuk.
 Az évközi átvételnél a különbözeti vizsga előzetes letételétől eltekinthet az igazgató, ha
a tanuló eddigi eredményei, illetve a hiányzó tantárgy nehézségi foka alapján
biztosítottnak látja a különbözeti vizsga eredményességét. A különbözeti vizsga
letételének időpontját a tanulmányi igazgatóhelyettessel egyeztetve határozza meg.
 Évközi átvételnél a tanuló érdemjegyeit a volt iskolája által megküldött hiteles
dokumentumok alapján az osztályfőnök átvezeti az osztályozási naplóba.
 Az átvett tanulónak az esetleges tudásbeli hiányosságait a szaktanárok segítségével és
útmutatásai szerint pótolnia kell.
 Csak az a tanuló vehető át, akinek tanulmányi átlaga eléri annak az osztálynak a
tanulmányi átlagát, amelyikbe felvehető.
Az iskolaváltás elutasítása:
 Ha a két iskola tantervei között nem nagyok a különbségek, az iskolaváltást kizárja, ha
a tanuló magatartásával komoly gondok vannak, vagy ha sokat mulasztott igazolatlanul.
 Ha a két iskola tantervei között jelentősek a különbségek, nem tudjuk átvenni –
különösen a felsőbb évfolyamokra – azt a tanulót, akinél az eddigi teljesítménye alapján
nem feltételezhető, hogy eredményes különbözeti vizsgát tesz.
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1.14. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések
A Szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnáziumban az oktató-nevelő munka megcélozza az
általános iskolából hozott alapvető képességek és készségek továbbfejlesztését, az anyanyelvi
és idegen nyelvi kommunikációs képességek, az infokommunikációs készségek, képességek, a
karrierépítési kompetenciák és a szociális készségek fejlesztését. Célunk, hogy ezen munkánk
során a hátránnyal küzdő diákok kiemelt figyelmet kapjanak, így biztosítva számukra a
készség- és képességfejlesztés lehetőségét az említett területeken.
Iskolánk esélyegyenlőségi intézkedési tervében célul tűzi ki, hogy biztosítsa az intézményen
belül a szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését. Az
intézmény szolgáltatásaihoz való hozzáférés egyenlőségének biztosításán túl célul tűzi az
esélyteremtést, támogató lépések, szolgáltatások megvalósítását a hátrányos helyzetű gyerekek
hátrányainak kompenzálása és az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében az intézmény
minden tevékenysége során:
•
a beiratkozásnál, felvételinél
•
tanításban, ismeretközvetítésben
•
a gyerekek egyéni fejlesztésében
•
az értékelés gyakorlatában
•
tanulói előmenetelben
•
a fegyelmezés, büntetés gyakorlatában
•
a tananyag kiválasztásában, alkalmazásában és fejlesztésében
•
a továbbtanulásban, pályaorientációban
•
a humánerőforrás-fejlesztésben, pedagógusok szakmai továbbképzésében
•
a partnerség-építésben és kapcsolattartásban a szülőkkel, segítőkkel, a szakmai és
társadalmi környezettel
Igyekszünk új módszerek megismerésével, bevezetésével hozzájárulni az esélyegyenlőtlenség
csökkentéséhez, a tehetség ápolásához, a diszkriminációs jelenségek megszüntetéséhez.
Törekszünk arra, hogy nevelőtestületünk érintett tagjai pedagógus továbbképzés keretében
elsajátítsák azokat a kompetenciákat, amelyeket a befogadó környezet személyközpontú
nevelés elfogadására felkészítése és az e környezetben történő oktatás megkíván.
Az intézmény vezetője felelős azért, hogy az intézmény minden dolgozója, tanulója, a szülők
és a társadalmi partnerek számára elérhető legyen a KDG esélyegyenlőségi intézkedési terve,
ismerjék és kövessék a benne foglaltakat. Az ő felelőssége annak biztosítása is, hogy az
intézmény dolgozói minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget az
intézkedési terv végrehajtásához. Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg kell tennie
a szükséges lépéseket.
A tantestület minden tagja felelős azért, hogy tisztában legyen az egyenlő bánásmódra és
esélyegyenlőségre vonatkozó jogi előírásokkal, biztosítsa a diszkriminációmentes oktatást,
nevelést, a befogadó és toleráns légkört, és megragadjon minden alkalmat, hogy az
esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteit bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyen. A
tantestület minden tagjának felelőssége továbbá, hogy ismerje az intézkedési tervben
foglaltakat és közreműködjön annak megvalósításában; illetve az esélyegyenlőség sérülése
esetén jelezze azt az iskola ifjúságvédelemért felelős tanárának.
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1.15. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái
Az értékelés
A tanulók munkájának értékelése a tanulási-tanítási folyamat fontos részét képezi. A tanulók
részéről, mint az elvégzett munka elismerésének igényeként, a tanárok részéről, pedig mint
oktató munkájuk visszacsatolásaként jelentkezik. A jól elvégzett illetve hiányosan vagy rosszul
végzett munkáért járó elismerés vagy elmarasztalás természetesen nem redukálható a tudás
vagy nem tudás számszerű értékelésére, hanem mint motiváló erő átszövi az oktató-nevelő
munka egészét.
A Szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnáziumban értékelésünk fő alapelve a fejlesztő
támogatás. Abból a felfogásból indulunk ki, hogy a tanulás olykor fáradságos és kemény
munka, amely nem büntető szigorral serkenthető, hanem együtt érző, személyre szabott
figyelemmel, bátorítással, egyértelmű követelményekkel és következetes tanári magatartással.
Az értékelés és minősítés minden formájának tárgyilagosnak és hitelesnek, a tanuló méltóságát
tiszteletben tartónak kell lennie, összhangban kell lennie a jogszabályi előírásokkal, s
megbízható tájékoztatást kell nyújtania minden érintett tudásszintjéről és a tanulásban elért
előrelépéséről. Legátfogóbb célja természetesen a reális önértékelés, az önálló tanulási
képesség és igény kialakítása.
Az iskolai tanulás eredményességének ellenőrzése/számonkérése a tanítási-tanulási folyamat
szerves része: részben a megtanult ismeretekre, részben a kialakult készségekre irányul lehetőleg egyenlő arányban, hiszen az ismeretek és a készségek csak együttesen jelenthetik a
tudást.
Az értékelés több funkciójú:
A diagnosztikus értékelés (helyzetfeltárás) célja információk szerzése a pedagógiai döntések
meghozatala előtt, például arról, hogy a tanulók milyen képességekkel, ismeretekkel, milyen
szintű készségekkel lépnek be a nevelés oktatás adott szakaszába, melyek azok a területek, ahol
kiemelkedő vagy nagyon gyenge teljesítményt nyújtanak. A mérés eredményét nem
osztályozzuk (pl. 9. évfolyamon szintfelmérés idegen nyelvből, informatikából stb.).
A formatív értékelés (fejlesztés-formálás) alapvetően a folyamat közbeni információnyújtást tűzi
ki célul, lehetővé teszi az azonnali beavatkozást, korrekciót a tanulói teljesítmények érdekében.
Másrészt természetesen, amennyiben az eredmények indokolttá teszik, megerősítő funkciót is
ellát.
Az itt adott-értékelt feladatok noha kötelező tananyagok, mégsem osztályozandók, ilyen jellegű
mérést témazárók előtt, valamint pedagógiailag szükségesnek ítélt esetben (pl.: tanulási
nehézségek, problémák) végzünk.
A szummatív értékelés (lezáró-összegző) egy folyamat lezárásának tekinthető, a leggyakoribb
iskolai-tanórai ellenőrzési, minősítési mód. Egyben érdemjegyszerzési lehetőség is a tanulók
számára.
Osztályzatot kaphat a tanuló:


szóbeli feleletre

= > egy órai tananyag
= > nagyobb témaismeret (összefoglaló jellegű, tételszerű felelet)
= > kiselőadás
= > memoriter



írásbeli munkára

= > írásos felelet
= > röpdolgozat
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= > teszt
= > iskolai dolgozat („nagydolgozat”)
= > házi feladat
= > házi dolgozat
projektmunkára
tanórai munkára
tanulmányi versenyen való részvételre
délutáni foglalkozásokon való aktív részvételre

A tanulmányi munka értékelésének formái:
a) Személyes, szóbeli értékelés
 A tanulói tevékenység folyamatos megerősítése, korrigálása, segítés, tanács- és
ötletadás
 Feleletek, dolgozatok érdemjegyéhez fűzött indoklás
 Félévi, év végi osztályzatok megbeszélése tanárokkal és diákokkal
 A magatartás és szorgalom elbírálása tanárokkal és diákokkal egyeztetve
 A tanórán kívüli foglalkozások, programok (kirándulások, színház- és
mozilátogatások, rendezvények stb.) értékelése
 Szülői értekezletek és fogadóórák alkalmával
 Iskolarádión keresztül
 Tantestület, ill. diákság előtti igazgatói értékelés
b) Írásbeli, szöveges értékelés
 A dolgozatokhoz írt rövid instrukció, vélemény
 Dicséretek, elmarasztalások beírása a Kréta naplóba
 A tanuló tanulmányi helyzetéről, ill. magatartásáról, szorgalmáról rövid írásbeli
üzenetet küld a szülőnek indokolt esetben az osztályfőnök
 Értesítés a szülőnek és a kollégiumnak az első igazolatlan óráról és a mulasztás
következményeiről (20/2012 EMMI rendelet 51.§ 3.)
 A 2. igazolatlan óra után az iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe
véve megkeresi a tanuló szülőjét. (20/2012 EMMI 51.§ 3.)
 A 30. igazolatlan óra után az általános szabálysértési hatóság és a gyermekjóléti
szolgálat értesítése (20/2012 EMMI 51.§, 5.)
 Az 50. igazolatlan óra után az iskola igazgatója haladéktalanul értesíti a tanuló
tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot. (20/2012 EMMI 51.§,
5.)
 Értesítés a várható bukásról az osztályozó értekezlet előtt egy hónappal (a szaktanár
információja alapján az osztályfőnök)
 Külső felkérésre készített vélemények, minősítés (pályázatok, tanulmányi versenyek,
gyermekvédelem, rendőrség, bíróság)
 A tanulót, ha egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé teszi, a szakértői bizottság
véleménye alapján az igazgató mentesíti az érdemjegyekkel és osztályzatokkal
történő értékelés és minősítés alól, és ehelyett szöveges értékelés és minősítés
alkalmazását írja elő (CXC törvény 56.§).

Megjegyzés: A szülők értesítése a Kréta naplón keresztül történik, indokolt esetben ezt
felválthatja a hivatalos, iktatott levél.
c) Osztályozás
 A kezdő évfolyamok tanulóinak teljesítményét az első hónapban lehetőleg csak
pozitívan értékeljük, az értékelés elsősorban szóban történik, az adható/kapható
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osztályzat mértékére csak utalunk
Hasonlóan járunk el minden új tantárgy bevezetésekor és tanárváltás esetén is
Minden tantárgyban a hagyományos ötfokú skála érdemjegyeivel osztályozunk, de
nem osztályozzuk az osztályfőnöki órákon feldolgozott műveltségi területeket
Az érdemjegyek nem egyenértékűek. A témazárók, az összefoglaló jellegű
teljesítmények érdemjegyei a félévi/év végi végső jegyek kialakításában nagyobb
szerepet játszanak. A haladási naplóban, a kréta naplóban ezeket megkülönböztető
módon rögzítjük. A témazáró dolgozatok tehát „duplán” számítanak, azt a Kréta
naplóban rögzítjük, oly módon, hogy az Értékelések súlyozásának beállítása menüben
a Témazáró dolgozatok értékelését 200% állítjuk.
Minden tanulónak minden tantárgyból minimálisan a heti óraszámnak megfelelő
osztályzata van félévente, illetve a heti egy vagy fél órás tantárgyakból legalább 2
osztályzattal kell rendelkeznie, ellenkező esetben a szaktanár a tényfeltárás után
felelősségre vonható az igazgató részéről.
A tanórai aktivitást is értékelhetjük osztályzattal
A tantárgyi követelményrendszerben rögzítjük az egyes osztályzatok hatását a félévi
ill. év végi érdemjegyre (röpdolgozat, aktivitás, házi feladat, szorgalmi feladat,
témazáró dolgozat, összefüggő nagy felelet, kiselőadás, versenyeredmények, délutáni
foglalkozások)
A délutáni foglalkozásokon végzett munka az adott műveltségi területhez tartozó
tárgyak érdemjegyét befolyásolhatja (pl.: énekkar, színjátszó kör, filmklub stb.)
Az osztályozási folyamatba, a magatartás és szorgalom minősítésébe aktívan
bevonjuk a tanulókat, mert ez fejleszti erkölcsi ítélőképességüket és önkontrolljukat
Az osztályzatokat a tanár az osztályzat keletkezésekor közli a tanulókkal, szóbeli
magyarázatot is fűz hozzá, és az osztályzatokat rögzíti a Krétában
A félévi és az év végi osztályzatokat a tanulókkal megbeszéljük, a javasolt
osztályzatokat a szaktanár az Krétában rögzíti. Félévkor és év végén a fejlődési
tendencia figyelembe vételével értékeljük a tanulók teljesítményét.
A tantárgyi jegyek kialakítása a szaktanár feladata. Az egyes tanulók év végi
osztályzatát a nevelőtestület osztályozó értekezleten áttekinti, és a pedagógus, illetve
az osztályfőnök által megállapított osztályzatok alapján dönt a tanuló magasabb
évfolyamba lépéséről. Abban az esetben, ha az év végi osztályzat a tanuló hátrányára
lényegesen eltér a tanév során szerzett osztályzat átlagától a nevelőtestület és az
osztályfőnök felhívja az érdekelt pedagógus figyelmét, hogy adjon tájékoztatást
ennek okáról és indokolt esetben változtassa meg a döntését. Ha a pedagógus nem
változtatja meg a döntését és a nevelőtestület ennek indokaival nem ért egyet, az
osztályzatot az évközi érdemjegyek alapján a tanuló javára módosítja. ( CXC törvény
54.§)
A félévi osztályzat a Kréta naplóba, az év végi a bizonyítványba is bele kerül

