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BEVEZETÉS 

A Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola a Kunszentmiklósi Református 
Egyházközség iskolája. Többcélú intézmény, egységes iskola. Intézményegységei: általános 
iskola és gimnázium, nyolc- és négyosztályos tagozattal. 

ISKOLÁNK BEMUTATÁSA 

Az itt élő kunok a XVI. század közepén Szegedi Kis István és Skarica Máté munkálkodása 
nyomán tértek át a protestáns hitre, e gyülekezetek alakulásukkal egy időben iskolát is 
szerveztek, ennek megfelelően a XVI. század második felétől e helyen is működött iskola. 

1679-t tekintjük a gimnázium alapítási évének, ami azt jelenti, hogy a Debreceni Kollégium 
partikulájaként az elemi szintnél magasabb fokú oktatás működött. 1814-ben lett a gimnázium 
önálló. 

1866-ban került az egyház élére Baksay Sándor nagytiszteletű úr, akivel új korszak kezdődött 
az iskola életében is. Nagy gondot fordított az iskola életének megújítására, e munka 
következményeként válhatott az intézmény 1913-ban Főgimnáziummá, ekkor már lányok is 
tanulhattak e falak között.  

1926-ban bensőséges ünnep keretében vette föl az iskola Baksay Sándor nevét. 1932-ben 
készült el a város központjában a gimnázium főépülete. 

A két világháború között különösen értékes munkát végzett id. Miklóssy János, az országos 
hírű atlétákat és úszókat nevelő, sportpályát és sportuszodát építő tornatanár, akinek 
tanítványai három ízben nyerték meg az országos atlétikai csapatversenyt. 

A második világháború megroppantotta iskolánkat is, 1948-ban a gimnáziumot államosították. 
Az államosított iskola két évig viselte még Baksay nevét, majd az 1950/51-es tanévtől 
Damjanich János nevét vette föl. 

1989-ben vették vissza elődeink a Baksay Sándor nevet, megszervezték az első öregdiák 
találkozót, ahol az iskola hírnevét öregbítő volt diákok Pro Schola emlékplakettet alapítottak.  

Az 1990/91-es tanévtől kezdődően indult újra – az országban harmadikként – a nyolcosztályos 
tagozat.  

1992. április 1-től a gimnázium és az internátus a Kunszentmiklósi Református Egyházközség 
tulajdonába került vissza.  Isten megáldotta az itt folyó munkát és húsz év alatt 
megduplázódott az intézménybe járó diákok száma annak ellenére, hogy a családok 
igényeinek megváltozása miatt az internátust meg kellett szüntetni, helyette 2000-ben 
általános iskola indult.  

A körülöttünk gyorsan változó világban ma is Isten igéje jelenti azt a biztos alapot, amire 
építhetünk, erre biztat bennünket iskolánk múltja és ez ad reményt a jövőre nézve is. 
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Az iskolában folyó nevelő-oktató munka elengedhetetlen belső feltétele a jól képzett, 
elkötelezett szaktanár, aki saját szakterületén naprakész tudományos ismeretekkel 
rendelkezik. Személyiségén keresztül képes arra, hogy az általa közvetített ismereteket 
hitelesen, az életkori sajátosságoknak megfelelő módszertani eszközökkel adja tovább. 
Hitben, egymás meggyőződésének tiszteletben tartására példát mutat, jelenlétével buzdít a 
közösségi életben való részvételre és áldozatvállalásra. 

Az iskola egyházi jellegéből fakadóan a belső feltételekhez tartozik, hogy az iskola munkáját 
intézeti lelkipásztor segíti, aki a hitoktatás mellett lelki gondozóként is jelen van az 
intézményben, illetve gondot fordít olyan hitéleti alkalmak szervezésére, ahol a gyerekek 
megtapasztalhatják a Krisztuskövetés szépségét és erejét. 

Minden dolgozó munkája akkor nyer értelmet, ha a gyermekekben és szüleikben megvan a 
készség az iskola rendjének, szellemiségének elfogadására. A belső feltételek legfontosabbika, 
hogy tehetséges, tanulásra és művelődésre kész, a keresztyén értékeket befogadó tanulóink 
legyenek. 

A belső feltételekhez tartozik az intézményen belüli kapcsolatrendszerek kiépítése minden 
irányban: pedagógus közösségek, diákcsoportok, szülői szervezet. 

Mindezen belső feltételek alapja a fenntartó gyülekezet közössége, ahol lehetőségünk van 
hitünket gyakorolni, a közösségi élet szabályait megtanulni, ahová nemcsak a diákévek alatt 
tartozhatunk, hanem életünk végéig otthont találhatunk. A református egyházközségen 
keresztül kapcsolódunk a Magyarországi Református Egyház közoktatási intézményeinek 
családjához és a világban található református közösségekhez. Élő kapcsolatunk van német 
testvériskolával. Diákjainknak lehetőségük van egyházi intézményeken keresztül külföldi 
tanulmányok folytatására. 

Az általános iskola felső tagozatán a diákok egyharmada, a gimnáziumi osztályokban a diákok 
fele a környező településekről jár iskolánkba. Negyven kilométeres körzetben nincs a 
környékünkön gimnázium, így fokozott felelősség hárul ránk, hogy az itt tanuló diákoknak a 
felsőfokú továbbtanuláshoz jó feltételeket biztosítsunk. Alkalmazkodnunk kell a demográfiai 
változásokhoz is, így fordulhat elő, hogy az évfolyamok között lényeges létszámbeli eltérés 
tapasztalható. A tanulók nagy része autóbusszal közlekedik, a menetrendhez 
alkalmazkodnunk kell. Ez a sajátos helyzet a tanórák, a választható foglalkozások és a 
szabadidős programok szervezésében külön odafigyelést igényel.  

Épületeink az elmúlt két évszázad különböző korszakait képviselik. A legrégibb az un. 
“öreggimnázium”. Itt működik a muzeális könyvtár és egy 240 fő befogadására alkalmas 
közösségi terem. 

A gimnázium főépületét 1932-ben adták át, ehhez néhány év múlva – mai szemmel – egy 
kisebb méretű tornaterem is épült. 
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Az 1964-ben átadott „új épület” elbontásra került, és helyét egy korszerű, szaktantermekkel, 
tornateremmel, osztálytermekkel ellátott épület vette át, melyet 2015. október 31-én adtunk 
át ünnepélyesen.   

A hetvenes években épült iskolaszárnyban került kialakításra általános iskola, melyet 2016. 
nyarán lebontottak, és 2017. szeptemberére egy új épület készült el. Az osztálytermek mellet 
kialakításra került két informatikaterem, egy nagylétszámú osztály befogadására is alkalmas 
olvasóterem, valamint rendezvények lebonyolítására is megfelelő tágas aula. 

