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I. Történeti áttekintés 

A török hódoltság végén a korabeli Kalocsa romokban hevert. Az akkori kalocsai érsekek buzgalma és 

bőkezűsége azonban újra felemelte a várost, és újból a környék kulturális forrásává tette. Gróf  

Batthyányi József érsek gondolt arra, hogy az akkor üresen álló papi szeminárium épületébe iskolát 

telepítsen. Fáradozását siker koronázta, melynek eredményeként Mária Terézia 1765. június 12-én írta 

alá az alapítólevelet. Batthyányi érsek piarista tanárokat hívott, akik ez év november 6-án kezdtek 

tanítani. Már a megnyitás évében 209 tanulója volt az iskolának. Az alapítólevél rendelkezése szerint a 

gimnáziumban a jezsuita Norma Studiorum szerint folyt az oktatás 1779-ig. 1778-tól a gimnázium hat 

osztályos lett. 1779-től a Ratio Educationis, majd az osztrák Thun-rendszer, végül a helytartótanács 

tanterve szerint folyt az oktatás.  

A kezdeti évek fellendülését lassú hanyatlás követte. A kalocsai rendház és iskola fenntartása súlyos 

gondokat jelentett a piarista rendnek. 1850-ben az osztályok számát 4-re csökkentik, de ugyanakkor 

felmerül a gimnázium 8 osztályossá való fejlesztésének terve. Kunszt József érsek tárgyalt erről a 

piarista atyákkal, akik nem vállalták a munkát. Így 95 év után, 1860-ban elhagyták az intézetet. Az érsek 

jezsuita tanárokat hívott helyükre, és az épületen nagyarányú átalakítást, bővítést hajtatott végre. 

Ugyanakkor a gimnáziummal egyetemben egy nevelő intézetet is indított, melyet szeptember 30-án 

nyitottak meg „Szent István király nevelőintézete”, röviden „Stephaneum” néven. Ebben az évben még 

csak 4 osztály volt 144 tanulóval, de az 1864/65-ös tanévre fokozatosan 8 osztályos főgimnáziummá 

fejlődött az intézet, és már 412 diák tanult falai között. Az első érettségi vizsga 1865-ben volt, ahol „24 

tanuló közt 22-őt nyilvánítottak érettnek, s az akkori főigazgató kiválónak minősítette az eredményt”.  

Kunszt érsek utóda, dr. Haynald Lajos folytatta az intézet fejlesztését: 1869 februárjában új épületrész 

kialakításába kezdett, amit ez év augusztusában már be is fejezték. Az oktatás igen magas színvonalú 

volt, amit bizonyít, hogy Trefort Ágoston vallás- és közoktatási miniszter szavai szerint - aki 1875-ben 

meglátogatta az intézményt - a „külföldi intézetek színvonalát érte el”. 1878-ban készült el a 

csillagvizsgáló Konkoly Thege Miklós segítségével, ahol rövidesen megindult a tudományos kutatás. 

Az itt végzett munkájával mind az intézetet, mind a Haynald Obszervatóriumot világhírűvé tette P. Fényi 

Gyula.  

1889-ben készült el a tornaterem, fölötte a rajzteremmel. Így a századfordulóra kialakult az iskola mai 

külső képe. Ebben az időben a tanulók több mint 1/3-a kapott valamilyen ösztöndíjat vagy segélyt. Az 

1910-es években az intézmény felszereltsége: 11 tanterem, természetrajzi-, földrajzi-, fizikai szertár, 

érem- és régiségtár, valamint képzőművészeti képgyűjtemény. 1912-ben alakult ki teljesen a 

négyszögletes zárt épülettömb, s készült el a csatornázás és a központi fűtés. Az első világháború idején 

az intézményben hadikórházat rendeznek be. 

1920-as években több folyóiratot (pl. Kalocsai Kollégium, Regnum) is megjelentetnek, a színi előadások 

a két világháború közötti időszakban hozzátartoznak a gimnázium nevelési programjához. Ebben az 

időszakban a sport és a testi nevelés is fontos szerepet kap a korszellemnek megfelelően a diákság 

életében. Az 1930-as évek végéig továbbra is nagy tekintélye van országosan is a gimnáziumnak.  

A lassú hanyatlás a gazdasági válság éveitől az iskola statisztikai adataiban is érzékelhető. 

Leglátványosabb a tanulói létszám csökkenése, és a bukások számának növekedése. Gyökeres változást 

mégis a II. világháború hoz. 1943-tól, a doni katasztrófa után az intézet hadikórházzá alakul. Oktatás 

céljára mindössze 2 tanterem, 1 szertár és a rajzterem áll csak rendelkezésre. 1944-ben az összes termet 

lefoglalják hadikórháznak. Az 1944-45-ös tanév csonka tanév marad. 1945-48-ig még fellélegzik az 

intézmény és a rend. Azonban 1948-ban államosítják az iskolát, ettől kezdve az intézet állami 

gimnáziumként működik, időnként összekapcsolva különböző szakközépiskolai tagozatokkal.  

1949 őszétől koedukált intézménnyé vált az iskola. A tanítás humán és reál osztályokban folyik. 1952-

ben indul be a felnőtt oktatás esti és levelező tagozaton. 1959-ben megkezdődött az ún. politechnika 

oktatás: 16 ágazat, szakma működött az iskolában. 1964 és 1973 között Mezőgazdasági Gépszerelő 

Szakközépiskolai tagozata volt az iskolának. A 70-es években a három gimnáziumi osztályból egy fizika 

tagozatos, egy biológia tagozatos, egy általános tantervű osztály működött. Ebben az időszakban folyik 
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egy nagyarányú felújítás, melynek során új kémiai előadóval és szertárral gyarapodott az intézmény. 

1975-től egy óvónői szakközépiskolai osztályt is létrehoztak, ami 1981-ig működött. A fakultációs 

rendszer 1981-től indult el. 1989-ben a gimnázium visszavette a Szent István Gimnázium nevet.  

1996-tól a gimnázium újra tagozatos rendszerben működött: az idegen nyelvi tagozaton angol vagy 

német nyelv tantárgyból, a humán tagozaton magyar nyelv és irodalom valamint történelem 

tantárgyakból, a reál tagozaton pedig matematika és fizika tantárgyakból a kerettantervi óraszámoktól 

magasabb óraszámban folyt az oktatás. 2004-ben az iskola csatlakozott azon középiskolákhoz, akik 

vállalták a nyelvi előkészítő osztály indítását. Így ennek az osztálynak a tanulói 1+4 évig folytattak 

középiskolai tanulmányokat. Az első tanévben elsősorban idegen nyelvet (angol vagy német nyelv) és 

informatikát tanultak, majd a második évtől kezdve kezdték meg a tényleges középiskolai tananyag 

elsajátítását. Mindössze három ilyen osztály indult, az utolsó tanulói 2011-ben tettek érettségi vizsgát. 

A 2011. évi, a nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény előírásai alapján a Szent István Gimnázium 

elkészítette Pedagógiai Programját, melynek előírásai 2013. szeptember 1-én léptek életbe. 2018. 

szeptemberében a program Helyi tanterv részét a tantestület módosította, az új helyi tanterv 2018. 

szeptember 1-től hatályos a gimnázium 9. évfolyamától, felmenő rendszerben. A 2013. szeptember 1-

től érvényes helyi tanterv ezzel párhuzamosan először a 9. évfolyamon, majd évente a felső 

évfolyamokon is hatályát veszti. 
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II. Jogi státus 

A köznevelési intézmény 

Hivatalos neve: Kalocsai Szent István Gimnázium 

Székhelye: Kalocsa, Hunyadi János u. 23-25. 

Típusa: gimnázium 

OM azonosító: 027942 

Alapfeladata 

 gimnáziumi nevelés-oktatás: 4 évfolyammal működő gimnázium 

 többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai 

nevelése-oktatása 

Felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám: 510 

Iskolai könyvtár ellátásának módja: 

 saját szervezeti egységgel 

A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés joga: 

pontos cím: Kalocsa, Hunyadi János u. 23-25. 

helyrajzi szám: 353. 

fenntartó: Bajai Tankerületi Központ (6500 Baja, Kenderes u. 5-7.) 
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III. A Kalocsai Szent István Gimnáziumban folyó nevelő-

oktató munka 

ALAPELVEK 

A Kalocsai Szent István Gimnáziumban dolgozó tanárok a tanulók, a szülők és a fenntartó igényei és 

elvárásai szerint kívánják végezni pedagógiai munkájukat. Alapelvünk a tanítás, a tanulás 

elsődlegessége. Mindent ennek kell alárendelni. Ugyanakkor nagyon fontos tanulóink személyiségének 

megismerése, formálása és fejlődésük figyelemmel kísérése is. Ezek alapján kiemelt fontosságúnak 

tartjuk a következő értékeket: 

 tudás, műveltség, 

 közösségi szellem, 

 kreativitás, önálló gondolkodás, 

 vallási, lelkiismereti és világnézeti szabadsághoz való jog, 

 humánum, 

 egészséges életmód, 

 versenyszellem, 

 igényesség, 

 hagyománytisztelet. 

Ezeknek az értékeknek kell áthatniuk az iskola mindennapi életét. Elérésükhöz, megvalósításukhoz a 

következő feladatokat kell teljesíteni: 

 tanulási lehetőségek gazdag választékának biztosítása, 

 alkalmazható tudás átadása korszerű tanítási módszerekkel, 

 az önálló tudásszerzés igényének kialakítása tanítványainkban, 

 felelősségtudat ébresztése tanárban és diákban egyaránt, 

 alkotó légkör biztosítása az iskolában, 

 egymás kölcsönös tisztelete, megbecsülése mind a tanárok, mind a diákok 

részéről. 

AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELÉS ÉS OKTATÁS CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, 

ELJÁRÁSAI 

A Nemzeti Köznevelés Törvény 11.§(1) pontja szerint „a gimnázium az a nevelési-oktatási intézmény, 

ahol általános műveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok 

megkezdésére felkészítő nevelés-oktatás folyik”. Ezt az alapelvet és a Kalocsai Szent István Gimnázium 

hagyományait és múltját, valamint a jelen kor követelményeit figyelembe véve fogalmaztuk meg 

alapvető céljainkat, és azok megvalósításához szükséges legfontosabb feladatainkat, melyek a 

következők: 

1. SZÍNVONALAS OKTATÁS 

a) Biztosítani a korszerű, sokoldalú általános műveltséget kiterjesztő és 

elmélyítő oktatást 

 A Kalocsai Szent István Gimnázium minden tanulójának kötelessége, hogy 

ismerje a magyar irodalom gyöngyszemeit, helyesen használja szóban és írásban 

egyaránt a magyar nyelvet. Fontos követelmény, hogy pontosan, szabatosan, 

választékosan tudják magukat kifejezni anyanyelvükön. Ugyanakkor a XXI. 

század elején, az Európai Unió tagjaként tudomásul kell venni, hogy csak akkor 

tudunk a határainkon túl élő emberekkel érintkezni, ha nem csak magyar nyelven, 
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hanem minél több idegen nyelven is tudunk kommunikálni. Az informatikai 

ismeretek napjainkban már alapismeretnek számítanak: nincs olyan munka, amit 

a számítógépek használata és ezen ismeretek elsajátítása nélkül el lehetne 

végezni.  

 Munkánk során törekszünk az IKT-eszközök helyes arányban történő tananyagba 

illesztésére,   digitális oktatási anyagok használatára, és diákjaink figyelmét is 

felhívjuk a modern technika tanulásban való használatára. 

 

Feladatok: 

 anyanyelvi kultúra magas színvonalú elsajáttítatása, 

 kommunikációs készség sokoldalú fejlesztése, 

 legalább egy idegen nyelv alkalmazói, egy másik alapfokon történő elsaját-

títatása, 

 korszerű, a mindennapi életben alkalmazható informatikai ismeretek megtaní-

tása,  

 a humán és a reál értékek egyenrangúságának biztosítása. 

Módszerek: 

 idegen nyelvek oktatása a kötelezőnél magasabb óraszámban, 

 informatika oktatása a kötelezőnél magasabb óraszámban, 

 nyelvi csoportbontások, 

 tanulók csoportba sorolása érdeklődésük és tudásszintjük alapján, 

 a csoportok haladási ütemének a tanulók tudásszintjéhez igazítása, 

 minden tanuló külön számítógépnél dolgozik az informatika órán,  

 az informatikán kívül más tantárgyaknál is szorgalmazzuk egyes feladatok 

számítógépen való megoldását, a házi feladat elkészítését, 

 házi versenyek, műveltségi vetélkedők szervezése, 

 színházlátogatások szervezése, 

 szorgalmazzuk és lehetőséget biztosítunk az önálló információgyűjtésre az 

interneten. 

 

b) Minden tanuló számára a továbbtanulás megalapozása 

Feladatok: 

 a tanulók egyéni igényeinek és képességeinek, eltérő haladási sebességének 

megfelelő, többszintű oktatási formák biztosítása; 

 felkészítés a középszintű és az emelt szintű érettségi vizsgákra egyaránt. 

Módszerek, eszközök: 

 a tanulók érdeklődési körének megfelelő tanulmányi lehetőségek biztosítása a 

szakirányokkal; 

 az egyes szakirányokon a szakiránynak megfelelő tantárgy(ak) tanítása 

csoportbontásban; 

 az 1. idegen nyelv és az informatika kerettantárgyhoz képest emelt óraszámú 

tanítása minden szakírányon és évfolyamon; 

 a 11. évfolyamon az I. idegen nyelv és matematika kötelező óraszámát 1 órával 

megemeljük 

 a 12. évfolyamon a kötelező érettségi tantárgyak (magyar, matematika, 

történelem, I. idegen nyelv) kötelező óraszámát 1 órával megemeljük, 
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 a 11. és a 12. évfolyamon 4 szabadon választható tanórán az emelt (2 óra) és 

középszintű (1 óra) érettségi vizsgára való felkészítés zajlik. Kötelező minden 

tanulónak 4 tanórát választani! 

 a 11. és 12. évfolyamon az emelt szintű érettségi felkészítésre járók az alapórán 

is egy csoportban tanulnak minden tárgyból. 

 Ezeknek a céloknak a teljesítéséhez szükséges a gimnáziumba jelentkező, jó ké-

pességű tanulók kiválasztása. A csoportbontások kialakításához, a megfelelő 

emelt és középszintű érettségire felkészítő csoportok beindításához a KNT 6. 

mellékletében található Gyermekek, tanulók finanszírozott heti foglalkoztatási 

időkerete által biztosított órakeretet vesszük igénybe. 

 

c) Munkába állást segítő tevékenység 

Bár gimnáziumunk alapvető célja felsőfokú tanulmányokra felkészítés, és a 

statisztikai adatok alapján tanulóink több mint 80%-a felsőoktatási intézményekben 

folytatja tanulmányait, azoknak a tanulóknak, akik az érettségi vizsgát követően nem 

kívánnak továbbtanulni, biztosítani kell a lehetőséget arra, hogy olyan ismeretekre 

tegyenek szert, amelyek segítségével a mindennapi életben munkát tudnak vállalni, 

vagy bármilyen OKJ-s képzésbe be tudnak kapcsolódni.  

Feladatok: 

 alkalmazható tudás átadása, 

 gyakorlati ismeretek elsajátíttatása. 

Módszerek: 

 gyakorlati foglalkozások, 

 OKJ követelményrendszerének betartása a tanítás során. 

 

d) A tehetséges tanulók versenyeztetése a tanulmányi, sport és kulturális 

versenyeken 

Ezeknek a feladatoknak a megvalósításához szükséges a kiemelkedő tehetségek 

kiválasztása már a 9. osztályban. Ezek után személyre szabott oktatási munkával 

lehetséges olyan felkészítés, amelynek eredményeképpen sikeres versenyzők lehetnek 

dicsőséget szerezve az iskolának, a városnak.  

Feladatok: 

 tehetséges tanulók kiválasztása, versenyekre való egyéni felkészítése, 

 biztosítani a különböző érdeklődésű, tehetségű tanulók képességeinek 

kibontakozását, 

 lehetőséget adni a tanulóknak a mindennapos testnevelésre, és a versenyekre való 

felkészülésre. 

Módszerek: 

 szakkörök szervezése a tanulók érdeklődésének megfelelően, 

 mindennapos testnevelési foglakozások, 

 egyéni felkészítés. 

Ezeknek a feladatoknak az ellátásához egyéni és csoportos felkészítést, tanórán 

kívüli foglalkozások megtartását tartjuk szükségesnek, melyhez a KNT 6. 

mellékletében található Gyermekek, tanulók finanszírozott heti foglalkoztatási 

időkerete által biztosított órakeretet vesszük igénybe.  
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2. ALKOTÓ GONDOLKODÁSRA NEVELÉS 

Feladatok: 

 a tanítási - tanulási folyamat aktív résztvevője legyen a tanuló, 

 ismerjen meg több olyan módszert, melynek segítségével tanulási folyamata 

eredményesebbé válik, 

 önálló feladatok elvégzésén keresztül hasznosítsa a megszerzett tudást, 

 képes legyen ismeretanyagának önálló gyarapítására, 

 alakuljon ki a diákokban az önálló véleményalkotás, logikus érvelés képessége. 

Módszerek: 

 változatos tanítási módszerek alakalmazása (felfedeztetés, tanulói kísérletek, 

közös projektek) 

 tananyagrészek feldolgozásához önálló kutatómunka kiadása a diákok számára, 

 tudományos előadásokra való felkészülés segítése, 

 IKT eszközök használatának ösztönzése az informatika órán kívül is, 

 tanulásmódszertani előadások, gyakorlatok, 

 meglévő önképzőkörök működtetése (színjátszókör, videó szakkör) 

 új önképzőkörök létrejöttének segítése, 

 diákönkormányzat működésének támogatása, bevonása az iskolai közélet minden 

területébe. 

 

3. EGÉSZSÉGES ÉLETRE NEVELÉS 

Feladatok: 

 tanulóinkban a rendszeres testedzés igényének kialakítása, 

 káros szenvedélyek következményeinek megismertetése, használatuk tudatos 

kerülése, elutasítása, 

 a természet megszerettetése, 

 igény kialakítása környezetük tisztaságára, 

 természet védelmének, szebbé tételének szem előtt tartása. 

Módszerek: 

 változatos testnevelési órák, 

 mindennapos testnevelés megvalósítása, 

 rendszeres iskolai sportköri foglalkozások,  

 házi sportversenyek, bajnokságok, 

 túrák, kirándulások, táborok szervezése, 

 balatoni táborozás, 

 prevenciós előadások szervezése,  

 kortárs előadók, iskolaorvos felkérése előadások megtartására, 

 témához illő videófilmek vetítése osztályfőnöki órákon, 

 tanárok személyes példamutatása minden területen. 
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4. HAGYOMÁNYTISZTELET 

Kalocsai gimnazistának lenni mindig büszkeség volt, elismerésre adott okot. A 

jezsuita atyák és a világi tanárok egyaránt komoly eredményeket értek el mind az 

oktatás, a kutatás, mind a nevelés területén. Tevékenységük emlékét őrzi a csillagda, a 

természetrajzi gyűjtemény, a könyvtárban található számtalan régi dokumentum és 

könyv, valamint a Viski Károly Múzeumban található ásványtár és éremgyűjtemény. 

Ezeket a gyűjteményeket, valamint Kalocsa további értékeit, nevezetességeit minden 

tanulónknak látni, ismernie kell. 

  

Feladatok: 

 minden tanuló ismerje meg gimnáziumunk történetét, 

 minden tanuló személyesen győződjön meg az iskolában található emlékekről,  

 alakuljon ki diákjainkban az iskolához való kötődés érzése, 

 erősíteni kell diákjainkban a városhoz, a régióhoz, hazához való kötődést, 

 a tanulók a tanárokkal együtt ápolják az iskola, a város hagyományait, nemzeti 

értékeinket. 

Módszerek: 

 a 9. évfolyamos tanulók az osztályfőnök vezetésével járják be az épületet, 

 természetrajzi gyűjtemény megtekintése,  

 közös tanórák a Visky Károly Múzeumban, az Érseki Levéltárban, az Érseki 

Könyvtárban, 

 közös projektek a Kalocsai Kulturális Központ és Könyvtárral, 

 város nevezetességeinek (Főszékesegyház, Érseki kastély, Érseki könyvtár, 

Katona István ház stb.) felkeresése, a gyűjtemények megtekintése, 

 iskolatörténeti vetélkedő szervezése, 

 iskolai ünnepségek szervezése nemzeti ünnepeinken, 

 stúdióműsorok, megemlékezések egyéb ünnepeken, emléknapokon,  

 kapcsolattartás az öregdiákokkal, 

 az elhunyt és Kalocsán eltemetett tanárok sírjának ápolása, Halottak napján 

megemlékezés a sírjuknál,  

 találkozó a nyugdíjas tanárokkal. 

5. SZAKMAI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS 

 intézményünk tanárai folyamatosan felülvizsgálják, elemzik saját pedagógiai 

gyakorlatuk folyamatát, önreflexiót alkalmaznak; 

 követik a szakmai eredmények alakulását; 

 kihasználják a továbbképzések lehetőségeit; 

 kapcsolatot tartanak a környékbeli általános iskolák, valamint a továbbtanulási 

lehetőségeket nyújtó egyetemek, főiskolák képviselőivel; 

 részt vesznek pályázatokban, intézményi innovációban; 

 rendszeresen tájékozódnak a digitális oktatási anyagokról, eszközökről és azok 

tanórába illesztési lehetőségéről; 

 mindennapi tevékenységük során kiemelt fontosságúnak tartják a kollégák 

közötti állandó szakmai kapcsolattartást, illetve a diákokkal folytatott 

kommunikációt. 
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6. SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK 

A NKT 62.§ (1) a. pontja alapján a pedagógus „nevelő és oktató munkája során 

gondoskodjék a gyermek személyiségének fejlődéséről, tehetségének 

kibontakoztatásáról, ennek érdekében tegyen meg minden tőle elvárhatót, figyelembe 

véve a gyermek egyéni képességeit, adottságait, fejlődésének ütemét, szociokulturális 

helyzetét”.  

A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS CÉLJAI: 

általános: a minden emberben benne rejlő fejlődési lehetőségek minél teljesebb 

megvalósulásának, a tanulói személyiség teljes kibontakozásának segítése;  

konkrét: az esélyegyenlőséget és az egyes tanulók fejlettségét, lehetőségeit, 

érdeklődését figyelembe vevő nevelés, olyan iskolai életmód megszervezése 

és működtetése, amelyben a tanuló a nevelési folyamatnak nemcsak tárgya, 

hanem alanya is. 

A személyiségfejlesztő oktatás csak akkor lesz sikeres, ha nevelési, tanítási, tanulási 

folyamata teret ad a színes, sokoldalú iskolai életnek. A személyiségfejlesztés 

mozzanatai – tapasztalat, tudatosítás, gyakorlás, öntevékenység – közül a 

középiskolában már az öntevékenység fejlesztésén van a hangsúly. Ennek 

megvalósítása érdekében a következőket kell megvalósítani: 

 színes, sokoldalú iskolai élet megteremtése, 

 együttműködési készség kialakítása a tanulókban, 

 helyes önismeretre nevelés, önreflexió gyakorlata, 

 tanulók osztályhoz, iskolához való kötődésének erősítése, 

 család szerepének, fontosságának erősítése, családi életre nevelés. 

A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS TERÜLETEI: 

TANÓRÁK KERETÉBEN VÉGZETT SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

 minden tanórán van erre lehetőség; 

 osztályfőnöki óra kiemelten; 

 drámapedagógia. 

SPORTKÖRÖK KERETÉBEN VÉGZETT SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

 mindennapos testnevelés, 

 sportkör. 

TANULMÁNYI, KULTURÁLIS, SPORTVERSENYEK KERETÉBEN VÉGZETT 

SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

 Egyéni versenyek: OKTV, megyei versenyek, Arany Dániel Matematika 

Verseny, Mikola Fizika Verseny, Lóczy Földrajz Verseny, stb.  

 Csapatversenyek: Disputa, Wallenberg, elsősegély-nyújtás, stb. 

 Sportversenyek: kézilabda, röplabda, mezei futás, labdarúgás, sakk stb. 

SZAKKÖRÖK, ÉRDEKLŐDÉSI KÖRÖK KERETÉBEN VÉGZETT 

SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

 igény szerint szakkörök választásának lehetősége 

 képzőművészeti pályázatok 
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PROJEKT KERETÉBEN VÉGZETT SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ TEVÉKENYSÉGEK 

Az „EFOP 3.2.6-16-2016-00001 A tanulók képességkibontakoztatásának 

elősegítése a köznevelési intézményekben” projekt keretében, a Magyar 

Képzőművészeti Egyetem partnerintézményeként, a partner egyetem által biztosított 

tananyagok és módszertani támogató dokumentumok ismeretében az intézményünk 

által kiválasztott szakmai programok tananyagát, módszertanát a helyi tantervünknek 

megfelelően felhasználjuk, alkalmazzuk a tanórai tevékenységekben (beleértve a 

fakultációkat, a projekt alapú vagy az epochális tanulásszervezési formákat is), valamint 

a tanórán kívüli egyéb nevelő-oktató munkában, a helyi tantervi és tantárgyi 

programoknak megfelelően a szakkörökben, a szabadidős tevékenységek során, nyári 

táborokban. 

EGYÉB LEHETŐSÉGEK 

 István Napok,  

 DÖK rendezvények, sportnapok,  

 balatoni tábor,  

 sporttáborok: kenutúra, biciklitúra 

 iskolai rendezvények: ismerkedési est, farsangi vetélkedő, szalagavató, 

fordított nap, stb. 

 iskolai ünnepek: nemzeti ünnepek műsorai, iskolai megemlékezések,  

 iskolagyűlések 

 osztályrendezvények: osztálykirándulások, színházlátogatások, évfolyam 

vetélkedők, stb. 

 kortárscsoportok spontán szerveződésében megvalósuló személyiség-

fejlesztés 

 testvériskolai programok, külföldi diákcsere, 

 stb. 

SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ FELADATAINK:  

 Önismeret kialakítása. 

 Szociális készségek fejlesztése, a tanulói együttműködés különböző 

formáinak alkalmazása: páros és csoportmunka, projektmunka, otthoni 

egyéni feladatok vállalása.  

 A tanulási motiváció kialakítása, fejlesztése. Az érdeklődés, a megismerési 

vágy fenntartása. 

 Az új oktatásszervezési eljárások alkalmazásával a személyiség komplex 

fejlesztése. 

 A felelősségvállalás megalapozása az együttműködésre épülő kooperatív 

csoportmunkában.  

 A gyermekek sokoldalú megismerése, a személyiség fejleszthető 

képességeinek minél előbbi felismerése, sokoldalú fejlesztése. 

 Sajátos, sokszínű szakmai lehetőségeinkkel a differenciált 

képességfejlesztés, a műveltségi hátrányok csökkenése, tehetségfejlesztés, 

alkotóképesség fejlesztése. 

 A helyes tanulási szokások kialakítása, a tanulás tanítása, az élethosszig tartó 

tanulás képességének megalapozása, a reális továbbtanulás előkészítése 

 A gyermekek, tanulók erkölcsi, érzelmi, gyakorlati képességeinek 

fejlesztése. 
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 Kommunikációs kultúrára nevelés, digitális kompetencia alkalmazása 

 Az ön- és társértékelési kompetenciák kialakítása, fejlesztése. 

A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS ESZKÖZEI: 

Direkt Indirekt 

Segítségadás közösségi tevékenységek 

Személyes példaadás rendezvények látogatása 

Gyakoroltatás szülői értekezlet 

Ellenőrzés fogadóóra 

Számonkérés 

nyílt óra 
értékelés 
 
önértékelésre ösztönzés 

Beszélgetés 
 

iskolai rendezvények 

 osztálykirándulás 

 osztályfőnöki óra 
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IV.  Egészségfejlesztés 

Az egészségfejlesztés az összes nem terápiás egészségjavító módszer gyűjtőfogalma. Magába foglalja 

az egészségnevelést, a prevenciót, a mentálhigiéné, az egészségfejlesztő szervezetfejlesztés, az 

önsegítés feladatait, módszereit. Tehát az egészségfejlesztés az a folyamat, amely képessé teszi az 

embereket az egészséget meghatározó tényezők felügyeletére és ezáltal egészségük javítására. 

Az egészségnevelés olyan változatos kommunikációs formákat használó, tudatosan létrehozott tanulási 

lehetőségek összessége, amely az egészséggel kapcsolatos ismereteket, tudást és életkészségeket bővíti 

az egyén és a környezetében élők egészségének előre mozdítása érdekében.  

Az egészségnevelés célja, hogy a tanuló képes legyen objektíven felmérni saját egészségi állapotát, 

ismerje az egészségkárosító tényezőket, azok veszélyeit. El kell érni, hogy az egészségéért tegyen 

valamit, alkalmazza a megtanultakat. Ezt legjobban akkor tudja elsajátítani, ha erre a tanórán 

alkalmazott alternatív módszerek alkalmazására, vagy az azon kívüli programok keretében lehetőséget 

kapnak a diákok. Különösen hatékony, ha ezek a programok a pedagógusok, neves helyi vagy akár 

országosan ismert szereplők és a család együttes részvételével történik. 

Az iskola feladatai ezért a következők: 

 minden rendelkezésre álló eszközzel elősegíteni a tanulók és a tanárok egészségének 

védelmét, az egészség fejlesztését és az eredményes tanulást; 

 együttműködés az egészségügyi és gyermekvédelmi szakemberekkel; 

 egészséges környezet kialakítása, 

 egészséges étkezés, testedzés, a szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása. 

Fontosnak tartjuk tanulóink következetes szemléletalakítását, a helytelen szemléletek megváltoztatását 

próbáljuk elérni. Tanulóink életmódjának helyes irányba terelése, az egészséges életmód igényének 

kialakítása a nevelési cél. Nemcsak a balesetek, sérülések, betegségek megelőzésének módjára tanítjuk 

meg gyermekeinket, hanem az egészséges állapot örömteli megélésére is neveljük őket. Tanulóinknak 

a harmonikus életet értékként kell tisztelniük, elfogadó és segítőkész magatartást kell tanúsítaniuk beteg, 

sérült és fogyatékos embertársaik iránt. Igényesnek kell lenniük a lelki élet valamennyi területén, 

szeretetteljes életmódra törekedni.  

Pedagógusaink a tanórákon és azokon kívül is ismertetik az otthoni, iskolai, közlekedési környezet 

leggyakoribb egészséget és testi épséget veszélyeztető tényezőit és elkerülésének módjait. Más 

tantárgyak tananyagához is szervesen kapcsoljuk ezen ismeretanyagot (pl. matematika órai statisztikai 

számítások a dohányzás és betegségek rizikófaktorára vonatkoznak). 

A helyes életvitel elsősorban saját életvitelünkkel személyes példamutatással valósítható meg. Csak 

olyan értékrendet közvetíthetünk, amely szerint élünk. Pozitív érzelmi azonosulás esetén elérhetik 

pedagógusaink, hogy tanulóikat cselekvésre, aktiválásra ösztönözzék. 

A fentiek megvalósításához a pedagógusok, az iskolaorvosok és védőnők együttműködése alapvetően 

fontos. Az egészségfejlesztési tevékenységek megvalósítása érdekében fogjanak össze, bevonva egyéb 

segítőket, elsősorban a szülőket.  

Az iskolai környezet, mint élettér védeni hivatott tanulóit, biztosítja egészséges fejlődésüket. 

Programunk csak akkor lehet hatékony, ha a család és az iskola hasonló értékeket közvetít, egységes 

egészségnevelő hatás éri a tanulót. Az iskolának és a családnak össze kell fogni a közös cél érdekében, 

hogy a gyermek képes legyen a helyes életmódot, viselkedési módokat, értékrendjét megválasztani, s 

tartózkodjon a szélsőséges magatartásformáktól, káros szenvedélyektől. 

A Kalocsai Szent István Gimnázium a fentiek figyelembevételével dolgozta ki egészségnevelési 

programját, amely a Helyi tanterv rész Egészségnevelési és környezeti nevelési elvek című fejezetben 

részletesen olvasható. 
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V. Közösségfejlesztés, az iskola szereplőinek együttműkö-

dése 

A közösségfejlesztés az a folyamat, melynek során közösségi csoportokon keresztül fejleszti az emberek 

képességét arra, hogy aktív tagjai legyenek a társadalomnak, csoportosan, más emberekkel 

együttműködve oldjanak meg problémákat, végezzék el feladataikat, munkájukat úgy, hogy mind 

önmaguk, mind mások számára az elfogadható legyen. A közösségfejlesztés során nagy hangsúlyt kell 

fektetni az emberi jogok gyakorlására, az egyenlőség és a sokszínűség elfogadására. Fontos cél, hogy 

minden tanulóban kialakuljon a közösségért érzett felelősség tudata, és az érzés, hogy a közösségért 

tudnak tenni valamit. 

A Kalocsai Szent István Gimnáziumban a közösségfejlesztésnek számos területe van: 

közösségfejlesztés zajlik tulajdonképpen minden tanórán, de különösen az iskolai vagy 

osztályrendezvényeken. A közösségi szellemet erősítik a különböző iskolai tanulmányi, kulturális és 

sportversenyek, vetélkedők is. A gimnázium hírnevét öregbítő eredmények elismerése az iskola 

közössége előtt is megtörténik. Félévkor és év végén az osztályok tanulmányi eredményét 

nyilvánosságra hozzuk, a kimagasló eredményeket elért tanulók nevét az iskola közössége előtt 

ismertetjük. A tanárok feladata – elsősorban az osztályfőnöké – , hogy ráébressze a tanulókat a közösségi 

élet szépségeire, a közös munkavégzés örömére, szükségességére. Feladatuk az is, hogy a közösség 

együttműködési szabályait megtanítsa, betartassa a tanulókkal. Az osztályfőnök külön felelőssége, hogy 

segítse az osztály tagjainak mielőbbi közösséggé válását és bekapcsolódását az iskolai közösségi életbe. 

A közösségfejlesztés fontos eszközei az osztályrendezvények: tanulmányi kirándulások, közös 

színházlátogatások, és az osztály részvétele az iskolai rendezvényeken. A közösségi életre, a mások 

elismerésére, a többi emberre való odafigyelésre nevelésnek a nyári balatoni táborozás kimagaslóan jó 

módja. 

A Kalocsai Szent István Gimnázium a kirándulások, táborozások, színházlátogatások szervezését és 

megvalósítását mindenképpen fontosnak tartja. A szervezését igen, a költségét sajnos nem tudjuk 

vállalni. Ezért a tanulók számára ezek a programok nem kötelezőek. Szervezését is csak abban az 

esetben indítjuk el, ha a tanév eleji szülői értekezleten az adott osztály szülői közössége vállalja a 

felmerülő költségeket. A szociálisan rászoruló tanulókat az iskola alapítványa az alapszabályban 

meghatározott módon támogatni tudja. 

A Kalocsai Szent István Gimnáziumban hagyomány, hogy az iskolai megemlékezések, ünnepségek 

megszervezése, műsor készítése, előadása egy-egy osztály feladata. Ennek tervét, a feladatok kiosztását 

a tanév elején a DÖK képviselői és az osztályfőnökök beszélik meg értekezletükön. A tanulók a műsort 

az osztályfőnök irányításával önállóan készítik el. A Kalocsai Szent István Gimnázium - az 

együttműködés kultúrájának kialakítását segítő – rendezvényei a következők: 

 az István Napok, 

 az ismerkedési est, 

 a farsangi vetélkedő, 

 szalagavató, 

 a különböző osztályrendezvények, 

 iskolai ünnepélyek, 

 iskolai emlékműsorok. 

Az osztály közös csapatot indíthat a különböző iskolai sportversenyeken, házi bajnokságokon. 

A gimnáziumban a közösségi életre nevelésnek további fontos színtere a színjátszó kör is, ahol tanulóink 

együtt készülhetnek fellépéseikre, amivel iskolánk hírnevét öregbíthetik.  

A Kalocsai Szent István Gimnáziumban a tanulói érdekképviselet érvényesítésére diákönkormányzat 

működik. Tagjai iskolánk tanulói, tevékenységük kiterjed a tanulókat érintő minden kérdésre. 
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Munkájukat egy segítő tanár koordinálja, támogatja. A diákönkormányzat tevékenységét a Szervezeti 

és Működési szabályzatban foglaltak alapján végzi.  

Az iskola intézményvezetője felelős a közösségi szolgálat megszervezéséért, továbbá gondoskodnia kell 

arról, hogy az intézményben a tanuló előmenetelét rögzítő dokumentumaiban a közösségi szolgálatának 

végzését megfelelő módon – az adatvédelmi szabályok szigorú betartásával – nyilvántartsák, és 

folyamatosan vezessék. 

A közösségi szolgálat megszervezésének első lépcsőfoka, hogy az intézményvezető kijelöli a program 

megvalósulásáért felelős pedagógusokat. Az intézményvezető felelőssége a pedagógusok kijelölése 

mellett a program színvonalas megszervezésére és lebonyolítására, fenntartására is kiterjed. A kijelölt 

pedagógusok koordinálják a programot, melyhez fel kell térképezni a helyi lehetőségeket, azokat a 

helyszíneket és tevékenységeket, melyek lehetővé teszik a tanulók számára az 50 órás szolgálat 

teljesítését. 

További fontos feladat, hogy a tanulókat tájékoztassák a választható lehetőségekről. Ezt követően a 

tanulóknak lehetőséget kell biztosítani, hogy önként választhassák ki azt a helyet és tevékenységet, 

amely számukra a legvonzóbb, leghasznosabb, és amelyhez kellően motiváltak, hogy ott valóban 

hasznosan töltsék el a „szolgálati” idejüket. 

A közösségfejlesztésben, a beilleszkedésben, a közösség szabályainak betartatásában a szülők 

segítségére is számítunk. 
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VI. A pedagógusok intézményi feladatai, az osztályfőnöki 

munka tartalma 

A PEDAGÓGUS FELADATAI 

1) A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény alaptevékenységét – a nevelő-oktató munkát – 

közvetlenül végző alkalmazott.  

2) A pedagógus munkaköri kötelessége, hogy részt vegyen a nevelőtestület munkájában, így 

a) megtartsa tanóráit, 

b) megtartsa a szaktanári fogadóórákat, 

c) jelen legyen a nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, 

d) a különböző vizsgákon, versenyeken és rendezvényeken – a beosztás szerint – 

felügyeljen, 

e) részt vegyen az érettségi vizsgabizottság munkájában. 

3) A szaktanár (pedagógus) nevelő és oktató tevékenysége keretében gondoskodik a munka- és 

balesetvédelmi előírások betartásáról, a tanuló testi épségének megóvásáról, erkölcsi 

védelméről, személyiségének fejlődéséről, továbbá az ismereteket tárgyilagosan és 

többoldalúan közvetíti a tanulók számára. 

4) A pedagógus munkáját az iskola pedagógiai programja szerint, a középszintű érettségi vizsga 

– az emelt szintű érettségi vizsgára készítő tanórákon az emelt szintű érettségi vizsga – 

követelményeinek szem előtt tartásával önállóan végzi. A tananyag ütemezését a megfelelő 

szakmai munkaközösséggel egyezteti és egyéni döntésében a munkaközösség véleményét 

figyelembe veszi. 

5) A nevelő-oktató munka során a pedagógus – az általa vezetett tanórákon – maga határozza 

meg 

a) az előírt tananyag ütemezését, 

b) a segédanyagokat, 

c) az előadás és számonkérés módszereit. 

6) A pedagógus tanítási munkáját az órarend szerint végzi.  

7) Feladatai különösen: 

a) a tanítási órák és a délutáni foglalkozások (pl. szakkör) megtervezésével, 

előkészítésével, vezetésével és értékelésével (PDCA-ciklus) kapcsolatos nevelési-

oktatási feladatok ellátása; 

b) tanítványai munkájának folyamatos ellenőrzése és – megfelelő számú érdemjeggyel 

történő – értékelése; 

c) a tanulás hatékonyabbá tétele érdekében mérési- és értékelési eredményeit 

felhasználja a gyakorlatban; 

d) az érdemjegyek, a tanulói mulasztások és a tanórákon elvégzett tananyag pontos 

adminisztrálása az elektronikus naplóban; 

e) az éves munkatervben elfogadott programokban való aktív részvétel (tervezés, 

előkészítés, szervezés, jelenlét); 

f) az ügyeletek beosztás szerinti ellátása (pl. tanulmányi versenyek, vizsgák, iskolai 

rendezvények); 

g) a szaktanári fogadóórák megtartása; 

h) részvétel a tanári megbeszéléseken, értekezleteken és konferenciákon; 

i) az érettségi vizsgabizottság munkájában való részvétel; 
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j) a hiányzó kolléga – külön utasításra történő – szakszerű és nem szakszerű 

helyettesítése; 

8) szaktárgyi, módszertani és pedagógiai ismereteinek fejlesztése.A pedagógus figyeljen az 

épületben észlelhető rongálásokra, és ezeket jelezze az iskola vezetőinek. 

AZ OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKA TARTALMA 

1) Az osztályfőnök az osztályközösségek pedagógus vezetője.  

2) Az osztályfőnök a diákönkormányzatot segítő tanárral közreműködve végzi munkáját. 

3) Az osztályfőnök feladatai különösen: 

a) A pedagógia programban rögzített elveknek megfelelően neveli az osztály tanulóit, 

figyelemmel kíséri személyiségük fejlődését. 

b) Koordinálja és segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját. 

c) Segíti az osztály szülői közösségének együttműködését, az SZMK munkáját. 

Rendszeres kapcsolatot tart az osztály SZMK tagjaival. 

d) Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az esetleges problémákat és 

azok okait igyekszik időben feltárni, segít azok megoldásában. Ha szükséges, értesíti 

a szülőket és/vagy az iskola vezetőségét. 

e) Segíti a tanulók együttműködését, a DÖK munkáját. 

f) Az osztály, illetve az DÖK javaslatainak figyelembe vétele után – az osztályozó 

konferencián a kollégákkal egyeztetve – minősíti a tanulók magatartását és 

szorgalmát. 

g) Az éves munkatervben meghatározott időben szülői értekezleteket és fogadó órákat 

tart. 

h) Ellátja az osztállyal kapcsolatos adminisztratív teendőket, azaz vezeti és ellenőrzi: 

 az anyakönyvet; 

 az osztályozó és haladási naplót; 

 a tanulói hiányzásokat és azok igazolásait; 

 az érettségivel, a továbbtanulással kapcsolatos iratokat, 

 az 50 órás közösségi szolgálattal kapcsolatos dokumentációt. 

i) Igazolja a tanulók távollétét. 

j) Szülői kérésre engedélyt adhat összesen három napig terjedő távolmaradásra. 

k) Közreműködik a tanórán kívüli foglalkozások meghirdetésében és szervezésében. 

Ennek keretében osztálydélutánt, színházlátogatást, tanulmányi osztálykirándulást, 

balatoni táborozást és más hasznos szabadidős programot szervezhet. 

l) Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, esetleges segélyezésére. 

m) Tájékoztatja a tanulókat az őket érintő határozatokról, szabályokról, illetve a 

munkatervben szereplő feladatokról. 
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VII. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos 

pedagógiai tevékenység 

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓKKAL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI 

TEVÉKENYSÉG 

A KNT. 4.§ 25.) pontja szerint sajátos nevelési igényű (SNI) gyermek, tanuló az a különleges 

bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján 

mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása 

esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral 

(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. 

A Kalocsai Szent István Gimnáziumba jelentkező tanulók a felvételi jelentkezés során jelezhetik, 

hogy SNI-ek. Már a felvételi írásbeli vizsga során igyekszünk minden olyan feltételt biztosítani 

számukra, ami lehetővé teszi a zavartalan felvételi dolgozat megírását (pl. nagyított feladatlap, 

időhosszabbítás, stb.). A felvételt nyert tanulók esetében igyekszünk minimálisra csökkenteni azokat 

a hátrányokat, amelyek a tanulási-tanítási folyamatban felléphetnek. Nagyobb figyelmet szentelünk 

a tanuló beilleszkedésének megkönnyítésére. Figyelembe vesszük fogyatékosságait az órarend és a 

teremrend kialakításában. Szükség esetén egyéni felkészítéssel, korrepetálással segítjük a minél jobb 

tanulási hatékonyságot. Ugyanakkor ügyelünk arra is, hogy az SNI-s tanulóval egy közösségbe – 

osztály, csoport – kerülő tanulókat se érje semmilyen hátrány  

BEILLESZKEDÉSI, TANULÁSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ 

PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG 

A KNT. 4.§ 3.) pontja szerint beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

gyermek, tanuló az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői 

bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, 

társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, 

közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos 

tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek.  

Iskolánk tanulói között kevés olyan van, akivel nehéz bánni. Olyan tanuló azonban szinte minden 

évfolyamon akad, akinek beilleszkedési nehézségei támadnak, akivel lényegesen több magatartási 

probléma van, mint társaival. Az ilyen tanuló kiszűrése a szaktanár valamint az osztályfőnök, az 

ifjúságvédelmi felelős, az iskolaorvos feladata. Személyes beszélgetésekkel, a szülőkkel való 

találkozással az osztályfőnöknek fel kell derítenie a tanuló viselkedésének okát, és segítséget kell 

nyújtani a probléma megoldásához. Ha szükségesnek látja, a szülőt a nevelési tanácsadóhoz, 

szakértőhöz, pszichológushoz kell irányítani. 

A magatartási zavarok oka gyakran az, hogy a tanulónak tanulási nehézségei vannak. Ez sokszor 

valamilyen betegségre (pl. dyslectia) vezethetők vissza. Szakértői vélemény alapján az ilyen tanulók 

az egyes tantárgyak, tantárgyrészek értékelésétől mentesülhetnek. Ezek a tanulók az érettségi vizsgán 

az adott tantárgy helyett másikat választhatnak, illetve hosszabb felkészülési időt kell biztosítani, 

írásbeli esetén pedig lehetővé kell tenni pl. számítógép használatát.  

KIEMELTEN TEHETSÉGES TANULÓVAL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG  

A KNT. 4.§ 14.) pontja szerint 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. 
A tehetséggondozás minden iskolának alapvető feladatai közé tartozik. Kiemelten így van ez a 

Kalocsai Szent István Gimnázium esetében. Iskolánkba jelentkező tanulók mindegyike felsőfokú 
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végzettségre vágyik, és azért választja gimnáziumunkat, hogy felkészítsük a felsőfokú 

tanulmányokra.  

A hozzánk jelentkező 8. osztályos tanulók az alábbi hat szakirány közül választhatnak: 

 angol nyelvi; 

 német nyelvi; 

 társadalomtudományi; 

 természettudományi; 

 műszaki; 

 informatika; 

A szakirányok közös jellemzője, hogy a szakiránynak megfelelő egy vagy két tantárgyat emelt 

óraszámban és csoportbontásban tanítjuk a 9. és a 10. évfolyamon. A 11-12. évfolyamon összesen 

heti 4 tanórában, 2 tantárgyból készülhetnek a tanulók az emelt szintű érettségi vizsgára. A választott 

tantárgyak és a kötelező érettségi tantárgyak tanóráin csoportbontásban folyik az oktatás. 

Tehetséges tanulóinkat a létező legtöbb tanulmányi versenyen elindítjuk. A versenyre való 

felkészítés részben a kötelező tanórákon, részben azon kívül valósítjuk meg. Azon tanulóinknak, akik 

túljutottak az első fordulón, lehetővé tesszük, hogy egyéni vagy kiscsoportos foglakozások keretében 

készüljenek a további megmérettetésre.  

Diákjainkat arra bíztatjuk, hogy induljanak el különböző pályázatokon képzőművészeti, irodalmi és 

egyéb alkotásaikkal, mérjék meg tehetségüket. Ehhez minden segítséget megadunk nekik. 

Szintén a tehetséggondozás célját szolgálják hagyományos diákköreink (színjátszó kör, video 

szakkör, stúdió) is.  
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VIII. A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban 

való részvételi jogai gyakorlásának rendje 

A tanulók legfontosabb képviseleti fóruma a diákönkormányzat. Az iskolai diákönkormányzat az 

osztályokra, mint feltételezett közösségekre épül. A diákok érdekképviseletét, a diákélet szervezését 

választott testület (DÖK) látja el az osztályfőnök támogatásával. A testületbe az osztály bármely 

tanulója beválasztható. Az osztályokban működő diákszervezetek munkáját is választott iskolai testület 

irányítja. A testület tagjait az osztályok küldöttei választják. A testületbe az iskola bármely tagja 

beválasztható, kivéve azt, aki ellen a választás időpontjában fegyelmi eljárás folyik. Az iskolai 

diákönkormányzat tevékenységét a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak határozzák meg.  

A diákönkormányzat munkáját a tantestület egy tagja segíti. Ő a közvetlen kapcsolattartó az iskola 

vezetése és a diákok között. 

A KNT. 48.§ (4) pontja szerint a diákönkormányzat véleményét ki kell kérni az iskolai SZMSZ 

jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt, a tanulói szociális juttatások elosztási 

elveinek meghatározása előtt, az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, a 

házirend elfogadása előtt. Ezeken felül a KNT végrehajtásáról szóló 20/2012. EMMI rendelet 120.§ (5) 

pontja szerint a DÖK véleményét ki kell kérni a következőkben is:  

 a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál, 

 a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához, 

 a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez, 

 az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához, 

 az egyéb foglalkozás formáinak meghatározásához, 

 a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához, 

 az intézményi SZMSZ-ben meghatározott ügyekben. 

A véleménynyilvánítás írásban történik. Miután a DÖK tagjai megismerték a véleményezési anyagot, 

írásba foglalják az arról alkotott véleményüket. A dokumentumot a DÖK vezetője aláírásával hitelesíti, 

majd eljuttatja az igazgatónak. 

A DÖK egy tagjával képviselteti magát a fegyelmi eljárás során felállított bizottságban. Ott egyenrangú 

partnerként vesz részt a fegyelmi tárgyaláson, kérdéseket tehet fel az üggyel kapcsolatban, véleményt 

nyilváníthat. A döntések során szavazati jog illeti meg. 
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IX. A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény 

partnerei közötti kapcsolattartás 

A SZÜLŐKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI 

Az iskola feladata, hogy lehetőséget teremtsen a szülő számára jogai gyakorlására, illetve hogy 

segítse a szülőt kötelessége teljesítésében. E feladatok megvalósítását teszi lehetővé a szülők 

bevonása az iskolai közéletbe. A Kalocsai Szent István Gimnázium minden szülői kezdeményezést 

szívesen fogad, és – lehetőségeihez mérten – támogat. 

Az iskola lehetővé teszi, hogy a szülők már az iskolaválasztás időszakában megismerkedjenek az 

iskola házirendjével, nevelési és oktatási célkitűzéseivel, módszereivel, eszközeivel. Minden 

tanévben a felvételi vizsgát megelőzően a 8. osztályosoknak és szüleiknek Nyílt napot szervezünk. 

Ezen kívül igyekszünk eljutni az összes olyan általános iskolába, ahol továbbtanulási szülői 

értekezletet tartanak, és ott tájékoztatást adunk gimnáziumunkról. 

A szülők jogaiknak személyesen vagy meghatalmazott képviselő által (SZMK) szerezhetnek 

érvényt. 

A tanári kar a közvetlen információcsere több módját kínálja a szülők számára. Információcsere 

történhet egyrészt egyéni igény alapján az ellenőrző könyv útján. Gimnáziumunkban ugyanakkor 

elektronikus naplót használunk, melyhez azonosító és jelszó alapján minden szülő hozzáférhet, ha 

ezt az osztályfőnöknél írásban jelzik. Az elektronikus napló nem csak gyermekük tanulmányi 

előmenetelének naprakész követésében nyújt segítséget, hanem az üzenőfal és a levelezés funkcióval 

közvetlenül is kapcsolatba lehet lépni az osztályfőnökkel vagy a szaktanárral. Esetenként szükséges 

lehet a családlátogatás is. A tanár megismerkedhet a diákját körülvevő társadalmi és kulturális 

környezettel, illetve a család szociális helyzetével. Fogadóórákra félévente kétszer, szülői 

értekezletekre évente két alkalommal kerül sor. Ezeken a szülő személyesen gyűjthet információkat 

gyermeke fejlődéséről. A Szülői Munkaközösség évente egy alkalommal – szükség esetén többször 

is – értekezletet tart, ahol az iskola vezetése tájékoztatja az SZMK tagjait az iskola működésével 

kapcsolatos eseményekről, tervekről. Szükség esetén erre frontális szülői értekezleten – az összes 

szülő bevonásával – kerül sor. 

A szülő a szaktanár beleegyezésével megtekintheti az írásbeli dolgozatokat és észrevételt tehet. Nem 

kötelező, de javasolt, hogy a felméréseket és az ún. „röpdolgozatokat” a szaktanár hazaküldje és 

láttamoztassa a szülőkkel. 

Az iskola minden rendezvényén szívesen látott vendégek a szülők. Különösen vonatkozik ez a 

kulturális rendezvényeinkre és az István Napok rendezvénysorozatára, ahol személyes résztvevői és 

hallgatói lehetnek tanulóink különböző előadásinak. 

A szülő támogatóként is részese lehet az iskolai közéletnek. Erre az iskola „Kalocsai Szent István 

Gimnázium Tanulóifjúságáért” Alapítványa és a Baráti Kör nyújt lehetőséget és teret. 

A TANULÓKKAL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI 

Az iskola tanulói a közoktatási törvény értelmében diákköröket hozhatnak létre, melyek 

működésének célja, hogy a diákok az őket érdeklő témával foglalkozhassanak, kapjanak 

munkájukhoz segítséget. Kiemelt feladat a tanulók kommunikációs készségének, kezdeményező 

képességének, kulturált és határozott fellépésének fejlesztése. A működés feltétele, hogy 

rendelkezzen diákvezetővel és állandó létszámmal (legalább 5 fő). A diákkörök maguk dolgozzák 

ki, hogy mivel akarnak foglalkozni, maguk kérhetik fel felnőtt segítőiket, de az intézményvezető 

jóváhagyását előzetesen ki kell kérniük. A diákköröknek nem fontos egész évben működniük, 

alakulhatnak egy konkrét céllal is. 
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A diákönkormányzat és a diákkörök kapcsolatot létesíthetnek iskolán kívüli diákszervezetekkel is. 

A külső diákszervezeteknek jogszerű szervezeti és működési szabályzattal kell rendelkezniük.  

A diákpanaszok az iskola több fórumán is kezelhetők. Ha egy diák úgy véli, hogy őt sérelem érte, 

panasszal fordulhat az osztály vezető testületéhez, az iskolai diákbizottsághoz, az osztályfőnökhöz, 

illetve az igazgatóság bármely tagjához. A panaszról értesült fél kötelessége a panasz kivizsgálása, 

és – ha indokolt – orvoslására kísérletet kell tennie. Kiskorú tanuló esetén panasszal élhet a szülő is. 

A tanuló az őt tanító pedagógus munkájáról többféleképpen és több alkalommal nyilváníthat 

véleményt: 

 bármikor, ha ezt a tanár lehetségessé teszi (például felkéri erre a diákot), 

 osztályfőnöki órán bármikor, 

 intézményvezetőnél bármikor. 

Ha kinyilvánított vélemény - akár pozitív, akár negatív - megerősítést nyer, az iskolavezetés későbbi 

döntései során köteles ezt figyelembe venni.  

A tanári kar szándéka ösztönözni a diákokat arra, hogy közszolgálatai tevékenységet vállaljanak. A 

vállalás lehet egyéni és közösségi is. 

EGYÉB PARTNEREKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI 

Az intézmény fenntartója és működtetője a Bajai Tankerület, amelynek vezetőjével és dolgozóival 

az intézményvezető, helyettesei valamint az iskolatitkár folyamatosan tartják a kapcsolatot szóban 

és írásban.  

Az intézményt támogató Kalocsai Szent István Gimnázium Tanulóifjúságért Alapítvány 

kuratóriumával az intézményvezető tartja a kapcsolatot szóban és írásban. Az alapítvány alapító 

okirata szerint az intézményvezető mindenkori tagja a kuratóriumnak. 

Az intézményvezető és helyettesei kapcsolatot tartanak fenn Kalocsa és környező települései 

általános iskoláival és évente tájékoztatják azokat a felvételi eljárásról, valamint a Kalocsai Szent 

István Gimnáziumba beiskolázott volt diákjaik tanulmányi előmeneteléről. A kapcsolattartás a 

munkavégzés más területeire is kiterjed.  

Az intézményvezető és helyettesei kapcsolatot tartanak fenn Kalocsa összes középiskolájával, 

valamint a Bajai Tankerület összes iskolájával. 

Az intézményvezető kapcsolatot tart fenn az egykori diákok által létre hozott Baráti Kör 

elnökségével. 

Az intézményvezető és helyettesei kapcsolatot tartanak fenn a különböző felsőoktatási 

intézményekkel, segítve ezzel az érettségiző tanulók továbbtanulását. 

Az iskola egészségügyi szolgálattal – iskolaorvos, védőnő – az intézményvezető-helyettes tartja a 

kapcsolatot. 

A gyermekjóléti szolgálattal – szükség esetén – az intézményvezető-helyettes és az osztályfőnökök 

tartják a kapcsolatot. 

Az intézményt külső kapcsolataiban az intézményvezető, vagy az általa megbízott személy, az 

intézményvezető távollétében az SZMSZ helyettesítési rendje szerint a helyettesítők képviselik. 
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X. A tanulmányok alatti vizsgák szabályai 

A Kalocsai Szent István Gimnáziumban a tanulmányok megkezdésétől a befejezéséig normál esetben 

nem szervezünk vizsgát. Ettől függetlenül előfordulhatnak esetek, amelyeknél szükséges egy vagy több 

tantárgyból a tanulóknak vizsgát tenni. 

JAVÍTÓ VIZSGA 

Javító vizsgát kell tennie annak a tanulónak, akinek a tanév végén valamely – legfeljebb 3 – tantárgyból 

nem sikerül teljesítenie a tantárgy elsajátítására vonatkozó minimális követelményeket, vagy az 

osztályozó vizsgáról számára felróható okból elkésik. A javító vizsgát bizottság előtt kell letenni. A 

bizottság három tagból áll, melyből kettő az adott tárgy szaktanára, egy pedig az intézményvezető vagy 

az intézményvezető-helyettes. A javító vizsga részletes szabályai a következők: 

1. A javító vizsga lebonyolítása a 20/2012. EMMI rendelet 64-72.§-ban leírtak alapján történik. Az 

ott nem szabályozott kérdésekben a Kalocsai Szent István Gimnáziumban a következő szabályok 

alapján zajlik a vizsga. 

2. A javító vizsga tantárgyi témaköreit a vizsga előtt legalább 30 nappal a vizsgázó rendelkezésére 

kell bocsátani. 

3. A javító vizsga általában írásbeli és szóbeli részekből áll, amelyek kérdéseit a tantárgyi témakörök 

alapján állítja össze a szaktanár. Matematikából a szóbeli vizsgára csak abban az esetben kerül sor, 

ha az írásbeli vizsgán a vizsgázó nem érte el a szerezhető pontszám 12%-át. Informatikából 

gyakorlati vizsgára kerül sor. 

4. Az írásbeli és gyakorlati vizsga feladatait a javítási útmutatóval együtt a szaktanár legkésőbb 24 

órával a vizsga lebonyolítása előtt az intézményvezetőnek átadja. A feladatlapok sokszorosítása az 

intézményvezető feladata.  

5. A szóbeli vizsga tételeit a szaktanár legalább 24 órával a vizsga előtt az intézményvezetőnek átadja. 

A vizsgázók számától függően minimum 10, maximum 20 szóbeli tételt kell összeállítani, melyet 

a vizsgázók előre nem ismerhetnek. A szóbeli vizsga értékeléséhez tételenként részletes értékelési 

útmutatót kell kidolgozni, amelyből a szóbeli vizsga értékelése nyomon követhető.  

6. A javító vizsgán a vizsgázó teljesítményét pontszámmal értékeljük. Az írásbeli és a szóbeli vizsgán 

szerzett pontszámokat összeadva a vizsgázó teljesítményét az elérhető összpontszám százalékában 

értékeljük. A százalékos eredmény osztályzatra történő átváltása a következő skála alapján történik:  

a) 80-100% elérése esetén jeles (5), 

b) 60-79% elérése esetén jó (4), 

c) 40-59% elérése esetén közepes (3), 

d) 25-39% elérése esetén elégséges (2), 

e) 0-24% elérése esetén elégtelen (1). 

7. Ha a vizsgázó a szóbeli tétel kifejtése során az adott tétel anyagából teljes tájékozatlanságot árul el 

– azaz nem érte el a szóbeli vizsgán szerezhető pontszám 12%-át – , vagy az írásbeli és szóbeli 

vizsga összesített eredménye nem érte el az összpontszám 25%-át, a vizsgázó egy alkalommal 

póttételt húzhat. Póttétel húzása esetén az elérhető pontszámot meg kell felezni, majd egész pontra 

fel kell kerekíteni, majd a százalékos minősítést és az osztályzatot ez alapján kell kiszámítani. 

8. Az írásbeli és a szóbeli vizsga menetéről jegyzőkönyv készül a Tü. 950.r.sz. nyomtatvány 

vezetésével. Az írásbeli vizsga anyaga rovatban fel kell sorolni az érintett témaköröket, az elért 

pontszámot, a szóbeli vizsga anyaga rovatban pedig a kihúzott tétel sorszámát, az elért pontszámot. 

Itt kell feltüntetni az esetleges póttétel sorszámát, az elért pontszámot – figyelembe véve a 7. 

pontban leírtakat. A javasolt érdemjegy rovatba az a) ponthoz fel kell tüntetni az összesített 

pontszám alapján kiszámított százalékot, és az így szerzett osztályzatot. 
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9. A vizsgabizottság döntése ellen a vizsgázó – a vizsgát követő három munkanapon belül – 

jogszabálysértésre hivatkozva jogorvoslati kérelmet adhat be.  

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA 

A 20 /2012. EMMI rendelet 64.§ (2) pontja szerint: osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi 

és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha 

a) felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól, 

b) engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy 

az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

c) összesen 250 óránál többet mulasztott, vagy egy adott tantárgyból a tanítási órák több mint 

30%-áról hiányzott és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet, 

d) a tanuló a félévi vagy év végi osztályzatának megállapítása érdekében független 

vizsgabizottság előtt tesz vizsgát. 

Ezeken felül a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell 

tennie, ha: 

a) egyéni munkarend szerint tanul; 

b) előrehozott érettségi vizsgára jelentkezés esetén olyan tantárgyból, melynek a tanítása a 

Kalocsai Szent István Gimnázium helyi tanterve szerint csak magasabb évfolyamon fejeződik 

be. 

Az osztályozó vizsga részletes szabályai a következők: 

1. Az osztályozó vizsga lebonyolítása a 20/2012. EMMI rendelet 64-72.§-ban leírtak alapján 

történik. Az ott nem szabályozott kérdésekben a Kalocsai Szent István Gimnáziumban a 

következő szabályok alapján zajlik a vizsga. 

2. Osztályozó vizsgára december 1-től február 15-ig, április 1-től június 15-ig, illetve augusztus 

15-től és augusztus 31-ig van lehetőség.  

3. Az osztályozóvizsgára írásban kell jelentkezni az intézmény által biztosított jelentkezési 

lapon.  

4. Az osztályozó vizsga követelményeit, részeit (írásbeli, szóbeli, gyakorlati) és az értékelés 

rendjét a nevelőtestület helyi tanterve alapján határozza meg. 

5. A vizsgán történt bármely szabálytalanság esetén az érettségi vizsgaszabályzatban leírtaknak 

megfelelően kell eljárni. 

6. Sikeres osztályozó és előrehozott érettségi vizsga esetén az adott tantárgyból a tanulmányi idő 

megrövidítésére is engedélyt kaphat a tanuló.  

Írásbeli és gyakorlati vizsga további szabályai: 

 A vizsgázóknak az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló maximális idő 

vizsgatárgyanként 45 perc, magyar nyelv és irodalomból 90 perc. A gyakorlati vizsga 

időtartama maximum 60 perc. 

 Az írásbeli és gyakorlati vizsga feladatlapjait a vizsgáztató tanár a szóbeli vizsga 

megkezdéséig kijavítva, az osztályzatot, az elért százalékos teljesítményt a dolgozatra 

rávezetve ismerteti a tanulóval. 

Szóbeli vizsga további szabályai: 

 A szóbeli vizsga 3 tagú bizottság előtt zajlik, melynek tagjai közül két fő szakos tanár, a 

harmadik pedig az intézményvezető vagy megbízottja. Ha a tantestületben az adott 

tantárgyból nincs két szakos tanár, akkor a hiányzó tagot az érintett munkaközösségből 

kell kijelölni. 

 A szóbeli vizsga témaköreit 30 nappal a vizsga megkezdése előtt ismertetni kell a 

tanulóval. 
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 A szóbeli vizsgán minden felelő tételt húz, a tantárgyához kapcsolódó segédeszközzel 

készül az önálló feleltre. A felkészülési idő legalább 20 perc, kivéve az idegen nyelv, ahol 

nincs felkészülési idő. 

 A felelet időtartama maximum 15 perc. 

 Ha a vizsgázó az adott témakörből teljes tudatlanságról tesz tanúbizonyságot, egy 

alkalommal póttételt húz. 

 Szóbeli vizsga egy vizsgázónak egy vizsganapra legfeljebb három vizsgatárgyból 

szervezhető.  

A vizsgáról jegyzőkönyv készül (Tü. 950.r.sz.), amelyet a vizsgabizottság tagjai aláírnak. Abban az 

esetben, ha a tanuló önhibáján kívül nem tudja teljesíteni az osztályozó vizsga követelményeit, a teljes 

vizsga anyagából, vagy a nem teljesített vizsgarészből – kérelmére – javító vizsgát tehet. Időpontját 

egyéni elbírálás alapján az intézményvezető jelöli ki.  

Az a tanuló, aki előrehozott érettségi vizsga miatt tett eredményes osztályozó vizsgát, teljesítette az adott 

tantárgy középiskolai követelményeit. Ezért saját kérésére – kiskorú tanuló esetén a szülő kérésére – 

mentesül az adott tantárgy tanóráinak látogatása alól. A kérvényt írásban az iskola 

intézményvezetőjének kell benyújtani. 
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XI. A tanulók felvételének és más intézményből való 

átvételének szabályai 

A Kalocsai Szent István Gimnázium olyan 8. osztályos tanulók jelentkezését várja, akik középiskolai 

tanulmányaik sikeres befejezése és az érettségi vizsga megszerzése után felsőfokú tanulmányokat 

szeretnének folytatni. Iskolánk célkitűzései szerint ugyanis legfontosabb feladataink egyike éppen ezen 

tanulmányok előkészítése, amelyhez elengedhetetlen az érettségi vizsgákra való maximális felkészítés. 

Fontosnak tartjuk továbbá bármely területen tehetséges tanulóink képességének minél szélesebb körű 

fejlesztését és kibontakoztatását, melyhez kiváló lehetőség a tanulmányi versenyekre való felkészítés, 

azokon az eredményes részvétel. Ezért igyekszünk minden jelentős versenyen tehetséges tanulóinkat 

elindítani, melynek eredményeképp számos megyei és országos kiemelkedő eredmény született az 

elmúlt években. A fentiek mellett nagyon fontos feladatunknak tekintjük a közösségfejlesztést osztály- 

és iskolai szinten egyaránt. 

A FELVÉTELI ELJÁRÁS MENETE  

Az iskolánkba jelentkező 8. osztályos tanulók felvételi eljárása során a felvételi pontszámot a központi 

felvételi dolgozatokra kapott pontszámokból számított ún. szerzett pontszámokból, valamint az 

általános iskolai tanulmányi eredményekből számított ún. hozott pontszámokból képezünk. Ez alapján 

tagozatkódonként külön-külön rangsoroljuk a tanulókat.  

1. Központi felvételi írásbeli felvételi vizsga  

Gimnáziumunkba csak azok a tanulók nyerhetnek felvételt, akik részt vesznek a központi felvételi 

írásbeli vizsgán. Erre a felvételi jelentkezést megelőzően külön jelentkezési lappal kell jelentkezni. A 

kitöltött jelentkezési lapot személyesen vagy postai úton kell eljuttatni a Kalocsai Szent István 

Gimnáziumba vagy egy másik olyan középiskolába, aki csatlakozott a felvételi vizsgát megelőző 

egységes felvételi írásbeli vizsgához. A sajátos nevelési igényű tanuló, illetve a beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézségekkel küzdő tanulók (2011. évi CXC. Tv. 4.§ 25. pont; 4.§ 3. pont) esetében – a 

vizsgaszervezés érdekében – szakértői véleményt és a speciális körülmények igénylésére vonatkozó 

szülői kérvényt csatolni kell a jelentkezési laphoz. Az egyéni elbírálás alapján lehetséges 

intézkedésekről a felvételi vizsgát szervező intézményvezető dönt. 

A dolgozatot nem kötelező a Kalocsai Szent István Gimnáziumban megírni, bármelyik másik – a 

rendszerhez csatlakozott – középiskolában megírható.  

Felvételi dolgozatot anyanyelvből és matematikából írnak a jelentkezők. Az írásbeli vizsga 2x45 percet 

vesz igénybe, a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet tartunk. Biztosítjuk azoknak a tanulóknak 

a speciális vizsgakörülményeket, akik a jelentkezési lapon ezt kérték, csatolták a szükséges 

dokumentumokat. Az írásbeli vizsgatesztek elsősorban nem tantárgyi, lexikális tudást mérnek, hanem 

azokat az eszköztudás körébe tartozó képességeket és készségeket, amelyek a gimnáziumban való 

eredményes tanuláshoz szükségesek. A feladatlapokat központi javítási útmutató alapján javítják a 

gimnázium tanárai. A kijavított dolgozatokat egy megadott időpontban a vizsgázó és szülője 

megtekintheti, azokról másolatot készíthet, és a hivatalos javítókulcstól eltérő értékelés esetén az 

értékelésre észrevételt tehet. A dolgozatok eredményéről tájékoztató teljesítménylapot küldünk a 

tanulóknak. Az elért eredmények az iskola weboldalán is megtekinthetők.  

2. Jelentkezés a Kalocsai Szent István Gimnáziumba 

A nyolcadik osztályos tanulók az általános iskolájuk által beküldött jelentkezési lappal jelentkezhetnek 

iskolánkba. 

A jelentkezési lapon meg kell adni a választott képzések tagozatkódját. Természetesen több képzés is 

megjelölhető a jelentkezési lapon, de ezek között kötelező a rangsor felállítása, ami a felvételt 

befolyásolja.  
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A jelentkezési lapon meg kell adni, hogy felvétel esetén milyen idegen nyelvet kíván tanulni a tanuló. 

Gimnáziumban két idegen nyelv tanulása kötelező. Javasoljuk, hogy azt a nyelvet válassza a tanuló 1. 

nyelvként, amelyet már általános iskolában tanult. A jelentkezési lapon fel kell tüntetni, hogy melyik 

nyelvet szeretnék 1. nyelvként, és melyiket 2. nyelvként tanulni a 9. osztályban.  

A tanulmányi eredmények ponthoz be kell írni valamennyi tanult tantárgy hetedik év végi és nyolcadik 

félévi osztályzatát.  

Akik nem a Kalocsai Szent István Gimnáziumban írták a központi felvételi írásbeli dolgozatot, azoknak 

a teljesítménylapot vagy annak hitelesített másolatát csatolniuk kell a jelentkezési laphoz!  

3. A felvételi rangsor megállapítása  

A felvételi rangsort a hozott pontok és a szerzett pontok összegzése után nyert felvételi pontszám alapján 

készítjük el.  

Hozott pontok  

A felvételi pontszámok hozott pontjainak megállapítása során az általános iskolai tanulmányi 

eredményekből a 7. év végi és 8. félévi osztályzatok közül a következő tantárgyakat vesszük figyelembe:  

 magyar nyelv  

 magyar irodalom  

 történelem  

 tanult idegen nyelv  

 matematika  

 kémia 

A magyar nyelv és magyar irodalom tantárgyak 7. év végi és 8. félévi jegyeiből külön-külön átlagot 

képzünk, és ezt a többi – fentebb felsorolt – tantárgy osztályzataival összeadva majd megszorozva 2-vel 

kapjuk a hozott pontok összegét, maximálisan 100 pontot.  

Ha a tanulót az általános iskolában szakértői vélemény alapján mentesítették az értékelés és minősítés 

alól a felsorolt tárgyak valamelyikéből, a hozott pontok számítása a következők szerint történik: 

 a felsorolt tárgyakból szerzett osztályzatokat összeadjuk, és kiszámítjuk, hogy a tanuló által elért 

pontszám az általa maximálisan szerezhető pontszám hány százaléka, 

 ez az érték lesz a tanuló hozott pontszáma. 

Szerzett pontok  

A szerzett pontszámot írásbeli felvételi vizsga keretében szerezhetik meg a tanulók. Az anyanyelvből és 

matematikából megírt dolgozatokat egységes útmutató alapján javítják és pontozzák abban az iskolában, 

ahol a felvételi dolgozatot a tanuló megírta. A dolgozatokra külön-külön 50 pontot lehet szerezni. Az 

így elért pontszámokat összeadjuk. A kapott összeget szerzett pontszámként kezeljük. Így maximálisan 

100 pont lehet a szerzett pontszám.  

Ha a tanulónak a szülő írásbeli kérésére a központi felvételi írásbeli helyszínének igazgatója teljes vagy 

részleges mentesítést engedélyezett az értékelés és minősítés alól a felvételi tantárgyakból, akkor a 

szerzett pontok számítása a következők szerint történik: 

 Ha teljes felmentése van a tanulónak magyar nyelv, magyar irodalom, vagy matematika 

tantárgyból, akkor az adott felvételi dolgozatot nem kell megírnia; a szerzett pontok 

számításánál a másik felvételi dolgozat eredményét kétszeres szorzóval vesszük figyelembe. 

 Ha a tanulónak egy részterületről (pl. helyesírás) van felmentése, akkor az adott témakörbe 

tartozó feladatok nem kerülnek értékelésre. Az itt szerezhető pontszám az elérhető pontszámból 

levonásra kerül, és a különbség lesz a számára elérhető pontszám maximuma. A tanuló 

százalékos teljesítményét ez alapján határozzuk meg, majd ebből számítjuk ki az adott 

dolgozatra adható szerzett pontszámot. 
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Rangsorok elkészítése  

Minden tanulónak összesítjük a pontszámait, illetve kiszámítjuk a százalékos teljesítményét. Az 

összesítés során duplázási lehetőség van abban az esetben, ha a szerzett pontszám magasabb, mint a 

hozott pontszám. Ekkor az összpontszám kiszámítása a következő:  

Összpontszám = szerzett pontok  2 

Minden egyéb esetben az összpontszám az alábbiak szerint számítható:  

Összpontszám = hozott pontok + szerzett pontok 

A pontszámok alapján képzési csoportonként készítjük el a rangsorokat. A rangsor a következőket 

tartalmazza: 

 a tanuló nevét (ha a tanuló nem járul hozzá felvételi eredményének névvel történő 

kiírásához, akkor ezt a jelentkezési lapján írásban előre jeleznie kell!) és tanulói 

azonosítószámát;  

 a hozott pontszámot; 

 az anyanyelvi dolgozatra kapott pontszámot; 

 a matematika dolgozatra kapott pontszámot; 

 a szerzett felvételi pontszámot, 

 az elért összpontszámot; 

 az adott tagozaton elért helyezést. 

A rangsor megállapítása a következő szempontok – sorrend szerinti – figyelembevételével történik: 

1. összpontszám 

2. halmozottan hátrányos helyzet 

3. szerzett pontszám 

4. társadalomtudományi, angol nyelvi és német nyelvi szakirány esetében az anyanyelv 

dolgozat pontszáma 

természettudományi, műszaki és informatikai szakirány estén a matematika dolgozat 

pontszáma 

Ha egy tanuló több képzési csoportra is benyújtotta jelentkezését, akkor természetesen minden képzési 

csoportban ugyanazzal az eredménnyel fog szerepelni, de a rangsorban elfoglalt helye valószínűleg más-

más lesz.  

Elutasítjuk a jelentkezését és így nem nyerhet felvételt a gimnáziumba az a tanuló, akire az alábbiak 

közül bármelyik vonatkozik:  

 nem vett részt az írásbeli felvételi vizsgán,  

 a 7. év végén vagy 8. osztály félévében elégséges osztályzata volt a hozott pontszámok 

számításánál figyelembe vett tantárgyak bármelyikéből,  

 az írásbeli felvételi vizsgán valamely tárgyból nem éri el a szerezhető pontok legalább  

15%-át (8 pontot).  

A Kalocsai Szent István Gimnáziumba felvételizettek ideiglenes felvételi rangsoráról a gimnázium 

intézményvezetője dönt a fentiek alapján. Az ideiglenes felvételi rangsort nyilvánosságra hozzuk: 

kifüggesztjük a földszinti hirdetőtáblára, valamint letölthető a gimnázium weblapjáról. Az így elkészített 

rangsorokat küldjük el az országos központba is.  

Az ideiglenes rangsor ismeretében a jelentkezőknek lehetősége van a megadott sorrend módosítására. 

Ezt az általános iskolában lehet megtenni, de tájékoztatni kell erről a gimnázium intézményvezetőjét is. 

A gimnázium a győri felvételi központtól kapott jelentkezési adatok alapján alakítja ki a végső rangsort, 

amelyet elküld az országos központnak.  
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4. Tanulók értesítése a felvételről 

A felvétel végső sorrendje (egyeztetett felvételi jegyzék) az országos központban egyesített adatok 

alapján, április végén dől el. A Kalocsai Szent István Gimnáziumba felvételt nyer az a tanuló, aki az 

egyeztetett felvételi jegyzéken a képzési csoportonként megadott felvehető létszámon belüli helyezést 

ér el, és nem nyert felvételt másik középiskolába. Helyhiány miatt utasítjuk el a felvételi kérelmét 

azoknak a tanulóknak, akik a képzési csoportonként megadott felvételi létszám feletti rangsorolást 

kapnak. A felvételről szóló értesítést vagy az elutasítást kiküldjük az általános iskolákon keresztül az 

összes jelentkezőnek.  

Az elutasított felvételi kérelmekre jogorvoslati lehetőség van.  

A TANULÓK ÁTVÉTELE MÁS KÖZÉPISKOLÁBÓL 

Ha egy tanuló másik középiskolából kéri a Kalocsai Szent István Gimnáziumba való átvételét, akkor a 

következő szempontok figyelembevételével kell dönteni az átvételről: 

 csak abba az osztályba vehető fel a tanuló, ahol a tanulói létszám nem éri el a 33 főt, 

 a tanulónak kötelező érettségi tantárgyból nem lehet elégséges osztályzata, közepes 

osztályzata is legfeljebb két érettségi tárgyból van, 

 magatartása legalább jó, 

 ha van olyan tantárgy, amelyet a tanuló a másik középiskolában nem tanult, de iskolánkban 

kötelező tanulni (a helyi tanterv része), a tanulónak különbözeti vizsgát kell tennie a 

tárgyból az intézményvezető által megadott időpontig. 

A tanuló átvételéről az iskola intézményvezetője dönt. 
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XII. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának 

terve 

A Kalocsai Szent István Gimnázium szoros együttműködésben dolgozik az iskolaorvossal és az ifjúsági 

védőnővel. Az együttműködés egyik formája az osztályfőnöki órák keretében végzett ismeretterjesztő, 

egészségnevelő előadások megtartása. Ezek egyik témája az elsősegélynyújtás. 

9. évfolyamon 3 osztályfőnöki órán az ifjúsági védőnő megtanítja a legfontosabb elsősegély-nyújtási 

ismereteket a tanulóknak. A következő években évente legalább egy osztályfőnöki órán ezeket az 

ismereteket felelevenítik a tanulók részére, illetve új ismereteket adnak át részükre.  

Az iskola támogatja, hogy iskolánk tanulói szervezett formában sajátítsák el a gépjárművezetéshez 

szükséges elméleti ismereteket. Ennek keretében elsősegély-nyújtó tanfolyamot is szervezünk tanulóink 

részére. 
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B. HELYI TANTERV 
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I. A választott kerettanterv 

A Kalocsai Szent István Gimnázium alapvető célja a színvonalas oktatás, benne a továbbtanulás 

megalapozása és a kétszintű érettségi vizsgára való felkészítés. E kettős cél vezérelt bennünket akkor, 

amikor iskolánk helyi tantervét kialakítottuk. 

A helyi tanterv készítésekor kiindulási pontunk A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről 

szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 3. számú melléklete, melynek címe: Kerettanterv a 

gimnáziumok 9-12. évfolyama számára.  
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II. A szabadon tervezhető órakeret felhasználása1 

Az iskola egyéni arculatát a kerettantervben szabadon tervezhető órák terhére alakítottuk ki a következő 

módon:  

 évfolyamonként három párhuzamos osztály indítását tervezzük minden évben; 

 a tanulók a felvételi tájékoztatóban meghirdetett képzéi csoportokra jelentkezhetnek, és a 

felvételi létszámokat figyelembe véve alakítjuk ki a csoportokból az osztályokat; 

 a 9. és 10. évfolyamon a képzési szakirányoknak megfelelően a következők szerint 

használjuk fel a szabad órakeretet: 

 az angol nyelv szakirányon az angol nyelv tantárgy óraszámát emeljük; 

 a német nyelv szakirányon a német nyelv tantárgy óraszámát emeljük; 

 a társadalomtudományi szakirányon a történelem és a magyar irodalom 

tantágyak óraszámát emeljük; 

 a természettudományi szakirányon a kémia és a biológia tantágyak óraszámát 

emeljük; 

 a műszaki szakirányon a matematika és a fizika tantárgyak óraszámát emeljük; 

 az informatika szakirányon a matematika és az informatika tantárgyak óraszámát 

emeljük; 

 a 11. évfolyamon minden osztályban a szabadon felhasználható órakeretből a matematika 

és az idegen nyelv tantárgyak óraszámát növeljük, a fennmaradó 4 tanórából minden tanuló 

szabadon választhat emelt szintű érettségire felkészítő (heti 2 tanóra) és középszintű 

érettségi vizsgára felkészítő (heti 1 tanóra) foglalkozások közül úgy, hogy mind a 4 tanórát 

fel kell használnia; 

 a 12. évfolyamon  a szabadon felhasználható órakeretből a kötelező érettségi tantárgyak 

(magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv) óraszámát növeljük, és 

heti 0,5 tanórában a filozófia tantárgyat tanítunk. Célunk az, hogy a tanulók ismeretet 

szerezzenek az európai filozófiai gondolkodás két és fél évezredes fejlődéséről, és ismerjék 

fel, hogyan segítheti mindennapi életüket a filozófia és a tudomány. A fennmaradó 4 

tanórából minden tanuló szabadon választhat emelt szintű érettségire felkészítő (heti 2 

tanóra) és középszintű érettségi vizsgára felkészítő (heti 1 tanóra) foglalkozások közül úgy, 

hogy mind a 4 tanórát fel kell használnia; 

 a 11. és a 12. évfolyamon az emelt szintű érettségi vizsgára felkészítő foglalkozásokon a 

kötelező érettségi tantárgyakból az oktatás csoportbontásban folyik: a felkészítést választó 

tanulók az alapórákon és a fakultációs órákon is egy csoportban, ugyanannak a tanárnak a 

vezetésével vesznek részt a tanórákon; 

 lehetőséget kell biztosítani arra, hogy tanulóink bármely általuk választott tantárgyat – 

megfelelő számú jelentkező esetén – emelt szinten tanulhassanak a 11-12. évfolyamon. 

                                                           
1 Ez a rendelkezés a 2018-2019. tanévtől felmenő rendszerben lép életbe. A 2017-2018. tanévben vagy 
korábban megkezdett tanulmányok esetére vonatkozó rendelkezések az 1. mellékletben találhatók. 
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1. TANTERVEK 

Iskolánkban a gimnáziumi kerettanterv alapján folyik az oktatás az alábbi tantárgyi kerettantervek 

szerint: 

Tantárgy Kerettanterv 

Magyar nyelv és irodalom  kerettanterv 

I. idegen nyelv kerettanterv 

II. idegen nyelv kerettanterv 

Matematika  kerettanterv 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek  Kerettanterv 

Etika  kerettanterv 

Biológia-egészségtan kerettanterv B változat 

Fizika kerettanterv B változat 

Kémia kerettanterv B változat 

Földrajz kerettanterv 

Ének-zene kerettanterv A változat 

Dráma és tánc  kerettanterv 

Vizuális kultúra  kerettanterv 

Mozgóképkultúra és médiaismeret  kerettanterv 

Informatika  kerettanterv 

Technika, életvitel és gyakorlat  kerettanterv 

Testnevelés és sport  kerettanterv 

 

http://kerettanterv.ofi.hu/3_melleklet_9-12/3.2.01_magyar_9-12.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/3_melleklet_9-12/3.2.04_matemat_9-12.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/3_melleklet_9-12/3.2.05_tort_tars_9-12.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/3_melleklet_9-12/3.2.06_etika_11-12.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/3_melleklet_9-12/3.2.12_drama_9-10.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/3_melleklet_9-12/3.2.13_vizkult_9-10.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/3_melleklet_9-12/3.2.14_media_9-10.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/3_melleklet_9-12/3.2.16_informat_9-12.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/3_melleklet_9-12/3.2.17_eletvitel_11-12_g.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/3_melleklet_9-12/3.2.18_testnev_9-12.doc
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2. OSZTÁLYOK ÓRASZÁMAI 

Angol és német nyelvi szakirány 

Tantárgyak 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4,5 

Angol vagy német nyelv 5 6 4 4 

II. Idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 4 3 4 4 

Történelem, társadalmi és állampol-
gári ismeretek 

2 2 3 4 

Etika   1  

Filozófia    0,5 

Biológia – egészségtan  2 2 2 

Fizika 2 2 2  

Kémia 2 2   

Földrajz 2 2   

Ének-zene 1 1   

Vizuális kultúra 1 1   

Dráma és tánc/Mozgóképkultúra és 
médiaismeret* 

1    

Művészetek**   2 2 

Informatika 2 2   

Életvitel és gyakorlat     1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 0 0 4 4 

Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35 35 

: szabadon tervezhető órakeretből a kerettantervhez képest magasabb óraszám 

: szabadon tervezhető órák 

*: I. félév: Féléves váltásban Dráma és tánc valamint Mozgóképkultúra és médiaismeret 

**: 11..évfolyamon: 1 óra Mozgóképkultúra és médiaismeret; 1 óra Vizuális kultúra és Ének-zene heti váltásban 

12. évfolyamon: 1 óra Dráma és tánc; 1 óra Vizuális kultúra és Ének-zene heti váltásban 
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Társadalomtudomány szakirány 

Tantárgyak 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 4 5 4 4,5 

Angol vagy német nyelv 4 4 4 4 

II. Idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 4 3 4 4 

Történelem, társadalmi és állampol-
gári ismeretek 

3 3 3 4 

Etika   1  

Filozófia    0,5 

Biológia – egészségtan  2 2 2 

Fizika 2 2 2  

Kémia 2 2   

Földrajz 2 2   

Ének-zene 1 1   

Vizuális kultúra 1 1   

Dráma és tánc/Mozgóképkultúra és 
médiaismeret* 

1    

Művészetek**   2 2 

Informatika 2 2   

Életvitel és gyakorlat     1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 0 0 4 4 

Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35 35 

: szabadon tervezhető órakeretből a kerettantervhez képest magasabb óraszám 

: szabadon tervezhető órák 

*: I. félév: Féléves váltásban Dráma és tánc valamint Mozgóképkultúra és médiaismeret 

**: 11..évfolyamon: 1 óra Mozgóképkultúra és médiaismeret; 1 óra Vizuális kultúra és Ének-zene heti váltásban 

12. évfolyamon: 1 óra Dráma és tánc; 1 óra Vizuális kultúra és Ének-zene heti váltásban 
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Természettudományi szakirány 

Tantárgyak 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4,5 

Angol vagy német nyelv 4 4 4 4 

II. Idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 4 3 4 4 

Történelem, társadalmi és állampol-
gári ismeretek 

2 2 3 4 

Etika   1  

Filozófia    0,5 

Biológia – egészségtan  3 2 2 

Fizika 2 2 2  

Kémia 3 3   

Földrajz 2 2   

Ének-zene 1 1   

Vizuális kultúra 1 1   

Dráma és tánc/Mozgóképkultúra és 
médiaismeret* 

1    

Művészetek**   2 2 

Informatika 2 2   

Életvitel és gyakorlat     1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 0 0 4 4 

Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35 35 

: szabadon tervezhető órakeretből a kerettantervhez képest magasabb óraszám 

: szabadon tervezhető órák 

*: I. félév: Féléves váltásban Dráma és tánc valamint Mozgóképkultúra és médiaismeret 

**: 11..évfolyamon: 1 óra Mozgóképkultúra és médiaismeret; 1 óra Vizuális kultúra és Ének-zene heti váltásban 

12. évfolyamon: 1 óra Dráma és tánc; 1 óra Vizuális kultúra és Ének-zene heti váltásban 
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Műszaki szakirány 

Tantárgyak 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4,5 

Angol vagy német nyelv 4 4 4 4 

II. Idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 4,5 4,5 4 4 

Történelem, társadalmi és állampol-
gári ismeretek 

2 2 3 4 

Etika   1  

Filozófia    0,5 

Biológia – egészségtan  2 2 2 

Fizika 2,5 2,5 2  

Kémia 2 2   

Földrajz 2 2   

Ének-zene 1 1   

Vizuális kultúra 1 1   

Dráma és tánc/Mozgóképkultúra és 
médiaismeret* 

1    

Művészetek**   2 2 

Informatika 2 2   

Életvitel és gyakorlat     1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 0 0 4 4 

Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35 35 

: szabadon tervezhető órakeretből a kerettantervhez képest magasabb óraszám 

: szabadon tervezhető órák 

*: I. félév: Féléves váltásban Dráma és tánc valamint Mozgóképkultúra és médiaismeret 

**: 11..évfolyamon: 1 óra Mozgóképkultúra és médiaismeret; 1 óra Vizuális kultúra és Ének-zene heti váltásban 

12. évfolyamon: 1 óra Dráma és tánc; 1 óra Vizuális kultúra és Ének-zene heti váltásban 
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Informatika szakirány 

Tantárgyak 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4,5 

Angol vagy német nyelv 4 4 4 4 

II. Idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 4,5 4,5 4 4 

Történelem, társadalmi és állampol-
gári ismeretek 

2 2 3 4 

Etika   1  

Filozófia    0,5 

Biológia – egészségtan  2 2 2 

Fizika 2 2 2  

Kémia 2 2   

Földrajz 2 2   

Ének-zene 1 1   

Vizuális kultúra 1 1   

Dráma és tánc/Mozgóképkultúra és 
médiaismeret* 

1    

Művészetek**   2 2 

Informatika 2,5 2,5   

Életvitel és gyakorlat     1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 0 0 4 4 

Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35 35 

: szabadon tervezhető órakeretből a kerettantervhez képest magasabb óraszám 

: szabadon tervezhető órák 

*: I. félév: Féléves váltásban Dráma és tánc valamint Mozgóképkultúra és médiaismeret 

**: 11..évfolyamon: 1 óra Mozgóképkultúra és médiaismeret; 1 óra Vizuális kultúra és Ének-zene heti váltásban 

12. évfolyamon: 1 óra Dráma és tánc; 1 óra Vizuális kultúra és Ének-zene heti váltásban 

  



 

 46 

3. Óraszámok felhasználása 

A KNT 6. melléklete alapján: Gyermekek, tanulók finanszírozott heti foglalkoztatási 

időkerete 

évfolyam 
gyermek, tanuló heti óraszáma 

osztályok heti 
időkerete 

testnevelés nélkül testnevelés órák testneveléssel engedélyezett 

9. 30 5 35 57 

10. 31 5 36 58 

11. 30 5 35 57 

12. 30 5 35 57 

4. A KERETTANTERV ÁLTAL MEGHATÁROZOTT ÓRASZÁM FELETTI TANÓRÁKON 

ELSAJÁTÍTANDÓ TANANYAG 

Az osztályok óraszámai c. fejezet táblázataiban jól láthatóan kiemeltük azokat a tantárgyakat, amelyek 

a kerettantervi óraszámhoz képest magasabb óraszámban tanítunk. Általánosságban elmondható, hogy 

a Kalocsai Szent István Gimnáziumban a kerettanterv által meghatározott óraszám feletti tanórákon nem 

kívánunk a kerettantervi előírásokon túli ismeretanyagot átadni, azt számon kérni. A többletórákon 

elsajátítandó tananyaggal kapcsolatosan céljaink a következők: 

9. évfolyam: 

 a szakirányú többletórákon az adott szakirány alaptantárgyának biztos alapozása, 

elmélyítése,  

 erős idegen nyelvi alapok biztosítása, 

 használható számítógép-kezelői ismeretek elsajátítása, 

 biztos matematikai alapokat lefektetése 

10. évfolyam: 

 a szakirányú többletórákon az adott tantárgy emelt szintű érettségi vizsgára való 

felkészülésének előkészítése, 

 idegennyelvi előrehozott érettségi vizsga előkészítése, 

 biztos alkalmazói ismeretek elsajátítása informatiból. 

11. évfolyam: 

 a kerettantervben szereplő matematika és az idegen nyelv tantárgyak középszintű érettségi 

vizsgára való felkészülését segítő gyakorlati feladatmegoldás,  

 az emelt szintű érettségi vizsgára való felkészítő csoportokban az érettségi vizsga 

követelményeinek megfelelő ismeretanyag elsajátítása, gyakorlása, 

 a középszintű érettségi vizsgára való felkészítő csoportokban az érettségi vizsga 

követelményeinek megfelelő ismeretanyag elsajátítása, gyakorlása, 
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12. évfolyam: 

 a kerettantervben szereplő kötelező érettségi tantárgyak (magyar nyelv és irodalom, 

matematika, történelem, és az idegen nyelv) középszintű érettségi vizsgára való hatékony 

és célirányos felkészülését segítő gyakorlati feladatainak megoldása,  

 betekintés a filozófiai tudományokba, 

 az emelt szintű érettségi vizsgára való felkészítő csoportokban az érettségi vizsga 

követelményeinek megfelelő ismeretanyag elsajátítása, gyakorlása, 

 a középszintű érettségi vizsgára való felkészítő csoportokban az érettségi vizsga 

követelményeinek megfelelő ismeretanyag elsajátítása, gyakorlása, 

Tantárgyakra bontva a megtanítandó tananyag a következő: 

Magyar nyelv és irodalom:  

A kerettanterv által meghatározott óraszám feletti kötelező tanórai foglalkozásokon (12. 

évfolyamon heti +0,5 óra) 

 tanulási képességek folyamatos fejlesztése 

 szövegértési technikák bővítése 

 szövegalkotás (fogalmazás) gyakorlása, képességfejlesztés 

 önálló jegyzet és vázlatkészítés fejlesztése 

 szövegelemzés, műelemzés módszereinek gazdagítása (nyelvi-stilisztikai ismeretek) 

 rendszerező képesség és önálló tanulás fejlesztése, mélyítése 

 témakörök összefoglalása, tananyag rendszerezése 

 iskolai dolgozatok írása (szövegalkotás, szövegértés) 

 szóbeli és írásbeli kommunikáció eszköztárának gyarapítása 

A kerettanterv által meghatározott óraszám feletti a nem kötelező tanórai foglalkozásokon 

elsajátítandó tananyag: 

10. évfolyam társadalomtudományi szakirány 

11. évfolyam heti 2 óra (emelt szint) 

 heti 1 óra (középszint) 

12. évfolyam heti 2 óra (emelt szint) 

 heti 1 óra (középszint) 

 az alapórákon elsajátított tanagyag elmélyítése, gyakorlása 

 témakörök összefoglalása, rendszerezése 

 szövegalkotási feladatok, műelemzés, érvelő fogalmazások technikájának bővítése 

 az érettségi témakörök és a követelményeknek megfelelő tételvázlatok összeállítása 

 emelt szintű érettségi feladattípusok gyakorlása 

 szövegértési feladatok, a gyakorlati írásbeliség fejlesztése 

Történelem 

9. és 10. évfolyam: az érettségihez köthető képességek, készségek elmélyítése 

 logikai térképolvasás 

 szövegelemzés értelmezése 

 ábrák, diagramok értelmezése 

 Ok-okozati összefüggések felismerése 

 Esszéírás módszere és gyakorlása 

 Atlaszhasználat gyakorlása 
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 Történelem érettségi két szintje közti különbség megismertetése 

 versenyekre felkészítés (jelentkező vagy igény esetén) 

 korrepetálás (jelentkező vagy igény esetén) 

11.-12. évfolyam: 

 középszinten a sikeres érettségi vizsgára való felkészítés, gyakorlás 

 versenyekre felkészítés (jelentkező vagy igény esetén) 

 korrepetálás (jelentkezés vagy igény esetén) 

Matematika 

9. és 10. évfolyam: 

 középszintű érettségi vizsgához szükséges tananyag mélyebb elsajátítása, 

 megteremteni a lehetőséget arra, hogy a 11. évfolyamon mindenki egyenlő eséllyel 

indulhasson az emelt szintű csoportban. 

11.-12. évfolyam: 

 az érettségi vizsgára való felkészülésre használjuk a többletóra keretet. 

Idegen nyelv: 

Az élő idegen nyelv tanításának és tanulásának alapvető célja a kommunikatív nyelvi 

kompetenciák kialakítása. Ezek fejlesztése a következőket jelenti: 

 a kötelező oktatás végére a tanulók legyenek képesek egy vagy két idegen nyelvet 

személyes, oktatási, közéleti és szakmai kontextusban megfelelően használni; 

 a nyelvtanulás során a tanulókban alakuljon ki és maradjon ébren a kedvező attitűd és 

motiváció a nyelvtanulás, a tanult nyelv, az azon a nyelven beszélő emberek és kultúrájuk, 

valamint általában más nyelvek és kultúrák megismerésére;  

 a tanulók legyenek képesek nyelvtudásukat egész életükön át önállóan fenntartani, 

fejleszteni, emellett új idegen nyelveket hatékonyan és sikeresen tanulni. 

A szintek összhangban vannak az európai hatfokú skálán meghatározott szintekkel. A 

tankötelezettség végére minden diáknak legalább az önálló nyelvhasználói szintre (B1) kell 

eljutnia. Emelt szintű nyelvoktatás esetén a tankötelezettség végére a tanulónak magasabb szintű, 

önálló nyelvhasználóvá kell válnia (B2).  

Idegen nyelv elérendő szint 

Első idegen nyelv (a) B1 

Első idegen nyelv (b) B2 

Második idegen nyelv (c) A2 

Második idegen nyelv (d) B1 

Informatika 

Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az 

információs társadalom aktív tagjává válhasson. A Kalocsai Szent István Gimnáziumban az 

informatika tantárgy tanítására felhasznált kerettantervi óraszámon felüli tanórákon elsősorban a 

kerettantervben szereplő ismeretek mélyebb elsajátítása, a hétköznapi életből vett gyakorlati 

feladatok számítógéppel segített megoldására a cél. Az informatika szakirányon bevezetjük a 

tanulókat a programozás ismereteibe, amelyet a 11. és 12. évfolyamon az emelt szintű érettségi 

vizsgákra való felkészítés során a kívánt szintre fejlesztünk. 
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Kémia 

A magasabb óraszám lehetőséget biztosít, hogy a tanulók a középszintű érettségi 

követelményeknek megfelelő tananyagot jobban elmélyítsék, a hozzá kapcsolódó számítási 

feladatok megoldását készségszinten elsajátítsák. A tanórákon megvalósítható, hogy a tanulók az 

ismeretanyaghoz kapcsolódó tanulói kísérleteket elvégezzék. Ezen felül lehetőség van az emelt 

szintű követelmény részleges elsajátítására, mely a későbbiekben megkönnyíti az emelt szintű 

érettségire való felkészülést is. 

Biológia 

 A követelményrendszerben előírt laboratóriumi kísérletek elvégzése tanuló kísérletek 

formájában 

 Biokémia, genetika, populációgenetika témakörök számolási feladatainak gyakorlása 

 Közép- és emelt szintű tesztfeladatok gyakorlása, külön időt fordítva a 

szövegelemzésekre, grafikonok értelmezésére 

 Szóbeli feleletek meghallgatása, felépítésének elsajátítása 

Filozófia: 

A 12. évfolyamon kéthetente 1 tanórában minden tanuló kötelezően tanulja a tantárgyat. Általános 

célunk az, hogy a tanulók ismeretet szerezzenek az európai filozófiai gondolkodás két és fél 

évezredes fejlődéséről. Fontos, hogy formálódjon az emberi léttel kapcsolatos kérdések 

feltevésének és az önálló válaszkeresésnek a képessége; jelentkezzen igény, hogy felismerjék 

saját koruk lényegi problémáit és reflektáljanak a felvetődő kérdésekre. 

Alakuljon ki a tanulókban az egészséges kritikai szemlélet s a tárgyszerű, indulatmentes 

vitakultúra. Sajátítsák el a logikus érvelés, a vitatkozás szabályait. Szerezzenek tapasztalatokat 

arról, hogy mit jelent a különböző nézetek és vitapozíciók tisztelete, a tolerancia. 

Ismerjék fel a tanulók, hogyan segítheti mindennapi életüket a filozófia és a tudomány. 

Jussanak el annak felismerésére, hogy a filozófia nagy problémái örök emberi kérdésekből 

fakadnak, s így a régi korok filozófiái nem poros bölcseletek, hanem általános emberi 

problémáink. 

Lássák be, hogy a filozófiai kérdések és a rájuk adott válaszok morális tartalmakat is hordoznak, 

s hogy minden embernek állást kell foglalnia az erkölcs kérdéseiben. Így tematikailag is 

kapcsolódik a filozófia a 11. évfolyam etika tananyagához. 

Tudatosuljon bennük, hogy az a hiteles személyiség, akinek a gondolkodása, a szavai és tettei 

szinkronban vannak. 
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III. A tankönyvellátás iskolán belüli szabályai 

Az iskolai tankönyvellátás legfontosabb feladatai: a tankönyv beszerzése és a tanulókhoz történő 

eljuttatása. 

Az iskola tankönyvellátással kapcsolatos feladatainak végrehajtásáért az intézményvezető a felelős, 

aki február 15-ig kijelöli a tankönyvterjesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásában közreműködő 

tankönyvfelelőst. A tankönyvfelelős feladata az intézményvezető egyetértése mellett a következő tanév 

tankönyvellátási rendjének elkészítése az alábbiak szerint: 

 jogszabályok szerint meghatározza az ingyenes tankönyvellátásra jogosultak körét, a 

jogosultság igazolásának módját; 

 a tankönyvellátással összefüggő feladatok, határidők megállapítása; 

 a tankönyvellátásban közreműködők feladatainak megállapítása.  

Gimnáziumunkban a következő tanévhez szükséges tankönyvek kiválasztását megelőzően a 

tankönyvfelelős a munkaközösség-vezetőket tájékoztatja a lehetőségekről, a beszerezhető 

mintapéldányok segítségével megkönnyíti a választást. Az egyes évfolyamokon különféle tantárgyak 

feldolgozásához szükséges a tankönyvek mellett szükséges tanulói taneszközöket a tanárok szakmai 

munkaközösségei (illetve ahol nincs munkaközösség, ott az egyes szaktanárok) határozzák meg az 

iskola helyi tanterve és a vonatkozó jogszabályok alapján.  

A tankönyvek és taneszközök kiválasztásánál a vonatkozó jogszabályok betartása mellett a 

következő szempontok érvényesülnek: 

 A tankönyv feleljen meg az iskola helyi tantervének. 

 A tankönyv szerepeljen a hivatalos tankönyvjegyzékben. 

 Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben részesíteni, 

amelyek több tanéven keresztül használhatók (tartós tankönyvek).  

 A taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: új taneszközt csak az oktatás 

minőségét lényegesen jobbító esetben vezetünk be.  

 A taneszközök ára is fontos szempont, a hasonló minőségű taneszközök közül az olcsóbbat 

ajánljuk. 

 A tankönyvek kiválasztásakor törekszünk a tankönyvcsaládok alkalmazására. 

 Tegye lehetővé a tanulók önálló ismeretszerzését. 

 Tanév közben nem változtatunk tankönyvet és taneszközt. 

A kiválasztás után a munkaközösség-vezetők leadják a munkaközösség igényeit a 

tankönyvfelelősnek, aki a megadott időpontig megrendeli a tankönyveket. A Tankönyvellátó által 

leszállított tankönyveket átveszi, majd megszervezi a tankönyvek leszállítását, kiosztását, és a nem 

ingyenes tankönyvekre jogosult tanulók esetében a számla kiegyenlítését. 

A kiválasztott tankönyv alkalmazása a munkaközösség minden tagja számára kötelező, attól eltérni 

nem lehet. Ezzel is biztosítani szeretnénk az átjárhatóságot, és azt, hogy a 11. évfolyamon tagozattól 

függetlenül minden tanulónk bármelyik tantárgy emelt szintű oktatását választhassa. 

Az iskolánkban szükséges egyéb taneszközök, felszerelések (pl. számológép, testnevelés órán 

szükséges felszerelések, füzetek stb.) jegyzékét a beiratkozáskor minden tanuló megkapja. A jegyzék 

pontosítását minden tanév elején el kell végezni, a tanulókkal ezt tudatni kell. Ez az osztályfőnökök és 

a szaktanárok közös feladata. Az eszközök meghatározásánál törekedni kell az egyszerűségre, a 

praktikusságra, és a több éven át tartó használhatóságra. 

A tankönyvrendelést oly módon kell elkészíteni, hogy a tankönyvtámogatás, a tan- 

könyvkölcsönzés az iskola minden tanulója részére biztosítsa a tankönyvhöz való hozzájutás 

lehetőségét. 

A tankönyveket és a kötelezően előírt egyéb taneszközöket a szülői szervezet (SZMK) és a 

diákönkormányzat (DÖK) egyetértésével határozzuk meg.  
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A tankönyvrendelés végleges elkészítése előtt az iskolának lehetővé kell tenni, hogy azt a szülők 

megismerjék. A szülő nyilatkozhat arról, hogy gyermeke részére az összes tankönyvet meg kívánja-e 

vásárolni, vagy egyes tankönyvek biztosítását más módon, például használt tankönyvvel kívánja 

megoldani. 

Az intézményvezető a tankönyvrendelés lezárását követően tájékoztatja a fenntartót, aki az 

ellenőrzés után azt jóváhagyja, így válik véglegessé a tankönyvrendelés. 

A tankönyvek kiosztására lehetőség szerint még a tanév megkezdése előtt sort kell keríteni. Ennek 

megszervezése és lebonyolítása a tankönyvfelelős feladata. Ő gondoskodik az esetleges pótrendelések, 

visszáruk lebonyolításáról is. 
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IV. A NAT-ban meghatározott pedagógiai feladatok helyi 

megvalósításának szabályai 

A hazánk Alaptörvényében megfogalmazott feladatokat szem előtt tartva és a NKT-ben foglalt célok 

elérése érdekében, a törvény elveinek és szabályozásának megfelelően a Nemzeti alaptanterv (a 

továbbiakban NAT) a köznevelés feladatát alapvetően a nemzeti műveltség átadásában és az egyetemes 

kultúra közvetítésében, a szellemi-érzelmi fogékonyság és az erkölcsi érzék elmélyítésében jelöli meg. 

Feladata továbbá a tanuláshoz és a munkához szükséges készségek, képességek, ismeretek, attitűdök, a 

kompetenciák együttes fejlesztése, az egyéni és csoportos teljesítmény ösztönzése, a közjóra való 

törekvés megalapozása, a nemzeti és társadalmi összetartozás megerősítése./ NAT/ 

FEJLESZTÉSI TERÜLETEK – NEVELÉSI CÉLOK 

A fejlesztési területek – nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik 

meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek – összhangban a kulcskompetenciákban 

megjelenő ismeretekkel, képességekkel, attitűdökkel – egyesítik a hagyományos értékeket és a XXI. 

század elején megjelent új társadalmi igényeket. A nevelési célok intézményi szintű tudatos követése, 

valamint a hozzájuk rendelt feladatok végrehajtása és végrehajtatása az intézményi pedagógiai kultúra 

és a színvonalas pedagógiai munka meghatározó fokmérője, a pedagógiai-szakmai ellenőrzés egyik 

fontos kritériuma. 

FEJLESZTÉSI TERÜLETEK, S AZOK MEGVALÓSULÁSÁNAK MÓDJAI: 

Általánosságban 

 mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapozzuk 

a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait;  

 az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a drámapedagógia 

eszköztárának alkalmazásával kívánjuk megvalósítani; 

 az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének fejlesztésével, 

az együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas kapcsolatokban, a 

barátságban, a csoportban; 

 a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont: az életkori jellemzők 

figyelembevétele; az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív 

útjának bemutatása, 

 a kreativitás fejlesztése; az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés; a 

tanulók egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő 

értékelésük; 

 a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásával; helyes 

magatartásformák megismertetésével és gyakoroltatásával;  

 a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az alapvető képességek, készségek 

elsajátításával; a mentális képességek célirányos fejlesztésével; az önálló tanulás és az 

önművelés alapozásával; 

 fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási 

technikákat és a tanulásszervezési módokat. 

  



 

 53 

Az erkölcsi nevelés  

Az iskolai nevelés fontos területe. Át kell hatnia a nevelés egészét. Legfontosabb megvalósulási 

lehetőségei:  

 Iskolai Közösségi Szolgálat (önkéntes munka) 

 Rászorulók segítése 

 Osztályfőnöki órák 

Nemzeti öntudat kialakítása, hazafias nevelés  

 Minden tanóra 

 Iskolai műsorok a nemzeti ünnepeken 

 Városi műsorok, koszorúzások 

 István Napok 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés  

 Történelem és állampolgári ismeretek 

 Gyermek-és Ifjúsági Önkormányzat 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése A családi életre nevelés  

 Osztályfőnöki órák 

 Védőnői és iskolaorvosi előadások 

 Kábítószer Ellenes Fórum (KEF) 

A testi és lelki egészségre nevelés  

 Testnevelés órák 

 Osztálykirándulások 

 Tömegsport rendezvények 

 Sárkányhajó Kupa 

 „n” perc sport – GYIÖK által szervezet sportrendezvény (n – adott év)  

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség  

 Iskolai Közösségi Szolgálat 

 Egymás segítése 

Fenntarthatóság, környezettudatosság  

 Az iskola épületével szemben levő Fényi Gyula park gondozása 

 Földrajz és biológia tantárgyak 

Pályaorientáció  

 Osztályfőnöki órák 

 Educatio Kiállítás 

 Felsőoktatási intézmények nyílt napjai 

 GYIÖK Pályaválasztási fóruma 
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Gazdasági és pénzügyi nevelés  

 Történelem tantárgy keretén belül –Történelem kerettanterv 

Médiatudatosságra nevelés  

 Mozgókép és Médiaismeret tantárgy 

 Iskolai stúdió 

 Pályázatok 

A tanulás tanulása  

 Osztályfőnöki órák keretében 9-11. évfolyamon. 



 

 55 

V. Mindennapos testnevelés 

A Kalocsai Szent István Gimnáziumban a mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának 

módját az NKT. 27.§ (11) bekezdésében meghatározottak szerint az alábbi módon szervezzük: 

 minden tanulónak heti 5 testnevelés tanórája van, melyből 3 tanóra délelőtti órarendben 

(1-7. óra), 2 tanóra pedig délutáni órarendben zajlik; 

 a délutáni tanórák az alábbi formában teljesíthetők: 

 iskolai keretben a tanév elején meghirdetett sportági foglalkozásokon; 

 igazolt egyesületi sportolók írásbeli szülői kérés és a sportegyesület igazolása 

alapján sportegyesületi edzés keretében; 

 művészetoktatási iskolában vagy egyesületben táncoktatásban részvevő tanulók 

írásbeli szülői kérés és az iskola vagy egyesület igazolása alapján táncpróbán; 

 a színjátszóköri részvétellel abban az esetben, ha az adott tanévben mozgással 

egybekötött produkció bemutatására készülnek; 

 intézményvezetői engedély alapján speciális, rendszeresen és igazoltan végzett 

testmozgással. 

 a nem iskolai keretek között végzett délutáni tanórákon való részvétel igazolása a tanév 

elején a tanulók számára kiosztott igazolólapokon a foglalkozás vezetőjének dátummal 

ellátott aláírásával történik. A tanulónak az igazolólapot a foglalkozást követő 

osztályfőnöki órán be kell mutatnia.  

 a délutáni foglalkozásokon való hiányzást a délelőtti tanórákon való hiányzásal azonos 

módon kell igazolni. Ha a hiányzást a tanuló nem igazolja, akkor az igazolatlan 

hiányzásnak számít. 
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VI. Szabadon választható tantárgyak kiválasztásának 

szabályai 

A Kalocsai Szent István Gimnáziumban a szabadon választható tantárgyak helyi tantervbe történő 

beillesztése a szabadon tervezhető órakeret terhére történnek. Minden tanulónak kötelező annyi tanórát 

vállalni hetente, amennyi a helyi tantervben szerepel. Ez alól felmentésre csak igen indokolt esetben (pl. 

teljesített előrehozott érettségi vizsga) az intézményvezetőhöz írt írásbeli kérvény alapján az 

intézményvezető engedélyével van lehetőség.  

A tanulók évfolyamonként a következő módon választhatnak: 

 9. és 10. évfolyamon nincs szabadon választható tantárgy, a szabadon tervezhető órakeretet 

egy részét a szakirányoknak megfelelő tantárgyak óraszámának emelésére, másik részét 

pedig az I. idegen nyelv és az informatika tantárgy óraszámának 1 órával történő növelésére 

használtuk fel. Az emelt óraszámú tanórákon való részvétel mindenki számára kötelező. 

 11. évfolyamon minden tanuló 4 tanórából szabadon választhat emelt szintű érettségire 

felkészítő (heti 2 tanóra) és középszintű érettségi vizsgára felkészítő (heti 1 tanóra) 

foglalkozások közül úgy, hogy mind a 4 tanórát fel kell használnia. A választást a 10. év 

végén május 31-ig írásban kell megtenni. Minden olyan tantárgyat választhat a tanuló, 

amelyekből az iskola vállalja az emelt szintű, illetve a középszintű érettségi vizsgára való 

felkészítést, és teljesítette a választás feltételeit. Az oktatást csoportok kialakításával 

kívánjuk megszervezni úgy, hogy a jelentkezők számától függően egy vagy két csoportot 

alakítunk ki tantárgyanként. Egy csoportnak a minimális létszáma 5 tanuló, maximális 

létszáma 18 tanuló. 5 tanulónál kevesebb jelentkező esetén a csoportot nem indítjuk, az 

érintett tanulók másik tantárgyat választhatnak. 18 tanulónál több jelentkező esetén annyi 

csoportot indítunk, hogy egyik létszáma se haladja meg a 18 főt. Ebben az esetben a 

csoportlétszámokat tudásszint felmérése alapján alakítjuk ki. A kötelező érettségi 

tantárgyak esetében az emelt szintű érettségi vizsgára felkészítő foglalkozásokon az oktatás 

csoportbontásban folyik: a felkészítést választó tanulók az alapórákon és a fakultációs 

órákon is egy csoportban ugyanannak a tanárnak a vezetésével vesznek részt a tanórákon. 

A választott tanórákon való részvétel kötelező. A választást az adott tanévben október 15-

ig indoklás nélkül módosítani lehet. Október 15-e után a módosításra a tanév végéig csak 

rendkívül indokolt esetben, az intézményvezetőhöz írt írásbeli kérvény alapján az 

intézményvezető engedélyével van lehetőség. 

 12. évfolyamon minden tanuló a 11. évfolyamnál ismertetett módon választhat. Ha olyan 

tantárgyat választ emelt szintű érettségire való felkészítésre, amelyből 11. évfolyamon csak 

alapórákra járt, vagy középszintű érettségi felkészítő csoportban vett részt, különbözeti 

vizsgán kell számot adni tudásáról. A felvétel akkor lehetséges, ha legalább közepes 

eredményt ér el.   
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VII. Választható érettségi vizsgatárgyak 

A Kalocsai Szent István Gimnáziumban emelt- és középszintű érettségi vizsgára minden olyan 

tantárgyat választhat a tanuló, amely a törvény szerint választható és az iskola helyi tantervében (B. II. 

fejezet) szerepel. A választás nem függ attól, hogy a tanuló járt-e az iskola által a helyi tantervben is 

szereplő emelt- vagy középszintű érettségi vizsgára felkészítő órákra. 

Ugyanakkor iskolánk vállalja azt, hogy tanulóinknak lehetőséget biztosít arra, hogy az alapórán felül – 

megfelelő számú jelentkező esetén – iskolai keretek között, szervezett formában készüljenek fel a 

vizsgákra. Emelt szintű érettségi vizsgára a következő tantárgyakból vállaljuk a felkészítést: 

 magyar nyelv és irodalom 

 angol nyelv 

 német nyelv 

 matematika 

 történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 

 fizika 

 kémia 

 biológia – egészségtan 

 földrajz 

 informatika 

Középszintű érettségi vizsgára minden kötelező és választható tantárgyból – amely szerepel a helyi 

tantervünkben – vállaljuk a felkészítést. 
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VIII. Középszintű érettségi vizsga tantárgyainak 

témakörei 

A középszintű érettségi vizsga témaköreit mindig az érvényes érettségi vizsgaszabályzatnak 

megfelelően az adott tantárgy munkaközösségei határozzák meg. Felülvizsgálata minden tanévben az I. 

félév végéig megtörténik. 

Az alábbiakban szereplő érettségi témakörök kijelölése a jelenleg érvényes érettségi vizsgaszabályzat 

alapján történt. 

MAGYAR NYELV 

1. Kommunikáció 

2. A magyar nyelv története 

3. Ember és nyelvhasználat 

4. A nyelvi szintek 

5. A szöveg 

6. Jelentéstan 

7. A retorika alapjai 

8. Stílus és jelentés 

MAGYAR IRODALOM 

1. Művek a magyar irodalomból I. Kötelező szerzők: 

 Arany János, 

 Petőfi Sándor, 

 Ady Endre, 

 Kosztolányi Dezső, 

 Babits Mihály, 

 József Attila 

2. Művek a magyar irodalomból II. Választható szerzők: 

 Balassi Bálint, 

 Csokonai Vitéz Mihály, 

 Kölcsey Ferenc, 

 Vörösmarty Mihály, 

 Mikszáth Kálmán, 

 Móricz Zsigmond, 

 Radnóti Miklós, 

 Szabó Lőrinc, 

 Márai Sándor, 

 Pilinszky János, 

 Weöres Sándor, 

 Ottlik Géza 

 Örkény István 

 Nemes Nagy Ágnes 

 Zrínyi Miklós 
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 Krúdy Gyula 

 Illyés Gyula 

 Jókai Mór 

3. Művek a magyar irodalomból: III. Kortárs szerzők 

4. Művek a világirodalomból:  

 antik görög epika és líra 

 Biblia 

 romantika  

 realizmus 

 századfordulós modernség 

 epika, líra dráma a 20. században 

5.  Színház és dráma 

 Shakespeare 

 Szophoklész: Antigoné 

 Moliére: Tartuffe 

 Katona József: Bánk bán 

 Madách Imre: Az ember tragédiája 

 Örkény István: Tóték 

6. Az irodalom határterületei 

 A népköltészet 

7. Regionális kultúra, interkulturális jelenségek és a határon túli magyar irodalom 

IDEGEN NYELV 

1. Személyes vonatkozások, család  

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

 Családi élet, családi kapcsolatok 

 A családi élet mindennapjai, otthoni teendők 

 Személyes tervek 

2. Ember és társadalom  

 A másik ember külső és belső jellemzése  

 Baráti kör 

 A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel 

 Női és férfi szerepek 

 Ünnepek, családi ünnepek 

 Öltözködés, divat 

 Vásárlás, szolgáltatások (posta) 

 Hasonlóságok és különbségek az emberek között 

3. Környezetünk 

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

 A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek 

 A vidéki és városi élet összehasonlítása   

 Növények és állatok a környezetünkben 
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 Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: Mit tehetünk környezetünkért 

vagy a természet megóvásáért?   

 Időjárás 

4. Az iskola 

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

  Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka 

 A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága  

 Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei, iskolai hagyományok  

5. A munka világa 

 Diákmunka, nyári munkavállalás. 

 Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. 

6. Életmód 

 Napirend, időbeosztás. 

 Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe 

az egészség megőrzésében, testápolás). 

 Étkezési szokások a családban. 

 Ételek, kedvenc ételek. 

 Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 

 Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak, alternatív gyógymódok). 

7. Szabadidő, művelődés, szórakozás 

 Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

 Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

 Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 

 Kulturális események. 

8. Utazás, turizmus 

 A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés. 

 Nyaralás itthon, illetve külföldön. 

 Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése. 

 Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. 

9. Tudomány és technika 

 Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 

 A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 

10. Gazdaság és pénzügyek 

 Családi gazdálkodás. 

 A pénz szerepe a mindennapokban. 

 Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank). 
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MATEMATIKA 

1. Halmazok, halmazműveletek, számosság, részhalmaz 

2. Matematikai logika alapjai 

3. Kombinatorika 

4. Gráfok 

5. Természetes számok, számelméleti alapfogalmak, oszthatóság, számrendszerek 

6. A számfogalom bővítése, műveleti tulajdonságok 

7. Hatvány, gyök, logaritmus fogalma és azonosságai 

8. Algebrai azonosságok, műveletek polinomokkal 

9. Arányosság, százalékszámítás 

10. Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 

11. Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 

12. Magasabb fokú egyenletek, négyzetgyökös egyenletek 

13. Nem algebrai egyenletek: abszolútértékes, exponenciális, logaritmusos, trigonometrikus 

egyenletek 

14. Egyenlőtlenségek, egyenlőtlenségrendszerek 

15. Középértékek, egyenlőtlenségek 

16. Függvények ábrázolása és jellemzése, függvénytranszformációk 

17. Sorozatok, kamatos kamat számítása 

18. Elemi geometria, térelemek, nevezetes ponthalmazok 

19. Egybevágósági transzformációk a síkon 

20. Hasonlósági transzformációk, a hasonlóság fogalma és tulajdonságai 

21. Síkbeli és térbeli alakzatok (háromszögek, négyszögek, sokszögek, kör és részei) 

22. Térbeli alakzatok 

23. Vektorok síkban és térben 

24. Trigonometria (A szögfüggvény fogalma, alapvető összefüggések a szögfüggvények 

között, szinusz- és koszinusztétel) 

25. Koordinátageometria: pontok, vektorok; egyenes, kör koordinátageometriája 

26. Kerület és terület (háromszög, négyszögek, szabályos sokszögek, kör, körcikk, körszelet)  

27. Térfogat-és felszínszámítás (hasáb, gúla, forgáshenger, forgáskúp, gömb, csonkagúla, 

csonkakúp) 

28. Leíró statisztika 

29. Valószínűség-számítás elemei 
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TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 

1. Az ókor és kultúrája 

 Az athéni demokrácia működése a Kr.e. 5. században.  

 Julius Caesar egyeduralmi kísérlete.  

 A görög-római hitvilág.  

 Az antikvitás kiemelkedő kulturális emlékei. A zsidó vallás fő jellemzői.  

 A kereszténység kialakulása és főbb tanításai.  

2. A középkor 

 A hűbériség és a jobbágyság jellemzői 

 Az uradalom és a mezőgazdasági technika  

 A nyugati és a keleti kereszténység főbb jellemzői.  

 Hitélet és vallások (pl. keresztény, zsidó) – együttműködés és konfliktusok. 

 A középkori város és a céhes ipar.  

 Az iszlám vallás kialakulása és főbb tanításai.  

 A román és gótikus építészet; a reneszánsz kultúra  

3. A középkori magyar állam megteremtése és virágkora 

 A magyar nép eredete, vándorlása és a honfoglalás  

 Géza fejedelemsége és I. (Szent) István államszervező tevékenysége.  

 A tatárjárás és az ország újjáépítése IV. Béla idején . 

 A középkori magyar állam megerősödése I. Károly idején. 

 Hunyadi Mátyás reformjai és külpolitikája.  

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

 A földrajzi felfedezések és a kapitalista gazdaság jellemzői.  

 A lutheri és kálvini reformáció.  

 A katolikus megújulás. A barokk stílus jellemzői.  

 Az alkotmányos monarchia jellemzői Angliában.  

 A felvilágosodás eszmerendszere és főbb képviselői források alapján.  

5. Magyarország a kora újkorban (1490-1790) 

 A mohácsi vész és az ország három részre szakadása.  

 A várháborúk (1541-1568).  

 Erdély sajátos etnikai és vallási helyzete.  

 A hazai reformáció és a barokk kulturális hatásai.  

 A Rákóczi-szabadságharc okai, főbb eseményei és eredményei  

 Demográfiai és etnikai változások a 18. században. 

  Mária Terézia és II. József reformjai . 

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

 Az Emberi és polgári jogok nyilatkozatának alapkérdései.  

 A korszak főbb eszmeáramlatainak (liberalizmus, nacionalizmus, 

konzervativizmus és szocializmus) jellemzői.  

 A szövetségi rendszerek kialakulása.  

 Az ipari forradalmak legjelentősebb területei (könnyűipar, nehézipar, közlekedés), 

néhány találmánya és a gyáripar kezdetei.  
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7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon (1790-1914) 

 A reformkor fő kérdései, Széchenyi és Kossuth reformprogramja.  

 A pesti forradalom eseményei, az áprilisi törvények.  

 A szabadságharc főbb katonai és politikai eseményei.  

 A kiegyezéshez vezető út. A kiegyezés tartalma és értékelése. 

 Gazdasági változások a dualizmus korában.  

 A magyar polgárosodás társadalmi, gazdasági jellegzetességei, sajátosságai. 

 Népek, nemzetiségek (pl.: zsidók, németek) szerepe a modernizációban. Etnikai 

viszonyok és a nemzetiségi kérdés a dualizmus korában. 

8. A világháborúk kora (1914-1945) 

 Az első világháború (hadviselők, frontok, a háború jellege). Az első világháborút 

lezáró békerendszer.  

 A náci Németország legfőbb jellemzői.  

 A kommunista ideológia és a sztálini diktatúra a Szovjetunióban  

 A világháború előzményei, kitörése és jellemzői. A holokauszt.  

9. Magyarország a világháborúk korában (1914-1945) 

 A trianoni békediktátum és következményei.  

 Az ellenforradalmi rendszer konszolidációjának legfontosabb lépései.  

 A magyar külpolitika a két világháború között.  

 A politikai rendszer főbb jellemzői.  

 Társadalmi, gazdasági, ideológiai kérdések . 

 társadalmi rétegződés és életmód a húszas-harmincas években. 

 az antiszemitizmus megjelenési formái és a „zsidókérdés” Magyarországon.  

 Magyarország háborúba lépése és részvétele a Szovjetunió elleni harcokban.  

 Magyarország német megszállása és a nyilas hatalomátvétel. A holokauszt 

Magyarországon.  

10. A jelenkor (1945-től napjainkig) 

 A keleti és a nyugati blokk főbb politikai, gazdasági, társadalmi jellemzői, a 

hidegháborús szembenállás jellemzői.  

 Az ENSZ létrejötte, működése . 

 A kétpólusú világrend megszűnése; a Szovjetunió és Jugoszlávia szétesése; 

Németország újraegyesítése. 

 Az Európai Unió alapelvei, intézményei és működése.  

 A globális világgazdaság ellentmondásai  

11. Magyarország 1945-től a rendszerváltozásig 

 Az egypárti diktatúra működése, a gazdasági élet és a mindennapok jellegzetességei 

a Rákosi-korban.  

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének okai és főbb eseményei; a 

megtorlás  

 A rendszer jellemzői a Kádár-korszakban, életmód és mindennapok  

 A rendszerváltozás főbb eseményei.  

 A piacgazdaságra való áttérés és következményei.  

 A határon túli magyarság 1945-től.  
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12. Társadalmi, állampolgári, pénzügyi és munkavállalói ismeretek 

 A magyarországi romák története és helyzetének főbb jellemzői napjainkban.  

 A szociális ellátórendszer fő elemei  

 Az emberi jogok ismerete és a jogegyenlőség elvének bemutatása, az állampolgári 

jogok, kötelességek.  

 A politikai intézményrendszer fő elemei (országgyűlés, kormány, köztársasági 

elnök,alkotmánybíróság, ombudsman, helyi önkormányzatok, az Alaptörvény).  

 A választási rendszer fő elemei.  

 A háztartás pénzügyei (adók és járulékok, pénzkezelési technikák, banki ügyletek).  

 A munkaviszonyhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek, a munkaviszony 

megszűnése.  
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FIZIKA 

1.  Egyenes vonalú mozgás (egyenletes, egyenletesen változó) 

2.  Egyenletes körmozgás   

3.  Newton törvények (I., II., III.) 

4.  Az erő fogalma, fajtái (nyomóerő, rúgóerő, súrlódási erő és tapadási erő) 

5.  Forgatónyomaték, tömegközéppont, merev test egyensúlya 

6.  Mechanikai munka, teljesítmény, hatásfok, mechanikai energiák 

7.  Általános tömegvonzás törvénye, Kepler- törvényei 

8.  Folyadékok és gázok mechanikája (légnyomás, hidrosztatikai nyomás, felhajtóerő, felületi 

feszültség, áramlás, közegellenállás) 

9. Állapotjelzők, termodinamikai  egyensúly 

10. Hőtan (szilárd anyagok és folyadékok hőtágulása) 

11. Gázok állapotváltozásai 

12. Gázok belső energiája, az I. és II. főtétel 

13. Halmazállapot-változások 

14. Elektromos mező és jellemzése  

15. Egyenáram (áramerősség, fogyasztók kapcsolása, elektromos munka, teljesítmény) 

16. A mágneses mező jellemzése, mágneses erőhatások 

17. Elektromágneses indukció (mozgási, nyugalmi, önindukció), transzformátor 

18. Váltakozó feszültség jellemzése (előállítása, ellenállásai, teljesítménye, munkája) 

19. Harmonikus rezgőmozgás (jellemzői, dinamikai feltétele, energiaviszonyok) 

20. Mechanikai hullámok jellemzői, hanghullámok 

21. Elektromágneses hullám előállítása, terjedése, tulajdonságai  

22. A fény , mint elektromágneses hullám (terjedési jelenségek, fénytani eszközök) 

23. A kvantumfizika elemei 

24. Hullám- és részecsketulajdonság (fény, elektron, fotocella) 

25. Az elektronburok szerkezete (kvantumszámok) 

26. Az atommag (mérete, összetétele, magerők) 

27. Radioaktivitás (fajtái, kimutatása, élettani hatásai) 

28. Maghasadás, magfúzió (atomreaktor, atomerőmű, Nap energiatermelése) 

29. Sugárvédelem 

30. Gravitációs mező (általános tömegvonzás, Kepler tv., súly- súlytalanság, kozmikus 

sebességek) 

31. Csillagászat (vizsgálati módszerek, Naprendszer, csillagok, galaxisok, Ősrobbanás) 
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KÉMIA 

1. Atomszerkezet 

2. Kémiai kötések 

3. Molekulák, összetett ionok 

4. Anyagi halmazok 

5. Kémiai átalakulások 

6. Hidrogén 

7. Nemesgázok 

8. Halogénelemek és vegyületeik 

9. Az oxigéncsoport elemei és vegyületeik 

10. A nitrogéncsoport elemei és vegyületeik 

11. A széncsoport elemei és vegyületeik 

12. Fémek 

13. Szerves vegyületek általános jellemzői 

14. Szénhidrogének 

15. Halogéntartalmú szénhidrogének 

16. Oxigéntartalmú szerves vegyületek 

17. Nitrogéntartalmú szerves vegyületek 

18. Szénhidrátok 

19. Fehérjék 

20. Nukleinsavak 

21. Műanyagok 

22. Energiagazdálkodás 

KÉMIAI SZÁMÍTÁSOK 

1. Az anyagmennyiség 

2. Gázok 

3. Oldatok, elegyek, keverékek 

4. Számítások a képlettel és a kémiai egyenlettel kapcsolatban 

5. Termokémia 

6. Kémiai egyensúly 

7. Kémhatás 

8. Elektrokémia 
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BIOLÓGIA – EGÉSZSÉGTAN 

1. Szervetlen és szerves alkotóelemek 

2. Az anyagcsere folyamatai 

3. Sejtalkotók az eukarióta sejtben 

4. Nem sejtes rendszerek: vírusok. Önálló sejtek: baktériumok, egysejtű eukarióták 

5. Növényvilág főbb csoportjai 

6. Állatvilág főbb csoportjai 

7. Növényi szövetek, szervek 

8. Állati szövetek, szervek 

9. Kültakaró 

10. A mozgás 

11. A táplálkozás 

12. A légzés 

13. Az anyagszállítás 

14. A kiválasztás 

15. A szabályozás: hormonális 

16. A szabályozás: idegi 

17. A szaporodás és egyedfejlődés 

18. Populáció 

19. Életközösségek 

20. Bioszféra 

21. Ökoszisztéma 

22. Molekuláris genetika 

23. Mendeli genetika 

24. Populáció genetika és evolúciós folyamatok 

25. A bioszféra evolúciója 
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FÖLDRAJZ 

1. Térképi ismeretek 

2. Kozmikus környezetünk 

3. Kőzetburok 

4. Levegőburok 

5. Vízburok 

6. A felszínformálás típusai 

7. A földrajzi övezetesség 

8. Népességföldrajz 

9. Településföldrajz 

10. A világgazdaság általános jellemzői 

11. A harmadik és a negyedik szektor 

12. Világgazdasági pólusok, peremterületek 

13. Magyarország természetföldrajza 

14. Magyarország általános társadalomföldrajza 

15. Magyarország általános gazdaságföldrajza 

16. Európa általános természetföldrajza 

17. Európa általános gazdaságföldrajza 

18. Ázsia általános természetföldrajza 

19. Ázsia általános gazdaságföldrajza 

20. Afrika általános földrajzi képe 

21. Amerika általános földrajzi képe 

22. Az Amerika Egyesült Államok általános földrajzi képe 

23. Globális problémák 
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ÉNEK-ZENE 

Reprodukálás 

1. Éneklés: a tanult népdalok, műzenei szemelvények tiszta intonálással történő bemutatása 

(20-25 alkotás) 

2. Generatív és kreatív képességek: ritmus, dallam, hármashangzatok, hangközök 

3. Felismerő kottaolvasás 

Befogadó kompetenciák 

1. A tanult anyagban leggyakrabban előforduló zenei műszavak, fogalmak, előadási jelek, 

ismerete 

2. A magyar népdalok, népszokások jellemzőinek ismerete 

3. A zenetörténeti korszakok általános jellemzése, a társművészeti kapcsolódások 

bemutatása 

4. A populáris zene (jazz, beat, rockzene, filmzene, világzene)  

5. Zenefelismerés a tananyagban előírtak alapján 

6. Dallamírás (betűkotta – ötvonalas rendszer) 

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET* 

1. A mozgóképnyelv alapjai, a filmpoétika fogalmai 

2. Mozgóképi szövegértés, értelmezési szintek 

3. Mozgóképi szövegalkotás 

4. Műfaj- és műismeret 

5. Korstílusok, szerzők és művek 

6. Egyetemes filmtörténeti ismeretek 

7. Magyar filmtörténeti ismeretek 

8. Média a mindennapi életben 

9. A médiaszövegek befogadása és a média közönsége 

10. Médiaintézmények 

11. A reprezentáció 

12. Jellegzetes televíziós műsortípusok 
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VIZUÁLIS KULTÚRA 

Alkotás 

1. Vizuális nyelv  

a) A vizuális nyelv alapelemei 

b) A vizuális nyelvi elemek viszonyai 

c) Vizuális nyelv és kontextus 

2. Technikák 

a) Rajzolás 

b) Festés 

c) Kollázs 

d) Nyomtatás 

e) Makettezés, modellezés 

f) További technikák 

3. Ábrázolás, látványértelmezés 

a) Formaértelmezés 

b) Térértelmezés 

c) Színértelmezés 

d) Mozgásértelmezés 

4. Megjelenítés, közlés, kifejezés, alkotás  

a) Térviszonyok 

b) Kompozíció 

c) Színhatás 

d) Érzelmek 

e) Folyamat, mozgás, idő 

f) Kép és szöveg 

g) Vizuális információ 

h) Tárgyak és környezet 

Befogadás 

1. Megjelenítés sajátosságai  

a) Vizuális nyelvi elemek 

b) Térábrázolási módok 

c) Vizuális minőségek 

d) Látványértelmezés 

e) Kontraszt, harmónia 

f) Kontextus 

g) Technikák 
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2. Vizuális kommunikáció  

a) Folyamat, mozgás, idő 

b) Kép és szöveg 

c) Vizuális információ 

d) Tömegkommunikáció 

e) Médiakategóriák 

f) Fotó, mozgókép 

3. Tárgy- és környezetkultúra  

a) Forma- és funkcióelemzés 

b) Tervezési folyamat 

c) Kézműves és ipari tárgykultúra  

d) Népművészet 

4. Kifejezés és képzőművészet  

a) Művészeti ágak 

b) Műfajok 

c) Művészettörténeti korszakok, stíluskorszakok 

d) Stílusjegyek 

e) Alkotások és alkotók  

f) Műelemző módszerek 

g) A műtárgyi és kulturális környezete 
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DRÁMA ÉS TÁNC 

Színház- és drámaelmélet  

5. A drámai műnem sajátosságai. 

6. A dráma/színjáték mint kommunikáció. 

7. A dráma szerkezeti felépítése.  

8. Dramaturgiai és színházelméleti alapfogalmak. 

9. A színházművészet mint összművészet sajátosságai  

10. Színházi szakmák  

11. Színházi műfajok és stílusok  

12. Színházi irányzatok 

13. Színházi előadások elemzésének szempontjai 

Színház- és drámatörténet 

1. Az ókor színháza és drámája 

2. Shakespeare színháza és néhány drámája  

3. A francia klasszicista dráma, Molière egy-két komédiája 

4. A XIX–XX. századi magyar színház és dráma 

5. Realizmus és naturalizmus, Ibsen és az analitikus dráma. 

6. Csehov és Sztanyiszlavszkij 

7. Brecht színháza és drámái 

8. A XX. század meghatározó színházi irányzatai, jelentős drámaírói 

Drámajáték és improvizáció 

1. Drámajátékok alkalmazása, tervezése, vezetése  

2. Improvizáció  

- Improvizáció a tanár által megadott téma vagy fogalom alapján. 

- Improvizáció a megismert kifejezési formák összefűzésével, valamint színházi 

stílusok elemeinek alkotó jellegű alkalmazásával. 

- Improvizáció zenére. 

- Mozgásos improvizáció tánc- illetve mozgásszínházi technikák alkalmazásával. 

3. Tánc- és mozgásszínházi technikák alkalmazása 

Színházi alkotómunka 

1. Vers-, próza- és monológmondás 

2. Egyéni vagy közös daléneklés 

3. Szerkesztett játék 

- Szerkesztett játék létrehozása, bemutatása. 

- Jelenet, jelenetsor, előadás tervezése, kivitelezése a különböző színházi, 

bábszínházi, zenés, illetve tánc- és mozgásszínházi formák alkalmazásával. 

4. Alkotó közreműködés színházi előadás létrehozásában, bemutatásában. 
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INFORMATIKA 

1. A kommunikáció 

 A kommunikáció általános modellje. 

 Információs és kommunikációs technológiák és rendszerek. 

2. Információ és társadalom 

 Az informatika fejlődéstörténete. 

 A modern információs társadalom jellemzői. 

 Informatika és etika. 

 Jogi ismeretek. 

3. Jelátalakítás és kódolás 

 Analóg és digitális jelek. 

 Adat, adatmennyiség. 

 Bináris szám-, és karakterábrázolás. 

 Kép és hang digitalizálás 

 Logikai műveletek 

 Tömörített adattárolás. 

4.   A számítógép felépítése 

 A Neumann-elvű számítógépek. 

 A számítógép főbb részei, és jellemzőik 

 A perifériák típusai, jellemzőik 

 A számítógép részeinek összekapcsolása 

 Hálózatok. 

 Munkavédelem és ergonómia 

5. Az operációs rendszer és feladatai 

 Az op. rendszer részei, feladatai, felhasználói felülete. 

 Háttértárak kezelése. 

 Tömörítés. 

 Adatvédelem,  adatbiztonság 

 Kártevők, vírusvédelem. 

 Hálózatok alapvető szolgáltatásai 

6. A szövegszerkesztő használata 

 Dokumentum megnyitása, mentése. 

 Szövegbevitel, szövegjavítás. 

 Keresés, csere, másolás, mozgatás, törlés, nyelvi eszközök 

 A dokumentum egységei. 

 Karakterformázás, bekezdésformázás, szakaszformázás 

 Stílusok 

 Táblázatok a szövegben. 

 Képek, alakzatok beillesztése. 

 Tartalomjegyzék. 
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7. A táblázatkezelő használata 

 Cella tartalma, számformátumok. 

 Adatok rendezése, kigyűjtése. 

 Cellahivatkozások, képletek, függvények használata. 

 Karakter és cellaformázás, oldalbeállítás. 

 Diagramok, objektumok. 

8. Adatbáziskezelés 

 Alapműveletek, adattípusok, adatok módosítása 

 Adattáblák közti kapcsolatok 

 Lekérdezések 

 Számítások elvégzése, függvények használata 

 Űrlapok, jelentések használata 

9. Kommunikáció az Interneten 

 Hálózati alapismeretek 

 Elektronikus levelezés 

 Állományok átvitele 

 Web-szolgáltatás 

 Keresőrendszerek 

 Az Internet veszélyei 

10. Weblapkészítés 

 Hálózati dokumentumok szerkezete, felépítése 

 Weblap készítése weblapszerkesztővel 

 Formázási lehetőségek 

11. Prezentáció 

 Adatok bevitele, módosítása 

 Prezentáció elkészítése, formázása 

12. Grafika 

 Megnyitás, mentés, beszúrás 

 Elemi alakzatok megrajzolása, módosítása 

 Képek feldolgozása, formázása 

13. Könyvtárak 

 A könyvtár fogalma, könyvtártípusok 

 Könyvtári szolgáltatások 

 Tájékozódás a könyvtárban, információkeresés 

 Dokumentum-használat 

 Forrásválasztás, forrásjelölés 
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TESTNEVELÉS ÉS SPORT 

1. Az olimpiai játékok eredete, története, kialakulásának körülményei. 

2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi fejlődésének és mozgásos cselekvő-

képességének kapcsolata. 

1. A testmozgás szerepe az egészséges életmód kialakításában. 

2. A testmozgás, a sport szerepe a személyiség fejlesztésében. 

3. Az iskolai testnevelés célja és feladatai. 

4. A bemelegítés szerepe és lehetőségei. 

5. A tantervben előírt sportjátékok alapvető jellemzői. 

6.  „Az atlétika, a sportok királynője.” 

7. A torna oktatásának fontossága az iskolai testnevelésben. 

8. Az úszás jelentősége az ember életében. 

9. Egy természetben űzhető sportág bemutatása. 

10. A küzdősportok és az önvédelem. 

11. Egy szabadon választott sportág bemutatása. 
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IX. Tanuló tanulmányi munkájának ellenőrzése és 

értékelése 

A tanulók tanulmányi előre haladásának mérése, ellenőrzése, tudásának számonkérése és értékelése 

az iskolai oktató-nevelő munka egyik igen fontos része. Iskolánkban az ellenőrzés, értékelés alapelvei a 

következők: 

 személyreszóló, ösztönző hatású legyen, 

 nem lehet megtorló, fegyelmező jellegű, 

 legyen következetes, 

 a szóbeli és írásbeli értékelés egészséges aránya biztosított legyen, 

 folyamatos, kiszámítható, tárgyszerű (mit, hol, miben hibáztunk, hogyan lehetséges 

a javítás)  

 minden írásbeli munkánál a helyesírási hibák javítása és javíttatása, 

 megfelelő légkörben történjen (minimális stressz mellett). 

Az értékelés alapelvének megvalósításához a tanév elején a szaktanárok a tanulók tudomására 

hozzák az egyes tantárgyak, azok témaköreinek követelményeit, melyet a munkaközösség tagjai 

közösen állapítanak meg. Ez az egységes követelményrendszer a hivatkozási alap értékelésünkkor, 

ennek betartása minden tanár számára kötelező. 

AZ ELLENŐRZÉS, MÉRÉS FORMÁI, GYAKORISÁGA 

a) Szóbeli feleltetés 

Célja egy-egy tananyag elsajátításának számonkérése, ellenőrzése. Rendszerint a tanórák 

első negyedében 1-3 tanuló szóbeli feleltetésére van lehetőség. Reál tárgyak esetében a 

táblai feladatmegoldás segítségével - amit szóbeli magyarázattal egészítenek ki a 

tanulók - van lehetőség a szóbeli számonkérésre. A szóbeli feleltetés célja kettős: 

 a tanulók rendszeres felkészülésre szoktatása, 

 szóbeli kifejezőkészség gyakoroltatása, fejlesztése 

b) Röpdolgozat 

Célja egy-egy kisebb anyagrész írásbeli számonkérése, az elsajátítás mértékének mérése. 

c) Nagydolgozat 

A nagydolgozat írásbeli ellenőrzés, célja egy teljes témakör lezárása, az ismeretanyag 

elsajátításának mérése, ellenőrzése. A nagydolgozat olyan feladatokat tartalmazzon, 

amelyek felölelik a témakör teljes anyagát. A nagydolgozat száma legalább az adott 

tantárgy adott tanévi témakörei számával egyezzen meg. Év végi dolgozat segítségével 

lehetőség van a teljes tanév ismeretanyagának számonkérésére. A nagydolgozat formája 

lehet feladatmegoldás, teszt, esszé kérdések kidolgozása. 

d) Házi dolgozat 

Egyes tantárgyakból (pl. magyar irodalom, idegen nyelvek, informatika) szükség van 

átfogóbb otthoni munkák elvégzésére. Ennek ellenőrzésének eszköze a házi dolgozat. 

Lehetőséget ad a tanulók egyéni kutató munkára szoktatására, szemelvények keresésére, 

forrásmunkák felhasználására, hosszabb lélegzetű munkák elkészítésére. Évente 2-3 házi 

dolgozat elkészítése célszerű. 
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e) Házi feladat 

Írásbeli házi feladat szinte minden közismereti tárgyból ajánlott. Célja új ismeretanyag 

elsajátításának segítése, a régi anyag szinten tartása, elmélyítése, illetve ennek és a 

megértés szintjének mérése. A házi feladat kiszabásánál ügyelni kell az arányokra, kerülni 

kell a túlságosan sok időt igénylő feladatmennyiség feladását. Célszerű az órai munkához 

kapcsolni. Ellenőrzésére mindenképpen szükség van: akár osztály szinten, akár néhány 

tanuló esetében a tanóra elején meg kell győződni elkészítéséről, az esetlegesen felmerült 

nehézségekről, tipikus hibákról. Ezekhez igazodva a szükséges kiegészítéseket, 

korrekciókat azonnal el kell végezni. 

f) Egyéb 

Felvételi vizsga 

Célja, hogy a gimnáziumunkba jelentkező 8. osztályos tanulók tudásszintjét felmérjük, 

közöttük tagozatkódok szerint minél reálisabb felvételi sorrendet tudjunk felállítani, 

amely alapján a tanulók iskolánkba felvételt nyernek vagy felvételüket elutasítjuk. Az 

írásbeli felvételi vizsga a központi felvételi rendszer előírásai szerint zajlik. Szóbeli 

felvételi vizsgát nem tartunk. 

Bemeneti mérés: 

Célja, hogy gimnáziumunkba érkező és tanulmányaikat a 9. évfolyamon folytató 

tanulók tudásszintjét mérjük. Az eredmény egyrészt jelzi az egyes tanulóknál meglévő 

hiányosságokat, másrészt lehetőséget ad közel azonos tudásszintű tanulói csoportok 

kialakítására. Arra is lehetőséget ad, hogy az általános iskola teljesítményéről 

információkat kapjunk.  

A bemeneti mérés időpontja a tanév 1. hete, a mérendő tantárgyak az angol nyelv és a 

német nyelv. A feladatsor összeállítása, értékelése a nyelvi munkaközösség feladata. 

Értékelése egységesen történik, a minősítés nem befolyásolhatja a tanuló félévi és év 

végi osztályzatát. Az elért eredmények alapján történik a tanulók tanulói csoportokba 

való besorolása. A csoportok átjárhatók, a nyelvtanárok a tanulókkal megbeszélve 

javasolhatják a tanulók csoportbesorolását Ezt az intézményvezető hagyja jóvá. 

Szükség esetén bemeneti mérés más tantárgyak esetében is végezhető. 

Folyamat mérés: 

A folyamat mérés eredményeként megállapítható a napi iskolai oktatómunka szintje, az 

aktuális tudásszint. Módot ad a tanuló megméretésére, hogy hol tart az adott tudás 

elsajátításában. Lehetőséget nyújt az emelt szintű oktatásra jelentkező tanulók 

megítélésére. Folyamat mérésre a 10. osztályban május-június hónapban kerül sor. 

Egyik tanévben magyar nyelv és irodalomból, illetve matematikából, a másik 

tanévben történelemből és a nagyobb óraszámban tanult idegen nyelvből 

végezzük el a felmérést. Egy tanulót legfeljebb két tantárgyból lehet felmérni. A 

feladatsor összeállítása, értékelése a munkaközösségek feladata. Az értékelés 

egységesen történik. 

Kimeneti mérés: 

A kimeneti mérés az érettségi vizsgával azonos. Lehetőséget ad az iskola és az egyes 

tanulók eredményének összevetésére az előző évek teljesítményéhez képest.  
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ÉRTÉKELÉS 

Az értékelés szoros kapcsolatban áll az ellenőrzéssel: minden ellenőrzést értékelés kell, hogy kövessen. 

Ezen túl az értékelés valamilyen ciklus, folyamat, tevékenység lezárásakor is célszerű és szükséges. Az 

értékelés történhet szöveges formában vagy érdemjeggyel, illetve félévkor és év végén osztályzattal. 

a) Szóbeli értékelés 

 a tanuló tudásának folyamatos megerősítése, korrigálása, segítése, 

 feleletek, dolgozatok érdemjegyének kiegészítése, 

 félévi és év végi osztályzatok megállapításakor, 

 magatartás és szorgalom elbírálása (osztály előtt a tanulók bevonásával), 

 a szülői értekezletek (személyiségi jogokat fokozottan figyelemben tartva), 

 fogadóórákon, 

 félévkor, év végén az osztályfőnök értékel az osztályozó értekezleten, 

 intézményvezetői értékelés: 

 az I. félévet követően, 

 tanév végén. 

b) Írásbeli szöveges értékelés 

 november 10-ig az első negyedév, április 10-ig a háromnegyedév tanulmányi 

munkája alapján gyenge, elégtelen közeli tanulmányi eredmény esetén az 

elektronikus naplóba – ha a tanuló rendelkezik ellenőrző könyvvel, akkor abba is – 

be kell írni az erre vonatkozó szöveges figyelmeztetést; 

 dicséretek, elmarasztalások beírása az elektronikus naplóba – ha a tanuló rendelkezik 

ellenőrző könyvvel, akkor abba is  – a kiváltó eseményt követően minél gyorsabban, 

 a dolgozatokhoz fűzött rövid instrukció, vélemény, 

c) Érdemjegy 

A tanulók szóbeli feleletének, röpdolgozatának, nagydolgozatának, házi dolgozatának 

értékelése érdemjeggyel történik. Az érdemjegyek a hagyományos ötfokú skála értékei 1-

től 5-ig.  

Szóbeli felelet esetén az értékelés módja a következő: 

elégtelen (1): ha a tanuló a számon kért tananyag elsajátításában a minimális 

követelményeket sem teljesítette, a továbbhaladáshoz feltétlenül 

szükséges ismeretekkel nem rendelkezik. 

elégséges (2): ha a tanuló a számon kért tananyagot csak minimális szinten, a 

továbbhaladáshoz még éppen elegendő ismereteket sajátította el, 

tanári segítséggel képes önálló feladatvégzésre. 

közepes (3): ha a tanuló a számon kért tananyag követelményeit pontatlanul, 

esetenként felszínesen, több hibával teljesíti, tudását csak tanári 

segítséggel tudja alkalmazni. 

jó (4): ha a tanuló kevés hibával elsajátította a számon kért tananyagot, 

kisebb bizonytalansággal tudja alkalmazni tudását. 

jeles (5): ha a tanuló a számon kért tananyagot megbízhatóan elsajátította, 

és tudását alkalmazni is képes. 

Írásbeli számonkérés esetén a teljesítmény értékelését a szaktanár által készített pontozási 

illetve értékelési útmutató alapján kell elvégezni. Fokozottan ügyelni kell a 

következetességre. Az értékelés módja tantárgyanként általában a következő: 
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Magyar nyelv és irodalom, történelem: 

középszintű érettségi vizsgára való felkészítés esetében: 

elégtelen (1): 0 – 40 % 

elégséges (2): 41 – 55 % 

közepes (3): 56 – 70 % 

jó (4): 71 – 84 % 

jeles (5): 85 – 100 % 

emelt szintű érettségi vizsgára való felkészítés esetében: 

elégtelen (1): 0 – 30 % 

elégséges (2): 31 – 46% 

közepes (3): 47 – 60% 

jó (4): 61 – 79% 

jeles (5): 80 – 100% 

Magyar nyelv és irodalomból, minden évfolyamon a tanév során 2 

szövegalkotási (fogalmazási) nagydolgozatot és minimum két témazáró 

dolgozatot íratunk 

Szövegalkotási feladatok értékelése (magyar nyelv és irodalom): 

Irodalom: a szöveg tartalmát értékeljük. dolgozatra pontszám (0-25) és 

érdemjegy kerül. 

pontszám érdemjegy 

0 - 7 1 

8 - 10 2 

11 - 13 3 

14 - 16 4 

17 - 20 5 

Nyelvtan: a szöveg szerkezetét, nyelvi igényességet, a helyesírást és az írásképet 

értékeljük. A dolgozatra pontszám (0-25) és érdemjegy kerül: 

szerkezet: (0 – 5) 

nyelvi igényesség:  (0 – 10) 

íráskép: (0 – 2) 

helyesírás: (0 – 8) 

helyesírási 

hibapontok 
pontszám 

0 -2 8 

3 - 4 7 

5 - 6 6 

7 - 8 5 

9 - 10 4 

11 - 12 3 

13 - 14 2 

15 -16 1 

17 - 0 
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A szerzett pontokat a következőképpen váltjuk át érdemjegyre irodalomból és 

nyelvtanból: 

pontszám érdemjegy 

0 - 9 1 

10 - 13 2 

14 - 16 3 

17 - 20 4 

21 - 25 5 

Vizuális kultúra, Mozgóképkultúra és médiaismeret, Ének-zene: 

Témazáró dolgozatok és a középszintű érettségi vizsgára való felkészítés esetében: 

elégtelen (1): 0 - 24 % 

elégséges (2): 25 - 39 % 

közepes (3): 40 - 59 % 

jó (4): 60 - 79 % 

jeles (5): 80 - 100 % 

Dráma és tánc, Emberismeret és etika, Filozófia: 

Témazáró dolgozatok esetében: 

elégtelen (1): 0 – 30 % 

elégséges (2): 31 – 47% 

közepes (3): 48 – 65 % 

jó (4): 66 – 82 % 

jeles (5): 83 – 100 % 

Matematika 

Írásbeli számonkérés esetén a teljesítmény értékelését a szaktanár által készített 

pontozási illetve értékelési útmutató alapján kell elvégezni. Fokozottan ügyelni 

kell a következetességre. Az értékelés módja általában a következő: 

Témazáró dolgozat: 

elégtelen (1): 0 - 24 % 

elégséges (2): 25 - 44 % 

közepes (3): 45 - 64 % 

jó (4): 65 - 84 % 

jeles (5): 85 – 100 % 

Természettudományok (fizika, kémia, biológia) 

Témazáró dolgozatok: 

elégtelen (1): 0 – 24 % 

elégséges (2): 25 – 39 % 

közepes (3): 40 – 59 % 

jó (4): 60 – 79 % 

jeles (5): 80 – 100 % 
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Földrajz  

Témazáró dolgozatok: 

elégtelen (1): 0 – 24 % 

elégséges (2): 25 – 39 % 

közepes (3): 40 – 59 % 

jó (4): 60 – 79 % 

jeles (5): 80 – 100 % 

Idegen nyelv:  

Leckezáró dolgozat esetében: 

elégtelen (1): 0 - 49 % 

elégséges (2): 50 - 59 % 

közepes (3): 60 - 74 % 

jó (4): 75 - 89 % 

jeles (5): 90 - 100 % 

Témazáró dolgozat (több lecke anyaga) / osztályozó vizsga (10., 11. évfolyam) 

esetében: 

elégtelen (1): 0 - 44 % 

elégséges (2): 45 - 54 % 

közepes (3): 55 - 69 % 

jó (4): 70 - 84 % 

jeles (5): 85 - 100 % 

Középszintű érettségi vizsgára készülők esetében / osztályozó vizsga (12. 

évfolyam): 

elégtelen (1): 0 - 24 % 

elégséges (2): 25 - 39 % 

közepes (3): 40 - 59 % 

jó (4): 60 - 79 % 

jeles (5): 80 - 100 % 

Emelt szintű érettségi vizsgára készülők esetében: 

elégtelen (1): 0 - 24 % 

elégséges (2): 25 - 31 % 

közepes (3): 32 - 45 % 

jó (4): 46 - 59 % 

jeles (5): 60 - 100 % 

A fenti a skáláktól a szaktanár indokolt esetben eltérhet. Az eltérést a tanulókkal tudatni 

kell. 

A három vagy ettől magasabb heti óraszámú tantárgyból a tanulónak havonta legalább egy 

érdemjegyet célszerű kapnia. Ha a heti óraszám kettő vagy attól kevesebb, akkor is 

minimálisan félévente két érdemjegy minden tanuló esetében szükséges. Az érdemjegyet 

haladéktalanul – de legkésőbb egy hét alatt – az elektronikus naplóba be kell vezetni. 

Törekedni kell a szóbeli és írásbeli számonkérések helyes arányára. Az érdemjegyekről a 

tanuló azonnal értesül, a szülőt az elektronikus napló vagy az ellenőrző könyv útján kell 
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értesíteni. Az osztályfőnök figyelemmel kíséri, hogy a szülő értesül-e a tanuló 

előmeneteléről. Szükség esetén telefonon keresztül tájékoztatja  a szülőt. 

d) Osztályzat 

A tanuló teljesítményét félévkor és év végén osztályzat útján értékeljük. Az osztályzatok 

az érdemjegyekhez hasonlóan az ötfokú skála értékei. Az osztályzatok a félévi és tanévi 

összteljesítményt tükrözik tantárgyanként. Megállapításuk az érdemjegyek alapján 

történik, a témazáró dolgozatok érdemjegyei kiemelt súllyal szerepelnek. Az osztályzatok 

meghatározásához félévente minimálisan 2 érdemjegyre van szükség, de nem lehet 

kevesebb, mint az adott tantárgy heti óraszáma. A félévi osztályzatról a szülőt az 

elektronikus naplóból nyomtatott értesítő útján tájékoztatja az iskola.  Az év végi osztályzat 

a bizonyítványba kerül. Az osztályzat kialakítása a szaktanár feladata. Az osztályozó 

értekezleten a nevelőtestület az osztályzatokat áttekinti, és dönt a tanuló magasabb 

évfolyamra lépéséről. 

Ha a tanuló idegen nyelvből vagy informatikából előrehozott érettségi vizsgát kíván tenni, 

azt csak abban az esetben teheti, ha a tantárgy középiskolai követelményeit elsajátította, és 

ezt osztályzattal igazolni tudja. Az osztályzatot osztályozó vizsgán is megszerezheti.  

A MAGATARTÁS ÉS SZORGALOM ÉRTÉKELÉSE 

A magatartás és szorgalom jegy kialakítása a tanulók, az osztályfőnök, és a nevelőtestület közös 

munkájának eredménye. Az egyes fokozatokat nem lehet úgy megfogalmazni, hogy valamelyik minden 

egyes tanulóra érvényes legyen. Ugyanakkor az egységes szemléletű értékelés megvalósítása fontos 

szempont.  

A tanulók magatartás és szorgalom jegyének kialakításakor a következő szempontokat kell 

figyelembe venni: 

 a közösséghez és annak tagjaihoz való viszonyt, 

 a munkához való viszonyt, 

 a közösségért végzett munkát, 

 a tényleges tanulmányi teljesítményt, 

 a felelősségérzetet, 

 a képességekhez viszonyított eredményt. 

A minősítés kialakításában Diákönkormányzat (DÖK) tagjai tesznek javaslatot. A javaslatokat az 

osztályfőnök vezetésével az osztály megvitatja, szükség esetén módosítja. A végleges minősítés a 

nevelőtestület döntése alapján az osztályozó konferencián alakul ki. A tanév végi osztályzat az egész 

évben mutatott magatartás és az egész évi szorgalom eredménye, tehát az egész évi munkát értékeljük. 

Magatartás értékelése, minősítése 

A tanuló magatartását negyedévente szóban, félévkor és év végén osztályzattal minősítjük az 

alábbiak szerint: 

Általános szabályok: 

 nem lehet példás a magatartása a rendszeresen késő tanulónak, 

 nem lehet példás a magatartása a tanulónak, ha osztályfőnöki figyelmeztetésben 

részesült a tanév során, 

 nem lehet példás a magatartása a tanulónak, ha magatartására vonatkozó 

szaktanári írásbeli figyelmeztetője van 

 nem lehet jó a magatartása a tanulónak, ha igazgatói intésben részesült a tanév 

során, 

 a valamely tantárgyból bukott tanuló magatartása nem lehet példás. 
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példás (5), ha az alábbiak mindegyike teljesül:   

 a tanuló betartja a házirendet, 

 kulturáltan viselkedik tanórán és tanórán kívül, 

 minden tanárával és társával szemben tisztelettudó, udvarias és segítőkész, 

 a rábízott feladatokat maradéktalanul elvégzi, 

 óvja az iskola felszereléseit, környezetét, 

 tiszteli az intézet hagyományait, 

 az adott tanévben nincs igazolatlan mulasztása, és fegyelmező intézkedésben sem 

részesült. 

jó (4), ha a példás magatartású tanulóhoz képest kisebb kivetnivaló található 

magatartásában vagy az alábbi szempontok közül legalább egy teljesül: 

 tanórai fegyelmezetlenségével néhányszor zavarja a tanórai munkát, amiért az 

elektronikus naplóba bejegyzett szaktanári figyelmeztetésben részesült 

 legfeljebb 1 óra igazolatlan mulasztása van, 

 legfeljebb egy osztályfőnöki figyelmeztetője van. 

változó (3), ha a jó magatartású tanulóhoz képest több fegyelmezetlensége volt vagy 

az alábbi szempontok közül legalább egy teljesül: 

 a rábízott feladatok elvégzésében komoly hiányosságai vannak, 

 tanórai fegyelmezetlenségével többször zavarja a tanórai munkát, 

 maximum 3 óra igazolatlan mulasztása van,  

 osztályfőnöki intője van az adott tanévben. 

rossz (2), ha az alábbiak közül egy teljesül:  

 ha a tanuló a házirendet sorozatosan vagy durván megsérti, 

 tanórán és tanórán kívül is rendszeresen fegyelmezetlen, tiszteletlen, 

 feladatait, kapott megbízatásait nem teljesíti, 

 magatartása negatív hatást gyakorol társaira, illetve az iskola nevelő-oktató 

munkájára, 

 háromnál több alkalommal igazolatlanul mulasztott, 

 több szaktanári, illetve osztályfőnöki intőt kapott vagy magasabb fokozatú 

fegyelmező intézkedésben részesült az adott tanévben. 

 

Szorgalom értékelése, minősítése: 

A tanuló szorgalmát havonta szóban, félévkor és év végén osztályzattal minősítjük. A szorgalom 

minősítése az egyéni képességeket is mérlegelve fejezi ki a tanulmányi munkához való viszonyt, a 

kötelességtudatot, a pontosságot az alábbiak szerint: 

Általános szabály: 

 legfeljebb hanyag lehet a szorgalma a bukott tanulónak. 
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példás (5), ha az alábbiak mindegyike teljesül:  

 ha a tanuló képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt, 

 a tanórákra rendszeresen készül, 

 házi feladatát rendszeresen elkészíti, 

 felszerelését rendszeresen magával hozza; 

 megbízható a munkavégzése. 

jó (4), ha az alábbiak mindegyike teljesül:  

 önmagához, képességeihez, körülményeihez képest átlagosan jó tanulmányi 

munkát végez, 

 megbízható a munkavégzése, 

 a tanórákra rendszeresen készül, 

 házi feladatát többnyire elkészíti, 

 felszerelését többnyire magával hozza; 

 néhány tantárgyból teljesítménye kissé elmarad a tőle elvárhatótól. 

változó (3), ha az alábbiak valamelyike teljesül:  

 ha a tanuló teljesítménye jelentősen elmarad a képességeitől,  

 tanulmányi munkája ingadozó, nem kitartó, 

 feladatai teljesítésében többször elmaradása van, 

 házi feladatát többször nem készíti el, 

 felszerelése időnként hiányos, 

 tanulmányi eredményében önhibájából látványos rontás következik be. 

hanyag (2), ha az alábbiak valamelyike teljesül::  

 ha a tanuló képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében, 

 rendszeresen készületlenül jön iskolába, 

 házi feladatát rendszeresen nem készíti el, 

 felszerelése gyakran hiányos, 

 ha valamely tantárgyból nem sikerült elsajátítania a minimális követelményeket- 

Az osztályfőnök minden tanév első napján szóban ismerteti a tanulókkal a magatartás és szorgalom 

értékelésének alapelveit. 
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X. Csoportbontások, egyéb foglalkozások szervezésének 

elvei 

A Kalocsai Szent István Gimnáziumban a tanórák általában osztálykeretek között történnek. Néhány 

tantárgy eredményes oktatása illetve az érettségi vizsgára való felkészítések minél hatékonyabb 

megvalósítása érdekében tanulócsoportokat alakítunk a következő elvek figyelembevételével: 

 Az osztályok általában két szakirány tanulócsoportjából állnak. Ennek megfelelően 

csoportbontásban tanítjuk a szakirányoknak megfelelő tantárgyak tanóráit 9. és 10. 

évfolyamon. 

 Minden osztályban csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelveket, valamint az informatikát. 

Törekszünk a közel azonos létszámú és tudásszintű csoportok kialakítására. 

 Az idegen nyelvek oktatási palettáján a II. idegen nyelv esetében az angol és a német nyelv 

mellett lehetőséget kívánunk adni további idegen nyelv (spanyol, orosz, francia, stb.) 

választására is. Ezt azonban nem az angol vagy német nyelv rovására tesszük, hanem a 

felhasználható órakeret terhére további – 7. csoport kialakításával. A csoport indításának 

feltétele, hogy legalább 5 tanuló válassza a nyelvet, illetve biztosítani tudjuk a megfelelő 

szakos szaktanárt.  

 A 11. és a 12. évfolyamon az emelt- és a középszintű érettségi vizsgákra minél eredményesbb 

felkészítés érdekében a jelentkezők számától függően egy vagy két csoportot alakítunk ki 

tantárgyanként. Egy csoport minimális létszáma 4 tanuló, maximális létszáma 18 tanuló. 4 

tanulónál kevesebb jelentkező esetén a csoportot nem indítjuk, az érintett tanulók másik 

tantárgyat választhatnak. 18 tanulónál több jelentkező esetén annyi csoportot indítunk, hogy 

egyik létszáma se haladja meg a 18 főt. Ebben az esetben a csoportlétszámokat tudásszint 

felmérése alapján alakítjuk ki. Az emelt szintű érettségi vizsgára felkészítő foglalkozásokon 

az oktatás csoportbontásban folyik: a felkészítést választó tanulók az alapórákon és a 

fakultációs órákon ugyanabban a tanulói csoportban ugyanannak a tanárnak a vezetésével 

vesznek részt a tanórákon.  

 A szabadon felhasználható órakeret terhére a munkaközöségek kérésére további 

csoportbontások is lehetségesek abban az esetben, ha erre a személyi feltételek adottak, és 

rendelkezésre áll a KNT 6. melléklete alapján számított keretből a szükséges óraszám. 
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XI. Tanulók fizikai állapotának mérése 

A 20/2012. EMMI rendelet meghatározza, hogy minden érintett iskolában a  NETFIT® rendszer 

segítségével fel kell mérni a diákok fittségi állapotát az adott tanév meghatározott mérési időszakában. 

A NETFIT (Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt) 4 fittségi profilban 9 mérés segítségével jellemzi 

a tanulók állóképességét, erejét, hajlékonyságát és testösszetételét. A mérések eredményei teszttől 

függően két illetve három zónába kerülhetnek: egészségzónába, fejlesztési zónába, fokozott fejlesztési 

zónába.  

A Kalocsai Szent István Gimnázium testnevelő tanárai az előírt időszakban minden tanuló esetében 

elvégzik a felméréseket, az eredményeket az internetes felületen rögzítik. Miután megjelennek az 

összesített eredmények, tantestületi értekezleten ismertetik és elemzik az iskola eredményeit, 

összehasonlítják azt az országos eredményekkel. 
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XII. Egészségnevelési és környezeti nevelési elvek 

EGÉSZSÉGNEVELÉS 

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) meghatározása szerint az egészség egybefoglalja a testi, a 

mentális-lelki és a szociális jólétet. Az egészségnevelés folyamatában lényeges, hogy a tanulók 

megismerjék a helyi környezeti kockázatok egészségükre gyakorolt hatását, megelőzzék a 

megbetegedést okozó helyzeteket. 

AZ EGÉSZSÉGNEVELÉS CÉLJAI 

 Elősegíteni a gyermek felelősségvállalását 

 Biztatni a gyermeket az egészséges életmódra 

 Lehetőségeket adni, hogy a gyermek bizonyíthassa fizikai, lelki, szociális erejét 

 Elősegíteni az önismeretet és az önbecsülést 

 Fejleszteni a döntési képességet 

 Kialakítani a nemi szerepeket 

 Fejleszteni a szellemi, etikai, erkölcsi értékeiket 

 Kialakítani a társadalom iránti felelősséget 

AZ ISKOLA FELADATAI: 

 minden rendelkezésre álló eszközzel elősegíteni a tanulók és a tanárok egészségének 

védelmét, az egészség fejlesztését és az eredményes tanulást; 

 együttműködés az egészségügyi és gyermekvédelmi szakemberekkel; 

 egészséges környezet kialakítása, 

 egészséges étkezés, testedzés, a szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása. 

1. Tanórai keretben végrehajtandó feladatok 

Az egészséges életre nevelés gimnáziumunk minden évfolyamában témaköre az osztályfőnöki 

óráknak. A biológia tananyagában szintén szerepelnek az egészség védelmével kapcsolatos 

témakörök. Közegészségügyi, járványtani ismereteket foglal magába a tanterv, a tisztaságra, az 

egészség megőrzésére tanítja a gyermekeket. 11. évfolyamon tananyag a születésszabályozás 

biológiai rendszere és a szexuális kultúra és felelős magatartás fejlesztése. Az AIDS elleni 

küzdelemben a megelőzésre helyezzük a hangsúlyt, segíteni kell a fiatalokat a szexuális kultúra 

és magatartás normális kialakításában, amely magában foglalja a biológiai ismereteket, a 

felelősségvállalást, a házasságra nevelést, szeretetteljes életmód alakítását. Az anatómiai-élettani 

ismeretek (táplálkozás, légzés, stb.) szintén a 11. osztály témaköre a biológia tantárgynak. Itt 

tantervünk lehetőséget nyújt kórélettani ismeretek átadására, betegségek jellemzésére és annak 

elkerülésére illetve megelőzésére. 

2. Mindennapos testmozgás 

Statisztikai adatokkal igazolható, hogy a középiskolás gyermekek felénél diagnosztizálható 

valamilyen tartási rendellenesség, gerincferdülés, statikai lábbetegség, Ezek az általános 

iskolában kezdődő és a középiskolában fokozódó elváltozások rendszeres testmozgással, 

célirányos gimnasztikával megelőzhetők lennének. Az elváltozások gyakorisága nem igazolja a 

testnevelési órák hatékonyságát. Nem az a fontos, hogy minél nagyobb erőkifejtésre serkentsük a 

fiatalokat, hanem azzal tudunk segíteni, ha megadjuk a lehetőséget a mindennapi testmozgásra. 

Ha célunk az, hogy a tanulók életelemévé váljon a mozgás, mert ez egészséges fejlődésük 

elengedhetetlen feltétele, akkor az eddigi gyakorlatot alapjában véve át kell gondolni. Gyors, 



 

 88 

látványos javulásra nem számíthatunk, az apró eredményeket is meg kell becsülni, és akkor talán 

a mostani gyerekek gyerekei már fittebbek, egészségesebbek lesznek. 

Feladatok, megvalósításuk: 

 a tanulók a testnevelés órán a mozgást végezzék örömmel, szokjanak rá a rendszeres 

testmozgásra; 

 a testnevelési órák anyagába tartásjavító gyakorlatok elvégzésének beiktatása; 

 a testnevelés tantárgy keretében biztosítjuk a tanulók részére a mindennapos testmozgás 

lehetőségét; 

 délutáni sportköri foglalkozások keretében további mozgáslehetőség biztosítása  

 osztálybajnokságok több sportágban, lányok és fiúk között egyaránt, 

 edzéslehetőség az iskolák közötti sportversenyekre való felkészülés keretében, 

 könnyített testnevelési foglalkozások, 

 gyógytestnevelés. 

3. Személyiség fejlődése 

A társadalomban egyre nagyobb számban megjelenő alternatív örömszerzési forma, a dohányzás, 

alkohol és drogfogyasztásból adódó problémák mindannak a következményei, hogy a teljes 

egészségi állapothoz oly fontos mentális egészségre, ennek fejlődésére nagyobb hangsúlyt kell 

fektetni a jövőben. Támogatást nyújtunk a gyermekeknek a káros függőségekhez vezető szokások 

(pl. dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, rossz táplálkozás) kialakulásának megelőzésében. 

Tanórákon kívüli cselekvő, tevékeny részvétellel egészségvédő- és fejlesztő munkát is végeznek 

tanulóink. Az Ifjúság- egészségügyi Szolgálat tanfolyamokat és versenyeket indít a 

szenvedélybetegségek és más betegségek megelőzésére és az ellenük folytatott küzdelemben, a 

válságba jutottak segítésében vetélkedhetnek a középiskolai csapatok városi, megyei és országos 

szinten is. Önkéntes kortárs oktatási képzést is indítanak, így bevonják a fiatalokat az 

egészségvédő feladatokba. Legnépszerűbb tanfolyamaink az elsősegély-nyújtási és a 

csecsemőápolási tanfolyamok. Kiállításokon, pályázatokon, különböző mozgalmakban veszünk 

részt az egészséges életmód támogatásáért, az egészségkárosító magatartás visszaszorításáért. 

Szoros kapcsolatot tartunk Kalocsa város Kábítószer Egyeztető Fórumával, akik felmérések 

végzésével, előadásokkal, kiállításokkal igyekeznek prevenciós tevékenységet végezni.  

4. Egészségügyi szűrővizsgálatok 

Minden tanuló minden tanévben egészségügyi szűrővizsgálaton vesz részt. A szűrővizsgálatot az 

Állami és Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott városi Ifjúság-egészségügyi Szolgálat 

végzi (ifjúsági orvos, ifjúsági védőnő). A beteg gyermekeket a családorvos és a szakorvosok 

kezelésére bízzák. Betegség jeleket és rejtett betegségeket vizsgálnak és észlelnek egészséges 

gyermekeknél. A betegség kialakulásának megelőzésével segítik ezeket a gyermekeket, hogy 

egészséges felnőttekké váljanak. Életmódjukra vonatkozó egyéni és személyre szóló tanácsokkal 

látják el a tanulókat, melyek segítségével javíthatnak egészségi állapotukon. Szükség esetén a 

testnevelés órák alóli felmentéssel egy időben gyógytestnevelési és könnyített testnevelési órák 

látogatását írják elő, melyek órarendbeli biztosításával több tanuló helyreállíthatja egészségét 

illetve elkerülheti, hogy beteg legyen. Az orvos és a védőnő ezeket a tanulókat rendszeresen 

felülvizsgálja, állapotukat figyelemmel kíséri iskolánkban tartott heti fogadóórájukon. 

Városunkban egy fogorvosnő központilag végzi a 18 éven aluli tanulók fogászati szűrését és 

kezelését. Az Egészségbiztosítási Pénztár ingyenesen biztosítja minden 18 éven aluli fiatalnak a 

fogászati kezelését (fogpótlást és fogtechnikai költségeket kivéve).  
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5. Iskolai étkeztetés 

Az egészségnevelés fontos területe az egészséges étkezési szokások kialakítása. Az elméleti 

ismeretek elsajátítására a biológia és az osztályfőnöki órák adnak lehetőséget. A szakszerű 

előadások és tájékoztatók megtartására dietetikus szakembert kérünk fel.  

KÖRNYEZETI NEVELÉS 

A környezeti nevelés olyan értékek felismerésének és olyan fogalmak meghatározásának folyamata, 

amelyek segítenek az ember és környezete kapcsolatának megértésében; a kapcsolat értékeléséhez 

szükséges készségek és hozzáállás kifejlesztésében. 

Iskolánk feladatának tekinti azt, hogy diákjaink a felnőtt életre megfelelő ismeretekkel, készségekkel és 

szemlélettel rendelkezzenek, hogy ne csak saját pillanatnyi érdekeik szerint, hanem a Föld egészének 

fennmaradása érdekében cselekedjenek. Ennek eléréséhez a következő célok megvalósítását tartjuk 

szem előtt az iskolai élet valamennyi színterén, valamennyi tevékenységünket áthatva. 

ÁLTALÁNOS CÉLOK, ÉRTÉKEK: 

 az egyetemes természetnek (a Világegyetem egészének), mint létező értéknek tisztelete és 

megőrzése, beleértve az összes élettelen és élő létezőt, így az embert is, annak 

környezetével, kultúrájával együtt; 

 a Föld egészséges folyamatainak visszaállítása, harmóniára törekvés; 

 a bioszféra és a biológiai sokféleség megőrzése. 

PEDAGÓGIAI CÉLOK: 

 az általános célokra vonatkozó érték- és szokásrendszer érzelmi, értelmi, esztétikai és 

erkölcsi megalapozása; 

 az ökológiai gondolkodás kialakítása, fejlesztése; 

 rendszerszemléletre nevelés; 

 a szerves kultúra megvalósítása a környezeti nevelésben; 

 fenntarthatóságra nevelés, az elveivel való azonosulás elősegítése; 

 a környezetetika hatékony fejlesztése; 

 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 életminőség fogyasztáson túlra mutató alkotóinak keresése; 

 az egészség és a környezet összefüggéseinek felismertetése; 

 a helyzetfelismerés, az ok – okozati összefüggések felismerése képességének kialakítása, 

fejlesztése; 

 problémamegoldó gondolkodás, döntésképesség fejlesztése; 

 globális összefüggések megértése iránti igény felkeltése. 

A környezeti nevelés mindennapi oktatási tevékenységünkben – kimondatlanul bár, de – folyamatosan 

jelen van. Szinte minden tantárgy esetében a tanórai munka során a környezettel kapcsolatos 

ismeretekről is beszélhetünk. Tantárgyanként részletezve ezek a következők lehetnek: 
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Magyar nyelv és irodalom  

A tanulók 

 ismerjék meg az anyanyelv gazdagságát, a tájnyelv, a köznyelv és az irodalmi nyelv 

egymásra hatását; 

 ismerjék meg az irodalmi művekben megjelenő természeti és környezeti értékeket, az 

ember és a természet közötti harmonikus kapcsolatok kialakulását; 

 legyenek képesek irodalmi szövegek alapján problémafelvetésekre, vitára, 

véleményalkotásra, érvelésre; 

 erősödjön esztétikai, erkölcsi érzékenységük; 

 tudatosan készüljenek az anyanyelv védelmére, a “nyelvi környezetszennyezés” 

elkerülésére. 

A tanulókban 

 alakuljon igénnyé a hatékony kommunikációra való törekvés, a jó problémafelvetés, 

vitakészség, véleményalkotási képesség 

 növeljük a környezethez való, pozitív érzelmi és intellektuális közeledést a környezet- és 

természetvédelmi témájú könyvek feldolgozásával. 

Történelem 

A tanulók 

 értsék és tudják, hogyan, mikor és milyen emberi tevékenységek révén alakult át a 

természet; 

 tudják értelmezni, hogyan hatottak a környezeti változások a gazdálkodásra, az életmódra, 

a közösségi normák alakulására; 

 ismerjék meg a helyi történelmi értékeket, alakuljon ki bennük a hagyományok tisztelete; 

 legyenek képesek a globális problémákra megoldásokat keresni a természeti népek 

példáján keresztül; 

 értsék meg az egész világot érintő globális problémákat, és érezzék hangsúlyozottan az 

egyén, az állam és a társadalom felelősségét és feladatait a problémák elhárításában, 

csökkentésében. 

Idegen nyelv 

A tanulók 

 váljanak érzékennyé a természet szeretetére a jól megválasztott szövegek feldolgozásának 

segítségével; 

 legyenek érzékenyek a hazai környezeti problémákra és ismerjék meg a nyelv segítségével 

más országok hasonló problémáit; 

 tudják más népek ilyen irányú tevékenységeit és ismerjék az idegen országok 

környezetvédelemmel foglalkozó szervezeteit; 

 legyenek képesek a környezetvédelmi problémákra önállóan, csoportmunkában, projekt-

munkában választ keresni. 

A tanulókban 

 alakuljon ki és fejlődjön a nemzetközi felelősség a környezettel szemben; 

 fejlődjön az idegen nyelvi kommunikáció képessége, és fedezzék fel ennek lehetőségeit. 

Matematika 

A tanulók 

 legyenek képesek a környezeti mérések eredményeinek értelmezésére, elemzésére 

statisztikai módszerek alkalmazásával; 

 tudjanak táblázatokat, grafikonokat készíteni és elemezni; 
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 logikus gondolkodásuk, a szintetizáló és a lényegkiemelő képességük fejlődjön; 

 váljanak képessé egy adott témához megfelelő adatok kiválogatására, gyűjtésére és 

feldolgozására; 

 legyenek képesek reális becslésekre; 

 tudjanak egyszerű statisztikai módszereket alkalmazni. 

A tanulókban 

 alakuljon ki a rendszerben való gondolkodás; 

 alakítsuk ki a környezeti rendszerek megismeréséhez szükséges matematikai készségeket. 

Fizika 

A tanulók 

 váljanak képessé a környezeti változások magyarázatára; 

 ismerjék meg az élő szervezetre káros fizikai hatások (sugárzások, zaj, rezgés) 

egészségkárosítását, tudják ezek kibocsátásának csökkentési lehetőségeit; 

 ismerjék fel a fizikai törvényszerűségek és az élőlények életjelenségei közötti analógiákat, 

valamint az élő, és élettelen közötti kölcsönhatásokat; 

 tudják értelmezni a környezet változásának törvényszerűségeit, és ennek tudatában 

legyenek képesek megoldást keresni a globális környezeti problémákra; 

 mérjék fel annak fontosságát, hogy a környezeti erőforrásokat felelősséggel szabad csak 

felhasználni; 

 ismereteik birtokában váljanak tetteik következményeit látó, előregondolkodó 

állampolgárrá; 

 ismerjék meg az alternatív energiahordozókat és forrásokat. 

Kémia 

A tanulók 

 rendelkezzenek a környezetbiztonsághoz szükséges ismeretekkel; 

 törekedjenek a környezettudatos magatartás kialakítására; 

 legyenek képesek a környezeti elemek egyszerű vizsgálatára, az eredmények értelmezésére; 

 ismerjék a környezetüket legjobban szennyező anyagokat, törekedjenek ezek használatának 

csökkentésére; 

 ismerjék az emberi szervezetre káros anyagokat és ezek szervezetre gyakorolt hatásait, 

tartózkodjanak ezek kipróbálásától; 

 értsék meg a különböző technológiák hatását a természeti és épített környezetre, valamint 

becsüljék meg ezek gazdasági hatásait. 

Földünk és környezetünk 

A tanulók 

 szerezzenek tapasztalatot, gyűjtsenek élményeket a közvetlen élő és élettelen környezetükről; 

 érzékeljék és értékeljék a környezetben lezajló változásokat, mint a természeti és társadalmi 

folyamatok hatásainak eredményeit; 

 értsék meg, hogy a népek eltérő természeti és gazdasági körülményei, hagyományai 

meghatározzák gondolkodásmódjukat, világszemléletüket; 

 értsék meg, hogy a társadalom-földrajzi változások, a felgyorsult fogyasztás a Föld 

erőforrásainak kimerüléséhez vezet; 

 ismerjék meg a globális problémákat és azok megelőzési, illetve mérséklési lehetőségeit; 

 ismerjék, szeressék és őrizzék a természeti és az épített környezet szépségeit. 

A tanulókban 

 a környezet értékeinek megismerésével erősödjön a környezettudatos életmód iránti igény; 

 alakuljon ki az igény a szülőföld cselekvő felfedezésére; 
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 fejlődjön közösségük, lakóhelyük, országuk, régiójuk és a világ problémáinak megoldásában 

való aktív részvételi készség. 

Biológia 

A tanulók 

 ismerjék meg a globális környezeti problémákat és azok megelőzési, illetve mérséklési 

lehetőségeit; 

 ismerjék és szeressék a természeti és az épített környezetet; 

 ismerjék meg az élőlények alapvető szervezeti-működési jellemzőit, fedezzék fel azok között 

az ok-okozati összefüggéseket; 

 legyenek tájékozottak a földi élővilág sokféleségét, valamint az emberek és biológiai 

környezetük közötti kapcsolatrendszert illetően; 

 ismerjék meg a környezet-egészségügyi problémákat; 

 legyenek képesek az egészségügyi problémák megelőzésére és mérséklésére; 

 sajátítsák el a testi-lelki egészséget megőrző életviteli technikákat. 

A tanulókban 

 alakuljon ki ökológiai szemléletmód; 

 alakuljon ki a természeti és az épített környezet iránti felelősség. 

Ének-zene  

A tanulók 

 ismerjék fel a természeti és a művészeti szépség rokonságát és azonosságát; 

 ismerjék meg a természet zenei ábrázolásának módjait; 

 fedezzék fel a természet szépségeinek megjelenését a népdalokban; 

 vegyék észre a zene közösségerősítő, közösségteremtő szerepét; 

 tudják, hogy az élő és az élettelen természet hangjai a zenében és a hétköznapokban egyaránt 

akusztikus élményt jelentenek; 

 fedezzék fel a zenei környezetszennyezést, és tudjanak ellene védekezni. 

Rajz és vizuális kultúra 

A tanulók 

 ismerjék meg a természet sokszínűségét, formagazdagságát; 

 ismerjék fel a természeti és a művészeti szépség rokonságát és azonosságát; 

 ismerjék meg a természet képzőművészeti ábrázolásának lehetőségeit; 

 ismerjék és tudják, hogy a hagyományápolás a fenntarthatóság egyik alappillére; 

 tudjanak példákat említeni a népi építészet, díszítőművészet hazai előfordulásaira; 

 ismerjék a természetes alapanyagok használatát; 

 legyenek képesek alkotásokat létrehozni, melyek a természetről szólnak; 

 legyenek képesek a műalkotásokat környezeti nevelési szempontoknak megfelelően elemezni; 

 legyenek képesek alkotásokat létrehozni a környezeti nevelési témaköröknek megfelelően; 

 ismerjék a tárgyi világ formanyelvi elemeit, a tartalom és a forma összefüggését; 

 tudjanak példákat mondani a környezetvédelmi szempontok szerinti formatervezésre; 

 kutassanak fel, ismerjenek meg helyi, népi építészeti emlékeket. 

Filozófia 

A tanulók 

 értsék meg, hogy a filozófia történetén keresztül megmutatható az ember és természet 

egységének megbomlása; 

 lássák, hogy milyen módon alakult ki az ember természetfeletti uralomra jutása; 

 érzékeljék, hogy hogyan alakult ki a mai társadalmak manipulált fogyasztása; 
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 legyenek képesek követni az értékek alakulását a különböző történelmi korokban; 

 véleményezze az értékrend-változás negatív következményeit; 

 értsék meg, hogy csak akkor őrizhetők meg környezetünk életfeltételei, ha észszerűen 

használjuk azokat, és tisztelettel közelítünk hozzájuk. 

Etika 

A tanulók 

 legyenek képesek a már kialakított, megteremtett értékek között úgy élni, hogy a lehető 

legkevesebb károsodást okozzák; 

 tanuljanak meg a természet károsítása nélkül teljes életet élni; 

 mérjék fel annak elengedhetetlen fontosságát, hogy az utódaiknak is megfelelő életteret kell 

hagyniuk; 

A tanulókban 

 alakuljon ki az a szemlélet, hogy a természet elemei emberi hasznosságuk fokától függetlenül 

is értéket képviselnek; 

 alakuljon ki személyes elkötelezettség és tolerancia a környezeti kérdésekkel kapcsolatban; 

 fejlődjön, szilárduljon meg a társadalmi szolidaritás és igazságosság az egészséges 

környezetért. 

Dráma és tánc 

A tanulók 

 tudjanak improvizálni természeti jelenségeket a tánc és dráma eszközeivel; 

 legyenek képesek adott szituáció megfogalmazására tartásképben és mozdulatsorok 

segítségével (árvíz, erdőtűz, stb.); 

 természethez való érzelmi kötődésük erősödjön a drámajátékon keresztül; 

 sajátítsák el a néptánc elemeit, lássák benne a környezeti nevelési lehetőségeket. 

Informatika 

A tanulók 

 legyenek képesek az interneten illetve a szakirodalomban információkat keresni, konkrét, a 

valós életből vett példákat értelmezni, és legyenek képesek ezeket elemezni, tudjanak 

megfelelő következtetéseket levonni; 

 legyenek képesek a számítógép segítségével megszerezhető tudás szűrésére, váljanak képessé 

egy adott témához megfelelő adatok kiválogatására, gyűjtésére és feldolgozására; 

 ismerjék meg az informatikában (pl. az internet-használatban) rejlő környezetvédelmi 

lehetőségeket; 

 használják a világhálót kutatómunkára, ismeretszerzésre; 

 futtassanak környezeti elemek megváltozását figyelembevevő szimulációkat és statisztikai 

teszteket; 

 rendezzenek környezeti kérdésekről virtuális fórumot máshová járó diákokkal közösen; 

 szerkesszenek és nyomtassanak környezetvédelmi újságokat és posztereket; 

 ismerjék meg a távközlési-informatikai berendezések környezetkárosító hatásait; 

 váljanak képessé arra, hogy a más tantárgyakban tanított környezeti összefüggéseket 

informatikai módszerekkel demonstrálják (számítástechnika alkalmazása, könyvtárhasználat, 

irodalmi hivatkozások); 

 legyenek képesek a környezeti mérések eredményeinek értelmezésére, elemzésére a különféle 

szoftverek (adatok táblázatos tárolása, kiértékelése, összefüggések vizsgálata, statisztikai 

módszerek alkalmazása) segítségével; 

 a számítástechnikai eszközök használata során valósítsák meg az anyag- és energiatakarékos 

alkalmazás feltételeit. 
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Testnevelés 

A tanulók 

 fedezzék fel, értsék meg, hogy a környezeti hatások jelentős mértékben befolyásolják, 

egészséges testi fejlődésüket; 

 győződjenek meg a mozgás jótékony hatásairól a különböző szervrendszerek működését 

tekintve; 

 legyenek tisztában azzal, hogy testnevelés és a sport nélkülözhetetlen az élményszerű 

tapasztalatszerzésben, az emberi kapcsolatokban, az együttműködés és a tolerancia 

fejlesztésében; 

 értsék és tapasztalják meg a szabadtéri foglalkozásokon keresztül, hogy a 

környezetszennyezés az egészségre veszélyes. 

A tanulókban  

 tudatosítsa az egészség és a környezet komplexitását; 

 alakuljon ki az igény a higiénés normák betartására; 

 segítse az egészséges napi-heti-évszakos életritmus kialakulását. 

Az osztályfőnöki órákon tervezett formában is sort kerítünk a különböző környezetvédelmi feladatok 

megbeszélésére. 

Tanórán kívüli foglakozások 

A környezeti nevelés szempontjából kiemelt fontossággal bírnak a nyári balatoni táborozások, az evezős 

és kerékpáros táborok, és az osztálykirándulások. A tanulók ezeken testközelben ismerkedhetnek meg 

hazánk természeti kincseivel, személyesen szerezhetnek tapasztalatokat az egyes tájegységek környezeti 

sajátosságairól. Május-június hónapokban több osztály szervez kerékpár kirándulást a közeli Szelidi - 

tóhoz, vagy a meszesi Duna partra.  
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XIII. Tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

A Kalocsai Szent István Gimnáziumban minden tanuló egyenlő esélyekkel kezdi meg középiskolai 

tanulmányait beiratkozásakor, és ennek az elvnek a mentén folytathatja a tanulmányok befejezéséig. Az 

esélyegyenlőség fenntartása érdekében minden rendelkezésünkre álló eszközzel igyekszünk fenntartani 

a diszkrimináció- és szegregációmentességet, támogatjuk a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 

oktatási és társadalmi integrációját, biztosítjuk a minőségi oktatáshoz történő egyenlő hozzáférést 

minden tanulónk számára. Tiltunk minden közvetlen és közvetett hátrányos megkülönböztetést, amely 

egy személy vagy csoport valós vagy vélt jellemzői (neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, 

nemzeti vagy etnikai kisebbséghez való tartozása, anyanyelve, fogyatékossága, egészségi állapota, 

vallási vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, szexuális irányultsága, nemi 

identitása, életkora, társadalmi származása, stb.) alapján hátrányos helyzetbe hoz. Tiltjuk a zaklatás, 

jogellenes elkülönítés és megtorlás alkalmazásának minden formáját. Iskolánk az oktatás-nevelés során 

tiszteletben tartja a tanulók és alkalmazottak emberi értékeit, emberi méltóságát, egyediségét. Fontos 

feladatnak tekintjük a megfelelő munkahelyi légkör kialakítását, az alapvető értékek megőrzéséhez és 

megerősítéséhez való hozzájárulást. 
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XIV. Tanulók jutalmazása 

A Kalocsai Szent István Gimnázium tanulói közül a példás magatartást és munkafegyelmet tanúsító, 

kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő tanulót vagy azt, aki az iskola közösségi életét jelentős 

mértékben gazdagítja és növeli az iskola jó hírét, a nevelőtestület jutalomban részesíti a következők 

alapján: 

Az elismerés formái és fokozatai a tanév során: 

a) szaktanári dicséret: a kiemelkedő tanulmányi munka elismerése (az ellenőrzőbe bekerül) 

b) osztályfőnöki dicséret: példás magatartás, munkafegyelem vagy közösségi munka 

elismerése (az ellenőrzőbe bekerül) 

c) igazgatói dicséret: kiemelkedő közösségi vagy kulturális munka, vagy kiemelkedő 

tanulmányi vagy sporteredmény elismerése (oklevél) 

Az elismerés formái és fokozatai a tanév végén: 

a) Elismerő oklevélben és könyvjutalomban részesülnek a tanév végén kitűnő tanulmányi 

eredményt elért tanulók a tanévzáró ünnepélyen.  

b) Elismerő oklevélben és könyvjutalomban részesülnek a kimagasló országos tanulmányi 

versenyeredményt elért tanulók a tanévzáró ünnepélyen. 

c) A nevelőtestület döntése alapján az „Év Tanulója” kitüntetésben, elismerő oklevélben és 

jutalomban részesülhet a tanévzáró ünnepélyen az a tanuló, aki abban az évben az 

iskolaközösségért kiemelkedő munkát végzett, kimagasló tanulmányi versenyeredményt ért 

el, és kiváló tanulmányi eredménye van.  

d) Mojzes-díj: A Mojzes Imre-díjat a tantestület javaslata alapján az a tanuló kaphatja, aki az 

adott tanévben a legeredményesebb volt a matematika, fizika, kémia, informatika, biológia, 

földrajz tantárgyak valamelyikének országos vagy más, tematikus versenyein, valamint 

szorgalmával, hozzáállásával példaként is állítható a Szent István Gimnázium tanulói elé. 

e) Lelkes- díj: tanév végén ebben a kitüntetésben részesül az a tanuló, aki az adott tanévben 

kiemelkedő sport teljesítményt nyújtott, emellett jó tanulmányi eredményt ért el. 

Az elismerés formái és fokozatai ballagáskor: 

a) Elismerő oklevélben és könyvjutalomban részesülnek a tanév végén kitűnő tanulmányi 

eredményt elért ballagó tanulók. 

b) Elismerő oklevélben és könyvjutalomban részesülnek az iskolai sporthoz köthető jó sportoló 

tanulók. 

c) Elismerő oklevélben és könyvjutalomban részesülnek a kimagasló közösségi munkát végzett 

tanulók.  

d) Elismerő oklevélben és könyvjutalomban részesülnek a kimagasló kulturális munkát végzett 

tanulók.  

e) Elismerő oklevélben és könyvjutalomban részesülnek a jó tanulmányi versenyeredményt 

elért tanulók.  

f) Jó Tanuló – Jó Sportoló kitüntetést kap az a tanuló, aki gimnázium színeiben 

sportversenyeken kiemelkedő eredményt ér el, jó a tanulmányi eredménye (legalább 4,3 a 

tanulmányi átlaga minden évben), magatartása legalább jó (4). Odaítéléséről a tanári kar 

dönt. A kitüntetéssel elismerő oklevél és könyvjutalom jár. 

g) Kiváló Tanuló kitüntetést kap az a tanuló, aki gimnáziumi tanulmányai alatt legalább jeles 

tanulmányi eredményt ért el és jó versenyeredménye(i) van(nak), vagy gimnáziumi 

tanulmányait végig kitűnő eredménnyel végezte; magatartása és szorgalma végig példás. 

Odaítéléséről a tanári kar dönt. A kitüntetéssel elismerő oklevél és könyvjutalom jár. 
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h) Szent István Plakett kitüntetésben részesülhet az a tanuló, aki gimnáziumi tanulmányai alatt  

 végig jeles vagy kitűnő tanulmányi eredményt ért el,  

 a tanulmányi versenyeken eredményesen vett részt,  

 kulturális és közösségi munkája kiemelkedő.  

Odaítéléséről a tanári kar dönt. A plakett mellé elismerő oklevél és könyvjutalom jár. 

Az elismerés formái és fokozatai érettségi vizsga eredményhirdetésén: 

a) Elismerő oklevélben részesül az a kimagasló tantárgyi vizsgateljesítményt nyújtó 

érettségiző, aki az érettségi vizsgán egy adott vizsgatárgyból középszinten 90%-os vagy ettől 

jobb, emelt szinten 80%-os vagy ettől jobb eredményt ér el. 

b) Elismerő oklevélben és könyvjutalomban részesül a kitűnő érettségi vizsgateljesítményt 

nyújtó érettségiző. 
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1. melléklet 

A szabadon tervezhető órakeret felhasználása az általános tantervű és a 

matematika tagozatos osztályok esetében 

Az iskola egyéni arculatát a kerettantervben szabadon tervezhető órák terhére alakítottuk ki a következő 

módon:  

 évfolyamonként három párhuzamos osztály indítását tervezzük minden évben; 

 a három osztály közül kettő általános tantervű osztály, egy matematika tagozatos osztály2 

 az általános tantervű osztályokban a 9. évfolyamon a szabadon felhasználható órakeretet 

elsősorban a kötelező érettségi tantárgyak (magyar nyelv és irodalom, matematika, 

történelem, idegen nyelv), valamint az informatika tantárgy között osztottuk el, 

 matematika tagozaton a 9. évfolyamon a szabadon felhasználható órakeretet elsősorban a 

matematika, valamint az idegen nyelv és az informatika tantárgyak között osztottuk el; 

 az általános tantervű osztályokban a 10. évfolyamon a szabadon felhasználható órakeretből 

az idegen nyelv és az informatika tantárgyak óraszámát növeltük, illetve a fennmaradó 2 

tanórából minden tanuló 2-2 tantárgyat választhat, amelyeket a kerettantervben szereplő  

óraszámhoz képest +1 tanórában kíván tanulni; 

 matematika tagozaton a 10. évfolyamon a szabadon felhasználható órakeretből a 

matematika és az idegen nyelv tantárgyak óraszámát növeljük, illetve a fennmaradó 1 

tanórából minden tanuló 1 tantárgyat választhat, amelyet a kerettantervben szereplő  

óraszámhoz képest +1 tanórában kíván tanulni;  

 a 11. évfolyamon az általános tantervű osztályokban és a matematika tagozaton is a 

szabadon felhasználható órakeretből a matematika és az idegen nyelv tantárgyak óraszámát 

növeljük, a fennmaradó 4 tanórából minden tanuló szabadon választhat emelt szintű 

érettségire felkészítő (heti 2 tanóra) és középszintű érettségi vizsgára felkészítő (heti 1 

tanóra) foglalkozások közül úgy, hogy mind a 4 tanórát fel kell használnia; 

 a 12. évfolyamon az általános tantervű osztályokban és a matematika tagozaton is a 

szabadon felhasználható órakeretből a kötelező érettségi tantárgyak (magyar nyelv és 

irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv) óraszámát növeljük, és az I. félévben heti 

1 tanórában a filozófia tantárgyat tanítunk. Célunk az, hogy a tanulók ismeretet szerezzenek 

az európai filozófiai gondolkodás két és fél évezredes fejlődéséről, és ismerjék fel, hogyan 

segítheti mindennapi életüket a filozófia és a tudomány. A fennmaradó 4 tanórából minden 

tanuló szabadon választhat emelt szintű érettségire felkészítő (heti 2 tanóra) és középszintű 

érettségi vizsgára felkészítő (heti 1 tanóra) foglalkozások közül úgy, hogy mind a 4 tanórát 

fel kell használnia; 

 a 11. és a 12. évfolyamon az emelt szintű érettségi vizsgára felkészítő foglalkozásokon az 

oktatás csoportbontásban folyik: a felkészítést választó tanulók az alapórákon és a 

fakultációs órákon is egy csoportban ugyanannak a tanárnak a vezetésével vesznek részt a 

tanórákon; 

 lehetőséget kell biztosítani arra, hogy tanulóink bármely általuk választott tantárgyat – 

megfelelő számú jelentkező esetén – emelt szinten tanulhassanak a 11-12. évfolyamon. 

  

                                                           
2 Ez a rendelkezés érvényes a legkésőbb a 2017-2018. tanévben középiskolai tanulmányaikat megkezdő tanulók 
számára felmenő rendszerben.  
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2. OSZTÁLYOK ÓRASZÁMAI 

Általános tantervű osztály 

Tantárgyak 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 4,5 4 4 4,5 

I. Idegen nyelv 4 4 4 4 

II. Idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 4 3 4 4 

Etika   1  

Filozófia    0,5 

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek 

2,5 2 3 4 

Fizika 2 2 2  

Kémia 2 2   

Biológia – egészségtan  2 2 2 

Földrajz 2 2   

Ének-zene 1 1   

Vizuális kultúra 1 1   

Dráma és tánc/Mozgóképkultúra és 
médiaismeret* 

1    

Művészetek**   2 2 

Informatika 2 2   

Életvitel és gyakorlat     1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 0 2 4 4 

Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35 35 

: szabadon tervezhető órakeretből a kerettantervhez képest magasabb óraszám 

: szabadon tervezhető órák 

*: I. félév: Féléves váltásban Dráma és tánc és Mozgóképkultúra és médiaismeret 

**: 11..évfolyamon: 1 óra Mozgóképkultúra és médiaismeret; 1 óra Vizuális kultúra és Ének-zene heti váltásban 

12. évfolyamon: 1 óra Dráma és tánc; 1 óra Vizuális kultúra és Ének-zene heti váltásban 
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Matematika tagozat 

Tantárgyak 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4,5 

I. Idegen nyelv 4 4 4 4 

II. Idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 5 5 4 4 

Etika   1  

Filozófia    0,5 

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek 

2 2 3 4 

Fizika 2 2 2  

Kémia 2 2   

Biológia – egészségtan  2 2 2 

Földrajz 2 2   

Ének-zene 1 1   

Vizuális kultúra 1 1   

Dráma és tánc/Mozgóképkultúra és 
médiaismeret* 

1    

Művészetek**   2 2 

Informatika 2 1   

Életvitel és gyakorlat     1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 0 1 4 4 

Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35 35 

: szabadon tervezhető órakeretből a kerettantervhez képest magasabb óraszám 

: szabadon tervezhető órák 

*: I. félév: Féléves váltásban Dráma és tánc és Mozgóképkultúra és médiaismeret 

**: 11..évfolyamon: 1 óra Mozgóképkultúra és médiaismeret; 1 óra Vizuális kultúra és Ének-zene heti váltásban 

12. évfolyamon: 1 óra Dráma és tánc; 1 óra Vizuális kultúra és Ének-zene heti váltásban 

 