A tanulmányi munka értékelésének alapja:
 a tanuló szóbeli és írásbeli teljesítménye
 felkészülés a tanórára, tanórai aktivitás
 kötelezően választható délutáni foglalkozásokon végzett munka
 versenyeredmények
Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei: A felsőbb évfolyamra lépés feltétele az
évfolyamra előírt tananyag elégséges szintű ismerete. A helyi tanterv szakmai programja
tartalmazza az egyes tantárgyakra vonatkozó elégséges követelményeket. Az ellenőrzés
során mind az írásbeli, mind a szóbeli formának lehetőség szerint jelen kell lennie. Az
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értékelésnek mind a három formája alkalmazható, vagyis a formatív, a szummatív és a
diagnosztikus értékelés is megjelenik iskolánkban.
A számonkérés különböző formái tantárgyfüggők is, mivel vannak olyan tantárgyak, ahol a
formatív osztályozásnak nagyobb a szerepe (pl. állampolgári ismeretek, emberismeret,
mozgóképkultúra), de a félévi és az év végi minősítésnek elsősorban a szummatív
osztályzatokra kell épülnie, hiszen ezek mutatják meg legjobban, hogy a tananyagot milyen
szinten, illetve kellő mértékben elsajátította a tanuló. Minden téma befejezése után történjen a tantervek előírásainak megfelelően átfogó számonkérés.
 A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a
tanulók írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért
teljesítmény (pl.: pontszám) érdemjegyekre történő átváltását a munkaközösségek
megállapodása alapján végzik el a szaktárgyat tanítók.
 A tanmenet szaktantárgyakként tartalmazza, hogy mely témákból és mikor kerül sor
összefoglaló írásbeli számonkérésre.
 Egy tanítási napon kettőnél több témazáró írásbeli számonkérésre nem kerülhet sor!
Ennek érdekében, a témazáró dolgozatok időpontját egy héttel korábban nyilvánosságra
hozzuk, és az Krétában előre jelezzük.
 Egy tanévben a tantárgy helyi tantervében szereplő, megfelelő számú „nagydolgozatot”
íratunk. (Ha a szaktanár úgy ítéli meg, az adott évfolyamon ennél többet is írathat.)
 A tanulók teljesítménye csak egész jeggyel értékelhető, tört jegyet és egyéb jelöléseket
a naplóban nem használunk.
 Az érdemjegyek nem egyenértékűek. A témazárók, az összefoglaló jellegű
teljesítmények érdemjegyei a félévi/év végi végső jegyek kialakításában nagyobb
szerepet játszanak. A haladási naplóban, a Kréta naplóban ezeket megkülönböztető
módon rögzítjük. A témazáró dolgozatok tehát „duplán” számítanak, azt a Kréta
naplóban rögzítjük, oly módon, hogy az Értékelések súlyozásának beállítása menüben
a Témazáró dolgozatok értékelését 200% állítjuk.
 Az írásbeli ellenőrzés lehet feleletszintű is pl.: röpdolgozat, házi dolgozat.
 Az írásbeli ellenőrzés alkalmával a szaktanárok a dolgozatokat a megíratás után
legkésőbb három héten belül kijavítják és értékelik.
Félévkor és év végén a fejlődési tendencia figyelembe vételével, és a jogszabályoknak
megfelelően értékeljük a tanulók teljesítményét.
A témazáró dolgozatok értékelését alapvetően az érettségi írásbeli dolgozatok pontozásainak
megfelelően kell elvégezni. Az ettől való eltérés esetén a dolgozat írás előtt a szaktanár köteles
tájékoztatni a tanulókat a pontozásról és értékelésről.
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1.16. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása
A házi feladat szerepe, többek között, a felelősségtudat kifejlesztése, az önálló tanulás, valamint
a jó munkaszokások kifejlesztése. Ez a felsőfokú tanulmányokra való felkészülés lényege.
A házi feladat önmagában se nem rossz, se nem jó, ugyanolyan nevelési eszköz, mind a többi.
Értéke és indokoltsága attól függ, hogy hogyan és milyen helyzetekben alkalmazzák. A házi
feladat mibenlétének meghatározása, annak jellege és mennyisége a jól képzett tanár számára,
normális körülmények között nem okoz különleges nehézséget.
A tananyag elsajátításának a módja a tanárok, a tanulók dolga, a szülők biztonságot nyújtó,
támogató hátterével.
A házi feladat szerepe összefügg az osztályok nagyságával és összetételével, a tanár egyéni
tanítási módszerével és a tanulók egyéniségének ápolásával. Vannak tanulók, akik szeretnek
otthon, nyugodtan dolgozni. Vannak olyan szülők is, akik elvárják, hogy a gyermek otthon is
tanulmányaival foglalkozzon. A szülőket az is joggal érdekli, hogy a gyermek mit tanul az
iskolában, és milyen segítségre van szüksége. A szülők szerető gondoskodását és a "szerető és
igazságos szülőként" fellépő tanár véleményére szüksége van diákjainknak.
Így a házi feladat szerepe, célja, értelme nehezen vitatható. A tanulással töltött idő, a házi feladat
hozzájárul a tanuló felelősségének, önállóságának fokozásához, helyes időbeosztás kialakításához, a tanulás serkentéséhez vagy a jó eredmények méltányolásához.
Alapelvek
1. Az oktatómunka hagyományos és szerves része az otthoni felkészülés, az iskolában
megbeszélt ismeretek ismétlése, elmélyítése, kiegészítése, rendszerezése. Erre minden
tanuló az igényeinek és az otthoni lehetőségeinek függvényében naponta bizonyos
időmennyiséget fordít.
2. Iskolánk javaslata erre a felkészülésre napi átlagban 3 óra. Az érettségi kötelező
tantárgyaiból (magyar irodalom és nyelvtan, történelem, matematika, idegen nyelv) a jó
eredmények eléréséhez a heti felkészülési mennyiség minimálisan 9 óra összesen. Jobb, ha
ez az időmennyiség több rövidebb időszakból áll. Értelem szerűen a felkészülésnek csak
alsó korlátait javasoljuk, hisz a jó képességű, szorgalmas, érdeklődő tanulót nem szeretnénk
a rendszeres munkáról leszoktatni; a lustábbaknak pedig irányt szeretnénk mutatni
eredményei javulásához, illetve szorgalmuk növeléséhez (pl.: kiselőadások, gyűjtőmunka,
szorgalmi feladat, stb.).
3. Ünnepnapokon, ill. az iskolaszüneti napokon csupán az érdekes, szórakoztató,
kikapcsolódást és szellemi felfrissülést, vagy élményt adó ismeretszerzési formát javaslunk
tanítványainknak (pl. kötelező olvasmány feldolgozása). Ez nem vonatkozik a 12.
évfolyam tanulóira, hiszen az érettségi és felvételi sikeressége megkívánja tőlük a
folyamatos készülést.
4. A hétvégékre, ill. az iskolaszüneti napokra adott házi feladat egy-egy tantárgyból ne legyen
több, mint amennyit egyik napról a másikra való felkészüléshez kapnának, azaz ne vegyen
el többet az említett 3 óránál
5. A tanév végén a tanulóink pontos listát kapnak a következő tanévben kötelező
olvasmányokról, valamint ütemezést arra, hogy egy-egy kötelező olvasmányra kb. a tanév
mely részében kerül sor! A szaktanár esetleg javaslatot tesz az időbeli feldolgozásra, így a
tanuló egyenletesen terhelhető a tanév során.
6. A házi feladatokat körültekintően kell kijelölni:
• Egyértelmű legyen.
• Minden tanuló tudja, hogy mi a feladata.
• A tanuló terhelése az egyes tantárgyakon belül lehetőleg egyenletes legyen
• A pedagógus tulajdonítson neki jelentőséget (legyen ellenőrizve a házi feladat,
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vagy ha szükséges adjon segítséget).
• A tanuló fogadja el, hogy a házi feladat elkészítése az ő érdekét szolgálja.
• Sikeresen megoldható legyen.
• A szaktanár közölje elvárásait (pl. a mulasztás következményei... ).
• Gondoljon a tehetséges, szorgalmas diákokra is. Pl.: differenciálás, szorgalmi
feladatok, gyűjtőmunka, kiselőadás,... kijelölésével.
A házi feladat kijelölésének szempontjai::
• Kapcsolódjon, épüljön az órai munkára.
• Rendszeres legyen!
• Az órán tanultak elmélyítését, begyakorlását, a következő óra előkészítését
célozza, s ne a be nem fejezett órai munka folytatása legyen.
• Fejlessze a tanuló önálló tanulási képességét. Folyamatosan készítse fel arra,
hogy később önálló ismeretszerzésre is képes legyen.
• A rendelkezésre álló segédletek használatát gyakoroltassa (tankönyv,
munkafüzet, feladatgyűjtemény).
• A feladatok nehézsége feleljen meg a tanulók képességeinek, differenciáljunk.
• A házi feladat elkészítése ne igényelje a szülői segíteni tudást, de a szülői biztatás
fontos!
• A tanórai anyaghoz kapcsolódjon, de egy-egy alkalommal elvégezhető
mennyiségű legyen. Elkészítése ne igényeljen többet átlagosan 30-35 percnél
tantárgyanként.
• A Házi feladatot rögzíteni kell a Kréta naplóban, annak érdekében, hogy a
hiányzó tanulók se maradjanak le!
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1.17. A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges módszerek
A NETFIT® a fizikai fittség mérésére és értékelésére létrehozott, megbízható, tudományos
igénnyel kifejlesztett tartalmait, módszereit, értékelő rendszerét a Magyar Diáksport Szövetség
és a nemzetközileg elismert amerikai Cooper Intézet közös kutató-fejlesztő tevékenysége
segítségével alakította ki. A Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt, vagyis a NETFIT®
program küldetése, hogy népszerűsítse és tudatosítsa az élethosszig tartó fizikai aktivitás
jelentőségét és az egészségtudatos életvezetés értékeit az iskoláskorú diákok , családjaik és a
köznevelés szereplői körében. Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei.
A Magyar Diáksport Szövetség és a Cooper Intézet közös kutató-fejlesztő munkája
eredményeképpen létrejött NETFIT® tesztbattéria a 21. századi lehetőségeknek és igényeknek
megfelelően – iskolai körülmények között – a lehető legpontosabban képes becsülni a diákok
fizikai fittségi állapotát. A NETFIT®, a fizikai fittségi állapotot nemhez és életkorhoz igazodó
külső kritériumértékekhez, úgynevezett egészségsztenderdekhez viszonyítja. Az
egészségsztenderdek olyan teljesítményminimum- értékeket jelentenek, amelyeket túlteljesítve
a tanuló hosszú távon valószínűbben lesz védett az ülő életmóddal, fizikai inaktivitással
összefüggő megbetegedések rizikófaktoraival szemben. A NETFIT® az egészséges fittségi
teljesítményértékek mellett – teszttől függően – további egy, illetve két zónát (tartományt)
tartalmaz. A további két zóna elnevezésekor fontosnak tartottuk, hogy az üzenet pozitív módon
támogassa az egészségzóna eléréséhez szükséges fittségi állapot javításában a diákokat.
Személyre szabott visszajelentő és értékelő modul A NETFIT® jellemzői közé tartozik,
hogy a fizikai fittségi állapotról személyre szabott, önálló, pedagógiai célú visszajelentést és
értékelést biztosít minden tanuló számára. A komplex visszajelentő funkció a NETFIT®
informatikai rendszerének pedagógiai szempontból legfontosabb tartalmi eleme.
Egészségközpontúság A NETFIT® azon fittségi összetevőket méri és érté- keli, amelyek az
egészségi állapot szempontjából meghatározók. A testösszetétel, az aerob fittség és a
vázizomzat fittsége ilyen összetevők. Az egészségközpontúság ugyanakkor nemcsak a vizsgált
képességek tekintetében, hanem az értékelés módszeré- ben is érvényesül. A fizikai fittségi
próbák ízület- és gerincvédelmet biztosító végrehajtása A NETFIT® fizikai fittségi próbái
ismétlésszámban és végrehajtásban minden esetben figyelembe veszik az ízületi és
gerincvédelem szabályait. Az ütemezett hasizom teszt, a törzsemelés teszt vagy éppen a
hajlékonysági teszt végrehajtása során egyaránt érvényesülnek az egészségügyi szempontok.
TESTÖSSZETÉTEL ÉS TÁPLÁLTSÁGI PROFIL
1. A testmagasság mérése
2. A testtömeg mérése
3. A testtömegindex
4. A testzsírszázalék mérése
AEROB FITTSÉGI (ÁLLÓKÉPESSÉGI) PROFIL
1. Aerob kapacitás becslése – állóképességi ingafutás teszt
(20 méter vagy 15 méter)
VÁZIZOMZAT FITTSÉGI PROFIL
1. A hasizom erő-állóképességének mérése –
az ütemezett hasizom teszt
2. A törzsfeszítő izomzat ereje –
a törzsemelés teszt
3. A felsőtest izomereje, erő-állóképessége –
ütemezett fekvőtámasz teszt
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4. A kéz szorítóerejének mérése
5. A láb robbanékony ereje – helyből távolugrás teszt
HAJLÉKONYSÁGI PROFIL
1. A térdhajlító izmok nyújthatósága – a hajlékonysági teszt
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1.18. Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei
A környezet és az egészség egymással szorosan összefüggő fogalmak. A természeti környezet
óvása, védelme nélkül nem beszélhetünk egészséges emberi életről sem, mivel az ember a
természet része. Az általa okozott természeti-környezeti szennyeződések károsan hatnak vissza
saját szervezete működésére. Ennek szellemében kívánjuk nevelő munkánkat végezni.
Feladatunknak tekintjük azt, hogy diákjaink a felnőtt életre megfelelő ismeretekkel,
készségekkel és szemlélettel rendelkezzenek, hogy ne csak saját pillanatnyi érdekeik szerint,
hanem a Föld egészének fennmaradása érdekében cselekedjenek. A pedagógiai programunk
célkitűzései között szerepel az egészséges életmódra, környezetvédelmi gondolkodásra
nevelés:
Távolabbról nézve a környezeti nevelés a természet – s benne az emberi társadalom –
harmóniájának megőrzését, fenntartását célozza, célja a természetet, az épített és társadalmi
környezetet, az embert tisztelő szokásrendszer érzelmi, értelmi, esztétikai és erkölcsi
megalapozása.
A környezeti nevelés tartalma világszerte, így Magyarországon is kiszélesedett, a
fenntarthatóságra, az emberiség jövőjének biztosítására irányul. Gondot kell arra fordítanunk,
hogy diákjaink a jövőben mindennapi életvitelükben képesek legyenek a bonyolultabb
természeti, társadalmi, gazdasági és politikai konfliktusokat kezelni, megoldani. Meg kell
alapoznunk tanítványaink környezeti erkölcsét, társadalmi-természeti felelősségét, formálnunk
kell alakuló értéktudatát, együttműködési képességeit, a személyes és a közös felelősségtudat
alapjait.
E nevelési célok hatékony személyiségformálást, az önszabályozás és egyben a társas
együttműködés és konfliktuskezelés készségeinek erősítését igénylik. A fenntarthatóság
pedagógiája a környezetért felelős, aktív kiscsoportok és tágabb közösségek kialakítására
törekszik, előtérbe emelve azokat a tanulásszervezési módszereket, amelyekben felerősödhet a
társas részvétel, felértékelődhet a felelős együttműködés.
Ennek megvalósítása rendszerszemléletű megközelítést, új tanítási-tanulási stratégiát igényel,
amely messzemenően figyelembe veszi az egyéni (személyes) különbségeket, esélyt teremt
minden gyermek számára a környezeti kultúra és az ezzel összefüggő kompetenciák
elsajátításában. E pedagógiai törekvés sajátos tartalmakat és módszereket igényel a testi vagy
szociális hátrányokkal küzdő gyerekeknél, hiszen életük során halmozódhatnak környezeti
konfliktusaik.
A környezeti nevelés – a fenntarthatóság pedagógiai gyakorlata – kiterjed az emberi együttélés,
illetve az ember-természet kapcsolat bemutatására és formálására, egyben elősegíti a környezeti
és egészség-tudatosság erősödését.
A pedagógiai gyakorlatban kiterjed a testi-lelki egészségnevelésre, a társas készségek
(mindenekelőtt a konfliktuskezelés, döntés, együttműködés) fejlesztésére és a mentálhigiénés
nevelésre is.
A környezeti nevelés iskolai gyakorlatában harmonikusan ötvöződik a természettudományi és
a társadalomtudományi ismeretek köre, hiszen csak az ember biológiai és társas-társadalmi
természetének sajátosságaira építve történhet az értékrend, az erkölcs és az életviteli szokások
formálása.
A környezeti nevelés legfontosabb értéktartalmai a fenntartható fejlődéssel, a jövő nemzedékek
életminőséghez fűződő jogaival, a bioszféra iránti felelősségünkkel kapcsolatosak, ezért
hangsúlyosan erkölcsi-etikai irányultságúak, attitűdöket és szokásokat formálóak.
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Felértékelődik a tantárgyak közötti integráció, a különböző tantárgyak ismeretkészletét
összekapcsoló, harmonizáló pedagógiai törekvés. Az egészség- és környezeti nevelés minden
pedagógus, illetve valamennyi tantárgy feladata (hiszen minden ugyanarról a világról szól!),
ugyanakkor az egyes különálló tantárgyakba foglalt ismereteket, fejlesztési elemeket egésszé
kell építeni.
Fontos, hogy az iskolai élet mindennapjaiban, a tanítási órákon kívül is érvényesüljön a
nevelőintézmény egészének ökológiai kultúrája (pl. hulladék újrahasznosítás,
energiatakarékosság) és társas harmóniájának rendje (pl. demokratikus fórumok,
együttműködés helyi közösségekkel stb.).
A környezeti nevelésnek megvannak az iskolán (az intézményes nevelésen) kívüli formái is:
teret nyújthatnak közművelődési intézmények, múzeumok, nemzeti parkok, környezetvédelmi
oktatóközpontok stb.
Alapelvek, célok
 a megfogalmazott célokra vonatkozó érték- és szokásrendszer érzelmi, értelmi,
esztétikai és erkölcsi megalapozása
 a környezet állapotára érzékeny gondolkodásmód kialakítása
 rendszerszemléletre nevelés
 fenntarthatóságra nevelés, az elvekkel való azonosulás elősegítése
 érzelmi és értelmi környezeti nevelés
 optimista életszemlélet kialakítása
 tapasztalaton alapuló, kreatív környezeti nevelés
 tolerancia és segítő életmód kialakítása
 a környezettudatos magatartás és életvitel kialakulásának segítése
 az állampolgári – egyéb közösségi – felelősség felébresztése
 az egészséges életmód kialakításának segítése
 az egészség és a környezet összefüggéseinek felismertetése
 a helyzetfelismerés, az ok–okozati összefüggések felismerése képességének kialakítása,
fejlesztése
 problémamegoldó gondolkodás, döntésképesség fejlesztése
 globális összefüggések megértése iránti igény felkeltése
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1.19. Projektoktatás
1.19.1. Projekt fogalma
A projektoktatás a tananyag komplex elsajátításának olyan sajátos formája, amikor az adott
tárgykört a diákok hosszabb időkeretben iskolában, vagy iskolán kívüli helyszíneken, rugalmas
időkeretek között, változatos tevékenységtípusok és sokszínű módszertani eszközök
segítségével dolgozzák fel.
A tanulási folyamatban döntő szervezési tényező a tanulók önállósága. Ezen folyamat során
igyekszünk új tanulási – tanítási technikákkal, módszerekkel megismertetni a tanulókat.
Jellemzői:
– A projektmódszer az ismeretekről az ismeretek megszerzésének folyamatára helyezi át a
hangsúlyt, alkalmazása nagyfokú tanári rugalmasságot, figyelmet, ráérzést kíván.
– A tanítási projekt változatos, kreatív, társas készségeket fejleszt, átfogó és egyedi.
– A projekt végére a tanulóktól vagy a csoportoktól tárgyi vagy szellemi produktumot várunk
el, amelyet a projekt végén bemutatunk.
– A pedagógusszerep megváltozik, mely szerint nem egyszerű tanár, hanem társ, szakértő lesz,
aki tanácsokat, iránymutatásokat ad, ugyanakkor az előkészítő szakaszban növekszik irányító
és szervező tevékenysége.
– A projekt megvalósítható intézményen kívüli helyszíneken, nem tanórai keretekben.
A projektoktatás eredménye mindig egy produktum, egy projekt.
Dokumentálása: A tanévben megszervezésre kerülő projektekről a nevelőtestület év elején
dönt, a projekt témákat a munkatervben rögzíti.
Iskolánkban a projektoktatás módszerét fokozatosan igyekszünk erősíteni. A módszer
alkalmazása jelenleg több területen is működik de célunk, hogy minél több tantárgyi területen
legyen cél egy-egy téma projektmódszerrel való feldolgozása.
A módszer a következő, egymást követő elemekből áll:








Témaválasztás
Tervkészítés
Adatgyűjtés
Téma feldolgozás
Összeállítás
Bemutatás
Projekt értékelése

A projektoktatás megvalósulhat tanítási órán, délutáni foglalkozásokon és iskolai szinten is. A
részt vevők száma szerint lehet egyéni, csoportos, közép-vagy nagy létszámú. Időben átfoghat
2 tanórát, egy egész napot és több hónapot is. Együtt dolgozhatnak az iskola tanárai, diákjai,
egy-egy évfolyam, tagozat, azonos érdeklődési csoportjának tagjai.
Gimnáziumunk projektoktatás keretén belül megvalósuló hagyományos programjai:
 Euroweek,
 egy-egy ünnep feldolgozása – pl. Költészet napja, Kultúra napja (kiállítás)
 művészeti projekt,
 Labor projektek (évente több is, pl. Pi nap, Mozaik laborfoglalkozás, Kutatók
Éjszakája),
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KDG Gála - összeművészeti projekt

1.19.2. Témahét:
Témahetek célja: A témahetek általános célja a XXI. századi, mindennapokban használható
gyakorlati ismeretek játékos, élményszerű átadása, illetve a tanárok új pedagógiai módszerek
kipróbálására való ösztönzése. A nevelési-oktatási intézmények a programok megtartásához
önkéntesek (pénzügyi, természet- és környezetvédelmi, infokommunikációs, valamint
vállalkozások működtetésében jártas szakemberek) közreműködését is kérhetik, nyitottabbá
téve ezzel az iskolák világát.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma projektgazdaként kapcsolódik be a témahetek
programjaiba. Gimnáziumunk a témaheteket a munkatervben, és az eseménynaptárban rögzíti.
Témahetek: Pénzügyi Témahét, Digitális Témahét, Fenntarthatósági Témahét, Világ
legnagyobb tanórája
Témahetek általános jellemzői: az ismeretek kibővítésének folyamata kap hangsúlyt, a
tanulók egyéni képességeihez igazodik, a közös munka együvé tartozást alapozó és fejlesztő
élménnyé válik.
Témaválasztástól függetlenül várható eredmények:
– kialakul, erősödik a személyes motiváltság, nő az önbizalom,
– magasabb fokú együttműködés és szocializáció alakul ki.
A tervezés feltételei:
– a témahét megvalósításában az iskola minden tanulója részt vehet,
– a témahéten tartott foglalkozások a tankönyvi, tantervi tananyaghoz nem feltétlenül
kapcsolódnak, ám a pedagógusok szakjához igen,
– a téma: mindig egy adott központi dolog köré épül, amelyet a felkínált lehetőségekből, vagy
egyéni javaslatok alapján választunk minden évben, szeptember 15-ig,
– a választott téma tartalmilag szervesen beépül az iskola mindennapi „normál” működési
életébe, tanmenetekbe, programokba.
– Témaválasztástól függően, nem tanórai keretekben is megvalósítható, dokumentálni a Kréta
naplóban kell.
– A megszervezése az azt vállaló pedagógus feladata.
– A megvalósítást követően, a témahét zárásaként összeállított anyagot és tapasztalatot Az
iskola honlapján közzétesszük, nyilvánosságra hozzuk.
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1.20. A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési elvei
1.20.1 A tanulók jutalmazásának elvei
Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi, aki kitartó
szorgalmat, vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, a közösségéért jó munkát végez,
illetve hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, az iskola dicséretben
részesíti, illetve jutalmazza. A diákönkormányzatnak javaslattevő joga van!
Az iskola ezen túlmenően jutalmazza azt a tanulót, aki:
- eredményes, kulturális tevékenységet folytat,
- kimagasló sportteljesítményt ér el,
- a közösségi életben tartósan jó szervező és irányító tevékenységet végez,
- vagy egyéb, példaértékű teljesítményt ér el, vagy magatartást tanúsít.
A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, a példamutatóan egységes helytállást
tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni.
A jutalmazás formái
a.)
Az iskolában elismerésként a következő írásos dicséretek adhatók:
- szaktanári,
- osztályfőnöki,
- igazgatói,
- nevelőtestületi.
Az egész évben kiemelkedő munkát végzett tanulók általános tanulmányi tantárgyi, szorgalmi
és magatartási dicséretét a bizonyítványba kell bevezetni. Ezek a tanulók a tanév végén
könyvvel, oklevéllel, emlékéremmel, esetleg pénzjutalommal is jutalmazhatók. Jutalmazásnál
a jutalmat biztosító adományozó neve is hangozzon el.
Az iskolai szintű jutalmak odaítéléséről - a pedagógusok, osztályfőnök és az osztályközösség
javaslatának meghallgatása után - az igazgató dönt.
b.)
Az a tanuló, akinek gimnáziumi szinten is kiemelkedő a teljesítménye (tanulmányi és
kulturális versenyek győztese, az év tanulója, az év sportolója, az iskoláért végzett kiemelkedő
munka részese), jutalmát a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt nyilvánosan veszi
át.
A jutalmazásokat a Gimnázium faliújságján és az iskolarádióban ki kell hirdetni.
c.)
Csoportos jutalmazási formák:
Jutalomkirándulás, kulturális hozzájárulás (színhát vagy kiállítás látogatása, kulturális
versenyeken, bemutatókon való aktív részvétel).
A tanulói fegyelmezésről, a fegyelmezés eljárási rendjéről a Gimnázium Házirendje részletesen
rendelkezik.
1.20.2 A magatartás értékelésének elvei
Alapelvek:
• segítse az iskola nevelési és oktatási céljainak elérését
• segítse a tanulók önismeretének fejlődését, adjon lehetőséget az önnevelésre is
• az értékelés általában a tanulók iskolai tevékenységére vonatkozzon
• mindig személyre szabott legyen
A magatartás értékelése

