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Preambulum 

Az iskola neve: BZSH Scheiber Sándor Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium 

Az iskola azonosítója: OM 064887 

Az iskola címe: 1145 Budapest, Laky Adolf u. 38-40. (székhely) 

                            1065 Budapest, Révay u. 16. (telephely) 

 
Az intézmény telefonszámai, faxszámai:  +36 1 469 0282, +36 1 469 0277 

                                                                           +36 1 353 4396 (kollégium) 

Email-cím: scheiber@scheiber.hu, scheiberiskola@gmail.com 

                     zsidokollegium@gmail.com (kollégium) 

Az intézmény honlapja: www.scheiber.hu 

Az iskola fenntartójának neve, címe: Budapesti Zsidó Hitközség, 1075, Budapest, Síp u. 12. 

A fenntartó azonosítója: 30100140 

Beiskolázási területe: országos 

Felügyeleti szerve: Budapest Főváros Kormányhivatala 

Gazdálkodási forma: önálló gazdálkodású intézmény 

1.1 Az iskola rövid története 

A Scheiber Sándor Gimnázium és Általános Iskola az 1919-ben alapított Pesti Izraelita Alapítványi 

Gimnázium és Leány Gimnázium jogutóda. 1923-ban készült el az Abonyi utcai épület, − amely ma az 

ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolának ad otthont, − a két világháború között élte fénykorát. 

Nagyhírű tanári gárdája, és a világ minden részén sikereket elérő volt diákjainak százai minősítik a 

színvonalát. A második világháború után a létszám nagyon lecsökkent. Az épületet államosították, az 

iskola 1952-től az Országos Rabbiképző Intézet épületében működött tovább. Egyike annak a tíz 

egyházi iskolának, amely a szocializmus éveiben is folytathatta az oktatást. 1965-ben vette fel az 

Anna Frank nevet. A nyolcvanas években megkezdődött a tanulói létszám növekedése. Egy egyrészt a 

demográfiai hullámnak, másrészt a rendszerváltás kezdetének volt köszönhető. Javultak az oktatás 

feltételei is. A héber nyelvet a Szochnut által biztosított izraeli tanárok oktatták, az izraeli kapcsolatok 

bővülése, pedig egyre több csoport számára tette lehetővé a Szentföld megismerését. A közvetlenül 

az érettségi után továbbtanulni nem szándékozók a gyakorlati fakultációk keretében gépírásból és 

számítógép kezelésből oklevelet szerezhettek. 

A kilencvenes években egyre több iskolában kezdődött hat és nyolc évfolyamos gimnáziumi képzés. 

Az iskolavezetés úgy ítélte meg, hogy sok tehetséges tanulót veszíthetünk el, ha az új képzési 

mailto:scheiber@scheiber.hu
mailto:scheiberiskola@gmail.com
mailto:zsidokollegium@gmail.com
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formával megvárjuk az új iskola felépítését. Szűkös körülményeink ellenére ezért 1996-ban 

beindítottuk a hat évfolyamos képzést. Hosszú, nehéz tárgyalások után a BZSH és az iskolavezetés 

úgy döntött, hogy nem igényli vissza az Abonyi utcai épületet. Az érte kapott anyagi kártérítésből 

1998. szeptemberére készült el a Laky Adolf utcai épület. Az új iskola Scheiber Sándornak, az 

Országos Rabbiképző Intézet egykori igazgatójának, a világhírű tudósnak, főrabbinak nevét vette fel. 

1. 2. Az iskola életének, tevékenységének rövid bemutatása 

Az iskola Zugló zöldövezetében helyezkedik el, és egyszerre vesz részt az alapfokú és a középfokú 

képzésben. Az iskolában évfolyamonként két osztály indítására van lehetőség. Az 1-6. évfolyam 

alkotja az alapfokú képzést nyújtó elemi tagozatot, ezt a 7/Ny évfolyam követi mely a hat évfolyamos 

gimnáziumunk „nulladik”, angol nyelvű nyelvi előkészítő évfolyama. A középfokú képzést nyújtó 

gimnáziumi tagozatot a 7-12. évfolyamok alkotják. Első idegen nyelvként az angol, második idegen 

nyelvként a héber nyelv tanulására biztosítunk lehetőséget. A nyelvi előkészítő évfolyam lehetőségeit 

kiaknázva, a tanulók reális célként tűzhetik ki maguk elé az emelt szintű idegen nyelvi érettségit 

(nyelvvizsgát). Vallástan (judaisztika) heti két órában minden évfolyam órarendjében szerepel. 

Diákjainkat a kettős identitástudat jegyében neveljük, így a gimnáziumi tagozaton a kirándulások 

Magyarország és Izrael megismerésére egyaránt fókuszálnak, miként a határon túl élő magyarság 

zsidó vonatkozásainak megismerése is szem előtt van. A 10. osztályos tanulók ősszel Izraelbe 

látogatnak, tavasszal pedig az Élet Menetével Auschwitzba mennek, hogy a Holokauszt (Soá) 

áldozataira emlékezzenek. A kettős identitástudatot erősíti az iskola egyházi jellegéből fakadó iskolai, 

illetve iskolán kívüli programok mellett az iskola külső kapcsolatrendszerén keresztül megvalósuló 

közösségi programok, az iskolai közösségi szolgálat megvalósítása és a micve gyakorlása.  

Az Alkotó Ifjúság Alapítványon keresztül támogatóink segítségével a tanulóknak lehetőséget tudunk 

biztosítani tanulmányi ösztöndíjra, de a szociálisan hátrányos helyzetű diákok és szüleik számára is 

biztosított az anyagi támogatás lehetősége. A pályázatokon elnyert összegek mellett az alapítvány is 

segítséget nyújt a taneszközök, illetve a vallási élet gyakorlatához szükséges eszközök beszerzésében.  

Kiemelten fontos feladatként kezeljük a szülőkkel való kapcsolattartást, a folyamatos párbeszédet. 

Ehhez – a hagyományos iskolai kereteken túl – lehetőségként kínáljuk a részvételt a nyitott tanítási 

órákon, az iskolai sportnapon, a közös zsinagógalátogatásokon és az iskolai és vallási ünnepekhez 

kapcsolódó egyéb programokon. 

Az 1-6. évfolyam 

Az elemi tagozat 1-4. évfolyama alapozó jellegű, a családdal együttműködésre épülő, hiszen 

iskolaotthonos rendszerben működik, minden osztállyal két osztálytanító dolgozik együtt. Az angol 

nyelvet 3., míg a héber nyelvet 4. osztálytól a tanulók csoportbontásban tanulják. Az 1-4. évfolyam 

képzése tartalmazza a fejlesztő órákat, s így biztosítja a felzárkóztatás és a képességfejlesztés 

lehetőségét, a differenciált tevékenységre alapozó oktatást, mely az életkorhoz is jobban 

alkalmazkodik. Már az első osztálytól kezdve a tanulók a vallástan órák keretében ismerkednek a 

zsidó vallással, a zsidó hagyományokkal. Ugyanakkor az első négy esztendőben különösen fontos „a 

kevesebb – több” elve alapján a precízen teljesíthető, elmélyült, minőségre törekvő tanulási morál 

kialakítása. A kulcskompetenciák, az elemi ismeretek, biztos alapkészségek kialakítása az elsődleges 

cél az alsó tagozaton. A megfelelő mennyiségű, nem túlterhelő, játékos elemekkel tarkított, önmaga 
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iránti igényességre nevelő, a munka tiszteletét kialakító tanulás a gyermek további tanulmányai 

szempontjából döntő jelentőségű. Ezért nagy hangsúllyal kell, hogy megjelenjen a pedagógus 

módszertani tárában az a fajta tevékenység, melyben a játékszituáció is szerepet kap, hiszen ez növeli 

a gyermek önállóságát, kitartását, hatással van értelmi képességei fejlődésére, gazdagítja 

gondolkodását, képzeletét, fejlődik kreativitása, miközben a pozitív érzelmek beépülnek 

személyiségébe. A tanulást követő pihenés, játék, levegőzés mellett fontos a házi feladatok 

elkészítése, felzárkóztató, készségfejlesztő, tehetséggondozó foglalkozások megtartása. Ezt szolgálja 

az iskolaotthon keretében megjelenő önálló tanulás órarendi egysége, ekkor a gyermekek a 

szükséges tanítói irányítással, de önállóan végzik feladataikat. Célunk, hogy a korrepetálásban a 

magasabb évfolyamra járó diákok is szerepet vállaljanak. A délutáni foglakozásokba épül be a 

sportköri tevékenység, énekkar, és a különböző foglalkozások is (labdarúgás, tánc, flódni, stb.) A 

környezeti nevelés terén törekszünk a tanórán kívüli környezetben történő megvalósítás bővítésére, 

a lehetőségek maximális kihasználására (napközis időkeret, iskolán kívüli programok, erdei iskola, 

tanulmányi kirándulások, pályázati programok stb.). 

Az első hat év második része az 5-6. osztály, e két év oktatási célja az alapfokú tanulmányok 

megerősítése, másrészt önálló tanulási stratégiák elsajátíttatása diákjainkkal. Ez a program minőségi 

ugrást jelent, átvezet a középfokú tanulmányokhoz. E két évfolyamon elsődlegesen  reproduktív 

gondolkodást igénylő feladatok mellett a logikus gondolkodás fejlesztése erőteljesebben történik, 

mint az előző években. A természetismeret órákon a megfigyelésen, mérésen, tapasztaláson alapuló 

következtetés önálló megfogalmazása, az irodalom órákon a kreativitás fejlesztése, önálló alkotások 

készítése jelenti a magasabb szintű absztrakt gondolkodás kialakításának alapjait. Ezek mellett, 

különösen nagy hangsúly van a matematikai és az anyanyelvi kompetenciaterületek fejlesztésén. 

Ezeken az évfolyamokon is tovább folytatódik a fejlesztés és a felzárkóztatás, a tehetséggondozás a 

szakkörökben, valamint a tanítási órákon differenciált foglalkozások segítségével valósul meg. Az 

idegen nyelveket a tanulók továbbra is csoportbontásban tanulják. A tehetségnevelés szolgálatában 

állnak az iskolában meghirdetett és az iskolán kívüli tanulmányi versenyek, vetélkedők. 

A mindennapos testnevelés keretében az elemi tagozaton biztosítjuk az úszásoktatást valamint a téli 

időszakban a korcsolyázást a gyermekek számára. A gyógytestnevelést igénylő tanulóknak 

gyógytestnevelő tanár tart foglalkozásokat az iskolában, megfelelő eszközök, felszereltség 

birtokában. A szabadidő eltöltésére játszóudvar áll rendelkezésre, valamint változatos programokra 

viszik a tanítók-tanárok a gyerekeket: a Bálint-ház foglalkozásai, színház, múzeumok, zenehallgatás, 

részvétel az iskolai kórusban, tánctanulás, különböző vetélkedők biztosítják a kulturált szabadidőt. A 

délutáni szakkörök, versenyfelkészítők, sportfoglalkozások mellett működik a napközi és a 

korrepetáló foglalkozás, ahol szaktanár segítségével készülnek a másnapi órákra a kisdiákok. A 

könyvtár és az Internet használata segíti a délutáni felkészülést. 

Az első hat év különösen jelentős a vallási nevelés, a zsidó életmód, szokások kialakítása 

szempontjából. Nemcsak hallanak a gyerekek a zsidó ünnepekről, hanem az ünnepekkel kapcsolatos 

tárgyakat is készítenek, megismerik a zsidó jelképeket, tanulják a Tóra történetét, azok 

magyarázatait. A 6. osztályban a Tóra parancsolatait is megismerik a T’nach szövegrészei alapján. Az 

ünnepek átélése, a zsinagógalátogatások a vallásos élet alapjait teremtik meg a gyermekeknél. 
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A 7/Ny évfolyam – a nyelvi előkészítő 

Mivel az iskolánkba járó gyermekek tanuláshoz való viszonya, intellektuális érdeklődése nagyfokú 

szórást mutat, így ez az egy év a gyermekek mentális érése, tanuláshoz való hozzáállásának változása, 

pozitív irányú fejlődése miatt rendkívül fontos. Szeretnénk elérni, hogy az angol nyelv mellett a 

második idegen nyelvből is minél több diákunk szerezzen nyelvvizsgát. A 7/Ny évfolyamon heti 12 

órában tanulják az angol nyelvet, 6 órában pedig a hébert. Ugyancsak jelentős a képességfejlesztés 

szempontjából a matematika és magyar nyelv alapjainak megerősítése, a problémamegoldó 

gondolkodás fejlesztése − különösen lényeges ez a diszlexiás vagy egyéb részképesség-problémákkal 

küzdő tanulóknál. Az informatika órákon a tanulók nemcsak az alkalmazói ismereteiket bővítik, 

hanem az iskolai életükkel kapcsolatos problémákat dolgoznak fel, a nyelvi órákhoz kapcsolódó 

projektmunkákat támogatják informatikai eszközökkel. Az iskola egyházi jellegéből adódóan 

judaisztikát ebben az évben is tanulnak a gyerekek. Erre a tanévre speciális, tevékenység-alapú 

programot dolgozott ki a munkaközösség, mely a későbbi években is biztosítja a judaisztika 

előbbieknél magasabb színvonalú tanítását, a zsidó életvitel gyakorlatának mélyebb, alaposabb 

megismertetését. A délutáni programok a sportkörök és a szakkörök, a fejlesztő foglalkozások 

valamint a tanulószoba megszervezését jelentik, eleget téve ezzel az egész napos iskola 

követelményének is.  

A 7-12. évfolyam 

Az egész napos iskola lehetőséget ad 7-8. évfolyamon arra, hogy tanulóink – a kötelezően 

megszervezendő − napközis foglalkozás mellett tanulószobai foglalkozáson, szakkörökön vehessenek 

részt, sportolhassanak, de a délután színtere a fejlesztésnek és a tehetséggondozásnak egyaránt. A 

vizsgarutin megszerzését célozva, a tanulók a 8. évfolyamtól kezdve, a tanulmányaik folyamán 

különböző tárgyakból szakasz-, illetve záróvizsgát tesznek. (Ezt a helyi tantervben részletezzük.) A 

gimnáziumi tagozaton lép be a tanulók életébe a csoportontás matematikából. A 11-12. évfolyamos 

tanulók a kötelezően választható órakeret terhére fakultációs óra keretében készülhetnek egy-egy 

tárgyból az emelt szintű érettségire, illetve gyakorolhatnak a középszintű érettségi vizsgára.  A 

fakultációs rendszer különös jelentőségű, mind a tehetséggondozás, mind a felzárkóztatás 

szempontjából: a merev kötelezőséget, kényszer oldva, a legnagyobb hajtóerőt, a tanuló 

érdeklődését és a belőle származó energiákat hasznosítja. Ugyanakkor a felsőfokú tanulmányokra 

való felkészítést, a tehetséggondozást segíti. Így természetes módon ad lehetőséget a differenciált 

foglalkozásra. A mindennapos testnevelés óraszáma lehetőséget nyújt a tanulók számára, hogy 

különböző sportágakat próbálhassanak ki. 

1.2.1. Az iskola küldetésnyilatkozata 

Nevelésünk fontos célját a Talmudból vett idézettel szeretnénk érzékeltetni: 

„A tudást nem lehet senkitől elvenni, 

nem lehet pénzzel megvásárolni. 

Nem lehet mástól kölcsönkérni, 

A tudást önmagadnak kell megszerezned 

Nehéz, nagy munkával.” 
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Célunk olyan fiatalok nevelése, akik 

 önálló gondolkodásra képesek, a kulcskompetenciák fejlesztésével az élethosszig tartó 

tanulást alapozzák meg; 

 az elméleti felkészültség mellett a gyakorlati életben is képesek eligazodni, ehhez megfelelő 

szintű idegennyelv-tudásuk segíti őket továbbtanulásukban, munkavállalásukban, 

tapasztalatszerzésükben; 

 az általános műveltségük kiegészül a demokratikus gondolkodásmóddal, nyitottsággal és 

empátiával; 

 életformájuk az egészséges életmód, tudatosan óvják környezetük értékeit; 

 magyarsághoz tartozónak vallják magukat, a magyarság és európaiság értékeit közvetítő 

korszerű tudást és mintát kapnak; 

 vállalják zsidóságukat, ápolni kívánják a zsidó hagyományokat és szoros kapcsolatot tartanak 

Izraellel. 

1.2.2. Az iskola jövőképe 

E célok szellemében arra törekszünk, hogy munkánk során segítsük a tanulókat egyéni képességeik 

kibontakoztatásában, az egyéni tudásépítés megvalósításában. Ehhez továbbra is építünk a 

differenciált képességfejlesztésre, felzárkóztatásra és tehetséggondozásra. Fontos, hogy a nyelvi 

előkészítő évfolyam után a tanulóink reális célként tűzzék ki maguk elé angol nyelvből az emelt szintű 

érettségi vizsgát a középfokú képzés végére. A továbbtanulni szándékozó tanítványaink számára 

továbbra is nélkülözhetetlen az utolsó két évfolyamon működő fakultációs rendszer, hiszen az emelt 

szintű érettségi követelményeire való felkészítés alapvetően ebben a keretben tud megvalósulni. 

Ugyanakkor, az is fontos, ha tanulóink a sikert, az önkifejezésüket nem egy-egy tantárgyhoz kötve 

találják meg, hanem a művészeti nevelés, az egészségnevelés pedagógiai folyamatában találnak 

motivációra. Továbbra is rendszeres és tevékeny résztvevői kívánunk lenni Zugló sport- és kulturális 

életének. Az iskolán belül pedig igyekszünk bővíteni annak lehetőségét, hogy az ilyen irányban 

érdeklődő tanulók a művészi érzékenységüket, kreativitásukat, sporttehetségüket a többiek számára 

is megmutassák. A mindennapos testnevelés bevezetése miatt nélkülözhetetlen, hogy a gimnáziumi 

tanulók a sportsáv időpontjaira jelentkezve teljesítsék a testnevelés tantárgy heti öt órás óraszámát. 

Ehhez megpróbáljuk tovább szélesíteni a délutáni idősávban választható sportágak kínálatát, és ezen 

keresztül ösztönözni a tanulókat az aktív mozgásra, a közös együttlétre. 

A jövőben is fontosnak tartjuk, hogy tanulóink a közös célok érdekében képesek legyenek egymással 

hatékonyan együttműködni és egymással együtt élni, a kiemelt figyelmet igénylő tanulók 

osztályközösségbe való beilleszkedése eredményes legyen.  

Az iskola egyházi jellegéből adódóan kiemelt szerepet tölt be a vallásoktatás. Az új judaisztika helyi 

tanterv segítségével ennek különösen a gyakorlati oldalát igyekszünk fejleszteni iskolánk rabbijainak 

vezetésével. A helyi tanterveken igazítva, több tantárgynál is megjelentettünk olyan anyagrészeket, 

amelyek valamilyen formában kapcsolatosak a zsidósággal. (A zsidóság története, zsidó tudósok a 

különböző tudományokban, zsidó írók, költők, képző- és zeneművészek.) 

Iskolánk „kis iskola – nagy család”. A szülőkkel való kapcsolattartás, a szülők jelenléte az iskolai és 

iskolán kívüli programokon, a pedagógus és a szülő a közös cél érdekében történő aktív, párbeszédre 

épülő együttműködése iskolánk olyan hagyománya, melyet csak erősíteni szabad. Az iskolában 
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működő panaszvonal a pedagógus és a tanuló (szülő) kapcsolattartásában olyan lehetőség, amely a 

felmerülő problémákat rövid időn belül, hatékonyan segít rendezni. Emellett, problémafelvető 

témákhoz, párbeszédekhez igyekszünk a jövőben olyan fórumot találni, amely a szülők közösségének 

a számukra fontos kérdésekben együttgondolkodást kínál, a problémák megoldása felé mutat. 

Tanulóink létszáma az elemi tagozaton folyamatosan növekedik, az ehhez szükséges helyet rövid 

távon az épület bővítése megoldja, hosszabb távon az elemi tagozat számára új épületrész (és 

tantermi felszerelés) válik szükségessé. Ennek finanszírozásában továbbra is számítunk pályázati 

forrásokra. 

Nevelési program 
Az iskola Nevelési programját a jogszabályoknak, kiemelten a Nemzeti köznevelési törvénynek, a 

Nemzeti alaptantervnek, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról, valamint a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 

szóló rendeleteknek megfelelően alakította ki. (A jogszabályi részletezést lásd az 5.4. fejezetben.) A 

közoktatási intézmények működését szabályozó szakági törvények, szabályozók változása miatt 

programunkat folyamatosan aktualizáljuk.  

2.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, 

értékei, céljai 

 Az oktatás és a nevelés egyensúlyára való törekvés közben alkalmazkodunk a tanulók tanulási 

igényéhez, ehhez tűzzük ki a célokat, s választjuk meg a módszereket. Igyekszünk 

mindenkiben megtalálni azt, amiben tehetséges, és lehetőséget biztosítani annak 

kibontakoztatására, fejlesztésére.  

 Az iskolai közösségünk élete, tanáraink példamutatása támogatja a tanulók számára az 

életükben nélkülözhetetlen készségek megalapozását és fejlesztését, a tanulást elősegítő 

beállítódásuk kialakítását. 

 A különböző tanórai munkaformákkal a tanulói kompetenciák fejlesztését segítjük, növeljük a 

tanulói motivációt, a tanulás eredményességét. 

 A szülőket igyekszünk bevonni gyermekük tanulási folyamatába, ehhez együttműködünk 

velük, törekszünk arra, hogy kommunikációnkat a kölcsönös elfogadás jellemezze. 

 Az esélyegyenlőtlenség elleni küzdelem, a megkülönböztetés hátrányainak bemutatása és az 

ellenük való küzdelem az iskolában minden évfolyamon kiemelt fontosságú. 

 Kiemeljük tanulóink önismeretének és erkölcsi érzékének fejlesztését, a cselekedeteikért és 

azok következményeiért viselt felelősségtudatuk elmélyítését, igazságérzetük 

kibontakoztatását, az önálló gondolkodásra és a majdani önálló, felelős életvitelre történő 

felkészülésük segítését. 

 Felkészítjük tanulóinkat az elkerülhetetlen értékkonfliktusokra, segítünk választ találni 

erkölcsi és életvezetési problémáikra, lehetőséget nyújtunk az emberi lét és az embert 

körülvevő világ lényegi kérdéseinek különböző megközelítési módokat felölelő megértésére, 

megvitatására.  
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 Fontosnak tartjuk a környezeti nevelést, az egészséges életmódra nevelést, a 

környezettudatos magatartásformák kialakítását a tanulókban. 

 Hangsúlyozzuk a közösségi értékek fontosságát, ösztönözzük a tanulókat a zsidó közösséghez 

való tartozás élményének megélésére. 

 Ápoljuk iskolai és vallási hagyományainkat, a tanulók tevőlegesen éljék meg a micvét. 

2.2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai feladatai, 

eszközei, eljárásai 

Kiemelt feladataink 

 A tanulói kulcskompetenciák kialakítása, fejlesztése (szemlélet). 

 Az általános iskolai évfolyamokon az alapkészségek megerősítése, míg a gimnáziumi 

tagozaton az általános műveltség megalapozása, illetve a felkészítés a továbbtanulásra, 

pályaválasztásra. 

 A problémamegoldó gondolkodás, az összefüggések felismerésének fejlesztése.  

 A tanulók önálló ismeretszerzésének ösztönzése, a tanulással kapcsolatos belső motiváció 

erősítése, az önképzés és az élethosszig tartó tanulás igényének kialakítása. 

 A tanulók egyéni igényeinek figyelembe vétele, képességeik fejlesztése, azok 

kibontakoztatása, és ehhez a megfelelő tanulási környezet megteremtése. 

  Inkluzív szemléletű nevelési környezet kialakítása. 

 Személyiségfejlesztés a tanórán és tanórán kívül, az önismeret, az együttműködési készség, 

az empátia, a segítőkészség fejlesztése iskolai tevékenységeken keresztül. 

 A saját döntés felelősségének megismertetése a tanulókkal az életkoruknak megfelelő 

szituációk, döntési helyzetek megteremtésével. 

 Közösségfejlesztés az osztályon belül (osztályprogramok, kirándulások, a vallási ünnepek 

közös megülése) és iskolai szinten (versenyek, rendezvények). 

 Konstruktív együttműködés a szülőkkel, a nevelő-oktató munkát közvetlen segítő kollégákkal, 

az iskolarendszer mellett működő, köznevelést szolgáló intézményekkel az esélyegyenlőség 

biztosításával és a tanulók szociális-kulturális környezetből fakadó hátrányainak 

mérséklésével kapcsolatban. 

A feladatok megvalósítását szolgáló eszközök, módszerek  

 A pedagógus részéről a pedagógiai folyamat tervezése, ellenőrzése és értékelése, mely során 

számol a különleges nevelési igényű tanulókkal. 

 A differenciált tanulásszervezés elemeinek alkalmazása, változatos munkaformák mellett a 

különböző kooperatív tanulási technikák felkínálása, rendszerbe illesztése (módszer). Az IKT 

alkalmazása és az alkalmazás folyamatos fejlesztése. 
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 A tanulási folyamat szervezésénél a tanulók aktív részvételének előtérbe helyezése, az önálló 

problémamegoldó képesség fejlesztése. 

 Tantárgyközi kapcsolatok kihasználása, szaktárgyi anyag felhasználásával nem szaktárgyi 

tudás átadása. 

 A tanulási esélyek egyenlőségét szolgáló − tehetséggondozó, felzárkóztató és fejlesztő − 

foglalkozások formáinak megteremtése, idegen nyelvekből és matematikából szakmai 

szempontok szerinti differenciált csoportbontás megvalósítása. 

 A tanulás eredményességének folyamatos vizsgálata intézményi szinten, az eredményesség 

növelése érdekében szükséges pedagógiai-szakmai változtatások megjelenítése a pedagógiai 

folyamatok tervezésében, fejlesztések intézményi szintű megvalósítása. 

 A tanulói kezdeményezések támogatása, az eredmények és értékek bemutatása. 

 Az iskolai közösségi szolgálat támogatása, az együttműködési készség kialakítása, az 

együttélés szabályainak tudatosítása. 

 A vallási ünnepek közös iskolai megülése, részvétel a zsinagógai szombatfogadásokon, 

nagyünnepeken. 

 Az iskolai programokba igyekszünk a szülőket is bevonni, biztosítjuk számukra a rendszeres 

kapcsolattartás formai kereteit, folyamatosan tájékoztatjuk őket a tanulók előmeneteléről, 

eredményeiről. 

 Az iskolai gyermekvédelmi tevékenység működtetése a szociális hátrányból eredő 

különbségek hatékony csökkentésével. 

2.2.1 A pedagógusok helyi intézményi feladatai 

A nemzeti köznevelésről szóló törvényben szabályozott módon, a főfoglalkozású pedagógusok 

munkaideje heti 40 óra, kötelező óraszáma heti 22-26 óra. Tanítási idővel le nem kötött 

munkaidejével együtt heti 32 órában intézményi feladatokkal foglalkozik. A pedagógus heti tanítási 

óraszáma az adott tanév tantárgyfelosztása alapján alakul ki. Minden részmunkaidőben alkalmazott 

pedagógusra a saját kötelező óraszámának arányában vonatkoznak a megfogalmazott elvárások és 

juttatások. Az éves munkatervben rögzített feladatok elvégzésére a pedagógus a tanítás nélküli 

munkanapokon, pihenőnapon és szabadnapon is berendelhető. Az intézményben dolgozó 

pedagógusok felelősséggel és önállóan, a tanulók tudásának, képességeinek és személyiségének 

fejlesztése érdekében végzik szakmai munkájukat a munkaköri leírásban foglaltak keretein belül az 

iskolai tantárgyfelosztáson meghatározott munkarend alapján. A pedagógusok ellátják a magasabb 

jogszabályokban, a Pedagógiai Programban, az SZMSZ‐ben, egyéb intézményi belső szabályzatokban 

és vezetői utasításokban előírt pedagógiai és adminisztrációs feladatokat. 

A pedagógus:  

 tanóráira és tanórán kívüli foglalkozásaira rendszeresen felkészül, azokat éves szinten is 

megtervezi; 

 gondot fordít a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő fejlesztésre, a módszertani 

innovációra, a rendelkezésre álló idő optimális kihasználására; 
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 ismeri és alkalmazza az iskola nevelési dokumentumaiban megfogalmazott elveket az 

ellenőrzés-értékelés feladataiban, a tanév elején ismerteti a tantárgy követelmény- és 

értékelési rendszerét, a pótlási és javítási lehetőségeket; 

 tanórai munkáját a tanulók adottságainak, haladási tempójának megfelelően differenciáltan 

szervezi, a lemaradó tanulók továbbhaladását egyéni segítségnyújtással biztosítja, gondot 

fordít a tehetséges tanulók megfelelő foglalkoztatására; 

 változatos munkaformákat alkalmaz, a szemléltetésben támaszkodik az infokommunikációs 

technikákra; 

 megismeri a tanulókról szóló szakvéleményeket és szakértői véleményeket, azokat 

figyelembe véve végzi munkáját az érintett tanuló tanításkor és osztályzásakor; 

 rendszeresen ellenőrzi és értékeli a tanulók tanulmányi munkáját annak figyelembe 

vételével, hogy az értékelés az életkori sajátosságoknak megfelelő, motiváló hatású legyen, 

megfelelő tartalommal elkészíti a háromnegyedéves szöveges értékelést;  

 az írásbeli számonkérések anyagait határidőn belül kijavítja, szóbeli számonkérésékor értékeli 

a feleletet, és közli a tanulóval az érdemjegyet; 

 a tanuló tanulmányi eredményeiről a dokumentációt folyamatosan vezeti, arról az e-napló, 

üzenők, tájékoztató füzetek útján a szülőket rendszeresen értesíti;  

 a tanulók személyiségfejlesztését a tanítás-tanulás folyamatában tervszerűen végzi; 

 biztosítja tanulói számára, hogy nyugodt légkörben, türelmes, elfogadó környezetben 

fejlődjenek; 

 a tanítási órákon és az egyéb foglalkozásokon különös gondot fordít a tanulók 

együttműködési készségeinek, önállóságának és öntevékenységének kialakítására; 

 tanulóit az iskolai élet szabályainak betartására neveli, megismerteti és betartatja velük az 

iskola házirendjét, az iskola egyházi jellegéből fakadó kötelezettségeket; 

 egyéb foglalkozásokat szervez a tanulók életkorának, igényeinek megfelelően;  

 gyarapítja szakmai és pedagógiai tudását, a szaktárgya körébe tartozó új tudományos 

eredmények megismerésére törekszik és a módszertani fejlesztések körében tájékozódik; 

 részt vesz és feladatokat vállal az iskolai hagyományok ápolásában, az ünnepségekhez és a 

vallási ünnepekhez kapcsolódó programokban, zsinagógalátogatásokon; 

 rendszeres kapcsolatot tart diákjai osztályfőnökével, szüleivel, többi tanárával, az 

ifjúságvédelmi felelőssel; 

 részt vesz a nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken; 

 megbízás esetén pótlékkal díjazott feladatokat is elláthat (osztályfőnök, munkaközösség-

vezető, igazgatóhelyettes). 

2.2.2. Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai 

Programjaink fontos része a közösségi nevelés segítése. A feladatok megfogalmazásában, 

megvalósításában nyilvánvalóvá válik, hogy a diák az iskolaközösség része, azon belül az osztályfőnök 

által vezetett osztályközösséghez tartozik. Az osztályfőnököt az igazgatóhelyettesek javaslatát 

figyelembe véve, az igazgató bízza meg. Különösen a fiatal tanárok számára megtisztelő ez a feladat, 

de a rutinos, tapasztalt kollégáknak is erőpróbáló kihívás. Az iskolában az osztályfőnökök végzik a 

legjelentőségteljesebb, legsokrétűbb és leginkább időigényes munkát. Munkájuk minősége nagyban 

befolyásolja a tanár-diák kapcsolat harmonizációját, valamint a szülő-tanár viszony hangulatát, ezzel 
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az iskola külső megítélését is. A pontos, következetes tanári munka eredménye pedig a tanulói 

fegyelem növekedésében is megnyilvánul. Az osztály közös programjai részben a vallási ünnepekhez 

kötődnek, részben színházlátogatások, múzeumlátogatások, közös kirándulások jelentik annak 

tartalmát, egészítik ki a vallási jellegű összejöveteleket. Az osztályfőnöki munkaközösség közös 

tanterv, tanmenetek alapján dolgozik, de az osztályfőnöki órák témái lehetnek kötöttek, szabadon 

választhatók és aktuális eseményekhez kapcsolódóak. A magatartás, szorgalom értékelésére 

egységes elbírálási módot dolgoztunk ki. Az osztályfőnök jogosult az egy osztályban tanító 

pedagógusok értekezletének összehívására.  