Az épületetek 1,2 ha területen helyezkednek el, udvarunk lehetőséget ad mozgásra, a 
szabadidő eltöltésére.  

A gyerekek mindennapos mozgásának adnak teret az iskola szomszédságában található 
sportpályák és a városi sportcsarnok. Ezek az ingatlanok az Önkormányzat tulajdonában 
vannak, használatukra megállapodást kötöttünk. 

Jelenlegi létszámunkkal mindnyájan elférünk a kunszentmiklósi református templomban, ezen 
a helyen tartjuk közös, nagy rendezvényeinket. 

Jó kapcsolatra törekszünk a bennünket támogató alapítványokkal, egyesületekkel a várossal 
és azon településekkel, gyülekezetekkel, ahonnan diákjaink egy része érkezik. 

Külső feltételeinkhez tartozik az a vidék, ahol élünk. Körülöttünk helyezkedik el a Felső-
Kiskunsági Nemzeti Park, amely sokféle lehetőséget ad az élővilág megismerésére, a természet 
védelmének gyakorlására. 
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I. NEVELÉSI PROGRAM 

1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, 
ÉRTÉKEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI: 

 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 

A Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola a Magyar Köztársaság Alkotmánya 
és a Magyarországi Református Egyház Alkotmánya, valamint a lelkiismereti és 
vallásszabadságról és az egyházakról szóló hatályos törvények és jogszabályok szerint működő 
református közoktatási intézmény.  

Az iskola fenntartója a Kunszentmiklósi Református Egyházközség, vállalja az iskola 
fenntartásának terheit és segíti a szülőket abban a közös szolgálatban, hogy eleget tegyenek 
Jézus Krisztus parancsának: “Tegyetek tanítvánnyá minden népeket, tanítva őket,…”/ Máté ev. 
28, 19./ E krisztusi parancsnak engedelmeskednünk akkor is, amikor a nem református vallású 
keresztyén családok gyermekeit és a meg nem keresztelt tehetséges gyermekeket is 
szeretettel fogadjuk iskolánkban. 

 CÉL 

• Tanulóink nevelése kisgyermekkortól az érettségiig művelt, jellemes keresztyén 
emberekké, az egyetemes emberi értékek tisztelőivé, a magyar haza és a nemzet, 
hűséges, áldozatkész és alkotó polgáraivá legyenek, akik mindenkor készek az 
örökölt és jelenkori kultúra, valódi értékeit befogadni, gyarapítani, közvetíteni és 
továbbadni. Református tanulóinkat egyházunk hitvalló tagjaivá, a nem református 
tanulóinkat - vallásuk szabad gyakorlásának biztosítása mellett - saját felekezetük 
és hitvallásaik megismerésére és a református egyház megbecsülésére neveljük 
(MRE Köznevelési Törvénye 2014.) 

• Diákjaink találják meg Istentől rendelt hivatásukat.  
• Szeressék, hazánkat, nemzetünket, anyanyelvünket, hagyományainkat, ismerjék és 

tiszteljék más népek kultúráját, nyelvét.  
• Műveljék és őrizzék – Isten teremtésének rendje szerint – környezetüket, a 

természetet. Vigyázzanak életükre: testükre, lelkükre.  
• Tiszteljék szüleiket. 
• Legyenek figyelmesek a segítségre szorulókkal szemben, és ha ők szorulnak 

segítségre, tudják elfogadni azt.   
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2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK 

 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS REFORMÁTUS KERESZTYÉN PEDAGÓGIAI 
FELADATAI 

• A tanulói komplex személyiség fejlesztése, melynek része a kognitív és érzelmi 
formálás, valamint a cselekvésre buzdítás. 

• A teljes személyiség aktivizálása a belső motiváció felkeltése és ébren tartása által. 
• Célkitűzésrendszere és ajánlásai az élményt adó, személyiséget formáló, hitet 

ébresztő, a tanulók Isten általi megszólítottság tudatát erősítő attitűd kialakítása. 
• A tananyag átadása során figyelembe veszi az egyes korosztályok tipikus életkori 

sajátosságait és lehetséges élethelyzeteit, valamint lehetőséget kíván adni a 
tanulók és tanulócsoportok egyéni sajátosságai szerinti differenciálásra. 

• Módszertanában javasolt a korosztályszerű és változatos pedagógiai módszerek és 
igényes taneszközök használata. 

• Az aktív, cselekvő hit megélésére való buzdítás a diákok különböző 
élethelyzeteiben. 

• Fontosnak tartja a keresztyén nevelés három alappillérét (keresztyén család, 
keresztyén gyülekezet, keresztyén iskola), de számol azzal a szociológiai 
sajátossággal, hogy a tanulók egy része nem hitben élő családban nő fel, illetve 
nincsenek rendszeres gyülekezeti kapcsolódásai. Ennek ellensúlyozására fontosnak 
tartja a gyülekezetről és a hitéleti szokásrendszerről alapvető ismeretek átadását 
és azok beépülését. 

 ÉRTELMI NEVELÉS, OKTATÁS 

• Célunk, hogy a lelki neveléssel párhuzamosan az Istentől kapott tehetség 
kibontakoztatásához színvonalas, következetes oktatást biztosítsunk. 
Kisdiákjainkat szeretnénk megtanítani az alapvető tanulási készségek 
elsajátítására, alapot adva ezzel a középiskolai tanulmányokhoz. Gimnáziumi 
tanulóinknak biztosítjuk a felkészülést az érettségi vizsgára, megalapozzuk 
továbbtanulásukat. Mindkét iskolai formában törekszünk arra, hogy a 
kiemelkedően tehetséges fiatalok versenyeken mérhessék össze tudásukat és 
tehetségüket. 

Célunk elérését az alábbi dolgok segítik: 

• Az általános iskolában alapvető tanulási készségek elsajátítása, a tanulás 
megszerettetése. 

• A középiskolában a kétszintű érettségi vizsgakövetelményeit figyelembe vevő 
tárgyi tudás átadása. 

• A tanítási órák hatékonyságának biztosítása.  
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• Szakkörök szervezése, fakultációs tanulócsoportok kialakítása és működtetése. 
Háziversenyek szervezése, lebonyolítása, felkészítés a versenyekre. 

• Az egy osztályban tanító tanárok és az osztályfőnök kapcsolatának erősítése, a 
tantárgyi munkaközösségeken belüli kapcsolatok fejlesztése. 

• Emeltszintű érettségi tantárgyainak emelt óraszámban való tanítása. 