Az értékelés szempontjai:
• Megfelelés az iskolai követelményeknek:
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a házirend, az iskolai követelmények ismerete, azok betartása és betartatása,
kiállás az iskolai viselkedés szabályainak megtartásáért
A közösséghez és annak tagjaihoz való viszony:
beilleszkedés a közösségbe, mások beilleszkedésének elősegítése, aktív
szerepvállalás a közösség előtt álló feladatok megoldásában, segítőkészség a
problémák feltárásában és megoldásában
• Megfelelés az általános viselkedési normáknak: udvarias, figyelmes viselkedés
és kulturált hangnem minden körülmények között
Az értékelés módja:
•
•
•
•

PÉLDÁS magatartású az a tanuló, aki az elbírálás minden szempontjának következetesen
megfelel. Nincs igazolatlan órája, sem szóbeli figyelmeztetése.
JÓ magatartású az a tanuló, aki kisebb hiányosságok, kifogások mellett felel meg. Nem
részesült írásbeli osztályfőnöki figyelmeztetésnél súlyosabb fegyelmező intézkedésben, egy
igazolatlan órája van.
VÁLTOZÓ magatartású az a tanuló, aki nem képes a követelményeknek folyamatosan
megfelelni. 2 – 10 igazolatlan órája van, igazgatói intésben nem részesült.
ROSSZ magatartású az a tanuló, aki a követelményeknek sorozatosan nem felel meg, vagy
magatartásával kapcsolatban olyan súlyos kifogás merült fel, hogy igazgatói intésben vagy
fegyelmi eljárás után büntetésben részesült, igazolatlan óráinak száma elérte a 11 – 30-at.
1.20.3 A szorgalomjegyek megállapításának elvei
Az értékelés szempontjai:
• A motiváltság:
 a tudás megszerzésének igénye
 az egyéni képességeknek megfelelő teljesítmény
• A tanulási folyamat:
 jó idő- és munkaszervezés
 kötelességtudó, pontos, megbízható, önálló munkavégzés
 fegyelmezett, aktív tanórai tevékenység
• Többletek (tanulmányi versenyek, szakkörök, pályázatok)
Az értékelés módja:
Egy tantárgyi bukás nem kizáró oka (a példás kivételével) egyetlen szorgalmi minősítésnek
sem, az osztályfőnök mérlegeli a bukás körülményeit.
Kettő vagy több tantárgyi bukás esetén a szorgalom minősítése változónál jobb nem lehet.
PÉLDÁS, ha a fenti követelményeknek képességei szerint maradéktalanul megfelel.
JÓ, ha a követelményeket általában teljesíti, de képességei alapján néhány területen még
fejlődnie kell.
VÁLTOZÓ, ha nem képes a követelményeknek folyamatosan megfelelni.
HANYAG, ha nem is próbál megfelelni a követelményeknek.
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1.21. A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése és oktatása
Iskolánk az Alapító okiratában foglaltaknak megfelelően a Vas Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottsága által készített szakvélemény alapján ellátja
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének enyhén súlyos rendellenességével
küzdő sajátos nevelési igényű tanulók
 az ép értelmű mozgáskorlátozott tanulók
 ép értelmű érzékszervi fogyatékos – látás- és hallássérült- tanulók
 beszédfogyatékos tanulók
integrált nevelését–oktatását az Aranyhíd EGYMI közreműködésével.
Az SNI-tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt vevő pedagógus
 maximális mértékben tiszteletben tartja az SNI-tanulók emberi méltóságát és jogait;
 a tananyag feldolgozásánál a szakértői vélemény alapján kiadott igazgatói határozat
alapján jár el.
A sajátos nevelési igényű tanulók nevelés-oktatása során a NAT-ban meghatározott és a
kerettantervben részletezett kiemelt fejlesztési feladatok megvalósítása javarészt lehetséges, de
mindenkor figyelembe kell venni a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 47. §-ában
és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvében (2. melléklet a 32/2012.
(X. 8.) EMMI rendelethez) foglaltakat.
SNI tanulóink egyéni fejlesztését az Aranyhíd EGYMI utazó gyógypedagógiai hálózat
gyógypedagógusai végzik.
SNI tanulóink a szaktanárok nagyobb odafigyelése mellett fejlesztő foglalkozásokon vesznek
részt, melyeket az Aranyhíd EGYMI gyógypedagógusai tartanak, mivel iskolánk nem
rendelkezik szakképzett fejlesztő gyógypedagógussal, pszichológussal. A tanulók egyéni
fejlesztő programját az Aranyhíd EGYMI gyógypedagógusai dolgozzák ki.
Vannak tanulóink, akik részképesség-zavarral küzdenek, ők a szaktanárok kiemelt figyelmére
számíthatnak.
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2. Az intézmény helyi tanterve
2020.09.01-től került bevezetésre az új Nemzeti alaptanterv. A 2020-2021-es tanévtől felmenő
rendszerben a 9. évfolyamtól új óraszámok kerülnek bevezetésre, ezért a 2022-23-as tanévvel
bezárólag párhuzamosan több tanterv szerint működünk. A Pedagógiai Programot abban a
tanévben felül kell vizsgálni!
2.1 A) A választott kerettanterv megnevezése - kifutó, a 2012-es NAT-hoz illeszkedő óraterv
A Szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnázium nevelőtestületének döntése szerint az
intézményben az oktatás a 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 3. melléklete
(„Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára”) alapján történik az A, B és C
osztályok 9-12. évfolyamán, valamint a K osztály 9-12. évfolyamán. A KNy osztály 9.
évfolyamán az oktatás a fenti rendelet 7. melléklete („Nyelvi előkészítő évfolyam
kerettanterve”) alapján történik. A kerettantervek „A” és „B” típusa közötti választást és az
esetleges helyi sajátosságokat az egyes tantárgyak helyi tantervei tartalmazzák.
Óraszámok
A osztály
informatika-angol tagozat
Óraterv a kerettantervekhez - 9-12. évfolyam, gimnázium
Tantárgyak
9.
10.
11.
12.
évf. évf.
évf.
évf.
Magyar nyelv és irodalom
4
4
4
5
I. Idegen nyelv*
5
5
5
5
II. Idegen nyelv*
3
3
3
3
Matematika*
3
3
3
4
Etika
1
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
2
2
3
3
Fizika
2
2
2
Kémia
2
2
Biológia - egészségtan
2
2
2
Földrajz
2
2
Ének-zene
1
1
Vizuális kultúra
1
1
Dráma és tánc/Mozgóképkultúra és médiaismeret
1
Művészetek
2
2
Informatika*
4
2
Életvitel és gyakorlat
1
Testnevelés és sport*
5
5
5
5
Osztályfőnöki
1
1
1
1
Érettségi felkészítés*
4
4
Szabadon tervezhető órakeret
0
0
0
0
Rendelkezésre álló órakeret
35
36
35
35
Megjegyzés: a csillaggal (*) jelölt tárgyak oktatása csoportbontásban történik.
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B osztály
német tagozat
Óraterv a kerettantervekhez - 9-12. évfolyam, gimnázium
Tantárgyak
9.
10.
11.
évf. évf.
évf.
Magyar nyelv és irodalom
4
4
4
I. Idegen nyelv*
5
5
5
II. Idegen nyelv*
3
3
3
Matematika*
3
3
3
Etika
1
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
2
2
3
Fizika
2
2
2
Kémia
2
2
Biológia - egészségtan
2
2
Földrajz
2
2
Ének-zene
1
1
Vizuális kultúra
1
1
Dráma és tánc/Mozgóképkultúra és médiaismeret
1
Művészetek
2
Informatika*
2
Életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport*
5
5
5
Osztályfőnöki
1
1
1
Érettségi felkészítés *
4
Szabadon tervezhető órakeret
2
2
0
Rendelkezésre álló órakeret
35
36
35
Megjegyzés: a csillaggal (*) jelölt tárgyak oktatása csoportbontásban történik.

12.
évf.
5
5
3
4
3

2

2
1
5
1
4
0
35
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C osztály
angol tagozat
Óraterv a kerettantervekhez - 9-12. évfolyam, gimnázium
Tantárgyak
9.
10.
11.
évf. évf.
évf.
Magyar nyelv és irodalom
4
4
4
I. Idegen nyelv*
5
5
5
II. Idegen nyelv*
3
3
3
Matematika*
3
3
3
Etika
1
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
2
2
3
Fizika
2
2
2
Kémia
2
2
Biológia - egészségtan
2
2
Földrajz
2
2
Ének-zene
1
1
Vizuális kultúra
1
1
Dráma és tánc/Mozgóképkultúra és médiaismeret
1
Művészetek
2
Informatika*
2
Életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport*
5
5
5
Osztályfőnöki
1
1
1
Érettségi felkészítés *
4
Szabadon tervezhető órakeret
2
2
0
Rendelkezésre álló órakeret
35
36
35
Megjegyzés: a csillaggal (*) jelölt tárgyak oktatása csoportbontásban történik.

12.
évf.
5
5
3
4
3

2

2
1
5
1
4
0
35
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KNY/K osztály
angol kéttannyelvű képzés
Óraterv a kerettantervekhez - 9-12. évfolyam, gimnázium
Tantárgyak
9.kny
2
Magyar nyelv és irodalom
I.idegen nyelv*
18
3
II. idegen nyelv
2
matematika
etika
történelem, társadalmi
és
állampolgári
ismeretek*
célnyelvi civilizáció*
fizika
kémia
biológia-egészségtan
földrajz*
ének-zene
vizuális kultúra
dráma
és
tánc/mozgóképkultúra
és
médiaismeret
művészetek
1
informatika*
életvitel és gyakorlat
5
testnevelés és sport
1
osztályfőnöki
32
Összesen:

9.
4
6
3
3

10.
4
6
3
3

2

2

1
2
2

1
2
2
2
2
1
1

2
1
1
1

11.
4
5
3
3
1
3

12.
4
5
3
4

2
2

2

2

2

2
2
1
5
1
34

2

1

2
2

5
1
36

5
1
36

5
1
35

3

2018/2019. tanévtől felmenő rendszerben. 2020/2021. tanévben csak a 12. K osztályra
vonatkozik.
*angol nyelven, csoportbontásban
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KNY/K osztály
angol kéttannyelvű képzés
2019.04.30-ai módosítás.
Óraterv a kerettantervekhez - 9-12. évfolyam, gimnázium
Tantárgyak
9.kny
Magyar nyelv és irodalom
I.idegen nyelv*
II. idegen nyelv
matematika
etika
történelem, társadalmi
és állampolgári
ismeretek*
célnyelvi civilizáció*
fizika
kémia
biológia-egészségtan
földrajz*
ének-zene
vizuális kultúra
dráma
és
tánc/mozgóképkultúra
és
médiaismeret
művészetek
informatika**
életvitel és gyakorlat
testnevelés és sport
osztályfőnöki
Összesen:

9.

2020/2021. tanévtől vonatkozik a 10. K, 11.K, osztályokra, kivezetve.
*angol nyelven, csoportbontásban
**csoportbontásban

10.
4
6
3
3

11.
4
5
3
3
1
3

12.
4
5
3
4

2
2

2

2
1

2
1

1

2
2

5
1
35

5
1
36

2
2
1
5
1
35

2
1
2
2
2
1
1
1
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2.2 A választott kerettanterv feletti óraszám
A kerettantervek által előírt tartalmak a tantárgyak rendelkezésére álló időkeret kilencven
százalékát fedik le. A szabad időkeretet a pedagógus a helyi igényeknek megfelelően a
kerettanterven kívüli tantárgyi tartalommal töltheti meg. A gimnázium deklarált céljainak
megfelelően a szabadon tervezhető órakeret terhére többlet óraszámot biztosít az idegen
nyelvek, a történelem, természettudományos tantárgyak és az informatika oktatására. Ezen órák
beosztása az egyes tantárgyak helyi tanterveiben találhatók.
5 testnevelésóra közül 2 kiváltható sportköri vagy egyesületi sportolással, amennyiben a
sportkör vagy egyesület hivatalos igazolást állít ki. Lehetőség szerint azokra az órákra
vonatkozik a felmentés, amelyek az adott napon az első vagy utolsó tanítási óra.
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2.1 B) A kerettantervnek megfelelő óraszámok a Kanizsai Dorottya Gimnázium képzési
struktúrájának megfelelően - felmenő rendszerben, a 2020-as NAT-hoz illeszkedő óraterv,
(bevezetése a 2020/2021. tanévtől kezdődően a 9. évfolyamokon, majd felmenő rendszerben)
A Szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnázium nevelőtestületének döntése szerint az
intézményben az oktatás a Kormány 5/2020. (I. 31.) Korm. Rendelete a Nemzeti alaptanterv
kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet
módosításáról 1. számú melléklete alapján, a Melléklet II. Rész II.2.1. pontjának kiegészítéseit,
valamint a következő táblázatok alapján történik: II.2.1.1. táblázat (Alapóraszámok tanulási
területenként kétéves bontásban), II.2.1.2. táblázat (A tanulók heti kötelező alapóraszáma és
maximális óraszáma évfolyamonként), II.2.1.3. táblázat.

64

Óraszámok 2020.09.01-től, felmenő rendszerben, 9. évfolyamtól
A osztály
informatika-angol tagozat
Óraterv a kerettantervekhez - 9-12. évfolyam, gimnázium
Tantárgyak
9. évf. 10.
11. évf.
évf.
Magyar nyelv
1
1
1
Irodalom
2
3
3
I. Idegen nyelv*
4
4
6
II. Idegen nyelv*
3
3
3
Matematika*
3
3
3
Történelem
2
2
3
Állampolgári ismeretek
Fizika
2
3
Kémia
1
2
Biológia*
3
2
Természettudomány – Fizika/Biológia*
2
Földrajz
2
1
Ének-zene
1
1
Vizuális kultúra
1
1
Mozgóképkultúra és médiaismeret/Dráma és
színház
Művészetek
1
Digitális kultúra*
3
2
2
Testnevelés és sport*
5
5
5
Osztályfőnöki
1
1
1
Érettségi felkészítés*
4
Szabadon tervezhető órakeret

Kötött célú órakeret

0
(1dig.,
1nyel
v)

0
0 (faktok)
(1dig.,
1nyel
v)
0(2
termtud, 2
az
első
idegennyel
v)

Rendelkezésre álló órakeret
34
34
34
Megjegyzés: a csillaggal (*) jelölt tárgyak oktatása csoportbontásban történik.

12. évf.
1
4
5
4
4
4
1

1

5
1
5 (ebből 1
az
első
nyelv)
0 (faktok)

0
(1magyar,
1 matek, 1
töri, 1 a
második
idegennyel
v)
34
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B osztály
német tagozat
Óraterv a kerettantervekhez - 9-12. évfolyam, gimnázium
Tantárgyak
9.
10. évf. 11. évf.
évf.
Magyar nyelv
1
1
1
Irodalom
2
3
3
I. Idegen nyelv*
5
5
5
II. Idegen nyelv*
3
3
4
Matematika*
3
3
3
Történelem
2
2
3
Állampolgári ismeretek
Fizika
2
3
Kémia
1
2
Biológia*
3
2
Természettudomány – Fizika/Biológia*
2
Földrajz
2
1
Ének-zene
1
1
Vizuális kultúra
1
1
Mozgóképkultúra és médiaismeret/Dráma és
színház
Művészetek
1
Digitális kultúra*
2
1
2
Testnevelés és sport*
5
5
5
Osztályfőnöki
1
1
1
Érettségi felkészítés*
4
Szabadon tervezhető órakeret

0 (2 0(2nyel
nyel v)
v)

Kötött célú órakeret

Rendelkezésre álló órakeret

0 (faktok)

0(2
termtud, 2
a
két
idegennyel
v)

34

34

34

Megjegyzés: a csillaggal (*) jelölt tárgyak oktatása csoportbontásban történik.

12. évf.
1
4
5
4
4
4
1

1

5
1
5 (ebből 1
az
első
nyelv)
0 (faktok)

0
(1magyar,
1 matek, 1
töri, 1 a
második
idegennyel
v)
34
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C osztály
angol tagozat
Óraterv a kerettantervekhez - 9-12. évfolyam, gimnázium
Tantárgyak
9. évf. 10.
11. évf.
évf.
Magyar nyelv és irodalom
1
1
1
Irodalom
2
3
3
I. Idegen nyelv*
5
5
5
II. Idegen nyelv*
3
3
4
Matematika*
3
3
3
Történelem
2
2
3
Állampolgári ismeretek
Fizika
2
3
Kémia
1
2
Biológia*
3
2
Természettudomány – Fizika/Biológia*
2
Földrajz
2
1
Ének-zene
1
1
Vizuális kultúra
1
1
Mozgóképkultúra és médiaismeret/Dráma és
színház
Művészetek
1
Digitális kultúra*
2
1
2
Testnevelés és sport*
5
5
5
Osztályfőnöki
1
1
1
Érettségi felkészítés*
4
Szabadon tervezhető órakeret

0 (2
első
nyelv.
)

Kötött célú órakeret

Rendelkezésre álló órakeret

34

0 (2 0 (faktok)
első
nyelv.
)
0
(2
term.tud, 2 a
két
idegennyelv
)

34

34

Megjegyzés: a csillaggal (*) jelölt tárgyak oktatása csoportbontásban történik.

12. évf.
1
4
5
4
4
4
1

1

5
1
5 (ebből 1
az
első
nyelv)
0 (faktok)

0
(1magyar,1
matek,
1
töri, 1 a
második
idegennyelv
)
34
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KNY/K osztály
két tanítási nyelvű tagozat
Óraterv a kerettantervekhez - 9-12. évfolyam, gimnázium
Tantárgyak
kny 9. évf.
10. évf. 11. évf.
Magyar nyelv és irodalom
1
Magyar nyelv
1
1
1
Irodalom
2
3
3
I. Idegen nyelv*
18
5
5
5
II. Idegen nyelv*
2
3
3
3
Matematika*
2
3
3
3
Történelem* (angol)
2
2
3
Állampolgári ismeretek
Célnyelvi civilizáció* (angol)
1
1
2
Fizika
2
3
Kémia
1
2
Biológia
3
2
Természettudomány
–
2
Fizika/Biológia*
Földrajz* (angol)
2
2
1
Ének-zene
1
1
Vizuális kultúra
1
1
Mozgóképkultúra
és
médiaismeret/Dráma és színház
Művészetek
1
Digitális kultúra*
3
2
1
2
Testnevelés és sport*
5
5
5
5
Osztályfőnöki
1
1
1
1
Érettségi felkészítés*
4
Szabadon tervezhető órakeret
2
(ebből 2
0 (ebből 4
egy
(ebből faktok)
célnyelvi,
1
másik nincs célny.,
felhasználv 1
a)
földraj
z)
Kötött célú órakeret
0
(2
term.tud,
1 földrajz,
1 Cél)
Adható plusz óra
Felhasznált órakeret
Rendelkezésre álló órakeret

32
32

2

2

35
36

36
36

12. évf.
1
4
5
3
4
4
1
2

1

1

5
1
4
0 (ebből 4
faktok, 1
cél)

0
(1magyar,
1 matek, 1
töri,
1
földrajz)
2 (ebből 1 2 (ebből 1
Cél)
Cél)
36
36
36
36

Megjegyzés: a csillaggal (*) jelölt tárgyak oktatása csoportbontásban történik.
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A szabad időkeretet a pedagógus a helyi igényeknek megfelelően a kerettanterven kívüli
tantárgyi tartalommal töltheti meg. A gimnázium deklarált céljainak megfelelően a szabadon
tervezhető órakeret terhére többlet óraszámot biztosít az idegen nyelvek, természettudományos
tantárgyak és az informatika oktatására. Ezen órák beosztása az egyes tantárgyak helyi
tanterveiben találhatók.
5 testnevelésóra közül 2 kiváltható sportköri vagy egyesületi sportolással, amennyiben a
sportkör vagy egyesület hivatalos igazolást állít ki. Lehetőség szerint azokra az órákra
vonatkozik a felmentés, amelyek az adott napon az első vagy utolsó tanítási óra.
69
Ökoiskola
Az iskolában folyó oktató és nevelő munkában évek óta nagy hangsúlyt kapott a fenntartható
fejlődés. 2016 januárjától Ökoiskolaként még jobban előtérbe kerültek ezen szempontok. Részt
vesz az Intézmény évek óta a Világ Legnagyobb Tanórája és a Fenntarthatósági Témahét
programjában. Minden évben megvalósul a „Segítés városa” újraélesztés projekt. A
természettudományos labor, interaktív foglalkozásaival, programjaival, városi szinten
népszerűsíti a fenntarthatósági szempontokat.
2020 júniusától az újra pályázás eredményeként az intézmény ismét elnyerte a címet. Vállalta
a gimnázium közössége, hogy programjaival és rendezvényeivel nagyobb hangsúlyt kap a
magyar kultúra és az iskolai hagyományok népszerűsítése, az egészség megőrzése és a
környezeti nevelés.
Az intézményi oktatás része a zöldsport, kerékpártúra, a történelmi múzeumpedagógia, helyi
irodalmi értékeket megismerése. A természettudományos tantárgyak és a nyelvi órák témái
között kiemelt helyet kap az egészséges táplálkozás és éltmód, valamint a környezetvédelem.
A NAT bevezetésével a hangsúly még inkább a fenntartható fejlődés irányába tolódik el az
oktatásban. Ezeket a szempontokat a Helyi tanterv figyelembe veszi, az órákba beépülnek az
Ökoiskola programjai.