Az osztályfőnök: 

 alaposan ismeri tanítványait; 

 saját és az intézmény pedagógiai elvei és gyakorlata szerint neveli osztályának tanulóit, a 

személyiségfejlődés tényezőit figyelembe veszi; 

 mindent megtesz azért, hogy osztálya jó közösségé váljon, amelyben minden tanuló otthon 

van, segíti a tanulóközösség kialakulását;  

 az életkornak megfelelő ismeretek nyújtásával elősegíti a tanuló szocializálódási folyamatát, 

természeti és társadalmi környezetébe való beilleszkedését, fejleszti a tanuló szociális 

érzékenységét, toleranciáját az életkornak megfelelő társadalmi problémák iránt; 

 igyekszik folyamatos jelenlétével is kifejezni az osztályával való törődését (szünetekben, 

kirándulásokon, vallási ünnepekhez kapcsolódó és iskolai rendezvényeken való 

részvételével); 

 koordinálja és segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját, lehetőség szerint 

óralátogatásokon is részt vesz; 

 kapcsolatot tart fenn az osztály szülői munkaközösségével, és a tanulók életét, tanulmányait 

segítő személyekkel (pszichológus, logopédus, fejlesztő pedagógus, gyógytestnevelő, 

gyermekvédelmi felelős); 

 figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét; különös 

gondot fordít a hátrányos helyzetű tanulók segítésére; 

 a tanulók magatartására, szorgalmára vonatkozó minősítési javaslatát félévkor és a tanév 

végén a nevelőtestület elé terjeszti; 

 a tanév elején és félévkor szülői értekezletet tart, az ellenőrző és az e-napló útján informálja 

a szülőket a tanulók magatartásáról, tanulmányi előmeneteléről; 

 ellátja az osztályával kapcsolatos adminisztratív feladatokat; 

 osztálya tanulóit rendszeresen tájékoztatja a tanév aktuális eseményeiről, az iskola előtt álló 

feladatokról, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében, és az azokon való 

aktív részvételre buzdít; 

 segíti az osztályába járó tanulók iskolai közösségi szolgálatának teljesítésével kapcsolatos 

feladatokat; 

 javaslatot tesz a tanulók jutalmazására és büntetésére; 
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 részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, elősegíti a közösség 

tevékenységének eredményességét. 

2.3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

Kiemelt feladatként határozzuk meg, hogy iskolánk minden tanulója számára biztosítsuk azon 

alapkészségek elsajátítását, melyek a társadalomba való beilleszkedéshez, a további 

ismeretszerzéshez és az önmegvalósításhoz szükségesek. Emellett, inkluzív együttnevelési 

környezetet kialakítva, biztosítsuk számukra az egyenlő hozzáférést és az esélyegyenlőséget. Iskolánk 

elemi tagozatának alapvető feladata, hogy a tanórai és tanórán kívüli tevékenységeken keresztül 

nyújtott élmények segítségével támogassa az egyéni képességek kibontakozását. A gimnáziumi 

szakaszban folyó nevelés-oktatás feladata a tanulók személyiségének széles körű fejlesztése mellett 

az iskolai alapműveltség megszilárdítása. Ennek során megjelennek a pályaválasztáshoz, a 

továbbtanuláshoz, a munkavállalói szerephez szükséges kompetenciák. Meggyőződésünk, hogy 

munkánkat akkor végezzük eredményesen, ha a tanulóink számára biztosítjuk az egyéni tanulási 

utakat, s ezt segítendő, hatékony tanulási módszerekhez juttatjuk őket, ha csökkentetni tudjuk a 

tanulók szociokulturális környezetéből fakadó hátrányokat. S nem utolsó sorban, ha olyan módon 

kínáljuk fel a zsidó közösséghez való kapcsolódás lehetőségét számukra, hogy ahhoz a későbbi 

életükben alkotó módon tudjanak viszonyulni, ekképp fejlesztve személyiségük fontos vonásait: 

önismeretüket, együttműködési készségüket, szociális érzékenységüket, empátiájukat. Célkitűzéseink 

alapján a kulcskompetenciák és egyéb területek fejlesztése köré csoportosítjuk a 

személyiségfejlesztéssel kapcsolatos teendőinket. A kulcskompetenciák fejlesztése a Nemzeti 

Alaptanterv alapján történik. 

Anyanyelvi kommunikáció 

Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a gondolatok, érzések és érzelmek kifejezését és 

értelmezését szóban és írásban egyaránt, valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot az élet 

minden területén: családon belül, iskolában, társadalmi érintkezések, szabadidős tevékenységek stb. 

során.  

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

 megfelelő szókincs, verbális és nonverbális kommunikációs képesség 

 funkcionális nyelvtan 

 életkori sajátosságnak megfelelő nyelvi ismeretek 

 hallott és olvasott szöveg értése és szöveg alkotása 

 különböző típusú szövegekben való tájékozódás 

 információk feldolgozása 

 segédeszközök megfelelő használata (könyvtárhasználat, digitális technika, média, 

stb.) 

 érvelés képessége, empatikus képesség, esztétikai érzék, kíváncsiság 

 tantárgyra jellemző szaknyelv használata 
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Idegen nyelvi kommunikáció 

Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció elemeivel jellemezhető: fogalmak, 

gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése szóban és írásban 

(hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), a társadalmi és kulturális tevékenységek megfelelő 

keretein belül – oktatás és képzés, munka, családi élet és szabadidős tevékenységek –, az egyén 

szükségleteinek megfelelően.  

Az egyén nyelvtudásának szintje változhat a négy dimenzió (hallott szöveg értése, beszédkészség, 

olvasott szöveg értése és íráskészség), az egyes nyelvek és az egyén társadalmi-kulturális háttere, 

környezete és igényei/érdeklődése szerint.  

A Közös Európai Nyelvi Referenciakeret (KER) szerinti B2 szintű nyelvtudás elsajátítása a 12. évfolyam 

végén az első idegen nyelv terén olyan elvárásként jelenik meg, melyre az idegen nyelv belépésének 

első évfolyamától kezdve tudatosan és szisztematikusan kondicionálni kell a tanulókat.      

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

 megfelelő szókincs 

 funkcionális nyelvtan 

 nyelvi stílusok ismerete 

 szóbeli interakciók főbb típusainak ismerete 

 az idegen nyelv nyelvtani szerkezetének és rendszerének ismerete 

 kulturális sokszínűség megismerése, ismerete, etnikai másság elfogadása 

Matematikai kompetencia 

A matematikai kompetencia a matematikai gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának 

képessége, felkészítve ezzel az egyént a mindennapok problémáinak megoldására is. E 

kompetenciában és annak alakulásában a folyamatok és a tevékenységek éppúgy fontosak, mint az 

ismeretek. A matematikai kompetencia felöleli a matematikai gondolkodásmódhoz kapcsolódó 

képességek alakulását, használatát, a matematikai modellek alkalmazását (képletek, modellek, 

grafikonok/táblázatok), valamint a törekvést az alkalmazásra. 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

 megfelelő segédeszközök használata 

 az igazság tisztelete 

 a dolgok logikus okának (kauzalitás) és érvényességének megkeresése 

 mindennapokban használható tudás 

 problémamegoldó készség, lényeglátás, kíváncsiság, kreativitás 

 egyénileg, társsal és csoportban való munkálkodás 

 matematikai fogalmak ismerete 

 alapvető törvényszerűségek nyomon követése: az egyes elméleti modellek igazolása 

a mindennapi életből merített empirikus tapasztalatok útján  

 összefüggések felismerése, analízis - szintézis 

 tudjon érvelni, követni és értékelni tudja az érvelése folyamatát  

 meg tudja megindokolni matematikai úton az eredményeket 
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 bizonyítások megértése 

 matematikai eszköztudás szerepe a természettudományi és műszaki életpályára való 

szocializálás terén  

 matematikai kommunikációs készség 

Természettudományos és technikai kompetencia 

A természettudományos kompetencia készséget és képességet jelent arra, hogy ismeretek és 

módszerek sokaságának felhasználásával magyarázatokat és előrejelzéseket tegyünk a természetben, 

valamint az ember és a rajta kívüli természeti világ közt lezajló kölcsönhatásban lejátszódó 

folyamatokkal kapcsolatban magyarázatokat adjunk, előrejelzéseket tegyünk, s irányítsuk 

cselekvéseinket. Ennek a tudásnak az emberi vágyak és szükségletek kielégítése érdekében való 

alkalmazását tekintjük műszaki kompetenciának. E kompetencia magában foglalja az emberi 

tevékenység okozta változások megértését és az ezzel kapcsolatos, a fenntartható fejlődés 

formálásáért viselt egyéni és közösségi felelősséget. 

A természettudományos nevelés és oktatás terén a témaanyagok gyakorlatközpontú, a tanulók 

életkori sajátosságaihoz adekvát módon illeszkedő megközelítése hozzájárul a motiváció 

felkeltéséhez, valamint a természettudományi és műszaki életpályára történő szocializációhoz. Mind 

a tehetséggondozás, mind a felzárkóztatás és a fejlesztés terrénumában kiemelt fontosságú a 

komplex eszközök használata, a módszertan és az oktatásszervezési formák változatossága, így a 

természettudományos gondolkodás tanórán kívüli környezetben történő fejlesztése.         

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

 összefüggések felismerése és kifejezése, lényeglátás, fogalomalkotás 

 esztétikai érzék, kreativitás, logikai képességek, rajzolási készség, kíváncsiság 

 rendszerszemléletű gondolkodás az alkalmazhatóság praktikumának vonatkozásában 

 tervezés és kivitelezés 

 kulturális sokszínűség megismerése, ismerete, a nemzetiségek és a nyelvi-vallási 

etnikumok szerepének értékelése, a másság elfogadása 

 környezettudatosság, környezet- és természetvédelem, egészséges életvitel 

 nemzeti tudat megalapozása, európai azonosságtudat, egyetemes kultúra 

 az egyén legyen képes mozgósítani természettudományos és műszaki műveltségét, a 

munkájában és a hétköznapi életben felmerülő problémák megoldása során 

 bepillantás a jelen főbb kutatási tevékenységeibe 

 gyakorlatias módon tudja a tudását felhasználni új technológiák, berendezések 

megismerésében és működtetésében, a tudományos eredmények alkalmazása 

során, problémamegoldásaiban, egyéni és közösségi célok elérésében  

 legyen kritikus az egyoldalúan tudomány- és technikaellenes megnyilvánulásokkal 

szemben 

Digitális kompetencia 

Ez a kulcskompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak magabiztos és kritikus 

használatát, az információ megkeresését, összegyűjtését és feldolgozását, a valós és a virtuális 

kapcsolatok megkülönbözetését.  
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Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

 eszközök megismerése, használata 

 szövegszerkesztési ismeretek 

 információkeresés és kezelés  

 kritikai gondolkodás az innováció területén 

 kreativitás 

 munka világában való eligazodás 

 élethosszig tartó tanulás 

Hatékony, önálló tanulás 

Minden műveltségi területen az önálló, hatékony tanulás azt jelenti, hogy az egyén képes kitartóan 

tanulni, saját tanulását megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az 

információval való hatékony gazdálkodást. Ez egyrészt új ismeretek megszerzését, feldolgozását és 

beépülését, másrészt útmutatások keresését és alkalmazását jelenti. A hatékony és önálló tanulás 

arra készteti a tanulót, hogy előzetes tanulási és élettapasztalataira építve tudását és képességeit 

helyzetek sokaságában használja, otthon, a munkában, a tanulási és képzési folyamataiban egyaránt.  

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

 motiváció 

 saját tanulási stratégia megismerése és alkalmazása 

 önismeret 

 önértékelés, illetve mások objektív értékelése 

 figyelem 

 segédeszközök használata 

Szociális és állampolgári kompetencia 

A személyes, értékorientációs, szociális és állampolgári kompetenciák a harmonikus életvitel és a 

közösségi beilleszkedés feltételei, a közjó iránti elkötelezettség és tevékenység felöleli a magatartás 

minden olyan formáját, amely révén az egyén hatékony és építő módon vehet részt a társadalmi és 

szakmai életben, az egyre sokszínűbb társadalomban, továbbá ha szükséges, konfliktusokat is meg 

tud oldani. Az állampolgári kompetencia képessé teszi az egyént arra, hogy a társadalmi 

folyamatokról, struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudását felhasználva, aktívan vegyen részt a 

közügyekben. 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

 egészséges életvitel, mentális egészség 

 magatartási szabályok alkalmazása 

 kommunikációs képesség 

 empátia 

 problémamegoldó képesség 

 európai tudat 
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 a nemzeti öntudat helyes értelmezése, mely a más népekkel, elsősorban a vallási-

nyelvi etnikumokkal, nemzetiségekkel is toleráns és tárgyilagos megítélésen alapuló 

magatartást magába foglalja 

 stressz és frusztráció kezelése 

 változások iránti fogékonyság 

 együttműködés 

 magabiztosság 

 érdeklődés 

 személyes előítéletek leküzdése 

 az egyén cselekvési lehetőségei a diktatúra, az elnyomás kényszerpályáján: az 

etikailag vállalhatatlan, megalkuvó magatartás soha el nem évülő bűn nemzetünk és 

emberségünk ellen  

 kompromisszumra való törekvés 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia segíti az egyént a mindennapi életben – így a 

munkahelyén is – abban, hogy megismerje tágabb környezetét, és képes legyen a kínálkozó 

lehetőségek megragadására. A tudást, a kreativitást, az újításra való beállítódást és a 

kockázatvállalást jelenti, valamint azt, hogy célkitűzései érdekében az egyén terveket készít és hajt 

végre. Alapját képezi azoknak a speciális ismereteknek és képességeknek, amelyekre a gazdasági 

tevékenységek során van szükség. 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

 az egyén személyes, szakmai és/vagy üzleti tevékenységeihez illeszthető lehetőségek 

 a kihívások felismerése, értelmezése 

 a gazdaság működésének átfogóbb megértése  

 a pénz világában való tájékozódás 

 a vállalkozások pénzügyi és jogi feltételeinek ismerete 

 tervezés, szervezés, irányítás, elemzés, a tapasztalatok értékelése 

 vezetés és delegálás  

 a kommunikálás  

 kockázatfelmérés és vállalás  

 egyéni és csapatmunkában történő munkavégzés 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség magában foglalja az esztétikai megismerés, 

illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése fontosságának elismerését, mely minden 

műveltségterületen jelentkezik. Olyan képességek tartoznak ide, mint a művészi önkifejezés, a 

műalkotások és előadások elemzése, saját nézőpont összevetése mások véleményével, a kulturális 

tevékenységben rejlő gazdasági lehetőségek felismerése és kiaknázása. A művészi-alkotói szabadság 

korlátjaként jelenik meg mások jogai, a nemzet és az emberiesség elleni, azzal megalkuvó vagy 

tevőlegesen közösséget vállaló magatartás elítélése és etikai alapú megítélése, különösképpen a 20. 

századi totális diktatúrákkal kapcsolatban.  
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Egyéb kompetenciaterületek  

1. Az egészséges életmódra nevelés, mely a tanórai és az egyéb foglalkozások során az 

egészségnevelési, környezeti nevelési és a komplex intézményi mozgásprogrammal együtt jelenik 

meg, s magában foglalja az egészségmegőrzést is.  

2. Felelősségvállalás másokért, önkéntességre nevelés. Ebben kiemelt szerephez jut az iskola egyházi 

jellegéből fakadó vallásos parancsolat, a micve, de az iskolai közösségi szolgálat is hatékony 

fejlesztési eszköze ennek a kompetenciának 

3. A fenntarthatóságra, környezettudatosságra való nevelés, mely során váljon a tanulók igényévé a 

természet és szűkebb környezetük megóvása. A micve és az iskolai közösségi szolgálat ezzel 

összefűzve közvetlen és tágabb környezetünk értékeinek, sokszínűségének megőrzését is támogatja. 

4. Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése, mely magában foglalja a folyamatos önfejlesztés belső 

igényének kialakítását, az empátiának a gyakorlását, valamint a kölcsönös elfogadást.  

5. Az önálló tanulásra való nevelés, melyben hangsúlyt fektetünk a kulcskompetenciák fejlesztésére, 

az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek kialakítására, fejlesztésére, a kutatásra- 

megismerésére való igény formálására, az összefüggések felismerésére, a problémamegoldó 

gondolkodásra. Az önálló ismeretszerzés előszobája a sikeres felsőoktatási felvételinek.  

6. Értékorientációk, beállítódások kialakítása a tanulók számára életkoruknak megfelelő döntési 

helyzetek teremtésével, az etikai alapú megközelítésmód mellett a vallási hagyományok segítségül 

hívásával.  

2.4. A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok 

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) megfogalmazása szerint az egészségfejlesztő iskola 

folyamatosan fejleszti környezetét, ami elősegíti azt, hogy az iskola az élet, a tanulás és a munka 

egészséges színtere legyen. Az egészségnevelési program célja tehát olyan életvitel megismertetése, 

kialakításának segítése, amellyel diákjaink elérhetik a testi-lelki, szociális egészséget. Ez részben a 

megfelelő önismeret kialakításával valósul meg: a tanulók ismerjék az életkorral járó biológiai és 

pszichológiai sajátosságaikat, az ezekből fakadó tennivalókat az egészséges életmóddal, a társas 

kapcsolatokkal az egészségre ártalmas szokásokkal, a szenvedélybetegségekkel összefüggésben. 

Másrészt pedig, a kitűzött iskolai cél az elsődleges prevención keresztül érhető el. Azaz, segítenünk 

kell a gyermekeket a káros szenvedélyektől mentes életvitelhez szükséges képességek 

megszerzésében, meg kell tanítani a szenvedélykeltő szerek visszautasítását, a sikertelenségek 

elviselését, a kudarcok feldolgozását, a konfliktusok megoldását. E prevenció részét képezi a 

munkaterv szerinti tanulói szűrővizsgálatok tapasztalatainak felhasználása az iskolai egészségnevelési 

programban. 

A teljes körű iskolai egészségfejlesztés az alábbi egészségfejlesztési feladatok rendszeres végzését 

jelenti. Az iskola 

 minden rendelkezésre álló módszerrel elősegíti a tanulók és a tantestület egészségének 

védelmét, az egészség fejlesztését az eredményes tanulás érdekében; 

 együttműködést alakít ki a pedagógiai, az egészségügyi, a gyermekvédelmi szakemberek, a 

szülők és a diákok között annak érdekében, hogy az iskola egészséges környezet legyen; 
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 egészséges környezetet, iskolai egészségnevelést és iskolai egészségügyi szolgáltatásokat 

biztosít, ezekkel párhuzamosan együttműködik a helyi közösség szakembereivel és hasonló 

programjaival, valamint az iskola személyzetét célzó egészségfejlesztési programokkal; 

 kiemelt jelentőséget tulajdonít az egészséges étkezésnek, a testedzésnek és a szabadidő 

hasznos eltöltésének, teret ad a társas támogatást, a lelki egészségfejlesztést és a 

tanácsadást biztosító programoknak; 

 olyan oktatási-nevelési gyakorlatot folytat, amely tekintetbe veszi a pedagógusok és a 

tanulók jólétét és méltóságát, többféle lehetőséget teremt a siker eléréséhez, elismeri az 

erőfeszítést, a szándékot, támogatja az egyéni előrejutást; 

 törekszik arra, hogy segítse diákjainak, az iskola személyzetének, a családoknak, valamint a 

helyi közösség tagjainak egészségük megőrzését, együttműködik a helyi közösség vezetőivel, 

hogy utóbbiak megértsék: a közösség hogyan járulhat hozzá – vagy éppen hogyan 

hátráltathatja – az egészség fejlesztését és a tanulást. 

Az iskolai teljes körű egészségfejlesztés színterei 

Az iskolának a tanulókra gyakorolt hatása többrétegű, komplex kommunikáció. Egyrészt létezik egy 

nyíltan megfogalmazott oktatási-nevelési terv, másrészt ezzel összefüggésben vagy ettől függetlenül, 

illetve ezt gyengítő, vagy erősítő módon ható ún. rejtett tanterv, mely az iskolai mindennapok 

hozadéka, amelyben az iskola tárgyi környezete, az emberi viszonyok minősége egyaránt tükröződik. 

Az iskola más társadalmi intézményekkel és szereplőkkel állandó kölcsönhatásban létezik, hatást 

gyakorol szűkebb és tágabb környezetének kapcsolatrendszerére, a környezet viselkedésére. 

Mindezeket figyelembe véve tehát, az iskola a családi környezet mellett a szocializációnak azt a 

színterét jelenti, amelyben mód nyílik az egészségesebb életvitel készségeinek, magatartásmintáinak 

kialakítására és begyakorlására. Az egészségnevelés az iskolában részben kötelező tanórai keretben 

történik, az osztályfőnöki óra, a testnevelés, a technika és életvitel, a vallástan (judaisztika) és a 

biológia tantárgyak helyi tantervében ennek elemei megtalálhatóak. A mindennapos testnevelés 

megvalósításának helyi formáját, illetve a komplex iskolai mozgásprogramot a Pedagógiai program 

helyi tanterve tartalmazza. Elérendő célként fogalmazhatjuk meg, hogy az általános fizikai teherbíró 

képesség fejlődésének folyamatos nyomon követése motivációs tényezőként hasson a tanulókra, 

életvitelükben helyet kapjon a rendszeres fizikai aktivitás. Az egészséges életmóddal kapcsolatos 

problémákat, a prevenció és megoldás területét tartalmazó biológia tantárgy mellett az 

egészségneveléshez kapcsolódó lehetőségek, a védőnő, illetve az iskolapszichológus által tartott 

előadások, interaktív foglalkozások teremtik meg a lehetőséget a feladat megvalósítására. Az elemi 

tagozaton külön tárgyalandó témaként jelenik meg az öltözködés és a tisztálkodás, a személyes 

higiéné. Az iskolai egészségnap keretében a DÖK és a természettudományos munkaközösség 

komplex programot kínál, mely a higiéniával-egészséggel kapcsolatos tájékoztatók és felvilágosító 

jellegű, interaktív előadások köré épül. Tanórán kívüli foglalkozásként a délutáni szabadidős 

foglalkozások és játéklehetőségek, különböző sportprogramok, a Maccabi sportegyesülettel való 

együttműködés, a kirándulások, az elemi tagozaton az erdei iskola, a témával kapcsolatos 

ismeretátadás (vetélkedő, filmvetítés, versenyek, játékos vetélkedők) kínálkoznak az iskolai 

egészségnevelés helyszíneként. A táplálkozási szokások formálásában szerephez jut a kóser étkezés, 

az iskolai büfé egészséges kínálatának bővítése. 
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A káros szenvedélyekkel kapcsolatos iskolai felvilágosító munka újra és újra témája az osztályfőnöki 

óráknak. De egész évben folyamatosan zajlik az iskolai szintű drogprevenciós tevékenység is a 

gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, illetve az iskola drogprevenciós felelősének segítségével. Ennek 

részeként szülői csoport is működik, célként a meghívott előadók segítségével történő 

szemléletformálást fogalmaztuk meg. Hiszen, véleményünk szerint, a szülői felelősség nem hárítható 

át a pedagógusokra. A tanulók a tanórán kívüli foglalkozásokon − a konkrét drogismereti témakörön 

túl − maguk is ismerkednek a stresszhelyzetek, konfliktusok kezelésének lehetőségeivel, és nem 

utolsó sorban: a döntéshozás felelősségével.  

Az egészségnevelés megvalósításában részt vevők: 

 az iskolavezetés, 

 az iskolaorvos, védőnő, 

 a pedagógusok, különösen az osztályfőnökök és a testnevelők, 

 a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők, különösen az iskolapszichológus és a gyermek 

és ifjúságvédelmi felelős 

 a diákönkormányzat (DÖK), és a diákönkormányzatot  segítő pedagógus, 

 a szülők. 

A teljes körű egészségfejlesztési program megvalósításáért az iskola minden pedagógusa, dolgozója 

felelős. Az egészségnevelési program eredményességének ellenőrzése-értékelése – miként a célok 

megfogalmazása is – több szinten történik. A tananyaghoz kapcsolódóan elsajátítandó ismeretek, 

mivel részei a tanulási folyamatnak, a számonkérés folyamatában ellenőrizhetőek. A tanórán kívüli 

tevékenységek során megvalósuló fejlesztés esetében az elvárás, hogy az átadott ismeretek, 

egészségnevelési elemek beépüljenek a tanuló és adott esetben a családja napi életviteli-viselkedési 

kultúrájába, annak szerves részévé váljanak. A pedagógusok a tanulók közt élve „érzékelik” a 

folyamat fejlődését, illetve annak szükséges korrekcióját. Az év végi kérdőívek, interjúk segítségével 

pedig a szülők is bevonhatóak a tapasztalatok megvonásába, és így – szükség esetén – a program 

újrafogalmazásába. 

2.5. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 

tevékenység 

Iskolánk szellemiségéből következik, hogy a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való foglalkozás 

elsősorban a tevőleges micvék által meghatározott. Ezen túl munkánkat meghatározza több 

nemzetközi dekrétum. Így az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, amelynek első és második cikke 

az egyenlőséget és a megkülönböztetés tilalmát írja le. Meghatározza továbbá gondolkodásunkat a 

Gyermek Jogairól szóló Egyezmény, melynek 23. cikke a mássággal összefüggésben lévő 

szempontokat veszi sorra. Különösen fontos számunkra, hogy biztosítsuk – ezen egyezmény 

kultúráját magunkévá téve – nevelő-oktató munkánk során, tanulóink „személyiségének lehető 

legteljesebb kibontakoztatását”. Különösen a sajátos nevelési igényű, de a beilleszkedési, tanulási és 

magatartási zavarral küzdő és a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetben lévő tanulók eseteire 

is irányt mutat munkánkhoz a Salamancai Nyilatkozat és Cselekvési Tervezet, valamint a Madridi 

Nyilatkozat.  
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Elkötelezetten valljuk, hogy a fogyatékosügy emberi jogi kérdés, melynek megfelelően 

gyermekközpontú iskolát kívánunk működtetni, s inkluzív szemlélettel várjuk, s látjuk el tanulóinkat. 

Jövőképünkben az Európai Fogyatékosságügyi Stratégia (2010–2020) szellemiségét is adottnak 

vesszük, mely szerint a szellemi és tárgyi akadálymentesítést, a részvétel biztosítását, az egyenlőség 

megvalósítását nevelő-oktató munkánkban kitüntetetten biztosítjuk minden tanulónk számára. 

Iskolánk a jogszabályi előírásoknak megfelelően a szakértői vagy rehabilitációs bizottság véleménye 

alapján integráltan nevelhető, oktatható testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, valamint a megismerő 

funkciók vagy a viselkedés fejlődésének rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű tanulók 

ellátását végzi – Alapító Okiratának megfelelően. Tanulóink fejlesztését a rendelkezésünkre álló 

habilitációs és rehabilitációs órakeretek között végezzük fejlesztőpedagógusok, gyógypedagógusok, 

pszichológus támogatásával. 

2.5.1. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal kapcsolatos pedagógiai teendők  

Iskolánkban a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős folyamatosan együttműködik az osztályfőnökökkel, 

a diákönkormányzattal, az osztályfőnöki munkaközösséggel, hogy az érintett tanulóink számára 

minden elérhető forrás, ellátási lehetőség biztosításával optimalizálhassuk iskolai előmenetelüket. 

Ifjúságvédelmi felelősünk a nyilvántartás mellett a szociális és hatósági intézményhálózattal való 

kapcsolattartást is biztosítja. Az iskola tájékoztatja a szülőket a családsegítő és a gyermekjóléti 

szolgálatokról, szolgáltatásokról, illetve biztosítja az ingyenes tankönyvet a jogszabályi kereteknek 

megfelelően. 

2.5.2. Beilleszkedési, tanulási és magatartási problémákkal küzdő tanulók 

Különösen az első évfolyamnál, de tervezett módon minden évfolyam esetében az év eleji tudásszint-

mérés alkalmával áttekintjük a problematikusnak ítélt tanulóink haladásának segítését. Megfontoljuk 

a konzultációt a segítő szervezetekkel, s szükség esetén szakértői állásfoglalást kérünk. A tanulási 

technikák adekvát alkalmazása, az egyéni képességekhez alkalmazkodó tanulás megszervezése, a 

kedvezmények, mentességek biztosítása a Nemzeti Köznevelési Törvény alapján, valamint a szülői, 

nevelői közösségek folyamatos támogató tevékenységének megszervezése biztosíthatja tanulóink 

számára az optimális tanulási/tanulói utat. Ellátási feladatainkat pszichológus segíti e téren is. 

2.5.3. Sajátos nevelési igényű tanulók 

Munkánk eszmeiségét a Salamancai és a Madridi Nyilatkozat határozza meg. E dokumentumokat 

nevelőtestületünk minden tagja ismeri, elfogadta, s tevékenysége azonos szellemiségű. Minden 

érintett tanulónk integrált körülmények között tanul. Ezek a tanulók többségi társaikkal együtt végzik 

iskolai feladataikat, de a szükséges területeken támogatást kapnak. Ez jelenti a fokozott toleranciát, 

az egyéni fejlesztést, más munkaszervezési formák alkalmazását, speciális tankönyv használatát, az 

ellenőrzés és az értékelés szigorú igazítását a tanuló képességeihez, és az egyéni foglalkozásokat. A 

nevelési-oktatási teendőinket a szakértői bizottságok által kiadott szakvélemények szellemében, az 

egyes szakvéleményekben foglaltakat betartva végezzük. A tanulók fejlesztése a törvényben 

rendelkezésre álló időkeretek (habilitációs és rehabilitációs órakeret) és csoportszervezési előírások 

megtartásával, speciális szakemberek igénybevételével folyik.  
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2.5.4. Tehetséges tanulók fejlesztése – tehetséggondozás 

Tehetséges tanulóink hasonlóan sajátos ellátási szükséglettel bírnak. Esetükben tehetségük 

kibontakoztatásának elősegítése áll a fókuszban. Az osztályfőnökök a szaktanárokkal közösen 

esetmegbeszélések alkalmával tekintik át egy-egy tehetséges tanulónk támogatásának lehetőségeit. 

Biztosítjuk az egyéni, az általános fejlődési ütemtől eltérő tanulói út megvalósulását. Ezen 

munkánkhoz külső szakértői konzultációkat is igénybe veszünk. Általánosan biztosítjuk a szakköri 

foglalkozásokat, ahol tehetséges tanulóink az általuk preferált területen kedvezőbb körülmények 

között végezhetik munkájukat. Kiemelten támogatjuk tehetséges tanulóink iskolán kívüli 

tevékenységeit is versenyeztetéssel, illetve komplex iskolai vetélkedések megszervezésével. 

2.6. A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek 

együttműködésével kapcsolatos feladatok 

A nevelőtestület és benne a vezető és az egyes pedagógus legfontosabb nevelési feladata a tanulók 

közösségben, illetve közösség által történő nevelésének megszervezése, irányítása, az iskola 

közösségeinek fejlesztése, az együttműködés biztosítása. Olyan pedagógusközösség kialakítására 

törekszünk, amely összehangolt elvárásaival és nevelési eljárásaival az egyes osztályokat vezetni és 

tevékenységüket koordinálni tudja. A felnőttek közösségei közül a nevelőtestület az iskolai 

alapdokumentumok útmutatása és a mindenkori éves munkatervek alapján határozza meg a 

közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat, hagyja jóvá az iskolai programokat. A nevelőtestület 

hagyja jóvá az iskolai diákönkormányzat éves programját, a házirendet.  

Az osztályfőnöki munkaközösség meghatározza az osztályfőnökök legfőbb teendőit, a szakmai 

munkaközösségek az adott szakterületen foglalkoznak a közösség fejlesztéssel. Az iskola közösségei, 

azok együttműködésének rendje az intézmény SzMSz-ben szerepel. 

Az iskola tanulói közösségei közül a legfontosabb az osztály. A tanulói közösségeket irányító 

pedagógusok, az osztályfőnökök legfőbb feladata az osztályközösségek kialakítása, formálása, a 

közösségi élet legfontosabb erkölcsi, társadalmi normáinak kialakítása, a közösségek 

tevékenységének tudatos tervezése és folyamatos megszervezése (például: kirándulás, közösségi 

szolgálat, zsinagógalátogatás) szervezése. A tanulói közösségek fejlesztése során kialakítjuk a 

közösségekben, hogy a pedagógus segítségével, vagy önállóan, közösen tudjanak maguk elé célt 

kitűzni, a cél eléréséért összehangolt módon tevékenykedjenek, illetve az elvégzett munkát értékelni 

tudják. A különböző csoportokat vezető tanároknak hasonló a feladata az egyes csoportok 

(fakultáció, szakkör) esetében.  

A tanórán és szakkörökön, egyéb foglalkozásokon megvalósítható közösségfejlesztési feladataink 

 A tanulás támogatása az egyéni képességekhez igazodó munkaformák előtérbe helyezésével, 

a tanulók önálló és csoportos munkájára támaszkodva. 

 Különböző változatos munkaformákkal a közösségi cselekvések kialakítása, fejlesztése, 

kooperatív együttműködéssel a közösségi élmény, az egymásért való felelősség érzésének 

erősítése. 

 A tanulók, a közösség felkészítése az SNI-s tanulók integrált nevelésére. Az SNI-s tanulók 

beilleszkedésének segítése és a másság elfogadása a tanulói közösségben. 
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 A tanulók motiválása, kezdeményezéseik, közvetlen tapasztalatszerzésük támogatása. 

 A társas kompetenciák fejlesztése (empátia, egymásra figyelés, együttműködés, tolerancia, 

alkalmazkodóképesség). 

 A tanulók önellenőrzésre, egymás segítésére és ellenőrzésére való nevelése. 

 Vállalva zsidóságukat, a tanulók ápolni kívánják a zsidó hagyományokat, erősítik a zsidó 

közösséghez való tartozás érzését. 

Az iskolai közösségek közül kiemelt jelentőségű az iskolai diákönkormányzat, mely egyben az 

önkormányzás képességének kialakítására szolgáló színtér is. Szervezett formában az iskolai DÖK-

vezetőség biztosítja az együttműködést az iskola vezetésével és a nevelőtestülettel, valamint a 

szervezett tanulói vélemény-nyilvánítás lehetőségét. A DÖK éves munkatervi alkalmai a 

nevelőtestület jóváhagyását igénylik. Valamennyi iskolai alkalmazott feladata a DÖK segítése, 

támogatása azon iskolai programok megszervezésében (például: iskolanap, chanukka-parti, purimi 

bál, fogyatékkal élők világnapja, virrasztás), melyek az éves munkaterv részét képezve a 

közösségfejlesztésben is fontos szerepet játszanak.  

A diákönkormányzat közösségfejlesztő feladatai 

 Jelöljön ki olyan közös értékeken és érdekeken alapuló közös és konkrét célokat, amelyekkel 

nem sérti az egyéni érdekeket. 