 TANULMÁNYI SZEMPONTBÓL A CÉLJAINK AKKOR TELJESÜLTEK, HA: 

• Az iskolai tanulmányi átlagok a 4,00 körül szóródnak.  
• Az általános iskolás tanulóink mindegyike középiskolában tanul tovább. 
• Gimnazistáink érettségi eredményei 4,00 körül szóródnak. 
• Egyetemre jelentkező továbbtanulóink a megfelelő tantárgyból a többletpont 

megszerzéséhez szükséges eredményű emeltszintű érettségi vizsgát tesznek. 
• Minél több diákunk középfokú nyelvvizsgát tesz, hiszen 2020-ban ez a 

felsőoktatásban bemeneti követelmény lesz. 
• Végzőseink találják meg az adottságaiknak megfelelő továbbtanulási 

lehetőségeket, s így hivatásukat. 
• A tanulmányi versenyeken országos és megyei eredményeket érünk el.  

 

 AZ IDEGENNYELV-OKTATÁS MÓDSZERTANÁNAK MEGÚJÍTÁSA 
INTÉZMÉNYÜNK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK RÉSZEKÉNT, DEKLARÁLT 
OKTATÁSI-NEVELÉSI MUNKÁNKKAL ÖSSZHANGBAN 

 

Iskolánk oktató-nevelő munkájának alapelveivel és céljaival összhangban, a megfogalmazott 
irányok mentén, a tanulók idegen nyelvi kompetenciáinak fejlesztésére külön figyelmet 
fordítunk. Változó világunkban elengedhetetlen, hogy az idegennyelv-tanítás a megváltozott 
tanulói, illetve munkaerő-piaci igényekhez folyamatosan képes legyen alkalmazkodni. A 
bevált, eredményesen működő módszertani gyakorlatok mellett, új gyakorlatokat is 
igyekszünk bevezetni, amelyek feltérképezéséhez, elsajátításához és bevezetéséhez célzottan 
keresünk segítséget. 

A Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Bölcsészettudományi Karának idegen nyelvi tanszékeivel, 
valamint a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Modern Nyelvek és Kultúrák Tanszékével olyan 
együttműködést alakítunk, amely lehetővé teszi számunkra, hogy a felsőoktatásban folyó 
kutatások legfrissebb eredményeivel és az ezekre épülő jó gyakorlatokkal megismerkedjünk, 
ezeket elsajátítsuk és saját oktatási-nevelési munkánkba beillesszük, így biztosítva a minőségi 
oktatatáshoz való hozzáférés jogát tanulóink számára. 

Az SZTE-n a Nyelvtanulással a boldogulásért EFOP-3.2.14-17-2017-00001 számú pályázat 
keretében Legyen Élmény a Nyelvtanulás Együtt (LÉNYEg) – Élményalapú nyelvtanulás és 
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nyelvoktatás címmel olyan új, informális módszertani anyagot dolgoztak ki, amely az 
idegennyelv-oktatás terén a változó világunk igényeit képes kielégíteni, valamint a tanulás- és 
neveléselmélet kutatási legfrissebb eredményeire támaszkodik. Iskolánk idegen nyelvi 
munkaközösségei az intézményünkben folyó idegennyelv-oktatás megújítása érdekében 
megismerkednek a kidolgozott élményalapú módszertannal. Az SZTE által kidolgozott és 
akkreditált pedagógustovábbképző programok elvégzésével, ill. az SZTE oktatói által tartott 
workshopokon, ismeretterjesztő előadásokon való részvétellel biztosítjuk, hogy 
nyelvtanáraink a gyakorlatban is elsajátítsák az új, informális, IKT-eszközökkel támogatott 
élményalapú nyelvoktatási és nyelvtanulási módszert. 

Az élményalapú tanulás alapja a nem frontális, hanem a nyelvtanulók saját élményein és 
tapasztalatain alapuló, a nyelvtanulót a tanulásba aktívan bevonó módszer, amely alternatív 
eszköztárral bővíti a hagyományos nyelvtanítás módszertanát olyan módon, hogy az idegen 
nyelvi kulcskompetenciák fejlesztése továbbra is fontos szerepet játszik, ugyanakkor a 
nyelvtanulók igényei, céljai meghatározzák a nyelvtanulás módját. 

Az élmény alapú nyelvtanulás célja, hogy a megszokott osztálytermi rutinok, a hagyományos 
oktatási formák, a tipikus nyelvtanulási feladatok helyett találjunk olyan eszközöket, 
tevékenységeket, módszereket, amelyek lehetővé teszik, hogy a tanulók teljességükkel 
vegyenek részt a tanulási folyamatban: olyan szemléletet és módszereket alkalmazunk, 
amellyel élmény a nyelvtanulás és amely célzottan növeli diákjaink motivációját, önbizalmát, 
miközben a kulcskompetenciák területein fejleszti idegennyelv-tudásukat, elsősorban a 
beszédkészségüket. 

Az élményalapú nyelvoktatás elemeit, ahogy azok az SZTE munkacsoportja által az EFOP-
3.2.14-17-2017-00001 számú pályázat keretei között kidolgozott Legyen Élmény a 
Nyelvtanulás Együtt (LÉNYEg) – Élményalapú nyelvtanulás és nyelvoktatás Módszertani 
Kézikönyvben szerepelnek, beépítjük idegen nyelvi képzésünk mindennapi gyakorlatába olyan 
módon, hogy a képzési programok már megfogalmazott céljai semmilyen mértékben ne 
csorbuljanak, hanem ezekkel kiegészüljenek. Ehhez a gyakorlatban elsődlegesen a kézikönyvet 
kísérő feladatgyűjteményt használjuk. (Mind a kézikönyvet, mind a kidolgozott 
feladatötleteket az SZTE munkacsoportja bocsátja rendelkezésünkre.) 

A megújulás egyik kiemelt feladata, hogy tanulóinknak segíthessünk olyan autonóm 
nyelvtanulókká válni, akik az iskolai kereteken kívül, illetve formális tanulmányaik befejezése 
után is képesek lesznek idegen nyelvi készségeiket fejleszteni, kompetenciáikat mélyíteni, a 
rendkívül gyorsan változó piaci igényekre személyes szinten is reagálni. Az eredményes 
nyelvtanulási minták elsajátítása a középiskolai nyelvoktatás feladata is, ezért ennek a 
mintának a megalapozása, bevezetése és használata idegen nyelvi munkaközösségünk 
feladata is. A hagyományos tananyagot kiegészítő és időnként felváltó, korszerű, a 
mindennapi életben használt, alkalmazásképes tudást célozzuk meg, mely a 
kulcskompetenciák mentén fejleszti diákjaink nyelvtudását, illetve erősíti a tanulásszervezési 
modellek, az egyént segítő módszerek kialakítását is. 
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 TEHETSÉGGONDOZÁS, FELZÁRKÓZTATÁS 

Kis- és nagydiákjaink sokféle családból, ötödik osztálytól több településről érkeznek különböző 
felkészültséggel, tudással, neveltséggel, közösségi élménnyel. Célunk, hogy a tanulók a 
magukkal hozott hátrányukból a lehető legtöbbet leküzdjenek. Ehhez minden 
rendelkezésünkre álló külső (gyülekezeti kapcsolat, alapítványok segítsége, pályázatok) és 
belső lehetőséget kihasználunk (egyéni foglalkozás, diákok közötti segítés a közösségi 
szolgálaton keresztül). 