2.3 A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai
2.3.1 A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei
Iskolánkban csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelvet, az informatikát, és a matematikát.
(Tárgyi és személyi feltételek figyelembe vételével, igény szerint, a természettudományos
tantárgyak közül a biológiát/kémiát /fizikát a Labor adottságait kihasználva.) Célunk ezzel,
hogy az ismereteket elmélyítsük, több idő jusson a kommunikációs készségek fejlesztésére,
hatékonyabb legyen az iskola oktató-nevelő munkája. A két tanítási nyelvű tagozaton minden
olyan tantárgyat csoportbontásban oktatunk, amelyeket idegen nyelven oktatnak.
A biológia tantárgy tanulásának alternatív lehetősége a csoportbontással létrejött laboros
csoport. A természettudományos labor korszerű felszereltsége biztosítja a hátteret az ismeretek
gyakorlati tapasztalaton való elsajátításához.
A választható tantárgyak esetében diákjainknak lehetőséget adunk, hogy megjelöljék, melyik
pedagógusnál szeretnék tanulmányaikat folytatni. Amennyiben a tantárgyfelosztás ezt lehetővé
teszi, biztosítjuk a többség által megjelölt pedagógust a kurzus vezetésére.
A választásukat a tanulók és a szülők aláírásukkal megerősítik és tudomásul veszik, hogy az
értékelés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni,
mintha kötelező tanórai foglalkozás lenne.
Idegen nyelv:
Célunk homogén csoportok kialakítása, ennek érdekében a 9. évfolyamra beiratkozott
tanulóinkkal szintfelmérő feladatsort iratunk. Az 5 órás nyelvek esetében osztálybontást
végzünk, a 3 órás nyelvek esetében évfolyamszintű csoportbontásban tanulnak a diákok.
Csoportváltoztatás magasabb szintű képzésre való áttérés esetén a létszám függvényében, a
szaktanárokkal való egyeztetés alapján lehetséges. Csoportváltoztatásra alacsonyabb szintű
képzésre való áttérés esetén a szaktanár írásos értékelése alapján az igazgató ad engedélyt.
Matematika:
Osztályon belüli csoportbontás homogén csoportok kialakításával.
Informatika:
Osztályon belüli csoportbontás létszám alapján.
Testnevelés:
A lehetőségek függvényében nemek szerint.
A 11-12. évfolyamon felajánlott tantárgyakból
Az évenként jelentkező igények szerint érettségire felkészítő csoport indítása a törvényi
előírások figyelembe vételével történik. (Bővebben az érettségire felkészítő képzés leírásában)
Iskolánk nyitott a tanulói érdeklődésnek eleget téve foglalkozások szervezésére, amennyiben
azt a tárgyi és személyi feltételek lehetővé teszik.
Célunk ezzel, hogy az ismereteket elmélyítsük, több idő jusson a kommunikációs készségek
fejlesztésére és tanulók tudásának megalapozására.
Az emelt óraszámú képzés nem jelent emelt szintű képzést, az óraszámokat annak érdekében
emeltük meg, hogy több idő maradjon a gyakorlásra, az alapkészségek megerősítésére, de
lehetőséget kívánunk biztosítani tehetséges, motivált tanulóinknak is, hogy felkészülhessenek
az emelt szintű érettségire, idegen nyelvből a nyelvvizsgákra.
Az érettségire történő felkészítő foglalkozások tematikáját az érettségi vizsga részletes
követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet, a nyilvánosságra hozott adott évi
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követelmények alapján állítjuk össze, kiemelt figyelmet fordítunk a közép szintű érettségi
vizsgán nem szereplő feladattípusok megismertetésére, a rendszerben való gondolkodás
fejlesztésére.
A választható tantárgyak, foglalkozások szabályai
Jogszabályi alapok
I.
Az emelt érettségire való emelt óraszámban történő felkészülést és felkészítést jelenleg
a következő jogszabályok teszik lehetővé, illetve írják elő:
a)
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.)
b)
A (többször módosított) 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga
vizsgaszabályzatának kiadásáról
c)
Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet
d)
110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről
és alkalmazásáról
e)
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről
és a köznevelési intézmények névhasználatáról
Hatálya
II. A felkészülés és felkészítés szabályozása személyi hatályában kiterjed
a)
a Szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnázium (továbbiakban: Gimnázium) nappali
tagozatos tanulóira
b)
a Gimnáziumban emelt szintű érettségire felkészítő, a Gimnázium állományában,
illetve az ezen képzésben résztvevő (óraadó, helyettesítő) egyéb pedagógusra.
III. A felkészülés és felkészítés szabályozása időbeli hatályában kiterjed a 2013/2014-es
tanévtől kezdődően
a)
a mindenkori 10. évfolyamokra a nem két tannyelvű képzésben részt vevő tanulók
esetén,
b)
záródik a 12. évfolyamon az érettségi vizsgákkal,
c)
a Gimnáziumban érettségire felkészítő, a Gimnázium állományában, illetve az ezen
képzésben résztvevő (óraadó, helyettesítő) egyéb pedagógusra mindaddig, amíg a
tantárgyfelosztás erre őket kötelezi.
d)
Ezen szabályozás hatálya nem terjed ki a Gimnázium két tannyelvű képzésében részt
vevő tanulókra.
Célja
IV. Az emelt érettségire való felkészülés és felkészítés célja - az említett jogszabályokkal
egybehangzóan a)
az emelt szintű érettségi vizsgára való felkészítés az érettségi vizsga részletes
követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendeletben szereplő követelmények
alapján
b)
a tanulói érdeklődésnek leginkább megfelelő képzés nyújtása
c)
az átfogóbb, gyakorlatiasabb, kreatívabb tanulói teljesítmények elérése
d)
az eredményesebb tanulás a felsőoktatási intézményekben
Alapelvek
V. Az érintett tanulóknak joguk van a Gimnáziumban meghirdetett tantárgyak emelt szintű
érettségire való felkészítésére jelentkezni, és azon részt venni. Ennek a lehetőségnek
csak a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6. melléklete által
meghatározott órakeretek szabnak határt. Ennek megfelelően minden tanuló összesen 4
óra képzésen vehet részt.
VI. A Gimnázium - a pedagógiai programjával összhangban - az igényeket és a jelentkezési
létszámokat, valamint az emelt szintű érettségi vizsgatantárgyakat figyelembe véve,
minden, az iskolában tanított tantárgyból meghirdeti az emelt szintű érettségire való
felkészítést.
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VII. Emelt szintű érettségire való felkészítő képzést csak abból a tantárgyból indít a
Gimnázium, ahol a jelentkező tanulók létszáma eléri a 8 főt.
VIII. A tanulónak nem kötelező az emelt szintű érettségi vizsga letétele még akkor sem, ha
az érettségi vizsgát megelőzően az adott tantárgyból emelt óraszámú képzésben vett
részt, és a képzés követelményeit teljesítette.
IX. Az a tanuló, aki egy adott tantárgyból nem vesz részt emelt óraszámú képzésen, tehet
érettségi vizsgát emelt szinten.
X. A tanulónak – jelentkezése esetén – kötelező az általa választott érettségi vizsgára
készítő tantárgy óráin részt venni.
Az érettségire való felkészítés jelentkezés rendje
XI. Az érettségi vizsgára készítő tantárgyra a jelentkezés általános részeit az 1/I/a,b,c
pontokban felsorolt jogszabályok tartalmazzák. További szabályozást tartalmaz a
Gimnázium szervezeti és működési szabályzata (Tanulói tevékenység 4. pontja).
XII. A jelentkezés előtt a 10. évfolyam osztályfőnökei tájékoztatják a tanulókat, illetve a
választást megelőző szülői értekezleteken a szülőket a választási lehetőségekről, és a
választás módjáról.
XIII. Gimnázium minden tanév március 15-ig nyilvánosságra hozza és meghirdeti a
következő tanévben indítandó tantárgyak névsorát. A névsor lehetőség szerint
tartalmazza az adott tantárgyat tanító tanár névét.
XIV. A tanuló az adott tanév április 25-ig nyilatkozik osztályfőnökének az általa választott
képzésekről. Az osztályfőnök az összesített választást április 30-ig leadja a tanulmányi
igazgatóhelyettesnek, aki összesíti az évfolyam szintű választást. Ez a dokumentum
egyik alapja a Gimnázium által elkészítendő tantárgyfelosztásnak.
XV. A tanuló május 20-ig módosíthatja választott elképzeléseit, de ezt követően nincs
módjában további módosításra, tehát választásának megfelelően kezdi el a 11.
évfolyamon a tanulmányait; a választása egy tanévre szól. A választott tantárgyaknak
megfelelően kitölti és aláírja az 1. számú mellékletet, amelyet a szülő is ellenjegyez.
XVI. A tanuló a 11. évfolyamon május 20-ig jelezheti, hogy más tantárgy képzésén kíván
részt venni. A kérést a szülő ellenjegyzi.
XVII.Az érettségire való felkészítés tömbjei a következőképpen alakulnak. A tanuló minden
tömbből legfeljebb egy tantárgyat (összesen kettőt) választhat.
E1
magyar nyelv és
irodalom
matematika
földrajz
vizuális kultúra

E2

E3

történelem

kémia

biológia
informatika

fizika
informatika (4 óra)
ének
testnevelés

2020.09.01-jén belépő évfolyamokra vonatkozóan, felmenő rendszerbe
E1
magyar nyelv és
irodalom
matematika
földrajz
biológia
vizuális kultúra

E2
történelem
kémia
fizika
informatika
testnevelés
ének-zene
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XVIII. Azokból a tantárgyakból, amelyekből a képzés alapóra és plusz óra formájában valósul
meg, a tanuló csak egy érdemjegyet kap, amelyet a két szaktanár együttesen állapít
meg.
XIX. Az érettségire való felkészítés tanulócsoportjainak kialakításakor figyelembe vesszük:
a)
hogy bármely tantárgy esetén a legkisebb létszámú csoport 8 főnél nem lehet
kevesebb. A 8 főnél kisebb létszámú jelentkezés esetén csoport, illetve képzés az
adott tantárgyból nem indul.
b)
Egy adott évfolyamon a Ntk. 6. melléklete alapján legfeljebb 10 érettségire
felkészítő csoport indulhat.
c)
hogy a 12. évfolyam indulásakor újra szervezzük a csoportokat azonos tudásszintek
alapján, ha azzal az érintett csoportok és szaktanáraik egyetértenek.
A képzésről történő kilépés
XX. A tanuló által az adott tanév május 20-ig történő választása legalább egy tanévre szól.
XXI. A képzésről a szaktanár a tanulót tanév közben is eltanácsolhatja, ha a következő
feltételek mindegyike teljesül:
a)
a tanulói teljesítmény jelentősen elmarad a követelményektől, vagy fegyelmezetlen
magatartást tanúsít
b)
a szaktanár a tanuló eredményes munkavégzését kétségesnek ítéli
c)
a szaktanár a szülőket tájékoztatta a tanuló megítéléséről
d)
a szülők hozzájárulnak a képzésről való eltanácsoláshoz.
A tanuló eltanácsolás esetén köteles az osztályában az adott tantárgyat alapórában tanulni,
kivéve, ha a tantárgy az adott évfolyamon már nem szerepel a pedagógiai program tantervi
részében.
XXII.A tanuló a 12. évfolyamra lemondhatja a korábban vállalt képzését. A tanulói
lemondáshoz szülői ellenjegyzés kell.
Egyéb szabályok
XXIII. Ez a szabályozás 2013. szeptember 1-től érvényes.
XXIV. A fenti szabályozást – nevelőtestületi elfogadását követően – a Gimnázium
Házirendjében kell nyilvánosságra hozni.
XXV. Az 1./I./a,b,c,d,e jogszabályok változása, vagy egyéb jogszabályok hatályba lépése a
fenti szabályozást módosíthatja, illetve a jogszabályi változásokhoz a szabályozást
módosítani kell.
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3. Az érettségi vizsgatárgyak részei és követelményei
Jogszabályi háttér:
Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet és a
22/2009 OKM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.)
OM rendelet módosításáról
1/2012 NEFMI rendelet Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. OM
rendelet, a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. MKM rendelet, valamint
az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. OM rendelet módosításáról szóló
22/2009. (IV. 22.) OKM rendelet módosításáról
A középszintű érettségi vizsga követelményeit az érettségi vizsga részletes követelményeiről
szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet tartalmazza. Az egyes tantárgyakból az érettségi
témaköröket a 00/1997. (VI. 13.) Kormányrendeletben szabályozott módon az egyes
munkaközösségek az érettségi vizsga előtt nyilvánosságra hozzák.
Választható érettségi tantárgyak
• 2. idegen nyelv
• Fizika
• Kémia
• Biológia
• Földrajz
• Ének-zene
• Vizuális kultúra
• Mozgóképkultúra és médiaismeret
• Informatika
• Testnevelés
• Célnyelvi civilizáció angol nyelven
3.1 Magyar nyelv és irodalom
Írásbeli vizsga
1. Szövegértés és érvelés vagy gyakorlati szövegalkotás
2. Műértelmező szövegalkotás
A vizsgázó két különböző szövegalkotási feladatból választ egyet. A vizsgázó által választott
feladat megoldásának elvárható terjedelme 400-800 szó. A választható feladatok a következők
lehetnek:
A) Egy mű (vagy műrészlet) problémaközpontú, értelmező bemutatása.
B) Két mű (vagy műrészlet) adott szempontú összehasonlító értelmezése.
Szóbeli vizsga
A. Magyar nyelv
A tételsor 20 tételét a részletes vizsgakövetelmény Magyar nyelv című fejezetében
foglaltak alapján kell összeállítani. A tételsort úgy kell összeállítani, hogy a témakörök
mindegyikéhez legalább két tétel tartozzék. További szóbeli tételek kijelöléséről a
tételkészítő dönt, de egy témakörben legfeljebb 4 tétel adható.
Kommunikáció
A magyar nyelv története

2-4
2-4
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Ember és nyelvhasználat
A nyelvi szintek
A szöveg
A retorika alapjai
Stílus és jelentés

2-4
2-4
2-4
2-4
2-4

B. Irodalom
A tételsor 20 tételét a részletes vizsgakövetelmény Irodalom című fejezete alapján állítja
össze a tételkészítő úgy, hogy a témakörök mindegyikéhez a megadott számú tétel
tartozzék.
Művek a magyar irodalomból I. Kötelező szerzők
Művek a magyar irodalomból II. Választható szerzők
Művek a magyar irodalomból III. Kortárs szerzők
Művek a világirodalomból
Színház és dráma
Az irodalom határterületei
Interkulturális jelenségek és határon túli irodalom

6
6
1
3
2
1
1

Művek a magyar irodalomból I. Kötelező szerzők: Petőfi Sándor, Arany János, Ady Endre,
Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, József Attila
Művek a magyar irodalomból II. Választható szerzők: Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály,
Jókai Mór, Mikszáth Kálmán, Móricz Zsigmond, Szabó Lőrinc, Radnóti Miklós, Weöres
Sándor, Krúdy Gyula, Karinthy Frigyes, Juhász Gyula, Tóth Árpád, Illyés Gyula, Ottlik Géza,
Németh László, Örkény István, Márai Sándor, Pilinszky János
Művek a magyar irodalomból III. Kortárs szerzők: Kortárs műalkotás, a mindenkori vizsga
előtti utolsó 30 évben keletkezett (írt, bemutatott, megjelent) irodalmi alkotás
Művek a világirodalomból:
Az európai irodalom alapvető hagyományai: az antikvitás és a Biblia. További választható
korszakok: középkor és reneszánsz; barokk; felvilágosodás, romantika, realizmus, a
századfordulós modernség a szimbolizmustól az avantgárdig, és a 20. század
Színház és dráma
Színház és dráma különböző korszakokban
Szophoklész, Shakespeare, Moliére, Katona József: Bánk bán, Madách Imre: Az ember
tragédiája, Örkény, egy XIX. sz.-i dráma: Ibsen, Csehov, egy XX. sz.-i magyar dráma
Az irodalom határterületei
Azok a kialakult vagy formálódó „műfajok “, amelyek befolyásolják az ízlést és a világképet; a
tömegkultúra, a szórakoztató irodalom hatáskeltő eszközei – néhány jelenkori példa
bemutatása és értékelése (pl. sematizált hőstípusok, élethelyzetek, értékvilág, kalandosság,
csattanó, szójáték)
Az irodalom filmen, televízióban, dalszövegben, a virtuális valóságban: az adaptáció, a
műfajcsere jelenségei

75

Egy-két tipikus műfaj jellemzőinek bemutatása (pl. útirajz, detektívregény, kalandregény,
képregény, tudományos fantasztikus irodalom, humoros és erotikus irodalom, dalszöveg,
sanzon, vicc, reklámvers)
Az irodalom kulturális rétegei – népköltészet, műköltészet, folklór, alkalmi költészet.
A gyermekirodalom és az ifjúsági irodalom főbb jellemzői, néhány klasszikus és mai példa. Az
irodalmi ismeretterjesztés főbb nyomtatott és elektronikus műfajai (pl. könyvismertetés,
ajánlás, kritika, CD-ROM, internetes könyvkínálat).
A virtuális tér műfajai: fanfiktion, komment, blog, stb.
Mítosz, mese és kultusz. Film- és könyvsikerek, divatjelenségek korunk kultúrájában (pl. A
gyűrűk ura, Bridget Jones naplója)
Interkulturális jelenségek és határon túli irodalom: A régió, a tájegység, a település kulturális,
irodalmi múltbeli és jelenkori hagyományainak bemutatása; a tájhoz, a régióhoz, a településhez
kötődő szerzők; tájak, régiók, társadalmi problémák irodalmi alkotásokban való megjelenítése
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3.2. Történelem
Az írásbeli feladatlap tartalmi jellemzői
Az írásbeli feladatsort kb. 60%-ban a magyar, kb. 40%-ban pedig az egyetemes történelemhez
kapcsolódó feladatok alkotják.
Az összes feladat kb. 50%-át a XIX. és a XX. század történelme adja.
A feladatsor egészében az alábbi arányok érvényesülnek:
Politika-, esemény-, állam, jog- és intézménytörténet kb. 40%
Társadalom-, életmód-, mentalitás- és művelődéstörténet kb. 30%
Gazdaság-, technikatörténet és a környezeti kultúra története kb. 20%
Eszme- és vallástörténet kb. 10%.
A/ Kompetenciák
1. Források használata és értékelése
2. A szaknyelv alkalmazása
3. Tájékozódás térben és időben
4. Eseményeket alakító tényezők feltárása
5. Történelmi események és jelenségek problémaközpontú bemutatása
B/ Témakörök
1. Az ókor és kultúrája
2. A középkor
3. A középkori magyar állam megteremtése és virágkora
4. Szellemi, társadalmi és politikai változások az újkorban
5. Magyarország a Habsburg Birodalomban
6. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora
7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon
8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig
9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig
10. Magyarország 1945-től a rendszerváltozásig
11. A jelenkor
12. A mai magyar társadalom és életmód
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3.3. Idegen nyelv (német, angol, olasz, horvát, francia, orosz)
Írásbeli vizsga
Olvasott szöveg értése
Nyelvhelyesség
Hallott szöveg értése
Íráskészség
Szóbeli vizsga
1. Személyes vonatkozások, család
2. Ember és társadalom
3. Környezetünk
4. Az iskola
5. A munka világa
6. Életmód
7. Szabadidő, művelődés, szórakozás
8. Utazás, turizmus
9. Tudomány és technika
10. Gazdaság
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3.4. Matematika
Az írásbeli feladatlap tartalmi jellemzői
A feladatsor összeállításakor az alábbi tartalmi arányok az irányadók:
Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok 20%
Aritmetika, algebra, számelmélet 25%
Függvények, az analízis elemei 15%
Geometria, koordinátageometria, trigonometria 25%
Valószínűségszámítás, statisztika 15%
KOMPETENCIÁK:
1.
Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok
2.
Számelmélet, algebra
3.
Függvények, az analízis elemei
4.
Geometria, koordinátageometria, trigonometria
5.
Valószínűség-számítás, statisztika
Témakörök:
1. A valós számkör felépítése
2. Halmazok, halmazműveletek
3. Nevezetes azonosságok
4. A hatványozás
5. Oszthatóság
6. Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, alkalmazások
7.Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek
8.Függvények
9.A logaritmus
10.Geometriai alapfogalmak, nevezetes ponthalmazok
11. A háromszög nevezetes vonalai, pontjai, beírt köre, körülírt körre.
12.Thalész tétele és megfordítása, körrel kapcsolatos ismeretek
13. Pitagorasz tétele és megfordítása
14. Egybevágósági transzformációk
15.Középpontos hasonlóság, hasonlósági transzformáció
16. Vektorok, vektorműveletek
17. Hegyesszögek szögfüggvényeinek értelmezése, a szögfüggvények közötti összefüggések
18.A szögfüggvényfogalom kiterjesztése
19.Az egyenes koordináta-geometriája
20.A kör és a parabola kordináta-geometriája
21.Kombinatorika, gráfok
22.Statisztika
23.Valószínőség
24.A térgeometria elemei, kerület, terület és felszínszámítás
25.Térfogatszámítás
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3.5 Fizika
Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői
A feladatlap egy 20 kérdésből álló feleletválasztós kérdéssort és négy összetett (nyílt végű)
feladatot tartalmaz. Az utóbbiak közül a vizsgázónak hármat kell megoldania; a 3. és 4. feladat
közül választhat.
I. A feleletválasztós kérdéssor tartalmi arányai a következők:
• Mechanika: 30%
• Hőtan: 15%
• Elektromágnesség: 20%
• Optika: 10%
• Atomfizika, magfizika: 15%
• Gravitáció, csillagászat: 10%
II. A négy összetett feladat a követelményrendszer négy különbözőfejezetéhez
kapcsolódik.
1. A kinetikus gázelmélet alapjai
A gázok tulajdonságai, modellezése. Az állapotjelzők kvalitatív értelmezése a modell
alapján.
2. A gázok állapotváltozásai
3. A hőmérséklet
4. A hőtan fő tételei
5. Halmazállapot változások
6. Munka és energia
7. A dinamika törvényei
8. Egyenes vonalú mozgások
9. Egyenletes körmozgás leírása
10. A rezgőmozgás
11. A merev test
12. Gravitáció
13. Hullámmozgás
14. Az időben állandó elektromos mező
15. Vezetők az elektrosztatikus mezőben
16. Az elektromos áram
17. A mágneses mező
18. Az elektromágneses indukció
19. A váltakozó áram
20. Elektromágneses hullámok
21. Atomfizika
22. Magfizika
23. Csillagászat
24. Természet- és környezetvédelem
Szóbeli vizsga
•
A tételsornak legalább 20 tételt kell tartalmaznia. Tartalmi arányai a fentiekkel
megegyező.
•
Minden tétel tartalmazzon egy megadott szempontok szerint kifejtendő elméleti részt,
egy ehhez kapcsolódó, lehetőség szerint elvégzendő vagy ismertetendő kísérletet vagy egyszerű
mérést, és ennek elemzésére vonatkozó feladatot.
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•
A szóbeli tételsor összeállításakor a tételsorban szereplő elvégzendő vagy ismertetendő
kísérletek, illetve egyszerű mérések legalább 80%-át az Oktatási Hivatal által nyilvánosságra
hozott kísérletlistából kell kiválasztani.
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3.6 Biológia
1. Írásbeli vizsga
Az írásbeli feladatlap tartalmi jellemzői
A vizsgafeladatok a középszintű követelményrendszerben megadott bármely témakört
érinthetik. A vizsgakövetelményekben megfogalmazott kompetenciák közül az írásbeli vizsga
az alábbiakra helyezi a hangsúlyt:
• biológiai tények és elvek felidézésének képessége,
• természettudományos (biológiai) jelenségek, problémák felismerése, azonosítása,
• a jelenségek közti kapcsolatok felismerésének képessége,
• adatok értelmezése, átalakítása (szövegek, ábrák, grafikonok értelmezése),
• biológiai jelenségek értelmezése, változások előrejelzése, illetve ezek felismerése,
azonosítása,
• a biológiai megfigyelések és kísérletek értelmezésének képessége,
• biológiai kísérletek alapelveinek ismerete és alkalmazása,
• bizonyítékok azonosítása, ezeken alapuló magyarázatok megalkotása, következtetések
levonása, döntéshozatal,
• kijelentések, következtetések melletti vagy elleni érvelés, a hibás, félrevezető érvelés
felismerése,
• természettudományos (biológiai) vizsgálatok jellemzőinek értelmezése, alkalmazása
magyarázatokban.
Az írásbeli feladatlap formai jellemzői
A feladatlap 6-12 feladatból áll. Minden feladat több részfeladatot tartalmaz. Egy feladaton
belül szerepelhetnek egyszerű (ismeretet felidéző) és értékelő (problémára irányuló)
részfeladatok is. Ez utóbbiak kapcsolódhatnak kísérlet leírásához vagy szöveg, kép
értelmezéséhez. A részfeladatok közel 50%-a egyszerű zárt végű feladat.
Feladattípusok:
Feleletválasztós feladatok
- egyszerű választás;
- összetett választás (a helyes betűk felsorolásával);
- többféle asszociáció;
- struktúra-funkció, illetve ábraelemzés;
- illesztés (párosítás, besorolás
- két halmaz közti kapcsolat).
Feleletalkotó feladatok
- rövid válasz (nem meghatározás, hacsak a követelményrendszerben nem szerepel ez
egyértelműen);
- ábrakészítés vagy
-kiegészítés,
- egyszerű számítás.
2. Szóbeli vizsga
A szóbeli tételsor tartalmi jellemzői
A vizsgakövetelményekben megfogalmazott kompetenciák közül a szóbeli vizsga az alábbiakra
helyezi a hangsúlyt:
- a rendszeres biológiai megfigyelések, egyszerű kísérletek elvégzésének, értelmezésének
készsége,
- az ismeretek alapján az álláspont megfogalmazása, a mellette való érvelés képessége,
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- a helyi, illetve regionális problémák ismerete,
- a biológiai ismeretek alkalmazásának képessége a helyes életmód kialakítása, a fontosabb
betegségek és megelőzési módjaik, illetve a környezetvédelmi ismeretek összefüggésében.
A tételsor jellemzői:
A tételsor legalább 20 tételből áll. Valamennyi tételhez két feladat - A) és B) - tartozik. Egy
tétel két feladata nem vonatkozhat azonos témára.
A tétel jellemzői
Az A) feladat a vizsgázó választása szerint lehet
• projektmunka bemutatása,
• laboratóriumi vizsgálat (a részletes követelményekben dőlt betűvel szedett lehetőségek közül)
vagy fajismerethez kapcsolódó feladat (ezek a lehetőségek 50-50% arányban szerepeljenek a
feladatok között).
Ez utóbbi lehet
- növényfaj meghatározása és ökológiai igényeinek jellemzése a Növényismeret c. könyv
segítségével,
- több állat-, illetve növényfaj morfológiai és ökológiai jellemzésének összevetése, vagy
- nemzeti park, természetvédelmi terület, illetve az iskolához közeli életközösség élővilágának
jellemzése segédanyag (pl. képanyag, videofilm, dia, fénykép, fajlista, térkép) alapján.
Ha a vizsgázó a projektmunkát választja, az elkészített munkát legkésőbb az írásbeli
vizsgaidőszak kezdetéig be kell adnia a vizsgabizottságot működtető intézménynek. Ha a
vizsgázó határidőre nem adja be a projektmunkáját, akkor a szóbeli vizsgán a kihúzott tétel A)
feladatát kell megoldania. A leadott projektmunka írásbeli dolgozatként kezelendő.
A B) feladat egy életközeli probléma egészségtani, környezetvédelmi, ökológiai
vonatkozásairól szóló kifejtés. A B) feladatokat az ember szervezete és egészsége, valamint a
természet- és a környezet védelme témakörből kell összeállítani. Amennyiben a téma ezt
indokolja, a feladat igényelje a vizsgázó véleményének megfogalmazását is.
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3.7 Kémia
1.Írásbeli vizsga
Az írásbeli feladatlap tartalmi jellemzői
Az írásbeli feladatsor általános, szervetlen és szerves kémiai kérdéseket tartalmaz. Az írásbeli
feladatsor tartalmi összeállításánál meg kell jelennie a környezetkémiai és a hétköznapi élettel
kapcsolatos, praktikus szemléletmódnak.
Az írásbeli feladatsor a következő típusú feladatokból állhat:
- feleletválasztásos kérdések (ezen belül egyszerű, akár fejben is megoldható számítási feladat
is lehetséges);
- táblázatkiegészítés;
- reakcióegyenletek kiegészítése;
- elemző feladatok (kísérletelemzés, táblázatok, illetve diagramok elemzése, anyagok
összehasonlítása, a jelenségek magyarázata stb. rövid szövegalkotási feladat formájában);
- esettanulmány típusú problémafeladat (egy kémiai tárgyú szöveg (pl. újságcikk) értelmezése,
és a hozzá kapcsolódó kérdések megválaszolása);
- számítási feladatok (szöveges feladatok és feleletválasztásos kérdések egyaránt).
Az elméleti feladatoknak ismeret-, értés- és alkalmazásszintű kérdéseket is tartalmazniuk kell.
A feladatok száma változó, a felsorolt feladattípusok közül lehetőleg minél többféle szerepel az
írásbeli feladatsorban. A feladattípusok vegyesen is alkalmazhatók az egyes feladatokon belül,
például kísérlet értelmezése és hozzá kapcsolódó számítás. Az írásbeli feladatsor az egyik
feladat esetében két alternatívát kínál: az egyik inkább kémiai anyagismeretet igénylő, a másik
számítási feladat.
Az írásbeli feladatsor összeállításában a következő arányok érvényesülnek:
- A számítási feladatokkal elérhető pontszám az összpontszámnak mintegy 20-40%-át teszi ki:
annak, aki az alternatív feladat számításos formáját választja, legfeljebb 40%, annak, aki az
elméleti jellegű kérdést oldja meg, 20% körüli érték.
- Az elméleti feladatokkal elérhető pontszám az összpontszámnak 60-80%-át teszi ki.
- A feleletválasztásos kérdések pontaránya az elméleti feladatokon belül minimum 15%.
- Az alternatív feladat pontszáma az összpontszámnak legfeljebb 15%-a lehet.
- Egy-egy feladat maximális pontszáma nem haladhatja meg az írásbeli feladatsor
összpontszámának 20%-át.
2. Szóbeli vizsga
A szóbeli tételsor tartalmi jellemzői
A tételsor jellemzői:
A tételsor legalább 20 tételt tartalmaz. A tételsorban minden témakörből szerepelnie kell
kérdésnek, törekedni kell a követelményrendszer minél teljesebb lefedésére.
A tétel jellemzői:
A szóbeli vizsgatétel két feladatot, A és B feladatot tartalmaz.
Az A feladat:
Egy szerves, szervetlen vagy általános kémiai téma vagy témakör átfogó ismertetése.
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A B feladat:
Egy kísérlet végrehajtása és a tapasztalatok értelmezése, leírt kísérlet várható tapasztalatainak
megadása és értelmezése, vagy leírt kísérlet megadott tapasztalatainak értelmezése.
A két feladatnak eltérő témaköröket (pl. szerves és szervetlen vagy általános és szerves kémia)
kell érinteniük. Elvégzendő kísérlet esetén a tételnek tartalmaznia kell a kísérlet során
felhasználható anyagok és eszközök listáját.
A felkészülési idő után, a szóbeli felelet megkezdése előtt a vizsgázó az elvégzendő kísérletet
a tantárgyi bizottság tagjainak bemutatja.
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3.8 Földrajz
Az írásbeli feladatlap tartalmi jellemzői:
Az írásbeli feladatsor a vizsgakövetelmények valamennyi főtémaköréből tartalmaz kérdéseket.
Az írásbeli feladatsorban közel azonos arányban jelennek meg a természetföldrajzi és a
társadalomföldrajzi tartalmak.
Az írásbeli feladatsor megközelítően a következő belsőarányok szerint épül fel:
- 45%-ban földrajzi-környezeti ismeretanyag. Ez a részletes érettségi követelményekre épülő
zártvégű vagy rövid választ igénylő nyílt végű feladatokban jelenik meg, amelyek a
követelményrendszer arányait figyelembe véve különböző témakörökhöz kapcsolódnak.
- 15%-ban topográfiai ismeretek, amelyek a vizsgakövetelményben felsorolt névanyagra
épülnek; a megjelölt földrajzi fogalmak megnevezését és a hozzájuk kapcsolódó tartalmak
ismeretét várják el a jelölttől.
- 40%-ban gyakorlati jellegű feladatok (pl. grafikonelemzés, ábraelemzés, számításos
feladatok, ábrázolás, mérés a térképen, képfelismerés, forráselemzés)
Szóbeli vizsga
1. feladat - Általános természetföldrajz, a kontinensek, illetve Magyarország természetföldrajza
Kozmikus környezetünk vagy térképi ismeretek
A geoszférák földrajza és környezeti problémáik
- Kőzetburok, földtörténet
- Vízburok
- Levegőburok
Földrajzi övezetesség
A kontinensek természetföldrajza
Magyarország és tájainak természetföldrajza
2. feladat - Általános társadalomföldrajz, regionális társadalmi-gazdasági földrajz
Népesség- és településföldrajz
A világ változó társadalmi-gazdasági képe
A világgazdaságban különbözőszerepet betöltő régiók, országok és országcsoportok
Európa és a többi kontinens regionális földrajzi jellegzetességei
Magyarország földrajza. Hazánk helye és kapcsolatai a Kárpát- medencében és Európában
Globális környezeti problémák
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3.9 Testnevelés
A gyakorlati feladatsor tartalmi jellemzői
A középszintű gyakorlati vizsgán a teljesítmény mérése és az adott pszichomotoros
sporttevékenység, illetve a sportág technikájára jellemző mozdulatsorok értékelése történik.
A vizsgázók a számukra szervezett versenyszerű tevékenység keretében teljesítik a kapott
feladatokat. A vizsga 5 részből áll, amely több különböző sportág mozgásanyagára épül.
A gyakorlati vizsga kötelező és kötelezően választható részekből, ezeken belül elemekből áll.
A vizsgázó előzetesen dönthet a követelményrendszerben rögzített választható testgyakorlati
ágak közül, melyet az érettségi vizsgára történő jelentkezéskor kell megjelölnie.
- A gyakorlati vizsga kötelező részei a következők:
Gimnasztika: kötélmászás, szabad gyakorlat
- A gyakorlati vizsga kötelezően választható részei és elemei a következők (minden részből egy
elemet kell választani):
Atlétika: futás (60 méter vagy 2000 méter)
atlétikai ugrás (távol- vagy magasugrás)
atlétikai dobás (kislabdahajítás vagy súlylökés).
Torna: a szekrényugrás és a talajgyakorlat kötelező,
továbbá a vizsgázónak be kell mutatni egy választott tornaszer (lányok: felemáskorlát vagy
gerenda vagy ritmikus gimnasztika; fiúk: gyűrű vagy nyújtó vagy korlát) gyakorlatát.
Testnevelési- és sportjátékok: egy választott labdajáték (kézi- vagy kosár- vagy röplabda vagy
labdarúgás).
Úszás vagy küzdősport a követelményrendszerben meghatározott módon. A küzdősporthoz a
vizsgázóknak kell gondoskodnia azonos súlycsoportú küzdőtársról.
Szóbeli vizsga
„A” altételsorban testnevelés-elméleti, testkultúrával kapcsolatos, egészségtani és szervezési
kérdéseket, feladatokat tartalmazó kérdések fordulnak elő. Az altételsornak minden témakört
érintenie kell.
A vizsgán „A” és „B” altételsorból húznak a vizsgázók.
A „B” altételsor a nélkülözhetetlen fogalmi ismeretek megbízhatóságát méri.
Az „A” altételhez kapcsolódó feladatok típusai az alábbiak lehetnek:
- önálló tervek, modellek készítése az egészséges életmód megtervezésére;
- a vizsgakövetelményekben előírt ismeretek értelmezése és felhasználása a mindennapos
egyéni testedzés(terv) megtervezéséhez;
- az ismeretek alkalmazása megadott szempontok szerint egy kiválasztott gyakorlatra (feladat,
mozgássor, sportág);
- meghatározott sport- és rendezvényszervezési feladatok saját, eredeti megoldásainak
bemutatása;
- egy egészségvédelemmel és az egészséges életmóddal kapcsolatos probléma értékelő
elemzése a vizsgázó saját véleménye, gondolatai alapján.
A „B” altételhez kapcsolódó feladatok típusai lehetnek:
- felsorolás (nevek, testnevelés-elméleti fogalmak stb.);
- fogalom meghatározása (egészségtani, testnevelés-elméleti stb.);
- adat felidézése (időpontok, sporteredmények stb.)
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3.10 Ének–zene
Írásbeli vizsga
I.
Zenefelismerés
II.

Zenetörténeti szövegalkotás,

Általános zenei alapismeretek,
Dallamátírás.
Szóbeli vizsga
A tétel három altételből áll („A”, „B”, „C”). A vizsgázónak mindhárom altételből kell húznia
egyet.
„A” altétel: egy népdal éneklése szöveggel (maximum két versszakkal), emlékezetből, valamint
az énekelt népdal elemzése emlékezetből.
„B” altétel: egy műdal éneklése a részletes vizsgakövetelményekben megjelölt szintek alapján,
továbbá az énekelt anyaghoz kötődő zenei-, és általános művészettörténeti ismeretek kifejtése.
„C” altétel: egy periódus terjedelmű, modulációt nem tartalmazó bécsi klasszikus zenei idézet
lapról olvasása szolmizálva 2#-2b-ig terjedő hangnemekben.
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3.11 Informatika
A témakörök mögött lévő számok „Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM
rendelet” dokumentum informatika tantárgyra vonatkozó részeit jelölik.

1. témakör: Információ és társadalom (1.2)
2. témakör: A számítástechnika története (1.2)
3. témakör: Jelátalakítás és kódolás (2.1)
4. témakör: Digitális képek és hangok (2.1)
5. témakör: A Neumann-elvű számítógépek felépítése (2.2)
6. témakör: Háttértárak (2.2)
7. témakör: Kiviteli perifériák (2.2)
8. témakör: A személyi számítógép felépítése és karbantartása (2.2)
9. témakör: Operációs rendszerek (3.1)
10. témakör: Operációs rendszerek felügyelete (3.1)
11. témakör: Mappák és fájlok (3.1)
12. témakör: Tömörítés (3.1)
13. témakör: Számítógépek károkozók (1.2 és 3.1)
14. témakör: Számítógépes hálózatok (2.2 és 7.1)
15. témakör: Elektronikus levelezés (7.1)
16. témakör: Internet és társadalom (1.1 és 7.1)
17. témakör: Böngészőprogramok (7.1)
18. témakör: Keresés az Interneten (7.1)
19. témakör: Dokumentumok és könyvtárak (9.1 és 9.2)
20. témakör: Könyvtári adatbázisok (9.3)
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3.12 Rajz és műalkotások elemzése
Az írásbeli vizsgarészben
a feladat egy képmelléklettel illusztrált művészettörténet, műelemző jellegű, legalább hat
feladatból álló feladatsor megoldása. Az írásbeli vizsgarész feladatsora összetett - több
részelemet tartalmazó - feladatból áll. A középszintű írásbeli feladatsor 40-50%-a feleletalkotó
típusú, amelyből legalább egy elemző vagy összehasonlító jellegű esszéfeladat.
Szóbeli vizsga
A gyakorlati vizsgarész feladata egy portfolió összeállítása. Az adott vizsgarész produktuma
gyakorlati munka eredményeként jön létre, de a vizsgának része az elkészült munkák szóbeli
bemutatása is.
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3.14 Célnyelvi civilizáció angol nyelven
Szóbeli vizsga
Témakörök
A célnyelvi országok földrajza
A célnyelvi országok gazdasága
A célnyelvi országok politikai berendezkedése
A célnyelvi országok társadalmi viszonyai
Hagyományok, szokások, életmód
Környezetvédelem
Média
Sport
Tudományok
Történelemi ismeretek:
Egyesült Királyság
Őskor
Rómaiak
Angolszászok
Vikingek
Középkor (feudális rendszer, Keresztes hadjáratok, Magna Carta, Százéves háború,
Rózsák háborúja)
Tudorok
Stuartok
Hannover-ház
Viktoriánus kor
Első világháború
Második világháború
Amerikai Egyesült Államok
Felfedezések Amerikában
Amerika gyarmatosítása
Függetlenségi Nyilatkozat
Alkotmány
Bill of Rights
Amerikai polgárháború
Első világháború
Második világháború
Irodalmi ismeretek:
Az angol nyelv kialakulásának története
Reneszánsz (Shakespeare)
Neoklasszicizmus (Daniel Defoe: Robinson Crusoe)
Romantika (Jane Austen)
Viktoriánus kor (Charles Dickens)
Modern korszak (Fitzgerald)
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4. A pedagógiai program elfogadásáról és jóváhagyásáról szóló záradék
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Fenntartói nyilatkozat
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