 Fejlessze a meglevő közösségi munkálatokat, közösségépítő tevékenységeket. 

 Törekedjen a közösség iránti felelősségtudat kialakítására, fejlesztésére. 

 Alakítsa ki a tanulóban a felelősségteljes közszereplés igényét, a demokratikus kommunikáció 

készségét. 

A közösségfejlesztés egyéb színterei iskolánkban 

 Az iskolai ünnepségek, megemlékezések mellett az intézmény egyházi jellegéből adódóan a 

reggeli imákon való részvétel, a vallási ünnepekhez, illetve a szombatfogadáshoz kapcsolódó 

zsinagógalátogatások, az Élet Menetén való részvétel, izraeli utazás egyaránt szerepet vállal 

az iskolai, illetve osztályközösség fejlesztésében. 

 Az intézményi hagyományok ápolásának keretén belül a tantárgyi Scheiber-verseny, az iskolai 

szavalóverseny, illetve egyéb iskolai versenyek, vetélkedők, bemutatók. A tehetséges tanulók 

továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.) versenyek, 

vetélkedők, melyeket a szakmai munkaközösségek közreműködésével az iskolában évente 

rendszeresen megszervezünk. A tehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való 

részvételre is felkészítjük.  

 A tanulmányi kirándulások. Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb 

teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok számára évente egy alkalommal 

tanulmányi kirándulást szerveznek, ezek részei a Pedagógiai programnak. A tanulmányi 

kiránduláson való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 

 Múzeumi, kiállítási, könyvtári és színházi előadáshoz kapcsolódó foglalkozás. Az e 

foglalkozásokon való részvétel – ha az költségekkel is jár – önkéntes. A felmerülő költségeket 

a szülőknek kell fedezniük. 

 Szabadidős foglalkozások. A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a 

nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi 
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helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szervez (pl. túrák, kirándulások, 

táborok, stb.). A szabadidős rendezvényeken való részvétel önkéntes, a felmerülő 

költségeket a szülőknek kell fedezniük. 

 Az iskolai könyvtár. A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható 

iskolai könyvtár segíti. 

    Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata. A tanulók igényei 

alapján előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az iskola létesítményeit, illetve 

eszközeit (pl. sportlétesítmények, számítógép stb.) a tanulók – tanári felügyelet mellett – 

egyénileg vagy csoportosan használják. 

2.7. A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei 

kapcsolattartásának formái 

Az iskolai nevelés-oktatás, a tanulói személyiség harmonikus fejlesztésének elengedhetetlen feltétele 

a szülői ház és a pedagógusközösség együttműködése. 

Ennek alapja a tanuló iránt érzett közös felelősség, amelynek feltétele a kölcsönös bizalom és 

tájékoztatás, az őszinteség. Megvalósulási formái a kölcsönös támogatás és a koordinált pedagógiai 

tevékenység. Eredménye a családi és az iskolai nevelés egysége, és ennek nyomán a tanuló 

személyiségének kedvező fejlődése. 

A diákok és a pedagógusok együttműködésének formái: 

 A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola 

igazgatója, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják. 

 Az intézmény vezetője legalább évente egyszer a diákközgyűlésen, valamint a 

diákönkormányzat vezetőségének ülésén; a diákönkormányzat vezetője havonta egyszer a 

diákönkormányzat vezetőségének ülésén és faliújságon (iskolai honlapon) keresztül; az 

osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon tájékoztatják a diákokat. 

 A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve 

választott képviselőik útján közölhetik az intézmény vezetőjével, a nevelőkkel, a 

nevelőtestülettel vagy a szülői munkaközösség képviselőivel. 

 A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok 

folyamatosan (szóban, illetve az e-naplón keresztül, az ellenőrzőben írásban, a negyedéves és 

háromnegyedéves értékelésekkor szintén írásban) tájékoztatják. 

A szülők és a pedagógusok kapcsolattartása, együttműködésének formái: 

A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az iskola 

igazgatója és az osztályfőnökök tájékoztatják:  

 az iskola igazgatója félévente egyszer a szülők képviselőt az iskolai SzMK-értekezleten, 

 az osztályfőnökök folyamatosan az osztályok szülői értekezletein. 
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A szülők a gyermekük előrehaladásáról, az esetlegesen felmerült problémákról az e-naplóból 

folyamatosan tájékozódhatnak. A hozzáférést a szülők az iskolába való beiratkozáskor, a tanév elején 

az osztályfőnöktől vehetik át. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban 

egyénileg, először az érintett pedagógussal, osztályfőnökkel, illetve választott képviselőik útján 

közölhetik az iskola vezetésével, nevelőtestületével vagy a szülői munkaközösség képviselőivel. 

A szülők és a pedagógusok közötti kapcsolattartás formái. 

a)  Egyéni beszélgetés. 

b) Szülői értekezlet, melynek feladata a szülők tájékoztatása az iskola céljairól, feladatairól, 

lehetőségeiről, az oktatáspolitika alakulásáról, változásairól, az iskola és a szaktanárok értékelő 

munkájáról, a tanuló osztályának tanulmányi munkájáról, az iskolai és az osztályközösség céljairól, 

feladatairól, eredményeiről, problémáiról, a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak 

összegyűjtése és továbbítása az iskola igazgatója felé. 

c) Fogadóóra, melynek feladata, hogy a pedagógus a szülővel való személyes találkozás keretében 

a tanuló egyéni fejlesztését segítése konkrét tanácsokkal.(Otthoni tanulás, szabadidő helyes 

eltöltése, egészséges életmódra nevelés, tehetséggondozás, továbbtanulás stb.). 

d) Fogadóest, mely félévente egyszer lehetőséget biztosít a szülő és a pedagógus számára a 

hosszabb folyamatról átfogó képet alkotó negyedéves/háromnegyedéves írásbeli értékelés 

átbeszélésre. 

e) Írásbeli tájékoztató, mely segítségével az osztályfőnök tájékoztatja a szülőket a tanulók 

tanulmányaival vagy magatartásával összefüggő információkról, illetve a különféle iskolai vagy 

osztályszintű programokról.  

f) Nyílt nap az iskolánkban tanulók szülei számára, melynek feladata, hogy a szülő betekintést 

nyerjen az iskolai nevelő és oktató munka mindennapjaiba, ismerje meg személyesen a tanítási 

órák lefolyását, tájékozódjon közvetlenül gyermeke és az osztályközösség iskolai életéről. 

g) Nyílt tanítási nap a leendő elsősök és szüleik számára, melynek feladata, hogy segítse a 

szülőket az iskolaválasztásban, ismerkedjenek a leendő elő osztály(ok) tanítóival. 

h) Pályaválasztási tanácsadás az iskola pályaválasztási felelősével, mellyel a szülő a 

lehetőségekhez mérten segítséget kap gyermeke további pályájához, továbbtanulásához 

szükséges tájékozódáshoz, további döntések meghozatalához. 

i) A fejlesztő pedagógus részéről történő folyamatos kapcsolattartás a fejlesztésben részesülő 

tanulókkal és szüleikkel. 

j) A zsinagógalátogatások, az iskolai sportnapok, melyek – mint kötelező, ám a tanítási időn kívüli 

közösségi programok – lehetőséget biztosítanak a szülő és a pedagógus számára a kötetlen, az 

iskolai kereteken kívül megvalósuló párbeszédre. 

A szülői értekezletek, fogadóestek és a nyílt tanítási napok időpontjait az iskolai munkaterv 

tanévenként határozza meg. 
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Az iskola kapcsolatai, az iskolavezetés együttműködése más szervekkel és intézményekkel 

Belső kapcsolatok 

Az intézményi közösségek belső kapcsolattartásának rendjét az iskolai SZMSZ tartalmazza.  

Az iskolai diákönkormányzatnak kitüntetett szerepe van a tanulók jogainak és érdekeinek 

érvényesítésében, a közéleti szerepekre történő felkészítésében, a demokráciára való nevelésben, a 

tartalmas közösségi programok szervezésében. A diákönkormányzat önállóan és önszerveződően 

működik, a nevelőtestület az igényeknek megfelelő támogatást, az irányításhoz felelős tanári 

segítséget biztosít. 

 

A gimnáziumunkba felvett tanulók számára biztosított a kollégiumi elhelyezés a Budapesti Zsidó 

Hitközség fenntartásában és az iskolánk vezetése irányításával működő Anna Frank Árvaház és 

Kollégiumban. A tanuló kollégiumi felvételéről a kollégium vezető nevelőtanára dönt. Az iskolai 

osztályfőnök és a kollégiumi vezető nevelőtanár között rendszeres kapcsolat van. A tanuló iskolai 

munkájáról (az e-naplón keresztül) folyamatosan tájékozódhat a nevelőtanár, csakúgy, mint a 

kollégiumi tevékenységéről az osztályfőnök. 

Külső kapcsolatok 

Az intézmény külső szervezetekkel való kapcsolattartásának rendjét az SZMSZ tartalmazza. 

Az intézmény rendszeresen tartja a kapcsolatot az alábbi szakmai szervezetekkel: 

 a gyermek- és ifjúságvédelmi szervezetekkel, így a Jaffe Zsidó Családsegítő Szolgálattal 

 a területileg illetékes gyámhatóságokkal, 

 a Joint Magyarország / Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvánnyal 

 a pedagógiai szakszolgálatokkal, 

 az iskola-egészségüggyel. 

Az iskola külső kapcsolatai között kiemelt szerepet játszanak a BZSH felügyelete alá tartozó 

templomkörzetek, temetők, szeretetotthonok, a BZSH Benjámin Óvoda, a MAZSIHISZ Szeretetkórház, 

a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár, a budapesti és magyarországi zsidósághoz kapcsolódó egyéb, 

szociális, kulturális, egészségügyi intézmények. Az általános iskolás osztályaink rendszeresen 

látogatják a Bálint Házat, és ott közösségi programokban vesznek részt. A különböző Baráti 

Társaságok, zsidó ifjúsági szervezetek és klubok pedig rendszeres közösségi elfoglaltságot nyújtanak a 

középiskolás korosztály számára. 

2.7.1. A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai, a jogok gyakorlásának 

rendje  

A gyermek a tanuláshoz való jogát a tanulói jogviszony keretében gyakorolhatja. Tanulói jogviszony a 

beíratás napján jön létre. A tanulói jogviszonnyal összefüggő jogok és kötelességek alanya a tanuló, 

de a tankötelezettséggel kapcsolatos tanulói kötelezettségek elmulasztásáért a gondviselő is felelős. 

A tanulás és az iskolában végzett munka a diák személyes felelőssége, ezt értékelni a tanárnak joga és 

kötelessége is. A gondviselő joga ezen értékelést megismerni, a tanár pedig jogosult a szülő 

értesítését kezdeményezni. 

http://www.mazs.hu/magyar_zsido_szocialis_segely_alapitvany/a_mazs_alapitvanyrol.html#Joint%20Magyarorsz%C3%A1g%20/%20Magyarorsz%C3%A1gi%20Zsid%C3%B3%20Szoci%C3%A1lis%20Seg%C3%A9ly%20Alap%C3%ADtv%C3%A1ny
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A tanuló joga, hogy kérdéseire, javaslataira érdemi választ kapjon. Ezekben az ügyekben 

szaktanárához, osztályfőnökéhez, az iskola vezetőségéhez és az iskola fórumaihoz fordulhat szóban 

és írásban egyaránt. A tanuló kérhet tájékoztatást az őt megillető jogokról is. Az érdemi választ a 

tanuló (vagy gondviselője) írásban is kérheti. A véleményezési jog, illetve a tájékoztatáshoz való jog 

szempontjából a tanulók nagyobb csoportjának vagy közösségének egy osztályt tekintünk. 

Az érdekegyeztetés keretében a tanulókat közvetlenül érintő kérdésekben az iskolavezetés kikéri a 

diákönkormányzat véleményét, illetve javaslatát a tantestületi döntések előkészítő szakaszában. Az 

iskola egészét, az iskolai közéletet vagy a tanulói jogokat, kötelességeket érintő értekezleteken a 

tantestület biztosítja a diákképviseletet, amely a tanulók számára a véleménynyilvánítás és a 

javaslattétel jogát jelenti. 

Az iskolában évente egy alkalommal diákközgyűlést szervezünk, amelyen a diákönkormányzat 

működését és a tanulói jogok érvényesülését tekintjük át. Ennek időpontját az igazgató az éves 

munkatervben határozza meg. Rendkívüli diákközgyűlés összehívását a diákönkormányzat vezetője 

vagy az iskola igazgatója, kezdeményezhetnek. A diákközgyűlésen az iskola minden tanulója részt 

vehet. 

A tanár kötelessége segíteni a tanulók és a szülők jogainak érvényesítését, feladatát a jogszabályok, 

az SZMSZ, a munkaköri leírása, illetve a jelen Pedagógiai Program előírásai alapján kell ellátnia. A 

tanulók és a szülők jogainak érvényesítése ugyanakkor nem sértheti a tanárok, az iskola dolgozóinak 

méltóságát, emberi jogait, különös tekintettel a személyiségi jogokra, és a jó hírnévhez való jogra.  

2.8. A tanulmányok alatti vizsgák szabályai, a szóbeli felvételi vizsga 

követelményei 

2.8.1. Tanulmányok alatti vizsgák 

Tanulmányok alatti vizsgákat (lásd: osztályozóvizsga, különbözeti vizsga, pótló- és javítóvizsga) a 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet által előírt esetekben szervez az iskola. Ez a magántanulókat, az 

előrehozott érettségizőket, illetve a tantestületi döntés alapján kötelezett tanulókat érinti. A helyi 

belső vizsgákra vonatkozó formai-tartalmi követelményeket a Helyi tantervünk részletezi, az érettségi 

vizsgákkal kapcsolatban lásd ugyanott. 

Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanuló a tanulmányok alatti vizsgát iskolánkban, illetve az 

Oktatási Hivatal szervezésében független vizsgabizottság előtt teheti le. A vizsgán vizsgabizottság 

ellenőrzi és értékeli a vizsgakötelezettséggel érintett időszakra vonatkozó követelmények 

elsajátítását. A bizottság az összesített részeredmények és a kérdező tanár véleményezése alapján 

dönt a minősítésről. A vizsga tantárgyi/évfolyamonkénti tartalmi követelményei megegyeznek a Helyi 

tanterv adott tantárgyra és évfolyamra vonatkozó követelményeivel. A vizsgák részeit, az értékelés 

szabályait a szakmai munkaközösségek határozzák meg. A szakvélemény alapján hozott igazgatói 

határozatban szereplő mentességek a tanulmányok alatti vizsgákra is érvényesek. Egy 

vizsgaidőszakban legfeljebb két évfolyam tananyagából tehető vizsga. Az intézmény három időszakot 

biztosít a tanulmányok alatti vizsgák lebonyolítására, a vizsgaidőszakok pontos időpontja a tanév 

helyi rendjében kerül közzétételre. A vizsgaeredmény kihirdetésének legkésőbb a vizsgát, több vizsga 

esetén a legutóbb teljesített vizsgát követő második munkanapon meg kell történnie. Ha a tanuló a 

tanulmányok alatti vizsga letételére a nevelőtestülettől halasztást kap, a halasztott időpontig úgy 
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folytathatja tanulmányait, mintha sikeres vizsgát tett volna. A szabályosan megtartott tanulmányok 

alatti vizsga nem ismételhető. Ha a tanuló – neki fel nem róható okból nem tud a vizsgán részt venni 

– az igazgató pótló vizsgát ír ki a számára. A vizsga a vizsgázó számára díjtalan.  

2.8.2. Osztályozóvizsga 

Osztályozóvizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és év végi osztályzatai megállapításához, ha: 

 felmentést kapott a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, 

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

az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

 tanulmányait magántanulóként folytatja, 

 előrehozott érettségi vizsgát kíván tenni angol nyelvből, héber nyelvből, illetve 

informatikából,  

 ha egy adott tantárgyból a tanórák (éves óraszámhoz viszonyított) 30%-áról hiányzott, vagy a 

hiányzásának mértéke elérte a 250 tanítási órát, akkor osztályozóvizsgán adhat számot 

tudásáról, amennyiben tanév (félév) közben tanórai teljesítménye érdemjeggyel nem volt 

értékelhető, és a nevelőtestület ezt engedélyezte számára, 

 ha a tanuló független vizsgabizottság előtti vizsgát kér, 

 az iskolában kötelezően nem tanult tantárgyból érdemjegyet kíván szerezni. 

Osztályozóvizsgát az iskolában elsősorban augusztusban, januárban (félévi), valamint május-

júniusban (végzős évfolyamon április hónapban) tartunk. A vizsga időpontjáról a tanulót (szülőt) 

írásban kell tájékoztatni, minimum a vizsga kezdete előtt 10 nappal, tértivevényes postai értesítéssel. 

A tanítási év lezárását szolgáló osztályozóvizsgát az adott tanítási évben kell megszerezni. Az 

osztályozóvizsgára az iskola igazgatójának címzett kérelemben kell jelentkezni. Ha a tanuló − 

osztályzatának megállapítása céljából − független vizsgabizottság előtt kíván vizsgát tenni, kérelmét 

legkésőbb a félév, illetve a szorgalmi idő utolsó napját megelőző 30. napig kell benyújtania. Az 

osztályozóvizsga tartalmi és formai követelményeit a szaktanár állapítja meg, ehhez a Helyi tanterv 

nyújt tájékoztatást, vö. 3.3 fejezet. Az írásbeli vizsgára tanári felügyeletet kell biztosítani. A kijavított 

írásbeli dolgozatot a tanuló, illetve gondviselője a vizsga után megtekintheti. A szóbeli vizsgarészt 

háromtagú bizottság előtt kell letenni. Az osztályozóvizsgáról jegyzőkönyv készül, ehhez csatolni kell 

a kijavított írásbeli dolgozatot, dolgozatokat. Ha az osztályozóvizsgáról a tanuló neki felróható okból 

távol marad, azt nem fejezi be, illetve az előírt időpontig nem teszi le, tanulmányait csak javítóvizsga 

letételével folytathatja. Ha a tanuló egy vagy több tantárgy több évfolyamra megállapított tantervi 

követelményeiből összevont osztályozó vizsgát tesz, akkor az osztályzatát tantárgyanként és 

évfolyamonként is meg kell állapítani.  

2.8.3. Különbözeti vizsga 

Különbözeti vizsgát tehet a tanuló, ha: 

 írásbeli határozat alapján engedélyezték, 

 átvétellel tanulói jogviszonyt kíván létesíteni, és az előző iskolájából eltérő tanterv szerinti 

tanulmányokat folytatott, 
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 választható tantárgyak esetében, ha a következő tanévre más választható tantárgyat választ. 

Különbözeti vizsgát a tanév során folyamatosan lehet szervezni az osztályozóvizsgánál részletezett 

szabályok és lebonyolítási rend alapján. A kitűzött időpontról az osztályfőnök és a szaktanár 

tájékoztatja a tanulót. A különbözeti vizsgáról jegyzőkönyv készül, csatolva hozzá a kijavított írásbeli 

dolgozatot, dolgozatokat.  

2.8.4. Javítóvizsga 

Ha a tanuló tanév végén bármely tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, a nevelőtestület 

határozata alapján javítóvizsgát tehet, kivéve, ha háromnál több tantárgyból van elégtelen 

osztályzata, vagy az osztályozó vizsgán megbukott, vagy az osztályozó vizsgáról, különbözeti vizsgáról 

felróható okokból elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül távozik. Amennyiben a 

javítóvizsgán a tanuló neki felróható okból kifolyólag nem jelenik meg, vagy azt nem fejezi be, illetve 

nem teljesíti a meghatározott követelményeket, vagy az előírt időpontig nem teszi le a vizsgát, 

tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja. A javítóvizsga időpontját augusztus 21. 

és augusztus 31. között szervezi meg az iskola, ezt a szorgalmi időszak lezárásakor közzétesszük az 

iskolai honlapon, kifüggesztjük az iskola bejáratánál, valamint az osztályfőnökök tájékoztatják a 

tanulókat az év végi bizonyítvány kiosztásakor. A javítóvizsgára való felkészülés a tanuló felelőssége. 

A javítóvizsgán elégséges osztályzatot kapott tanuló magasabb évfolyamba léphet. A független 

vizsgabizottság előtti vizsgára a bizonyítvány átvételét követő 15 napon belül írásban jelentkezhet a 

tanuló az iskola igazgatójánál.  A javítóvizsga részletes szabályai megegyeznek az osztályozóvizsga 

szabályaival. A javítóvizsgáról jegyzőkönyv készül, csatolva hozzá a kijavított írásbeli dolgozatot, 

dolgozatokat. 

2.8.5. Pótló vizsga 

Amennyiben a tanuló neki fel nem róható okból nem jelent meg a vizsgán, vagy a vizsga letétele előtt 

távozott, a vizsgát megismételheti. 

Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha: 

 neki fel nem róható okokból elkésik, távol marad, 

 a megkezdett vizsgáról engedéllyel távozik. 

A pótló vizsgát – az igazgató döntése alapján – az adott vizsganapon vagy az iskola által 

megszervezhető legközelebbi vizsganapon kell megtartani. 

2.9. A felvétel és az átvétel helyi szabályai 

Intézményünk tanulói közé felvétel vagy átvétel útján lehet bejutni, amely jelentkezés alapján 

történik. A jelentkezés rendjét és a felvételi eljárást a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet szabályozza. 

Az általános iskola első évfolyamára felvételt nyer a fenntartó által előírt létszámkeretig minden 

olyan tanköteles és iskolaérett gyermek, akinek szülei az intézményünket választották. Túljelentkezés 

esetén előnyben részesülnek azok a tanulók, akik zsidó identitásúak, zsidó gyökereiket ápolják.  

Magasabb évfolyamon – megfelelő tanulmányi eredmény mellett – felvételt nyerhet a tanuló, ha az 

osztályok létszáma ezt lehetővé teszi. 
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A hat évfolyamos gimnáziumi tagozatra való felvételnél a 6. osztályos tanulóink számára felvételit 

nem szervezünk, az évfolyam követelményeinek teljesítése esetén ők automatikusan a 7/Ny 

évfolyamon folytatják tanulmányaikat. A másik iskolából jelentkezők számára a gimnáziumba való 

bekerüléshez a tanulók részvételét a központi írásbeli vizsgán nem kérjük. Figyelembe vesszük a 

tanuló általános iskolai tanulmányi eredményeit, a jelentkezőkkel beszélgetést szervezünk. Ebből 

képet tudunk alkotni arról, hogy miért jelentkezik iskolánkba, mennyire ismeri a zsidó 

hagyományokat, a vallási ünnepeket. Magyarból és matematikából a tanultakhoz kapcsolódó 

példákat, témákat is kapnak a beszélgetés során. A szóbelin a jelentkezők kapcsolatteremtési, 

együttműködési készségeit, viselkedéskultúráját is vizsgáljuk. 

A gimnáziumi tagozatra készített felvételi tájékoztatót az iskola honlapján nyilvánosságra hozzuk, 

valamint a KIFIR rendszerében október 20-ig elhelyezzük. Ebben megtalálható:  

 az iskola OM-azonosítója és a meghirdetett tanulmányi terület leírása; 

 hogy a tanulmányi területre milyen SNI-s tanuló jelentkezhet; 

 a felvételi kérelmek rangsorolásának módja. 

A felvételihez kapcsolódó szóbeli beszélgetés február-márciusban esedékes, pontos időpontját az 

éves munkaterv tartalmazza. 

Másik intézményből történő átvételről az igazgató dönt az alábbiak szerint. A felsőbb évfolyamra 

jelentkezéskor az iskola vizsgálja a tanuló megelőző tanulmányait és a választandó osztály 

befogadóképességét. Az átvételi vizsga keretében a tanuló magyar nyelv és irodalom, illetve 

matematika tantárgyakból ír dolgozatot, ennek idejét az igazgató határozza meg. Az átvételt 

követően az iskola különbözeti vizsgát írhat elő héber nyelvből, illetve a helyi tantervünkben 

szereplő, azonban a tanuló által a másik iskolában előzetesen nem tanult tantárgyak megfelelő 

évfolyamának anyagából. 

2.10. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos 

iskolai terv 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók  

 ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát,  

 ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat,  

 ismerjék fel a vészhelyzeteket, 

 tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható következményeit,  

 sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat, 

 ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével, sajátítsák el, mikor és 

hogyan kell mentőt hívni.  

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok:  

 a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és 

jártasságokkal rendelkezzenek az elsősegély-nyújtási alapismeretek területén, 
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 a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és egyéb foglalkozások keretében – 

foglalkoznak az elsősegélynyújtással kapcsolatos legfontosabb alapismeretekkel.  

A tanulóknak már az alsó tagozatos évfolyamokon a meg kell ismerkedniük a baleset fogalmával, a 

baleseti veszélyekkel (otthon, iskolában, utcán, játék közben), teendőkkel orrvérzés, szembe kerülő 

idegen test, fejsérülés esetén, illetve a segélyhívás elsajátításával. A felső tagozatos tanulók számára 

nem szabad, hogy ismeretlenek maradjanak a sebek, vérzések, szem- és fejsérülések, törések, 

valamint epilepsziás roham, ájulás és diabéteszes rosszullét esetén az elsődleges ellátási feladatok. 

Fontos, hogy a tanulók ismerjék az újraélesztési és a mentőhívási protokollt, baleset esetén a felnőtt 

értesítését, tudjanak szakszerűen segítséget kérni. A gimnáziumi tanulók számára elengedhetetlen 

baleseti helyzetben az alapvető viselkedési szabályok elsajátítása, a fentiek mellett a sebek, sérülések 

típusainak, illetve ficamok, rándulások, törések fajtáinak megismerése és elsődleges ellátása. 

Az elsősegély nyújtásával kapcsolatos ismeretek tantárgyankénti és évfolyamonkénti megjelenését a 

pedagógiai program mellékletét képező tantervek tartalmazzák. Az ismeretek kiemelten a:  

 természetismeret (lásd: az ember megismerése és egészsége, önfenntartás, alapfokú 

elsősegélynyújtás), 

 biológia (lásd: állati harapások, rovarcsípések, légúti akadály, artériás és ütőeres vérzés, 

vérzéscsillapítás, komplex újraélesztés), 

 kémia (lásd: mérgezések, veszélyes anyagok és kezelésük a háztartásban, vegyszer okozta 

sérülések, savmarás, égési sérülések, forrázás, szénmonoxid-mérgezés), 

 fizika (lásd: égési sérülések, forrázás, az elektromos áram hatása az élő szervezetre, 

veszélyek, érintésvédelmi ismeretek), illetve 

 testnevelés és sport (lásd: magasból esés) tantárgyakhoz kapcsolódnak. 

Az osztályfőnöki óra keretében, a korcsoportnak megfelelően szintén szóba kerül az elsősegély-

nyújtás. 

Az intézmény házirendjében, szervezeti és működési szabályzatában, valamint a munkavédelmi és 

tűzvédelmi szabályzatban foglaltak szerint baleset-megelőzési oktatás zajlik a tanév kezdetén, az 

osztályfőnöki órákon és szükség szerint, így például kirándulások alkalmával, illetve fokozott 

figyelemmel a testnevelés, az életvitel és gyakorlati ismeretek, a fizika, a kémia, az informatika 

tantárgyak tanításakor. Alapszintű elsősegélynyújtó foglalkozás szervezésére tanévenként legalább 

egy alkalommal kerül a pedagógusok számára.  

Az elsősegély-nyújtási terv megvalósításáért felelős személyek: 

  iskolaigazgató, 

  osztályfőnökök, természettudományos, testnevelő szaktanárok, 

  iskolai védőnő. 
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Helyi tanterv 

3.1. A választott kerettanterv megnevezése, jellemzői 

Az iskolai helyi tanterve az 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 1. számú (kerettanterv az 

általános iskola 1–4. évfolyamára), 2. számú (kerettanterv az általános iskola 5–8. évfolyamára), 4. 

számú (kerettanterv a gimnáziumok 7–12. évfolyama számára) és 7. számú (kerettanterv a 7/Ny 

évfolyam számára) mellékleteire épül. 

Az iskola helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak tananyagai és 

követelményei megegyeznek az oktatási miniszter által kiadott e fenti kerettantervekben 

meghatározott tananyaggal és követelményekkel. A kerettanterv által biztosított 10 %-os szabad 

órakeret elosztását a konkrét tantárgyakra vonatkozó helyi tantervek bevezetőjében rögzítettük. 

3.2 Az iskolában tanított kötelező, kötelezően választandó vagy 

szabadon választható tanórai foglalkozások megnevezése, óraszámai 

Tantárgyi struktúra és óraszámok 

 

Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1–4. évfolyamon 
 

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam 

Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 8 8 7 7 

Angol nyelv  --  --  2 2 

Héber nyelv -- -- -- 2 

Matematika 4 4 4 4 

Vallástan 2 2 2 2 

Környezetismeret 1 1 1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Összesen 25 25 26 28 

 

 

 

 

 

http://kerettanterv.ofi.hu/01_melleklet_1-4/index_alt_isk_also.html
http://kerettanterv.ofi.hu/01_melleklet_1-4/index_alt_isk_also.html
http://kerettanterv.ofi.hu/02_melleklet_5-8/index_alt_isk_felso.html
http://kerettanterv.ofi.hu/04_melleklet_7-12/index_6_gimn.html
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Kötelező tantárgyak és óraszámok az 5–6. évfolyamon 
 

Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 

Angol nyelv 3 3 

Héber nyelv 3 3 

Matematika 4 4 

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek 

2 2 

Vallástan 2 2 

Természetismeret 2 2 

Ének-zene 1 1 

Vizuális kultúra 1 1 

Hon- és népismeret 1 -- 

Informatika -- 1 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 

Testnevelés és sport 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 

Összesen 30 30 

 
 
 
 
Kötelező tantárgyak és óraszámok a 7/Ny évfolyamon 
 

Tantárgyak 7/Ny évf. 

Magyar nyelv 2 

Angol nyelv 12 

Héber nyelv 6 

Matematika 2 

Judaisztika 2 

Informatika 2 

Testnevelés és sport 5 

Osztályfőnöki 1 

Összesen 32 
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Kötelező tantárgyak és óraszámok a 7–12. évfolyamon 
 

Óraterv a kerettantervekhez – 7–12. évfolyam, gimnázium 

Tantárgyak 7. évf. 8. évf. 9. évf. 10. évf. 11. évf.  12. évf.  

Magyar nyelv és irodalom 3 4 4 4 4 4 

Angol nyelv 3 3 4 4 4 4 

Héber nyelv 3 3 3 3 3 3 

Matematika 3 3 3 3 4 5 

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek 

2 2 3 3 3 4 

Judaisztika 2 2 2 2 2 2 

Biológia – egészségtan 2 1 1 2 2 2* 

Fizika 2 1 2 2 2  

Kémia 1 2 2 2   

Földrajz 1 2 2 2   

Ének-zene 1 1 1 1   

Vizuális kultúra 1 1 1 1   

Dráma és tánc   1    

Művészetek     2 2* 

Informatika 1 1 2    

Technika, életvitel és gyakorlat  1     1* 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 1 

Fakultációs foglalkozás -- -- -- -- 4 4 

Összesen 32 32 37 35 36 37 

*  Felmenő rendszerben a 2017/2018-as tanévben kerül bevezetésre. 

Az évfolyamonkénti órakeret 10%-ának (szabadon tervezhető órakeret) felhasználásakor a kötelező 

tantárgyak óraszámát növeltük meg azzal a céllal, hogy e tárgyakból a készségfejlesztésre, az 

ismeretek gyakorlására több idő jusson. A szabadon tervezhető többletórák megtanítandó és 

elsajátítandó tananyagát az egyes tantárgyak helyi tanterve tartalmazza. 

A szabadon tervezhető órakeret kibontása: 

Szabadon tervezhető órakeret 
felhasználása   

Melyik tantárgy óraszáma lett 
megnövelve a szabadon 

tervezhető órák óraszámából? 

Hány órával lett 
megnövelve a szabadon 

tervezhető órák 
óraszámából? 

1-4. évfolyam magyar nyelv és irodalom 1 óra 

3.-4. évfolyam angol nyelv 2 óra 

4. évfolyam héber nyelv 2 óra 
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Szabadon tervezhető órakeret 
felhasználása   

Melyik tantárgy óraszáma lett 
megnövelve a szabadon 

tervezhető órák óraszámából? 

Hány órával lett 
megnövelve a szabadon 

tervezhető órák 
óraszámából? 

5. évfolyam héber nyelv 2 óra 

6. évfolyam 
matematika 

héber nyelv 

1 óra 

2 óra 

7/Ny évfolyam 

képességfejlesztésre fordítható 
óra 

(matematika és magyar nyelv) 

2 óra 

7-8. évfolyam héber nyelv 3 óra 

9. évfolyam 

biológia-egészségtan 

angol nyelv 

történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek 

1 óra 

1 óra 

1 óra 

10. évfolyam 

angol nyelv 

történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek 

1 óra 

1 óra 

11. évfolyam 

angol nyelv 

matematika 

érettségire felkészítő foglalkozás 

1 óra 

1 óra 

4 óra 

12. évfolyam 

angol nyelv 

matematika 

történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek 

érettségire felkészítő foglalkozás 

1 óra 

2 óra 

1 óra 

 

4 óra 

A szabadon tervezhető többletórák – az emelt szintű, illetve a középszintű érettségire felkészítő 2-2 

órás foglalkozások *fakultációk] – megtanítandó és elsajátítandó tananyagát az egyes tantárgyak helyi 

tanterve részletezi. A tantárgyi órakeret 10%-ának a felhasználásáról (helyi jelentőségű 

tananyagtartalom előírása, vagy az egyes tematikai egységek óraszámának megnövelése) szintén a 

tantárgyi helyi tantervek rendelkeznek.  

A technika, életvitel és gyakorlat, valamint a művészetek tantárgyak órarendi óraként az 

osztályórarendekbe nem kerülnek be. Ezeket tömbösítve, illetve témanap formájában szervezzük 

meg az érintett évfolyamok számára. A témanapokat az aktuális tanév éves munkaterve tartalmazza. 
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3.3. A választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá ezek esetében a 

pedagógusválasztás szabályai 

A tanulók által szabadon választható tantárgyi órák közé a 11-12. évfolyamon az emelt szintű 

érettségire és a középszintű érettségire felkészítő fakultációk tartoznak. Az érettségire való felkészítő 

órákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet szerint (13–15. §) szervezzük meg. 

Fakultációs foglalkozás keretén belül felkészítést az érettségi vizsgára a szabadon tervezhető órakeret 

terhére a következő tárgyakból indítunk: 

Emelt szintű érettségire felkészítő fakultációk 

 Magyar nyelv és irodalom 

 Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 

 Angol nyelv 

 Héber nyelv 

 Matematika 

 Fizika 

 Biológia 

 Kémia 

 Földrajz 

 Informatika 

 Testnevelés 

Középszintű érettségire felkészítő fakultációk 

Minden olyan tantárgy választható, amelyből az iskola Pedagógiai Programja alapján érettségi vizsga 

szervezhető, megfelelő számú jelentkező gyűlik rá össze, valamint az órarend is lehetővé teszi. 

A fakultációs órákat az adott tanévre vonatkozó tantárgyfelosztásban tervezzük. A fakultáció 

indításának lehetőségét létszámhoz kötjük: legalább három tanuló jelentkezése esetén kerül be az 

órarendbe a fakultációs foglalkozás. Csoport-, illetve pedagógusválasztásra csak abban az esetben 

nyílik a tanulónak lehetősége, ha egy tárgyból – a jelentkezők létszáma miatt – a 

tantárgyfelosztásban több csoport indítása is szerepel.  

E fenti esettől eltekintve pedagógusválasztásra intézményünkben nincs lehetőség. 

3.4. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei 

A csoportbontásban tanított tárgyak és a bontás szempontjai a következők: 

Az angol nyelv, a héber nyelv és matematika tantárgyak csoportbontása az évfolyam tanulóinak 

évfolyamszintű, tudás- és képesség szerint differenciált csoportbontását jelenti. A szaktanárok az 

évfolyam tanulóit csoportokba sorolják angol nyelv esetében a 3. osztálytól, a héber nyelv esetében 

pedig 4. osztálytól. Idegen nyelvek esetében a csoportbontás előbb két, majd három csoportot jelent 

évfolyamonként. Matematikából a csoportbontás a 7. évfolyam elején lép be, a tantárgy oktatása az 

évfolyamokon három csoportban folyik.  

Informatika tantárgyból a csoportbontás osztálykeretben, a tanulók képességének motivációjának 

figyelembe vétele mellett a szaktanárok által kialakított racionális elvek mentén történik.  
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Judaisztika tantárgyból a csoportbontásban érintett évfolyamokon az egyik csoporttal – mint egyházi 

szolgálatot teljesítő egyházi személy – rabbi foglalkozik szaktanárként. A csoportok kialakítása a 

tanulók egyéni és a családi motiváció alapján történik. 

A csoportok közti átjárás a szaktanárok engedélyével/beleegyezésével történik, ám külön nincs 

kijelölt időponthoz kötve. 

A testnevelés órákat a szaktanárok nemek szerinti, évfolyamszintű csoportbontásban szervezik meg. 

Jellegénél fogva csoportbontással szervezzük meg a közép- és emelt szintű érettségire felkészítő 

foglalkozásokat is. Esetenként – a tanulói jelentkezések függvényében – a 11–12. évfolyam 

összevonásával oldható meg az érettségire történő sikeres felkészítés a fakultációs csoportban 

(például: mozgókép- és médiaismeret, informatika, testnevelés, de a jelentkező tanulók alacsony 

száma miatt ide kerülhetnek természettudományos tárgyak is: fizika, kémia). 

Napközis foglalkozás 

Az 5-8. évfolyamos tanulók számára biztosítjuk 16.00 óráig. Lemondani szülői kérésre, az igazgató 

jóváhagyásával lehet. A lemondás lehet egy-egy alkalomra szóló, illetve a tanév elején szülői 

nyilatkozattal a teljes tanévre is lehet érvényes. Egyébként a napközis foglalkozásról történő 

mulasztást az iskolai házirendben foglaltak szerint igazolni kell. 

Flódni-szakkör 

Heti 2 órában az 1-4. évfolyam tanulói számára szervezett foglalkozáson – önkéntes részvétel mellett 

– a tanulók hagyományos zsidó édességek, sütemények receptjeivel ismerkednek. Azokat elkészítése 

során alapvető háztartástani ismeretekkel gazdagodnak. A foglalkozásban segítő felsőbb éves 

tanulóknak a szakkörön való részvétel a közösségi szolgálat 50 órájába is beszámolható óra. 

Énekkar  

Két csoportban, 1-6., illetve (7/Ny) 7–12. évfolyamos tanulók számára. A részvétel önkéntes, annak 

szabályait a foglalkozás vezetője és a résztvevők állapítják meg. 

Labdarúgó-szakkör 

Heti 1 órában az 1-4. évfolyam tanulói számára szervett foglalkozás, melyre önként jelentkezhetnek, 

a részvételnek nincs speciális szabálya. A mozgás megszerettetése mellett a szakkörön a sportszerű 

viselkedés, a csapatban való játék, az önmagáért és a másikért való küzdelem, illetve az önkifejezés 

elemeit sajátítják el. 

Tehetséggondozást, felzárkóztatást szolgáló foglalkozások  

 Tanulószoba: a 7/Ny, 7. és 8. évfolyam tanulói számára a napközis foglalkozás terhére, a 

szaktanár és az osztályfőnök javaslatára kötelezővé is tehető. A kötelezettség alapvetően 

időszakos, és a tanuló tanulmányi eredmények javulása esetén tanári javaslatra meg 

szüntethető.  

 Szaktárgyi korrepetálás: az 5-6., illetve a gimnáziumi évfolyamok számára a kötelező órarendi 

foglalkozások idején túl biztosít az iskola lehetőséget hétfőtől csütörtökig szaktanár 

megkeresésére 7-8. órákban. Tanulóink a korrepetálás lehetőségével önkéntesen élhetnek.   
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 Felzárkóztató héber nyelvből: másik iskolából az 5-11. évfolyamra felvételt/átvételt nyerő 

tanulóiknak különbözeti vizsgát kell tenniük héber nyelvből. Erre a vizsgára a tanulót 

felkészíteni a szülő felelőssége, de a munkaközösség az órarend és a kapacitás függvényében 

ehhez igyekszik felzárkóztató foglalkoztatást szervezni. Amennyiben az iskola a tanuló 

különbözeti vizsgára való felkészülését felzárkóztató foglalkozással tudja segíteni, akkor a 

vizsga letételéig a tanuló a foglalkozás látogatására kötelezhető, arról történő mulasztását 

igazolnia kell. 

 Tantárgyi szakkörök: heti 1 órában az 5-12. évfolyam tanulói számára szervezzük meg, 

amennyiben a diákok jelzik igényüket, valamint órarendjük és a szaktanár órarendje, illetve 

az iskola tárgyi és személyi feltételei lehetővé teszi a foglalkozás megszervezését. A szaktanár 

feltételekhez, követelményekhez is kötheti a foglalkozásra való bejutást, a részvétel 

szabályait a foglalkozás vezetője és a tanulók együtt állapítják meg. 

3.5. A nem kötelező (választható) tanórai foglalkozások megtanítandó 

és elsajátítandó tananyaga 

A fakultációs tantárgyak óraszáma heti 2 óra, a tanulók számára 2×2 óra (két fakultációs csoport) 

választása kötelező a 11. és a 12. évfolyamon. A közép- és emelt szintű érettségire felkészítő 

fakultációs foglalkozásokat az értékelés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés 

tekintetében úgy kell tekinteni, mintha kötelező tanórai foglalkozás lenne. A közép-, illetve emelt 

szintű fakultációs órákra is – a tantárgyi helyi tanterv követelményeire épülő – tanmenet készül. Ha 

az osztály órarendje engedi, a tanuló a kötelező 2x2 órán felül is választhat fakultációs tárgyat. A 

tanulók igazgatói engedéllyel félévkor fakultációt válthatnak, vagy – többletválasztás esetén – 

leadhatnak fakultációs órát. Angol nyelvből esetenként lehetőség van az emelt szintű fakultációt heti 

4 órás, órarendi óraként megszervezni, lásd a 3.13.2. bekezdést. 

Az egyéb foglalkozások tananyagát (követelményeit) a tanév elején elkészített, a szakmai 

munkaközösség vezetője és az intézményvezető által jóváhagyott foglalkozási tervek tartalmazzák. 

3.6. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek 

és taneszközök kiválasztásának elvei  

A tankönyvellátás iskolán belüli szabályait, illetve a tankönyvtámogatás rendjének részkérdéseit az 

intézmény Házirendje tartalmazza. Ebben a fejezetben általános elveket rögzítünk, melyeket a 

konkrét tantárgyakhoz tartozó helyi tantervek tovább részletezhetnek. Iskolánk pedagógusai a helyi 

tanterv alapján, a szakmai munkaközösségek véleményének kikérésével választják meg az 

alkalmazott tankönyveket (tanulmányi segédleteket, taneszközöket). Szakmai követelményként 

jelöljük meg, hogy a munkaközösségen belül a választás lehetőség szerint egységesen használt 

tankönyvcsalád legyen, amely lehetőséget biztosít a sokoldalú képességfejlesztésre, tartalmában 

korszerű és tananyagstruktúrában a tanulói ismeretszerzés sajátosságaihoz illeszkedik, ezért a 

tananyag eredményesebb elsajátítását teszi lehetővé. Lehetőség szerint a tankönyv(család) legyen 

több éven át használható.  

Mivel a szakmai követelmények összekapcsolódnak a tankönyvtámogatás kérdésével, is ezért a 

Házirend mellett ebben a dokumentumban is megjelenítjük, hogy a normatív támogatás csak olyan 
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tankönyvekre alkalmazható, amelyek a hivatalos – a KIR által közzétett – tankönyvjegyzéken 

szerepelnek. Ezért olyan tankönyv, amelynek igénybevétele az iskolai tankönyvrendelés és 

tankönyvellátás jogszabályban meghatározott rendje szerint nem biztosítható valamennyi tanulónak, 

csak akkor választható, ha a szülők írásban nyilatkoznak arról, hogy vállalják az ezzel járó 

többletköltséget. Ugyanakkor, a szakmai munkaközösség dönthet úgy, hogy tankönyvet az adott 

tanévre nem rendel. A tanulók felkészüléséhez segédeszközt azonban ekkor is biztosítani kell. 

A következő tanévben szükséges tankönyvekről az iskola tavasszal írásban tájékoztatja a szülőket. 

Tájékoztató készül arról is, hogy jogszabályi rendelkezés alapján milyen feltételek mellett kaphatnak 

ingyenesen tankönyvet, illetve támogatást a tanulók (szüleik) a tankönyvek megvásárlásához. 

Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói 

taneszközöket a szakmai munkaközösségek határozzák meg az iskola helyi tanterve alapján. A 

taneszközök beszerzése a tanév kezdetéig a szülők kötelessége. A testnevelés és sport tantárgynál a 

tanulóknak sportfelszerelésre is szükségük vannak (ennek része az iskolapóló), amit a szülők 

szereznek be. A taneszközök kiválasztásánál a következő szempontokat vesszük figyelembe: 

 A taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének. 

 Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben részesíteni, amelyek 

több tanéven keresztül használhatóak. 

 A taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: új taneszköz használatát csak 

nagyon szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító esetben vezetünk be.  

Részletes megjelölések a tantárgyi kidolgozás keretében olvashatók. 

3.7. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok 

helyi megvalósításának részletes szabályai 

3.7.1. Az erkölcsi nevelés 

Az erkölcsi nevelés nem is annyira magukhoz a tantárgyakhoz köthető, mint inkább a pedagógus 

személyéhez, az ő példaadásához. Az iskolánk pedagógusainak egyéni és tantestületi magatartása 

megmutatja azt a közösségi értékrendet, amire a diákjainkat nevelni akarjuk. Célunk, hogy 

tanítványaink a saját cselekedeteikért és azok következményeiért felelősséget vállaló felnőttekké 

váljanak, akik képesek az önálló gondolkodásra, igazságérzetük kibontakoztatására, a közösségbe 

való beilleszkedésre és a felelős életvitelre. Az iskolai nevelő munkát megtámogatja a zsidó értékek 

és a zsidó történelemhez, kultúrához kapcsolódó hagyományok közvetítése, mely kiemelt feladat 

a nevelőtestület számára.  Az olyan készségek megalapozása és fejlesztése, mint a kötelességtudat, 

a mértéktartás, az együttérzés, a segítőkészség, a másik tisztelete, megértése és elfogadása, stb.  

mind az iskolai közösség életében, a rejtett tanterv részeként valósul meg.  

3.7.2. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

A hazaszeretetre nevelés a kettős identitástudat kialakítása jegyében történik. Magyarország és Izrael 

tájainak, történelmének, nagyjainak ismerete, sőt egyszerű embereinek ismerete életük részévé kell, 

hogy váljék. Mindkét nemzeti kultúrában tájékozottnak kell lenniük diákjainknak. A helyi tanterveink 

tartalmazzák történelemből, vallástanból, irodalomból, földrajzból, héber nyelvből, stb. Izrael és 

Magyarország fenti vonatkozásait. Izraelből héber anyanyelvű segítők lehetnek az iskolában. Polgári 
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szolgálatos katonák segítenek a héber nyelv társalgási óráinak megszervezésében, valamint dalokat, 

táncokat tanítanak. Felvettük a kapcsolatot több izraeli iskolával, és az interneten keresztül 

bemutatjuk egymás lakhelyét, Budapest zsidó nevezetességeit. Az egyes kisdiákok bemutatják 

osztályaikat,  kedvteléseiket írják le, küldenek fényképeket egymásról. Ez a kapcsolat a héber nyelv 

gyakorlása szempontjából is jelentős. A tanulmányi kirándulások szervezésében az osztályfőnökök 

figyelnek rá, hogy Magyarország különböző tájegységeit megismerjék az évek során a gyermekek, 

különös tekintettel az ott lévő zsidó emlékekre. Hasonlóképpen a határon túl lévő erdélyi, kárpátaljai 

városok zsidó emlékeit is szeretnénk megismertetni diákjainkkal a tanulmányi kirándulások során. Az 

iskolai vallási ünnepélyek, melyeket az egyébként is megkapó hangulatot árasztó aulában tartunk, 

érzelmileg is ráhangolják a gyermekeket az ünneppel való azonosulásra. Még tovább fokozódik ez, ha 

ebből az alkalomból a zsinagógába is elmennek az osztályok. A nemzeti ünnepek, a Holokauszt 

megemlékezés is mély érzelmeket ébreszthet a gyermekekben. Mindezeket kiegészíti az európai 

azonosságtudat, az európai polgárrá váláshoz szükséges ismeretek kialakítása, szoros összefüggésben 

az Európai Uniós ismeretekkel. 

3.7.3. Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

A demokratizmusra nevelés, az együttműködés képességének kialakítása is fontos része az iskolai 

életnek. Tanulóinknak 18-19 éves korukra az alkalmazás szintjén kell ismerni az ítéletalkotás 

folyamatát. Fontos, hogy eligazodjanak a társadalmi, politikai kérdésekben, megfelelő tárgyi 

ismeretek birtokában tudjanak helyes döntéseket hozni. Az e témakörökhöz kapcsolható ismeretek a 

tantárgyak többségében megjelennek, de elsősorban a történelem, a magyar irodalom, a judaisztika, 

a földünk és környezetünk tantárgyak keretében szerezhetik meg tanulóink a megfelelő ismereteket. 

Az iskolai diákönkormányzat tagjainak meg kell tanulniuk érdemben képviselni saját kis közösségüket. 

Az érdekképviseletet, a konfliktusok kezelését a tanáraiknak megadott kellő tisztelet mellett 

határozottan, igazuk kiállásával kell megtenniük. Igen fontos, hogy az európai identitástudat 

birtokában, kommunikációs készségünk révén legyenek képesek megfelelő erővel érvelni a magyar 

mellett angol és héber nyelven is. A diákönkormányzat aktív működése jelenti a demokratizmusra 

nevelés gyakorlati folyamatát. Az osztályok diákbizottsága és a DÖK vezetése saját szervezeti és 

működési szabályzata alapján tevékenykedik. Kölcsönösen tájékoztatjuk és segítjük egymás 

munkáját. A DÖK-ben vállalt szerepek, feladatok elősegítik az aktív állampolgárrá válását 

diákjainknak, a leendő lakóhelyi, szakmai, kulturális közösség életében való tudatos részvételt.  

3.7.4. Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

A Nemzeti Alaptantervben megfogalmazottak alapján a kulcskompetenciák,  az egész életen át tartó 

tanulás, a társadalmi beilleszkedés, a cselekvőképesség részét képezik az egyéni boldogulás 

lehetőségének. A szülők is elvárják, hogy az életben boldogulni tudó diákokat bocsássunk ki az 

iskolából. Így intézményünkben minden pedagógus feladata, hogy segítse tanítványait abban, hogy 

megismerjék, melyek azok a tulajdonságaik, amelyek segíthetik őket abban, hogy céljaikat elérjék és 

sikeresek legyenek, és melyek azok, amelyek gátolják. Egy közösségben gyakran előfordulnak 

konfliktusok. Mivel a konstruktív konfliktuskezelés alapvető feltétele az empátia, ezért nagyon 

fontos, hogy megtanítsuk tanítványainkat arra, hogy bele tudják élni magukat a másik ember 

helyzetébe, lelkiállapotába. A nevelési folyamat során hangsúlyt helyezünk a pozitív közösségi 

szokások és minták közvetítésére, a szociális készségek fejlesztésére, együttműködéssel, a vezetéssel 

és a versengéssel kapcsolatos magatartásmódokat és azok kezelését. Ugyanakkor ezzel egyenrangú, 
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hogy a boldogulni tudás mellett tanulóink segítsék a rászorultakat, legyenek képesek megszervezni a 

segítségnyújtást.  Ennek megvalósítása azért is lehetséges, mert az iskola egyházi jellegének része a 

vallásoktatás, melyhez hozzátartozik az öregek, gyengék, rászorulók segítésére való elméleti és 

gyakorlati nevelés (micve). Mindez azért is lényeges, mivel inkluzív pedagógiai szemléletű, befogadó 

iskola vagyunk. A pedagógiai program feladatainak megvalósítása iskolánkban az 1-12. évfolyamokon 

történik, legfőbb szinterei az osztályfőnöki órák és a vallástan/judaisztika-foglalkozások, valamint 

egyéb órákon a kooperatív munkaformák alkalmazása. A diákok körében a kisebbek segítése, a vallási 

ünnepek szervezése és lebonyolítása a magasabb évfolyamok diákjainak segítségével történik.  

További iskolán belüli tevékenységek  a társas kapcsolati kultúra fejlesztése jegyében: 

 az alsós diákok nagyobbak általi korrepetálása (mentori rendszer), 

 kézműves házakban segítés, 

 rendrakás az iskola környékén, 

 növények ápolása az iskolában, 

 zöld pontok létrehozása az épületben, 

 segítés az iskola könyvtárában, 

 a tantermek dekorációjának elkészítése és karbantartása, 

 a tantermi berendezések épségének megőrzése, 

 betegség esetén a hiányok pótlásában segítségadás az osztálytársaknak, 

 hátrányos helyzetű (érzékszervi fogyatékos, mozgássérült) osztálytárs, iskolatárs segítése. 

Iskolán kívüli tevékenységek: 

 kapcsolattartás a Szeretetkórház idős lakóival: ünnepek alkalmával műsor készítése, máskor 

beszélgetések, 

 kapcsolat a körzetekkel, ünnepi szereplések, 

 jótékonysági hangversenyek szervezése közös célok érdekében, 

 zsidó temető gondozása, 

 nyugdíjas tanárok segítése, találkozók szervezése alkalmából a diákok műsorral, büfével 

készülnek az összejövetelre, 

 hátrányos helyzetű (mozgássérült, vak) osztálytárs, iskolatárs segítése külső programokon is, 

 az iskolához kapcsolódó baráti társaságok rendezvényeinek szervezésében való részvétel, 

 Benjamin óvodában közös udvartakarítás, levélszedés. 

Mindezek részét képezik a szociális és állampolgári kompetenciáknak, melyek a közösségi 

beilleszkedést és a harmonikus életvitelt teszik lehetővé az ember életében. 

3.7.5. A családi életre nevelés 

Az iskolai nevelés fontos feladata a családi életre felkészítés, melynek része a családi hagyományok 

tisztelete, a családi ünnepek fontossága, az egymás iránti megbecsülés, a családtagokhoz való 

alkalmazkodás, az idősebb családtagok iránti tisztelet. Ez részben az osztályfőnöki órák témája, 

részben különböző tanórán kívüli programok feldolgozásán, illetve a valláshoz kötődően, a zsidó 

hagyományok megismertetésén keresztül valósul meg iskolánkban. A gimnáziumban a szexuális 

felvilágosítás, a családalapítás feltételeinek tisztázása a biológia-egészségtan tantárgy keretében 

valósul meg, míg a háztartás alapvető feladataival a tanulók a technika, életvitel és gyakorlat tantárgy 
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óráin találkozhatnak. A családi életre nevelés implicit módon megvalósul úgy is, hogy az iskola a 

esélyegyenlőség, illetve a hátránykompenzáció terén lépéseket tesz a rendezetlen családi háttérrel 

rendelkező tanulók esetében. Ebben részt vállal az iskolapszichológus az érintett tanulók társas 

kapcsolati, illetve érzelmi képességeinek fejlesztésével. 

3.7.6. A testi és lelki egészségre nevelés 

Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli 

megéléséhez. Láttatni kell a diákokkal, hogy a fizikai erőnlét, a fittség – a test egészsége és jóléte – 

elválaszthatatlan a lelki egyensúlytól, a lélek egészségétől. A rendszeres testnevelés és 

sporttevékenység révén könnyebb elviselni a stresszt, a fizikai, lelki és szellemi terheléseket. A testi 

és a lelki egészség harmonikusan együttható fejlesztése és megőrzése a tanulók élethosszig tartó, 

egészségtudatos, fizikailag aktív életvezetésre történő szocializálásának célját szolgálja, melyhez 

szorosan kapcsolódik a tehetséggondozás és a motoros műveltség eszközeivel való 

személyiségfejlesztés is. Az egészségfejlesztés és -megőrzés ösztönző erővel kell, hogy bírjon az 

egészségközpontú tevékenységrendszerek tudatos kialakítására és fenntartására. A tanulókat 

ösztönözni kell arra, hogy legyen igényük a helyes táplálkozásra, a mozgásra, a stressz- és 

feszültségoldás különféle ismereteinek elsajátítására, módszereinek alkalmazására. Legyenek 

képesek lelki egyensúlyuk megóvására, társas viselkedésük szabályozására, a konfliktusok kezelésére.  

Feladat, hogy a családdal együttműködve felkészítsük a tanulókat az önállóságra, a betegség-

megelőzésre, továbbá a szabályok betartására a közlekedésben, a testi higiénében, a veszélyes 

körülmények és anyagok felismerésében, a váratlan helyzetek kezelésében. Motiválni és segíteni kell 

a tanulókat a káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának megelőzésében, illetve, hogy 

döntéshelyzetben tudjanak nemet mondani az addiktív szerekre. Ennek színtere az osztályfőnöki órák 

mellett az iskolapszichológus, külsős szakemberek által tartott előadások, interaktív foglalkozások, az 

iskolai egészségnap, de a tanórán kívüli közösségi programok is. Nélkülözhetetlen szerepet tölt be a 

mozgástanulás a tanulók saját testképének megismerésében és a testtudat kialakításában. 

Mindennek sikere nagyban függ a komplex intézményi mozgásprogram elméleti és gyakorlati 

minőségétől.  

3.7.7. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség  

A NAT ösztönzi a személyiség fejlesztését, kibontakozását segítő nevelést-oktatást: célul tűzi ki a 

hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális érzékenység, segítő magatartás 

kialakítását a tanulókban úgy, hogy saját élményű tanuláson keresztül ismerik meg ezeknek a 

csoportoknak a sajátos igényeit, élethelyzetét. A segítő magatartás számos olyan képességet igényel 

és fejleszt is egyúttal (együttérzés, együttműködés, problémamegoldás, önkéntes feladatvállalás és 

annak megvalósítása), amelyek gyakorlása elengedhetetlen a tudatos, felelős állampolgári léthez. Az 

önkéntes munka lehetőséget jelent számukra az önkifejezésre és a kreativitásuk megmutatására, 

olyan impulzusokat kaphatnak, hogy később hivatásul is választhatják a segítő munkát. Az iskolai 

közösségi szolgálat elvégzése (lásd a Helyi Tanterv 2.14. fejezetét) hangsúlyosan fontos feladat 

iskolánkban, hiszen a Budapesti Zsidó Hitközség fenntartásában működő szociális szereplők várják az 

iskola 7/Ny évfolyamán és e fölött tanuló diákok segítségnyújtását, valamint az erre rászoruló elemis 

diákokat is segítik hagyományosan. Az iskolának – a tanulók életkorához igazodva és a 

lehetőségekhez képest – átfogó képet kell nyújtania a munka világáról. Ennek érdekében olyan 

feltételeket, tevékenységeket kell biztosítania, amelyek révén a diákok kipróbálhatják képességeiket, 
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elmélyülhetnek az érdeklődésüknek megfelelő területeken, megtalálhatják hivatásukat, 

kiválaszthatják a nekik megfelelő foglalkozást és pályát, valamint képessé válnak arra, hogy ehhez 

megtegyék a szükséges erőfeszítéseket. Arra szeretnénk nevelni őket, hogy ezt minél nagyobb 

felelősségvállalással, önállósággal végezzék. A Felelősségvállalás másokért, önkéntesség alfejezetben 

a társas kultúra fejlesztésének eszközeként felsorolt számos eszköz ehhez a ponthoz is tartozik, lásd: 

a tanulók egymás általi korrepetálása (mentorálása), a tárgyi környezet óvása-fejlesztése, 

temetőgondozás, kapcsolat a körzetekkel, a Szeretetkórház lakóival, a Benjamin óvodával, ünnepi 

szereplések. 

3.7.8. Fenntarthatóság, környezettudatosság 

A tanulók a történelem, illetve a természettudományokhoz tartozó tantárgyak tanóráin megismerik a 

globalizáció fő mozgatórugóit és annak a világ fejlődésére gyakorolt hatásait. Segítjük diákjainkat 

abban, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és felelősségteljesen, megújulási képességükre 

tekintettel használják, hogy felismerjék az emberiség jövőjét fenyegető problémákat: a 

népességnövekedést, a szegénységet, a természeti és az épített környezet romlását, a pazarló 

fogyasztást. Feladatunk, hogy diákjainkat képessé tegyük e fenti problémák iránti érzékenységre, a 

környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok gyakorlására, a fenntarthatóság mellett 

elkötelezett magatartásra. Tanulóinkat tudatos fogyasztói magatartásra ösztönözzük, lásd A 

fogyasztóvédelemmel kapcsolatos ismeretek fejezetet. 

3.7.9. Pályaorientáció 

A középiskolai tanulmányok során a pályaorientációnak fontos állomása a fakultáció-választás majd 

az egyetemre való jelentkezés. Napjainkban nagyon sok tanuló csak egy-két hónappal a felsőfokú 

tanulmányokra való jelentkezés határideje előtt dönti el, hogy melyik egyetemen szeretne 

továbbtanulni. Már a középiskola első évfolyamától kezdődően tudatosítanunk kell tanítványainkban, 

hogy készülniük kell a későbbi pályaválasztásra. Az életpálya-építés hosszú folyamat. Segítenünk kell 

tanítványainkat abban, hogy kipróbálhassák képességeiket. Olyan körülményeket teremtünk 

számukra, és olyan tevékenységeket biztosítunk számukra, amelyek révén lehetőségük lesz 

érdeklődésüknek megfelelő feladatokkal foglalkozni. (Lásd: szakkörök szervezése, versenyeztetés.) A 

11-12. évfolyamon választható fakultációs foglalkozások is a tanulókat a jövőbeni terveinek 

megvalósulásához segíthetik hozzá. Elsősorban az osztályfőnöki órákon, de egyéb tanítási órákon is 

segíteni kell tanítványainkat a munkaerő-piaci ismeretek elsajátításában. Feladatunk a munka 

világával kapcsolatos ismeretek átadása, a reális önismeret kialakításában való segítség, az 

elhelyezkedési esélyeket javítókészségek gyakorlása. A pályaorientáció fő célkitűzései közé tartozik, 

hogy a tanulóknak legyen áttekintésük a különböző foglalkozásokról, ismerjék a különböző pályákban 

rejlő karrierlehetőségeket, s ezen keresztül ismerjék meg a gazdasági életet meghatározó főbb 

szakterületeit. Tudatosítani kell tanítványainkban azt is, hogy életük során akár többször is 

pályamódosításra kerülhet sor, ezért is van nagy jelentősége a folyamatos tanulásnak és 

önképzésnek. A 11-12. évfolyamokon az osztályfőnöki óra keretében az iskola pályaválasztási felelőse 

tart a témához tartozó foglalkozásokat, a végzős évfolyam tanulói a felsőoktatási intézmények által 

szervezett nyílt napok segítségével is tájékozódnak. 
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3.7.10. Gazdasági és pénzügyi nevelés 

A felnövekvő nemzedéknek hasznosítható ismeretekkel kell rendelkeznie a világgazdaság, a 

nemzetgazdaság, a vállalkozások és a háztartások életét meghatározó gazdasági-pénzügyi 

intézményekről és folyamatokról. Cél, hogy a tanulók ismerjék fel saját felelősségüket az 

értékteremtő munka, a javakkal való ésszerű gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás területén. 

Tudják mérlegelni döntéseik közvetlen és közvetett következményeit és kockázatát. Lássák világosan 

rövid és hosszú távú céljaik, valamint az erőforrások kapcsolatát, az egyéni és közösségi érdekek 

összefüggését, egymásrautaltságát. A pénzügyekben való jártasság kialakulásában, fejlesztésében 

meghatározó szerepe van a család mellett az iskoláknak is. Intézményünkben külön tantárgyként 

nem jelenik meg a gazdasági és pénzügyi ismeretek, ezért a pénzügyi rendszer alapismereteire 

vonatkozó pénzügyi szabályok, a banki tranzakciókkal kapcsolatos minimális ismeretek részben 

matematika órán, részben a technika és életvitel, illetve az osztályfőnöki órán jelennek meg, valamint  

a tanórán kívüli foglalkozások keretében történik ezen ismeretanyag átadása. A fogyasztóvédelmi 

jogok tárgyalásához lásd A nevelőtestület által szükségesnek tartott további elvek fejezetet. 

3.7.11. Médiatudatosságra való nevelés 

Cél, hogy a tanulók az információs médiumokkal átszőtt, globális nyilvánosság felelős résztvevőivé 

váljanak: értsék az új és a hagyományos médiumok nyelvét. A médiatudatosságra nevelés a 

különböző információs csatornákon keresztül történő tájékozódás mellett az értelmező, kritikai 

beállítódás kialakítását is jelenti. Ennek a korosztálynak leggyakrabban használt médiuma az internet, 

ezért fontos, hogy az oktatásban is teret nyerjen, hogy a tanulók tudják a megfelelő internetes 

tartalmakat az önálló tanulási folyamatban használni. Ugyanakkor fontos nevelési feladat, hogy 

tanítványainkban kialakítsuk a nem kívánatos tartalmak elhárításának képességét is. A tanulók 

megismerkednek a média működésével és hatásmechanizmusaival, a média és a társadalom közötti 

kölcsönös kapcsolatokkal, a valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés 

megkülönböztetésének módjával, valamint e különbségek és az említett médiajellemzők jogi és etikai 

jelentőségével. Erre az ismerkedésre nemcsak a magyar nyelv és irodalom, a rajz és vizuális kultúra, a 

művészetek, illetve az osztályfőnöki óra biztosít lehetőséget, hanem a média és mozgóképkultúra 

tantárgy is, mely a 11-12. évfolyamos tanulók számára fakultáció keretében választható. 

3.7.12. A tanulás tanítása 

A tanulás tanítása az iskola alapvető feladata. Minden pedagógus teendője, hogy felkeltse az 

érdeklődést az iránt, amit tanít, és útbaigazítást adjon a tananyag elsajátításával, szerkezetével, 

hozzáférésével kapcsolatban. A tanuláshoz szükséges alapképességek (észlelés, figyelem, emlékezet, 

kreativitás, gondolkodás) fejlesztése még a középiskolában is nagyon fontos feladat. A tanárnak meg 

kell tanítania, hogyan alkalmazható a megfigyelés és a tervezett kísérlet módszere; hogyan 

használhatók az információforrások; hogyan mozgósíthatók az előzetes ismeretek és tapasztalatok; 

melyek az egyénre szabott tanulási módszerek; miként működhetnek együtt a tanulók csoportban; 

hogyan rögzíthetők és hívhatók elő pontosan, szó szerint például szövegek, meghatározások, 

képletek. Olyan tudást kell kialakítani, amelyet a tanulók új helyzetekben is képesek alkalmazni, a 

változatok sokoldalú áttekintésével és értékelésével. A tanulás tanításának elengedhetetlen része a 

tanulás eredményességének, a tanuló testi és szellemi teljesítményeinek lehetőség szerinti növelése 

és a tudás minőségének értékelése. A könyvtárhasználat során a tanulók megtanulják a könyvtári 

ismeretszerzés technikáját, módszereit, az informatika órán pedig megismerkednek annak 
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módszerével, hogy hogyan keressenek információkat az interneten. Elsősorban a történelem, és a 

magyar nyelv és irodalom órák keretében elsajátítják az adatgyűjtés, témafeldolgozás, 

forrásfelhasználás technikáját. Az információk közti szelektáláshoz, a lényeges megragadásához a 

kulcsszavak keresése, a vázlatkészítés, a jegyzetelés, az írott és hallott szövegből írott kivonat 

készítése olyan rögzítési eljárások, amelyeket szinte minden tantárgy tanításának folyamatában 

előkerül. A (nyelvi) memória fejlesztéshez elengedhetetlenek a memoriterek. A(z önálló) tanulás 

iskolán kívüli színterei részben a művészetek tantárgyhoz kötődnek a múzeumok, kiállítások, színházi 

előadások látogatásával, részben egyéb osztályprogramok valósítják meg, lásd: kulturális programok, 

erdei iskola, stb. 

3.8. A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja 

3.8.1. A mindennapos testnevelés, testmozgás 

Az 1-6. évfolyamokon, illetve a 7/Ny nyelvi előkészítő évfolyamon heti öt óra testnevelés kerül az 

órarendbe. Ebből az 5-6. és a 7/Ny évfolyamokon egy alkalom dupla óraként jelenik meg, hogy külső 

helyszínen is lehessen foglalkozást szervezni, így – lehetőség szerint – úszás-, illetve korcsolya oktatás 

is megjelenik a foglalkozások között. Az oktatást az iskola szervezi meg, biztosítva annak személyi 

feltételeit is. A tanulók számára a részvétel – hiszen a sportfoglalkozás a testnevelés óra 

keretében történik – kötelező. A felmerülő költségeket a szülők fedezik, illetve az iskola 

alapítványától kérhető teljes támogatás. A 7-12. évfolyamokon a mindennapos testnevelést heti 

három (órarendi) testnevelés óra és heti két óra délutáni foglalkozás („sportsáv”) biztosítja a tanulók 

számára. A délutáni foglalkozás keretében labdarúgás, kosárlabda, röplabda, kézilabda, floorball, 

asztalitenisz, tollaslabda, zenés gimnasztika, kondicionálás, frizbi választható. Ez a heti két óra a 

versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr 

sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes 

versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei 

között szervezett edzéssel váltható ki. A tanulónak erről a tanév elején hivatalos igazolást kell hoznia. 

A 11-12. évfolyam tanulói közül mentesülnek a sportsávon való részvétel alól azok, akik testnevelés 

tantárgyból a heti két órás fakultáción vesznek részt. 

3.8.2. Komplex intézményi mozgásprogram  

1) Egészséges életmód-tréningek épüljenek be a kötelező iskolai programokba (sport- és 

egészségnap, részvétel a különféle helyi szervezésű fittségi és más sportprogramokon). 

2) A mozgásos tevékenységek a tantárgyi jellegnek és az életkori sajátosságoknak megfelelően 

épüljenek be az óratervi órákba.  

3) Az egész napos iskolai (szabadidős), napközis és tanulószobai foglalkozásokon a foglalkozási 

programban (tervben) foglaltak szerint, míg a különféle szabadidős tevékenységekben azok 

időkeretének minimum 40 %-a erejéig a testmozgás különféle formái domináljanak a tematikai-tárgyi 

jelleghez igazodóan.      
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4) Az egyéb foglalkozásokon – a tantárgyfelosztás keretei között – nagyobb időkeretben és 

változatosabb programok keretében képviseltessék magukat a sportfoglalkozások (tömegsport, 

sportszakkör, sportkör stb.).  

5) Az éves munkatervben a tanítási év minden hónapjához – az évszak sajátosságainak megfelelően 

(pl. tél – korcsolyázás, ősz és tavasz – úszás, túrázás) – legyen egy-egy kiemelt mozgásos tevékenység 

rendelve, mely az iskolai szabadidős és napközis időkeretben szervezett tevékenységek kiemelt 

iránya legyen.  A testnevelés munkaközösség éves munkaterv részeként a különböző sportágak 

házibajnokságai is színesítsék a kínálatot.  

6) Az intézmény horizontális kapcsolatrendszerének keretében az iskolai sportegyesülettel, illetve a 

Maccabi Sportegyesülettel, továbbá az iskolai működést támogatni hivatott alapítvánnyal alakuljon ki 

stratégiai együttműködés az iskola tanulóinak mozgáskultúráját fejleszteni hivatott programok 

támogatása céljából.        

7) A tanulmányi kirándulások és az erdei iskolai programok egyik központi eleme legyen a mozgás és 

az egészségtudatos életmódra nevelés.  

8) Az 5-12. évfolyam osztályfőnöki foglalkozásain tematikus program kerüljön kidolgozásra a 

testmozgás propagálására, amely életvezetési tanácsokat is foglaljon magába.  

9) Pályázati és központi költségvetési források kimerítésével, az ezekre épülő anyagi alapokra 

támaszkodva a legkülönfélébb sportprogramok kerüljenek megszervezésre, a testnevelők szakmai 

továbbképzéseken, sportági bemutatókon vehessenek részt.  

10) A tanulók fizikai állapotának mérését minden évbe elvégezzük. A méréséből fakadó tapasztalatok 

értékelése alapján a szabadidős és sporttevékenységek terén a mozgásprogramok tartalmára 

készüljön minden tanévben javaslat.  

 

A komplex intézményi mozgásprogram adott tanévre aktualizált feladatterve az éves munkaterv 

mellékleteként kerül kidolgozásra.          

3.8.3. A tanulók fizikai állapotának mérése 

Az adott tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott mérési időszakban a tanulók 

fizikai fittségének mérésével kapcsolatos feladatok végrehajtása a 20/2012-es EMMI rendelet 81.§-

ával összhangban történik. A mérés adatait a NETFIT rendszerbe tölti fel a mérést végző pedagógus. 

A fizikai fittségi mérés tanulót érintő eredményeiről a tanuló és a szülő a tanuló mérési 

azonosítójának felhasználásával a NETFIT rendszeren keresztül kap tájékoztatást. 

A tanulók fizikai fejlődésének mérése 

 Egy tanévben két alkalommal (szeptember-október és május-június hónapokban). 

 Felmérendők köre: 5–12. osztályos tanulók. 

 Mérés felelősei: az osztályokban tanító testnevelő tanárok. 

 Felmérés dokumentálása: tanári naplóban, füzetben.  

 Gyorsaság és állóképesség: 60 m, 600 m-es futás, ingafutás időre. 

 Karizom erő: kötélmászás, falhoz passz, fekvőtámaszban karhajlítás nyújtás. 
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 Lábizom erő: helyből távolugrás, zsámolyra felugrás. 

 Törzsizomzat: medicinlabda dobás, törzsemelés. 

 Hasizom erő: felülés. 

 Hátizom erő: hason fekvésből törzsemelés. 

 Ügyesség, kitartás: négyütemű fekvőtámasz. 

3.9. A választható érettségi vizsgatárgyak 

Az érettségi vizsgán a vizsgázónak öt – négy kötelező és legalább egy általa választott (a 

továbbiakban: kötelezően választott) – vizsgatárgyból kell – legalább középszinten – vizsgát tennie. A 

vizsgázó a kötelezően választott vizsgatárgy mellett további vizsgatárgyakat választhat (szabadon 

választott vizsgatárgyak). Iskolánk a kötelező érettségi vizsgatárgyak mindegyikéből vállalja az emelt 

szintű érettségire való felkészítést. A választható vizsgatárgyak esetén az emelt szintű érettségi 

vizsgára történő felkészülés a következő tantárgyakból teszi lehetővé: 

 angol nyelv 

 héber nyelv 

 fizika 

 biológia 

 kémia 

 földrajz 

 informatika 

 testnevelés 

Középszintű érettségi vizsgára bármelyik olyan vizsgatárgyból jelentkezhet a tanuló, amely a 

Pedagógiai Programban szerepel, a tantárgy követelményeit a helyi tantervünknek megfelelően 

teljesítette, és ennek megfelelően abból osztályzatot szerzett. Ezek: 

 angol nyelv 

 héber nyelv 

 fizika 

 biológia 

 kémia 

 földrajz 

 informatika 

 testnevelés 

 ének-zene 

 rajz és vizuális kultúra 

 judaisztika 

 mozgóképkultúra és médiaismeret 

Az érettségi vizsgára a középszintű tételsorokat az alábbi jogszabályok szerint állítjuk össze:  

 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról,  

 40/2002. (V. 24.) OM-rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről.  
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Az egyes tantárgyakra vonatkozó érettségi témaköröket a pedagógiai program (helyi tanterv) 

mellékleteként adjuk közre.  

3.10. A tanuló tanulmányi munkájának ellenőrzése, értékelése 

3.10.1. Ellenőrzés 

Az ellenőrzés feladata és célja: 

Az ellenőrzés feladata, hogy adatokat, tényeket tárjon fel az intézményben folyó tevékenységekről, 

illetve a tevékenységek által elért eredményekről. 

Az ellenőrzés célja, hogy a feltárt adatok, tények alapján olyan intézkedéseket lehessen hozni, 

amelyekkel az esetleges hibák, problémák kijavíthatóak. Ehhez kapcsolódik az értékelés, amely az 

ellenőrzés eredményeinek elemzését jelenti. 

Az ellenőrzés módszerei: 

 megfigyelés, 

 írásos kikérdezés (kérdőív), 

 interjú (lehet egyéni vagy csoportos), 

 tanulók által készített produktumok vizsgálata, 

 tanulói teljesítmények felmérése (mérés), 

 dokumentumok elemzése. 

Az írásbeli beszámoltatás általános formái: 

 témazáró dolgozat, 

 írásbeli felelet (röpdolgozat, kisdolgozat, szódolgozat), 

 feladatlap, esszé 

 évfolyamdolgozat, szakaszvizsga, próbaérettségi (tantárgytól függően). 

A speciálisan az adott munkaközösségre jellemző írásbeli (szóbeli) számonkérési formákat 

(ellenőrzési módszereket) a tantárgyi helyi tanterv részletezi. 

A témazáró dolgozat íratását egy héttel előbb be kell jelenteni a tanárnak. A témazáró dolgozatot 

ismétlő-összefoglaló óra előzi meg.  A házirendben foglaltak értelmében napi két témazárónál többet 

nem szabad íratni egy osztályban. Kisebb terjedelmű írásbeli számonkérés (hasonlóképpen: szóbeli 

feleltetés) előzetes bejelentés nélkül is tartható. A szaktanárt megilleti a jog, hogy a tanulói 

érdemjegyeket – így a témazáró dolgozatot – különböző súllyal vegye figyelembe. A témazáró 

megírása a tanuló számára kötelező. A tanárnak egyértelműen meg kell beszélni a tanulókkal, hogy 

hiányzás esetén mi az elvárása a pótlást illetően. Közvetlenül a hiányzás utáni megérkezés hetén nem 

íratható témazáró dolgozat a tanulóval, ha a hiányzás legalább egy hétig tartott. A tanár és a tanulók 

közötti megbeszélt feltételek alapján lehetőséget kell adni a tanulónak a javításra. 
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3.10.2. Oktatási eredményvizsgálatok 

 Nyelvi mérés a 6. és 8. évfolyamon. 

 Országos kompetenciamérés a 6., és ‒ a nyelvi előkészítő évfolyam miatt ‒ a 7. és 9. 

évfolyamon minden tanév májusában. 

Az első évfolyamon a fejlesztőpedagógus bevonásával a tanítónők elvégzik a Difer-mérést. Ennek 

eredményére a pedagógusok építenek a pedagógiai folyamatban a fejlesztő foglalkozások 

tervezésénél, a csoportbontások kialakításánál, a hátrányokat csökkentő stratégiák kialakításánál. 

3.10.3. A tanulók teljesítményének értékelése 

A tanulók tudásának értékelése 

A tantárgyi követelményeket az iskola helyi tanterve határozza meg. A tanulók értékelése az egyes 

tantárgyak tantervi követelményeinek ismerete alapján történik, és az adott tantárgyat tanító 

pedagógus szaktanári kompetenciájába tartozik. A továbbhaladás feltételeként megjelölt 

minimumszintet a tantárgyi helyi tantervünk egyértelműsíti a tanuló és a szülő számára. A Pedagógiai 

Szakszolgálat / Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakértői véleménye alapján hozott igazgatói 

határozatban foglalt mentességet, könnyítések a tanuló számára kötelező érvényűek a 

számonkérésnél. 

A pedagógusok értékelő magatartásának és a tanulók önértékelésének jellemzője a pozitívumokra 

való támaszkodás, az elért sikerek, eredmények megerősítése. A pedagógiai program értékelési 

koncepciójának célja, hogy az értékelés:  

 ne minősítsen, hanem fejlődési állapotról számoljon be;  

 számba tudja venni, hogy a tanuló az előző szintjéhez, önmagához mérten mennyit fejlődött;  

 jelenjen meg, hogy a tanuló saját lehetőségét mennyire használta ki. 

Iskolai gyakorlatunkban háromféle értékelési funkciót különböztetünk meg: a lezáró-minősítő 

(szummatív) értékelést (teljesítménymérést), a helyzetfeltáró (diagnosztikus) értékelést és a fejlesztő 

(formatív) értékelést. A pedagógus értékelése legyen ösztönző hatású, folyamatos, rendszeres, segítő 

szándékú, valamint céljai és követelményei legyenek előre ismertek. 

Az értékelés formái  

A szóbeli értékelés: 

 a tanulói tevékenység folyamatos megerősítése, korrigálása, segítés, tanács tanórán és azon 

kívül, 

 feleletek, dolgozatok érdemjegyéhez, az év végi osztályzatokhoz fűzött indoklás, 

 a tantestület, illetve az iskolai közösség előtti igazgatói értékelés. 

Az írásbeli, szöveges értékelés: 

 a dolgozatokhoz írt rövid instrukció, vélemény, 

 dicséretek, elmarasztalások beírása az ellenőrzőbe, e-naplóba, 

 a tanulók tantárgyankénti, összefüggő szövegű értékelése.  
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A tantárgyhoz kapcsolódó szöveges értékelés megfelelően szolgálja a gyermek személyiségének 

fejlődését: 

 elősegíti a helyes önismeret kialakulását; 

 pontosabb és rendszeresebb visszacsatolást kap a szülő gyermeke teljesítményéről az 

évfolyam/tantárgyi követelmények elsajátításáról; 

 a szöveges értékelés a gyermek folyamatos fejlődéséről, fejlesztéséről való gondolkodásra 

készteti a pedagógust, így munkája tudatosabbá és egyenletesebbé válik; konkrét 

javaslatokat fogalmazhat meg az előrelépésekre vonatkozóan; 

 lehetővé teszi, hogy a gyermeket ne csak a követelményekhez, hanem önmagához, 

képességéhez, eddigi teljesítményéhez viszonyítsuk, mellyel csökkenthető a 

teljesítményszorongás. 

 A formáló, segítő értékelés lehetővé teszi, hogy a gyermek felelősséget vállaljon önmaga 

nevelődéséért; 

 versengés helyett együttműködésre nevel. 

Az 1-4. osztályos tanulók negyedévkor és háromnegyed évkor részletes, tantárgyanként értékelésben 

részesülnek. Az 5-12. évfolyam tanulói háromnegyedévkor kapnak tantárgyankénti szöveges 

értékelést. A háromnegyedévi értékelésben a szaktanár jelzi az esetleges tanév végi bukás veszélyét. 

A negyedéves, háromnegyed éves értékeléseket a szülők számára fogadóest követi. 

3.10.4. Az értékelés kategóriái első osztálytól a második évfolyam félévéig 

Kiválóan teljesített / Kiválóan megfelelt 

A tantervi követelményeket megbízhatóan teljesíti. Ismeretei biztosak, képes azokat az évfolyam 

követelményeinek megfelelő szinten alkalmazni. Szóban és írásban is képes gondolatai, véleménye és 

a tanultak pontos megfogalmazására. Életkorának megfelelő szinten képes az összefüggések 

meglátására, alkotó módon tudja a megszerzett ismeretanyagot hasznosítani. 

Jól teljesített / Jól megfelelt 

A tantervi követelményeket általában jól teljesíti. Ismeretanyaga jó, alkalmazásában kissé 

bizonytalan. Szóban és írásban kevés segítséget igényel feladatmegoldásai során. Kevés segítséget 

igényel az összefüggések meglátásában, ismereteit önállóan is képes alkalmazni. 

Megfelelően teljesített / Megfelelt 

A tantervi követelményeket alapvető szinten teljesíti. Ismeretanyaga közepes szintű, alkalmazása 

során többször igényel segítséget. Szóban és írásban nehézkesen nyilvánul meg. Összefüggések 

meglátására csak segítséggel képes. 

Felzárkóztatásra szorul 

A tantervi követelményeket alacsony szinten teljesíti. Ismeretanyaga csekély, önálló alkalmazására is 

csak sok segítséggel képes. Szóban és írásban csak kérdések segítségével tud megnyilvánulni, 

fogalmakat nem ért, önállóan egyszerű összefüggéseket sem tud felismerni. 
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3.10.5. A tantárgyi érdemjegyek és osztályzatok kritériumai 

Iskolánkban a hagyományos ötfokozatú skálán érdemjegyekkel minősítjük a diákok egy-egy 

tantárgyból nyújtott teljesítményét. A számonkérés részletes formáit a tantárgyi helyi tantervek 

bontják ki. A tanórai tantárgyakból a tanulók félévkor és év végén osztályzatban részesülnek, a 

fejlesztő foglalkozáson részt vevő tanulók a fejlesztő pedagógustól szöveges értékelést kapnak.  

Az érdemjegyek és osztályzatok - a következők: 

 a tanuló tudásának értékelésénél és minősítésénél jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2) 

és elégtelen (1); 

 az évközi érdemjegyeknél megengedjük a “kettős” jegyeket is, melyek azonban nem a tanulói 

teljesítmény többszörös értékelését jelentik; 

 a tanuló magatartásának értékelésénél és minősítésénél példás (5), jó (4), változó (3), rossz 

(2); 

 a tanuló szorgalmának értékelésénél és minősítésénél példás (5), jó (4), változó (3), hanyag 

(2); 

 Az első évfolyamon – félévkor és év végén, a második évfolyamon félévkor szöveges 

minősítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített, illetve 

felzárkóztatásra szorul. A második évfolyamon már érdemjegyeket kapnak a tanulók. 

Jeles 

A tantárgyi követelményeknek kifogástalanul megfelel. Ismeri, érti, önállóan képes alkalmazni a 

tananyagot. Szóban és írásban pontosan, szabatosan fogalmaz. Fogalmai pontosak, tiszták, 

összefüggésüket, rendszerüket átalakítja. A váratlan problémák nem riasztják vissza, hanem biztos 

ismeretei birtokában közelíteni képes a megoldáshoz. 

Jó 

A tantervi követelményeket megbízhatóan teljesíti. Fogalmai tiszták, az önálló alkalmazásban kissé 

bizonytalan. Szóbeli és írásbeli fogalmazásában nem követ el értelemzavaró pontatlanságokat. Az 

alapvető összefüggéseket tudja, a begyakorolt módszerekkel biztosan dolgozik.  

Közepes  

Csak az alapvető tantervi követelményeket teljesíti. Pontatlanul, nehézkesen nyilvánul meg szóban, 

írásban egyaránt. Fogalmai nem tiszták, az összefüggéseket csak segítséggel ismeri fel. 

Elégséges 

A tantervi követelményekből csupán annyit képes elsajátítani, amennyi a továbbhaladáshoz 

feltétlenül szükséges. Fogalmakat nem ért, önállóan egyszerű összefüggéseket sem tud felismerni.  

A legalapvetőbb feladatok megoldásához is tanári segítségre szorul. 

Elégtelen 

A tantervi követelményeknek nevelői segítséggel sem tud eleget tenni. 

A technika, életvitel és gyakorlat, valamint a művészetek tantárgy esetében a foglalkozások 

megszervezésének módja miatt a tanulók szintén szöveges minősítésben részesülnek. Ezek: 
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 Kiválóan megfelelt 

A tanuló a tantárgyhoz kapcsolódó előadáson, gyakorlati foglalkozáson, témanapon, külső 

programon aktívan részt vesz. Az önálló témafeldolgozás során biztos ismeretekről tanúskodik, 

azokat életkorának megfelelő szinten alkalmazza. Képes a reflexióra, a témákkal kapcsolatos önálló 

kutatómunkára, életkorának megfelelő szinten az összefüggések meglátására, a feldolgozás során a 

saját szempontok bevonására. Alkotó módon tudja a megszerzett tudáselemeket hasznosítani. 

Jól megfelelt 

A tanuló a tantárgyhoz kapcsolódó előadáson, gyakorlati foglalkozáson, témanapon, külső 

programon többnyire aktívan vesz részt. Az önálló témafeldolgozás során általában megfelelő 

ismeretekről tanúskodik, azokat többnyire megfelelően alkalmazza. Az írásbeli munkához felhasznált 

forrásokat többnyire rendszerezi, a témakifejtésbe beépíti. Kevés segítséget igényel az összefüggések 

meglátásában, a feldolgozás során önálló szempontokat és véleménykifejtést mértékkel jelenít meg.  

Megfelelt 

Ismeretanyaga közepes szintű, alkalmazása során többször igényel segítséget. Szóban és írásban 

nehézkesen nyilvánul meg. Az írásbeli munkához felhasznált forrásokat önállóan csak rendezetlenül, 

átdolgozás nélkül képes beépíteni munkájába. Összefüggések meglátására általában segítséggel 

képes. 

Nem felelt meg 

Ismeretanyaga a minimálisan elvárható alatt marad, önálló alkalmazása segítséggel együtt sem 

valósul meg. Önálló munkáit nem, vagy igen gyenge minőségben készíti el, szóban és írásban alig 

képes megnyilvánulni.  

Az egyes szaktárgyak tanárai a munkaközösségükön belüli közös megegyezés alapján egységesen 

értékelik a tanulókat. Az értékelés irányelveit a tantárgyi helyi tantervek részletezik. A tanárok a 

tanítási folyamat kezdetén minden esetben ismertetik a diákokkal az értékelés elveit.  

 A tanár folyamatosan kísérje figyelemmel diákjai munkáját. Lehetőleg havonta egy osztályzat 

megszerzését biztosítani kell a tanuló számára. A diákok a tudásukról szóban és írásban 

egyaránt számot adhatnak, a tantárgyak sajátosságainak megfelelően legyenek arányban a 

szóbeli és írásbeli feleletek. A tanuló számára biztosítani kell, hogy a félévi és az év végi 

eredmények reális értékeléséhez heti 1 órás tantárgyból a félév során legalább három, heti 2-

3 órás tantárgyból lehetőség szerint havonta egy, de a félév során legalább négy alkalommal 

szerezzen érdemjegyet. 4 vagy több órás tárgynál a félévre vonatkoztatva legalább az 

óraszám + 1 darabszámú érdemjegy az irányadó. 

 Az érdemjegyeket az e-naplóba a naptárban kijelölt időpontig minden hónapban be kell írni. 

A tanulót, kiskorú tanuló esetén a gondviselőt is értesíteni kell a tanuló érdemjegyeiről 

(ellenőrző/e-ellenőrző, fogadó óra, e-mail). Az érdemjegy, illetőleg az osztályzat 

megállapítása a tanuló teljesítményének, szorgalmáénak értékelésekor, minősítésekor nem 

lehet fegyelmezési eszköz.  
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 A házi feladat, valamint a tanórai felszerelés is az értékelés részévé tehető. Amennyiben a 

pedagógus úgy dönt, és előre tudatja a tanulóval, hogy a házi feladatot számon kéri és 

értékeli, akkor jogosult a teljesítményét elégtelenre értékelni abban az esetben, ha az nem 

készítette el a házi feladatot. Ha a tanórai felszerelés egy előre bejelentett számonkéréshez 

szükséges, hiánya elégtelen osztályzatot vonhat maga után. Egyébként a felszerelés vagy a 

házi feladat hiánya a szorgalom érdemjegyének elbírálásában szerepel.  

A félévi és a tanév végi értékelés osztályzatokkal történik. A tantárgyi osztályzatokra a szaktanár, a 

magatartás és a szorgalom osztályzatokra az osztályfőnök tesz javaslatot, ezeket a nevelőtestület 

véglegesíti az osztályozó értekezleten, melyet évente két alkalommal, félév előtt és a tanév vége előtt 

tartunk. Abban az esetben, ha az év végi osztályzat a tanuló hátrányára lényegesen eltér a tanítási év 

közben adott érdemjegyek átlagától, a nevelőtestület felhívja az érdekelt pedagógust, hogy adjon 

tájékoztatást ennek okáról, és indokolt esetben változtassa meg döntését. A tanuló az iskola 

magasabb évfolyamába akkor léphet, ha a helyi tantervben előírt, a továbbhaladáshoz szükséges 

tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette.  

Ha a tanuló tanév végén bármely tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, a nevelőtestület 

határozata alapján javítóvizsgát tehet, kivéve, ha háromnál több tantárgyból van elégtelen 

osztályzata. Az évfolyamot megismételni köteles az a tanuló, aki az adott tanévben a javítóvizsgán 

nem felelt meg. 

Az iskola igazgatója a szülő kérésére legfeljebb egy alkalommal engedélyezheti az iskola első 

évfolyamának megismétlését, akkor is, ha a tanuló az előírt tanulmányi követelményeket sikeresen 

teljesítette. Ebben az esetben csak a megismételt évfolyamról kap bizonyítványt a tanuló.  

Az iskolánkba érkező új tanuló a sikeresen teljesített kilencedik évfolyam megismétlésére 

gimnáziumunkban akkor kaphat (legfeljebb egy alkalommal) engedélyt, ha arra a gimnáziumi 

nevelés-oktatásba (szakközépiskolából, szakiskolából) való bekapcsolódás miatt vagy másik 

(gimnáziumi) tanulmányi terület választása miatt van szükség. 

3.11. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok 

meghatározásának elvei és korlátai 

A házi feladat lehet szóbeli, írásbeli, rajzos és gyakorlati jellegű feladatmegoldás. A házi feladatok 

szükségessége: 

 A tanulók az órán tanultakat rögzítik, begyakorolják, továbbgondolják 

 Elsajátítása lehetővé teszi a továbbhaladást, az új anyag megértését segíti elő. 

 Szerepet vállal a helyes tanulási technikák kiválasztásában, fejlesztésében. Az élethosszig 

tartó tanulás előkészületeként önálló tanulási stratégiák elsajátítását teszi lehetővé. 

 Fenntartja, elmélyíti a tanulók természetes érdeklődését, segít az egyéni érdeklődés és 

egyéni képességek kibontakoztatásában.  

 Ösztönzi az önművelés legfontosabb jártasságainak, készségeinek, képességeinek 

kialakítását, fejlesztését. 

 Elősegíti a vizsgákra történő felkészülést. 

 Fejleszti a tanulók önellenőrzését, önértékelését. 

 Fejleszti önfegyelmüket, felelősségtudatukat. 
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 Az önálló kutatómunkát igénylő feladatok fejlesztik kreativitásukat. 

 Támogatja a tehetséges tanulók képességeinek kibontakoztatását,, fejlesztését. 

Szempontok házi feladat feladásakor 

 A házi feladat kijelölésekor megbizonyosodik arról, hogy mindenki feljegyezte a kijelölt 

feladatot. 

 A kijelölés és az elkészítés határideje egyértelmű legyen. 

 A házi feladat mennyiségénél figyelembe veszi, hogy a diákoknak több órára kell 

felkészülniük, és kikapcsolódásra és pihenésre is szükségük van. 

 A tanítási szünetek idejére nem ad több házi feladatot, mint egyik óráról a másikra. 

 A tanulókkal közli, hogy a házi feladat késedelmes vagy hiányos elkészítésének mi a 

következménye, a tanuló hiányzása esetén a pótlás határidejéről is tájékoztatja a tanulókat. 

 Bejelenti, ha a házi feladatot osztályzattal kívánja értékelni. 

 Ellenőrzi a feladott feladatok elkészítését. 

A tanuló feladatai a házi feladattal kapcsolatban 

 Határidőre készíti el a házi feladatot. 

 Önállóan, igyekezettel készül az órákra. 

 Határidő előtt, a felkészülés időszakában kér segítséget tanárától, ha nem érti a feladatot. 

A szülő és a házi feladat 

 A házi feladat figyelemmel kísérése révén tájékozódik gyermeke iskolai tanulmányairól, 

figyelemmel kísérheti előrehaladását. 

 Biztosítja a gyermek tanulásához a megfelelő körülményeket, eszközöket, így járul hozzá 

gyermeke jobb tanulmányi eredményéhez. 

3.12. A tanuló jutalmazásával összefüggő, a tanuló magatartásának és 

szorgalmának értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó elvek 

Az egyes tanulók magaviseletének, szorgalmának minősítését az osztályozó konferencia előtti 

tájékozódás és az osztály diákönkormányzatával való egyeztetés után az osztályfőnök terjeszti elő, és 

azt a félévi, illetve év végi osztályozó értekezleten a nevelőtestület hagyja jóvá. A magatartás erkölcsi, 

emberi vonatkozású összetevői külön esélyt kapnak, minden kollégától megkülönböztetett figyelmet 

érdemelnek. Ha az osztályfőnök által javasolt valamelyik minősítéssel nem minden pedagógus ért 

egyet, az osztályozó értekezleten a végleges minősítést nyílt szavazással, egyszerű 

szavazattöbbséggel kell megállapítani. A szavazásban a tanulót tanító pedagógusok vesznek részt. 

Szavazategyenlőség esetén az osztályfőnök véleménye dönt. Ha a tanuló magaviseletét, szorgalmát 

legalább két tanár nem minősíti példásnak az osztályfőnöki konferencián, akkor példás minősítés a 

tanuló magatartására, szorgalmára nem adható. 
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A magatartás értékelésénél iskolánkban a következőket vesszük figyelembe. 

Példás minősítést kapjon az a tanuló, 

 aki figyel az órán, aktivitásával segíti a tanár munkáját, pontos, megbízható, udvarias, 

segítőkész, munkafegyelme megfelelő. 

A példás minősítést csökkentő tényezők: 

 késések, igazolatlan órák 

 intők (szaktanári, osztályfőnöki, igazgatóhelyettesi, igazgatói) 

 fegyelmezetlen órai viselkedés 

 a viselkedéskultúra hibái: tiszteletlenség, udvariatlanság, hazudozás, durvaság, csúnya 

beszéd 

Példás minősítést nem kaphat: 

 a félév folyamán 4 igazolatlan órája van 

 osztályfőnöki intője, rovója, igazgatóhelyettesi, igazgatói bejegyzése van, 

 minimum három szaktanári bejegyzése van 

 munkafegyelme nem kifogástalan 

 magaviseletét legalább két tanár nem minősíti példásnak az osztályfőnöki konferencián 

 viselkedéskultúrájával kapcsolatban kifogás merül fel 

Rossz minősítést kapjon: 

 akinek legalább 16 igazolatlan órája van 

 súlyos fegyelmi vétsége van 

 osztályfőnöki, igazgatósági bejegyzései vannak 

 kirívó viselkedésével akadályozza a tanár munkáját, veszélyezteti társai erkölcsi és szellemi 

fejlődését, testi épségét. 

A következő tanulói tevékenységek a magatartás-szorgalom érdemjegyen kívül osztályfőnöki, 

igazgatói dicsérettel is értékelhetők:  

 aktivitás: DÖK, énekkar, rendezvények szervezésében való részvétel; 

 kreativitás: tanulmányi versenyek, kiállítások, iskolai és iskolán kívüli pályázatok, ünnepélyek, 

műsorok, iskolarádió szervezésében, lebonyolításában való részvétel; 

 szociális munka: iskolán belül – korrepetálás, szertárakban történő segítés, könyvtári segítés; 

iskolán kívül – idős emberek segítése, kórházi látogatás, beszélgetés, szereplés zsinagógában 

ünnepek idején, stb. 

A tanuló kiemelkedő esetben az iskolaközösség előtt kaphat dicséretet.  

Az egész évben kiemelkedő munkát végzett tanulók, tantárgyi szorgalmi és magatartási dicséretét a 

bizonyítványba kell bevezetni.  Az iskola az osztályfőnökök javaslatára dicséretben részesítheti, illetve 

jutalmazhatja azt a tanulót, aki  

 a tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi,  

 valamely tantárgyból kiemelkedő eredményt ért el,  

 kitartó szorgalmat vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít,  
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 kimagasló művészeti vagy sporteredményt ér el, és tanulmányi munkája, magatartása ellen 

kifogás nincs,  

 az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez hozzájárul, 

 rendszeres önkéntes és/vagy kutatómunkát végez. 

Tanulóink kimagasló teljesítményeit a tanévzáró ünnepélyeken jutalmazzuk. Ennek formája 

bizonyítvány, oklevél, könyv, szóbeli dicséret. Itt tanulói közösségeket is kiemelhetünk. Közösségi 

munkáért a diákönkormányzat is javasolhat tanulókat az elismerésre. 

A jutalmazás formái 

Elismerésként a következő írásos dicséretek adhatók az ellenőrzőbe:  

 szaktanári,  

 osztályfőnöki,  

 igazgatóhelyettesi, 

 igazgatói és  

 nevelőtestületi dicséret.  

3.13. A tanuló magasabb évfolyamra lépésének feltételei 

Az iskola magasabb évfolyamára léphet az a tanuló, aki a helyi tantervben előírt, a továbbhaladáshoz 

szükséges követelményeket teljesítette.  

A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozóvizsgán, a különbözeti 

vizsgán, valamint a pótló- és javítóvizsgán nyújtott teljesítménye (a továbbiakban a felsorolt vizsgák 

együtt: tanulmányok alatti vizsga) alapján kell megállapítani. A tanulmányok alatti vizsgák 

követelményeit, az értékelés szabályait a helyi tanterv melléklete tartalmazza. 

Magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához a tanuló számárak 

osztályozóvizsga letétele engedélyezhető, ha: 

 felmentést kapott a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, 

 a tanulmányi kötelezettségeit az előírtnál rövidebb idő alatt kívánja teljesíteni, 

 előrehozott érettségi vizsgára jelentkezik, 

 az iskolában kötelezően nem tanult tantárgyból érdemjegyet kíván szerezni, 

 magántanulói státusszal rendelkezik, 

 a jogszabályban meghatározott 250 tanítási óra, vagy egy adott tárgy éves óraszámának 30%-

ának mértékében hiányzott, és emiatt év végén (félévkor) nem osztályozható. 

Ha a tanuló nem teljesítette az évfolyamra előírt tanulmányi követelményeket, tanulmányait az 

évfolyam megismétlésével folytathatja. Az évfolyam megismétlésével folytathatja tanulmányait az a 

tanuló is, akit fegyelmi büntetésként az adott iskolában eltiltottak a tanév folytatásától. 

Ha a tanuló a következő tanév kezdetéig azért nem tett eleget a tanulmányi követelményeknek, mert 

az előírt vizsga letételére a nevelőtestülettől halasztást kapott, az engedélyezett határidő lejártáig 

tanulmányait a magasabb évfolyamon folytathatja. 
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3.13.1. Belső vizsgák 

A gimnáziumi tagozaton szakaszvizsgákat (záróvizsgákat), illetve szintvizsgákat szervezünk, ez utóbbi 

a továbbhaladásnak nem feltétele. Ilyen szintvizsga a 7/Ny évfolyamon félévkor az angol és héber 

nyelvi vizsga, a 8. évfolyamon héberből a kommunikációs szintvizsga a második félévben (ez két 

témazáró értékű érdemjegyet jelent). 

A 7/Ny évfolyamon a tanulók májusban év végi záróvizsgákon kell, hogy részt vegyenek − ezek sikeres 

letételével folytathatják tanulmányaikat hat évfolyamos gimnáziumunk 7. évfolyamán. Sikertelen 

vizsga esetén a tanuló a vizsgát megismételheti júniusban, majd még az augusztusi javítóvizsga 

időszakában. Amennyiben az augusztusi vizsga is sikertelen, a tanuló gimnáziumunkban nem kezdheti 

el tanulmányait a 7. évfolyamon.  

  

A szakasz, illetve záróvizsgák összesítése 

 

évfolyam tantárgy részei és formája követelmények értékelés 

7/Ny magyar nyelv és 
irodalom 
(záróvizsga) 

írásbeli (2 tanítási 
óra) 

a helyi tanterv 7/Ny 

évfolyamra 

vonatkozó tananyaga 

és kompetenciái 

osztályzattal 

matematika 
(záróvizsga) 

írásbeli (2 tanítási 
óra) 

osztályzattal 

angol nyelv 
(záróvizsga) 

írásbeli (2 tanítási 
óra), szóbeli 

szöveges 
értékeléssel 

héber nyelv 
(záróvizsga) 

írásbeli (2 tanítási 
óra), szóbeli 

osztályzattal 

7. judaisztika szóbeli a helyi tanterv anyaga osztályzattal 

9. angol nyelv 
(szakaszvizsga) 

írásbeli (2 tanítási 
óra), szóbeli 
március-április 

a négy nyelvi készség B1-es 
szintű alkalmazása (PET) 

szöveges 
értékeléssel 

héber nyelv 
(szakaszvizsga) 

írásbeli (2 tanítási 
óra), szóbeli 
március-április 

a négy nyelvi készség 
középszintű érettségi alatti 
nyelvi szinten történő 
alkalmazása 

osztályzattal 

10. földünk és 
környezetünk vagy 
kémia  

szóbeli 
 
negyedik negyedév 

a helyi tanterv 7-10. 
évfolyamokra vonatkozó 
követelményei alapján 
összeállított tételsor 

osztályzattal 

11.  magyar nyelv és 
irodalom  

szóbeli 
január 

a helyi tanterv 7-11. 
évfolyamokra vonatkozó 
követelményei alapján 
összeállított tételsor  

osztályzattal 

biológia 
vagy fizika 

szóbeli 
negyedik negyedév 

osztályzattal 

12. zsidó történelem szóbeli 
január 

a történelem és judaisztika 
7-12. évfolyamokra 
vonatkozó helyi tanterv 
alapján összeállított tételsor 

osztályzattal 

A 7/Ny évfolyam angol nyelvi záróvizsgájának szöveges értékelése a következő: 

 90%-100% megfelelt B1 szinten, 

 85%-89% kiválóan megfelelt A2 szinten, 
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 70%-84% megfelelt A2 szinten, 

 41%-69% megfelelt A1 szinten, 

 40%-os eredmény alatt nem felelt meg, a tanulónak a vizsgát meg kell ismételnie. 

A 9. évfolyam angol nyelvi záróvizsgájának szöveges értékelése a következő: 

 90%-100% megfelelt B2 szinten, 

 85%-89% kiválóan megfelelt B1 szinten, 

 70%-84% megfelelt B1 szinten, 

 41%-69% megfelelt A2 szinten, 

 40%-os eredmény alatt nem felelt meg, a tanulónak a vizsgát meg kell ismételnie. 

A gimnáziumi évek vizsgáiból a tanuló egyszer akkor is tehet javító vizsgát bármely felsorolt tárgyból, 

ha egyébként a vizsgán megfelelt. A bizonyítványba az utolsó vizsga érdemjegye kerül. Sikertelen 

vizsga esetén a tanuló a vizsgát, szakaszvizsgát megismételheti júniusban, majd még az augusztusi 

javítóvizsga időszakában. Amennyiben az augusztusi vizsga is sikertelen, a tanuló iskolánkban nem 

kezdheti el tanulmányait a következő évfolyamon. A vizsgák, szakaszvizsgák eredményei nem 

kerülnek a naplóba évközi jegyként, hanem vizsgajegyként szerepelnek a törzslapon és a 

bizonyítványban.  

3.13.2. Az előrehozott érettségi esetén a tantárgy további tanulásával kapcsolatos szabályok 

Előrehozott érettségi vizsgát a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőző első vagy 

második tanév május–júniusi vizsgaidőszakában lehet tenni idegen nyelvből, illetve informatikából. 

Az idegen nyelvek esetén az előrehozott érettségi után a tanuló, mivel osztályozóvizsgán számot 

adott a tantárgy évfolyamokra bontott követelményeiről, mentesül mind az órán való részvétel, mind 

a tanórai értékelés alól. A tanuló az így felszabadult időben egyéni tanulással töltheti az idejét az 

iskolai könyvtárban, vagy – ha ez megszervezhető – órarendi óra keretében új idegen nyelv tanulását 

kezdheti meg. 

Ha angol nyelvből az előrehozott érettségi vizsgát sikeresen teljesítő tanulók száma és egyéni 

motivációja lehetővé teszi, az angol emelt szintű fakultációs foglalkozást a heti kétórás fakultációs 

foglalkozásoktól eltérően szervezzük meg. Ez esetben az előrehozott érettségit sikeresen teljesítő, 

vagy az előrehozott érettségire nem jelentkező, de osztályozóvizsgát tett tanulók az órarendben az 

alapórás csoportokkal egy időben, heti 4 órában vehetnek részt a foglalkozáson. (Így a 11-12. 

évfolyamokon a heti négy óra kötelezően választandó fakultációs foglalkozást a tanuló az angol emelt 

szintű fakultációs csoportban is tudja teljesíteni.) Az ilyen módon megszervezett angol emelt szintű 

fakultációs csoportban a tanulók angol nyelv tantárgyból nem, de a fakultációs foglalkozáson félévkor 

és a tanév végén osztályzatot kapnak.  

3.14. Az iskolai közösségi szolgálat 

A közösségi szolgálat kapcsolódik a „felelősségvállalás másokért, önkéntesség” témájához, azaz a 

Nemzeti Alaptantervben megjelölt egyik fejlesztési területének intézményi megvalósítási módjához, 

mely e Helyi tantervben már korábban is szerepelt (lásd:  2.7.7. alfejezet). Emellett, az osztályfőnöki 

óra „civil szervezetek, önkéntesség” témája 9-12. évfolyamok mindegyikében része a tantervi 
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hálónak. Hasonlóan, a technika, életvitel és gyakorlat tantárgy helyi tantervében is szerepel a 

családdal kapcsolatos téma részeként a rászorulókért való tevékenység, az önkéntesség fogalma. 

A közösségi szolgálat a tanulók különböző készségeit és kompetenciáit (lásd: kritikus gondolkodás, 

érzelmi intelligencia, önbizalom, felelősségvállalás, együttműködés, empátia, konfliktuskezelés, 

problémamegoldás, stb.) fejlesztő pedagógiai eszköz, mely a pályaorientációban is fontos szerephez 

juthat. Az iskolai közösségi szolgálat a tanórán kívüli tevékenységgel, informális és nem formális 

eszközök felhasználásával erősíti a tanulók szociális érzékenységét. Ezen keresztül megtapasztalják, 

olyan feladatot látnak el, amellyel javítják a helyi közösség és a fogadó intézményekben élők vagy 

dolgozók életminőségét, a tevékenységük, jelenlétük hasznos a fogadó intézményekben élők, 

tevékenykedők számára. Ugyanakkor, ez a program a tanulók mindegyikének lehetőséget teremt a 

sikeres tevékenységre, az önmegismerésre, egyéni céljaik megtalálására.  

Az iskola a közösségi szolgálat megszervezésével törvényi kötelezettségét teljesíti, mely szerint az 

érettségi vizsga megkezdésének a feltétele, hogy a tanuló (a magántanuló is, illetve az SNI-s tanuló is, 

ha a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság nem él ellenkező javaslattal) igazolni tudja ötven óra 

közösségi szolgálat elvégzését. Az iskolai közösségi szolgálat tanórán kívüli tevékenység. Iskolánk a 

tanulók számára lehetőség szerint a 9–11. évfolyamon, három tanév alatt arányosan elosztva szervezi 

meg a közösségi szolgálat teljesítésére alkalmas tevékenységeket. A tanulók a tanév elején a 

jelentkezési lapon tevékenységi területeket jelölnek meg, a programhoz tartozó tevékenységek 

koordinálásában, adminisztrációjában a szervezési igazgatóhelyettes, az osztályfőnöki 

munkaközösség vezetője, valamint az osztályfőnökök nyújtanak segítséget. A közösségi szolgálat 

során a tanuló naplót vezet, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen 

tevékenységet folytatott.  

Iskolánk a saját intézményén belül is szervez közösségi szolgálatot. Ide tartoznak az 

adománygyűjtéshez (élelmiszer, ruha) kapcsolódó tevékenységek, a jótékonysági tevékenység 

(micve), az alsóbb évfolyamos korrepetálása, a tanórán kívüli diákélet élénkítésével kapcsolatos 

feladatok (a chanukkai, purimi vagy az iskolai DÖK-napok előkészítésében-megvalósításában való 

részvétel), stb. Az iskolai közösségi szolgálat keretében a tanulónak iskolán belüli tevékenységért 

legfeljebb 25 óra (a közösségi szolgálathoz tartozó óraszám 50%-a) számolható el. Ugyanakkor, 

bizonyos iskolán kívüli tevékenységről, például az ünnepekhez, illetve a szombatfogadásokhoz 

kapcsolódó zsinagógalátogatáson, az azt követő kidduson való közösségi tevékenységről, jellegénél 

fogva, csak az iskola tud igazolást adni. Az iskolai közösségi szolgálati programban fogadó félként 

kiemelt szerepet játszanak a BZSH felügyelete alá tartozó templomkörzetek, temetők, 

szeretetotthonok, a BZSH Benjámin Óvoda, a MAZSIHISZ Szeretetkórház, a Magyar Zsidó Múzeum és 

Levéltár, a budapesti és magyarországi zsidósághoz kapcsolódó egyéb, szociális, kulturális, 

egészségügyi intézmények. Amennyiben a tanuló olyan intézményt talál az önkéntes munka 

végzésére, amely nem szerepel az iskola partnerintézményei között, úgy – lehetőség szerint – az 

iskola együttműködési megállapodást köt a választott intézménnyel a közösségi szolgálat 

teljesítésére. 
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3.15. A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére az iskola 

településén élő nemzetiségek kultúrájának megismertetésére szolgáló 

tananyag 

A nemzetiségekről szóló oktatás iskolánkban alapvetően tanórai keretben valósul meg. Ennek 

színterei a következő tanítási órák: hon- és népismeret, magyar nyelv és irodalom, történelem, ének-

zene és osztályfőnöki ‒ a tantárgyi helyi tantervek releváns részeinek feldolgozásán keresztül. Az 

ismeretátadás tanórán kívüli formájaként a diákönkormányzati programok, iskolai vetélkedők, a 

Scheiber Tanulmányi Verseny témakiírásai és különböző könyvtári programok jelennek meg 

iskolánkban.  

3.16. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

Iskolánk külön figyelmet fordít a valamilyen okból – akár a szociális helyzetből, akár speciális 

egészségügyi problémából adódóan – hátrányos helyzetbe került tanulókra, akiknek olyan támogató 

környezetre van szükségük, mely biztosíthatja iskolai sikerességüket. Ezen tanulók esetében 

folyamatos kapcsolatot tartunk, együttműködünk a szociális és gyermekjóléti ellátások tekintetében 

illetékességgel és hatáskörrel bíró intézményekkel, szervezetekkel, részt veszünk a gyermekvédelmi 

jelzőrendszer működtetésében. Az iskola célkitűzései között jelentős helyet foglal el a 

képességkibontakoztatás és az ezzel összefüggő fejlesztési tevékenység. A tanítók és a tanárok a 

szülőkkel együttműködve, ha részképesség-zavarokat fedeznek fel a gyermeknél, a Pedagógiai 

Szakszolgálat szakembereihez küldik el őt. Az elkészült szakvélemény alapján az iskolában 

gyógypedagógus, fejlesztő pedagógusok foglalkoznak a tanulóval, a szakvélemény alapján készített 

igazgatói határozatban foglaltak szerint.  

Az intézmény befogadó légkört biztosít a tanuló számára. A támogató lépések megvalósítását, a 

hátrányos helyzetű gyerekek hátrányainak kompenzálását és az esélyegyenlőség előmozdítását az 

iskola a tevékenysége során lehetőleg folyamatosan figyelembe veszi és alkalmazza. Így:  

 a tanulók beiratkozásánál, 

 a tanulók oktatásában, 

 a tanulók egyéni fejlesztésében, 

 az értékelés gyakorlatában, 

 a tanuló előmenetelében, 

 a pályaorientációban, 

 a pedagógusok szakmai továbbképzésében, módszertani kultúrájuk fejlesztésében 

 a szülőkkel, segítőkkel való kapcsolattartásban. 

Az esélyegyenlőség megteremtése érdekében iskolánkban: 

 a lemaradást korrepetálással, felzárkóztató foglalkozással, tanulószobával, a szakórai keretén 

belül differenciálással igyekszünk csökkenteni, 

 a közösségi szolgálat keretében felsőbb évfolyamos tanulók is vállalnak korrepetálást alsóbb 

évfolyamos iskolatársaik számára, 

 a lemaradó tanulók esetében törekszünk arra, hogy erősítsük a tanulás iránti motivációjukat, 
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 a sajátos nevelési igényű tanulókat integráltan neveljük, szakellátásuk biztosításában 

fejlesztő pedagógus vesz részt,  

 a sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

tanulók esetében szakszerű, órarendbe iktatott fejlesztő órák keretében történik a fejlesztő 

tevékenység, 

 a tehetséges tanulókkal, mint kiemelt figyelmet igénylőkkel a szakkörök, 

versenyfelkészítések,  tanórai differenciált foglalkozások keretében szintén rendszeresen 

foglalkozunk,  

 szöveges értékeléssel, fogadóest szervezésével tájékoztatjuk a szülőket a tanulók 

haladásáról, 

 a tanulók szociális támogatást igényelhetnek iskolai programokhoz kapcsolódó kiadások 

esetén, 

 a tanulók pályázhatnak az Alkotó Ifjúság alapítványának tanulmányi ösztöndíjára. 

Az intézmény lehetőséget biztosít a szülők, illetve a gondviselők részére az iskolai esélyegyenlőség 

megsértésével kapcsolatos panasztételre. A panasztételi eljárás lefolytatásáért és az eljárás 

eredményéből következő döntések végrehajtásáért az iskola igazgatója felel.  

3.17. A nevelőtestület által szükségesnek tartott további elvek 

3.17.1. Különböző kultúrák békés egymás mellett élése 

Diákjaink között sok olyan gyermek van, aki különböző külföldi országokból került iskolánkba. A 

magukkal hozott kultúra, valamint az itt megismert szokások személyiségükbe beépülnek. A 

különböző kultúrák egymás mellett élése egymás elfogadására, toleranciára, valamint a különböző 

kultúrák tiszteletben tartására nevel. A Holokauszt Emléknapon színi előadás bemutatása, a 

meghívott előadókkal történő eszmecsere, különböző irodalmi és képzőművészeti alkotások 

feldolgozása révén a megemlékezés a különböző korosztályoknak megfelelően, különböző 

módszerekkel történik. A legnagyobbak a túlélők megemlékezésein keresztül jutottak el az érzelmi 

azonosulásig. Továbbá minden évben a 10. évfolyam diákjai ellátogatnak az Élet Menete Alapítvány 

szervezésében Auschwitzba. Ez megfelelő előkészítő munkát, felkészítést igényel. 

3.17.2. Művészetek szeretete 

A művészetek szeretete az érzelmi nevelés a személyiség egészének fejlődése szempontjából döntő 

fontosságú. A harmonikus személyiség kialakításának nélkülözhetetlen feltétele a kiegyensúlyozott 

belső világ, az egészséges élet. Ebben nagy szerepe van a vallástan tanítása és a Biblia ismerete 

mellett a művészeti alkotásoknak, a velük való azonosulásnak. A művészetek szeretetére nevelés a 

tanítási órákon kezdődik, jó alapjainak lerakása itt történik. Különböző művészeti szakkörök, vallási 

ünnepek, versenyek, fesztiválok, hangversenyek segítik a művészeteket kedvelő, értő, sőt művelő 

diákok tehetségének megnyilvánulását. A Scheiber Verseny meghirdetése, az iskola zenei életének 

fejlesztése az énekkar szereplései, fellépései az iskolában és az iskolán kívül a zenei műveltség 

kialakítására, a zene megszerettetésére neveli a gyermekeket. A prózamondó- és szavalóversenyek a 

szép kiejtés, helyes beszéd kialakítását, fejlesztését is szolgálják a művek megismerésén túl. A 

különböző képzőművészeti versenyek is igen népszerűek a diákok körében. Ezeken nagyon sikeresen 

szerepelnek országos viszonylatban is. Meglátásunk szerint, a művészetek tantárgy keretén belül 
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eredményesebben lehet megszólítani a tanulókat, ha kivisszük a foglalkozást az osztályteremből, és 

tömbösítve szervezzük meg. Így, a színházi, kiállítási programokat, médiaeseményeket, stb. a 

személyes tapasztalatukon átszűrve tudjuk bevonni tanítványainkat az aktív párbeszédbe. Ám a 

művészeti nevelés nem korlátozódik a fenti tantárgyra építve a 11-12. évfolyam számára. Hiszen, a 

magyartanárok rendszeresen járnak színházba a diákokkal, de a pedagógusok kiállítás-látogatásokat 

is szerveznek a tanulóknak. Ezzel a művészeteket befogadni kész, remélhetően műértővé váló ifjak 

nevelését szeretnénk megvalósítani. 

3.17.3. Az iskolai könyvtár mint a felzárkóztatás, tehetséggondozás színtere 

A lemaradó tanulók felzárkóztatásában, a tehetséges tanulókkal való foglalkozásban a személyi 

segítség-támogatás mellett szerephez jut az iskolai könyvtár. Ez különösen azok számára lényeges, 

akiknek otthon nem áll rendelkezésére sok irodalmi mű és szakkönyv. Másrészt a szorgalmas, 

maximálisan teljesítő diákok is nagy segítséget kapnak a könyvtártól. A 13 osztályos iskola 

helyzetéből adódóan a könyvtárnak meg kell felelni a különböző korosztályok, az alsó tagozat, a 

gimnázium követelményeinek. Diákjaink és a szaktanárok rendelkezésére áll: 

 kézikönyvtár állomány, 

 ismeretközlő irodalom, 

 gyermek-és ifjúsági irodalom, 

 pedagógiai gyűjtemény, 

 különböző segédletek, 

 iskolai élettel összefüggő források, 

 folyóiratok. 

Szaktárgyi gyűjteményekkel a szertárak rendelkeznek, de a könyvtárban is közzétehető a diákok 

számára fontos, szaktárgyankénti forrásanyag. Az állománybővítésben a könyvárak drasztikus 

emelkedése miatt elsőbbséget élvez a kézikönyvtár gyarapítása és a szaktanárok kéréseinek 

teljesítése, a kötelező olvasmányok megváltozott igények szerinti feltöltése. Könyvtárunknak az 

iskola minden diákja a tagja. Sok olyan feladatot is kapnak tanulóink, mely önálló kutatómunkát 

igényel. Kiselőadásokra, versenyekre készülnek a könyvtárban a diákok. Ugyanígy a számítógép 

segítségével az internetről szerezhető tudásanyag megszerzése is diákjaink rendelkezésére áll, illetve 

a tanítási órába beépített számítógép-használat is kiegészíti a könyvtári módszertani tevékenységet a 

mindennapokban. Gyakran veszik igénybe szaktanáraink – szinte minden évfolyamon - a könyvtárat a 

tananyaghoz kapcsolódó órák megtartására, szakkönyvek használatára bíztatva diákjainkat. 

Feladatunk az olvasásra nevelés, ízlésformálás.  

3.17.4. Környezeti nevelés 

A környezeti nevelés folyamata során elősegítjük tanulóink környezettudatos magatartását, 

életvitelét, eközben alakítjuk az érzelmi viszonyulásukat, értékrendjüket. Célkitűzésként 

fogalmazhatjuk meg, hogy a környezet ismeretén és személyes felelősségen alapuló környezetkímélő 

magatartás egyéni és közösségi szinten egyaránt legyen a tanulók életvitelét meghatározó alapelv. 

Ugyanakkor, a környezet- és az egészség egymástól el nem választható fogalmak. A természet-

környezet óvása, védelme nélkül nem beszélhetünk egészséges emberi életről sem, mivel az ember a 

természet része. Az általa okozott természeti-környezet szennyeződéssel károsan hatnak vissza a 

saját szervezete működésére. Ennek szellemében kívánjuk nevelni a ránk bízott gyermekeket, és 
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programjainkkal a szülők és a környék lakóinak környezet- és egészségtudatos magatartását is 

fejleszteni kívánjuk.  

A környezeti neveléshez választott programok és az alkalmazott módszerek 

 fejlesszék a tanuló szociális képességeit, 

 adjanak lehetőséget új ismeretek megszerzésére, illetve rendszerezzék, szelektálják, 

mélyítsék el a már meglévő ismereteket 

 szintetizálják az egyes tantárgyak nyújtotta analitikus ismereteket, tanítsanak 

rendszerszemléletre, 

 alakítsanak ki kritikus gondolkodást, 

 fejlesszék a környezeti harmónia megteremtése érdekében fontos képességeket 

(problémamegoldó, konfliktuskezelési képességek, tolerancia, alternatív gondolkodás), 

 ösztönözzenek az egészséges, környezetbarát életmód elsajátítására, alakítsanak ki 

környezeti érzékenységet, helyes szokásokat, viselkedési normákat 

 neveljenek a hagyományok tiszteletére, mutassanak követendő mintákat, 

 ösztönözzenek felelősségteljes cselekvésekre: tárják fel, hogy mit tehet a tanuló egyéni 

életében a környezeti problémák megoldása, megelőzése érdekében, tegyék világossá a 

tanulók számára, hogy az ember a természet része, és csak akkor van esélye a boldogulásra, 

ha kész együttműködni környezetével, és nem uralkodni akar felette. 

A környezeti nevelés átfogja az alsó tagozatos foglalkozások teljes körét, valamennyi tantárgy 

ismeretanyagába beépítve, integrált módon. Felsőbb évfolyamokon a környezeti nevelés alapvető 

pillérei a természettudományi tantárgyak. Környezetünk élővilágának ismerete nemcsak tananyag, 

hanem a szemléletformálás fontos eszköze is. A történelem tantárgy a környezeti nevelés kérdését az 

ember és társadalom viszonyának irányából közelítik meg. A humán tantárgyak, illetve a judaisztika 

oktatás feladatai közé tartozik az is, hogy bemutassák a környezeti válság kezeléséhez és 

megoldásához szükséges világképet, értékrendet. A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy keretén 

belül gyakorlati szempontból elemezhető a környezetbarát létforma. A művészeti tantárgyak a 

természet és az ember alkotta környezet esztétikai értékeinek bemutatására alkalmas, míg a 

testnevelés és sport a környezet és az egészség kapcsolatának igényét alakíthatja ki. Az osztályfőnöki 

órákon folyamatosan kerülnek elő a közös beszélgetések tárgyaként környezet-és egészségvédelmi 

témák, míg az iskolai könyvtárban külön polc áll a tanulók és pedagógusok rendelkezésére a 

környezetvédelmi témakörökkel foglalkozó szakirodalomnak.   

A tanórán kívüli foglalkozások természetes része a környezettudatos magatartásra nevelés. Az 

osztálykirándulás, az erdei iskola, a városligeti iskolai programok a valóságos környezet 

megismerésére támaszkodik, a közvetlen élmény kialakítása a természettel jelentős személyiség- és 

közösségfejlesztő hatású. Az iskolai sportnap, illetve a szabadidős tevékenységek nagyobb teret 

engednek a többirányú pedagógiai módszerek alkalmazásához. A Scheiber Tanulmányi Verseny 

keretében rendszeresen adunk ki egy-egy környezetvédelmi problémát, témakört önálló kutatásra, 

feldolgozásra. Az alsó tagozatos tanulók a természet adta anyagok, illetve az újrahasznosítható 

hulladék-anyagok felhasználásával különböző díszeket, kompozíciókat készítenek, amelyek nemcsak 

az osztálydekorációt, hanem a chanukka ünnepi vásár kínálatát is színesítik. 

A saját környezetünkkel kapcsolatos aktivitásra, tevőleges magatartásra nevelés jegyében a 

nevelőtestület nagy gondot fordít az épület, a tantermek és a szaktantermek, előadók otthonos, sok 
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zöld növényt tartalmazó, megfelelő dekorációjú megjelenésére. Az iskola belső tereinek szépítésébe 

a tantestület a szülőket is bevonja, akik szívesen segítenek ebben a munkában. Tágabb értelemben az 

iskolán kívüli környezetvédelmi tevékenységben is szerepük van a szülőknek, hiszen diákjaink az 

iskolai közösségi szolgálat keretében zsidó temetők gondozását is vállalták. Eközben egyes esetekben 

vallás- és kultúrtörténeti értékeket tárnak fel, dolgoznak fel a tanulók a munkájuk során, ami 

hallatlanul értékes nevelési tényező, mely a gyermekek zsidó identitástudatának alakításában, az 

érzelmi kötődés megerősítésében rendkívül fontos.  

Az épületet körülvevő udvar bár méretében nem nagy, az elemi tagozatos tanulók játszóudvarként is 

tudják használni, míg az iskolai biokert az alsó tagozatos gyerekek számára biztosít lehetőséget 

zöldségfélék, különböző virágok termesztésére. A nagyobbak ugyanakkor növényültetéssel, 

gondozással foglalkozhatnak. Az iskolánkban az elemek elhelyezésére van kihelyezett gyűjtőláda, a 

tanulók az osztálytermeikben különválogatva gyűjthetik a papír és az egyéb szemetet, de figyelmüket 

felhívjuk a közelben elhelyezett szelektív hulladékgyűjtők használatára is, ezzel erősítve a szelektív 

hulladékkezelésre szoktatás folyamatát. Az iskola parkolójában külön biciklitároló található, ezzel is 

biztatni szeretnénk tanulóinkat és dolgozóinkat, hogy az iskolát kerékpárral közelítsék meg. 

A természet-környezetvédelem jeles napjairól a tanórákba beépítve, illetve külön programokat 

szervezve emlékezünk meg és tudatosítjuk a jelentőségüket. Ez a mozzanat sokszor összekapcsolódik 

a vallási ünnepekkel is: 

 Szukkot – betakarítás ünnepe, ünnepi csokor készítése, használata 

 Smini Áceret – esőért történő ima, jó termés 

 Tu BiSvát – Fák újéve; a legfontosabb hét növény, mellyel a Tóra Izrael földjét dicséri 

(olajbogyó, szőlő, füge, gránátalma, datolya, búza, árpa; faültetés) 

 Sávuot – virággal történő díszítés, tejes ételek fogyasztása. 

A környezet-egészségvédelmi nevelés eredménye nem mérhető olyan egzakt módon, mint a 

tantárgyi tudás. Az sem egyértelmű, hogy mi tekinthető az iskolai és mi a családi nevelés 

eredményének. A fejlődés folyamatos követése és az iskolai célokkal történő összevetése alapvető 

nevelői kötelesség. Tanulóink neveltségi szintje és beállítódásának értékelése magatartásuk és 

szorgalmuk minősítéseként jelenik meg. 

3.17.5. A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos ismeretek 

A Nemzeti Alaptantervben kiemelt fejlesztési feladat a felkészülés a felnőtt életre (lásd: szociális, 

társadalmi és cselekvési kompetenciák, a tudatos állampolgárok nevelése, a gazdasági és pénzügyi 

nevelés). Ebben a fogyasztói kultúra kialakítása is nevelési-oktatási feladatként szerepel, így a 

környezettudatos, a kritikus fogyasztói magatartás kialakítása és fejlesztése részét képezi iskolánkban 

a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai folyamatoknak. A fogyasztóvédelmi oktatás 

tartalmi elemei megjelennek tanórán, explicit formában, és azon kívül is, rejtett tartalomként. Az 

osztályfőnöki órákon feldolgozandó tematikus egységek mellett ide értjük az egyes tantárgyak 

tanórai foglalkozásain felmerülő egységeket: 

Rajz és vizuális kultúra 

 A közvetlen és rögzített kommunikáció.  

 A tömegtájékoztatás formáinak megkülönböztetése.  

 A reklámplakátok szerepe. 
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 A fotó és a reklám hatásrendszerének feltárása. 

Földünk és környezetünk  

 A fogyasztói kultúra fejlődése.  

 Tudatos, kritikus fogyasztói magatartás. 

 Gyűjtőmunka nyomtatott információhordozókból hazánk gazdasági és település-földrajzi 

sajátosságairól.  

 Az életmód és a fogyasztási szokások alakulása. 

 Vásárlási, fogyasztási szokásaink. 

 A család gazdálkodása. 

Technika és életvitel 

 A háztartással kapcsolatos tananyag tartalmi elemei. 

Informatika 

 Az internet egyes kommunikációs szolgáltatásainak használata. 

 Vásárlás az interneten.  

 Informatikai biztonság, az információ hitelessége, a szerzői jog fogalmának megismerése. 

Magyar nyelv és irodalom:  

 A különböző irodalmi művek, filmek elemzésének egyik szempontja. 

Idegen nyelv: 

Az ember és társadalom, környezetünk témáinak kibontásakor előkerülő szempontok. 

Történelem:  

 Az ipari és hírközlési forradalmak jelentőségének megértése. 

Matematika: 

 A pénzügyi tudatosság mint fogyasztói magatartás. 

A téma feldolgozásának a módszereihez a frontális munkaforma mellett az információ-feldolgozást, a 

problémamegoldó gyakorlatot, vitákat, szituációs játékokat, érveléstechnikai gyakorlatokat érintő 

kooperatív munkaformák is szerepet kapnak. A fejlesztési feladat tanórán kívüli színtere lehet: 

 szakkörök, a diákönkormányzat fórumai, 

 vetélkedők, versenyek, rendezvények, 

 tanulmányi kirándulások, erdei iskola 

 chanukkai vásár, ünnepi árusítások, 

 az iskolai környezet karbantartása, a rongálásokkal szembeni fellépés,  

 együttműködések más iskolával, társadalmi szervezetekkel. 

3.17.6. A társadalmi bűnmegelőzéssel, az áldozattá válással, az erőszakmentes konfliktus-

kezeléssel, drogprevencióval összefüggő ismeretek 

Az iskolai nevelés-oktatásban szükséges a lélektani motívumokra, a helyes és követendő értékrend 

kialakítására, információnyújtásra, figyelemmel kísérésre, a beilleszkedési problémák csökkentésére 

fektetni a hangsúlyt. Az osztályfőnöki órák tematikus terveiben a bűnmegelőzés témaegysége mellett 

több kapcsolódási pont is kínálkozik a tanulók jogkövető magatartásának elősegítésére, esetleges 
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bűnelkövetésük megakadályozására, a felmerülő problémák, konfliktusok, krízisek kulturált és 

hatékony kezelésére. A cél elérése érdekében megvalósítandó feladatok: 

 a helyes értékrend átadása és kialakítása a tanulóknál, 

 a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulók folyamatos figyelemmel kísérése, jelzés az 

együttműködő segélyező szervezetek felé, 

 információnyújtás a legális (cigaretta, alkohol stb.) és illegális (kábítószerek) drogok 

használatának negatív hatásairól, következményeiről, 

 a szabadidő hasznos és kulturált eltöltése alternatíváinak ismertetése és a lehetőségek 

biztosítása, 

 hátránykompenzáció a különböző problémákkal küzdő tanulók esetében, 

 az iskolai beilleszkedési problémák csökkentése, a pozitív társadalmi normák szerinti 

életvezetés elősegítése, 

 esetkezelés, folyamatos segítségnyújtás a tanulóknak és családjaiknak, 

 jogok és kötelezettségek ismertetése, tisztázása, 

 a joghátrányok és jogkövetkezmények megismerésének elősegítése. 

A témához kapcsolódó ismeretek átadása: 

 előadások segítő szakemberek közreműködésével (osztályfőnöki óra, témanap), 

 együttműködés gyermekjóléti és családsegítő intézményekkel, szakszolgálatokkal, különböző 

civil szervezetekkel, alapítványokkal, 

 személyiségfejlesztés (osztályfőnöki óra és tanórán kívüli tevékenység), 

 közösségfejlesztés (osztályfőnöki óra és tanórán kívüli tevékenység), 

 drámapedagógiai eszközök, részvétel drámapedagógiai jellegű külsős foglalkozásokon. 
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A Kollégium pedagógiai programja 

Kollégiumunk pedagógiai programját a hatályos törvények, a Kollégiumi nevelés országos 

alapprogramja és a három budapesti zsidó iskola (Lauder Javne Közösségi Iskola, Amerikai 

Alapítványi Iskola, BZSH Scheiber Sándor Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium) pedagógiai 

programjának figyelembe vételével készítettük el. 

4.1. Helyzetelemzés 

A kollégium adatai 

Név: BZSH Scheiber Sándor Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium 

Székhely: 1145 Budapest, Laky Adolf u. 38 -40.  

Kollégiumi telephely címe: 1065 Budapest, Révay u. 16. 

Alapítás éve: 1995., Anna Frank Árvaház és Kollégium néven. 2016. szeptember 1. napjától az 

intézmény BZSH Scheiber Sándor Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium néven működik. 

Alapító neve: Budapesti Zsidó Hitközség. 

Alapfeladata: az országos beiskolázású BZSH Scheiber Sándor Gimnázium, Általános Iskola és 

Kollégiumban, illetve más középiskolákban tanuló zsidó vidéki (külföldi) diákok kollégiumi ellátása. 

Kiegészítő feladatok 

Étkeztetés – külső szolgáltató által biztosított kóser konyha termékei, a kollégium saját éttermében 

felszolgálva (önkiszolgáló módon). 

Kapcsolódó iskolák 

Budapesti zsidó iskolák, középiskolák. 

A kollégium irányítása 

A kollégium a BZSH Scheiber Sándor Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium mint törzsintézmény 

vezetésével működik. 

4.2. Tárgyi feltételek 

A kollégium Budapesten, a Révay utca 16. szám alatti Bálint Ház épületében található. Az épületben a 

kollégium két szintet foglal el, a 2. emeleten és a 3. emeleten helyezkednek. A szobákban 2, 3 vagy 4 

diák elhelyezésére van lehetőség. A hálószobákban tanulóasztalok, ágy fölötti lámpák egészítik ki a 

berendezést azért, hogy a diákok este is tanulhassanak, olvashassanak. A második emeleten tanuló 

szoba található, ahol az Scheiber Iskola tanárai hétköznap délutánonként korrepetálást is tartanak. 

Mindkét szinten két-két mosdóhelyiség van, amelyeket átlagosan 16-16 diák használ. Szintenként 

egy-egy közös helyiségben lehetőség nyílik olvasásra, tévénézésre, közös programokra. A kollégium 

konyhája az 1. emeleten található, ebédlőjében egyszerre 40 személy tud étkezni. A második 

emeleten található igazgatói irodában zajlik az ügyintézés. A sürgős elkülönítést igénylő 

megbetegedés esetén betegszoba áll rendelkezésre. A bútorzat a mai igényeknek megfelelő, állaguk 
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jó. A nevelők részére mindkét szinten egy-egy nevelői szoba áll rendelkezésre (egyben az éjszakai 

ügyeletes szálláshelye). A 2. emeleten található könyvtárszoba állománya mintegy 300 kötet. 

Többségük kötelező olvasmány, a zsidó hagyomány és kultúra különböző szegmenseit bemutató 

könyv. 

A diákok szabadidős tevékenységéhez az alábbi eszközök állnak rendelkezésre: 

 1 db ping-pong asztal, 

 4 db tévé, 

 ingyenes wi-fi. 

Hétvégéken és ünnepnapokon a gyerekek a családokhoz hazautaznak, de igény esetén a 

kollégiumban is maradhatnak. Ebben az esetben ügyeletes nevelő vigyáz rájuk. Betegség esetén az 

orvosi ellátás a házirendben leírt rendelőben (VI. ker., Bajcsy Zs. út 33.) biztosított, innen hívható 

orvos. A beteg diák szüleit értesítjük, és általában a beteg diák elhagyja a kollégiumot, hazautazik. 

4.3. Tanulói összetétel 

A kollégium férőhelyeinek száma: 50 fő. A diákok iskola és évfolyam szerinti megoszlása évről évre 

változó. 

A kollégiumi elhelyezés feltételei, a felvétel rendje 

Kollégiumi diák lehet minden tanuló, aki Budapest valamelyik zsidó vagy egyéb középiskolájának 

tanulója. A felvétel egy tanévre szól. A kollégiumi tagság meghosszabbítása formailag és tartalmilag 

szabályosan kitöltött kérvény benyújtásával lehetséges. 

Térítési díjak 

A kollégiumi tartózkodás díját az intézmény vezetősége határozza meg.  

4.4. A Kollégiumi nevelők 

A kollégium része a Budapesti Zsidó Hitközség fenntartásában működő, önálló gazdálkodású BZSH 

Scheiber Sándor Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium nevű intézménynek. Így a kollégium 

nevelő- oktató munkáját is, mint gazdálkodását, ügyvitelét a közös igazgatású Intézmény vezetése az 

alapító okiratuknak megfelelően irányítja. 

A kollégium dolgozói struktúrája az alábbiak szerint épül föl: 

 BZSH Scheiber Iskola igazgatója 

 kollégiumi vezető-nevelőtanár, 

 nevelőtanárok, 

 gondnok, 

 takarító, konyhai kisegítő. 

A kollégium igazgatását BZSH Scheiber Iskola igazgatója látja el, aki munkáltatója a kollégium vezető-

nevelőtanárának. Feladatait, hatáskörét a munkaköri leírás és az érvényes jogszabályok határozzák 

meg. A nevelőtestületet a kollégiumvezető és a nevelőtanárok alkotják. Létszámuk meghatározása a 

törvényi előírásoknak és a kollégium munkarendjének figyelembe vételével történik. 
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A nevelőtanárok munkáltatója a BZSH Scheiber Iskola igazgatója, munkájukat a munkaköri leírásban 

foglaltak szerint, a kollégium vezető nevelő-tanárának irányításával végzik.  

A nevelőtanárok beosztása:  

 15-21 óráig egy nevelőtanár, valamint a korrepetálást, fejlesztést végző szaktanárok, 

 21-08 óráig a 1 nevelőtanár. 

A nevelőtanárok feladatköre: az ügyeletes nevelő felel a házirend betartásáért, felügyeli a tanulást és 

a szabadidő hasznos eltöltését. Az éjszakai nevelőtanár ellenőrzi a lefekvést, ügyel az éjszakai 

pihenésre, ébreszti és reggelizteti, majd elindítja a diákokat iskolába. 

A nevelőtanár jogköre: a fegyelmezetlen diákokat felelősségre vonja, a jókat dicséri, jutalmazza, 

engedélyt ad eltávozásra. 

A nevelőtanárok munkáját segítő dolgozók 

A diákok szociális ellátásához szükséges tárgyi feltételeket a műszaki munkatársak biztosítják. Ide 

tartozik a gondnok és a takarító (konyhai kisegítő). Irányításukat a kollégiumi vezető nevelőtanár 

végzi. Képesítésük munkakörüknek megfelelő. Létszámuk 2 fő (1 gondnok és 1 takarító).  

Az alapfeladathoz nem tartozó szakmai kapcsolatok 

 A kollégium rendszeres kapcsolatot tart a diákok iskoláival, konzultál az osztályfőnökökkel és 

a szaktanárokkal. Rendkívüli esetekben kölcsönösen értesítik egymást. Speciális esetekben 

egyéni programot és bánásmódot dolgoznak ki a diák fejlődése érdekében. 

  A szülőkkel személyesen, levél és telefon útján tartjuk a kapcsolatot. Ez utóbbi akkor 

szükséges, ha valami rendkívüli történt. 

 Problémás gyerekek esetén, szükség szerint, kapcsolatot tartunk az illetékes hatóságokkal. 

 Folyamatosan figyelemmel kísérjük a Bálint Ház rendezvényeit, diákjaink részvételét 

biztosítjuk. 

4.5. A kollégiumi nevelés 

A nevelés és a szocializáció az egész társadalom feladata, azonban kiemelt szerepe és legnagyobb 

hatása ezekre a folyamatokra a családnak van. A kollégium heti öt napon keresztül igyekszik a család 

funkcióit pótolni. Ennek során a tanuló teljes személyiségében gyarapodik, egyéniségébe beépül a 

kollégiumban tapasztalt és megélt élmények sora. A nevelő magatartása, erkölcsisége, 

következetessége minta a diák előtt, ami felelősséggel jár. A kollégista diák és nevelő kapcsolatának 

alapvető eleme a bizalom és a segítőkészség. Természetesen ez a fajta közvetlen viszony nem 

jelentheti azt, hogy a gondjainkra bízott diák irányítás és pedagógiai hatás nélkül marad, tetteit nem 

korlátozza senki. A napi- és a házirend betartása a stabil szokásrendszer kialakításának alapja. 

Az iskolai tárgyak (magyar, angol, történelem, kémia, biológia) elmélyültebb megismeréséhez 

nyújtunk tanári segítséget. Segítséget nyújtunk a szaktárgyi versenyekre és a felvételire készülőknek. 

Az idegen nyelv tanulására is lehetőséget biztosítunk (angol, olasz). A kollégiumban csak korlátozott 

lehetőség van a sportolásra, ezért a diákok eljárhatnak délutánonként különböző 

sportfoglalkozásokra. 
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A tanulási nehézséggel küzdő diákok felzárkóztatása 

 A kollégiumba érkező diákok tudása rendkívül különböző. Természetesen a diákok 

tanulmányi eredményeit folyamatosan figyelemmel kísérjük, szükség esetén közbelépünk. 

 A gyermekek lelki problémáinak kezelésében szakember segíti a nevelőket heti egy 

alkalommal, 2 órában. 

A személyiségfejlesztéshez köthető feladatok 

 Alapvető magatartási szabályok megbeszélése, betartása. 

 Csoportszellem kialakítása. 

 Felelősségtudat, felelősségvállalás tudatosítása, fejlesztése. 

Szabadidő hasznos és tartalmas eltöltése 

 A diákok étrendje, tanulása, szabadidő-szervezésének elvei 

A diákok szabadidővel 18:30-tól 21:00-ig rendelkeznek. Törekedni kell az aktív pihenés, a rekreációs 

lehetőségek biztosítására. 

 Együttműködés a családdal 

A kollégium nem csorbíthatja a szülők jogait, s nem vállalhatja át kötelességeit. Köteles azonban 

felismerni a családi nevelés hiányosságait, s elő kell segítenie az azokból eredő magatartásbeli, 

szocializációs hátrányok felszámolását. Halasztást nem tűrő esetben a szülővel fel kell venni a 

kapcsolatot, s a problémát a szülő bevonásával kell megoldani. 

 Önállóság és közös munka a tanulásban 

Ez a legfontosabb pedagógiai feladat a kollégiumban. A kollégiumba bekerült diákok különböző 

alapismeretekkel rendelkeznek, hiszen az iskolák változó színvonalon oktatnak. Tehát tanulóidőben a 

tanulást differenciáltan kell megszervezni. Aki képes önállóan készülni, s ezt tanulmányi eredménye 

alátámasztja, szobájában tanulhat. Az egyéni tanulás és a közös tanulás során is biztosítani kell a 

nyugodt körülményeket. A tanulásra a nevelőnek és a diáknak is rá kell hangolódnia. A kollégiumban 

a tanulási idő kb. 2,5 óra, ám a különböző képességű diákoknak más-más idő szükséges a tananyag 

elsajátításához.  A nyugodt tanulóidő biztosításának célja a nehézségekkel küzdő tanulók rendszeres 

korrepetálásban részesítése. Az ideális természetesen az lenne, ha minden diák önállóan tudna 

felkészülni a tanórákra. Törekedni kell az állandó tanulás képességének kifejlesztésére, a diákok 

tanulási kedvének megőrzésére, nyitottságának kibontakoztatására. Ennek érdekében a tanulás 

elsősorban az önálló és társas cselekvésekben szerzett közvetlen tapasztalatokra épüljön. 

Természetesen a fokozatosság elvét itt is szem előtt kell tartani az életkor és az egyéni fejlettség 

függvényében. 

 Kötött és kötetlen tevékenységek 

Kötött tevékenységek: tanulás, korrepetálás, fejlesztés. Kötetlen tevékenységek: kimenő, tévézés, 

internetezés, szobai játékok. 

 Egyéni bánásmód, esélybeli különbségek kiegyenlítése 

A kollégiumba érkező diákok különböző társadalmi hátterűek, ezért tárgyi tudásuk, szocializációs 

szintjük és értékorientációjuk is más és más. Feladata, hogy az iskola és az élet igényeinek 

megfelelően egyéni és differenciált bánásmóddal biztosítsuk az esélyegyenlőséget úgy, hogy 
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figyelembe vesszük a tanuló adottságait. Fontos a személyes példamutatás a tolerancia, a másság 

elfogadásának képességfejlesztése terén. 

 Társadalmi életre való felkészítés 

Az egyén személyiségére nagy hatással vannak a társak, értékrendjük, viselkedésük. Itt fontos 

szerepet kap a diákönkormányzat, amelynek létszáma 3 fő (vezető, 1 lány és egy fiú tag). 

 Én-tudat és tolerancia 

Nevelőmunkánk során hangsúlyos a zsidóságtudat kialakítása, nemzeti és kulturális értékek 

megismerése, megbecsülése. Ezért szükséges a különböző ünnepek megtartása, a hagyományok 

ápolása.  

 Erkölcsi nevelés 

Ennek legfontosabb eleme a példaadás. A kollégium dolgozói példát mutatnak, viselkedési mintát 

adnak. A pedagógusok magatartása tükrözze és mintázza azt a közös értékrendet, amire nevelni 

szeretnénk őket. A pedagógusok felelőssége az is, hogy merre irányítják a tanulók figyelmét. Így fel 

kell hívni a figyelmet egyetemes emberi értékekre, az emberek közötti egyenlőségre, a közösségi 

értékekre. 

 Egészséges életvitelre nevelés 

Az egészség a testi, lelki és szociális harmónia állapota. Tanulóinknál tudatosítani kell, hogy az 

egészség érték. A megfelelő szellemi teljesítmény eléréséhez feltétlenül szükség van a helyes 

táplálkozás, a rendszeres testmozgás életmódszerű elfogadására. A káros szenvedélyek negatív 

hatását kötelező foglalkozás keretében ismertetjük meg diákjainkkal. 

 Esztétikai nevelés 

E nevelési terület művelése a mindennapok része. Ennek feltételeit a kollégium biztosítja. A tanulók 

ötleteinek felhasználásával a kollégiumot még otthonosabbá, esztétikusabbá lehet formálni. A 

helyiségek dekorálása diákok feladata. Mindemellett fontos az állagmegőrzés is. 

A kollégiumi környezet megóvása, karbantartás 

A diákokkal be kell láttatni, hogy az igényes környezet a jobb teljesítmény fontos feltétele. A 

szándékos rongálás okozta kár költségeit az elkövető diáknak, illetve szüleinek kell fedezniük. 

Gyermek- és ifjúságvédelmi munka 

Diákjaink között mindig akad hátrányos helyzetű fiatal. Ezen diákokra különösen oda kell figyelniük a 

nevelőknek. Ide sorolandók a szociálisan inadaptált és a deviancia jegyeit magukon viselő diákok is. 

A veszélyeztetettség külső, közvetett formái lehetnek: 

 szabados életforma, csavargás, 

 kirívó öltözködés, 

 káros szenvedélyek, függőség. 

Szükség esetén fölvesszük a kapcsolatot az illetékes hatóságokkal. 
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A pedagógiai program mellékletei 

5.1. Tanulmányok alatti vizsgák követelményei, részei, az értékelés 

szabályai 

5.1.1 Általános elvek 

Átvételi dolgozatot magyar nyelv és irodalom, illetve matematika tantárgyakból írnak a jelentkezők. 

Az írásbelin az átvétel időpontjától függően az előző tanévre, félévre, vagy az addig tanultakra 

vonatkozó részt kérjük számon.  Az átvételi vizsga eredménye: a tanuló felvételét javasoljuk – nem 

javasoljuk. 

Különbözeti vizsgán a tantárgyból a munkaközösség által előre meghatározott témák kérhetőek 

számon a tanulótól, és abban a formában, mely a konkrét tantárgyhoz kötött alfejezetekben szerepel. 

A szaktanár a tanulót e követelményekről, az értékelés szabályairól előre tájékoztatja, a vizsga 

értékelése ötfokozatú skálán, osztályzattal történik. 

Javító-, pótló- és osztályozóvizsgák esetén az értékelés ötfokozatú skálán, osztályzattal történik. A 

számonkérés formájáról (írásbeli, szóbeli, gyakorlati) az adott tantárgyhoz készült leírás tájékoztat. 

Amennyiben a vizsga több vizsgarészből (például írásbeli és szóbeli) áll össze, akkor vizsgajegyet az 

írásbeli és a szóbeli vizsga teljesítményének együttese határozza meg. A tanuló szóbeli 

teljesítményének a vizsga teljes értékeléséhez képest meghatározott (legfeljebb 50 %-os) arányáról a 

szaktanár dönt, erről a teljes vizsga megkezdése előtt tájékoztatja a tanulót Az írásbeli vizsga 

értékelése általában a tantárgy tanórai témazáró dolgozatainak, a szóbeli vizsga értékelése pedig a 

tanórai szóbeli feleletek értékeléseinek felel meg. Ugyanakkor, az osztályzatokat kijelölő százalékos 

arányokat (ponthatárokat) az értékelő szaktanár a tanóraihoz képest magasabban is 

meghatározhatja, amennyiben a vizsgán számon kérendő tartalmi egységeket a felkészüléshez 

előzetesen kiadta a tanulónak.  

Az alábbi részekben a javító-, pótló- és osztályozóvizsgák (7/Ny-) 7-12. évfolyamokra vonatkozó 

egyéb, tantárgyra vonatkozó követelményeit részletezzük tantárgyanként. Elemi tagozaton (1-6. 

évfolyam) az adott tantárgyak esetén az alább következő leírásokhoz képest az életkornak megfelelő 

formai-tartalmi egyszerűsítéssel élünk. A tanulmányok alatti vizsgák követelményei és részei ettől 

eltérően, igazgatói határozatban rögzítve is megállapíthatóak. 

5.1.2. Tantárgyi bontás 

Magyar nyelv és irodalom 

A vizsga anyaga a mindenkori érintett évfolyam helyi tantervben meghatározott anyagából 

szövegértési, szövegalkotási, nyelvtani és szóbeli feladat. A szövegalkotási feladat műelemzés, 

összehasonlító elemzés vagy érvelés. A szövegértés feladata változatos terjedelmű és műfajú 

szöveghez kapcsolódó kérdéseket tartalmazhat. A nyelvtani rész elmélet, illetve gyakorlati feladatot 

jelent (helyesírás, mondatelemzés). Az írásbeli egy vagy két tanóra hosszúságú. A szóbeli felelet 

számon kéri az évfolyamhoz kapcsolódó tananyagot, méri a kommunikációs készséget, és reflektálhat 

az írásbeli vizsga hibáira. A szóbeli vizsga legalább 15 perc, legfeljebb 30 perc időtartamú.  
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Történelem és állampolgári ismeretek 

A vizsga anyaga az érintett évfolyam helyi tantervben meghatározott tananyagból írásbeli és szóbeli 

vizsga. Az írásbeli vizsga 45-60 perc hosszúságú, a szóbeli vizsga lebonyolítása a középszintű szóbeli 

érettségi gyakorlatához igazodik. 

Idegen nyelvek 

Az osztályozó- és javítóvizsgát minden évfolyamon az adott évfolyamra vonatkozó tanterv illetve 

aktuális tanmenet témakörei alapján állítjuk össze és a következő vizsgarészekből állhat: olvasott 

szöveg értése, hallott szöveg értése, nyelvhelyesség, íráskészség-szövegalkotás és szóbeli rész. Az 

írásbeli vizsga 45-60 perc, a szóbeli vizsga lebonyolítása a középszintű szóbeli érettségi gyakorlatához 

igazodik. 

Matematika 

A vizsga anyaga az érintett évfolyam helyi tantervben meghatározott tananyagból 45-60 perc 

hosszúságú írásbeli vizsga, melyhez az órai segédeszközök használhatóak. Az írásbeli vizsga 

feladatmegoldás, a témákhoz tartozó elméletet az alkalmazás szintjén kéri számon. A feladatsor 

arányosan tartalmazza a tanévben tárgyalt témaköröket, megengedve azt, hogy egy feladat 

esetenként több témakörhöz is besorolható legyen. A feladatsor lehetőséget biztosít – az érettségi 

javítási útmutató gyakorlatához hasonlóan – a feladatok pontszámának részpontok szerinti 

szétbontására. A feladatsor tartalmazza az egyes feladatokra adható összpontszámot. Az 

érdemjegyek a 35% (elégséges) – 55% (közepes) – 70 % (jó) – 85% (jeles) arányokat követik, melyek 

akár módosíthatóak is az Általános elvek bekezdésben említett feltétel mellett. 

Informatika 

A vizsgán 45 perces gyakorlati feladatsort kell megoldani (számítógépen) az adott év 

ismeretanyagából. Értékelése megfelel a tantervben szereplő modulzáró egységek tanórai 

számonkérésével kapcsolatos értékelésnek. 

Judaisztika (vallástan) 

A számonkérés szóbeli beszámoló a tanév során feldolgozott témakörökből. Értékelése megegyezik a 

tanórai felelet értékelésének szempontjaival. 

Készségtárgyak (rajz és vizuális kultúra, ének-zene, testnevelés és sport, technika, életvitel és 

gyakorlat), illetve művészetek tantárgy  

A számonkérés gyakorlati vizsgarészből (tanulói produktum elkészítése, gyakorlat végrehajtása, 

népdal/műdal eléneklése, stb.) és/vagy szóbeli feleletből (általános művészettörténeti, zenetörténeti 

ismeretek bemutatása, testnevelés-elméleti, testkultúrával kapcsolatos, egészségtani és szervezési 

kérdések kifejtése, stb.). Az értékelés kritériumai a tanórán történő számonkérés alapvető 

kritériumainak felelnek meg. Az orvosi igazolás, mely részleges vagy teljes felmentést jelent a 

testnevelésórán, nem jelent automatikus felmentést a tantárgyi értékelése, így a tanulmányok alatti 

vizsga kötelezettsége alól. Erről az igazgató az általa hozott határozatban rendelkezhet. 

Azok a tanulók, akik a szülők külföldi tartózkodása miatt magántanulóként teljesítik az adott 

tanévet (félévet), a fenti tantárgyakból – a szaktanár döntése alapján – a számonkérés írásbeli 

formában, e-mailben elküldött házi dolgozattal, beszámolóval is történhet.  

Egyéb tantárgyak 

A vizsga formája egy tanóra hosszúságú írásbeli vagy szóbeli vizsga, mely a helyi tanterv megfelelő 

évfolyamának tananyagát kéri számon. Az értékelés kritériumai megegyeznek a tanórai értékelés 



 

76 
 

szempontjaival: írásbeli vizsga esetén a témazáró, szóbeli vizsga esetén az órai szóbeli felelet 

szempontjaival. 

5.2. Az egyes tantárgyakra vonatkozó középszintű érettségi vizsga 

témakörei 

Magyar nyelv és irodalom 

Irodalomból: 

· Művek a magyar irodalomból I. Kötelező szerzők – 6 tétel 

· Művek a magyar irodalomból II. Választható szerzők – 4 tétel 

· Művek a magyar irodalomból III. Kortárs szerzők – 1 tétel 

· Művek a világirodalomból – 3 tétel 

· Színház és dráma – 2 tétel 

· Az irodalom határterületei – 1 tétel 

· Regionális kultúra és a határon túli irodalom: zsidó író-zsidó irodalom – 1 tétel  

Összesen (minimum) 20 tétel. 

Magyar nyelvből: 

· Ember és nyelvhasználat 

· A kommunikáció 

· A magyar nyelv története 

· A nyelv és társadalom 

· A nyelvi szintek 

· A szöveg 

· A retorika alapjai 

· Stílus és jelentés 

Minden témakörből minimum 2, összesen (minimum) 20 tétel. A tételsort úgy kell összeállítani, hogy 

a jelzett témák mindegyikéhez legalább két tétel tartozzék. További szóbeli tételek kijelöléséről - ide 

értve a húszon felüli tételszámot is - a szaktanár dönt.  

A magyar nyelvi és az irodalmi tételsor legalább 30%-át (20 tétel esetén 6 tételt) az előző 

vizsgáztatási időszakhoz képest módosítani kell.  

Történelem 

A történelem szóbeli tételsor formai jellemzői 

· A tételsort a szóbeli vizsgához előírt témakörökbe rendezve kell elkészíteni. A szóbeli tételsorokat 

minden évben legalább 20%-ban módosítani kell (pl.: a címeket, a feldolgozási szempontokat, a 

forrásokat).  

· A tétel lehet egy kisebb korszak történelmi problémájának részletezőbb bemutatása vagy egy 

összetettebb és/vagy több történelmi korszakon átívelő probléma áttekintő bemutatása. 

· A tételek megfogalmazása ösztönözzön a problémamegoldásra, valamint a történeti (szöveges, képi, 

grafikus, tárgyi stb.) források és térképek használatára. 

· A szóbeli tételek 3-6 forrást tartalmaznak, két-három-négy feldolgozási, értelmezési szempontot 

jelölnek ki, és a megadott különböző típusú források értelmezését is elvárják a tétel kifejtésekor. 
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A szóbeli tételsor tartalmi jellemzői 

A szóbeli vizsga témakörei 

· Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra, pénzügyi és gazdasági ismeretek 

· Népesség, település, életmód 

· Egyén, közösség, társadalom, munkaügyi ismeretek 

· Politikai berendezkedések a modern korban 

· Politikai intézmények, eszmék, ideológiák 

· Nemzetközi konfliktusok és együttműködés 

· Szabad témakör 

 

A történelem tételsor témakörönként 2–4, összesen 20–25 tételt tartalmaz, ezek kb. 60 %-ban a 

magyar, kb. 40 %-ban pedig az egyetemes történelemhez kapcsolódnak. Az összes feladat kb. 50 %-a 

az 1849-től  napjainkig terjedő időszakra vonatkozik. Ha a tételsorban megjelenik még külön szabad 

(problémaközpontú) témakör, akkor annak követelményeit a helyi tanterv alapján határozzuk meg, 

és a zsidó történelemhez kapcsolódik. Ha a tételsorban nincs külön szabad témakör, akkor a zsidó 

történelemhez kapcsolódó tétel a hat kötelező témakör valamelyikéhez kapcsolódik. Amennyiben a 

vizsgázók között olyan vizsgázó is van, aki nem a tételekhez illeszkedő helyi tanterv szerint tanult, 

következmények nélkül kérheti a szabad témakör alóli felmentését. A vizsgabizottságot működtető 

intézménynek minden vizsgaidőszak előtt nyilvánosságra kell hoznia a követelmények és a szóbeli 

témakörök tartalmi szerkezetének megfelelő ún. tematikát, amely a témakörhöz kapcsolható 

korszakokat és résztémákat határozza meg. 

Idegen nyelv 

Szóbeli témakörök a középszintű érettségi vizsgán 

Személyes vonatkozások, család 

· A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai 

· Családi élet, családi kapcsolatok 

· A családi élet mindennapjai, otthoni teendők 

· Személyes tervek 

Ember és társadalom 

· A másik ember külső és belső jellemzése 

· Baráti kör 

· A tizenévesek világa 

· Női és férfi szerepek 

· Ünnepek, családi ünnepek 

· Öltözködés, divat 

· Vásárlás, szolgáltatások 

· Hasonlóságok és különbségek az emberek között 

Környezetünk 

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

· A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek 

· A városi és a vidéki élet összehasonlítása 

· Növények és állatok a környezetünkben 

· Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: Mit tehetünk környezetünkért vagy a természet 

megóvásáért? 
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· Időjárás 

Az iskola 

· Saját iskolájának bemutatása 

· Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka 

· A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága 

· Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei, iskolai hagyományok 

A munka világa 

· Diákmunka, nyári munkavállalás 

· Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás 

Életmód 

· Napirend, időbeosztás 

· Az egészséges életmód, a helyes és helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség 

megőrzésében 

· Étkezési szokások a családban 

· Ételek, kedvenc ételek 

· Étkezés az iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben 

· Gyakori betegségek, sérülések, baleset 

· Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak) 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

· Szabadidős elfoglaltságok, hobbik 

· Színház, mozi, koncert, kiállítás… 

· Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport 

· Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet 

· Kulturális események 

Utazás, turizmus 

· A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés 

· Nyaralás itthon, illetve külföldön 

· Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése 

· Az egyéni és a társasutazás előnyei és hátrányai 

Tudomány és technika 

· Népszerű tudományok, ismeretterjesztés 

· A technikai eszközök 

Gazdaság 

· Családi gazdálkodás 

· A pénz szerepe a mindennapokban 

· Vásárlás, szolgáltatások 

A szaktanároknak a tételsort úgy kell összeállítani, hogy mind a 10 témakört lefedjék. Ha a vizsgázók 

száma 10-nél kevesebb, akkor minimum 10, ha 10 vagy annál több, akkor minimum 20 tételt kell 

készíteni. Az előző évben felhasznált szóbeli tételsor legalább 10%-át a tapasztalatok alapján frissíteni 

kell. 

Matematika 

A szóbeli tételek nem hozhatók nyilvánosságra. A szóbeli vizsgára kétszer annyi tételt kell készíteni, 

mint ahányan a szóbeli vizsgázók vannak, de a tételek száma 10-nél nem lehet kevesebb.  
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Témakörök szóbeli vizsga esetén 

(ha a tanuló írásbeli teljesítménye elérte a 12%-ot, de nem érte el a 25 %-ot). 

 

Gondolkodási módszerek 

· Halmazelmélet 

o Halmazelméleti alapfogalmak. Halmazműveletek, műveleti tulajdonságok. 

o A halmazfogalom és a halmazműveletek használata a matematika különböző területein (például 

számhalmazok, ponthalmazok). 

· Logika, logikai műveletek 

o A negáció, konjunkció, diszjunkció, implikáció, ekvivalencia ismerete, alkalmazása. 

o A „minden”, „van olyan” logikai kvantorok ismerete, alkalmazása. 

o Egyszerű matematikai szövegek értelmezése. 

o A tárgyalt definíciók és tételek pontos megfogalmazása. 

o Szükséges és elégséges feltételek helyes alkalmazása. 

· Kombinatorika 

o Egyszerű kombinatorikai feladatok megoldása. 

· Gráfok 

o A gráf szemléletes fogalma, egyszerű alkalmazásai. Gráfelméleti alapfogalmak. 

Számelmélet, algebra 

· Számfogalom 

o A valós számkör, a valós számok különböző alakjai. 

o Alapműveletek, műveleti tulajdonságok ismerete, alkalmazása a valós számkörben. 

o Az adatok és az eredmény pontossága. 

o Számrendszerek, a helyi értékes írásmód. 

· Számelmélet 

o Az osztó, többszörös, prímszám, összetett szám fogalma. 

o A számelmélet alaptétele, számok prímtényezőkre bontása, legnagyobb közös osztó, legkisebb 

közös többszörös. 

o Egyszerű oszthatósági feladatok. 

· Algebrai kifejezések, műveletek 

o Műveletek egyszerű algebrai kifejezésekkel. 

o Másod- és harmadfokú nevezetes azonosságok alkalmazása. 

· Hatvány, gyök, logaritmus 

o Definíciók, műveletek, azonosságok (egész kitevőjű hatványok, racionális kitevőjű hatványok). 

o A logaritmus fogalma, a logaritmus azonosságainak alkalmazása egyszerű esetekben. 

· Egyenletek, egyenlőtlenségek 

o Első- és másodfokú egyenletek és egyenlőtlenségek megoldása. 

o Az egyenletmegoldás alkalmazása szöveges feladatokban. 

o Egyszerű négyzetgyökös, algebrai törtes, abszolútértékes egyenletek. 

o A definíciókra és az azonosságok egyszerű alkalmazására épülő exponenciális, logaritmusos és 

trigonometrikus egyenletek. 

o Két pozitív szám számtani és mértani közepének viszonya. 

o Két ismeretlenes lineáris és másodfokú egyenletrendszerek. 

o Egyszerű egyenlőtlenség-rendszerek. 
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Függvények, az analízis elemei 

· Függvények grafikonjai, függvény transzformációk 

o A függvény matematikai fogalma, megadásának módjai. 

o Az alapfüggvények (lineáris, másodfokú, harmadfokú és négyzetgyökfüggvények, fordított 

arányosság, exponenciális és logaritmusfüggvény, trigonometrikus függvények, abszolútérték-

függvény) és egyszerű transzformáltjaik: f(x) + c, f(x + c), c · f(x), f(cx) 

· Függvények jellemzése 

o Zérushely, növekedés, fogyás, szélsőérték, periodicitás, paritás. 

· Sorozatok 

o Számtani sorozat, mértani sorozat, kamatos kamat számítása. 

Geometria 

· Alapfogalmak, ponthalmazok 

o Térelemek távolsága, szöge. 

o Nevezetes ponthalmazok. 

· Geometriai transzformációk 

o Egybevágósági transzformációk, egybevágó alakzatok. 

o Középpontos hasonlóság, hasonlóság. Hasonló alakzatok tulajdonságai. 

o Az egybevágóságra és a hasonlóságra vonatkozó ismeretek alkalmazása egyszerű feladatokban. 

· Síkgeometriai alakzatok 

o Háromszögek – Tételek az oldalakra, szögekre, nevezetes pontokra, vonalakra; alkalmazásuk 

bizonyítási és szerkesztési feladatokban. 

o Négyszögek – Nevezetes négyszögek (trapézok, deltoidok) és tulajdonságaik, alaptulajdonságok. 

· Sokszögek 

o Szabályos sokszögek. 

· Kör 

o A kör és részei. 

o Kör és egyenes kölcsönös helyzete. 

· Térbeli alakzatok 

o Henger, kúp, gúla, hasáb, gömb, csonkagúla, csonkakúp. 

· Kerület-, terület-, felszín- és térfogatszámítás 

o Egyszerű síkidomok és részeik kerülete, területe. 

o Testek felszínének és térfogatának számítása. 

o Hasonló síkidomok és testek különböző mérőszámainak és a hasonlóság arányának viszonya. 

· Vektorok 

o A vektor fogalma. Vektorműveletek (összegvektor, különbségvektor, skalárral való szorzás, 

skaláris szorzat) és tulajdonságaik. 

o Vektor koordinátái. 

o Vektorok alkalmazása. 

· Trigonometria 

o Szögfüggvények fogalma. Egyszerű összefüggések a szögfüggvények között. 

o Szinusztétel, koszinusztétel. 

· Koordináta-geometria 

o Alakzatok (egyenes, kör) egyenlete és kölcsönös helyzetük. 

Valószínűségszámítás, statisztika 
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· Leíró statisztika 

o Statisztikai adatok gyűjtése, rendszerezése, különböző ábrázolásai (kördiagram, oszlopdiagram). 

o Gyakoriság, relatív gyakoriság. 

o Átlagok: számtani közép, súlyozott közép, medián), módusz. Szórás. 

· Valószínűségszámítás 

o A valószínűség fogalma. A valószínűség klasszikus kiszámítási módja. 

o A visszatevéses és visszatevés nélküli mintavétel, a binomiális eloszlás képlete. 

Fizika 

A tételsornak legalább 20 tételt kell tartalmaznia. A tételek legalább kétharmadának tartalmaznia kell 

ténylegesen kivitelezendő kísérletet vagy mérést. A szóbeli tételsor összeállításakor a tételsorban 

szereplő elvégzendő vagy ismertetendő kísérletek, illetve egyszerű mérések legalább 80%-át az 

Oktatási Hivatal által nyilvánosságra hozott kísérletlistából kell kiválasztani.  

 Pontszerű test mozgásának leírása. Egyenes vonalú egyenletes mozgás 

 Egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás. A szabadesés. 

 A dinamika alaptörvényei. A nehézségi erő, a súrlódási erő, rugóerő. 

 Az egyenletes körmozgás. 

 Periodikus mozgások (rezgőmozgás, matematikai inga) 

 Munka, energia, teljesítmény. 

 Hőtágulás, a víz különleges viselkedése. 

 Az ideális gázok állapotegyenlete. Gáztörvények. 

 Halmazállapotváltozások. 

 Elektrosztatika 

 Egyenáramok 

 Áram mágneses hatása 

 Elektromágneses indukció. 

 Elektromágneses hullámok. 

 Geometriai optika. 

 Az atom szerkezete, atommodellek. 

 Az atommag felépítése. Radioaktív sugárzások. 

 Maghasadás, magfúzió. Az atomenergia felhasználása. 

 A Naprendszer. 

 Általános tömegvonzás. Mesterséges égitestek mozgása. 

Biológia 

A tételsor legalább 20 tételből áll. Valamennyi tételhez két feladat - A) és B) - tartozik. Egy tétel két 

feladata nem vonatkozhat azonos témára. 

 Bevezetés a biológiába 

o A biológia tudománya 

 Vizsgálati szempontok 

 Vizsgálómódszerek 

o Az élet jellemzői 

 Az élő rendszerek 

o Fizikai, kémiai alapismeretek 
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 Egyed alatti szerveződési szint 

o Szervetlen és szerves alkotóelemek 

 Elemek, ionok 

 Szervetlen molekulák 

 Lipidek 

 Szénhidrátok 

 Fehérjék 

 Nukleinsavak, nukleotidok 

o Az anyagcsere folyamatai 

 Felépítés és lebontás kapcsolata 

 Felépítő folyamatok 

 Lebontó folyamatok 

o Sejtalkotók az eukarióta sejtben 

 Elhatárolás 

 Mozgás 

 Anyagcsere 

 Osztódás 

 Az egyed szerveződési szintje 

o Nem sejtes rendszerek 

 Vírusok 

o Önálló sejtek 

 Baktériumok 

 Egysejtű eukarióták 

o Többsejtűség 

 A gombák, növények, állatok elkülönülése 

 Sejtfonalak 

 Teleptest és álszövet 

o Szövetek, szervek, szervrendszerek, testtájak 

 A növényvilág főbb csoportjai a szervi differenciálódás szempontjából 

 Az állatvilág főbb csoportjai a szervi differenciálódás szempontjából 

 A növények szövetei, szervei 

 Az állatok szövetei, szaporodása, viselkedése 

 Az emberi szervezet 

o Homeosztázis 

o Kültakaró 

 Bőrünk felépítése és működése 

 A bőr gondozása, védelme 

o A mozgás szervrendszere és működése 

 A mozgás és mozgási rendszer egészségtana 

o A táplálkozás szervrendszere és működése 

 Táplálkozás egészségtana 

o A légzés szervrendszere és működése 

 A légzés és a légzőrendszer egészségtana, elsősegélynyújtás 

o Az anyagszállítás szervrendszere és működése 
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 A keringési rendszer egészségtana, elsősegélynyújtás 

o A kiválasztás szervrendszere és működése 

 A kiválasztó szervrendszer egészségtana 

o A szabályozás 

 Az idegrendszer és érzékszervek felépítése és működése 

 Az idegrendszer egészségtana 

 A hormonrendszer és egészségtana 

 Az immunrendszer és egészségtana 

o Szaporodás és egyedfejlődés 

 Egészségtani vonatkozások 

 Egyed feletti szerveződési szintek 

o Populáció 

 Környezeti kölcsönhatások 

 Kölcsönhatások 

o Életközösségek (élőhely-típusok) 

 Az életközösségek jellemzői 

 Hazai életközösségek 

o Bioszféra és globális folyamatai 

o Ökoszisztéma 

 Anyagforgalom 

 Energiaáramlás 

 Biológiai sokféleség, 

o Környezet- és természetvédelem 

 Öröklődés, változékonyság, evolúció 

o Molekuláris genetika 

o Mendeli genetika 

o Populációgenetika és evolúciós folyamatok 

 Ideális és reális populáció 

 Adaptív és nem adaptív evolúciós folyamatok 

 Az ember evolúciója 

Kémia 

A tételsor legalább 20 tételt tartalmaz. A tételeknek a követelményrendszer egészét le kell fedniük.  

A szóbeli vizsgatétel két feladatot, A (egy szerves, szervetlen vagy általános kémiai téma vagy 

témakör átfogó ismertetése) és B (egy kísérlet végrehajtása és a tapasztalatok értelmezése vagy  leírt 

kísérlet megadott tapasztalatainak értelmezése) feladatokat, tartalmaz. A két feladatnak eltérő 

témaköröket (pl. szerves és szervetlen vagy általános és szerves kémia) kell érinteniük. A tételeknek 

utalniuk kell a használható segédeszközökre.  

 Általános kémia 
o Atomszerkezet 

 Általános kémia 
o Atomszerkezet 

o A periódusos rendszer 

o Kémiai kötések 

o Molekulák, összetett ionok 
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o Anyagi halmazok 

o Egykomponensű anyagi rendszerek 

o Többkomponensű rendszerek 

o Kémiai átalakulások 

o Termokémia 

o Reakciókinetika 

o Egyensúly 

o A kémiai reakciók típusai 

o Elektrokémia 

 Szervetlen kémia 
o Hidrogén 

o Nemesgázok 

o Halogénelemek és vegyületeik 

o Az oxigéncsoport elemei és vegyületeik 

o A nitrogéncsoport elemei és vegyületeik 

o A széncsoport elemei és vegyületeik 

o Fémek és vegyületeik 

 Szerves kémia 
o A szerves vegyületek általános jellemzői 

o Szénhidrogének 

 Telített szénhidrogének 

 Telítetlen vegyületek 

 Aromások 

o Oxigéntartalmú szerves vegyületek 

 Alkoholok, fenolok és éterek 

 Oxovegyületek 

 Összetett funkciós csoportot tartalmazó vegyületek 

o Nitrogéntartalmú szerves vegyületek 

o Szénhidrátok 

o Aminosavak és fehérjék 

o Nukleotidok és nukleinsavak 

o Műanyagok 

o Energiagazdálkodás 

Földrajz 

A tételsornak legalább 20 tételt kell tartalmaznia. A tételekben meg kell jelennie a 

követelményrendszerben meghatározott valamennyi témakörnek. 

A szóbeli tétel két feladatból áll: 

 a tételek első feladata az általános természetföldrajzra vagy a kontinensek, illetve 

Magyarország természetföldrajzára vonatkozik; 

 a tételek második feladata általános társadalomföldrajzi vagy regionális társadalmi-gazdasági 

földrajzi tartalmakhoz kapcsolódik. 

A két feladat között tartalmi és területi átfedés nem lehet. 

A tételsor összeállításánál az alábbi arányokat javasolt figyelembe venni. 

1. feladat – Általános természetföldrajz, a kontinensek, illetve Magyarország természetföldrajza 
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(a zárójelben a feladatok száma szerepel 20 tétel esetén) 

 Kozmikus környezetünk (1) 

 Térképi ismeretek (1) 

 A geoszférák földrajza és környezeti problémáik (9) 
o Kőzetburok, földtörténet (4) 

o Vízburok (2) 

o Levegőburok (3) 

 Földrajzi övezetesség (3) 

 A kontinensek természetföldrajza (2) 

 Magyarország és tájainak természetföldrajza (4) 

2. feladat - Általános társadalomföldrajz, regionális társadalmi-gazdasági földrajz (a zárójelben a 

feladatok száma szerepel 20 tétel esetén) 

 Társadalmi folyamatok a 21. század elején (2) 

 A világgazdaság jellemző folyamatai (3) 

 Magyarország földrajza. Helyünk a Kárpát-medencében és Európában (5) 

 A társadalmi-gazdasági fejlődés regionális különbségei Európában (4) 

 Az Európán kívüli kontinensek, tájak, országok társadalmi-gazdasági jellemzői (3) 

 Globális kihívások – a fenntarthatóság kérdőjelei (3) 

Informatika 

A tételsornak legalább 20 tételt kell tartalmaznia. A tételsor tételeinek legalább 10%-a évenként 

cserélendő. A vizsgára megfogalmazott tételek a tételcímeken túl a kifejtéshez konkrét tartalmi 

szempontokat is felsorolnak. 

 A kommunikációs modell (a kommunikációs folyamat modellje) (1.1) 

 Az adat és az információ, adategységek; adatbiztonság (1.2) 

 Az új információs és kommunikációs technológiák és azok társadalmi hatásai (1.2) 

 Az analóg és a digitális jelek összehasonlítása, a digitális tárolás jellemző formái (2.1) 

 Digitális képek (2.1) 

 Az Neumann-elvek és a hatásukra létrejött számítógép (2.2) 

 A személyi számítógépek felépítése (részegységek, jellemzőik) (2.2) 

 Kapcsolat a külvilággal – a perifériák (2.2) 

 Nyomtatók (2.2) 

 Háttértárak és tárolási technológiák (2.2) 

 Az operációs rendszer (3.1) 

 Vírusok és egyéb szoftveres károkozók (3.1) 

 A tömörítés (3.1) 

 Önálló és hálózati munkaállomások (3.1) 

 Az internet (7.1) 

 Elektronikus levelezés (7.1) 

 Internetes keresőrendszerek használata, állományok letöltése (7.1) 

 Online adatbázisok használata (7.1) 

 Könyvtári szolgáltatások (9.1) 

 A könyvtári állomány (9.1) 
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Ének-zene 

A tétel három altételből áll („A”, „B”, „C”). A vizsgázónak mindhárom altételből kell húznia egyet. Az 

altételsoroknak legalább 20 tételt kell tartalmazniuk, melyeknek legalább 20%-át évente cserélni kell. 

Az altételsornak a követelményrendszer minden témakörét (stíluskörét) érintenie kell. 

 „A” altétel: egy népdal éneklése szöveggel (maximum két versszakkal), emlékezetből, valamint 

az énekelt népdal elemzése emlékezetből. Általános követelmény az énekelt anyaghoz kapcsolódó 

népzenei ismeretek kifejtése: téma- és ünnepkör szerinti besorolás. 

B” altétel: egy műdal éneklése a részletes vizsgakövetelményekben megjelölt szintek alapján, 

továbbá az énekelt anyaghoz kötődő zenei-, és történelmi ismeretek, a társművészetekkel való 

kapcsolatok (irodalom, képzőművészet, építészet) vázlatos kifejtése 

„C” altétel: lapról olvasás. Egy középnehéz, periódus terjedelmű, modulációt nem tartalmazó dallam 

lapról olvasása szolmizálva vagy hangnévvel, 2#-2b-ig terjedő hangnemekben.  

Testnevelés 

A tételsor legalább 15-15 tételt tartalmaz. Az „A” altételsorban testnevelés-elméleti, testkultúrával 

kapcsolatos, egészségtani és szervezési kérdéseket, feladatokat tartalmazó kérdések fordulnak elő. 

Az altételsornak minden témakört érintenie kell. A „B” altételsor a nélkülözhetetlen fogalmi 

ismeretek megbízhatóságát méri. 

Tartalmi ismeretek: 

 Az ókori és újkori olimpiák története 

 Magyar sportsikerek 

 A harmonikus testi fejlődés 

 Az egészséges életmód 

 A testmozgás és a sport szerepe a személyiség fejlesztésében 

 Az iskolai testnevelés célja, és feladatai 

 Testi képességek és a teljesítmény 

 Gimnasztika, zenére végzett mozgásformák 

 Sportjátékok 

 Atlétika 

 Torna 

 Úszás 

 Szabadidősportok 

 Küzdő és önvédelmi sportok 

Vizuális kultúra 

A gyakorlati vizsga általános szabályai: 

A gyakorlati vizsgarész feladata egy portfolió összeállítása. A portfolió összeállításának szempontjai 

központilag adottak és évről évre ismétlődnek. A portfoliónak 8 munkát kell tartalmaznia. A munkák 

mérete nem korlátozott. A portfolió tartalmazzon: 

1. két olyan munkát, amelyet sikeresnek tart a vizsgázó; 

2. egy olyan munkát, amelyet kevésbé tart sikeresnek a vizsgázó; 

3. egy olyan munkát, amelyet a legkedveltebb technikájával készített a vizsgázó; 

4. egy olyan munkát, amely egy tárgy tervezését dokumentálja (több rajz is lehet egy lapon); 
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5. egy olyan munkát, amely látvány alapján készült tanulmányrajz, festmény vagy plasztika 

(fotója); 

6. egy olyan munkát, amely képet és szöveget együttesen alkalmazó kompozíció; 

7. egy olyan munkát, amely a vizsgázó által szabadon választott téma tetszőleges feldolgozása. 

A portfolió bemutatása 

A kiválogatott anyaghoz kapcsolódva a vizsgázó szóban önállóan bemutatja, értékeli, értelmezi 

munkáját és indokolja a válogatását, ismerteti a munkáját irányító főbb gondolatokat.  

Judaisztika 

A tantárgyból nincs írásbeli vizsga, a szóbeli vizsga tételsorában meg kell jelennie a 

követelményrendszerben meghatározott valamennyi témakörnek. A tételsort a részletes 

követelmények alapján a szaktanár az iskolai vallási vezető (rabbi) közreműködésével állítja össze. A 

szóbeli tételsor legalább 20 tételből áll, melyet évről évre legalább 30%-ban (20 tétel esetén 6 tétel) 

módosítani kell.  

A zsidó vallás egyfelől egy, a mindennapokban megélt előírásrendszer, másfelől a spiritualitás forrása. 

Eszerint a hit három alapon nyugszik: a tér (mint a Szentföld, illetve a jeruzsálemi szentély helye), az 

idő (az Isten által kijelölt sábát, illetve az emberek által meghatározott ünnepek ideje) és az ember 

(közeledés Istenhez a micvák által – egyéni, illetve közösségi szinten) szentségén. A szóbeli érettségi 

vizsga tartalmilag a következő témakörök köré szerveződik: 

 Tér: 
o Erec Jiszráel 

o Honfoglalás 

o Bét Hámikdás – Bét Kneszet 

 Idő: 

o Sábát 

o A három zarándokünnep 

o A félelmetes napok 

o Örömünnepek 

o A zsidó naptár 

o Böjt és gyász 

 

 Az ember mint egyén: 

o Kásrut 

o Zsidó szimbólumok és kegytárgyak 

o A zsidó élet körforgása 

o A zsidó esküvő 

o A 613 micva 

o A szent iratok 

o A háláchá 

o Zsidó filozófia 

o Az ima 

 

 Az ember és a közösség 
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o A zsidó nép gyökerei 

o A zsidó nép vezetői 

o Nők a Bibliában 

o Egy híres magyarországi rabbi 

o A zsidó közösség és a zsidó otthon 

o A zsidó nép őstörténete 

A szóbeli tételsor legalább 20 tételből áll, melyet évről évre legalább 30%-ban (20 tétel esetén 6 

tétel) módosítani kell. Minden tétel egy A és egy B feladatot tartalmaz, melyek között tartalmi 

összefüggés nincs.  

 
1. A zsidó naptár 
- Csillagászati háttér: nap, hét és hónap meghatározása holdciklus, napciklus magyarázata 

- Újhold: tanúskodás, kihirdetés, Hillél reformja, újholdi liturgia és szokások 

- Naptárismeret: hónapok felsorolása, és ünnepeik megnevezése 

- Különleges évek: Szombat év, Az 50. év, szökőév - Smitá és Jovél évek 

Fogalmak: újhold, a hónap megszentelése, dicsőítő zsoltárok, újhold megszentelése, szökőév (ros hodes, kidus háhodes, 

Hálél, kidus leváná, sáná meuberet)  

 

2. A három zarándokünnep 

- Peszáh: az ünnep forrása, a kovásztalanítás folyamata, a pászka (mácá) készítése, a szédereste lefolytatása, az egyiptomi 

kivonulás történetét tartalmazó könyv, a Hágádá ismerete, az ünnep különböző nevei és liturgiája, a félünnep 

- Sávuot: omerszámlálás, Lag baOmer, az ünnep forrása, a Tóraadás története, a Tízparancsolat jelentősége, a 

parancsolatok (micvák) felosztása, a betérés fogalma, az ünnep szokásai, az ünnep különböző nevei 

- Szukot: az ünnep forrása, a sátor jellemzői, a négy fajta növény, a félünnep, az ünnep nevei, Smini Áceret és Szimhát Torá 

Fogalmak: pészahi előkészületek, négy pohár bor, négy fiú, ómerszámlálás, 613 parancsolat, sátor, körmenet, Tóra 

örömünnepe, kohanita áldás, halottakra való emlékezés, az omerszámlálás 33. napja  

(szfirát háomér, tárjág micvot, hákáfot, birkát kohanim, mázkir, lag baomer)  

 

3. Örömünnepek 

- Hanuka: történelmi háttér, a gyertyagyújtás szertartása, az ünnep liturgiája, az ünnep folklórja 

- Purim: történelmi háttér, Eszter böjtje, a Megila olvasás szabályai, a négy purimi parancsolat (micva), az ünnep liturgiája és 

folklórja 

Fogalmak: Makkabeus felkelés, hanukai csoda, gyertyagyújtással kapcsolatos előírások, Eszter története, ajándékozás, 

ünnepi lakoma (pirszuméj niszá, nérot micvá, Megilát Eszter, misloách mánot, mátánot leevjonim, szeudát purim)  

 

4. Nagyünnepek 

- Zsidó Újév, (Ros háSáná): forrása, jelentősége, a sófárfújás szabályai, szertartás és liturgia, szimbolikus ételek 

- a megtérés tíz napja: szlihot, kivré cádikim, betoldások az imában, Gedáljá böjtje, Sábát Tsuvá 

- Engesztelés Napja (Jom Kipur): az ünnep szabályai, szertartása és liturgiája, egyéb szokásai 

Fogalmak: mézes alma, bűneinktől való megválás, fogadalmak feloldása, ünnepi viselet, Jónás könyve, kohanita áldás 

(táslich kápárot, hátárát nedárim, kitli, Kol Nidré, Neilá, Joná, Birkát Kohánim)  

 

5. Szombat (Sábát) 

- forrás: Sábát a Tórában 

- szabályok: a Sábát törvényei, a Sábát ünnepi rendje, 

- litugia: szertartások, áldások, használati eszközök 

- Sábát, mint pihenőnap: a Sábát jelentősége a zsidó családban és a zsidó nép történetében 

Fogalmak: szombat (Sábát) fogadása, szombat (Sábát) szentelés, 39 munkatilalom, hetiszakasz, prófétai szakaszok, 

életmentés, (Sábát) szombati előkészületek, szombati (Sábát) lakomák, szombat (Sábát) búcsúztatás (kabalat Sábát, kidus, 

párását hasávua, háftárá, pikuah nefes, hávdálá)  
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6. A zsidó étkezési szokások - Kóserság (Kásrut) 

- kóser fajták: állatok és halak, ismertetőjegyek 

- kóserolás: hús és edények, a kóser vágás 

- kóser konyha: tejes és húsos, berendezés 

- a kóserság jelentősége: a családban és a közösségben 

Fogalmak: „Ne főzd a gödölyét anyja tejében,” kóser bor, főzési szabályok, tejes – húsos szétválasztása, fogyasztható húsok, 

egyéb étkezési törvények (jájin neszech, bisul nochri, nevelá, tréfli, sechitá, tvilát kélim, hálávi, bászári)  

 

7. Zsidó szimbólumok és kegytárgyak 

Fogalmak: 

- szimbólumok: Izrael térképe és lobogója, Függetlenségi Nyilatkozat, Dávid csillag 

- kegytárgyak: imaszíjak, imalepel, szemlélőrojtok, ajtóra helyezett pergamentekercs, Tóratekercs és tartozékai, a fejfedő, 

hanukai gyertyatartó, kosszarvból készült kürt, serleg, naptár, illatos fűszer, pálmaág, kalács, (kalács)takaró, Szent könyvek, 

(tfilin, tálit, cicit, mezuzá, kipá, hánukiá, sófár, szidur, máhzor, luách, beszámim, luláv, bárhesz, bárhesztakaró, Tánáh) 

 

8. A zsinagóga és kialakulása 

- Pusztai Szentély (Miskán): forrása, terve, kivitelezője, berendezési tárgyak 

- Jeruzsálemi Szentély: építői, helye, célja és funkciója, történelmi háttér 

- Zsinagóga: célja és funkciója, berendezési tárgyai, tisztviselői, művészete, a zsinagóga, mint közösségi központ 

Fogalmak: oltár, gyertyatartó, Frigyszekrény, Tóraolvasó asztal, emelvény, a közösség és az előimádkozó helye, (bét 

hámikdás, bét kneszet, mizbéách, menóra, áron, sulhán, bimá, ezrát násim, minján, ámud)  

 

9. A zsidó közösség és a zsidó otthon 

- közösségi élet: jótékonyság, közösségi ima 

- családi élet: vendégfogadás, szemérmesség, tisztasági törvények 

Fogalmak: jócselekedetek, adomány, közösségi ima, szemérmetesség, rituális tisztasági előírások a családban (gemilut 

hászádim, cedáká, tfilá becibur, cniut, táhárát hámispáchá)  

 

10. A zsidó élet körforgása 

- születés: Körülmetélés (brit milá), névadás, az elsőszülöttek megváltása, a zsidó név jelentősége 

- búcsúzás: halál és temetés 

Fogalmak: körülmetélés, temető, sírkő, temetés (brit milá, bét háhájim, mácévá, kvurá)  

 

11. A zsidó esküvő 

- párválasztás: szabályok, felkészülés az esküvőre 

- esküvő: szabályok és szertartások, a résztvevők és feladataik 

- házasságlevél: szabályai szerkezete, tartalma 

Fogalmak: rituális fürdő, eljegyzés, gyűrűátadás, házasságlevél, vőlegény, menyasszony, tanuk, férj, feleség, házi béke, 

válólevél (mikve, éruszin, kidusin, „háré át mekudest li...”, ketuvá, hátán, kálá, édim, éset is, slom bájit, get)  

 

12. Gyász és böjt 

- közösségi gyász: böjtnapok (Gedáljá, Tévét 10., Támuz 17., Áv 9.), Jom háSoá 

- egyéni gyász: a temetés és a gyász szabályai 

Fogalmak: böjt, Szentélypusztulás, a halott előkészítése a temetésre, gyász, halálozási évforduló, gyászbeszéd (com, hurbán, 

táhárá, kádis, jórcájt, heszped)  

 

13. A zsidó nép gyökerei 

- ősatyák: történetük, szerepük a zsidó nép formálásban, leszármazottaik 

- ősanyák: történetük, szerepük a zsidó nép formálásban, leszármazottaik 

- a zsidó törzsek: kialakulásuk, a lévi törzs szerepe 

Fogalmak: Ősapák, ősanyák, kohaniták, leviták, izraeliták (Ávot, imáhot, Kohén, Lévi)  

 

14. A zsidó nép őstörténete 

- Egyiptom: a fogság évei 
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- Exodus: a kivonulás története, kinyilatkoztatás, néppé válás 

- vándorlás: negyven év a sivatagban, fontos események 

Fogalmak: egyiptomi fogság, a tíz csapás, kivonulás Egyiptomból, kinyilatkoztatás, manna (gálut micráim, jeciát micrájim, 

Mátán Torá, mán)  

 

15. A parancsolatok (micvák) 

- a micvák besorolása: a tórai és rabbinikus parancsolatok, parancsoló és tiltó micvák 

- a micvák jelentése: kapcsolat Isten és ember között, a micvák, mint a zsidó élet formálói 

Fogalmak: 613 parancsolat, a Tóra áldásai (tárjág micvot, birkát háTorá)  

 

16. Honfoglalás 

- Józsuá: a zsidó nép új vezetője, a Szentföld meghódítója 

- a hódítás: a kánaáni népek, az ország felosztása, a bírák kora 

Fogalmak: Jerikó, Jordán, Simon, filiszteusok, békeajánlat és háború (Jerichó, Járden, Simson, plistim)  

 

17. A zsidó nép vezetői 

- Kohén: kötelességei és jogai egykor és ma 

- király: kötelességei és jogai, Saul, Dávid, Salamon 

- próféta: a közvetítőIsten és ember között, a próféták szerepe az ókori izraeli társadalomban 

- Messiás: elképzelések a megváltás koráról 

Fogalmak: a kohén öltözete, áldozatok, Juda és Izrael, próféta (kehuná, trumá, hosen, urim vetumum, cic, korbánot, Jiszráel 

Jehudá, návi)  

 

18. Nők a Bibliában 

- ősanyák: történetük, szerepük 

- Sifrá és Puá: történetük, szerepük 

- prófétanők: történetük, szerepük 

Fogalmak: Debóra, (Dvorá), Mirjám, Eszter  

 

19. A szent iratok 

- Zsoltárok: kialakulásuk, a liturgiában betöltött szerepük 

- az öt tekercs: kialakulásuk, a liturgiában betöltött szerepük 

- Jób: a történet üzenete a zsidó gondolkodásban 

Fogalmak: Zsoltárok könyve, Prédikátor könyve, Siralmak könyve, Az öt tekercs (Tehilim, Kohelet, Échá, hámes Megilot)  

 

20. Vallási törvények (A háláhá) 

- a zsidó törvénykezés: a fontosabb jogforrások 

- a zsidó jog fejlődése: korszakok, jelentős személyek 

- a zsidó etika: a zsidó etika jellegzetességei 

Fogalmak: Szóbeli Tan, vallási bíróság (torá sebáálpe, Sulhán Áruh, bét din)  

 

21. Zsidó filozófia 

- Maimonidész élete 

- Maimonidész, mint rabbi, filozófus és orvos 

- Maimonidész munkássága, új gondolatai 

Fogalmak: 13 hitágazat (jud-gimel ikárim)  

 

22. Az ima 

- az imakönyv: felépítése, fontosabb részei 

- imák: kialakulásuk, időpontjaik 

- áldások: típusok és szabályok 

Fogalmak: Főbb imádságok, Az imák elnevezései (Smá, Smone eszré, Sáchárit, Minchá, Árvit)  
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23. Rabbinikus tevékenység Magyarországon 

Egy magyarországi rabbi élete és munkássága.  

 

24. Izrael földje (Erec Jiszráel) 

- Izrael a térképen: földrajzi elhelyezkedés, régiók 

- Izrael szentsége: források, az országhoz kötődő előírások, a letelepedés micvája 

- a modern Izrael Állam: kialakulása, jelentősége a zsidó nép életében 

Fogalom: Emlékezés napja, Függetlenség napja, Jeruzsálem napja (Jom háZikaron, Jom háÁcmáut, Jom Jerusálájim)  

5.3. Tantárgyi programok 

A tantárgyankénti helyi tantervek elektronikus mellékletben érhetőek el, külön bontásban az 1-4. és 

az 5-12. évfolyamokra. 

Az 1-4. évfolyam helyi tantervei a következő tantárgyakat érinti: magyar nyelv és irodalom, 

matematika, testnevelés és sport, környezetismeret, rajz és vizuális kultúra, technika, életvitel és 

gyakorlat, ének-zene, valamint a már szaktanárok által tanított angol nyelv, héber nyelv és vallástan. 

Az 5-12. évfolyamhoz a mellékletben a következő tantárgyi helyi tantervek tartoznak: magyar nyelv 

és irodalom, matematika, történelem és állampolgári ismeretek, angol nyelv, héber nyelv, biológia-

egészségtan, fizika, kémia, földünk és környezetünk, informatika, testnevelés és sport, technika és 

életvitel, rajz és vizuális kultúra, ének-zene, judaisztika, hon- és népismeret, dráma és tánc, 

természetismeret, művészetek, mozgóképkultúra és médiaismeret, filozófia. Valamint ide tartozik az 

osztályfőnöki órák tématerve. 

5.4. A pedagógiai program jogszabályi háttere 

A pedagógiai program kidolgozásakor a következő jogszabályokat vettük figyelembe:  

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 

 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról,  

 2013. évi LV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról, 

 110/2012. (VI. 4.) kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról, 

 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról,  

 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról, 

 30/2012. (IX. 28.) EMMI rendelet az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedésekről, 

 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 

irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról, 

 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, 

 59/2013 (VIII. 29.) EMMI rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának 

kiadásáról, 

 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, a pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a 

tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről. 
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Legitimációs záradék 

A Pedagógiai Program 2016. szeptember 1‐jétől hatályos. 

A dokumentumot a fenntartó székhelyén, az iskola könyvtárában, az igazgatói irodában lehet 

elolvasni, valamint megtekinthető az iskola honlapján és a Köznevelés Információs Rendszerének 

elektronikus felületén.  

A pedagógiai program felülvizsgálatára sor kerül jogszabályi előírás alapján, illetve jogszabályváltozás 

esetén, vagy ha módosítását kezdeményezi az intézmény nevelőtestülete, a diákönkormányzat, a 

szülői munkaközösség. A kezdeményezést és a javasolt módosítást az igazgatóhoz kell beterjeszteni. 

A pedagógiai program módosítási eljárása megegyezik megalkotásának szabályaival. 

 

Az intézményben működő egyeztető fórumok nyilatkozatai 

A pedagógiai programot az intézmény diákönkormányzata 2016. év április hó 13. napján tartott 

ülésén véleményezte, melyet aláírásommal tanúsítok. 

 

Kelt: Budapest, 2016. év április hónap 13. nap 

 

.............................................………                                                                 …..…………………………………………… 

diákönkormányzat képviselője                                                             diákönkormányzatot támogató tanár 

 

 

A pedagógiai programot a szülői szervezet (közösség) 2016. év április hó 12. napján tartott ülésén 

megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a szülői szervezet (közösség) a véleményezési jogát 

jelen pedagógiai program felülvizsgálata során, a jogszabályban előírtaknak megfelelően gyakorolta.  

 

Kelt: Budapest, 2016. év április hónap 13. nap 

 

............................................. 

                                                                           szülői szervezet (közösség) képviselője                                      
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A pedagógiai program elfogadásáról és jóváhagyásáról szóló záradék 

A pedagógiai programot/módosítását az intézmény nevelőtestülete 2016. év április hó 13. napján 

tartott értekezletén elfogadta. 

 

Kelt: Budapest, 2016. év április hónap 13. nap 

 

.............................................                                                    ............................................. 

hitelesítő nevelőtestületi tag                    P. H.                        hitelesítő nevelőtestületi tag 

 

A pedagógiai programot jóváhagyom. 

 

Kelt: Budapest, 2016. év április hónap 13. nap 

 

 

…..….…………………………………. 

       igazgató 

          P. H. 

 

Fenntartói jóváhagyó nyilatkozat 

Jelen pedagógiai program vonatkozásában a Budapesti Zsidó Hitközség mint az intézmény 

fenntartója egyetértési jogkört gyakorolt. Aláírásommal tanúsítom, hogy a fenntartó döntésre 

jogosult szerve, a MAZSIHISZ Oktatási Osztálya a pedagógiai program fenti rendelkezéseivel egyetért, 

azokat jóváhagyja.  

 

Kelt: Budapest, 2016. év április hónap 18. nap 

 

 

............................................. 

             