Feladatunk, hogy a tehetségek és képességek kibontakoztatását emelt óraszámmal, 
szakkörökkel, egyéni foglalkozásokkal segítsük. Korrepetálással, felzárkóztató egyéni 
foglalkozásokkal segítünk azon tanulóinknak, akik nehéz körülmények között, vagy valamilyen 
képességzavarral, de jó képességekkel élnek. Rendszeres pályaválasztási tanácsadással 
segítjük tanulóinkat abban, hogy mindenki megtalálja Istentől kapott hivatását. 

Célunkat, akkor teljesítjük, ha minden általános iskolás diákunknak megadjuk a lehetőséget a 
középiskolai tanulásra, illetve a sokféle iskolából, különböző családi körülmények közül jövő 
gimnazistákat fel tudjuk készíteni a továbbtanulásra. 

 

 KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS, AZ ISKOLA SZEREPLŐINEK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL 
KAPCSOLATOS FELADATOK 

 KÖZÖSSÉGI ÉLETRE NEVELÉS 

Célunk, hogy az elsajátított lelki-szellemi tudás ne önző, vagy magába forduló embereket 
neveljen, hanem olyanokat, akik megszerzett tudásukkal, tapasztalatukkal a közösség javára 
tudnak élni. Diákjaink képesek legyenek a feszült helyzetek elhordozására, készek legyenek az 
őket ért örömök, fájdalmak, kudarcok feldolgozására, tudatosan figyeljenek környezetükben 
a segítségre szorulókra.  

Feladatunk a segítő közösségi nevelés - amelynek színtere a tanítási óra -, s melynek során a 
tudás megszerzése közben alapvető magatartásmintákat is elsajátítanak diákjaink. Nemcsak 
tantárgyi tudásra tesznek szert a tanulók, hanem példát kapnak pontosságból, 
következetességből, kötelességtudatból, odafigyelésből és megértésből. 

A közösségi életre nevelés feladata nagy részben az osztályközösségben történik, ahol az 
osztályfőnökökre fokozott felelősség hárul, hogy az általunk kívánatosnak tartott viselkedés 
kialakuljon. 
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Közösségi életre nevelés fontos színterei: a különböző önszerveződő csoportok, a DÖK, az 
ifjúsági csoportok, az SDG, az iskolai rendezvények, a farsang, a jótékonysági est, a sport- és 
diáknap, a tanulmányi kirándulások, a nyári táborok, gyülekezeti alkalmak. 

A cél teljesítésével akkor vagyunk elégedettek, ha tanulóink jól érzik magukat az 
intézményben, szívesen vesznek részt a rendezvényeken, van bátorságuk segítséget kérni és 
elfogadni. Megtalálják helyüket családjukban, barátaik között, a gyülekezetben. 

 KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT 

A közösségi életre nevelésnek fontos pedagógiai eszköze az 50 órás közösségi szolgálat, ami 
az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele (2011. CXC. Nemzeti köznevelésről 4.§ 6.§., 
NAT 110/2012. (VI. 04.) Korm. rendelet  20/2012. (VIII. 31.) 133.§  EMMI rendelet). 

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATI LEHETŐSÉGEK ISKOLÁNKBAN 

• öregdiák találkozó 
• korrepetálás, közös tanulás segítségre szoruló diáktárssal 
• versenyek szervezése, lebonyolítása 
• gólyabál 
• szalagavató bál 
• Mikulás délután szervezése, lebonyolítása  
• központi írásbeli felvételin diákok fogadása, kísérése  
• farsang 
• sírok gondozása a Felszegi temetőben (tanár, lelkész sírok) 
• ballagások  
• pakolás az iskolában 
• nyári  napközis tábor 
• könyvosztás (augusztus, szeptember) 
• könyvtár 
• hitélet 
• Közösségi szolgálat az iskola partnereivel 

Intézményünk együttműködési megállapodásokat kötött a helyi és környező települések 
református és római katolikus egyházközségeivel, önkormányzatokkal, óvodákkal, általános 
iskolákkal, könyvtárakkal és nonprofit egyesületekkel. Az érvényes együttműködési 
megállapodások és a hozzájuk tartozó jelentkezési lapok az iskola honlapjának „közösségi 
szolgálat” linkjén megtalálhatók. 

 

 EGÉSZSÉGNEVELÉS 
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Célunk, hogy elősegítsük a tanulók egészségfejlesztési magatartásának, életvitelének 
kialakulását annak érdekében, hogy minden felnövekvő diákunk képes legyen arra, hogy 
folyamatosan nyomon kövesse saját egészségi állapotát, érzékelje a belső és külső környezeti 
tényezők megváltozásából fakadó, egészségi állapotot érintő hatásokat és ez által képessé 
váljon az egészség megőrzésére. A teljes fizikai, szellemi és szociális jólét állapotának elérése 
érdekében a tanulók legyenek képesek arra, hogy meg tudják fogalmazni és meg tudják 
valósítani vágyaikat, hogy megtalálják a megfogalmazódott szükségleteikhez vezető, 
egészséget védő és a környezet védelmére is figyelő optimális megoldásokat, továbbá 
környezetükkel változzanak vagy alkalmazkodjanak ahhoz. 

 AZ EGÉSZSÉGNEVELÉSRE VONATKOZÓ CÉLOK ELÉRÉSÉT SZOLGÁLÓ 
LEGFONTOSABB FELADATAINK 

Az iskolai egészségnevelésnek ahhoz kell hozzájárulnia, hogy a tanulók kellő ösztönzést és 
tudást szerezhessenek egy személyes és környezeti értelemben egyaránt ésszerű, a 
lehetőségeket felismerő és felhasználni tudó, egészséges életvitelhez.  

• Értsék az egészséggel összefüggő kérdések fontosságát, legyenek képesek 
életmódjukra vonatkozóan helyes döntéseket, egészséges életvitelt kialakítani, 
konfliktusokat megoldani. 

• Fejlesszék a beteg, sérült és fogyatékkal élő embertársak iránti elfogadó és 
segítőkész magatartást. Ismerjék meg a környezet - háztartás, iskola és a 
közlekedés, veszélyes anyagok - leggyakoribb, egészséget, testi épséget 
veszélyeztető tényezőit. 

• Készüljenek fel a veszélyhelyzetek egyéni és közösségi szintű megelőzésére, 
kezelésére. 

Az egészséges életmódnak, életszemléletnek és magatartásnak szempontjából a tanulók az 
alábbi tevékenységeket az iskola pedagógiai rendszerén keresztül meg kell, hogy ismerjék: 

• önmaguk és az egészségi állapotuk ismerete 
• az egészséges testtartás, a mozgás ismerete 
• az értékek ismerete 
• az étkezés, a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe 
• a betegségek kialakulása és a gyógyulási folyamat 
• a barátság, a párkapcsolatok, a szexualitás szerepe az egészség megőrzésében 
• a személyes krízishelyzetek felismerése és kezelési stratégiák ismerete 
• a tanulás és tanulás technikája 
• az idővel való gazdálkodás szerepe 
• a rizikóvállalás és határai 
• a szenvedélybetegségek elkerülése 
• a tanulási környezet alakítása 
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• a természethez való viszony és az egészséges környezet jelentősége. 

Az egészséges, harmonikus életvitelt megalapozó szokások a tanulók cselekvő, tevékeny 
részvételével alakíthatók ki. 

Fontos, hogy az iskolai környezet is biztosítsa az egészséges testi, lelki, szociális fejlődést, 
ebben a pedagógusok életvitelének is jelentős példaértékű szerepe van. 

Célunkat akkor teljesíthetjük, ha diákjainkban sikerül kialakítani 

• az emberi környezet megóvását 
• az életminőség javítását 
• az egészség megőrzését 
• a kiegyensúlyozott élet biztosítását. 

 AZ ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI ALAPISMERETEK 

Célja, hogy megtanítsa a laikus elsősegélynyújtás alapismereteit addig, amíg a szakszerű 
segítség meg nem érkezik. A laikus elsősegélynyújtónak nem gyógyítania kell, hanem 
csökkentenie kell a baleset vagy rosszullét következményeit, lehetőleg megelőzni a további 
állapotromlást.  

Az elsősegélynyújtási alapismeretekre vonatkozó célok elérését szolgáló legfontosabb 
feladataink: 

• Az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet JESZ programiroda pályázatának köszönhetően 
iskolánk rendelkezik AED készülékkel és hozzátartozó oktatócsomaggal. Diákjainkat az 
elsősegély-nyújtás alapismeretei között megtanulják az újraélesztő készülék használatát. 

Célunkat akkor teljesítettük, ha tanulóink felismerik a segítségre szorulót és magabiztosan 
segítenek azon, akinek egészsége, élete veszélybe került. 

 KÖRNYEZETI NEVELÉS 

Célja, hogy elősegítse a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását 
annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezeti válság 
elmélyülésének megakadályozására elősegítve az élő természet fennmaradását és a 
társadalom fenntartható fejlődését. 

A környezeti nevelésre vonatkozó célok elérését szolgáló legfontosabb feladataink: 

• A környezeti nevelés a személyiségfejlesztő pedagógiai munka egy szelete, 
kiragadhatatlan része. A tanulók a környezeti nevelés során ismerjék meg azokat a 
folyamatokat, amelyek következményeként bolygónkon környezeti 
válságjelenségek mutatkoznak. 

• Ismerjék fel a társadalmi modernizáció pozitív és negatív következményeit. 
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• A tanulók kapcsolódjanak be a közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, 
gyarapításába. 

• Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk 
megelőzésére való törekvés váljék meghatározóvá. 

• Szerezzenek személyes tapasztalatokat az együttműködés, a környezeti 
konfliktusok közös kezelése és megoldása terén. 

• A tanulókban olyan szemléletet alakítsunk ki, ami a természet, a társadalom, a 
technika egységét megbontó problémák kulturális megoldására ösztönzi az 
ifjúságot. 

• A tanulóknak életkori sajátosságaiknak megfelelő képet kell adni a Földről és annak 
állapotáról. 

• Tudják értékelni a különböző társadalmi formációk és azok technikai fejlettségét és 
az élő környezet kapcsolatát. 

• Meg kell ismerniük Magyarország természeti múltját és jelenlegi helyzetét. 
• A környezeti nevelésben fontosnak tartjuk a család, a nyelv, a nemzet, a baráti 

közösség, az iskola, mint környezet elemzését. 
• Alapvető dolog a környezet és az egészség kapcsolatának megismerése. 
• A tanulók legyenek képesek értékelni lokális cselekedeteiket a globális problémák 

tükrében. 

Célunkat akkor teljesítettük, ha tanulóink az iskola befejezésekor saját életükre alkalmazni 
tudják az alábbi fogalmakat: 

• fenntartható fejlődés; a jelenlegi generációk szükségleteinek kielégítése olyan 
módon, amely nem veszélyezteti a jövő nemzedékek szükségleteinek kielégítését 

• a növekedés korlátai; a Föld és a földi erőforrások végességéből adódó korlátok, 
amelyek lehetetlenné teszik az emberiség lélekszámának és anyagi javainak 
folyamatos gyarapodását 

• alapvető emberi szükségletek; minden embernek és társadalomnak igénye és joga 
van a túléléshez szükséges energiához és anyagokhoz való igazságos és egyenlő 
hozzáférésre és a Föld lehetőségeihez mért kielégítő életminőség megvalósítására 

• az elővigyázatosság elve; a megfontolt és a nem kívánt következményekre is 
figyelemmel lévő, az ökológiai folyamatokba a lehető legkevésbé beavatkozó 
döntéshozatal szükségessége olyan esetekben, amikor nem ismerünk minden 
körülményt, és amikor az adott kérdésre vonatkozó tudományos álláspont 
megosztott 

• a kölcsönös függőség; a minden elem és életforma között fennálló kölcsönös és 
egyenrangú függőségi kapcsolatok a természeti rendszerekben. 
 

 FOGYASZTÓVÉDELMI NEVELÉS, GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI ISMERETEK 
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A fogyasztóvédelmi nevelés célja a diákokban kialakítani és fejleszteni a fogyasztói kultúrát az 
ahhoz tartozó gazdasági és pénzügyi ismeretek segítségével, kialakítani a tudatos, kritikus 
fogyasztói magatartást. 

Fogyasztóvédelmi nevelés elérésének legfontosabb feladatai: 

• A tanulók hatékony társadalmi beilleszkedéséhez, az együttműködéshez és 
részvételéhez elengedhetetlenül szükséges szociális és társadalmi kompetenciák 
tudatos, pedagógiailag megtervezett fejlesztése. 

• A társadalmi és állampolgári kompetenciák kialakítása, a jogaikat tudó a közéletben 
részt vevő és közreműködő tanulók képzése.  

• A versenyképesség erősítése. A fogyasztás során a tájékozódás képessége, a 
döntési helyzet felismerése és a döntésre való felkészülés. Hangsúlyozni kell a 
minőség és a biztonság szerepét a fogyasztás során, valamint a gazdaságosságot és 
a takarékosságot. 

A célokat akkor teljesítettük, ha diákok a saját életükre alkalmazni tudják a tudatos, kritikus 
fogyasztói magatartást. 

 HITRE NEVELÉS 

Célunkat akkor teljesítettük, ha tanulóink megismerik a kegyelemre utaltságukat, és 
elfogadják Istennek az Úr Jézusban felajánlott kegyelmét  s további életük során az egyház 
életébe való betagolódásuk megtörténik.  

Hittanoktatás és lelki nevelés: Alapelvek 

A református intézményünkben folytatott nevelő és oktató munkát a következő reformátori 
alapelvek határozzák meg: 

Sola Fide (egyedül hit), Sola Gratia (egyedül kegyelem), Sola Scriptura (egyedül Szentírás), 
Solus Christus (egyedül Krisztus) 

Ennek alapján a gimnáziumi hitoktatás és lelki nevelés célja, hogy diákjaink tudatos döntés 
alapján váljanak Krisztus követőivé, református keresztyénné. 

A kapott indíttatásokkal, bibliai megalapozottságú világnézetükkel legyenek sóvá és 
kovásszá. Erkölcsös és áldozatkész tagjai annak a kisebb, nagyobb közösségnek, ahova 
tartoznak, mindenekelőtt saját gyülekezetüknek és Anyaszentegyházunknak. Akiket Isten 
egyházi szolgálatra hív el azokat pedig segítsük el erre a felismerésre, döntésre. 

Az iskola elvárása hogy más felekezetű diákjaink, ismerjék és tiszteljék a református 
értékeket, szokásokat, hagyományokat, számukra pedig biztosítjuk a saját felekezetüknek 
megfelelő hitoktatás. 
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A hitet nem lehet tanítani, kiérdemelni, örökölni. Az Isten ajándéka. A tanítvánnyá tétel 
szolgálatában mindent megteszünk, hogy tanulóink hitismerete (hittanoktatás) és hite (lelki 
nevelés) egyaránt növekedne, gyarapodna. 

Hittanoktatás 

A diákok hitismeretét bővíti, hogy minden évfolyamon hetente két hit-és erkölcstan óra van.  
A diákok tanulnak bibliaismeretet, egyháztörténetet, dogmatikát, etikát, vallás-és 
felekezettudományt. Az órán szerzett tartalmi ismereteket értékeljük az érdemjegyekkel, 
osztályzatokkal. A gyülekezet és istentisztelet-látogatás a gyülekezetek lelkipásztorainak 
visszajelzése alapján a tanuló osztályzatán egy jegyet javíthat, illetve ronthat. A kötelező 
ünnepi istentiszteleti alkalmak szorgalmi jegyként kerülnek osztályozásra. A kötelező 
istentiszteleti alkalmakon kívül havonta egyszer tanulóinknak a saját gyülekezetükben, 
egyházközségük tagjaként kell részt venni. A konfirmáció előkészítése és a konformáció a 
lakóhely szerinti gyülekezeti közösségekben, a Református Egyházközségekben történik.  

Lelki nevelés 

A lelki nevelés célja, hogy diákjaink Isten Igéjével rendszeresen élő, imádkozó tagjaivá 
váljanak gyülekezeteinknek, egyházunknak. Ehhez elengedhetetlen egy evangéliumi légkör, 
példaadás. Erre olyan nevelők képesek, akik maguk is önként vállalják és érvényesítik a 
Református Közoktatási Törvényben foglaltakat. Ezen kívül iskola nevelőtestülete az ORTE 
„Etika Kódex”-ét fogadja el mértékadónak. Amit minden tanár személyesen kézbe kap. 

Iskolánk tanárai a tanévnyitó ünnepség keretén belül, fogadalmat tesznek arra, hogy az 
iskola nevelési elveivel és elvárásival, református szellemiségével egyetértve végzik Isten 
dicsőségére áldozatos munkájukat. Emellett természetesnek vesszük azt is, hogy tanáraink a 
saját gyülekezetük, egyházközségük alkalmaink vesznek részt.   

Alkalmaink 

• Minden tanévet tanévnyitó istentisztelettel nyitunk meg és zárunk. A tanévnyitó 
istentiszteleten a tanulók fogadalmat tesznek arra, hogy a református szellemiséggel 
megegyező módon Isten dicsőségére élnek és dolgoznak. 

• Minden értekezlet, ill. iskolai rendezvényt, ünnepség áhítattal kezdődik, vagy fejeződik 
be. A tanítás minden nap egy rövid rádiós áhítattal kezdődik. Előtte fakultatív 
lehetőségként a református hittan teremben áhítat van az érdeklődőd diákok számára, 
amit diákok is tarthatnak.  Az utolsó tanítási óra közös imádsággal fejeződik be. 

• A tantestületi tagok számára imádságos légkörben tanári bibliaórát tartunk miden 
hónapban egyszer. Ennek a tematikája változatos, a pedagógusok igényeit próbáljuk 
figyelembe venni. Minden lehetőséget és alkalmat kihasználunk arra, hogy 
pedagógusainkkal a keresztyén értékeket megismertessük és átadjuk. (Tanári 
kirándulás, értekezletek, stb.) 
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• Minden hónap elején mindenkinek kötelezően hókezdő áhítaton kell részt venni. 
Amelyre az iskolánk területfelvevő környékéhez tartozó lelkipásztorokat hívjuk meg 
szolgálni, a fenntartó gyülekezet lelkészei mellett. Hogy a gyülekezeti kötődését 
erősítsük tanulóinknak, minden félévben egyszer kollégiumi vasárnapot tartunk, 
amelyre családjaikkal együtt várjuk diákjainkat.  

• Két csendesnapunk van, a karácsonyi és a húsvéti. A reformációi és az áldozócsütörtöki 
megemlékezés egy-egy istentiszteleten történik. A reformációi úrvacsorával. 
Egyházzenei énekkincsünk megőrzésére zsoltáréneklő versenyt tartunk. Az adventi 
készülődés során adventi zenés áhítatok vehetnek részt iskolánk tanulói és tanárai. A 
reggeli rádiós áhítatok alakalmával tanáraink tesznek bizonyságot.  

• A Bocskai-vetélkedő játékos formában igyekszik a magyar, a református, az egyetemes 
és a helyi kultúra értékeit átadni a jövő nemzedéknek. A nyertes osztály vándor díja 
egy szablya. 

• A szalagavató ünnepségünk befejezése áhítat, záró áldás. A végzős tanulók 
ballagásának középpontjában a ballagási istentisztelet áll. Hitéleti tevékenységükért 
tanulóink a tanévzáró istentiszteleten jutalmat kapnak. A Mező Gábor díjat az a diák 
kapja, akinek hitélete, segítő szeretete példás. 

• Arra neveljük tanulóinkat, hogy egymást segítség, vállaljanak segítő szolgálatokat, a 
bevezetett közösségi szolgálat feltételei mellett, és azon felül is. 

• Mivel tanulóink nemcsak ebben a világban élnek, hanem e világ szerint is egyre több 
lelki problémájuk, terhük van. Különös és kiemelkedően fontos feladatunk a 
lelkigondozás. Mindez nemcsak a vallástanár, hitoktató feladata, hanem minden 
pedagógusé. A személyes beszélgetés tanácsolás egy egyházi iskola alapvető 
kötelessége és feladata.  Fontos szerepe van az iskolai pszichológusnak, akivel szemben 
alapvető követelmény a kiváló szakmai felkészültség és az iskola értékrendjét képviselő 
lelkiség. 

• A környező gyülekezetekkel való kapcsolattartás fontos alakalma, a gyülekezeti 
kiszállás, ahol a gyülekezethez tartozó diákjaink szolgálnak és tesznek bizonyságot és 
ismertetik meg iskolánk múltját és jelenét az ottani gyülekezetekkel a lelkipásztorok 
irányításával és vezetésével. 

Végül minden évben egy-egy választott Ige mentén ajánljuk magunkat, egész iskolánkat Isten 
szolgálatába, és végezzük az Ő dicsőségére a munkánkat.  
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3. A PEDAGÓGUSOK HELYI INTÉZMÉNYI FELADATAI, OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKA 

 A PEDAGÓGUSOK HELYI INTÉZMÉNYI FELADATAI 

 A NEVELÉSSEL-OKTÁSSAL LEKÖTÖTT MUNKAIDŐBEN ELÁTOTT 
FELADATOK 

• a tanítási órák megtartása 
• a munkaközösség-vezetői feladatok ellátása 
• az osztályfőnöki feladatok ellátása 
• énekkar, szakkörök vezetése 
• differenciált képességfejlesztő foglalkozások (korrepetálás, tehetséggondozás, 

felzárkóztatás, előkészítők) 
• könyvtárosi feladatok 
• eseti helyettesítések 
• diákönkormányzat munkájának segítése 

 A NEVELÉSSEL-OKTATÁSSAL LE NEM KÖTÖTT MUNKAIDŐBEN 
ELLÁTOTT FELADATOK  

• foglalkozások, tanítási órák előkészítése, 
• a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése, 
• az intézmény kulturális és sportéletének, versenyeknek, a szabadidő hasznos 

eltöltésének megszervezése, 
• diákönkormányzat munkájának segítése 
• gyermekfelügyelet, 
• tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása, 
• a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtása 
• eseti helyettesítés 
• a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység 
• az intézményi dokumentumok készítése, vezetése, 
• a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása, 
• az osztályfőnöki munkával összefüggő tevékenység heti két órát meghaladó része, 
• pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása, 
• a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel, 
• a munkaközösség-vezetés heti két órát meghaladó része, 
• az intézményfejlesztési és intézményi önértékelési feladatokban való 

közreműködés, 
• környezeti neveléssel összefüggő feladatok ellátása, 
• iskolai szertár fejlesztése, karbantartása 
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• pedagógiai program célrendszerének megfelelő, az éves munkatervben rögzített, 
tanórai vagy egyéb foglalkozásnak nem minősülő feladat ellátása, 

• a gyakornok felkészülése a minősítő vizsgára 
• pedagógus-továbbképzésben való részvétel 
• az érettségi, tanév végi, különbözeti, felvételi, osztályozó vizsgák lebonyolítása, 
• a tanulmányi versenyek lebonyolítása, 
• közösségi szolgálat lehetőségeinek ismertetése, támogatása 
• tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 
• felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, 
• iskolai kulturális és sportprogramok szervezése, 
• tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése 
• iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 
• tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű 

munkavégzés, 
• részvétel az intézmény belső szakmai ellenőrzésében, 
• osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 

 AZ OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKA TARTALMA, FELADATAI 

• Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, 
munkája során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. 

• Együttműködik az osztállyal, segíti a tanulóközösség kialakulását. 
• Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját.  
• Kapcsolatot tart az osztály szülői szervezetével.  
• Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi 

helyzetét. 
• Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület 

elé terjeszti.  
• Szülői értekezletet tart. 
• Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: digitális napló vezetése, 

ellenőrzése, félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok 
megírása, továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások 
igazolása, közösségi szolgálatos órákról való tájékoztatás és azok dokumentálása. 

• Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatait. 
• Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, 

kapcsolatot tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével. 
• Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok 

megoldására mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek 
szervezésében. 

• Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére.  
• Havi rendszerességgel órát látogat az osztályban.  
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4. KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI 
TEVÉKENYSÉGEK HELYI RENDJE 

 KIMAGASLÓ TELJESÍTMÉNYT NYÚJTÓ DIÁKOK TÁMOGATÁSA  

A pedagógiai munka része  

• a valamely területen kimagasló képességekkel rendelkező tanulók felismerése 
• a képességek sokoldalú fejlesztésének biztosítása (szakkörök, egyéni foglalkozások, 

tanulmányi kirándulások) 
• versenyekre, különböző projektmunkákra, való felkészítés 
• az elért eredménynek közzététele, publikálása. 

 BEILLESZKEDÉSI, TANULÁSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ 
PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGEK 

A pedagógiai munka része 

• a valamely területen nehézséggel küzdő gyermek problémájának felismerése 
• a szülők tájékoztatása az észlelt problémákról 
• szülői egyetértéssel szakmai segítségkérés a Református EGYMI-től 
• a szakértői vélemények figyelembevételével az egyéni képességekhez igazodó 

tanórai tanulás megszervezésének és értékelésének (differenciálás) biztosítása 
• az osztályközösségbe való beilleszkedés segítése 
• sikerélmény biztosítása. 

 A SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK  

A pedagógiai munka része  

• felismerni a nehéz körülmények között élő gyermekek helyzetét (nem csak anyagi 
természetűek jelenséges esetén is) 

• a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal való törődés 
• személyes törődés biztosítása (napközi, tanulószoba, mentortanár) 
• együttműködés a területileg illetékes gyermekjóléti szolgálattal 
• együttműködés a területileg illetékes keresztyén gyülekezetekkel 
• abban való segítségnyújtás, hogy a tanulók az elérhető forrásokhoz 

hozzájuthassanak (pályázatok, kérvények, alapítványi segítségek). 

 SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK 

• Figyelembe vesszük a szakértői véleményt, a szülők és a tanuló kérését az egyéni 
(differenciált) bánásmód kialakításánál. 

• Kiemelt figyelmet fordítunk az iskola és az osztályközösségbe való beilleszkedésre.  
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5. A TANULÓKNAK AZ INTÉZMÉNYI DÖNTÉSI FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTELI 
JOGAI GYAKORLATÁNAK RENDJE 

Az iskola tanulói a diákönkormányzaton keresztül vehet részt az iskola döntési folyamataiban. 

 DIÁKÖNKORMÁNYZAT 

A diákönkormányzat az iskola diákjainak érdekvédelmi és jogérvényesítő szervezete. A 
diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény 
működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A diákönkormányzat saját 
szervezeti és működési szabályzata szerint működik. Jogait a hatályos jogszabályok, 
joggyakorlásának módját saját szervezeti szabályzata tartalmazza. A működéséhez szükséges 
feltételeket az intézmény vezetője biztosítja a szervezet számára. 

A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény 
működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a diákönkormányzat készíti el és a 
nevelőtestület hagyja jóvá. Az iskolai diákönkormányzat élén - annak szervezeti és működési 
szabályzatában meghatározottak szerint - választott diákönkormányzat vezető, illetve az 
iskolai diákbizottság áll. 

A diákönkormányzat tevékenységét a diákmozgalmat segítő tanár támogatja és fogja össze, 
akit ezzel a feladattal – a diákközösség javaslatára – az igazgató bíz meg határozott, legfeljebb 
ötéves időtartamra. A diákönkormányzat minden tanévben – az iskolai munkarendben 
meghatározott időben – diákközgyűlést tart, melynek összehívását a diákönkormányzat 
vezetője kezdeményezi. A diákközgyűlés napirendi pontjait a közgyűlés megrendezése előtt 
15 nappal nyilvánosságra kell hozni. 

A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát az intézmény belső működésének 
szabályai között kell őrizni. A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, az iskola berendezéseit 
– az igazgatóval való egyeztetés után – használhatja. 

A diákönkormányzat véleményét – a hatályos jogszabályok szerint – be kell szerezni 

• az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt, 
• a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, 
• az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 
• a házirend elfogadása előtt 
• éves munkaterv tanulókat érintő programok vonatkozásában 

A vélemények írásos vagy jegyzőkönyvi beszerzéséért az intézmény igazgatója felelős. A 
jogszabály által meghatározott véleményeztetésen felül az intézmény nem határoz meg olyan 
ügyeket, amelyekben a döntés előtt kötelező kikérni a diákönkormányzat véleményét.  
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6. AZ ISKOLA KÖZÖSSÉGEINEK KAPCSOLATTARTÁSA 

 A FENNTARTÓ ÉS AZ INTÉZMÉNY 

Az intézmény és a fenntartó kapcsolattartásáról az igazgató gondoskodik.  

A kapcsolattartás az igazgatótanács ülésein valósul meg negyedévente legalább egy 
alkalommal. 

A fenntartó képviselője jelen van az igazgatóság hetente tartott megbeszélésein és a 
nevelőtestületi értekezleteken. 

 AZ IGAZGATÓSÁG ÉS A NEVELŐTESTÜLET 

A nevelőtestület különböző közösségeinek kapcsolattartása az igazgató segítségével a megbízott 
pedagógus vezetők és a választott képviselők útján valósul meg.  

A kapcsolattartás fórumai: 

• vezetői értekezlet (hetente) 
• az igazgatótanács ülése 
• munkaközösség-vezetők ülése 
• kibővített iskolavezetőség ülése 
• különböző értekezletek 
• megbeszélés (hetente erre a célra kijelölt nagyszünetben). 

Ezen fórumok időpontját az iskolai munkaterv határozza meg.  

Az igazgatóság az aktuális feladatokról a tanári szoba előterében elhelyezett hirdetőtáblán, 
digitális naplón keresztül, valamint írásbeli tájékoztatókon keresztül értesíti a nevelőket.  

A nevelők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy 
munkaköri vezetőjük, illetve választott képviselőik útján közölhetik az igazgatósággal.  

 A NEVELŐK ÉS A TANULÓK 

A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az 
igazgató tájékoztatja 

• az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén, 
•  a diákközgyűlésen évente legalább egy alkalommal,  
• a főépület előterében elhelyezett hirdetőtáblán keresztül folyamatosan, 
• az osztályfőnökökön keresztül az osztályfőnöki órákon.  
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A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanároknak 
folyamatosan szóban és írásban tájékoztatniuk kell.  

A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott 
képviselőik, tisztségviselők útján közölhetik az iskola igazgatóságával, a nevelőkkel és a 
nevelőtestülettel. 

 A NEVELŐK ÉS A SZÜLŐK 

A szülőket az igazgató - az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális 
feladatokról - a szülői szervezet ülésén, az osztályfőnök pedig írásban (digitális napló) vagy a 
szülői értekezleten keresztül tájékoztatja. 

A szülői tájákoztatására a tanulók egyéni haladásával kapcsolatosan az alábbi lehetőségek 
szolgálnak: 

• családlátogatások 
• szülői értekezletek 
• nevelők fogadó órái 
• nyílt tanítási napok 
• digitális naplón keresztüli vagy a tájékoztató füzetben való írásbeli tájékoztatók. 

A szülői értekezletek és a nevelők fogadóóráinak időpontját az iskolai munkaterv tartalmazza.  

A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott 
képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőtestületével. 

A szülők és más érdeklődők az iskola pedagógiai programjáról, szervezeti és működési 
szabályzatáról és házirendjéről az iskola honlapjáról tájékozódhatnak, valamint az iskola 
igazgatójától, igazgatóhelyettesektől az iskolai munkatervben meghatározott fogadóórákon 
kérhetnek tájékoztatást.  

 AZ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK NYILVÁNOSSÁGA 

Minden érdeklődő számára elérhető és megtekinthető. A pedagógiai program egy-egy példánya 
a következő személyeknél, illetve intézményeknél található meg: 

• az iskola fenntartójánál 
• az iskola irattárában 
• az iskola igazgatóságánál.  
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7. AZ ISKOLA VEZETÉSÉNEK ÉS KÖZÖSSÉGEINEK KÜLSŐ KAPCSOLATAI 

Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola igazgatóságának állandó 
munkakapcsolatban kell állnia a függelékben megjelölt intézményekkel és szervezetekkel:  

A munkakapcsolatok megszervezéséért és felügyeletéért az igazgató felel. 

 

8. TANULÓI JOGVISZONY LