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1. A KSzJ Iskolaközpont nevelési programja
1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai
1.1.1. Pedagógiai munkánkat meghatározó értékeink (hagyományaink, történetünk, pedagógiai alapelveink)
A Zsámbéki Keresztelő Szent János Iskolaközpont fenntartója a Premontrei Kanonokrend Gödöllői Perjelsége. Az iskola a Zsámbékon több száz éve jelenlévő premontrei szellemiség továbbvivője kíván lenni, értékrendjét az egyetemes keresztény értékek, azon belül a katolikus
egyház tanítása határozza meg. Az iskolába más vallású családok gyermekei is jelentkezhetnek, amennyiben az iskola értékrendjével azonosulni tudnak, s azt fontosnak és értékesnek
tartják.
Ennek az értékrendnek megfelelően iskolánk a jézusi tanításokon alapuló nevelést tartja
szem előtt. Legfontosabb pedagógiai céljai röviden:








az értelmi nevelésben az ismeretek bővítése, korrigálása, az elmélet és gyakorlat öszszeegyeztetése, azaz az ismeretek bensővé alakítása;
az erkölcsi nevelésben a közösségi élet és az abba való bekapcsolódás elősegítése,
olyan életmód felmutatása, amelyben a közösségben élő, felelősségteljes egyént személyes kapcsolat fűzi Istenhez és embertársaihoz, személyiségét ezeken keresztül teljesíti ki;
a liturgiára nevelésben az ünnep és ünneplés örömteliségének tudatosítása, az Istennel való közösség megélésére való buzdítás;
a testi nevelésben a Jézus által is sokra értékelt testi egészség megőrzésének elősegítése, a test energiáinak tudatos és fegyelmezett felhasználásának elsajátítása, a testi
és a lelki egészség összefüggésének tudatosítása;
az esztétikai nevelésben a teremtett világ szépségére való rámutatás, olyan diákok
nevelése, akik az objektív világban a szépet felismerik, megóvják, értékelik és létrehozzák.

1.1.2. Iskolánk céljai a tanulók sikeres nevelés-oktatása érdekében



A sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás
megalapozása.
A kulcskompetenciák kialakítása, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése, az
egész életen át tartó tanulás lehetőségének megalapozása, hogy tanulóink továbbfejleszthető és piacképes tudás megszerzésére törekedjenek. Korszerű természettudományos és társadalomtudományos műveltségkép kialakítása, melyet tanulóink eszközként használhatnak a valóság viszonyrendszerének megértéséhez, és különböző cselekvésformákban alkalmazhatnak.
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Tanulóink önismeretének fejlesztése, autonóm személyiségek kialakítása. Olyan személyiségek fejlesztése, akik kellő önismerettel, reális énképpel rendelkeznek, akik önállóan döntenek képességeiket, lehetőségeiket ismerve. Így egy következő életszakaszban képesek az önmegvalósításra. A kudarc- és sikertűrés készségeinek fejlesztése.
Kulturált magatartás és kommunikáció a közösségben. Udvariasság, figyelmesség, mások szokásainak és tulajdonának tiszteletben tartása. Fegyelem és önfegyelem. Közösségi érzés, áldozatvállalás. Törekvés az előítélet-mentességre, a konfliktusok kezelésére, készség a megegyezésre.
Az alkotmányosság, a törvényesség, az állampolgári jogok tisztelete. Érdeklődés felkeltése a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény a közéletiségre, a közösségi tevékenységekre.
A tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak – lehetőség szerint – egyénre szabott fejlesztése.
A tehetség kibontakozásának a segítése, a differenciálással történő fejlesztés és a hátránykompenzálás az iskolai élet minden területén. Az intézmény az esélyegyenlőség
elve szerint saját keretein belül lehetőséget teremt a sajátos nevelési igényű tanulók
számára is.
Kommunikációképes idegen nyelvi tudás. Korszerű IKT eszköztudás.
A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása.
Újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetésével a tanulók motiváltságának növelése.
A diákok morális és esztétikai szemléletének alakítása, kognitív és kommunikációs képességeinek, az értékes tudás és az értékes alkotások iránti igényének megalapozása.
Az ökotudatos magatartásformák kialakítása a tanulóban.
Célunk, hogy tanulóink megismerjék az egészséges életmód legfontosabb szabályait,
tisztában legyenek az egészséges táplálkozás, a rendszeres mozgás egészséget befolyásoló hatásával, a testi-lelki higiénia fontosságával.
Megalapozott, érvényes és személyes értékrendet alakítson ki, illetve azt segítse elő.
Az önálló, felelős állásfoglalás, cselekvés alapjait és az életkornak, fejlettségi foknak,
saját személyiségjegyeknek megfelelő készségeit kimunkálja.

1.2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai feladatai, eszközei, eljárásai
1.2.1. A pedagógusok helyi intézményi feladatai






a tanítási órákra való felkészülés,
a tanulók dolgozatainak javítása,
a tanulók munkájának rendszeres értékelése,
a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése,
érettségi, különbözeti, felvételi, osztályozó vizsgák lebonyolítása,
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kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése,
a tanulmányi versenyek lebonyolítása,
tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok,
felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken,
iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése,
osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása,
az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása,
szülői értekezletek, fogadóórák megtartása,
részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken,
részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken,
a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor,
tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése,
iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel,
részvétel a munkaközösségi értekezleteken,
tanítás nélküli munkanapon az intézményvezető által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés,
iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés,
szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása,
osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása.

1.2.2. Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai













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. Kapcsolatot tart az
osztály szülői munkaközösségével.
Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét.
Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé
terjeszti.
Szülői értekezletet tart.
Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: digitális 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.
Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására
mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében.
Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére.
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Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok megoldását.
Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban.

1.3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
Iskolánk alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét széleskörűen fejlessze, tiszteletben
tartva minden ember egyediségét, fejlődését és az egyetemes emberi értékeket. Célkitűzéseink alapján az alábbi konkrét pedagógiai feladatok köré csoportosítjuk a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos teendőinket.
1.3.1. A tanulók erkölcsi nevelése









az alapvető erkölcsi értékek tudatosítása és meggyőződéssé alakítása;
teremtett voltunk el - és felismerése, elfogadása;
a hitre, reményre, szeretetre nevelés;
belső igény a szentre, a szépre, a jóra, és az igazra;
az értékek felismerése, megbecsülése és a kiállás mellettük;
a helyes önértékelés, amely se nem túlozza, se le nem becsüli értékeit;
részvétel a vallásának megfelelő (katolikus, protestáns) egyházi programokban;
tiszteletteljes, szép beszéd tanárokkal, társakkal egyaránt.

1.3.2. A tanulók értelmi nevelése




az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek kialakítása, fejlesztése;
a világ megismerésére való törekvés igényének kialakítása;
józan, megfontolt ítélőképesség.

1.3.3. A tanulók közösségi nevelése






az emberi együttélés szabályainak megismertetése;
társas kapcsolatok fontosságának tudatosítása,
az együttműködési készség fejlesztése;
a kulturált magatartás és kommunikáció elmélyítése;
a mások felé való nyitottság, befogadóképesség.

1.3.4. A tanulók érzelmi nevelése




az élő és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és önmagukra irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása;
a szelídség, az alázat, a türelem, az alaposság, a mértékletesség;
a bűnbánat, amelynek mentesnek kell lennie a kóros önmarcangolástól, és a megbocsátás;
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a belső csendre, elmélyülésre való igény;
hűség Istenhez és embertársainkhoz

1.3.5. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés és a tanulók állampolgári nevelése
Feladatunk a szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése. A nemzeti hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése. A
hazaszeretet érzésének erősítése.
Feladatunk továbbá az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. Az érdeklődés felkeltése a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény kialakítása a közösségi
tevékenységekre, az iskolai és a helyi közéletben való részvételre.
1.3.6. A tanulók munkára nevelése (Non recuso laborem)
Iskolánk jelmondatának szellemében feladatunknak tekintjük, hogy az elvégzett munka fontosságára felhívjuk a figyelmet. Fontosnak tartjuk, hogy a tanulókban kialakítsuk az igényt az
önellátásra és környezetük rendben tartására. Alapos, rendszeres és pontos munkára, a rábízott feladatok lelkiismeretes elvégzésére kívánjuk nevelni a tanulókat. Fontos, hogy a vállalt
feladatoknál az önkéntesség elve is érvényesülni tudjon. Tanulóinkban a szociális érzékenység és a segítő magatartás fejlesztését is fontosnak tartjuk
1.3.7. A testi és lelki egészségre nevelés és családi életre nevelés
Testi, lelki egészség, mely a tanórai és az egyéb foglalkozások során az egészségnevelési és
környezeti nevelési programmal együtt jelenik meg, a gyakorlatban a fizikailag aktív, egészségtudatos életvezetésre, és a tehetséggondozásra épül, továbbá szervesen magában foglalja az egészségmegőrzést is. A nevelés feladata a harmonikus családi minták közvetítése, a
családi közösségek megbecsülése. A felkészítés a családi életre segítséget nyújt a fiataloknak
a felelős párkapcsolatok kialakításában, ismereteket közvetít a családi életükben felmerülő
konfliktusok kezeléséről.
A társadalom egyik legfontosabb feladata a házasság és a család védelmezése, erősítése.
Ezen belül különös figyelmet kell fordítani az ifjúságra, mert ő k lesznek a jövendő családok
alapítói. Igyekszünk több oldalról közelíteni feléjük, segítve őket a családbarát szemléletmód
és az emberi élet tiszteletének kialakításában.
1.3.8. A tanulók művészeti nevelése
Célja, hogy diákjaink lehetőséget és ösztönzést kapjanak az önkifejezésre, és megéljék az alkotás örömét. A művészetek iránt fogékony és érdeklődő fiatal generáció nevelése. Az alkotás örömének és olykor nehézségeinek átéreztetése, átélése. Az alkotó tevékenységet megelőző ismeretszerzés igényére való törekvés kialakítása. A mások és maguk örömére való
művészeti (és egyéb) tevékenységek népszerűsítése. A mások előtti megnyilvánulásban való
rutinszerzés, előadói készség fejlesztés (kommunikációs gyakorlat). Mindezeknek felbecsülhetetlenül nagy szerep jut tanulóink érzelmi - és esztétikai nevelésében.
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1.3.9. Médiatudatosságra való nevelés
A tanulók ismerjék meg és értsék meg, hogy milyen összefüggés van a média, a pénz és a társadalom között, tudják értelmezni a látottakat és hallottakat, alakuljon ki kritikai beállítódásuk. Szerezzenek ismereteket az adatbiztonsággal, a jogtudatossággal, és a függőséggel kapcsolatosan.
1.3.10. Gazdasági és pénzügyi nevelés
A tanulókban tudatosodjon saját felelősségük a tisztességes munka, a fogyasztás, az ésszerű
gazdálkodás területén, tudjanak mérlegelni és dönteni. Ismerkedjenek meg a vállalkozások
során felmerülő kockázatokkal és veszélyekkel, azzal, hogy a pénzt hogyan fektethetik be, és
ehhez kitől kérjenek információkat.
1.3.11. Pályaorientáció
Átfogó ismeretek szerzése és betekintés a munka világába, az életkoruknak és tudásuknak
megfelelő lehetőségek megismerése több csatornán keresztül és a felsőoktatási intézmények által szervezett nyílt napok segítségével.
1.4. A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok
Az iskola egészségnevelési tevékenységének célja, hogy a tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az egészséges életmód gyakorlását szolgáló tevékenységi formákat, az egészségbarát viselkedésformákat.
Feladatok: a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten– a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások keretében – foglalkoznak az egészség megőrzésének szempontjából legfontosabb
ismeretekkel a következő területeken:









táplálkozás,
az alkohol, a kábítószer és a dohányzás káros hatásai a szervezetre,
a családi és kortárskapcsolatok,
a környezet védelme,
az aktív életmód, a sport,
a személyes higiénia,
az elsősegély-nyújtás alapismeretei,
a szexuális fejlődés.

1.4.1. iskola egészségnevelési tevékenységének kiemelt feladatai
Feladatunk, hogy a tanulók korszerű ismeretekkel, és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és jártasságokkal rendelkezzenek egészségük megőrzése és védelme érdekében; bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az egészségbarát viselkedésformákat.
Az egészségnevelés az iskola minden pedagógusának feladata. Az iskolai egészségnevelést
elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják:
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A mindennapi testedzés lehetőségének biztosítása: a testnevelés órák; az iskolai sportkör foglalkozásai; tömegsport foglalkozások; gyógytestnevelés.
 A tanítási órák keretében (szakórák és az osztályfőnöki órák keretében).
 Az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások:
o projektnap;
o előadások;
o vetélkedők;
o szakkörök;
o táborok.
Az egészségnevelési program segítői:
 az iskolaorvos, aki a gyermekek egészségügyi szűrését és kötelező oltását végzi. A szűrővizsgálatok alapján szakorvosi beutalóval látja el a gyerekeket.
 A védőnő, aki segíti az iskolaorvos munkáját, vezeti a dokumentációt, szűréseket végez,
előadásokat tart.
 A fogorvos, aki évente végez szűrést osztályonként, előre egyeztetett időpontban.
 A családsegítő szolgálat vezetője: a rászoruló családok segítséget kaphatnak tőle.
 A gyermekvédelmi felelős: a gyermekvédelmi feladatokat a fejlesztőpedagógus látja el.
 a szülők, akiket partnernek tekintünk a nevelésben, hiszen munkánk nem lehet eredményes a családi megerősítés nélkül.
1.4.2. Az iskola környezeti nevelési elvei
Alapelvek:
 a fenntartható fejlődés erősítése,
 környezetünk védelme,
 rendszerszemléletű környezetlátás,
 problémamegoldó szemlélet.
Pedagógiai célok:
 az ökológiai gondolkodás kialakítása, fejlesztése,
 rendszerszemléletre nevelés,
 holisztikus és globális szemléletmód kialakítása,
 fenntarthatóságra nevelés, az elveivel való azonosulás elősegítése,
 érzelmi és értelmi környezeti nevelés,
 tapasztalaton alapuló, kreatív környezeti nevelés,
 tolerancia és segítő életmód kialakítása,
 a környezettudatos magatartás és életvitel kialakulásának segítése,
 az állampolgári – egyéb közösségi – felelősség felébresztése,
 az egészség és a környezet összefüggéseinek felismertetése,
 a helyzetfelismerés, az ok – okozati összefüggések felismerése képességének kialakítása, fejlesztése,
 problémamegoldó gondolkodás, döntésképesség fejlesztése,
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globális összefüggések megértése iránti igény felkeltése.

1.4.3. A környezeti nevelés színterei
„Minden tudás csak akkor bír beccsel, ha cselekvésre képessé tesz.” (Eötvös József)
Alapvető célunk, hogy a diák a tanulási folyamat aktív résztvevője legyen, ennek során a tanár segítségével átélje a felfedezés, a megismerés és a tudás örömét.
Hagyományos tanórai oktatásszervezésben a tantervek tartalmazzák az adott tantárgy környezeti nevelésének céljait és feladatait, valamint a helyi környezeti értékek bemutatását.
Tanórán kívül erdei iskola, tanulmányi kirándulások, vetélkedők, tanulmányi versenyek, táborok, akciók, témanap, papírgyűjtés, takarítás, virágosítás, kiállítások szervezése.
Módszerek:
 alapvetően pozitív szemléletet tükrözzenek,
 az érzelmeken át hassanak,
 alkalmazkodjanak az életkori sajátosságokhoz,
 a személyes megtapasztaláson alapuljanak,
 együttműködésen alapuljanak,
 a lakóhelyi vagy közeli konkrét példára alapozzanak, kötődjenek a napi élethez.
Zsámbék és környéke természeti és társadalmi értékei:
 Garancsi-tó (Tinnye)
 Bolha-hegy (Biatorbágy)
 Sasfészek-tó (Páty)
 Nyakas-hegy (Zsámbék)
 Szt. Ferenc kápolna (Angyalárok-part)
 Immaculata-szobor - barokk (Zichy-tér)
 Klasszicista lakóház a XIX. század első feléből (Magyar u. 1.)
 Könyvtár és Nyugdíjas-otthon épülete - épült: 1791-ben (Magyar u.2.)
 Barokk templom - épült 1749-53. (Magyar u. 13.)
 Templom és kolostorrom, volt premontrei apátság - XIII. század I. fele
 Klasszicista lakóház – XIX.század első fele (Szabadság / Bicskei u. 1.)
 Szt. Vendel-ház (Szabadság / Bicskei út 13.)
 Török kút - XVI. század (Táncsics u.)
 Várkastély (iskolaépület) (Zichy-tér)
1.5. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység
1.5.1. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal kapcsolatos pedagógiai teendők
Tevékenységeink:
Ifjúságvédelmi felelősünk a nyilvántartás mellett a szociális és hatósági intézményhálózattal
való kapcsolattartást is biztosítja.
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A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős együttműködik az iskola minden pedagógusával, különösen az osztályfőnökökkel és a mentorságot vállaló pedagógusokkal, a diákönkormányzattal. Felügyeli az intézményi mentorprogramot.
Iskolánk a régió nevelési tanácsadóival és a gyermekjóléti szolgálattal az alábbi területeken
működik együtt:
 Ingyenes tankönyv biztosítása a jogszabályi kereteknek megfelelően
 Felzárkóztató órák, fejlesztő foglalkozások megszervezése
 Nevelők és tanulók személyes kapcsolatai
 Pályaorientáció
 Szülőkkel való együttműködés
 Szülők és a családok nevelési gondjainak segítése
 Szülők tájékoztatása a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról
1.5.2. Beilleszkedési, tanulási és magatartási problémákkal küzdő tanulók
A beilleszkedési, tanulási és magatartási zavar az elfogadott társadalmi normáktól való eltérő
viselkedés, valamint a tanulási képességek zavara. Fontos feladatunknak tartjuk időben felismerni és kiszűrni a beilleszkedési, tanulási és magatartási problémákkal küzdő tanulókat.
Ezért az iskola feladatai között az egyik legfontosabb a helyzet felismerése, jelzése, a megfelelő szakemberhez való irányítás, speciális csoportba való javasolás. Elvárt az együttműködés
a gyógypedagógusokkal, a pedagógiai szakszolgálatok szakembereivel és az egészségügyi intézményekkel.
BTMN: Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló.
 A gyermek lakóhelye szerinti területileg illetékes pedagógiai szakszolgálat (régi nevén
nevelési tanácsadó) a gyermek vizsgálatát követően kiállított szakértői véleményben
mondja ki, mely területen küzd nehézséggel a gyermek.
 Más intézmény, alapítvány, stb. által kiállított szakvélemény nem képezheti a besorolás alapját!
 A szakszolgálat által kiállított szakvélemény javaslatokat tartalmaz, melyeket az iskola
vezetősége hagy jóvá az érintett szakpedagógusokkal, osztályfőnökkel és szülőkkel
való konzultáció után.
 Tantárgyi és résztantárgyi értékelés/osztályozás alóli felmentésről minden esetben intézményvezető határozat készül, melyet megkap az osztályfőnök, szakpedagógus,
szülő, gyógypedagógus, irattár.
1.5.3. Sajátos nevelési igényű tanulók
Iskolánkban a sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása a többi tanulóval együtt,
integrált formában folyik.
Azoknak az SNI tanulóknak kerül sor a többségi tanulókkal történő együttnevelésére, akiknek
nevelését-oktatását a szakértői bizottságok integrált osztályban javasolják. Ezek a tanulók
többségi társaikkal együtt végzik iskolai feladataikat, de a szükséges területeken támogatást
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kapnak. Ez jelenti a fokozott toleranciát, az egyéni fejlesztést, esetenként más munkaszervezési formák alkalmazását, az ellenőrzés és az értékelés szigorú igazítását a tanuló képességeihez.
A tanulók fejlesztése a törvényben rendelkezésre álló időkeretek (habilitációs és rehabilitációs órakeret NKT 6. melléklet) és csoportszervezési előírások megtartásával, speciális szakemberek igénybevételével folyik.
SNI: Sajátos nevelési igényű tanuló.
 A gyermek lakóhelye szerinti területileg illetékes tanulási képességeket vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság mondja ki a diagnózist.
 Minden esetben a szakszolgálat vizsgálata után, az ő továbbirányításukkal kerül a bizottság elé a tanuló.
 A diagnózis BNO kóddal jár (Betegségek Nemzetközi Osztályozása). Pl. F81.0 diszlexia,
F84.0 gyermekkori autizmus
 A befogadó iskolát a szakértői bizottság jelöli ki a szülő kérése, az iskola alapító okiratában foglaltak alapján.
 Az iskola vezetősége elutasíthatja az SNI gyermek felvételét, hivatkozva pl. szakemberhiányra, eszközhiányra.
 Ha az SNI gyermek az iskolába felvételt nyer, a szakértői bizottság által megírt szakvéleményben foglalt minden kedvezményről intézményvezetői határozat készül.
 Az SNI gyermek neveléséről, oktatásáról szóló intézményvezetői határozat betartása
minden pedagógus számára törvényi előírás,
 A gyermekek nevelését, oktatását minden esetben gyógypedagógus segíti.
1.5.4. Az osztályfőnök és a szaktanárok speciális feladatai BTMN és SNI tanuló esetén








Nyomon követni a gyermek fejlődését, rendszeresen konzultálni a vele foglalkozó szaktanárokkal, szülőkkel, SNI gyermek esetén az iskola gyógypedagógusával.
Figyelni az előírt vizsgálati kontroll időpontot. A kontroll aktuálissá válásakor kitölteni
a vizsgálatkérő lapot, a szakpedagógusoktól szakvéleményt kérni, és ezeket az iskola
fejlesztőpedagógusához eljuttatni.
Érdemben tájékozódni a gyermek problémájának sajátosságairól, nevelési, fejlesztési
lehetőségekről.
A naplóból tájékozódni a gyermek számára javasolt kedvezményekről, fejlődését elősegítő tanácsokról, ezeket legjobb belátása szerint alkalmazni. Mivel a szakvéleményekben a meghatározások igen általánosak (pl. írásbeli számonkérés helyett szóban,
írásbeli számonkérésnél többletidő…), ezért nagyon fontos a pedagógus szakmai önbizalma és empátiája (pl. tényleg jobb-e matematikából szóban felelni? mennyi legyen a
többletidő?). Az efféle kedvezményekről csak vizsga esetén készül intézményvezetői
határozat.
Tantárgyi és résztantárgyi (helyesírás) felmentés kizárólag intézményvezetői határozat
esetén adható.
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Tantárgyi és résztantárgyi (helyesírás) felmentés kizárólag az osztályzás/értékelés alóli
felmentést jelenti: a tanóra látogatása kötelező.
Rendszeresen konzultálni az osztályfőnökkel, kérésére szaktanári véleményt írni a tanulóról.
Az SNI tanulók esetén továbbá a pedagógusok egyéni fejlesztési tervet készítenek a
gyógypedagógusok együttműködésével, ennek alapján egyéni haladási ütemet biztosít, a differenciált nevelés, oktatás céljából individuális módszereket, technikákat alkalmaz. (Egyéni fejlesztési terv az értékelés alól felmentett tantárgyak esetén is kötelező.)
A tematikus tervhez kell csatolni. Fel kell tüntetni az óra számát, az órán fejlesztendő
területet és a tanulónak szánt speciális feladatokat.

Minden tanuló esetén fontosnak tartjuk:
 Felmerülő tanulási vagy magatartási nehézség esetén konzultálni az iskola fejlesztőpedagógusával/gyógypedagógusával.
 A szülőtől érkező szakvélemények továbbítása a fejlesztőpedagógus (vagy titkárság)
felé.
1.5.5. Tehetséges tanulók fejlesztése – tehetséggondozás
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.
Kiemelt fontosságú a tehetségek felismerése és fejlesztése.
Minden pedagógus, de elsősorban a szaktanár és az osztályfőnök feladata, hogy felhívja a figyelmet tehetséges tanítványainkra, hogy megfelelően gondoskodhassunk fejlesztésükről.
E tevékenység kiterjed a tanórai és tanórán kívüli területekre egyaránt, és a legszorosabb
együttműködést igényli a családdal és a tehetségek fejlesztésével foglalkozó intézményekkel
és szakemberekkel.
A tehetségfejlesztés tevékenységei iskolánkban:
 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése, emelt óraszámú tantárgyak tanítása,
 tehetséggondozó programok (szakkörök, művészeti foglalkozások, dráma, vizuális kultúra),
 tehetséggondozó és fejlesztő foglalkozások, felkészítés versenyekre, pályázatokon való
részvételre, kiállítások szervezése,
 felkészítés a felsőfokú továbbtanulásra, ennek irányítása, segítése,
 személyes beszélgetések, a biztatás, a jutalmazás megfelelő formáinak megkeresése,
 versenyeztetés, tantárgyakhoz köthető, sport-, művészeti és komplex versenyek megszervezése, és azokon való részvétel intézményi, illetve területi szinten.
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1.6. A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok
A tanulók közösségben, illetve közösség által történő nevelésének megszervezése, irányítása
iskolánk nevelő-oktató munkájának alapvető feladata.
1.6.1 A tanítási órán megvalósítható közösségfejlesztő feladatok






A tanulás támogatása egyéni képességekhez igazodó munkaformák előtérbe helyezésével, a tanulók önálló és csoportos munkájára támaszkodva, a tanulmányi és a munkaerkölcs erősítésével.
Különböző változatos munkaformákkal a közösségi cselekvések kialakítása, fejlesztése,
kooperatív együttműködéssel (csoportmunka, differenciált, egyéni munka, kísérlet,
verseny, projekt) az együvé tartozás, az egymásért való felelősség érzésének erősítése.
A tanulók, a közösség felkészítése az SNI tanulók integrált nevelésére. Az SNI tanulók
beilleszkedésének segítése és a másság elfogadása a tanulói közösségben.

1.6.2 Az egyéb foglalkozások közösségfejlesztő feladatai, közösségépítés
A felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szervezünk, melyeken a részvétel önkéntes. Többek között tanulmányi kirándulások,
osztálykirándulások, művészettörténeti kirándulások, zarándoklatok, nyári táborok, osztályprogramok.
1.6.3. Az önkormányzás képességének kialakítása
A tanulói közösségek fejlesztése során kialakítjuk a közösségekben, hogy nevelői segítséggel,
vagy önállóan, közösen tudjanak maguk elé célt kitűzni, a cél eléréséért összehangolt módon
tevékenykedjenek, illetve az elvégzett munkát értékelni tudják.
1.6.4. A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának
rendje
Az intézmény legfontosabb döntéseinek meghozására – a jogszabályban meghatározott esetekben – a nevelőtestület jogosult. Az egyéb döntések meghozása az intézményvezető jogköre. Azokban az ügyekben, amelyek az iskola tanulóinak jelentős részét érintik, a döntési
folyamatban lehetőséget biztosítunk a diákság számára véleményének kifejtésére, a döntési
folyamat befolyásolására. A döntési folyamat részét képező értekezletre a diákságot közvetlenül érintő témakörben meghívjuk a diákönkormányzat képviselőit. A tanulót megilleti az a
jog, hogy életkorának megfelelő mértékben részese legyen az őt érintő döntések meghozatalának. Ezt a jogát személyesen, illetve választott képviselőin, valamint szülőjén/gondviselőjén
keresztül gyakorolhatja. Joga van megismerni az őt érintő döntés tartalmát, okát, következményeit. A döntési folyamat során joga van véleményét elmondani. A jogszabályok által előírt esetekben (pl. házirend elfogadása, módosítása) biztosítjuk a diákság számára véleménye-
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zési joguk érvényesítését, a véleményt minden alkalommal írásban szerezzük be. A diákönkormányzat tájékoztatása, a diákönkormányzat véleményének beszerzése az intézmény vezetőjének kötelezettsége.
1.7. A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának formái
Az intézményi közösségek kapcsolattartásának rendjét az iskolai SZMSZ 8. fejezete is tartalmazza.
1.7.1. A diákok és a pedagógusok együttműködésének formái





A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról
az intézményvezető, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják. (Hétfő reggel a közös nyitogatón, az osztályfőnöki órákon stb.)
Évente az intézményvezető vagy helyettese részvételével diákparlamentet tartunk
A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve választott képviselőik útján közölhetik az intézmény vezetőjével, a nevelőkkel, a
nevelőtestülettel.

1.7.2. A szülők és a pedagógusok kapcsolattartása, együttműködésének formái
1.7.2.1. Szülői értekezlet
1.7.2.2. Fogadóóra
1.7.2.3. A szülők írásos tájékoztatása
Intézményünkben e-napló működik. Ezen keresztül napi kapcsolatban állunk a szülőkkel. Tájékoztatjuk őket a tanulók érdemjegyeiről, hiányzásairól és késéseikről, dicséreteikről és elmarasztalásaikról.
Az iskola minden jelentős intézkedését írásban közli a szülőkkel az-naplón keresztül vagy hagyományos írásos formában.
1.7.2.4. A szülői szervezeten keresztül
Az intézményben szülői szervezet működik, melybe osztályonként 2-2 tagot választ az osztály
szülői közössége. A szülői szervezet rendszeres kapcsolatban áll az iskola vezetésével, véleményt nyilváníthat, információt kérhet az intézményt érintő bármely kérdésben. Feladata az
iskola hagyományos ünnepeinek, programjainak lebonyolításában való közreműködés.
A szülői szervezet saját szervezeti és működési szabályzatában foglaltak szerint épül föl és
működik. Vezetőjét a szülői szervezet maga választja az intézménybe járó diákok szülői közül.
Évente két alkalommal (az éves munkatervben rögzített időpontokban) a szülői szervezet és
az iskolavezetés közös megbeszélést tart.
1.7.2.5. A szülői kapcsolattartás egyéb formái
 az elektronikus napló felületén keresztül
 előzetes bejelentkezés után személyes beszélgetés a pedagógussal
 családlátogatás
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az iskola honlapján keresztül (www.kszj.hu)

1.7.3. Az intézmény partnerei







a fenntartó Premontrei Kanonokrend Gödöllői Perjelsége
zsámbéki egyházközség
Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet
Zsámbék város önkormányzata
zsámbéki civil szervezetek
Budakeszi járás kormányhivatala

1.8. A tanulmányok alatti vizsgák szabályai, a szóbeli felvételi vizsga követelményei
A tanulmányok alatti vizsgák célja azon tanulók osztályzatainak megállapítása, akiknek félévi
vagy év végi osztályzatait évközi teljesítményük és érdemjegyeik alapján a jogszabályok és az
intézmény pedagógiai programja szerint nem lehetett meghatározni. A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető.
1.8.1. A tanulmányok ideje alatti vizsgák fajtái és tervezett ideje
1.8.1.1. Osztályozó vizsga
A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni.
Egy osztályozó vizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére vonatkozik. Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat
megállapításához, ha
a) felmentést kapott a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól,
b) engedélyt kapott, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy
tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,
c) 250 óránál többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet,
d) a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát.
Az osztályozó vizsgára jelentkezés módja és határideje
Ha a tanuló osztályozó vizsgát szeretne tenni, az intézmény vezetőjének tantárgyanként kell
benyújtania jelentkezését, legalább két héttel az osztályozó vizsga kijelölt időpontja előtt.
Kiskorú tanulók esetében szülői aláírás szükséges a jelentkezéshez.
A vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban tájékoztatni kell.
Osztályozó vizsgaidőszakok: január 1-január 15. (Ha a tanuló mulasztásainak száma már az
első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjegygyel nem volt minősíthető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie.) és május 15-június 1., kivételes esetekben augusztus 15-augusztus 31.
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1.8.1.2. Különbözeti vizsga
Azoknak a tanulóknak, akik külföldi tanulmányaikat iskolánkban szeretnék beszámíttatni magyar nyelv-és irodalom, valamint történelem tantárgyakból különbözeti vizsgát írhat elő az
intézmény vezetője.
Szintén különbözeti vizsgát írhat elő az intézmény vezetője a tanulmányaikat nálunk folytató
tanulóknál, ha az adott tantárgyat előző iskolájukban nem tanulták.
Különbözeti vizsgák ideje
A különbözeti vizsgát a tanuló felvételétől, átvételétől számított 30 napon belül kell megtartani. A vizsga időpontját az intézményvezető jelöli ki.
1.8.1.3. Pótló vizsga
A vizsgázó pótló vizsgát tehet az intézményvezető által meghatározott vizsganapon, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel
eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. A vizsgázónak fel nem róható ok minden olyan, a
vizsgán való részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető
vissza a vizsgázó szándékos vagy gondatlan magatartására. Az intézményvezető engedélyezheti, hogy a vizsgázó a pótló vizsgát az adott vizsganapon tegye le, ha ennek a feltételei megteremthetők. A vizsgázó kérésére a vizsga megszakításáig a vizsgakérdésekre adott válaszait
értékelni kell.
A pótló vizsga időpontja
A pótló vizsga időpontját az intézményvezető jelöli ki, ha fennállnak a pótló vizsga megtartásának feltételei.
1.8.1.4. Javítóvizsga
Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha
a) a tanév végén - legfeljebb három tantárgyból - elégtelen osztályzatot kapott,
b) az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol
marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik.
Javítóvizsga-időszak
Augusztus 15-augusztus 31.
Amennyiben a tanuló a tanulmányok alatti vizsgát több évfolyam anyagából kívánja letenni,
akkor a vizsgákat minden évfolyam anyagából külön vizsgán kell megszereznie.
1.8.2. A szóbeli felvételi vizsga követelményei
A felvételi eljárás a köznevelési törvény előírásainak megfelelően történik. Az iskolánkba jelentkezőknek írásbeli és szóbeli felvételit kell tenniük.
A szóbeli felvételi vizsgán egy elbeszélgetés történik, aminek során a felvételi bizottság arról
próbál meggyőződni, mennyire felel meg a felvételiző az iskola szellemiségének.
Az adott tanévre érvényes felvételi szabályzatot minden év október közepén tesszük közzé. A
felvételi vizsga időpontját az intézmény éves munkarendje jelöli ki.
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1.8.3. Egyéb vizsgák
1.8.3.1. Szintvizsga, kisérettségi
Intézményünk 8, 9., 10. és 11. évfolyamán magyar nyelv-és irodalom, történelem, matematika és idegen nyelv tantárgyak valamelyikéből belső szintvizsgát tartunk, hogy felmérhessük
diákjaink felkészültségét.
Belső szintvizsgák évfolyamonként
8. évfolyam

idegen nyelv

10. évfolyam

matematika

idegen nyelv2

11. évfolyam

magyar nyelv-és irodalom3

történelem 4

11. év végén magyar nyelv és irodalom tantárgyból és történelem tantárgyból tartunk belső
vizsgát. A vizsga mindkét tárgyból két részből áll: írásbeli és szóbeli vizsgarészből, a jegy értéke 400%-os. Az értékelést az érettségi osztályozási keretei adják, ld. alább. A két tantárgy
szóbelijére azonos napon kerül sor, előbb magyar nyelv és irodalom, majd történelem tantárgyból húznak tételt a diákok.
A fenti belső vizsgák szóbeli vizsgarészeinek napján a csoportnak más tanórái nincsenek. Az
írásbeli vizsgarészek napján a csoport részt vesz a tanítási órákon.
A belső vizsgák értékelési rendszere az érettségi értékelési rendszere alapján:
25%-tól

elégséges (2)

40%-tól

közepes (3)

60%-tól

jó (4)

80%-tól

jeles (5)

Szintvizsga, kisérettségi időpontja: Az éves munkatervben meghatározott időpontban.

2

Ekkor a tanulók az A2 szintet teljesítik az Európai Referencia Keretrendszer szerint. A tanulók szóbeli és írásbeli vizsgát tesznek. A vizsgakövetelmény és értékelési rendszere megegyezik a középszintű érettségivel.
3
A szóbeli és írásbeli vizsga szituációja megegyezik az érettségi vizsgahelyzettel, előre kiadott témakörök alapján.
4
A történelem vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli és a szóbeli vizsga az érettségi vizsgaszabályzat
történelem vizsgáztatására vonatkozó utasításainak szellemében és formájában kéri számon a tanuló ismereteit, a 9-11. évfolyam során tanult előre kiadott témakörök alapján.
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Tantárgy
Magyar nyelv
Irodalom
Matematika
Idegen nyelvek
Katolikus hittan
Református hittan
Környezetismeret
Informatika5/digitális kultúra
Vizuális kultúra
Technika
Ének-zene
Testnevelés
Dráma és színház

Tantárgy
Magyar nyelv
Irodalom
Matematika
Történelem
Idegen nyelvek
Katolikus hittan
Református hittan
Biológia
Földrajz
Fizika
Kémia
Természettudomány6
Természetismeret
Informatika7/digitális kultúra
Társadalomismeret
Ember és társadalomismeret, etika
Vizuális kultúra
Technika
Művészettörténet
Ének-zene
Testnevelés
Életvitel és gyakorlat
Dráma és színház
Hon-és népismeret
Mozgóképkultúra és médiaismeret8

Alsó tagozat
Vizsgarészek fajtái
írásbeli
szóbeli
gyakorlati
X
−
X
X
−
x
−
X
X
−
x
x
−
x
x
−
X
−
−
X
−
X
−
X
−
X
−
−
X
−
X

Beszámítás
mértéke
1
1:1
1
1:1
1:1
1:1
1
1
1
1
1
1
1

Felső tagozat, gimnázium
Vizsgarészek fajtái
írásbeli
szóbeli
gyakorlati
X
X
−
X
X
−
X
−
X
X
−
X
X
−
−
X
−
−
X
−
X
X
−
X
X
−
X
−
X
−
X
X
−
X
X
−
−
−
X
X
−
−
X
−
−
−
−
X
−
−
X
X
X
−
X
X
−
−
−
X
−
−
X
−
−
X
X
X
−
−
−
X

Beszámítás
mértéke
1:1
1:1
1
2:1
3:1
1
1
1:1
1:1
1
1
1:1
1:1
1
1
1
1
1
1:1
1:1
1
1
1
1:1
1

5

2023. szeptember 1-től kivezetésre kerülő tantárgy
2022. szeptember 1-től érvényes
7
2023. szeptember 1-től kivezetésre kerülő tantárgy
8
2023. szeptember 1-től érvényes
6
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1.8.3.3. Kompetenciamérés
A kompetenciamérés időpontja: a mindenkori oktatási kormányzat éves munkatervében meghatározott időpontban, általában május utolsó szerdáján.
Köznevelési rendszerünkben egyre nagyobb hangsúly helyeződik az ún. kompetenciákra, maguk a kimeneti követelmények is megfogalmaznak ilyeneket. Ezért mind a felkészítésben,
mind a számonkérések és értékelések során komoly figyelmet fordítunk erre a területre. Így a
tanulók értékelésében jelentős arányban vesszük figyelembe a különböző kompetenciáik fejlettségét.
Mivel e területen a legkorszerűbb mérőeszköznek az országos kompetenciamérésben használt feladatlapok számítanak, a mérésben érintett évfolyamoknál (6., 8., 10.) ezek eredményeit a tanulók év végi értékelésébe beleszámítjuk, oly módon, hogy matematikából és magyarból két-két jegy súlyával számítanak bele az adott tantárgyból kapott jegyek átlagába. A
javítókulcsot és a teljesítmények jegyekre váltásának módját és arányait a szakmai munkaközösségek készítik el és határozzák meg az iskolánkban érvényben lévő értékelési szabályok
alapján.
1.9. A felvétel és az átvétel helyi szabályai
Az intézményünkbe jelentkező diákoknak és szüleiknek vállalniuk kell, hogy megismerik, elfogadják és támogatják iskolánk pedagógiai elveit, programját, házirendjét. Elfogadják az intézmény szellemiségét. (1.1.-es fejezet)
Másik intézményből történő átvételről az intézményvezető dönt az intézményvezető-helyettesek és a leendő osztályfőnök véleményének kikérése után az alábbiak szerint:
 az iskola vizsgálja: a tanuló megelőző tanulmányait,
 a választandó osztály befogadóképességét,
 az osztály struktúráját.
 Az átvételt megelőzően az iskola különbözeti vizsgát írhat elő a jelentkezőnek. A vizsga
idejét az intézményvezető határozza meg.
Gimnáziumunk a 9. évfolyamra történő felvételi kérelmekről az alábbiak szerint dönt:
 a tanulmányi eredmények, a központi írásbeli vizsga és a szóbeli vizsga eredményei
 A jelentkezés rendjét és a felvételi eljárást a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet szabályozza.
 A felvételi vizsgákat a tanév rendjében meghatározott időszakon belül tartjuk
Gimnáziumunk felvételi tájékoztatót készít, és azt a honlapján nyilvánosságra hozza, valamint a KIFIR rendszerében október 20-áig elhelyezi. A felvételi tájékoztató tartalmazza:
a) az iskola OM-azonosítóját, telephelyenként a meghirdetett tanulmányi területek leírását, az azokat jelölő belső kódokat;
b) a felvételi eljárás rendjét;
23

c) a felvételi kérelmek elbírálásának, rangsorolásának módját, szabályait, ezen belül különösen a teljesítmények értékelésének módját és figyelembevételének arányait;
d) a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel
küzdő jelentkezőre vonatkozó speciális elbírálási szabályokat;
e) a szóbeli vizsga időpontját és helyét. Az iskola felvételi szabályzata tartalmazza a szóbeli
felvételi vizsga követelményeit.
1.10. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv
„Időt kell szakítanod embertársaidra, tégy valamit másokért, ha még oly apróságot is — valamit, amiért fizetséget nem kapsz, csupán a kitüntető érzést, hogy megtehetted.” (Albert
Schweitzer)
Célkitűzések: A diákok
 ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát;
 ismerjék fel a vészhelyzeteket;
 tudják az egyes sérülések élettani hátterét, várható következményeit;
 sajátítsák el a legalapvetőbb segélynyújtási módokat;
 készség szinten sajátítsák el, mikor, és hogyan kell mentőt hívni.
Kompetenciák fejlesztése:
 probléma felismerése;
 gyors és szakszerű cselekvés;
 embertársaink iránti érzékenység;
 bajba jutottakkal szembeni együttérzés.
Megvalósítás:
 biológia órák, szakkörök

2. Helyi tanterv
2020. szeptember 1. naptól a 2., 6., 10. évfolyamtól kezdődően kifutó rendszerben
2.1. A választott kerettanterv megnevezése, jellemzői
A fel nem sorolt tantárgyakból egyetlen kerettanterv létezik, ezért ezeket külön nem tüntetjük
fel táblázatunkban. A kerettantervi alternatívát kínáló tantárgyak tantervei közül a nem emelt
óraszámú képzésben az alábbiakat választjuk.
Tantárgy

A választott kerettanterv megnevezése

Magyar nyelv-és irodalom

A

Matematika

A

Fizika

A

Kémia

A
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Biológia-egészségtan
Ének-zene

A
A és az énekes iskolában énekes iskolai
kerettanterv

Dráma és tánc

A

A választott kerettanterv tantárgyait és kötelező minimális óraszámait az alábbi táblázatok tartalmazzák.
2.2. Az iskolában tanított kötelező, kötelezően választandó vagy szabadon választható tanórai
foglalkozások megnevezése, óraszámai
Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam NORMÁL
Tantárgyak

1. évf.

2. évf.

3. évf.

4. évf.

Magyar nyelv és irodalom

7+1

7+1

6+1

6+1

Idegen nyelvek

2

Matematika

4

4

4

4

Hittan (erkölcstan helyett)

1

1

1

1

Környezetismeret

1

1

1+1

1+1

Ének-zene

2

2

2

2

Vizuális kultúra

2

2

2

2

Dráma

1

1

1

1

Technika, életvitel és gyakorlat

1

1

1

1

Testnevelés és sport + tánc

5

5

5

5

Szabadon tervezhető órakeret

2

2

3

3

Rendelkezésre álló órakeret

25

25

25

27

Hittan
(nem számít bele az órakeretekbe a NAT 9.§ 1
1.a szerint)

1

1

1

Összóraszám

26

26

28

26

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam ÉNEKES
Tantárgyak

1. évf.

2. évf.

3. évf.

4. évf.

Magyar nyelv és irodalom

7+1

7+1

6+1

6+1

Idegen nyelvek

2

Matematika

4

4

4

4

Hittan (erkölcstan helyett)

1+1

1+1

1+1

1
25

Környezetismeret

1

1

1+1

1+1

Ének-zene

2+1

2+1

2+1

2+1

Vizuális kultúra

2

2

2

2

Technika, életvitel és gyakorlat

1

1

1

1

Testnevelés és sport + tánc

5

5

5

5

Szabadon tervezhető órakeret

2

2

3

3

Rendelkezésre álló órakeret

25

25

25

27

Hittan
(nem számít bele az órakeretekbe a NAT 9.§
1.a szerint)
Összóraszám

1
25

25

25

28

26

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam NORMÁL
Tantárgyak

5. évf.

6. évf.

7. évf.

8. évf.

Magyar nyelv és irodalom

4

4

3+1

4

Idegen nyelvek

3+1

3+1

3+1

3+1

Matematika

3+1

3+1

3

3

Hittan (erkölcstan helyett)

1

1

1

1

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

2

2

2

2

Természetismeret

2

2

Fizika

2

1

Kémia

1

2

Biológia-egészségtan

2

1

Földrajz

1

2

1

1

1

1+1

1+1

1+1

1

1

1

Ének-zene

1

Dráma és tánc/Hon- és népismeret

1

Vizuális kultúra

1+1

Informatika
Technika, életvitel és gyakorlat

1

1

1

+1

Testnevelés és sport + tánc

5

5

5

5

Osztályfőnöki

1

1

1

1

Szabadon tervezhető órakeret

3

3

3

3

Rendelkezésre álló órakeret

28

28

31

31

Hittan
(nem számít bele az órakeretekbe a NAT 9.§ 1.a sze- 1
rint)

1

1

1

Összóraszám

29

32

32

29

27

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évf. ÉNEKES
Tantárgyak

5. évf.

6. évf.

7. évf.

8. évf.

Magyar nyelv és irodalom

4

4

3+1

4

Idegen nyelvek

3+1

3+1

3+1

3+1

Matematika

3+1

3+1

3

3

Hittan (erkölcstan helyett)

1

1

1

1

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

2

2

2

2

Természetismeret

2

2

Fizika

2

1

Kémia

1

2

Biológia-egészségtan

2

1

Földrajz

1

2

1+1

1+1

1+1

1

1

1

1

1

1

Ének-zene

1+1

Dráma és tánc/Hon- és népismeret

1

Vizuális kultúra

1

Informatika
Technika, életvitel és gyakorlat

1

1

1

+1

Testnevelés és sport + tánc

5

5

5

5

Osztályfőnöki

1

1

1

1

Szabadon tervezhető órakeret

3

3

3

3

Rendelkezésre álló órakeret

28

28

31

31

Hittan
(nem számít bele az órakeretekbe a NAT 9.§ 1.a sze- 1
rint)

1

1

1

Összóraszám

29

32

32

29

28

Keresztelő Szent János Iskolaközpont óraterve a 9–12. évfolyamon (gimnázium, alap)
Tantárgyak

9. évf.

10. évf.

11. évf.

12. évf.

4
4
4
4+1
Magyar nyelv és irodalom
3
3
3
3
I. idegen nyelv
3
3
3
3
II. idegen nyelv
3
3
3
3+1
Matematika
Történelem, társadalmi és állampolgári is2
2
3
3+1***
meretek
+2
+2
1+1
+2
Erkölcstan (hittan)
+1
1*
2
2
Biológia – egészségtan
2
2
2
Fizika
2
2
Kémia
2
2
Földrajz
1
1
Ének-zene
1
1
Vizuális kultúra
1
Dráma és tánc
+1
+1
2
2
Művészetek
1
1
Informatika
+1
***
Technika, életvitel és gyakorlat
5
5
5
5
Testnevelés és sport
1
1
1
1
Osztályfőnöki
+2
+2
Fakultációk
+1**+1
+2
+2
Nyelvvizsgaelőkészítő fakultáció
4
4
6
8
Szabadon tervezhető órakeret
35
36
35
35
Rendelkezésre álló órakeret
35
36
35
35
Összes óra
*A 10. évfolyamos biológia két évfolyamra csoportosítva.
**A megmaradt biológiaórát a nyelvvizsga-előkészítő kapja. Ez fakultációként folytatható 11–
12. évfolyamon.
***A technika, életvitel és gyakorlat 12. évfolyam helyett 11. évfolyamon. A 12. évfolyamon
így megmaradt 1 órát a történelem kapja.
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EÓK: emelt óraszámú képzésekkel:
 művészetek (heti +2 óra minden évfolyamon)
 matematika (külön csoportban 5 óra minden évfolyamon)
 angol v. német (külön csoportban 5 óra minden évfolyamon, előzetes nyelvtudással)
 humán (magyar, történelem, filozófia) (heti +2 óra minden évfolyamon)

Keresztelő Szent János Iskolaközpont óraterve
a 9–12. évfolyamon (gimnázium, EÓK)
Tantárgyak

9. évf.

10. évf.

11. évf.

12. évf.

4
4
4
4+1
Magyar nyelv és irodalom
3
3
3
3
I. idegen nyelv
3
3
3
3
II. idegen nyelv
3
3
3
3+1
Matematika
Történelem, társadalmi és állampolgári is2
2
3
3+1***
meretek
1+1
Erkölcstan (hittan)
+1
1*
2
2
Biológia – egészségtan
2
2
2
Fizika
2
2
Kémia
2
2
Földrajz
1
1
Ének-zene
1
1
Vizuális kultúra
1
Dráma és tánc
+1
+1
2
2
Művészetek
1
1
Informatika
+1
***
Technika, életvitel és gyakorlat
5
5
5
5
Testnevelés és sport
1
1
1
1
Osztályfőnöki
+2
Fakultációk
+1**+1
+2
+2
Nyelvvizsgaelőkészítő fakultáció
+2
+2
+2
+2
EÓK
4
4
6
8
Szabadon tervezhető órakeret
35
36
35
35
Rendelkezésre álló órakeret
2
2
2
Hittan
37
38
35
37
Összes óra
*A 10. évfolyamos biológia két évfolyamra csoportosítva.
**A megmaradt biológiaórát a nyelvvizsga-előkészítő kapja. Ez fakultációként folytatható 11–
12. évfolyamon.
***A technika, életvitel és gyakorlat 12. évfolyam helyett 11. évfolyamon. A 12. évfolyamon
így megmaradt 1 órát a történelem kapja.
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2.2.1 2020. szeptember 1. naptól az 1., 5., 9. évfolyamtól kezdődően felmenő rendszerben
Intézményünk helyi tantervét 2020 szeptemberétől felmenő rendszerben az 1., 5.,. és 9. évfolyamtól az 5/2020. (I.31.) Korm. rendelet alapján és az erre épülő kerettantervek szerint
állítottuk össze. Felhasználtuk a szabadon tervezhető, az emelt szintű többlet órakeretet,
amelyek révén az iskola céljai hatékonyabban valósulnak meg. A katolikus hittan tantárgy
esetében a Katolikus Pedagógiai Intézet által kidolgozott kerettantervet használjuk. Olasz
nyelv tantárgyból a Studio Italia kerettantervét követjük. Francia nyelv tantárgyból a korábbi
2012-es kerettanterv második idegen nyelvre vonatkozó általános leírását vesszük alapul, valamint a Budapesti Eötvös József Gimnázium 4 évfolyamos helyi tantervét. A szabadon felhasználható órakeretek helyi szabályozását az óraterveknél tüntetjük fel.
Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam NORMÁL
Tantárgyak

1. évf.

2. évf.

3. évf.

4. évf.

Magyar nyelv és irodalom

7+1

7+1

5

5

Idegen nyelvek
Matematika

2
4

4

4

4

1+1

1

Hittan9
Környezetismeret
Ének-zene

2

2

2

2

Vizuális kultúra

2

2

2

1+1

Dráma

+1

+1

+1

+1

Technika és tervezés

1

1

1

1

1

1

Digitális kultúra
Testnevelés és sport + tánc10

5

5

5

5

Szabadon tervezhető órakeret

2

2

2

2

Rendelkezésre álló órakeret

23

23

23

24

Hittan
(nem számít bele az órakeretekbe a NAT 9.§ 1
1.a szerint)

1

2

2

Összóraszám

24

25

26

2. évf.

3. évf.

4. évf.

24

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam ÉNEKES
Tantárgyak

9

1. évf.

A rendelkezésre álló órakeret felett a NAT 9§ 1.a bekezdése szerint
Az intézményben az egyik testnevelésóra néptáncfoglalkozás keretében valósul meg

10

31

Magyar nyelv és irodalom

7+1

7+1

5

Idegen nyelvek
Matematika

5
2

4

4

4

4

1+1

1

Hittan11
Környezetismeret
Ének-zene

2+1

2+1

2+1

2+1

Vizuális kultúra

2

2

2

1+1

Technika és tervezés

1

1

1

1

1

1

Digitális kultúra
Testnevelés és sport + tánc12

5

5

5

5

Szabadon tervezhető órakeret

2

2

2

2

Rendelkezésre álló órakeret

23

23

23

24

(nem számít bele az órakeretekbe a NAT 9.§ 1
1.a szerint)

1

2

2

Összóraszám

24

25

26

Hittan

11
12

24

A rendelkezésre álló órakeret felett a NAT 9§ 1.a bekezdése szerint
Az intézményben az egyik testnevelésóra néptáncfoglalkozás keretében valósul meg

32

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam NORMÁL
Tantárgyak

5. évf.

6. évf.

7. évf.

8. évf.

Magyar nyelv és irodalom

4

4

3

3+0,5

Idegen nyelvek

3

3

3

3

Matematika

4

4

3

3

2

2

2

2

Hittan13
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
Állampolgári ismeretek

1

Hon-és népismeret
Természettudomány

1
2

2

Fizika

1

2

Kémia

1

2

Biológia-egészségtan

2

1

Földrajz

2

1

Ének-zene

2

1

1

1

Vizuális kultúra

1+1

1+1

1+1

1+1

Digitális kultúra

1

1

1

1

Technika, életvitel és gyakorlat

1

1

1

+0,5

Testnevelés és sport + tánc14

5

5

5

5

Dráma

1

Osztályfőnöki

1

1

1

1

Szabadon tervezhető órakeret

1

2

2

2

Maximális órakeret

28

28

30

30

13
14

A rendelkezésre álló órakeret felett a NAT 9§ 1.a bekezdése szerint
Az intézményben az egyik testnevelésóra néptáncfoglalkozás keretében valósul meg

33

Hittan
(nem számít bele az órakeretekbe a NAT 9.§ 1.a sze- 2
rint)

2

2

2

Összóraszám

29

29

31

31

Tantárgyak

5. évf.

6. évf.

7. évf.

8. évf.

Magyar nyelv és irodalom

4

4

3

3+0,5

Idegen nyelvek

3

3

3

3

Matematika

4

4

3

3

2

2

2

2

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évf. ÉNEKES

Hittan15
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
Állampolgári ismeretek

1

Hon-és népismeret
Természettudomány

1
2

2

Fizika

1

2

Kémia

1

2

Biológia-egészségtan

2

1

Földrajz

2

1

Ének-zene

2+1

1+1

1+1

1+1

Vizuális kultúra

1

1

1

1

Digitális kultúra

1

1

1

1

Technika, életvitel és gyakorlat

1

1

1

+0,5

Testnevelés és sport + tánc16

5

5

5

5

Dráma

15
16

1

A rendelkezésre álló órakeret felett a NAT 9§ 1.a bekezdése szerint
Az intézményben az egyik testnevelésóra néptáncfoglalkozás keretében valósul meg

34

Osztályfőnöki

1

1

1

1

Szabadon tervezhető órakeret

1

2

2

2

Maximális órakeret

28

28

30

30

2

2

2

29

31

31

Hittan
(nem számít bele az órakeretekbe a NAT 9.§ 1.a sze- 2
rint)
Összóraszám

29

35

Keresztelő Szent János Iskolaközpont óraterve a 9–12. évfolyamon (gimnázium, alap)
Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom
I. idegen nyelv17
II. idegen nyelv18
Matematika
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek19
Állampolgári ismeretek
Hittan20
Biológia – egészségtan
Fizika
Kémia
Földrajz
Természettudomány
Ének-zene
Vizuális kultúra
Mozgóképkultúra és médiaismeret
Művészettörténet
Digitális kultúra
Testnevelés és sport + tánc21
Osztályfőnöki
Fakultációk22
Szabadon tervezhető órakeret
Maximális órakeret
Hittan
(nem számít bele az órakeretekbe a NAT 9.§
1.a szerint)
Összes óra

9. évf.

10. évf.

11. évf.

12. évf.

3
3
3
3

4
3
3
3

4+1
4
3+1
3+1

4+1
4
3+1
3+1

2

2

3+1

3+1
1

2
2
2
2

3
3
1
1
2

1
1

1
1
1+1
+2

2
5
1

1
5
1

2
34

2
34

+1
2
5
1
2
4
34

2

2

2

2

34

34

36

36

5
1
2
5
34

17

11-12. évfolyamon a kerettanterv szerint rendelkezésre álló, szabadon felhasználható óraszámot nyelvvizsgára és érettségi vizsgára való felkészülésre szánjuk.
18
11-12. évfolyamon a kerettanterv szerint rendelkezésre álló, szabadon felhasználható óraszámot nyelvvizsgára és érettségi vizsgára való felkészülésre szánjuk.
19
Történelem tantárgyból 11-12. évfolyamon a rendelkezésre álló szabad órakeretet az érettségire történő felkészülésre használjuk.
20
A rendelkezésre álló órakeret felett a NAT 9§ 1.a bekezdése szerint
21
Az intézményben az egyik testnevelésóra társas táncfoglalkozás keretében valósul meg.
22
A fakultációkon a közép-és emelt szintű érettségikre felkészítést vállalunk a 2020-as tantárgyi kerettantervek
alapján.
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EÓK: emelt óraszámú képzésekkel23:
Keresztelő Szent János Iskolaközpont óraterve
a 9–12. évfolyamon (gimnázium, EÓK)
Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom
I. idegen nyelv24
II. idegen nyelv25
Matematika
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
Állampolgári ismeretek
Hittan26
Biológia – egészségtan
Fizika
Kémia
Földrajz
Természettudomány
Ének-zene
Vizuális kultúra
Mozgóképkultúra és médiaismeret
Művészettörténet
Digitális kultúra
Testnevelés és sport + tánc27
Osztályfőnöki
Fakultációk28
EÓK
Szabadon tervezhető órakeret
Maximális órakeret
Hittan
(nem számít bele az órakeretekbe a NAT 9.§
1.a szerint)
Összes óra

9. évf.

10. évf.

11. évf.

12. évf.

3
3
3
3

4
3
3
3

4+1
4
3+1
3+1

4+1
4
3+1
3+1

2

2

3+1

3+1
1

2
2
2
2

3
3
1
1
2

1
1

1
1
+1
2
5
1
2

1+1
+2

2
5
1

1
5
1

+2
2
34

+2
2
34

4
34

5
34

2

2

2

2

36

36

36

36

5
1
2

23

művészetek (heti +2 óra minden évfolyamon), informatika (külön csoportban 5 óra minden évfolyamon), angol (külön csoportban 5 óra minden évfolyamon, előzetes nyelvtudással)
24
11-12. évfolyamon a kerettanterv szerint rendelkezésre álló, szabadon felhasználható óraszámot nyelvvizsgára és érettségi vizsgára való felkészülésre szánjuk.
25
11-12. évfolyamon a kerettanterv szerint rendelkezésre álló, szabadon felhasználható óraszámot nyelvvizsgára és érettségi vizsgára való felkészülésre szánjuk.
26
A rendelkezésre álló órakeret felett a NAT 9§ 1.a bekezdése szerint
27
Az intézményben az egyik testnevelésóra társas táncfoglalkozás keretében valósul meg
28
A fakultációkon a közép-és emelt szintű érettségikre felkészítést vállalunk a 2020-as tantárgyi kerettantervek
alapján.

37

2.3. A Keresztelő Szent János Iskolaközpont énekes-és zeneiskolai programja
Az énekes iskola órahálója:
Alsó tagozaton: 2 énekóra + 1 Kórus.
2x 45 perc NAT által meghatározott kötelező „Énekóra”
1x 45 perc Helyi ped. programba szereplő „Kórus”.
Felső tagozaton: 1 Énekóra + 1 Kórus.
1x 45 perc NAT által meghatározott kötelező „Énekóra”
1x 45 perc Helyi ped. programba szereplő „Kórus”.
Az énekes iskola a NAT által meghatározott kötelező énekórákon az Énekes Iskola kerettantervének óraelosztását és követelményrendszerét kívánja követni. Az órák 10%-ban javasolt a Zsámbéki medence helyi hagyományait, szokásait ismertetni, és elsajátíttatni a
gyerekekkel.
Az énekes iskola elsősorban a premontreiek által összeállított ARS MUSICA és Népzsolozsmák
könyveire támaszkodjon, ami kiegészülhet bármely olyan tankönyvvel, ami a Kodály
módszer elsajátítását segíti, erősíti a gyermekekben.
A kórus-foglalkozás a helyi tantervben meghatározva részét képezi énekes iskolás programnak.
A kórusok anyagát a gregoriánon kívül képezze bármely egyházi, illetve világi klasszikus zenemű, az egyház által elfogadott népénekek, a magyar – és más népek népdalai és
azoknak feldolgozásai, kortárs zeneszerzők művei, a jó ízlés határain belül.
Egy gyerek csak egy kórusban énekelhet!
Ezen felül a 110/1012.kormányrendelet 8. § alapján a gyerekek tanórán kívüli kötelező liturgikus szolgálatot teljesíthetnek. Ennek vállalása a diákok/szülők szabad döntése. pl. ilyen
lehet a LAUDES. (évi 5-6 osztály Laudes ajánlott) és évi egy iskolai miseszolgálat. A
Szexta a heti kápolnai programok egyike, mely szabadon választható.
A Keresztelő Szent János Iskolaközpont énekes iskolai tagozatának célja, hogy az énekes iskolások elsősorban a Zsámbéki Római Katolikus templomban, valamint az iskolai miséken teljesítsenek aktív liturgikus szolgálatot. (max. évi 2 alkalom/kórus) További szerepvállalásai azonban lehetnek iskolai ünnepségeken, rendezvényeken. Másodsorban
városi rendezvényeken, és a Zsámbéki medencében is felléphetnek. (max. évi 2 alkalom/kórus)
A fellépésekhez minden esetben igazgató engedély szükséges!
Az énekes iskola szorgalmazza a népdaléneklési versenyt, illetve a kórusversenyeken, - találkozókon való részvételt is.
Az alapfokú művészeti iskola zeneművészeti ágának órahálója:
(Azon gyerekek számára, akik csak hangszert szeretnének tanulni, és nem szeretnének énekes
iskolások lenni.)
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Alsó és felső tagozaton:
2x 30 perc hangszer, főtárgy
2x 45 perc szolfézs, kötelező tárgy (dokumentált szolfézsalapvizsga után 2x45 perc kamarazene)
1x 45 perc kórus, szabadon választható! (Semmiképpen sem kötelező!)
A hangszeres tanulmányokat 3. osztálytól lehet megkezdeni, amihez felvételi meghallgatás
szükséges.
Hangszeres előképzőre csak akkor lehet jelentkezni, ha az adott tanárnál, az adott hangszeren
van hely, illetve a felvételt igénylő gyermek megfelel egy a vezetőségi tagból és az alapfokú művészeti iskola tanáraiból álló bizottság előtt, valamint ha az énektanár is javaslatot tesz felvételére.
Az AMI működését illetően a 27/1998. (VI.10.) MKM rendelet az alapfokú művészetoktatás
követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról a követendő:
tananyag, korpetíció, követelmények, beszámolók.
Továbbá szorgalmazzuk az egyházi művek megszólaltatását is. Éves szinten egy művészeti
előadás és egy meghallgatás a kötelező. (A köznevelési törvény: 2011. évi CXC. törvény 16.§ 3. bekezdés)
A többi koncert szabadon választható. Az AMI-ban tanuló gyermekek elsősorban az iskolai
ünnepségeken, rendezvényeken, kiállítás megnyitókon szerepeljenek és részt vehetnek a liturgikus szolgálatban is, hangszerkíséretekkel.
A koncertek nyitottak. A tanszaki koncerteket a szaktanár vezeti le. Jótékonysági koncerten
lehet adományokat gyűjteni, egyébként nem. A gyermekek terhelhetősége egyénenként változik, de a jó képességű gyermek sem terhelhető túl, max. 2 -3 fellépés/év.
Fellépésekhez igazgató engedély szükséges!
Az év végi meghallgatások zártak, a szülők nem lehetnek jelen. Az év végi meghallgatásokat
a szaktanárok közösen tartják és vezetik, vizsgabiztos jelenlétében. Továbbá a tantestületből bárki jelen lehet.
Énekes iskola és AMI órahálója:
(Azok a gyerekek tartoznak ide, akik énekes iskolások is szeretnének lenni és mellette hangszert is szeretnének tanulni.)
Számukra a két képzés elemei összeadódnak, azaz az egyes területek választásával ezek minden lehetőségét élvezhetik, amennyiben vállalják az ezzel járó kötelezettségeket.
Alsó tagozaton: 2 énekóra + 1 kórus
2x 45 perc NAT által meghatározott kötelező „Énekóra”
1x 45 perc Helyi ped. programba szereplő „Kórus”.
Felső tagozaton: 1 Énekóra + 1 kórus
1x 45 perc NAT által meghatározott kötelező „Énekóra”
1x 45 perc Helyi ped. programba szereplő „Kórus”.
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Alsó és felső tagozaton:
2x 30 perc hangszer, főtárgy
2x 45 perc szolfézs, kötelező tárgy (dokumentált szolfézsalapvizsga után 2x45 perc kamarazene)
1x 45 perc kórus, szabadon választható! (Semmiképpen sem kötelező!)
2.4. KSZJ AMI Zeneiskola
A Zeneiskola alaptevékenysége: Alapfokú művészetoktatás; alapfokú zeneművészeti ismeretek oktatása.
Az intézmény jellegéből fakadó sajátosságok
Az intézmény alapfokú művészetoktatást végez zeneművészeti ágban, melynek célja, hogy a
választott szakon belül nyújtson speciális ismereteket és az alkotó munkával együtt járó pozitív
élmények segítségével járuljon hozzá a harmonikus, érzelmileg gazdag, kreatív személyiség
kialakításához. További feladata, hogy kialakítsa a kultúra iránti nyitott magatartást, az esztétikai érzékenységet, neveljen a művészetek befogadására, értésére és művelésére, valamint
sajátos eszközeivel, az érzelmi intelligencia fejlesztésével ösztönözzön a társadalmi érintkezésben és kommunikációban a toleráns magatartásra. Az általános kulturális értékek átadása
mellett a művészetoktatáson keresztül is kiemelt feladatunk keresztény alapértékek kialakítása, megerősítése.
Zeneiskolai tantárgyaink
Hangszeres tantárgyak: az alapító okiratban meghatározott tanszakok szerinti tantárgyak
hangszerei: zongora, hegedű, cselló, furulya
Elméleti tantárgyak: zenei előképző, szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet
Egyéb tantárgyak: zenekar, kamarazene, kórus
Az éves feladatellátási terv (munkaterv)
A zeneiskolai tanév helyi rendjét – a jogszabályok figyelembevételével - az zeneiskola munkaterv határozza meg, ami KSZJ munkatervének mellékleteként jelenik meg. A KSZJ AMI Zeneiskola munkatervét az intézményvezető a munkaközösségvezető javaslatainak figyelembevételével készíti elő megvitatásra. A munkaterv végleges kialakításáról és elfogadásáról a KSZJ AMI
zeneiskola tanári közössége határoz. A munkaterv kiterjed a nevelő-oktató munkával kapcsolatos feladatok konkrét megfogalmazására, az irányítás, az ellenőrzés, a továbbképzés, továbbá az iskola társadalmi vonatkozású feladataira. A feladatokat határidőkkel, a felelősök
megnevezésével az évenként ismétlődő teendőket időrendi sorrendben tartalmazza. Az elfogadott munkatervtől való eltérést az előre nem látható körülmények figyelembe vételével az
intézményvezető engedélyezheti.
Tanulói jogviszony létesítése
A KSZJ AMI zeneiskolába az iskola előzetes jelentkezés lapjának benyújtásával kell jelentkezni.
Túljelentkezés esetén a jelentkező képességeit felméri az iskola – adott művészeti ágnak meg-
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felelő végzettségű és szakképzettségű – pedagógusaiból álló bizottság. A bizottság a jelentkezők képességeinek felmérése után javaslatot készít az igazgatónak a kérelem elbírálására, továbbá arra vonatkozóan, hogy melyik évfolyamra és tanszakra vegyék fel a jelentkezőt. Az előjelentkezések mindig előző tanév tavaszán-nyarán folynak, felvétel esetén a beiratkozás az
adott tanévet megelőző augusztus 20-a után lehetséges. A tanulói jogviszony a beiratkozással
és a térítési,- ill. tandíj befizetésével jön létre.
A jelentkezés feltételei
1-2. osztályos általános iskolai évfolyamos tanulók a zenei előképzőbe jelentkezhetnek, ahol
heti 2*45 perc szolfézsfoglalkozás kötelező, lehetőség szerint a délelőtti óráikat követően a
kora délutáni idősávban.
3. évfolyamtól fölfelé nyílik lehetőség a hangszertanulásra. Ez heti 2*30 perces egyéni hangszeres foglalkozást és 2*45 perces szolfézst jelent a délutáni órákban. Az évfolyamkorlátok
átlépésére szülői kérésre és szaktanári javaslatra, a különleges eljárást indokló körülmények
figyelembe vételével az intézményvezető engedélyt adhat.
A hangszertanulás megkezdése nem feltétlenül előképzős végzéséhez kötött, és az életkort
illetően minden tanszakon változó. Követelmény viszont a felvételi vizsgán megállapítani a
hangszertanulásra való alkalmasságot, melynek elemei az általános zenei és speciális fizikai
adottságok, valamint a szükséges mértékű koncentrációs képesség. Más zeneiskolából átjelentkező növendék abban az esetben vehető fel, ha hivatalos bizonyítvánnyal rendelkezik, és
az iskolai órakeret erre lehetőséget ad.
Térítési díjak a 2021-22-es tanévben:
Zenei előképző: 14000 Ft/félév
Hangszeres képzés: 18 000 Ft/félév
Vendégtanulói jogviszony létesítése:
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 49. § és a 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet 35. § (2)
bekezdése alapján: az alapfokú művészeti iskola tanulója az előírt követelményt – az iskolák
közötti megállapodás alapján – a másik alapfokú művészeti iskolában is elsajátíthatja. A tanulói jogviszonnyal rendelkező tanuló a vendégtanulói jogviszonya létesítésének engedélyezésére a vele jogviszonyban álló iskola intézményvezetőjének nyújtja be írásbeli kérelmét.
A tanulói jogviszony megszűnése:
Megszűnik a tanuló jogviszonya, ha a szülő, vagy a nagykorú tanuló írásban bejelenti, hogy
kimarad az iskolából, illetve ha térítési díj-, vagy tandíjfizetési kötelezettségének meghatározott időre nem tesz eleget. Megszűnik a tanulói jogviszonya annak, aki az alapfokú művészeti
iskolában egy tanítási éven belül tíz tanítási óránál többet mulaszt igazolatlanul, feltéve, hogy
az iskola a tanulót, ill. a szülőt legalább két alkalommal írásban figyelmeztette az igazolatlan
mulasztás következményeire. A tanulói jogviszony megszűnéséről az iskola, írásban értesíti a
tanulót, ill. a szülőt. Megszüntethető a tanulói jogviszony akkor is, ha az osztályának megfelelő
tanszaki követelmények minimumának nem képes megfelelni, tanulói kötelességeit nem végzi
el. Erről bizottság dönt, és megfelelő indoklással tájékoztatja a növendéket, kiskorú esetében
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a szülőt, gondviselőt. (Alapfokú Művészeti Iskolai tanulmányi időszak alatt egy alkalommal –lehetősége van a növendéknek - tanulmányi eredmények önhibáján kívüli nem teljesítése miatt – az évfolyam folytatására.)
Zeneiskolai tanulók jogai és kötelességei:
 Az zenei előkészítő osztályba járó tanulók számára 2*45 perces szolfézsóra, hangszeres
tanulók számára 2*30 perces hangszeres óra és emellett 2*45 perces szolfézsóra a kötelező.
 Tanulóink részt vesznek az iskola fontosabb eseményein, hangszeres-zenei szolgálat
vállalásával.
 Képviselik iskolánkat iskolán kívüli rendezvényeken, versenyeken való megjelenéssel.
 Tanulmányi kötelezettségeiknek a foglalkozások látogatásán túl a meghallgatásokra és
vizsgákra való felkészüléssel és az ezeken való eredményes szerepléssel tesznek eleget.
 Nem zongora szakos tanulóink felkészülését segíti a kötelező korrepetíció, aminek minimumait a következő táblázat tartalmazza:
A tago- B tagozat
zat
(perc)
(perc)
1.
5
2.
10
15
3.
10
20
Alapképző
4.
15
20
5.
15
25
6.
15
25
1.
15
25
Továbbképző
2.
15
25
A korrepetíciók időbeosztását az iskola belső szabályai alapján osztjuk be, az államilag
szabályozott időkeret figyelembe vételével.
 A zeneiskolai tanuló tevékenységének hangsúlyozottan fontos és kötelező része a szaktanár útmutatásai alapján történő rendszeres otthoni gyakorlás.
 A zenetanulást lehetőségeink függvényében hangszerkölcsönzéssel segítjük. A kölcsönzött zeneiskolai hangszerekért a tanulók és szülei anyagi felelősséggel tartoznak.
A hangszereknek a tanuló miatt keletkezett esetleges meghibásodásait, illetve a hangszer elvesztéséből keletkező károkat a szülő köteles megtéríteni a KSZJ számára.
A tanulók teljesítményének értékelése, minősítése, a tanulói teljesítmény számonkérésének
formái
 A pedagógus a tanuló tudását, teljesítményét tanítási év közben rendszeresen (havonként) érdemjeggyel értékeli, amit az elektronikus naplóba is rendszeresen bevezet.
 Az első félévet meghallgatással, a teljes tanévet vizsgával zárja a hangszeres tanuló.
Ezek szaktanárokból álló bizottság előtt történnek. A meghallgatáson, vizsgán szerzett
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érdemjegyet a bizottság javaslatának figyelembe vételével a főtárgy tanára állapítja
meg. Mind a meghallgatás mind a vizsga szervezhető a nyilvánosság bevonásával. A
meghallgatások és vizsgák szervezéséért, ezek anyagának az érvényes tantervi követelmények szerinti összeállításáért a szaktanár a felelős. A meghallgatások és vizsgák
tanszakonkénti időrendjét a tanszakok éves munkaterve tartalmazza.
A tanuló féléves/éves munkájába a fentiek mellett beleszámítanak a munkaterv szerint
szervezett eseményeken (tanszaki koncertek, karácsonyi koncert, liturgikus zenei szolgálatok, iskolai események, ünnepélyek) való aktív részvétele.
A KSZJ AMI Zeneiskola felsőbb osztályába az a tanuló léphet, aki a közvetlenül megelőző osztályt sikeresen elvégezte, arról bizonyítványt kapott és tanulmányait nem szakította meg. A továbbképző évfolyamokra lépésnek a feltétele az alapfokú évfolyamok
évfolyamok tantervben megállapított követelményeinek teljesítése mellett a művészeti alapvizsga letétele. (Ld. a továbbiakban.)
Az a tanuló, aki osztálya tantervi anyagát elvégezni nem tudja, az intézményvezetőtől
kérheti, hogy tanulmányait a következő tanévben ugyanannak az osztálynak tanulójaként folytathassa. Ebben az esetben a tanuló osztályzatot nem kap. A bizonyítványba
és a törzslapra a fenti tényt be kell jegyezni.
A tanuló előrehaladásának rendszeres dokumentálása (naplóvezetés, törzslap- és bizonyítványírás) a főtárgyat tanító szaktanár feladata. Iskolánkban egységesen az EKréta naplót használjuk, ennek elválaszthatatlan részét képezi az AMI-modul, amiben
a zeneiskolai tevékenység adminisztrálása is történik.

B-tagozatos képzés
 Különösen tehetséges tanulóink számára B-tagozatos képzést biztosítunk.
 A képzésre a tanuló szaktanárainak írásos javaslatára és szülői írásos kérésre igazgatói
engedéllyel kerülhet tanuló.
 A főtárgyat tanító szaktanár különös felelőssége, hogy a tanulót és a szüleit tájékoztassa a B-tagozattal járó megnövekedett óraszámokról és követelményekről. Ezeket
megismerve kérheti a szülő kiskorú gyermeke számára a B-tagozatos képzésben való
részvételt.
 A B tagozatos tanuló heti 2*45 perces főhangszeres órán, 1*30 perces B-s zongoraórán
és 2*45 perces szolfézsfoglalkozáson vesz részt. A megemelkedett tantárgyi követelményeket a központi tantervek tartalmazzák, ezekből állítják össze a tanuló számára
szaktanárai az adott tanév követelményeit.
 Szülői kérésre és szaktanári javaslatra a következő tanév kezdetétől a B-s képzéstől
visszaléphet a tanuló az A-tagozatos képzésbe.
Művészeti alapvizsga
A Nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 16.§ (2) szakasza alapján az alapfokú
művészetoktatásban részt vevő tanuló az utolsó alapfokú évfolyam befejezését követően mű-
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vészeti alapvizsgát tehet. Az alapvizsga nem kötelező, csak egyfajta lehetőség az alapfokú tanulmányok összegzésére, lezárásár, ugyanakkor feltétele a továbbképző évfolyamba lépésnek. A művészeti alapvizsga formáját és követelményeit a hangszeres főtárgyat tanító szaktanárok határozzák meg az érvényben lévő előírások figyelembe vételével. Erről a tanulókat tájékoztatják, akik szülői beleegyezéssel jelentkezhetnek a vizsgára.
Szolfézs alapvizsga
Az alapfokú művészetoktatás tantervi követelményeiről szóló hatályos irányelv szerint a művészeti alapvizsga elméleti és gyakorlati részből áll. Az elméleti (szolfézs) részt előrehozott
vizsga formájában a tanuló leteheti a szolfézs tárgy 4. évfolyamának elvégzése után az adott
tanév végén. A szolfézs alapvizsga követelményeit négy évfolyam anyagából a szolfézstanárok
állítják össze. Erről a tanulókat tájékoztatják, akik szülői beleegyezéssel jelentkezhetnek a vizsgára. A szolfézs alapvizsgát tett tanulók a következő tanévben szolfézs helyett más, a helyi
lehetőségek által biztosított (zenetörténet, kamarazene, zenekar, kórus) heti 2*45 perces foglalkozáson vesznek részt. Azok a tanulók, akik nem tesznek szolfézsból alapvizsgát, továbbra
is a szolfézsfoglalkozásokat látogatják.
Elvárások az Énekes Iskolában tanítók és az AMI-ban tanító tanárok felé:
 A tanév elején az éves munkaterv (tanmenet) leadása.
 A munkájukhoz tartozó tanítási órák és foglalkozások, rendszeres és határidőre történő
adminisztrációs feladatainak elvégzése (jelenlét dokumentálása, elektronikus és hagyományos naplók naprakész kitöltése, vezetése).
 Értekezleteken való rendszeres megjelenés.
 Státuszban lévő tanárok aktív részvétele az iskola életében.
 Iskolai programokon, rendezvényeken való részvétel.
 Az iskola igényeinek felmérése, és annak segítése pl. egy –egy ünnepségen hangszeres
diákok szerepeltetésével.
 Az óraadó tanárok erejükhöz és egyéb elfoglaltságaikhoz mérten váljanak az iskola részévé, hiszen a tapasztalás az egyik legjobb tanító.
2.5. A választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá ezek esetében a pedagógusválasztás szabályai
Választható tantárgy iskolánkban a második idegen nyelv, amelynek tanulása minden diákunk számára a 9. évfolyamtól felmenő rendben kötelező. A tanulók az iskola által a felvételi
tájékoztatóban szereplő idegen nyelvek közül választhatnak.
Választhatóak a 9. évfolyamtól kezdve az emelt óraszámú képzéseink is, amelyre a felvételi
eljárás keretében lehet bekerülni.
11-12. évfolyamon a választható fakultációs tárgyak esetében tanulóinknak biztosítjuk a pedagógusválasztás szabadságát is. Az adott tárgyat tanító pedagógusok köréből a diákok választják ki, ki tartsa az adott évfolyamon a fakultációt, amely döntést az intézményvezető el-
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fogadja, feltéve, ha tantárgyfelosztás ezt lehetővé teszi. A fakultációt az értékelés és a minősítés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni,
mint a kötelező tanítási órát.
2.6. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei
A csoportbontást az intézményvezető javaslatára a fenntartó pedagógiailag indokolt esetben
engedélyezi. Minimális létszám 8 fő.
Csoportbontásban szervezzük az idegen nyelvek oktatását, esetenként a testnevelés és művészeti órákat és a közép-és emelt szintű érettségire felkészítő órákat (fakultáció.)
2.7. A nem kötelező (választható) tanórai foglalkozások megtanítandó és elsajátítandó tananyaga
A nem kötelező (választható) foglalkozások (fakultációk, szakkörök stb.) tananyagát és követelményeit a munkaközösség vezetője és az intézményvezető vagy helyettese által jóváhagyott foglalkozási tervek tartalmazzák. A foglalkozási terveket az intézményvezető-helyettes
őrzi.
2.8. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei
Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok csak olyan nyomtatott taneszközöket (tankönyv, munkafüzet, térkép stb.) használnak a tananyag feldolgozásához, amelyek a
hivatalos tankönyvjegyzékben szerepelnek.
A pedagógusoknak a tankönyvek kiválasztását az intézményvezető által meghatározott
határidőig meg kell tenniük. A tankönyvfelelős a jogszabályokban meghatározott határidőig
elkészíti a tankönyvrendelést. Csak olyan tankönyveket rendelünk, amelyeket az év során
rendszeresen használunk.
Az ingyenes (normatív) tankönyvellátást az iskolai könyvtár állományából biztosítjuk. A tankönyvek és segédeszközök kiválasztásakor minden esetben figyelmet fordítunk az ingyenes tankönyvellátásra jogosult diákok tankönyveinek biztosítására. A tankönyvrendeléskor fontos
szempont a normatív tankönyvellátás költségeinek tervezhető nagysága. Lehetőség szerint
állandó tankönyveket használunk, biztosítva ezzel a tankönyvkölcsönzés megoldását.
2.9. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósításának
részletes szabályai





A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény;
a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012.
kormányrendelet;
valamint az annak mellékletét képező Nemzeti alaptanterv;
a kerettantervek kiadásáról és jóváhagyásáról szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet
által képviselt jogszabályi háttér alapján
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iskolánk az EMMI által készített kerettanterv alapján alkotta meg helyi tantervét, mely folyamattal szembeni alapelv a következő volt:
„A helyi tantervek iránti alapvető követelmény, hogy megfeleljenek annak a választott kerettantervnek, amely elkészítésük alapjául szolgál, továbbá az iskola arculatára jellemzően töltsék meg
tanítási-tanulási tartalommal és tevékenységekkel a rendelkezésükre álló átlagosan 10%-os szabad időkeretet.”
Katolikus és művészeti iskolai jellegéből adódóan a rendelkezésre álló szabad időkeret felhasználása dominánsan nevelési oktatási körre irányul.
Közismereti tárgyak számára fenntartott szabad időkeret és a művészeti tárgyak időkerete iskolánk órakeret-táblázatában olvashatók. (Lásd fentebb!)

2.10. A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja
Intézményünkben három alaptestnevelés óra mellett egy óra néptánc, magasabb évfolyamokon társastáncoktatás zajlik. Az ötödik testnevelésóra választható. Ezek az órák az utolsó
órákban vagy délutáni foglalkozás keretében valósulnak meg. Azon vagyunk, hogy a választható testnevelésórák kínálata egyre inkább bővüljön.
Az egyesületben sportolóknak (megfelelő írásos igazolás esetén) nem kell részt venniük a
délutáni választható testnevelésórán.
2.11. Érettségi vizsgatárgyak
2.11.1. A középszintű érettségi vizsgatárgyai
A középszintű érettségi vizsgatárgyai
Kötelező vizsgatárgyak:
• magyar nyelv és irodalom,
• történelem,
• matematika,
• idegen nyelv,
kötelezően választandó vizsgatárgyak a tantárgyi kínálatból (ezek: fizika, második idegen
nyelv, biológia, földrajz, kémia, hittan, testnevelés, vizuális kultúra, társdalomismeret.)
A felsorolt tárgyakból biztosítjuk a helyi tantervünkben a törvényi előírás szerinti legalább
százharmincnyolcórás felkészítést.
2.11.2. Emelt szinten a következő tárgyakból vállaljuk a tanulók felkészítését a törvényi előírás szerinti legalább 276 órában:
•

magyar nyelv és irodalom.
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•
•
•

matematika,
történelem,
idegen nyelv.

Azokból a vizsgatárgyakból, amelyekből a vizsgázó a vizsgaszabályzatban foglaltak alapján
érettségi vizsgát tehet, a vizsgatárgy választásának joga nem korlátozott. A vizsgatárgy választásának jogával a vizsgaidőszak rendjéhez, ezen belül a kitűzött vizsganapokhoz igazodva
lehet élni.
Érettségi vizsga a tanulói jogviszony keretében, az érettségi bizonyítvány megszerzése előtt
abból a vizsgatárgyból tehető, amelynek a helyi tantervben a jelentkező számára az adott
tantárgyra vonatkozóan meghatározott követelményeit az érettségi vizsgára jelentkező teljesítette, tudását osztályzattal értékelték, és ezt bizonyítvánnyal igazolni tudja.
Az érettségi vizsgára a középszintű tételsorokat az alábbi jogszabályok szerint állítjuk össze:
• 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról,
• 40/2002. (V. 24.) OM-rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről.
Az egyes tantárgyakra vonatkozó érettségi témaköröket a pedagógiai programunk mellékleteként (3.2. számú melléklet) adjuk közre.
2.12 A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és szorgalmának ellenőrzése és értékelése
2.12.1. Tantárgyi értékelések
A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a különböző tantárgyak
esetében a következők szerint történik:
– Az első évfolyamon, valamint a második évfolyam első félévében minden tantárgy esetében csak szöveges értékelést alkalmazunk.
– A második évfolyamon a második félévben, valamint a harmadik-nyolcadik évfolyamon
a tanulók teljesítményét, előmenetelét év közben minden tantárgyból érdemjegyekkel
minősítjük.
– Az első évfolyamon félévkor és év végén, valamint a második évfolyamon félévkor a
tanulók teljesítményét, előmenetelét szöveges minősítéssel értékeljük. A szöveges minősítés a tanuló teljesítményétől függően a következő lehet:
 KIVÁLÓAN TELJESÍTETT
 JÓL TELJESÍTETT
 MEGFELELŐEN TELJESÍTETT
 FELZÁRKOZTATÁSRA SZORUL
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– A második évfolyamon év végén, valamint a harmadik-nyolcadik évfolyamon félévkor
és év végén a tanulók teljesítményét, előmenetelét osztályzattal minősítjük.
A második évfolyamon év végén, valamint a harmadik-nyolcadik évfolyamon félévkor és év
végén a tanuló osztályzatát az adott félév során szerzett érdemjegyek, illetve a tanuló év közbeni tanulmányi munkája alapján kell meghatározni.
Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők: jeles (5), jó (4), közepes (3),
elégséges (2), elégtelen (1).
A tanulók munkájának, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében minden tantárgyból
egy-egy témakörön belül minden tanulónak legalább egy érdemjegyet kell szereznie. Ha a
témakör tanítása hosszabb időt vesz igénybe, minden tanuló munkáját havonta legalább egy
érdemjeggyel kell értékelni.
A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt az e-naplón keresztül értesítjük, a napló bejegyzéseit a szaktanárok és az osztályfőnök havonta ellenőrzi, és az esetlegesen elmaradt érdemjegyek beírását pótolják.
A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanulók témazáró írásbeli dolgozatainak, osztályozó,- különbözeti- és javítóvizsgáinak értékelésekor az elért teljesítmény (pontszám) érdemjegyekre történő átváltását a következő arányok
alapján végzik el a szaktárgyat tanító nevelők:
Alsó tagozat

Felső tagozat

Gimnázium

Érdemjegy

Teljesítmény

Teljesítmény

Teljesítmény

elégtelen (1)

0-33 %:

0-34%

0-39%

elégséges (2)

34-50 %:

35-49%

40-54%

közepes (3)

51-75 %:

50-74%

55-69%

jó (4)

76-90 %:

75-89%

70-84%

jeles (5)

91-100 %:

90-100%

85-100%

Félévkor és tanév végi értékeléseknél az elégséges érdemjegy megszerzésének feltétele az
összes jegy átlagának el kell érnie a 2.00-t.

2.12.2. A magatartás és szorgalom értékelése
Az alsó tagozat havi szinten, a felső tagozat és a gimnázium negyedévente értékeli a magatartás-és szorgalomjegyeket a teljes tanulóidő figyelembevételével, az adott félévet figyelembe
véve.
Magatartás
48

Példás, ha




nem vét a házirend rendelkezései ellen
nincs igazolatlan órája
legfeljebb egy írásbeli figyelmeztetője van

Jó, ha




iskolai viselkedése általában kifogástalan, a házirendben leírt előírásokat betartja,
nincs írásbeli szaktanári, osztályfőnöki intése
legfeljebb egy igazolatlan órája van

Változó, ha



a házirendben leírtakat nem mindig veszi tudomásul. Magatartásával zavarja a tanórákat.
nincs intézményvezetői intése



legfeljebb 9 igazolatlan órája van

Rossz, ha



viselkedésével rossz példát mutat társainak. A házirend előírásait többször megszegi,
intézményvezetői vagy nevelőtestületi intést kapott.

Szorgalom
Példás, ha




eredményei megfelelnek képességeinek és lehetőségeinek,
nincs elégtelen osztályzata a bizonyítványban
házi feladatait rendszeresen elkészíti, órai felszerelése hiánytalan

Jó, ha





eredményei kissé elmaradnak képességeitől, lehetőségeitől,
az órák nagy részén aktívan dolgozik,
nincs elégtelen osztályzata,
felszereléseivel, házi feladataival kapcsolatban csak apróbb kifogások merülhetnek fel.

Változó, ha






eredményei a képességeinél, lehetőségeinél gyengébbek,
a tanítási órák többségén passzív,
vállalt és kötelező feladatairól gyakran megfeledkezik,
bizonyítványában legfeljebb egy elégtelen osztályzat van,
felszerelése, házi feladatai hiányosak.

Hanyag, ha
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eredményei a képességeinél, lehetőségeinél sokkal gyengébbek,
szinte minden tantárgyból érdektelenséget mutat,
rendszeresen nem készül,
a bizonyítványában kettő, vagy több elégtelen osztályzat van.

2.13. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és
korlátai
Az otthoni írásbeli és szóbeli feladatok az órai tananyag elmélyítését, elsajátítását szolgálják.
A tanulók napi óraterhelése azonban nem teszi lehetővé, hogy egy-egy tantárgyból sok otthoni feladatot adjunk és ez szükségtelen is. Törekszünk arra, hogy:
 alsó tagozaton csak annyi írásbeli feladatot adunk, amely a napközi tanulóideje alatt
elkészíthető, felsőben és gimnáziumban egy-egy tárgyból a szóbeli és írásbeli feladatok elkészítése, megtanulása kevesebb mint fél óra alatt megvalósítható legyen,
 az otthoni feladatokat egyértelműen közöljük,
 a több felkészülést igénylő feladatok elkészítésére több időt biztosítunk (pl. a témazáró nagydolgozat időpontját és témáját legalább a megíratása előtt egy héttel ki kell
hirdetni)
 Intézményünkben igyekszünk a hétvégi házi feladatok mennyiségét is korlátozni,
hogy tanulóinknak legyen elegendő idejük a pihenésre, és a családi programokban
való részvételre.
Ezért:
 a hét legutolsó óráin tantárgyanként kevesebb írásbeli és szóbeli házi feladat adható
csak, mint a hétközi órákon szokásos;
 a szóbeli tananyag nem lehet több mint két hétközi óra közt feladott tananyag;
 csak kivételes esetekben lehet hétvégére gyűjtőmunkát adni;
 szintén csak kivételes esetekben kérhető prezentáció elkészítése.
A fenti szempontok érvényesülését egy adott osztályban rendszeresen az osztályfőnök ellenőrzi.
2.14. A tanuló magasabb évfolyamra lépésének feltételei
A tanuló magasabb évfolyamra lép, ha az évfolyam követelményeit minden tantárgyból –
legalább elégséges osztályzattal – a szorgalmi időszakban rendesen, osztályozó vizsgán vagy
különbözeti vizsgán teljesítette. Nem léphet tovább az a tanuló, aki valamelyik tantárgy követelményrendszerét – neki felróható vagy fel nem róható okokból – nem teljesítette. 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 adott osztályzat a tanuló hátrányára lényegesen eltér a tanítási év közben adott érdemjegyek átlagától, a nevelőtestület felhívja az
érdekelt pedagógust, hogy adjon tájékoztatást ennek okáról, és indokolt esetben változtassa
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meg döntését. Ha a pedagógus nem változtatja meg döntését, és a nevelőtestület ennek indokaival nem ért egyet, az osztályzatot az évközi jegyek alapján a tanuló javára módosítja.
2.15. A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére az iskola településén élő nemzetiségek kultúrájának megismertetésére szolgáló tananyag
A tantárgyi keretek között megjelenő etnikai kisebbség kultúrájának, képzőművészetének, zenei világának, népviseletének és életmódjának megismerése nem elkülönítetten, hanem az
évfolyamok tantervi követelményeiben beépítve, az egyes témakörök részterületeiként jelennek meg, és azok a Magyarországon élő többi népcsoporttal együtt kerülnek tárgyalásra.
Ehhez kapcsolódik még a településünkön élő nemzeti, etnikai kisebbségek értékeinek megismerésére szolgáló programok szervezése, a helyi specialitások, az itt működő csoportok (pl.
német nemzetiségi tánccsoport) megismerése/megismertetése.
2.16. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések
A pedagógiai alapvetésekben megfogalmazott nevelési cél, eszmény elérése érdekében iskolánk az alábbi részfeladatok harmonikus egységét kívánja megvalósítani:
– vallási nevelés,
– megfelelő szociális és tanulási környezet biztosítása.
Az esélyegyenlőség és az indulási hátrányok mérséklése alapvető kötelességünk. Törekszünk
a gyerekek személyiségének minél alaposabb megismerésére és ennek alapján a tanítási módszerek differenciált alkalmazására.
A beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézséggel küzdő tanulóink a közösségi életbe való
beilleszkedését rehabilitációs célú foglakozások szervezésével segítjük.
Az indulási hátrányok csökkentése és az esélyegyenlőség biztosítása érdekében elsősorban a
tudás megszerzését és alkalmazását biztosító pedagógiai eljárások mellett szükséges az olvasási, számolási problémák: sajátos nevelési igények: diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia gyors felismerése és prevenciója. Tanulási kudarcnak kitett tanulóink segítése helyes tanulási szokások
kialakításával, tanuláshoz való pozitív viszony kiépítésével, a tanuláshoz szükséges alapképességek fejlesztésével, tanulási módszerek és technikák átadásával történik.
Iskolánk az alsó tagozaton napközi otthonos rendszerben működik, biztosítva a gyerekek igény
szerinti ellátását, szerkezetileg és tartalmilag egységes pedagógiai hatásrendszer érvényesülését, a gyerekek tanulástechnikájának fejlesztését, az egészséges életmód, mentálhigiénés
szokások ápolását és a kulturált pihenés szokásrendszerének alakítását.
Fontos színtere a társas kapcsolatok alakításának mind az egyén és a közösség, mind pedig a
közösség és közösség között.
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A felső tagozattól kezdve az igényeknek megfelelően tanulószobai foglalkozást szervezünk tanulóinknak, mely biztosítja a tanórákra való önálló felkészülést, illetve a nehézségekkel küszködőknek a segítséget. A felkészüléshez, a sokoldalú tájékozódáshoz, ismeretszerzéshez a
könyvtár használata biztosít lehetőséget.
2.17. A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos ismeretek
A fogyasztóvédelem célja a fogyasztói kultúra fejlesztése, és a tudatos kritikus fogyasztói magatartás kialakítása és fejlesztése a tanulókban. A cél elérését a fenntarthatóság, azon belül a
fenntartható fogyasztás fogalmának kialakítása, elterjesztése és a fenntarthatóságnak a mindennapi életünkben fogyasztóként való képviselete jelenti.
Meg kell ismertetni a tanulókkal a piac, a marketing és a reklám szerepét, alkalmassá téve
őket e területen való eligazodásra. Hangsúlyozni kell a minőség és a biztonság szerepét a fogyasztás során, valamint a gazdaságosságot és a takarékosságot.
Az elmúlt években sokan felismerték, hogy a környezeti problémáink túlnyomó többségének
gyökere a mai fogyasztói társadalmunkban keresendő. Mind a javak pazarló előállítási technológiája, mind pedig fogyasztásunk gyakran ön-vagy csupán vállalati profitcélú volta, menynyisége, valamint annak összetétele hozzájárul erőforrásaink feléléséhez és természeti környezetünk elszennyezéséhez Célunk, ökológiailag tudatos fogyasztókat nevelni, akik vásárlási
választásaikkal egyben ökológiai környezetük megtartására törekednek.
Intézményünk célja továbbá, hogy tanulóinkban kialakítsuk a környezettudatos és fenntartható fogyasztás szemléletét.
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A pedagógiai program mellékleteinek és függelékeinek rendje
1. számú melléklet; Jogszabályok
A pedagógiai program elkészítésénél az alábbi jogszabályi előírásokat alkalmaztuk:
 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.)
 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
 A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény
 A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény
 A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény
 A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
 A nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
 A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló
326/2013. (VIII. 31.) Korm. rendelet
 A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet
 Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet
 A Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012.
(VI. 4.) Korm. rendelet
 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet
 Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM-rendelet
 A tankönyvvé, a pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint
az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI-rendelet
 A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMIrendelet
 A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.)
EMMI-rendelet
 A két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelveinek kiadásáról szóló 4/2013. (I. 11.)
EMMI-rendelet
 A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (X. 8.)
EMMI-rendelet
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A nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 17/2013. (III. 1.) EMMI-rendelet
A tanév rendjéről szóló mindenkori miniszteri rendelet
Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM-rendelet
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2. számú melléklet; Érettségi témakörök
BIOLÓGIA
1. Bevezetés a biológiába
1.1. A biológia tudománya
Vizsgálati szempontok
Vizsgáló módszerek
1.2. Az élet jellemzői
1.2.1. Az élő rendszerek
1.2.2. Szerveződési szintek
1.3. Fizikai, kémiai alapismeretek
2. Egyed alatti szerveződési szint
2.1. Szervetlen és szerves alkotóelemek
2.1.1. Elemek, ionok
2.1.2.Szervetlen molekulák
2.1.3. Lipidek
2.1.4. Szénhidrátok
2.1.5. Fehérjék
2.1.6. Nukleinsavak, nukleotidok
2.2. Az anyagcsere folyamatai
2.2.1. Felépítés és lebontás kapcsolata
2.2.2. Felépítő folyamatok
2.2.3. Lebontó folyamatok
2.3. Sejtalkotók (az eukarióta sejtben)
2.3.1. Elhatárolás
2.3.2. Mozgás – Hozzon példákat az állábas, ostoros, csillós mozgásokra az emberi szervezetben.
2.3.3. Anyagcsere
2.3.4. Osztódás.
2.3.5. A sejtműködések vezérlése
3. Az egyed szerveződési szintje
3.1. Nem sejtes rendszerek
3.1.1. Vírusok
3.2. Önálló sejtek
3.2.1. Baktériumok
3.2.2. Egysejtű eukarióták
3.3. Többsejtűség
3.3.1. A gombák, növények, állatok elkülönülése
3.3.2. Sejtfonalak
3.3.3. Teleptest és álszövet
3.4. Szövetek, szervek, szervrendszerek,
testtájak

3.4.1. A növényvilág főbb csoportjai a
szervi differenciálódás szempontjából
3.4.2. Az állatvilág főbb csoportjai a
szervi differenciálódás szempontjából
3.4.3. A növények szövetei, szervei
Szövetek.
Gyökér, szár, levél
Virág, termés
3.4.4. Az állatok szövetei, szaporodása,
viselkedése
Szövetek
Szaporodás-egyedfejlődés
Viselkedés
4. Az emberi szervezet
4.1. Homeosztázis
4.2. Kültakaró
4.2.1. Bőr
4.2.2. Szabályozás
4.2.3. A bőr gondozása, védelme
4.3. A mozgás
4.3.1. Vázrendszer
4.3.2. Izomrendszer
4.3.3. Szabályozás
4.3.4. A mozgás és mozgási rendszer
egészségtana
4.4. A táplálkozás
4.4.1.Táplálkozás
4.4.2. Emésztés
4.4.3. Felszívódás
4.4.4. Szabályozás
4.4.5. Táplálkozás egészségtana
Magyarázza, hogyan változnak az étrendi elvárások tevékenységtől, kortól, nemtől és állapottól (terhesség,
szoptatás) függően.
Ismertesse az élelmiszer- és ételtartósítás alapvető szabályait.
4.5. A légzés
4.5.1. Légcsere
4.5.2. Gázcsere
4.5.3. Hangképzés
4.5.4. Szabályozás
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4.5.5. A légzés és a légzőrendszer egészségtana (elsősegélynyújtás)
4.6. Az anyagszállítás
4.6.1. A testfolyadékok
4.6.2. A szöveti keringés
4.6.3. A szív és az erek
4.6.4. Szabályozás
4.6.5. A keringési rendszer egészségtana,
elsősegélynyújtás
4.7. A kiválasztás
4.7.1. A vizeletkiválasztó rendszer működése
4.7.2. Szabályozás
4.7.3. A kiválasztó szervrendszer egészségtana
4.8. A szabályozás
4.8.1. Idegrendszer
Információelméleti vonatkozások
Sejtszintű folyamatok
Szinapszis
Az idegrendszer általános jellemzése
Gerincvelő
Agy
Testérző rendszerek
Érzékelés
Látás
Hallás és egyensúlyérzés
Kémiai érzékelés
Testmozgató rendszerek
Vegetatív érző és mozgató rendszerek
4.8.2. Az emberi magatartás biológiaipszichológiai alapjai
A magatartás elemei
Öröklött elemek
Tanult elemek
Emlékezés
A társas viselkedés alapjai
Pszichés fejlődés
4.8.3. Az idegrendszer egészségtana
Drogok
4.8.4. A hormonrendszer
Hormonális működések
Belső elválasztású mirigyek
A hormonrendszer egészségtana
4.8.5. Az immunrendszer
Vércsoportok

Az immunrendszer egészségtana
4.9. Szaporodás és egyedfejlődés
4.9.1.Szaporítószervek
4.9.2.Egyedfejlődés
A szaporodás, fejlődés egészségtana
5. Egyed feletti szerveződési szintek
5.1. Populáció a populáció ökológiai és genetikai értelmezése
5.1.1. Környezeti kölcsönhatások
5.1.2. Kölcsönhatások
Viselkedésbeli kölcsönhatások
Ökológiai kölcsönhatások
5.2. Életközösségek (élőhely típusok)
5.2.1. Az életközösségek jellemzői.
5.2.2. Hazai életközösségek
5.3. Bioszféra
Globális folyamatok
5.4. Ökoszisztéma
5.4.1. Anyagforgalom
5.4.2. Energiaáramlás
5.4.3. Biológiai sokféleség
5.5. Környezet és természetvédelem
Levegő
Víz
Energia, sugárzás
Talaj
Hulladék
6. Öröklődés, változékonyság, evolúció
6.1. Molekuláris genetika
6.1.1. Alapfogalmak
6.1.2. Mutáció
6.1.3. A génműködés szabályozása
6.2. Mendeli genetika
6.2.1. Minőségi jellegek
6.2.2. Mennyiségi jellegek
6.3. Populációgenetika és evolúciós folyamatok
6.3.1. Ideális és reális populáció
6.3.2. Adaptív és nem adaptív evolúciós
folyamatok
6.3.3. Biotechnológia
6.3.4. Bioetika
6.4. A bioszféra evolúciója
6.4.1. Prebiológiai evolúció
6.4.2. Az ember evolúciója
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ÉNEK-ZENE
1.1. Éneklés – Műelemzés – Zenetörténet – Zenefelismerés
1.1.1. Népzene
1.1.2. Műzene
Középkor
Reneszánsz
Barokk
Bécsi klasszika
Romantika
Századforduló
XX. századi és kortárs zene
2. Zeneelmélet
3. Dallamírás
1. Mechanika
1.1. Newton törvényei
1.1.1. Newton I. törvénye
Kölcsönhatás
Mozgásállapot, -változás
Tehetetlenség, tömeg
Inerciarendszer
1.1.2. Newton II. törvénye
Erőhatás, erő, eredő erő támadáspont,
hatásvonal
Lendület, lendületváltozás,
Lendület-megmaradás
1.1.3. Newton III. törvénye (erőlökés).
1.2. Pontszerű és merev test egyensúlya
Forgatónyomaték
Erőpár
Egyszerű gépek: Lejtő, emelő, csiga
Tömegközéppont
1.3. Mozgásfajták
Anyagi pont, merev test
Vonatkoztatási rendszer
Pálya, út, elmozdulás
Helyvektor, elmozdulásvektor
1.3.1. Egyenes vonalú egyenletes mozgás
Sebesség, átlagsebesség
Mozgást befolyásoló tényezők: súrlódás, közegellenállás, súrlódási erő
1.3.2. Egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás

Egyenletesen változó mozgás átlagsebessége, pillanatnyi sebessége
Gyorsulás
Négyzetes úttörvény
Szabadesés, nehézségi gyorsulás
1.3.3. Összetett mozgások
Függőleges, vízszintes hajítás
1.3.4. Periodikus mozgások
1.3.4.1. Az egyenletes körmozgás
Periódusidő, fordulatszám
Kerületi sebesség
Szögelfordulás, szögsebesség
Centripetális gyorsulás
Centripetális erő
1.3.4.2.Mechanikai rezgések
Rezgőmozgás
Harmonikus rezgőmozgás
Kitérés, amplitúdó, fázis
Rezgésidő, frekvencia
Csillapított és csillapítatlan rezgések
Rezgő rendszer energiája
Szabadrezgés, kényszerrezgés
Rezonancia
Matematikai inga
Lengésidő
1.3.4.3. Mechanikai hullámok
Longitudinális, transzverzális hullám
Hullámhossz, terjedési sebesség, frekvencia

Visszaverődés, törés jelensége, törvényei
Beesési, visszaverődési, törési szög, törésmutató
Polarizáció
Interferencia
Elhajlás
Állóhullám, duzzadóhely, csomópont
Húrok
Hangforrás, hanghullámok
Hangerősség
Hangmagasság
Hangszín
Ultrahang, infrahang
1.4. Munka, energia
Munkavégzés, munka
Gyorsítási munka
Emelési munka
Súrlódási munka
Energia, energiaváltozás
Mechanikai energia:
Mozgási energia
Rugalmassági energia
Helyzeti energia
Energiamegmaradás törvénye
Konzervatív erők munkája
Teljesítmény
Hatásfok
1.5. A speciális relativitáselmélet elemei
Az éter fogalmának elvetése, fénysebesség.
Egyidejűség, idődilatáció, hosszúságkontrakció
A tömeg, tömegnövekedés
2. Termikus kölcsönhatások
2.1. Állapotjelzők, termodinamikai egyensúly
Egyensúlyi állapot
Hőmérséklet, nyomás, térfogat
Belső energia
Anyagmennyiség, mól
Avogadro törvénye
2.2. Hőtágulás

Szilárd anyag lineáris, térfogati hőtágulása
Folyadékok hőtágulása
2.3. Állapotegyenletek (összefüggés a gázok állapotjelzői között)
Gay-Lussac I. és II. törvénye
Boyle-Mariotte
törvénye
Egyesített gáztörvény
Állapotegyenlet
Ideális gáz
Izobár, izochor, izoterm állapotváltozás
2.4. Az ideális gáz kinetikus modellje
Hőmozgás
2.5. Energiamegmaradás hőtani folyamatokban
2.5.1. Termikus, mechanikai kölcsönhatás
Hőmennyiség, munkavégzés
2.5.2. A termodinamika I.főtétele zárt
rendszer
Belső energia
Adiabatikus állapotváltozás
2.5.3.
Körfolyamatok
Perpetuum mobile
2.6. Kalorimetria
Fajhő, mólhő, hőkapacitás
Gázok fajhői
2.7. Halmazállapot-változások
2.7.1. Olvadás, fagyás
Olvadáshő, olvadáspont
2.7.2. Párolgás, lecsapódás
Párolgáshő
Forrás, forráspont, forráshő
Szublimáció
Cseppfolyósíthatóság
Telített és telítetlen gőz
2.7.3. Jég, víz, gőz
A víz különleges fizikai tulajdonságai
A levegő páratartalma
Csapadékképződés
2.8. A termodinamika II. főtétele
2.8.1. Hőfolyamatok iránya
Rendezettség, rendezetlenség
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Reverzibilis, irreverzibilis folyamatok
2.8.2. Hőerőgépek
Hatásfok
Másodfajú perpetuum mobile
3. Elektromos és mágneses kölcsönhatás
3.1. Elektromos mező
3.1.1. Elektrosztatikai alapjelenségek
Kétféle elektromos töltés
Vezetők és szigetelők
Elektroszkóp
Elektromos megosztás
Coulomb-törvény
A töltésmegmaradás törvénye
3.1.2. Az elektromos mező jellemzése
Térerősség
A szuperpozíció elve
Erővonalak, -fluxus
Alkalmazza az elektromos mező jellemzésére
Feszültség
Potenciál, ekvipotenciális felület Konzervatív mező
Homogén mező
Földpotenciál
3.1.3. Töltések mozgása elektromos mezőben
3.1.4. Töltés, térerősség, potenciál a vezetőkön
Töltések elhelyezkedése vezetőkön
Térerősség a vezetők belsejében és felületén
Csúcshatás
Az elektromos mező árnyékolása
Földelés
3.1.5.
Kondenzátorok
Kapacitás
Síkkondenzátor
Permittivitás
Feltöltött kondenzátor energiája
3.2. Egyenáram
3.2.1. Elektromos áramerősség
Feszültségforrás, áramforrás
Elektromotoros erő, belső feszültség,
kapocsfeszültség

Áramerősség- és feszültségmérő műszerek
3.2.2. Ohmtörvénye
Ellenállás, belső ellenállás, külső ellenállás
Vezetők ellenállása, fajlagos ellenállás
Változtatható ellenállás
Az ellenállás hőmérsékletfüggése
Telepek soros, fogyasztók soros és párhuzamos kapcsolása
Az eredő ellenállás
Ismerje a soros és a párhuzamos kapcsolásra
3.2.3. Félvezetők
Félvezető eszközök
3.2.4. Az egyenáram hatásai, munkája és
teljesítménye
Hő-, mágneses, vegyi hatás (→ 4.2)
Galvánelemek, akkumulátor
3.3. Az időben állandó mágneses mező
3.3.1. Mágneses alapjelenségek
A dipólus fogalma
Mágnesezhetőség
A Föld mágneses mezeje
Iránytű
3.3.2. A mágneses mező jellemzése
Indukcióvektor
Indukcióvonalak, indukciófluxus
3.3.3. Az áram mágneses mezeje
Hosszú egyenes vezető, áramhurok,
egyenes tekercs mágneses mezeje
Homogén mágneses mező
Elektromágnes, vasmag
Mágneses permeabilitás
3.3.4. Mágneses erőhatások
A mágneses mező erőhatása áramjárta
vezetőre
Két párhuzamos, hosszú egyenes vezető között ható erő
Lorentz-erő
Részecskegyorsító berendezés
3.4. Az időben változó mágneses mező
3.4.1. Az indukció alapjelensége
Mozgási indukció
Nyugalmi indukció
Faraday-féle indukciós törvény
59

Lenz törvénye
Kölcsönös indukció
Önindukció
Tekercs mágneses energiája
3.4.2. A váltakozó áram
A váltakozó áram fogalma
Generátor, motor, dinamó
Pillanatnyi, maximális és effektív feszültség és áramerősség
Váltakozó áramú ellenállások: ohmos,
induktív és kapacitív ellenállás
Fáziskésés, fázissietés
3.4.3. A váltakozó áram teljesítménye és
munkája
Hatásos teljesítmény
Látszólagos teljesítmény
Transzformátor
3.5. Elektromágneses hullámok
3.5.1. Az elektromágneses hullám fogalma
Terjedési sebessége vákuumban
Az elektromágneses hullámok spektruma: rádióhullámok, infravörös sugarak,fény, ultraibolya,röntgen- és gammasugarak
Párhuzamos rezgőkör zárt, nyitott
Thomson-képlet
Csatolt rezgések, rezonancia
Dipólus sugárzása, antenna, szabad
elektromágneses hullámok
3.6. A fény mint elektromágneses hullám
3.6.1. Terjedési tulajdonságok
Fényforrás
Fénynyaláb, fénysugár
Fénysebesség
3.6.2.
Hullámjelenségek
A visszaverődés és törés törvényei Snellius-Descartes törvény
Prizma, planparalel lemez
Abszolút és relatív törésmutató
Teljes visszaverődés, határszög (száloptika)
Diszperzió
Színképek
Homogén és összetett színek
Fényinterferencia, koherencia

Fénypolarizáció, polárszűrő
Fényelhajlás résen, rácson
Lézerfény
3.6.3. A geometriai fénytani leképezés
Az optikai kép fogalma (valódi, látszólagos)
Síktükör
Lapos gömbtükrök (homorú, domború)
Vékony lencsék (gyűjtő, szóró)
Fókusztávolság, dioptria
Leképezési törvény
Nagyítás
Egyszerű nagyító
Fényképezőgép, vetítő, mikroszkóp,
távcső
3.6.4. A szem és a látás
Rövidlátás, távollátás
Szemüveg
4. Atomfizika, magfizika, nukleáris kölcsönhatás
4.1. Az anyag szerkezete
Atom
Molekula
Ion
Elem
Avogadro-szám
Relatív atomtömeg
Atomi tömegegység
4.2. Az atom szerkezete
Elektron
Elemi töltés
Elektronburok
Rutherford-féle atommodell
Atommag
4.2.1. A kvantumfizika
elemei
Planck-formula
Foton (energiakvantum)
Fényelektromos jelenség
Kilépési munka
Fotocella (fényelem)
Vonalas színkép
Emissziós színkép
Abszorpciós színkép
Bohr-féle atommodell
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Energiaszintek
Bohrposztulátumok
Alapállapot, gerjesztett állapot
Ionizációs energia
4.2.2. Részecske és hullámtermészet
A fény mint részecske
Tömeg-energia ekvivalencia
Az elektron hullámtermészete
de Broglie-hullámhossz
Heisenberg-féle határozatlansági reláció
4.2.3. Az elektronburok szerkezete
Fő- és mellékkvantumszám
Pauli-féle kizárási elv
Elektronhéj
Kvantummechanika i atommodell
4.3. Az atommagban lejátszódó jelenségek
4.3.1. Az atommag összetétele
Proton
Neutron
Nukleon
Rendszám
Tömegszám
Izotóp
Erős (nukleáris) kölcsönhatás
Magerő
Tömeghiány
Kötési energia
Fajlagos kötési energia
4.3.2. Radioaktivitás
Radioaktív bomlás
α-, β-, γ-sugárzás
Magreakció
Felezési idő
Bomlási törvény
Aktivitás
Mesterséges radioaktivitás
Sugárzásmérő detektorok
4.3.3. Maghasadás
Hasadási reakció
Hasadási termék
Lassítás
Láncreakció
Hasadási energia
Szabályozott láncreakció

Atomreaktor
Atomerőmű
Atomenergia
Atombomba
4.3.4. Magfúzió
A Nap energiája
Hidrogénbomba
4.4. Sugárvédelem
Sugárterhelés
Háttérsugárzás
Elnyelt sugárdózis
Dózisegyenérték
4.5. Elemi részek
Stabil és instabil részecske
Neutrino
Szétsugárzáspárkeltés
5. Gravitáció, csillagászat
5.1. A gravitációs mező
Az általános tömegvonzás törvénye
A bolygómozgás
Kepler-törvényei
Súly és súlytalanság
Nehézségi erő
Potenciális energia homogén gravitációs mezőben
Kozmikus sebességek
5.2. Csillagászat
Fényév
Vizsgálati módszerek, eszközök
Naprendszer
Hold
Üstökösök, meteoritok
A csillagok
A Tejútrendszer, galaxisok
Az Ősrobbanás elmélete
A táguló Univerzum
Fizika- és kultúrtörténeti ismeretek
6.1. A fizikatörténet fontosabb személyiségei
Arkhimédész,
Kopernikusz,
Kepler, Galilei,
Newton, Huygens,
Watt, Ohm, Joule,
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Ampere, Faraday,
Jedlik Ányos,
Maxwell, Hertz,
Eötvös Loránd, J. J.
Thomson,
Rutherford, Curie-család,
Planck,
Heisenberg, Bohr,
Einstein, Szilárd
Leó, Teller Ede,
Wigner Jenő,
Gábor Dénes
6.2. Felfedezések, találmányok, elméletek
Geo- és heliocentrikus világkép
„Égi és földi mechanika egyesítése”
Távcső, mikroszkóp, vetítő

A fény természetének problémája
Gőzgép és alkalmazásai
Dinamó, generátor, elektromotor
Az elektromágnesség egységes elmélete
Belső égésű motorok
Az elektron felfedezésének története
Radioaktivitás, az atomenergia alkalmazása
Röntgensugárzás
Speciális relativitáselmélet
Kvantummechanika
Az űrhajózás történetének legfontosabb eredményei
Félvezetők
Lézer

FÖLDRAJZ
1. Térképi ismeretek
1.1. A térképi ábrázolás
A térképek jelrendszere
1.2. Térképi gyakorlatok
1.3. Az űrtérképezés
2. Kozmikus környezetünk
2.1. A Naprendszer kialakulása, felépítése, helye a világegyetemben
2.2. A Nap és kísérői
2.3. A Föld és mozgásai
Tengely körüli forgás
Időzóna
1 hosszúsági fok = 4 perc időkülönbség
Nap körüli keringés
2.4. Űrkutatás az emberiség szolgálatában
3. A geoszférák földrajza
3.1. A kőzetburok
3.1.1. Földtörténet
3.1.2. A Föld szerkezete és fizikai jellemzői
3.1.3. A kőzetburok szerkezete
3.1.4. A kőzetlemez- mozgások okai és
következményei
A kőzetlemezek mozgásai
Magmatizmus és vulkánosság

A földrengés
3.1.5. A hegységképződés
3.1.6. A kőzetburok (litoszféra) építőkövei
3.1.7. A Föld nagyszerkezeti egységei
Ősmasszívumok (ősföld)
Röghegységek
Gyűrthegységek
Síkságok
3.1.8. A föld felszínformálódása
3.2. A levegőburok
3.2.1. A légkör kialakulása, anyaga és
szerkezete felmelegedése
3.2.3. A légnyomás és a szél
A szelek
Ciklon és anticiklon
Időjárási frontok
A szél felszínformáló tevékenysége
3.2.4. Az általános légkörzés
Az általános légkörzés rendszere
A monszun szélrendszer
3.2.5. Víz a légkörben
3.2.6. Az időjárás és az éghajlat
3.3. A vízburok földrajza
3.3.1. A vízburok kialakulása és tagolódása
3.3.2. A világtenger
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Az óceánok és a tengerek
A tengervíz fizikai és kémiai tulajdonságai
A tengervíz mozgásai
A világtenger társadalmi- gazdasági
hasznosítása
3.3.3. A felszíni vizek és felszínalakító
hatásuk
A tavak
A folyóvizek
3.3.4. A felszín alatti vizek
3.3.5. A komplex vízgazdálkodás elemei
3.3.6. A jég és felszínformáló munkája
Mutassa be ábra alapján a hóhatár magasságának
3.4. A talaj
3.5. A geoszférák kölcsönhatásai
4. A földrajzi övezetesség
4.1. A szoláris és a valódi éghajlati övezetek
Szoláris éghajlati övezetek
Valódi éghajlati övezetek
4.2. A vízszintes földrajzi övezetesség
4.3. A forró övezet
Egyenlítői öv
Átmeneti öv
Térítői öv
Monszun vidék
4.4. Mérsékelt övezet
4.4.1. Melegmérsékelt öv
Mediterrán terület
Monszun terület
4.4.2. Valódi mérsékelt öv
Óceáni terület
Mérsékelten szárazföldi terület
Szárazföldi terület
Szélsőségesen szárazföldi terület
4.4.3. Hidegmérsékelt öv
4.5. A hideg övezet
Sarkköri öv
Sarkvidéki öv
4.6. A függőleges földrajzi övezetesség
5. A népesség- és településföldrajz
5.1. A népesség földrajzi jellemzői

A népesség számbeli alakulása, összetétele
A népesség területi eloszlása
5.2. A települések földrajzi jellemzői
6. A világ változó társadalmi-gazdasági
képe
6.1. A világgazdaság általános jellemzése, szerkezetének átalakulása és jellemző folyamatai
A világgazdaság felépítése, ágazatai
A gazdasági fejlettség és területi különbségei
A világgazdaság működése és folyamatai
6.2. A termelés, a fogyasztás és a kereskedelem kapcsolata
6.3. A világ élelmiszer- gazdaságának
jellemzői és folyamatai
A mezőgazdaság és az élelmiszergazdaság kapcsolata
Növénytermesztés
Állattenyésztés
Erdőgazdálkodás, hal- és vadgazdálkodás
6.4. A világ energiagazdaságának és
iparának átalakulása
Energiagazdaság
6.5. A harmadik és a negyedik szektor
jelentőségének növekedése
Az infrastruktúra
A harmadik és a negyedik szektor
A működő tőke és a pénz világa
7. A világgazdaságban különböző szerepet betöltő régiók, ország csoportok és
országok
7.1. A világgazdasági pólusok
7.2. A világgazdaság peremterületei
7.3. Egyedi szerepkörű ország csoportok és országok
8. Magyarország földrajza
8.1. A Kárpát-medence természet- és
társadalomföldrajz i sajátosságai
8.2. Magyarország természeti adottságai
Földtani adottságok
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Hazánk éghajlata
Hazánk vízrajza
Hazánk élővilága és talajai
8.3. Magyarország társadalmi-gazdasági jellemzői
Népesség- és település földrajzi jellemzők
Nemzetgazdaságunk
A gazdaság ágazatai, ágai
8.4. Hazánk nagytájainak eltérő természeti és társadalmi- gazdasági képe
Az Alföld
A Kisalföld és a Nyugati-peremvidék (Alpokalja)
A Dunántúli-domb és
hegyvidék
Bizonyítsa éghajlati tematikus térképekkel az
óceáni és a mediterrán hatás érvényesülését.
Mutassa be példák alapján a nagytáj jellegzetes
településtípusait és azok összefüggését
a
természeti adottságokkal.
A Dunántúli-középhegység
Az Északi középhegység
8.5. Hazánk nagyrégióinak (tervezésistatisztikai régióinak) természet és társadalom földrajzi képe
8.6. Magyarország környezeti állapota
9. Európa regionális földrajza
9.1. Európa általános természetföldrajzi képe
9.2. Európa általános társadalomföldrajz i képe
9.3. Az Európai Unió földrajzi vonatkozásai
9.4. Észak-Európa
9.5. Nyugat-Európa
Egyesült Királyság
Franciaország
9.6. Dél-Európa
Olaszország
Spanyolország
Szerbia és Montenegró

Horvátország
9.7. Közép-Európa tájainak és országainak természet és társadalomföldrajz i
képe
Németország
Lengyelország
Csehország
Ausztria
Szlovénia
Szlovákia
Románia
9.8. Kelet-Európa természet- és társadalomföldrajz i vonásai
Oroszország
Ukrajna
10. Európán kívüli földrészek földrajza
10.1. A kontinensek általános természet- és társadalom földrajzi képe
10.2. Ázsia
10.2.1. Általános földrajzi kép
10.2.2. Országai
Kína
Japán
India
10.2.3. DélkeletÁzsia iparosodott és
iparosodó országai
10.2.4. NyugatÁzsia, arab világ
10.3. Ausztrália és Óceánia
10.4. Afrika általános földrajzi képe
10.5. Amerika
10.5.1. Általános földrajzi képe
10.5.2. Országai
Amerikai Egyesült Államok
Mexikó
Brazília
11. A globális válságproblémák földrajzi
vonatkozásai
11.1. A geoszférák környezeti problémáinak kapcsolatai
11.2. A népesség, a termelés és a fogyasztás növekedésének földrajzi következményei
A Föld eltartó képessége
Urbanizációs problémák
11.3. A környezeti válság kialakulása
és az ellene folytatott küzdelem
64

A környezeti és a gazdasági problémák
globalizálódása

Nemzetközi összefogás a környezetvédelemben

IDEGEN NYELV (angol, német)
1. Személyes vonatkozások, család
a) A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai
b) Családi élet, családi kapcsolatok
c) A családi élet mindennapjai, otthoni
teendők
d) Személyes tervek
2. Ember és társadalom
a) A másik ember külső és belső jellemzése
b) Baráti kör
c) A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel
d) Női és férfi szerepek
e) Ünnepek, családi ünnepek
f) Öltözködés, divat
g) Vásárlás, szolgáltatások (posta)
h) Hasonlóságok és különbségek az emberek között
3. Környezetünk
a) Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása)
b) A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek
c) A városi és vidéki élet összehasonlítása
d) Növények és állatok a környezetünkben
e) Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: Mit tehetünk környezetünkért vagy a természet megóvásáért?
f) Időjárás
4. Az iskola
a) Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, tagozat)
b) Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör,
tanulmányi munka
c) A nyelvtanulás, a nyelvtudás, szerepe,
fontossága
d) Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei, iskolai hagyományok

5. A munka világa
a) Diákmunka, nyári munkavállalás
b) Pályaválasztás, továbbtanulás vagy
munkába állás
6. Életmód
a) Napirend, időbeosztás
b) Az egészséges életmód (a helyes és a
helytelen táplálkozás, a testmozgás
szerepe az egészség megőrzésében,
testápolás)
c) Étkezési szokások a családban
d) Ételek, kedvenc ételek
e) Étkezés iskolai menzán, éttermekben,
gyorséttermekben
f) Gyakori betegségek, sérülések, baleset
g) Gyógykezelés (háziovos, szakorvos,
kórházak)
7. Szabadidő, művelődés, szórakozás
a) Szabadidős elfoglaltságok, hobbik
b) Színház, mozi, koncert, kiállítás stb.
c) Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport
d) Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet
e) Kulturális események
8. Utazás, turizmus
a) A közlekedés eszközei, lehetőségei, a
tömegközlekedés
b) Nyaralás itthon, illetve külföldön
c) Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése
d) Az egyéni és a társas utazás előnyei és
hátrányai
9. Tudomány és technika
a) Népszerű tudományok, ismeretterjesztés
b) A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben
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INFORMATIKA
1.1. A kommunikáció
1.1.1. A kommunikáció általános modellje
1.1.2. Információs és kommunikációs
technológiák és rendszerek
1.1.3. Számítógépes információs rendszerek az iskolában és a gazdaságban
1.1.4. Közhasznú információs források
1.2. Információ és társadalom
1.2.1. Az informatika fejlődéstörténete
1.2.2. A modern információs társadalom jellemzői
1.2.3. Informatika és etika
1.2.4. Jogi ismeretek
2. Informatikai alapismeretek - hardver
2.1. Jelátalakítás és kódolás
2.1.1. Analóg és digitális jelek
2.1.2. Az adat és az adatmennyiség
2.1.3. Bináris számábrázolás
2.1.4. Bináris karakterábrázolás
2.1.5. Bináris kép- és színkódolás
2.1.6. Bináris hangkódolás
2.2. A számítógép felépítése
2.2.1. A Neumann-elvű számítógépek
2.2.2. A (személyi) számítógép részei és
jellemzőik: Központi feldolgozó egység,
memória,
buszrendszer, interfészek (illesztő), ház,
tápegység, alaplap
2.2.3. A perifériák típusai és főbb jellemzőik: bemeneti eszközök, kimeneti
eszközök, bemeneti/kimeneti eszközök,
háttértárak
2.2.4. A (személyi) számítógép részeinek összekapcsolása és üzembe helyezése
2.2.5. Hálózatok
3. Informatikai alapismeretek - szoftver
3.1. Az operációs rendszer és főbb feladatai
3.1.1. Az operációs rendszerek (fajtái)
részei és funkciói, az operációs rendszer
felhasználói felülete

3.1.2. Könyvtárszerkezet, könyvtárak
létrehozása, másolása, mozgatása, törlése, átnevezése
3.1.3. Állományok típusai, keresés a
háttértárakon
3.1.4. Állománykezelés: létrehozás, törlés, visszaállítás, másolás, mozgatás, átnevezés, nyomtatás, megnyitás
3.1.5. Az adatkezelés eszközei: Tömörítés, kicsomagolás, archiválás, adatvédelem
3.1.6. A szoftver és a hardver karbantartó (segéd)programjai: víruskeresés
és -irtás, víruspajzs, lemezkarbantartás
3.1.7. A hálózatok működésének alapelvei, hálózati be- és kijelentkezés, hozzáférési jogok, adatvédelem

4. Szövegszerkesztés
4.1. A szövegszerkesztő használata
4.1.1. A program indítása
4.1.2. A munkakörnyezet beállítása
4.1.3. A szövegszerkesztő menürendszere
4.1.4. Dokumentum megnyitása, mentése, nyomtatása
4.2. Szövegszerkesztési alapok
4.2.1. Szövegbevitel, szövegjavítás
4.2.2. Karakterformázás
4.2.3. Bekezdésformázás
4.2.4. Felsorolás, számozás
4.2.5. Tabulátorok használata
4.2.6. Oldalformázás
4.3. Szövegjavítási funkciók
4.3.1. Keresés és csere
4.3.2. Kijelölés, másolás, mozgatás, törlés
4.3.3. Helyesírás ellenőrzés, szinonima
szótár, elválasztás
4.4. Táblázatok, grafikák a szövegben
4.4.1. Táblázatkészítés a szövegszerkesztővel, sorba rendezés
4.4.2. Körlevélkészítés
4.4.3. Táblázatok, grafikák, szimbólumok és más objektumok beillesztése a
szövegbe, valamint formázásuk
5. Táblázatkezelés
5.1. A táblázatkezelő használata
5.1.1. A program indítása
5.1.2. A munkakörnyezet beállítása
5.1.3. A táblázatkezelő menürendszere
5.1.4. A táblázat megnyitása, mentése,
nyomtatása
5.2. A táblázatok felépítése
5.2.1. Cella, oszlop, sor, aktív cella, tartomány, munkalap
5.3. Adatok a táblázatokban
5.3.1. Adattípusok
5.3.2. Adatbevitel, javítás, másolás,
mozgatás
5.3.3. A cellahivatkozások használata
5.3.4. Képletek szerkesztése: konstans,
hivatkozás, függvény
5.4. Táblázatformázás

5.4.1. Sorok, oszlopok, tartományok kijelölése
5.4.2. Karakter-, cella- és tartományformázások
5.4.3. Cellák és tartományok másolása
5.5. Táblázatok, szövegek, diagramok
5.5.1. Egyszerű táblázat készítése
5.5.2. Formázási lehetőségek
5.5.3. Diagramtípus kiválasztása, diagramok szerkesztése
5.6. Problémamegoldás táblázatkezelővel
5.6.1. Tantárgyi feladatok megoldása
5.6.2. A mindennapi életben előforduló
problémák
6. Adatbázis-kezelés
6.1. Az adatbázis-kezelés alapfogalmai
6.1.1. Az adatbázis fogalma, típusai,
adattábla, rekord, mező, kulcs
6.2. Az adatbázis-kezelő program interaktív használata
6.2.1. Adattípusok
6.2.2. Adatbevitel, adatok módosítása,
törlése
6.2.3. Adatbázisok létrehozása, karbantartása
6.3. Alapvető adatbázis-kezelési műveletek
6.3.1. Lekérdezések, függvények használata
6.3.2. Keresés, válogatás, szűrés, rendezés
6.3.3. Összesítés
6.4. Képernyő és nyomtatási formátumok
6.4.1. Űrlapok használata
6.4.2. Jelentések használata
7. Információs hálózati szolgáltatások
7.1. Kommunikáció az Interneten
7.1.1. Elektronikus levelezési rendszer
használata
7.1.2. Állományok átvitele
7.1.3. WWW
7.1.4. keresőrendszerek
7.1.5. Távoli adatbázisok használata
7.2. Web-lap készítés
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7.2.1. Hálózati dokumentumok szerkezete
7.2.2. Web-lap készítése Webszerkesztővel
7.2.3. Formázási lehetőségek
8. Prezentáció és grafika
8.1. Prezentáció (bemutató)
8.1.1. A program indítása.
8.1.2. A munkakörnyezet beállítása
8.1.3. A program menürendszere
8.1.4. Prezentációs anyag elkészítése
(szöveg, táblázat, rajz, diagram, grafika,
fotó, hang, animáció, diaminta ...) és
formázása
8.2. Grafika
8.2.1. A program indítása
8.2.2. A munkakörnyezet beállítása
8.2.3. A program menürendszere
8.2.4. Elemi alakzatok megrajzolása,
módosítása
8.2.5. Képek beillesztése, formázása
9. Könyvtárhasználat
9.1. Könyvtárak
9.1.1. A könyvtár fogalma, típusai
9.1.2. Eligazodás a könyvtárban: olvasóterem, szabadpolcos rendszer, multimédia övezet
9.1.3. A helyben használható és a kölcsönözhető könyvtári állomány
9.1.4. A könyvtári szolgáltatások
9.2. Dokumentumok
9.2.1. Nyomtatott dokumentumok
9.2.2. Nem nyomtatott dokumentumok, illetve adathordozók (kazetta, diakép, film, CD, mágneslemez, DVD)
9.3. Tájékoztató eszközök

9.3.1. Katalógusok
9.3.2. Adatbázisok
9.3.3. Közhasznú információs források
(pl. telefonkönyv, menetrend, térkép)
10. Algoritmizálás; adatmodellezés, programozási ismeretek (csak emelt szinten)
10.1. Elemi és összetett adatok, állományszervezés, relációs adatstruktúrák
10.1.1. Egész és valós számok, logikai
értékek, karakterek
10.1.2. Szöveg, sorozat, tömb, rekord,
halmaz
10.1.3. Állományok
10.2. Elemi algoritmusok típusfeladatokra
10.2.1. Összegzés, eldöntés, kiválasztás,
keresés, megszámlálás, maximum-kiválasztás, kiválogatás, elemi rendezések
10.3. Rekurzió
10.3.1. Rekurzió a feladatok és az algoritmusok világában
10.4. A programkészítés mint termékelőállítási folyamat
10.4.1. A programkészítés lépései: feladat-meghatározás, tervezés, kódolás,
tesztelés, hibakeresés, hatékonyság- és
minőségvizsgálat, dokumentálás
10.5. Számítógép a matematikában, a
természet- és társadalomtudományi
tantárgyakban
10.5.1. Matematikai feladatok, egyszerű természettudományos szimulációs problémák, a középiskolai tantárgyakkal kapcsolatos egyszerű feladatok
megoldása
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KATOLIKUS HITTAN
I. Biblia
ÓSZÖVETSÉG
1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig
Őstörténet: a teremtés, Isten elgondolása a teremtett világról és az emberről; a bűnbeesés, a bűn következményei; az ősatyák istenélménye, meghívása, a nekik adott ígéret, a
velük kötött szövetség.
Mózes és a mózesi szövetség.
A Dávidnak tett messiási ígéret.
2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától a hellenista korig
Illés, Amosz és Ozeás próféta. Izajás, a második Izajás, a harmadik Izajás.
Jeremiás próféta.
Ezékiel próféta.
Dániel próféta.
Alapvető ószövetségi bevezetéstudományi ismeretek
Az ószövetségi üdvtörténet fogalma, az ószövetségi kánon, irodalmi műfajok az Ószövetségben, az Ószövetség szövegtanúi és fordításai, a prófétaság fogalma és a prófétai irodalom jellemzése, a bölcsességi és a lírai irodalom, a zsoltárok fogalma és műfaja.
ÚJSZÖVETSÉG
3. Krisztus misztériuma az evangéliumok alapján
A gyermekségtörténetek értelmezése, Jézus tanítása, Jézus tettei (csodák), Jézus halála és
feltámadása, a Szentlélek eljövetele.
4. Az apostolok kora az Újszövetség fényében
Az ősegyház élete, a misszió, az első apostoli zsinat.
Péter apostol tanítása az Ap.Csel. és a Péter-levelek alapján. Pál apostol megtérése és
missziós útjai.
János és Jakab apostol tanítása a leveleikben.
Alapvető újszövetségi bevezetéstudományi ismeretek
Az Újszövetségi üdvtörténet fogalma, az újszövetségi kánon, irodalmi műfajok az újszövetségi Szentírásban, újszövetségi szövegtanúk és fordítások. Az evangéliumok keletkezéstörténete.
Az Ap.Csel. keletkezéstörténete és műfajai.
Péter apostol leveleinek keletkezéstörténete.
Jakab és János apostol leveleinek keletkezéstörténete.
II. Egyháztörténelem
5. Az egyház ókora és középkora Az egyház történelmének kezdete, a keresztényüldözés
kora.
Egyetemes zsinatok az ókorban.
A szerzetesség kialakulása a remetéktől Assziszi Szent Ferencig.
A keleti (ortodox) egyház története.
Szent István és az Árpád-házi szentek Jézus evangéliumának szolgálatában.
Az egyház történelme mint üdvtörténet.
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Az egyházi állam fogalma.
Egy egyházatya és/vagy az egyházmegye védőszentje életének és művének bemutatása.
Két ó- vagy középkori pápa bemutatása.
6. Az egyház újkora és legújabb kora
A reformáció értékeiben és negatívumaiban rejlő isteni üzenet: forradalom helyett belső
megújulás.
A Trentói Zsinat a megújulás szolgálatában.
Jézus örömhírének hiteles hordozói (néhány kiemelkedő jelentőségi szent életútjának és
művének bemutatása).
Az egyház története a felvilágosodás korától az I. Vatikáni Zsinatig.
A keleti (görög katolikus) rítus jellemzői.
Korunk kihívásai és a II. Vatikáni Zsinat.
A 20. század egy nagy pápájának bemutatása
Az ökumenizmus törekvései a 20. században az ökumenizmusról szóló zsinati nyilatkozat
alapján.
III. Dogmatika
7. Ünnepeink liturgiája és dogmatikája (Krisztus megváltó tevékenysége, Mariológia) (A görög szertartású tanulók saját liturgikus hagyományuk alapján mutatják be a dogmatikai tanítást.)
A teremtés, a bűnbeesés és az ígéret dogmatikája - az Advent liturgiája.
A megtestesülés dogmatikája (Karácsony).
A megváltás és a halálon túli lét dogmatikája (Húsvéti ünnepkör).
A Szentlélekről szóló dogmatikai tanítás (Pünkösd).
Az üdvtörténet, a misztérium, a liturgia és a misztériumokat értelmező dogmatika fogalma.
A Mária-dogmák krisztológiai mondanivalója.
A Lélek ajándékai - a karizmák.
8. Az Eukarisztia és a szentségek
A szentmise liturgiája mint az üdvtörténet valamennyi misztériumának emlékezete és
megjelenítője.
A szentség fogalma. A kegyelem fogalma.
A keresztség és a bérmálás szentségének liturgiája és dogmatikája.
A kiengesztelődés és a betegek kenetének liturgiája és dogmatikája.
A házasság és a papi rend szentségének liturgiája és dogmatikája.
A legfontosabb liturgikus jelképek.
A szentek tiszteletének dogmatikája.
A szentelmények liturgiája és dogmatikája.
Az imádság dogmatikája.
A szentmisén kívüli igeliturgia dogmatikája.
IV. A keresztény erkölcsi élet
9. Az ember erkölcsi lény
Az ószövetségi ember üdvtapasztalata saját erkölcsi mivoltáról.
Jézus tanítása az ember erkölcsi mivoltáról és feladatáról.
Az ember erkölcsi mivolta az egyház tanításában.
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A törvény az ószövetségi üdvtörténetben.
A Jézusban beteljesedett ószövetségi törvény.
Az üdvtörténeti erkölcstan fogalma.
A törvény fogalma és fajtái az erkölcsteológiában.
A teológiai erények.
10. Az erkölcsi halál és az erkölcsi feltámadás
A bűn és következménye az ó- és újszövetségi Szentírás alapján.
A bűn következménye az egyház teológiai tanításában.
Az erkölcsi feltámadás reménye az Ószövetségben, ténye és alapja az Újszövetségben.
Az erkölcsi feltámadás az egyház tanításában és gyakorlatában.
A születéssel kapcsolatos erkölcsi problémák.
A szexualitással kapcsolatos erkölcsi problémák.
A házassággal kapcsolatos erkölcsi problémák.
A halállal kapcsolatos erkölcsi problémák.
V. Vallás - világvallások
11. A vallás és a Krisztusesemény bizonyossága
A vallás fogalma és lehetősége a katolikus egyház önértelmezésében.
A kereszténység előtti keleti vallások: hinduizmus, buddhizmus.
A kinyilatkoztatásból merítő vallások: zsidó vallás, iszlám.
Jézus történetisége pogány és zsidó források alapján.
Jézus feltámadásának igazolhatósága.
A vallásfilozófia fogalma.
Az üdvtörténet apológiájának fogalma.
Isten létének bölcseleti bizonyítása.
A vallásszabadságról szóló zsinati nyilatkozat ismertetése.
A nem keresztény vallásokról szóló zsinati nyilatkozat ismertetése.
Mai vallási áramlatok.
12. Az egyház és a kinyilatkoztatás
Az egyház jézusi eredetének ténye és szükséges volta az újszövetségi iratok alapján.
Az egyház négy ismertetőjegye (egy, szent, katolikus és apostoli) és szükséges volta.
Az egyház fogalma a katolikus egyház önértelmezése alapján.
Az egyház ószövetségi gyökerei.
Az egyház és a pápa tévedhetetlenségének fogalma.
A kinyilatkoztatás és a sugalmazás fogalma.
A hit és a cselekvés összefüggése.
A hit mint ésszerű engedelmesség.
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KÉMIA
1. Általános kémia
1.1. Atomszerkezet
Atom
Elektronszerkezet
A periódusos rendszer
Az atomok mérete
Az ionok
Elektronegativitás
1.2. Kémiai kötések
Elsőrendű kémiai kötések
Másodrendű kémiai
kötések
1.3. Molekulák, összetett
ionok
Molekula
A kovalens kötés
A molekulák térszerkezete
Összetett ionok
1.4. Anyagi halmazok
Anyagi halmaz
Állapotjelzők
Halmazállapotok, halmazállapot-változások
1.4.1. Egykomponensű
anyagi rendszerek
1.4.1.1. Kristályrácsok
Ionrácsos kristályok
Atomrácsos kristályok
Fémrácsos kristályok
Molekularácsos kristályok
1.4.1.2. Átmenet a kötésés rácstípusok között
1.4.2. Többkomponensű
rendszerek
1.4.2.1. Csoportosítás
1.4.2.2. Diszperz rendszerek
1.4.2.3. Kolloid rendszerek

1.4.2.4. Homogén rendszerek
Oldatok
1.5. Kémiai átalakulások
Kémiai reakció
Képlet
Kémiai egyenlet
1.5.1. Termokémia
1.5.1.1. A folyamatok
energiaviszonyai
1.5.1.2. Reakcióhő
1.5.2. Reakciókinetika
1.5.2.1. Reakciósebesség
1.5.2.2. Katalízis
1.5.3. Egyensúly
1.5.3.1. Megfordítható reakciók
1.5.3.2. Egyensúly
1.5.4. A kémiai reakciók
típusai
1.5.4.1. Savbázis reakciók
A vizes oldatok kémhatása
Sav-bázis indikátorok
Közömbösítés
Sók hidrolízise
1.5.4.2. Elektronátmenettel járó reakciók
1.5.4.3. Egyéb, vizes oldatban végbemenő kémiai reakciók
1.5.4.4. Egyéb reakciók
1.5.5. Elektrokémia
1.5.5.1. Galvánelem
1.5.5.2.
Elektrolízis
1.5.5.3. Az elektrolízis
mennyiségi viszonyai
2. Szervetlen kémia
2.1. Hidrogén
Anyagszerkezet
Tulajdonságok

Előfordulás, előállítás,
felhasználás
2.2. Nemesgázok
Anyagszerkezet
Tulajdonságok
2.3. Halogénelemek és
vegyületeik
2.3.1. Halogénelemek
Anyagszerkezet
Tulajdonságok
Felhasználás, előfordulás
Élettani hatás
2.3.2. Halogénvegyületek
Csoportosítás
2.3.2.1.Hidrogénhalogenidek (HF, HCI, HBr, HI)
Anyagszerkezet
Tulajdonságok
Előfordulás, előállítás,
felhasználás
2.3.2.2. Kősó (NaCl)
Halmazszerkezet
Tulajdonságok
Előfordulás, felhasználás
2.3.2.3. Ezüsthalogenidek
(AgCl, AgBr, AgI)
Tulajdonságok
Felhasználás
2.3.2.4. Hypo (NaOCl-oldat)
2.4. Az oxigéncsoport
elemei és vegyületeik
Az oxigéncsoport elemei (O, S, Se, Te)
2.4.1 Oxigén
Anyagszerkezet
Tulajdonságok
Előfordulás
Élettani szerep
Előállítás, keletkezés
(O2)
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Felhasználás, előállítás
2.4.2. Oxigénvegyületek
Csoportosítás
2.4.2.1. Dihidrogénperoxid (H2O2)
Anyagszerkezet
Tulajdonságok
2.4.2.2. Oxidok
Csoportosításuk
Víz (H2O)
Anyagszerkezet
Tulajdonságai
Természetes vizek
Vízkeménység
Élettani szerep
Fontosabb fémoxidok
2.4.2.3. Hidroxidok
Fontosabb fémhidroxidok
2.4.3. Kén
Anyagszerkezet
Tulajdonságok
2.4.4. A kén vegyületei
2.4.4.1. Dihidrogénszulfid,
kénhidrogén (H2S)
Anyagszerkezet
Tulajdonságok
Élettani hatása
Előfordulás, előállítás,
felhasználás
Sói
2.4.4.2. Kéndioxid (SO2)
Anyagszerkezet
Tulajdonságok
Előállítás
Felhasználás
Környezetszennyező
hatás
2.4.4.3. Kéntrioxid (SO3)
2.4.4.4. Kénessav (H2SO3)
és sói
Tulajdonságok
2.4.4.5. Kénsav (H2SO4)
Anyagszerkezet
Tulajdonságok
Ipari előállítás
Felhasználás

Sói
Fontosabb szulfátok
2.4.4.6. Nátriumtioszulfát
(fixírsó, (Na2S2O3)
2.5. A nitrogéncsoport
elemei és vegyületeik
2.5.1. Nitrogén
Anyagszerkezet
Tulajdonságok
Előfordulás, előállítás,
felhasználás
2.5.2. Nitrogénvegyületek
2.5.2.1. Ammónia (NH3)
Anyagszerkezet
Tulajdonságok
Előfordulás
Előállítás
Felhasználás
Sói
2.5.2.2. Nitrogén-oxidok
Nitrogénmonoxid (NO)
Tulajdonságok, előállítása, élettani hatás
Tulajdonságok, élettani hatás
Előállítás
2.5.2.3. Salétromossav
(HNO2)
Sói
2.5.2.4. Salétromsav
(HNO3)
Anyagszerkezet
Tulajdonságok
Előállítás
Felhasználás
Sói
Fontosabb nitrátok
2.5.3. Foszfor
Anyagszerkezet
Tulajdonságok
Élettani hatás
Felhasználás, előfordulás, előállítás
2.5.4. Foszforvegyülete k
2.5.4.1. Difoszforpentaoxid (P2O5)

Tulajdonságok
2.5.4.2.
Foszforsav (ortofoszforsav (H3PO4)
Anyagszerkezet Értse a
molekulaszerkezetét.
Tulajdonságok
Élettani hatás, felhasználás
Sói
Anyagszerkezet
2.5.4.3. A foszforsav fontosabb sói
Szabályos sók (vízlágyítás, műtrágyák, mosószerek),
környezeti hatásuk
(eutrofizáció).
Savanyú sók
2.6. A széncsoport elemei
és vegyületeik
2.6.1. Szén
Előfordulás
Tulajdonságok
Felhasználás
2.6.2. A szén vegyületei
2.6.2.1. Szénmonoxid
(CO)
Anyagszerkezet
Tulajdonságok
Előfordulás
Élettani hatás
Előállítás, felhasználás
2.6.2.2. Széndioxid (CO2)
Anyagszerkezet
Tulajdonságok
Előfordulás, keletkezés
Élettani és ökológiai
hatás
Laboratóriumi előállítás
Felhasználása
2.6.2.3. Szénsav (H2CO3)
Anyagszerkezet
Tulajdonságok
Sói
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Fontosabb karbonátok
Fontosabb hidrogénkarbonátok
2.6.3. Szilícium
Anyagszerkezet
Tulajdonságai
Előfordulás
Felhasználás
2.6.4. Szilíciumvegyületek
2.6.4.1. Szilícium-dioxid
(SiO2)
Halmazszerkezet
Tulajdonságok
Előfordulás
Felhasználás
Az üveg
2.6.4.2. Szilikonok
Szerkezet
Gyakorlati jelentőség
2.7. Fémek
Tulajdonságok
Ötvözetek
Előállítás
Korrózió
2.7.1. Az s-mező fémei
Anyagszerkezet
Tulajdonságok
Előfordulás
Előállítás
Ionjaik
Élettani hatás
2.7.2. A p-mező fémei
2.7.2.1. Alumínium
Tulajdonságok
Előállítás
Felhasználás
Ionja
2.7.2.2. Ón és ólom
Tulajdonságok
2.7.3. A d-mező fémei
Főbb jellemzőik
2.7.3.1. Vascsoport (Fe,
Co, Ni)
Anyagszerkezet
Tulajdonságok
Az ionok

Előfordulás
Előállítás
Felhasználás
2.7.3.2. Rézcsoport (Cu,
Ag, Au)
Anyagszerkezet
Tulajdonságok
Előfordulás
Ionjaik
Élettani hatás
Felhasználás
2.7.3.3. Cink
Anyagszerkezet
Tulajdonságok
2.7.3.4. Higany
Anyagszerkezet
Tulajdonságok
Élettani hatás
Felhasználás
2.7.3.6. Egyéb átmeneti
fémvegyületek
Káliumpermanganát
(hipermangán,
KMnO4)
Tulajdonságai
Felhasználás
3. Szerves kémia
3.1. A szerves vegyületek
általános jellemzői
Szerves anyag
A szerves molekulák
szerkezete
Izoméria
Az izoméria típusai
Homológ sor
Funkciós csoport
A szerves vegyületek
csoportosítása
Tulajdonságok
Reakciótípusok
3.2. Szénhidrogének
3.2.1. Alkánok, cikloalkánok (Paraffinok, cikloparaffinok)

Alkán, cikloalkán (paraffin, cikloparaffin)
Nevezéktan
Izoméria
Anyagszerkezet
Tulajdonságok
Kémiai reakciók
Előfordulás
Felhasználás
3.2.2. Alkének (olefinek)
Alkén (olefin)
Nevezéktan
Izoméria
-Molekulaszerkezet
Tulajdonságok
Markovnyikov-szabály.
Előállítás
3.2.3. Több kettős kötést
tartalmazó szénhidrogének
3.2.3.1. Diének
Nevezéktan
Anyagszerkezet
Tulajdonságok
Felhasználás 3.2.3.2.
Természetes poliének
3.2.4. Alkinok
Alkin
3.2.4.1. Etin (acetilén)
Molekulaszerkezet
Fizikai tulajdonságok
Előállítás
Felhasználás
3.2.5. Aromás szénhidrogének
Nevezéktan
3.2.5.1. Benzol
Molekulaszerkezet
Tulajdonságok
Előállítás
Élettani hatás
3.2.5.2. Toluol, sztirol
Felhasználás
3.2.5.3. Naftalin
Molekulaszerkezet
Tulajdonságok
Felhasználás
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3.3. Halogéntartalmú
szénhidrogének
Elnevezés
Anyagszerkezet
Tulajdonságok
Kémiai reakciók
Felhasználás
Környezetvédelmi vonatkozások
3.4. Oxigéntartalmú szerves vegyületek
Egyszerű funkciós csoportok
Összetett funkciós csoportok és származtatásuk
Vegyületcsoportok
3.4.1. Hidroxivegyülete k
3.4.1.1. Alkoholok
Fogalmi szint alkohol
fogalma.
Nevezéktan
Anyagszerkezet
Tulajdonságok
Kémiai reakciók
Előfordulás
Élettani hatás
Előállítás
Felhasználás
3.4.1.2. Fenolok
3.4.1.2.1. Fenol.
Anyagszerkezet
Tulajdonságok
Kémiai reakciók
Élettani hatás
Felhasználás
3.4.2. Éterek
Nevezéktan
Anyagszerkezet
Tulajdonságok
Előállítás
Felhasználás
3.4.3. Oxovegyületek
Csoportosítás
Nevezéktan
Anyagszerkezet

Tulajdonságok
Kémiai reakciók
Előállítás
Felhasználás
Élettani hatás
3.4.4. Karbonsavak
Csoportosítás
Nevezéktan
Anyagszerkezet
Tulajdonságok
Kémiai reakciók
Előállítás
3.4.4.1. Egyéb funkciós
csoportot tartalmazó karbonsavak
3.4.4.3. A karbonsavak sói
Felhasználás
3.4.5. Észterek
Csoportosítás
3.4.5.1. Karbonsavészterek
Nevezéktan
Tulajdonságok
Kémiai reakció
Előállítás
Felhasználás
Zsírok, olajok (gliceridek)
3.4.5.2. Szervetlensavészterek
3.5. Nitrogéntartalm ú
szerves vegyületek
3.5.1. Aminok
Csoportosítás
Elnevezés
Tulajdonságok
Kémiai reakciók
3.5.2. Aminosavak
Csoportosítás
Szerkezet
Tulajdonságok
Előfordulás
3.5.3. Savamidok
Elnevezés
Anyagszerkezet
Tulajdonságok

Kémiai reakciók
3.5.4. Nitrogéntartalmú
heterociklusos vegyületek
3.5.4.1. Piridin
Tulajdonságok
Jelentőség
Felhasználás
3.5.4.2. Pirimidin
Tulajdonságok
Jelentőség
3.5.4.3. Pirrol
Tulajdonság
Jelentőség
3.5.4.4. Imidazol
Tulajdonságok
Jelentőség
3.5.4.5. Purin
Jelentőség.
3.5.5. Gyógyszerek, drogok, hatóanyagok
3.6.Szénhidrátok
Csoportosítás
3.6.1.Monoszacharidok
Összegképlet
Funkcióscsoportok
Csoportosítás
Molekulaszerkezet
Izoméria
Tulajdonságok
3.6.1.1. Glicerinaldehid
3.6.1.2. 1,3dihidroxi-aceton
3.6.1.3. Ribóz és 2-dezoxiribóz
3.6.1.3. Glükóz (szőlőcukor)
Molekulaszerkezet
Tulajdonságok
Előfordulás, jelentőség
3.6.1.4. Fruktóz (gyümölcscukor)
3.6.2. Diszacharidok
Származtatásuk
Tulajdonságok
3.6.2.1. Maltóz.
3.6.2.2. Cellobióz
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3.6.2.3. Szacharóz (répacukor, nádcukor)
Szerkezet
Tulajdonságai
Jelentőség
3.6.3. Poliszacharidok
Tulajdonságok
Hidrolízisük
3.6.3.1. Cellulóz
3.6.3.2. Keményítő
3.7. Fehérjék
Építőelemek
Konstitúció
Térszerkezet
Kimutatás, reakciók
Jelentőség
3.8. Nukleinsavak
Építőelemek
Konstitúció
A DNS kettős hélixe

3.9. Műanyagok
Csoportosítás
3.9.1.Természetes alapú
műanyagok
3.9.2. Szintetikusan előállított műanyagok
3.9.2.1. Polimerizációs
műanyagok
3.9.2.2. Polikondenzációs
műanyagok
3.9.2.3. Környezetvédelm
i szempontok
3.10. Energiagazdálkodás
Hagyományos energiaforrások
Megújuló energiaforrások
Alternatív energiaforrások
4. Kémiai számítások

4.1. Az anyagmennyiség
4.2. Gázok
4.3. Oldatok, elegyek, keverékek
Oldatok, elegyek, keverékek összetétele
Egyéb, oldatokkal kapcsolatos feladatok
Gázelegyekkel kapcsolatos számítások
4.4. Számítások a képlettel és a kémiai egyenlettel kapcsolatban
Összegképlet
Sztöchiometria
4.5. Termokémia
4.6. Kémiai egyensúly
4.7. Kémhatás
4.8. Elektrokémia

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
1. MAGYAR NYELV
1.1. Ember és nyelv
A nyelv mint jelrendszer.
Nyelv és gondolkodás, nyelv és megismerés
viszonya.
A nyelv mint az egyén, illetve mint a
közösség alkotása.
A beszéd mint cselekvés, a nyelv és a beszéd
funkciói.
A nyelv diakrón és szinkron változásainak
jellemzése példákkal.
1.2. Kommunikáció
A kommunikációs folyamat tényezői és funkciói, ezek összefüggései a kifejezésmóddal.
A kommunikáció nyelvi és nem nyelvi kifejezőeszközei.
A kommunikáció formája: a szóbeliség és az írásbeliség.
A szövegfajták tartalmi és formai jellemzőinek kapcsolata a kommunikációs folyamattal.
1.2.1. A jel, a jelrendszer
A jel, jelek, jelrendszerek a nyelvi és nem nyelvi közlésben.
1.2.2. Nyelvi és vizuális kommunikáció
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Az emberi kommunikáció nem nyelvi formái (pl. gesztusok, mimika, térközszabályozás, tekintet, külső megjelenés, csend). A vizuális és a nyelvi jel, a vizuális és a nyelvi kommunikáció.
1.2.3. A nyelvhasználat mint kommunikáció
A kommunikációs folyamat tényezői és összefüggésük megértése, bizonyítása beszédhelyzetek elemzésével, szövegértelmezéssel, szövegalkotással.
1.2.4. Kommunikációs funkciók és közlésmódok
Példák a különböző közlésmódok kommunikációs funkciói (párbeszéd, történetmondás,
levél, üzenet, feljegyzés, köszönés, megszólításformák).
1.2.5. Személyközi kommunikáció
A közvetlen emberi kommunikáció néhány sajátszerűsége. A mindennapi - nyilvános és
magánéleti – élethelyzetek néhány tipikus kommunikációs konfliktusa és lehetséges feloldásuk.
1.2.6. A tömegkommunikáció
A tömegkommunikáció hatása a nyelvre és a gondolkodásra.
1.3. A magyar nyelv története
1.3.1. A magyar nyelv rokonsága
A magyar nyelvrokonság főbb bizonyítékai néhány példával.
1.3.2. Nyelvtörténeti korszakok
A magyar nyelv történetének fő szakaszai:
Egy nyelvtörténeti korszak jellemzése.
A nyelvtörténet forrásai: kézírásos és nyomtatott nyelvemlékek.
A tihanyi apátság alapítólevele, a Halotti beszéd és könyörgés, az Ómagyar Mária-siralom
főbb jellemzői.
A nyelvújítás mibenléte, történelmi, művelődéstörténeti háttere, hatása – példák alapján.
1.3.3. Az írott nyelvi norma kialakulása
Az egységes írott nyelvi norma kialakulása.
1.3.4. Nyelvművelés
A mai magyar nyelvművelés néhány alapkérdése.
1.4. Nyelv és társadalom
1.4.1. Nyelvváltozatok
A társadalmi és területi nyelvváltozatok és a norma.
A főbb nyelvváltozatok: a nyelvi sztenderd, a
köznyelv, a regionális köznyelv, a nyelvjárások és a csoportnyelvek (szaknyelv, rétegnyelv,
ifjúsági nyelv, szleng).
Az egynyelvű szótárak ismerete.
1.4.2. Kisebbségi nyelvhasználat
A Magyarországon beszélt kisebbségi nyelvek megnevezése. A kisebbségi nyelvhasználat,
nyelvi kultúra társadalmi
jelentősége.
1.4.3. A határon túli magyar nyelvűség
A határon túli magyar nyelvhasználat főbb adatai, tendenciái.
A nyelvközösség helyzete és nyelvhasználata közötti összefüggés.
1.4.4. Tömegkommuniká ció és nyelvhasználat
A tömegkommunikáció leggyakoribb műfajai és hatáskeltő eszközei.
77

Az információs társadalom hatása a nyelvhasználatra és a nyelvi érintkezésre (pl. szövegszerkesztés számítógéppel, kommunikáció az interneten, elektronikus levelezés).
1.5. A nyelvi szintek
Szépirodalmi és köznyelvi szövegek hangtani, alak- és szótani, mondattani, jelentéstani
elemzése.
Grammatikai ismeretek felhasználása a szövegek megértésében és különféle műfajú szövegek létrehozásában.
1.5.1. Hangtan
A beszéd, a beszédfolyamat, a beszédhang, a hangképző szervek.
A magánhangzók és a mássalhangzók rendszere; a hangok találkozása (alkalmazkodása)
és helyesírásuk.
1.5.2. Alaktan és szótan
A morfémák, szóelemek szerepe és helyes használata a szóalak felépítésében, a szószerkezetek alkotásában.
A magyar helyesírás alapelveinek alkalmazása és magyarázata példákkal.
A szófajok rendszere és a szóalkotás módjai.
Az alapszófajok, a viszonyszók és a mondatszók mondatbeli és szövegbeli szerepének értelmezése.
1.5.3. Mondattan
A mondat szerkezete: teljes és hiányos szerkezetű; tagolt, tagolatlan; egyszerű, összetett.
A mondat jelentése: elsődleges és másodlagos jelentés.
A modalitás, a mondatfajták elemzése grammatikai és szemantikai eszközökkel.
Az egyszerű mondat részei; felépítése.
A szintagma mint nyelvi egység, az alárendelő és mellérendelő szintagmatikus szerkezet.
Az állítmány és az alany. A tárgy és fajtái.
A határozók fogalma és kifejezőeszközei, fajtái, a magyar határozói rendszer, a
határozók irányhármassága. A jelzők fogalma és fajtái, használatuk.
1.5.4. A mondat szintagmatikus szerkezete
A mondat az élőbeszédben és az írott nyelvben.
A mondat és a szöveg.
1.5.5. A mondat a szövegben
1.5.6. Logikai és grammatikai viszonyok az összetett
mondatban
A mellérendelő összetett mondatok mint logikai-tartalmi viszonyok.
Az alárendelő összetett mondatok mint a főmondat és a mellékmondatok grammatikai
viszonyai.
Sajátos jelentéstartalom a mellékmondatokban.
A többszörösen összetett mondatok (utaló- és kötőszók, a központozás használata és értelmezése szövegértésben,
szövegmondásban, szövegalkotásban).
1.5.7. Szókincs és frazeológia
A szókincs változásának okai, a szókészlet rétegei.
A szóalkotás lehetőségei: a szóképzés jelentésmódosító szerepe; a szóösszetétel jelentősége, fajtái; a mozaikszók, az összetett szavak helyesírása.
1.6. A szöveg
A szöveg egységének tényezői, feltételei, elsődleges és mögöttes jelentés.
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1.6.1. A szöveg és a kommunikáció
A szöveg szóban és írásban.
A szöveget alakító tényezők: a beszédhelyzet, a cselekvés, a szövegkörnyezet, a tudáskeret
A tájékoztató, kifejező, érvelő és felhívó szövegfunkciók.
1.6.2. A szöveg szerkezete és jelentése
A szöveg felépítése, egységei – külső körülmények: szövegméret, megjelenés.
A szövegösszetartó erő: jelentésbeli és grammatikai kapcsolóelemek.
1.6.3. Szövegértelmezés
A kontextuális jelentés (pl. előre- és visszautalás, makro- és mikrostruktúra, hiányos mondat, szórend, egyeztetés.)
A téma értelmezése mindennapi, tudományos és szépirodalmi szövegekben.
A mindennapi szövegvilágban való eligazodást lehetővé tevő pragmatikai ismeretek alkalmazása a szövegértésben és a
szövegalkotásban (pl. szövegfunkciók, szövegtípusok, befogadói tudáskeret, háttérismeretek).
1.6.4. A szöveg szóban és írásban
A szóbeliség és az írásbeliség hatása a szövegformálásra és a szöveg előadására.
A szövegfonetikai eszközök és az írásjelek értelmes, kifejező alkalmazása.
A cél és a téma összefüggéseinek érvényesítése szóban és írásban.
A témaváltás felismerése és jelölése, bekezdések szerkesztése.
1.6.5. Az intertextualitás
Az ismeretközvetítő CD-ROM és az internet intertextualitásának főbb jellemzői.
Az intertextualitás jelenségeinek értelmezése irodalmi és nem irodalmi szövegekben.
1.6.6. A szövegtípusok
Szövegtípusok kommunikatív, szerkezeti, nyelvi jellemzői.
A továbbtanuláshoz, illetve a munka világában szükséges szövegtípusok (pl. kérvény, önéletrajz, pályázat, hivatalos levél, meghatalmazás, hozzászólás).
Ismeretterjesztő szövegek jellemzői.
A monologikus és a dialogikus szövegtípusok (pl. előadás, vita).
Ismeretterjesztő szövegek elemzése (pl. a címzettek, a téma, a szóhasználat, a
megszerkesztettség szempontjából).
1.6.7. Szöveg a médiában
A publicisztikai és a tájékoztató műfajok, valamint az elektronikus média hagyományos
(rádió, televízió) és új közlésmódjai (e-mail, internet stb.).
Az új közlésmódok társadalmi hatása.
1.7. A retorika alapjai
A retorika mint a meggyőzés művelete a gondolatközlésben.
1.7.1. A nyilvános beszéd
A nyilvános beszéd, a közszereplés főbb nyelvi és viselkedésbeli kritériumai.
A retorika mint a szónoklás tudománya.
Az élőbeszéd fajtái.
A beszéd felépítése, a szövegszerkesztés lépései az anyaggyűjtéstől a megszólalásig.
1.7.2. Érvelés, megvitatás, vita
Az érvelés, az érvelés beszédhelyzete és eszközei.
A kulturált vitatkozás kritériumai, vita értelmezése.
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Az írásbeli meggyőzés eljárásai, az érvelés műfajai: a bizonyítás, a cáfolat, néhány érvtípus.
Hitelesség, hatás, meggyőzési szándék; a manipuláció felismerése, értékelése.
1.7.3. A szövegszerkesztés eljárásai
A spontán megnyilatkozás és a megtervezett szöveg különbsége.
A témajelölő cím mint a globális kohézió eszköze.
Az összefoglalás funkciója és típusai (pl. vázlat, tartalmi kivonat, tömörítés).
1.8. Stílus és jelentés
1.8.1. Szóhasználat és stílus
Stílus és jelentés a mindennapi nyelvhasználatban, a szaknyelvben és a szépirodalomban.
Stílusjelenségek felismerése, értelmezése, értékelése.
1.8.2. A szójelentés
A nyelvi jelek csoportjai a hangalak és a jelentés viszonya alapján.
A szóhasználati jelentés alapjai – az alapjelentés, mellékjelentés, alkalmi jelentés közti viszony.
Egynyelvű szótárak: Magyar szinonimaszótár, Magyar értelmező kéziszótár, valamint kétnyelvű szótárak ismerete.
1.8.3. Állandósult nyelvi formák
Az állandósult szókapcsolatok, szokványos kifejezésmódok stílusértéke (szólás, szóláshasonlat, közmondás, szállóige, közhelyek, nyelvi panelek, sztereotípiák).
1.8.4. Nyelvistilisztikai változatok
A stílus szerepe a jelentésteremtésben (nyelvi eszközök megválogatása, szerkesztés, hatásosság, többletjelentés, a stílus mint a beszélő attitűdjének kifejeződése stb.).
A stílust létrehozó nyelvi és kommunikációs tényezők értelmezése.
1.8.5. Stíluseszközök
A képszerűség stíluseszközei és hatása: képek, képrendszerek felismerése, értelmezése.
Az eufemizmus, evokáció, anakronizmus, állandó jelző, archaizálás stb. felismerése, értelmezése.
A szövegelrendezés stílushatásának felismerése, értelmezése: az egyszerűbb alakzatok
fajtái és hatásuk.
1.8.6. Stílusréteg, stílusváltozat
Tipikus kommunikációs helyzetekben létrejövő, jellemző beszélt és írott nyelvi közlésmódok: a stílusrétegek.
A társalgási stílus ismérvei, minősége
A közélet színterei, a közéleti és a hivatalos stílus kritériumai, stiláris kötöttségei.
A publicisztikai stílus főbb jellemzői, tipikus szóhasználat, a megjelenítés közlésértéke (pl.
tipográfia, képi világ).
Objektivitás és szubjektivitás, tény és vélemény stílusbeli különbsége a tömegkommunikációban.
A tudományos és a szakmai stílus sajátosságai.
Nem irodalmi és szépirodalmi szövegek stílusának összehasonlítása.
A stíluskorszakokról, stílusirányzatokról szerzett ismeretek felhasználásával stílustörténeti
összehasonlítások – példák alapján.
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2. IRODALOM
2.1. Szerzők, művek
2.1.1. Életművek (Petőfi Sándor, Arany János, Ady Endre, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső,
József Attila.)
Az életút, az életmű jelentős tényei.
Kronológiai és topográfiai tájékozottság, a szerzők jellegzetes regionális, kulturális kötődései, a pályakép főbb jellemzői, néhány kortárs megnevezése.
A főbb művek szövegismereten alapuló értelmezése, kapcsolatok a művek között (pl. témák, műfajok, kifejezésmód, jellemző motívumok), a művek elhelyezése az életműben, az
adott korszakban.
Memoriterek szöveghű és kifejező előadása.
Művekről szóló olvasatok, vélemények értelmezése.
2.1.2. Portrék (Balassi Bálint, Csokonai Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel, Kölcsey Ferenc,
Vörösmarty Mihály, Mikszáth Kálmán, Móricz Zsigmond, Szabó Lőrinc, Radnóti Miklós,
Weöres Sándor,
Ottlik Géza, Márai Sándor, Pilinszky János.)
Az életmű néhány jellemzője keretében 2-3 lírai és/vagy értelemszerűen egy vagy néhány
epikai, drámai alkotás bemutatása, értelmezése pl. a korstílus, a téma, a műfaj, a kompozíció, a jellemző motívumok, jelentésrétegek, világlátás alapján.
Memoriterek - legalább három szerzőtől teljes szövegek, összefüggő részletek.
2.1.3. Látásmódok
(Zrínyi Miklós, Jókai Mór, Krúdy Gyula, Karinthy Frigyes, Kassák Lajos, Illyés Gyula, Németh
László, Örkény István, Nagy László, Nemes Nagy Ágnes, Szilágyi Domokos.)
Választandó legalább három szerző a felsoroltak közül.
A világlátás és a kifejezésmód sajátosságainak bemutatása egy-két mű lényegre törő értelmezésével.
2.1.4. A kortárs irodalomból
(Legalább egy szerző 2-3 lírai és/vagy 1-2 epikai művének értelmezése az 1980-tól napjainkig
tartó időszakból.)
Tájékozódás a kortárs irodalmi nyilvánosságban (pl. antológiák, irodalmi ismeretterjesztés, könyvhét).
Nyomtatott szöveg, digitális közlés.
2.1.5. Világirodalom
Az európai irodalom alapvető hagyományai: az antikvitás és a Biblia (pl. műfajok, témák,
motívumok, hőstípusok).
A romantika, a századfordulós modernség (a szimbolizmustól az avantgárdig) jellemzőinek
és egy-két kiemelkedő képviselőjének bemutatása.
2.1.6. Színház- és drámatörténet
Színház és dráma különböző korszakokban.
Az alábbi műveknek, a szerzők/korszakok 1-1 művének értelmezése az adott korszak színházi/irodalmi hagyományainak összefüggésében: Szophoklész, Shakespeare, Moliére, Katona József: Bánk bán, Madách Imre: Az ember tragédiája
2.1.7. Az irodalom határterületei
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Az irodalom kulturális határterületei – népköltészet, műköltészet, alkalmi költészet.
Az irodalom filmen, televízióban, dalszövegben, a virtuális valóságban: az adaptáció, a
műfajcsere jelenségei (pl. irodalom filmen, rádióban, televízióban, digitális közlésben).
Az olvasmányok iránti tömegszükséglet és a művészi színvonal/minőség összefüggései.
A szórakoztató irodalom vonzereje, hatáskeltő eszközei (pl. sematizált hőstípusok, élethelyzetek, értékvilág, kalandosság, csattanó, szójáték).
Egy-két tipikus műfaj (pl. útirajz, detektívregény, kalandregény, képregény, tudományos
fantasztikus irodalom, humoros és erotikus irodalom, dalszöveg, sanzon, vicc, reklámvers)
jellemzőinek bemutatása.
Mítosz, mese és kultusz. Film- és könyvsikerek, divatjelenségek korunk kultúrájában (pl. A
Gyűrűk Ura, Bridget
Jones naplója).
Az irodalmi ismeretterjesztés főbb nyomtatott és elektronikus műfajai (pl. könyvismertetés, ajánlás, kritika, CD-ROM,
internetes könyvkínálat).
2.1.8. Interkulturális megközelítések és regionális kultúra
Interkulturális jelenségek, eltérő szöveghagyományok.
A régió, a tájegység, a település kulturális, irodalmi múltbeli és jelen hagyományainak bemutatása (pl. nemzetiségi, etnikai kisebbségek irodalma, alkotások a kisebbségekről; folklór, művelődéstörténeti vonatkozások; múzeum, színház, civil társaságok).
A tájhoz, a régióhoz, a településhez kötődő szerzők; tájak, régiók irodalmi alkotásokban
való megjelenítése.
Életmódra, kulturális szokásokra utaló dokumentumok (pl. tárgyi emlék, fotó, film, hangdokumentum) alapján következtetések megfogalmazása egyes korok kultúrájára nézve.

MATEMATIKA
1. Gondolkodási módszerek, halmazok,
logika, kombinatorika, gráfok
1.1. Halmazok
1.1.1. Halmazműveletek
1.1.2. Számosság, részhalmazok
1.2. Matematikai logika
1.2.1. Fogalmak, tételek és bizonyítások
a matematikában
1.3. Kombinatorika
1.4. Gráfok
2. Számelmélet, algebra
2.1. Alapműveletek
2.2. A természetes számok halmaza,
számelméleti ismeretek
2.2.1. Oszthatóság
2.2.2. Számrendszerek
2.3. Racionális és irracionális számok
2.4. Valós számok

2.5. Hatvány, gyök, logaritmus
2.6. Betűkifejezések
2.7. Arányosság
2.7.1. Százalékszámítás
2.8. Egyenletek, egyenletrendszerek,
egyenlőtlenségek, egyenlőtlenségrendszerek
2.8.1. Algebrai egyenletek, egyenletrendszerek
Elsőfokú egyenletek, egyenletrendszerek
Másodfokú egyenletek, egyenletrendszerek
Magasabb fokú egyenletek
Négyzetgyökös egyenletek
2.8.2. Nem algebrai egyenletek
Abszolútértékes egyenletek
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Exponenciális és logaritmikus egyenletek
Trigonometrikus egyenletek
2.8.3. Egyenlőtlenségek, egyenlőtlenségrendszerek
2.9. Középértékek, egyenlőtlenségek
3. Függvények, az analízis elemei
3.1. A függvény
3.2. Egyváltozós valós függvények
3.2.1. A függvények grafikonja, függvénytranszformációk
3.2.2. A függvények jellemzése
3.3. Sorozatok
3.3.1. Számtani és mértani soroztok
Végtelen mértani sor
3.3.2. Kamatos kamat, járadékszámítás
3.4. Az egyváltozós valós függvények analízisének elemei
3.4.1. Határérték, folytonosság
3.4.2. Differenciálszámítás
3.4.3. Integrálszámítás
4. Geometria, koordinátageometria, trigonometria
4.1. Elemi geometria
4.1.1. Térelemek
4.1.2. A távolságfogalom segítségével
definiált ponthalmazok
4.2. Geometriai transzformációk
4.2.1. Egybevágósági transzformációk

Síkban
Térben
4.2.2. Hasonlósági transzformációk
4.2.3. Egyéb transzformációk
Merőleges vetítés
4.3. Síkbeli és térbeli alakzatok
4.3.1. Síkbeli alakzatok
Háromszögek
Négyszögek
Sokszögek
Kör
4.3.2. Térbeli alakzatok
4.4. Vektorok síkban és térben
4.5. Trigonometria
4.6. Koordinátageometria
4.6.1. Pontok, vektorok
4.6.2. Egyenes
4.6.3. Kör
4.6.4. Parabola
4.7. Kerület, terület
4.8. Felszín, térfogat
5. Valószínűség-számítás, statisztika
5.1. Leíró statisztika
5.1.1. Statisztikai adatok gyűjtése, rendszerezése, különböző ábrázolásai
5.1.2. Nagy adathalmazok jellemzői,
statisztikai mutatók
5.2. A valószínűségszámítás elemei

MŰVÉSZETTÖRTÉNET
1. Az őskor művészete – Az őskori ember művészete. A termékenységszobrok. A barlangfestészet kialakulásának okai és fejlődési fokozatai. A halottkultusszal és a termékenységgel
kapcsolatos építmények Franciaország és Anglia területén.
2. Mezopotámia művészete – Az ókori Mezopotámia népeinek és birodalmainak művészete;
sumer, akkád, Babilon, asszír, perzsa. A vallásos és uralkodói reprezentáció építészeti és
szobrászati emlékei.
3. Egyiptom művészete – Az ókori Egyiptom halottkultusszal összefüggő építészete, a sírhelyek típusának alakulása a masztabáktól a Királyok völgyéig. A fáraókultusz és a szobrászat,
festészet kapcsolata. A szobrászat és a festészet stílusjegyei az Ó– és az Újbirodalomban.
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4. Görög művészet – Az ókori görög építészet formavilága, az oszloprendek. A görög kultúrában kialakult épülettípusok, a templom, a színház és a különböző funkciójú épületegyüttesek, az akropoliszok és a szent körzetek.
Az antik görög szobrászat nagy korszakai, az archaikus a klasszikus és a hellenisztikus kor
szobrászatának jellemző jegyei.
A görög vázafestészet nagy korszakai, a geometrikus s fekete- és a vörösalakos vázafestészet
jellemzői.
5. Római művészet – Az ókori Római Birodalom művészete. A Római Birodalomban kialakult
városépítészeti feladatok megoldása, a fórumok, a vízvezetékek, az amphiteátrumok és a
boltozatos közfürdők építészete, a római lakóház típusa. A római szobrászatban létrejött új
típusok, a portré– és a császárszobrok dombormű szobrászat a császári reprezentációt szolgáló diadalíveken. A festészet fennmaradt emlékei Pompeiiben és az ott megállapítható stíluskorszakok. Az iparművészet emlékei.
Pannónia provincia művészeti emlékei, Aquincum fontosabb leletei
6. Ókeresztény művészet – A katakombák keletkezése és freskóinak stílusa. Az ókeresztény
szimbólumok a díszítőművészetben. A kora keresztény építészet emlékei, a keresztény templomtípus kialakulása.
7. Bizánc és az iszlám világ művészete – A bizánci birodalom építészetének sajátosságai, az
Hagia Sophia és a ravennai emlékek. A mozaikfestészetben alkalmazott technika, a jellemző
stílusjegyek és az ábrázolt témák.
Az iszlám világ épülettípusai a vallás és a hatalom igényeinek megfelelően. Az épületek díszítésénél alkalmazott formai megoldások.
8. Népvándorláskor – Népvándorlás–kori népek ötvösművészetének díszítőelemei, a fontosabb emlékek. A honfoglaló magyarság művészetének és hiedelemvilágának kapcsolata a sírleletek alapján.
A ruházat részei; a veretes öv, a tarsolylemez, a hajfonat– és ruhakorongok és a süvegcsúcs.
9. Román kor művészete – Az európai román kor építészete Németországban és Franciaországban. A
szobrászat és festészet formai és tartalmi sajátosságai.
Magyar román kor művészeti emlékei. Építészeti és szobrászati emlékek a román kori Székesfehérvárról, Jákról és Pécsről.
A magyar koronázási jelvények, (a korona a jogar az országalma és a palást) keletkezése, a
különböző elméletek az egyes darabok keletkezéséről.
10. Gótika művészete – Az európai gótika művészetének stílusjegyei.
A gótikus katedrálisok építészete, kiemelten a francia katedrálisokat; Saint Denis, párizsi
Notre–Dame, Reims és Amiens katedrálisai. A gótikus szárnyasoltár. Az épületszobrászat és a
festészet formai jegyei. A gótikus üvegablak-festészet.
A magyarországi gótika művészeti emlékei. A koragótika megjelenése Esztergomban, Pannonhalmán, Zsámbékon és Bélapátfalván. A klasszikus és a későgótika szobrászati, festészeti
és ötvösművészeti emlékei.
11. Reneszánsz művészet – Az itáliai reneszánsz művészet igazodása az új humanista filozófiához és irodalomhoz, a klasszikus kultúra felélesztésére, a kor igényeihez igazított felhasználásra tett kísérletek. Az építészetben használt formai elemek, az épületek kialakításánál figye84

lembe vett alapelvek. A szobrászat és festészet stílusjegyei, a reneszánsz gondolkodás megjelenése a formai jegyekben és a témaválasztásban. A quattrocento három nagy művészegyéniségének munkássága; Leonardo, Michelangelo és Raffaello művei.
A németalföldi és német reneszánsz sajátos vonásai. A festészet és grafika jellemző jegyei és
témái az eltérő kultúrkör tükrében.
A reneszánsz művészet korai jelentkezése Magyarországon. A Mátyás király udvarában kialakult humanista kultúra és az olasz és dalmáciai mesterek tevékenysége során keletkezett
művészeti emlékek.
12. Barokk művészet – Az európai barokk építészet, szobrászat és festészet fő jellemzői. Az
egyházi és udvari barokk az abszolutisztikus berendezkedésű államokban, különös tekintettel
Spanyolországra és Franciaországra. A holland területen kialakult protestáns barokk művészet jellemzői, az itt kialakult új festészeti műfajok.
A magyarországi barokk művészet emlékei. A barokk templom és kastélyépítészet Magyarországon. A barokk főnemesi kultúra emlékei. Az ősgalériák kialakulása és a kiemelkedő portréfestő, Mányoki Ádám hazai működése. A köztéri és a templomi szobrászat emlékei.
13. Klasszicizmus és romantika művészete – Az európai klasszicizmus és romantika irányzatának építészeti, szobrászati és festészeti emlékei, különös tekintettel a franciaországi emlékekre. A klasszicista, a historizáló és eklektikus építészet jellemzői. A klasszicizmus és a romantika szobrászatának és festészetének törekvései, egy–egy jelentős alkotójuk.
A klasszicizmus és romantika művészeti emlékei Magyarországon. A klasszicista portré és tájképfestészet képviselői. A romantika magyarországi sajátosságai. A nemzeti történelem eseményeit feldolgozó festészet és szobrászat.
14. Realizmus – A XIX. században jelentkező realista tendenciák a festészetben. A barbizoni
festőiskola. A Courbet–i realista festészet.
Realista tendenciák Magyarország festészetében, Paál László Barbizonban és Munkácsy Mihály.
15. Impresszionizmus és posztimpresszionizmus – Az impresszionizmus, a neoimpresszionizmus és a posztimpresszionizmus festészetének törekvései. Az impresszionisták festészeti
mozgalma Franciaországban, hatása a festői látásmód megváltozására. A neoimpresszionisták (pointilisták) művészeti törekvései és festésmódja. A három nagy posztimpresszionista
festő, Cézanne, Van Gogh és Gauguin munkássága és hatása a következő művészgeneráció
festészetére.
16. Századforduló művészete: szimbolizmus, szecesszió
Az európai századforduló művészete. A szimbolizmus festészeti törekvései és a szecesszió
festészetének követői.
A szecesszió építészete, iparművészete és központjai (Anglia, Franciaország, Németország,
Bécs, Spanyolország).
A szecesszió építészete, iparművészete
A magyarországi századforduló művészete. A szecessziós építészet, festészet és iparművészet jelentkezése és kapcsolata a magyar népművészettel. A gödöllői művésztelep létrejöttének célja és jelentős alkotói.
17. Avantgárd irányzatok a XX. század elején – A fauve, expresszionista, kubista, futurista,
dadaista irányzatok törekvései, jelentősebb művészeik és műalkotásaik Európában és Ma-
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gyarországon. A fauve irányzat festési eljárásának fő jellemvonásai és vezetőjük Matisse művészete. Az expresszionista festészeti mozgalom kialakulása, a Die Brücke és a Blaue Reiter
csoport. A kubista festészet kialakulása és fejlődési szakaszai Braque és Picasso munkásságában. Az olaszországi futurista mozgalom festészeti és szobrászati alapelvei. A dadaista alkotók művészeti elvei és jelentős műveik.
18. A XX. századi építészet irányzatai – A Bauhaus, De Stijl, funkcionalista, purista és organikus építészet jellemzői, jelentős építészek és művek.
19. Művészet a két világháború között – A szürrealista iskola kialakulása, jelentős képviselői
és alkotási alapelvei. A geometrikus és a lírai absztrakció irányzatai Európában, jelentős képviselőik és alkotásaik
20. Művészet a második világháború után – Neoavantgárd irányzatok: informel (tasizmus,
gesztusfestészet, kalligráfia), tudományos, technicista irányzatok (Op–art, kinetika, minimal–
art, post–painterly abstraction, konceptuális művészet, land art, earth art, arte povera).
A Pop art mozgalom művészeti törekvései és új kifejezési eszközei; combine painting, assemblage, environment. A Nouveau Realisme és a hiperrealizmus.
Transzavantgarde és posztmodern művészeti irányzatok törekvései. A művészek által a társadalmi–gazdasági helyzetre adott válaszok. Az alkotók új kifejezési formái; akcióművészet;
happening, performance, fluxus, body art, process art, mail art, magánmitológia, Spurensicherung.

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA
A) ALKOTÁS
1. Vizuális eszközök
1.1. Vizuális nyelv
1.1.1. A vizuális nyelv alapelemei
Vonal
Síkés térforma
Tónus, szín
Tér
1.1.2. A vizuális nyelvi elemek viszonyai
Kompozíció, (konstrukció)
Kontraszt, harmónia
1.1.3. Vizuális nyelv és kontextus
1.2. Technikák.
Rajzolás
Festés
Kollázs
Nyomtatás
Egyszerű műszaki jellegű rajz készítése
Makettezés, modellezés
További technikák
2. Tevékenységszintek

2.1. Ábrázolás, látványértelmezés
2.1.1. Formaértelmezés
Arány
Forma, alak, karakter
Szerkezet, felépítés, működés
2.1.2. Térértelmezés
Téri helyzetek
Nézőpont
Térmélység
Térábrázolási konvenciók
2.1.3. Színértelmezés
Szín és fényviszonyok
2.1.4. Mozgásértelmezés
2.2. Megjelenítés, közlés, kifejezés, alkotás
Térviszonyok
Kompozíció
Színhatás
Érzelmek
Folyamat, mozgás, idő
Kép és szöveg
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Vizuális információ
Tárgyak és környezet
B) BEFOGADÁS
1. Vizuális eszközök
1.1. Megjelenítés sajátosságai
Vizuális nyelvi elemek
Térábrázolási módok
Vizuális minőségek
Látványértelmezés
Kontraszt, harmónia
Kontextus
1.2. Technikák
2. Tevékenységterületek
2.1. Vizuális kommunikáció
Folyamat, mozgás, idő
Kép és szöveg
Vizuális információ

Tömegkommunikáció
Médiakategóriák
Fotó, mozgókép
2.2. Tárgy- és környezetkultúra
Forma és funkcióelemzés
Tervezési folyamat
Kézműves és ipari tárgykultúra
Népművészet
2.3. Kifejezés és képzőművészet
Művészeti ágak
Műfajok
Művészettörténeti korszakok, stíluskorszakok
Stílusjegyek
Alkotások és alkotók
Műelemző módszerek
A mű tárgyi és kulturális környezete

TESTNEVELÉS
A) Elméleti ismeretek
1. A magyar sportsikerek
2. A harmonikus testi fejlődés
3. Az egészséges életmód
4. Testi képességek Az erő, a gyorsaság, az állóképesség értelmezése.
5. Gimnasztika
6. Atlétika
7. Torna
8. Ritmikus gimnasztika
9. Küzdősportok, önvédelem
10. Úszás
11. Testnevelési és sportjátékok
12. Természetben űzhető sportok
B) Gyakorlati ismeretek
1. Gimnasztika
Lányok: kötélmászás állásból, teljes magasságig mászókulcsolással.
Fiúk: függeszkedés állásból teljes magasságig.
Fiúk: függeszkedés ülésből teljes magasságig.
A szabadon választott 48 ütemű szabadgyakorlat bemutatása.
2. Atlétika
Futások Egyik futószám választása kötelező:
60 méteres síkfutás térdelőrajttal.
Lányok: legfeljebb: 9,8 s
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Fiúk: legfeljebb: 8,8 s
2000 méteres síkfutás
Lányok: legfeljebb: 10:30 perc
Fiúk: legfeljebb: 9:00 perc
Ugrások A két ugrószámból egy választása kötelező.
Az ugrás technikája egyénileg választható:
Magasugrás
Lányok: minimummagasság: 110 cm
Fiúk: minimummagasság: 125 cm
Távolugrás
Lányok: minimumtávolság 330 cm
Fiúk: minimumtávolság: 410 cm
Dobások Egy dobószám szabadon választott technikával történő bemutatása.
Kislabdahajítás (javasolt a Magyar Atlétikai Szövetség által rendszeresített új típusú kislabda
használata)
Lányok: minimumtávolság: 20 m
Fiúk: minimumtávolság: 30 m.
Súlylökés
Lányok 4 kg-os súlygolyóval
minimumtávolság: 5,5 méter
Fiúk: 6 kg-os súlygolyóval
Minimumtávolság: 7,5 méter
3. Torna
A talaj és a szekrényugrás bemutatása kötelező, és egy további szer kötelezően választható.
Lányoknál választható: felemáskorlát, gerenda, ritmikus gimnasztika. Fiúknál a szer lehet: gyűrű,
nyújtó vagy korlát.
Talajtorna Öt különböző gyakorlatelemből összefüggő gyakorlat összeállítása és bemutatása.
Kötelező elemek: gurulóátfordulás, fejállás, tarkóállás, kézállás, mérlegállás.
Javasolt elemek: kézen átfordulások, billenések, összekötő elemek.
Szekrényugrás Egy tanult támaszugrás bemutatása.
Lányok 4 részes széltében, fiúk 5 részes
hosszában felállított szekrényen.
Felemáskorlát 4 különböző elemből álló összefüggő gyakorlat bemutatása.
Kötelező elemek: ostorlendület, térdfellendülés, kelepfellendülés a felső karfára, alugrás.
Ajánlott elemek: kelepfelhúzódás, támaszhelyzetek, malomforgás, kelepforgás.
Gerenda 5 különböző elemből álló összefüggő gyakorlat bemutatása.
Kötelező elemek: járás, felugrás, testfordulat, hason fekvés, leugrás.
Ajánlott elemek: szökdelések, térdelés és térdelőtámasz, fekvőtámasz, hanyattfekvés, gurulóátfordulás stb.
Ritmikus gimnasztika
Különböző elemekből álló szabadgyakorlat zenére történő bemutatása (a gyakorlat ideje 35-45
s).
Javasolt elemek: érintőjárás, hintalépés, keringőlépés, fordulatok, szökkenő hármaslépés, lebegő- és mérlegállás,
lábemelések és lendítések, törzshullámok, ívelt és nyújtott kartartások stb.
Egy választott kéziszerrel (labda, karika, kötél) 3 elem bemutatása.
Gyűrű 4 különböző elemből álló összefüggő gyakorlat bemutatása.
Kötelező elemek: alaplendület, zsugorlefüggés, lefüggés, homorított leugrás.
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Ajánlott elemek: futólagos támaszba kerülés, lebegőfüggés, hátsó függés, vállátfordulás előre,
leterpesztés stb.
Nyújtó 4 különböző elemből álló összefüggő gyakorlat bemutatása.
Kötelező elemek: alaplendület, térd fellendülés, kelepforgás, alugrás
Ajánlott elemek: malomfellendülés, nyílugrás stb.
Az elemek alacsony vagy magas nyújtón is
bemutathatóak.
Korlát 4 különböző elemből álló összefüggő gyakorlat bemutatása.
Kötelező elemek: alaplendület támaszban vagy felkarfüggésben, felkarfüggés, pedzés, kanyarlati leugrás.
Ajánlott elemek: billenések, emelések, saslendület, vállállás stb.
4. Küzdősportok, önvédelem
A grundbirkózás szabályai szerint folytatott egymenetes küzdelem hasonló testsúlyú társ ellen.
Dzsúdógurulás előre.
5. Úszás
A három tanult úszásnemből két választott úszásfajtát kell bemutatni. Az egyik úszásnemben 50
métert a másikban 25 métert kell úszni szabályos rajtolással és fordulóval.
6. Testnevelési és sportjátékok - Egy sportjáték választása kötelező.
Kézilabda - Kapura lövés gyorsindítás után: saját védővonalról indulva átadás a félpályánál álló
társnak futás közben visszakapott labda vezetése után egykezes beugrásos kapura
lövés. 3 kísérletből 1 eredményes kapura lövést kell végrehajtani.
Távolba dobás kézilabdával tetszőleges lendületszerzéssel (3 kísérlet).
Lányok: minimum 15 m.
Fiúk: minimum 21 m.
7 méteres büntetődobás 5 kísérlet
Kosárlabda- Félpályáról indulva kétkezes mellső átadás a büntetővonal magasságában, az oldalvonalnál álló társnak, cselezés után befutás a kosár felé, a visszakapott labdával leütés nélkül
fektetett dobás („C” elfutás). A gyakorlatot mindkét oldalra végre kell hajtani. A 3-3 kísérletből
minimum 1 sikeres dobást végre kell hajtani.
Büntetődobás egy vagy két kézzel.
10 kísérletből minimum 1 sikeres dobást kell végrehajtani.
Labdarúgás- Labdaemelgetés váltott lábbal.
Lányok: minimum 4 db.
Fiúk: minimum 8 db.
10 méter hosszú, 5 egyenlő távolságra lévő kapu között szlalom labdavezetésből kapura lövés
10 méterről, kis kapura.
3 kísérletből egy sikeres találatot kell végrehajtani.
Összetett gyakorlat - félpályáról indulva labdavezetés, rárúgás a kaputól 8 méterre oldalt elhelyezett, ledöntött ugrószekrénytetőre, a visszapattanó labda kapura rúgása. 3 kísérlet.
Röplabda - Kosárérintés folyamatosan fej fölé maximum 2 méteres sugarú körben.
Kísérletek száma: 3 db.
Minimumkövetelmény: 5 érintés.
Alkarérintés folyamatosan fej fölé maximum: 2 méter sugarú körben.
Kísérletek száma: 3.
Minimumkövetelmény: 4 érintés.
Nyitás bemutatása: választott technikával: 8 kísérlet.
Minimumkövetelmény: 1 sikeres kísérlet.
89

TÖRTÉNELEM 2023-tól
1. Civilizáció és államszervezet az ókorban
Az athéni demokrácia
A római civilizáció
2. Vallások az ókorban
A kereszténység kezdete
3. Hódító birodalmak
Az Arab Birodalom és az iszlám
4. A középkori Európa
A parasztság világa
A nemesi rend
A polgárok világa
5. A magyar nép eredete és az Árpád-kor
Az államalapítás
A magyar állam megszilárdulása az Árpád-korban
6. A középkori Magyar Királyság fénykora
Az Anjouk
Hunyadi Mátyás
A magyar középkor kulturális hagyatéka
7. A kora újkor
A földrajzi felfedezések
A korai kapitalizmus
Reformáció Európában és Magyarországon
8. A török hódoltság kora Magyarország
Az ország három részre szakadása
A két magyar állam
A török kiűzése és a török kor mérlege
9. A felvilágosodás kora
A felvilágosodás
A brit alkotmányos monarchia és az amerikai köztársaság működése
10. Magyarország a 18. században
A Rákóczi-szabadságharc
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Magyarország újranépesülése és újranépesítése
A felvilágosult abszolutizmus reformjai
11. Az új eszmék és az iparosodás kora
Az ipari forradalom hullámai
12. A reformkor
A reformkor fő kérdései
13. A forradalom és a szabadságharc
A forradalom céljai és eredményei
14. A dualizmus kora
A kiegyezés és a dualizmus rendszere
Az ipari forradalom Magyarországon
Társadalom és életmód a dualizmus korában
15. Az átalakulás évei
A trianoni békediktátum
16. A két világháború között
A kommunista Szovjetunió
A Nyugat és a gazdasági világválság
A nemzetiszocialista Németország
17. A Horthy-korszak
Talpra állás Trianon után
18. A második világháború
A tengelyhatalmak sikerei
A szövetségesek győzelme
Magyarország a második világháborúban: mozgástér és kényszerpálya
A holokauszt
19. Háborútól forradalomig
A Rákosi-diktatúra
20. Az 1956-os forradalom és szabadságharc
A forradalom
A nemzet szabadságharca
21. A kádári diktatúra
Gazdaság, társadalom, életmód
91

22. A rendszerváltoztatás folyamata
A rendszerváltoztatás
23. Magyarország a 21. században
A demokrácia működése Magyarországon
Magyarország és az Európai Unió
24. A magyarság és a magyarországi nemzetiségek a 20-21. században
A határon túli magyarok

EMBER ÉS TÁRSDALOMISMERET, ETIKA
1. Az ember, mint biológiai, társadalmi és szellemi lény
Mutassa be irodalmi példákon keresztül, hogy mit jelent az ember természeti és társadalmi mivolta.
Mutassa be, hogy az embernek milyen lehetőségei és milyen korlátai fakadnak természeti, illetve
társadalmi lény mivoltából.
Értelmezze az embert, mint egyidejűleg különböző közösségekhez tartozó lényt.
2. Az ember, mint meghatározott és szabad, értékelő és erkölcsi lény
Világítsa meg különböző példákon keresztül, hogy az ember számára milyen értékek lehetségesek.
Életből vett vagy irodalmi példákon keresztül mutasson be néhány olyan szituációt, ahol különböző értékek ütköznek.
Legyen tisztában a szabadság, az identitás és a lelkiismeret fogalmával, saját identitásával, önértékelése alapjaival.
3. Szokás, erkölcs és jog
Ismerje és legyen képes megkülönböztetni a társadalmi együttélés alapvető erkölcsi és jogi szabályait.
Magyarázza el eredetüket, rendeltetésüket és változásuk okait. Mondjon példát esetleges ütközésükre.
Legyen tisztában a gyermeki, a diák- és az emberi jogokkal.
4. Az ember közvetlen környezete: család, párkapcsolat, barátság, közösségi kapcsolatok
Értelmezze a családot, mint társadalmi, érzelmi, gazdasági közösséget, és mutasson rá ezek történelmileg változó hangsúly-eltolódásaira.
Legyen tisztában a családi munkamegosztás és a családi költségvetés jellemzőivel.
Tudjon beszélni a nők és a férfiak társadalmi szerepéről és a párkapcsolat felelősségéről.
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Az életből vett és irodalmi példák segítségével érzékeltesse: a barátság és a szerelem sajátosságait.
Vázolja az iskola szocializációs szerepét.
5. A mi kis ügyeink
Tudjon csekket, ajánlott vényt, lakcímbejelentőt, útlevél- és vízumkérelmet kitölteni. Menetrendet, banki számlakivonatot értelmezni, kérvényt, meghatalmazást, fellebbezést írni. Legyen tisztában azzal, hogy hétköznapi ügyeit mely hatóságoknál lehet intézni.
6. Gazdaság, a munka világa, pályaorientáció
Ismerje a gazdasági növekedés, stagnálás, foglalkoztatottság, munkanélküliség, infláció, külső és
belső egyensúly fogalmát.
Legyen képes bemutatni az alapvető jogokat, szerepeket és konfliktustípusokat a munka világán
belül.
Ismerje a pályaválasztás és a munkába lépés általános lehetőségeit a mai Magyarországon.
Ismerje az önéletrajzírás és az álláskeresés alapvető „szabályait”.
7. Társadalmi rétegződés és társadalmi mobilizáció
Legyen tisztában a mai magyar társadalom rétegződésének fő jellemzőivel: a lélekszám változásai,
a szociális összetétel, etnikai és felekezeti viszonyok, a területi elhelyezkedés kérdései. Ismerje a
társadalmi mobilitás, a hátrányos helyzet és a deviancia fogalmát
8. A közélet és a politika világa
Ismerje Magyarország állami és közigazgatási intézményrendszerét, az alkotmányosság és a demokrácia alapelveit, valamint mindezek működésének fő jellemzőit.
Ismerje a helyi társadalom fogalmát és működését.
Ismerje az iskolai érdekérvényesítés néhány módját és a diákönkormányzat lehetőségeit.
9. Hovatartozásaink: szülő- és lakóhelyünk, hazánk és Európa, magyarságunk és európaiságunk
Ismerje a kulturnemzet, politikai nemzet, etnikum, többség és kisebbség fogalmak jelentését.
Ismerje a határainkon kívül élő magyarság sajátos helyzetét és területi elhelyezkedését.
Ismerje az Európai Unió alapvető intézményrendszerét, és Magyarország helyzetét az Európai
Unión belül.
Legyen tisztában az „európai polgárság”-ból adódó lehetőségekkel: jogokkal és kötelezettségekkel.
10. Életszínvonal, életmód, az élet minősége, boldogulás és boldogság
Ismerje az életszínvonal, életmód és az élet minősége fogalmak jelentését.
Az életből vett és irodalmi példák segítségével érzékeltesse a kellemes, a hasznos és a boldog élet
közti különbséget.
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11. Globális gazdasági, társadalmi és erkölcsi kihívások
Tudjon példákat mondani azokra a globalizációs kihívásokra, amelyek a mai Magyarországot is
érintik.
Legyen képes bemutatni, hogy milyen hatást gyakorol a természeti környezetre a technikai civilizáció és a gazdasági növekedés.
Ismerje a legjelentősebb nemzetközi szervezeteket.
Társadalomismeret
1. Egyén és közösség
Az ember biológiai és társadalmi meghatározottsága. Különböző kultúrák emberképe.
Beilleszkedés a társadalomba.
Szocializáció és identitás. Társadalmi szerepek. A szocializáció alapvető közegei: család, iskola, kortárscsoport,
média. Konfliktus és konfliktuskezelés.
Kultúrák és közösségek.
Sztereotípia és előítélet.
Társadalmi értékrendek. A vallás jelentősége az egyén közösségi és magánéleti mivoltában.
Kulturális sokféleség. A világ vallásai.
Társadalmi együttélési szabályok. A társadalmi norma és normaátadás. A deviancia fogalma. A társadalmi normák szabályozó szerepe. Bűnözés és bűncselekmény.
Jogok és kötelességek. A gyermekek jogai, diákjogok és kötelességek. A közélet és magánélet határai. A média felelőssége a közélet és magánélet megközelítésében. A közélet etikája.
Az ifjúság sajátos helyzete a társadalomban. Mentálhigiénés problémák és beilleszkedési zavarok a
felnőtté válás életszakaszában. A munkába lépés életszakasza.
2. A társadalmi viszonyok
A család fogalma és funkciói. Családi szerepek. Nemzedékek együttélése. Nők és férfiak a társadalomban: a két nem viszonyának változásai.
Az iskola társadalmi szerepe. Az iskolai tudás jellegének átalakulása. Az iskola közösségteremtő és
szocializációs funkciói.
Az életmód fogalma és elemei. Fogyasztói magatartás. Lakóhely, étkezési és öltözködési szokások.
Munkaidő, szabadidő.
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A helyi társadalom. A nemzet politikai és kulturális fogalmai. A magyar nemzettudat sajátosságai.
A hazafiság történelmi példái. A nemzetiség fogalma. Magyarországi nemzetiségek. A roma népesség helyzetének sajátosságai.
A társadalom rétegződése életkor, nemek, műveltség, vagyoni helyzet, foglalkozás, településformák, etnikum szerint. A magyarországi egyházak, vallási közösségek. Multikulturális társadalomszemlélet.
Demográfiai viszonyok.
A társadalmi egyenlőtlenség.
Méltányosság és igazságosság. A hátrányos helyzet fogalma. A hátrányos helyzet típusai: szegénység, testi és szellemi fogyatékosság. Karitatív tevékenység. Közösségi szolgálat, önkéntesség. A
szociológia tudománya. Tömegjelenségek. Tömeglélektan. A média hatása.
3. Állampolgári ismeretek
3.1. Jogi alapismeretek
Egyéni és közösségi jogok. Gyermeki és diákjogok.
Állampolgári kötelességek.
A politika fogalma. Magánérdek és közérdek. A demokratikus társadalmi és állami berendezkedés.
A demokratikus
közélet fő jellemzői. A hatalommegosztás elve.
Magyarország alaptörvénye. A törvényhozó hatalom rendszere.
A végrehajtó hatalom rendszere.
A köztársasági elnök szerepe.
Politikai pártok.
A bíráskodás rendszere Magyarországon. Jogi alapismeretek: jogsérelem, jogorvoslat. A rendőrség
jogai és kötelezettségei.
3.2. Intézményrendszer
Az önkormányzatiság fogalma. A helyi önkormányzatok szervezete és működése. A közigazgatás
rendszere. A civil társadalom szervezetei.
Az Európai Unió kialakulása és céljai. Az Európai Unió alapintézményei.
3.3. Ügyek intézése
Állampolgári dokumentumok: személyi igazolvány, lakcímkártya, diákigazolvány, útlevél, adóazonosító, taj-kártya, jogosítvány.
4. Jelenismeret – Társadalmi világrend az ezredforduló után
4.1. Az életmód
95

A gazdasági növekedés dilemmái. A demográfiai folyamatok ellentmondásai.
4.2. Kultúra és globalizáció
A globalizáció folyamata. A fogyasztói társadalom válsága. A munka világának átalakulása. Az információs társadalom kialakulása. Az élethosszig tartó tanulás. A nemek közötti viszony és a család
kulturális, gazdasági és társadalmi funkcióinak átalakulása.
4.3. A növekedés határai
A fenntarthatóság elvei. A technikai civilizáció és a gazdasági növekedés hatása a természeti környezetre. A demográfiai robbanás társadalmi és gazdasági okai. A népesség csökkenése és az elöregedés hazánkban és más európai országokban. A környezetkímélő magatartás elterjedését ösztönző, illetve gátló tényezők.
5. Gazdasági és pénzügyi ismeretek
5.1. A gazdasági környezet
A gazdaság alapintézményei, törvényszerűségei és gazdasági szereplői. A tulajdonformák. A vállalkozási formák fő jellemzői.
5.2. Az állam gazdasági szerepvállalása
Az állam gazdasági szerepvállalása. Állami költségvetés. Adópolitika. Az állam piaci és nem piaci
feladatai. Az újraelosztási rendszerek.
A fő makrogazdasági mutatók. A gazdasági növekedés, stagnálás, foglalkoztatottság, munkanélküliség, infláció, külső és belső egyensúly.
Az Európai Unió fő gazdaságszervező elvei (szabad munkaerő- és tőkeáramlás, egységes valuta).
5.3. Pénzügyi ismeretek
A pénz fogalma, szerepe, funkciói.
A nemzetközi és a hazai bankrendszer.
Pénzügyi tranzakciók. Hitel (kamat, futamidő, fedezet, saját erő).
A pénzpiac fogalma. Az ár-bér spirál folyamata.
5.4. A munka világa; Fogyasztó a piacgazdaságban
A munkaviszony. Munkaadók és
munkavállalók jogai és kötelezettségei. Hazai és nemzetközi munkaerő-piaci elvárások. Az adózás.
Felkészülés a munkaerőpiacra való kilépésre: önéletrajz, motivációs levél. Az állásinterjú. Fogyasztás, beruházás, megtakarítás a háztartásban. A megtakarítás formái. A megfontolt hitelfelvétel. A
fogyasztó jogai.
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A PEDAGÓGIAI PROGRAM
ELFOGADÁSÁRA ÉS JÓVÁHAGYÁSÁRA
VONATKOZÓ ZÁRADÉKOK
A Zsámbéki Premontrei Keresztelő Szent János Általános Iskola, Gimnázium, és Alapfokú Művészeti
Iskola pedagógiai programját a SzüSze elnöke – az iskola szülői munkaközösségének egyetértésben
elfogadásra javasolta.
A Zsámbéki Premontrei Keresztelő Szent János Általános Iskola, Gimnázium, és Alapfokú Művészeti
Iskola pedagógiai programját a tantestület a 2020. június 26-án tartott ülésén véleményezés után
elfogadta.
(Mellékelve az elfogadásról készült jegyzőkönyvi kivonat: jelenléti ív; a határozatképesség megállapítása; az elfogadás mellett, az elfogadás ellen, illetve a tartózkodó szavazók száma és aránya; keltezés; a jegyzőkönyv-vezető és a hitelesítők aláírása.)

A Zsámbéki Premontrei Keresztelő Szent János Általános Iskola, Gimnázium, és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógiai programját a mai napon jóváhagytam.
Kelt: Zsámbék, 2020. június 26.

Csernyus László Gábor
intézményvezető
A Zsámbéki Premontrei Keresztelő Szent János Általános Iskola, Gimnázium, és Alapfokú Művészeti
Iskola programjával az iskola fenntartója, a Gödöllői Premontrei Perjelség 100 Gödöllő, Takács
Menyhért út 1.

Balogh Péter Piusz O.Praem
gödöllői apát, az intézmény fenntartója
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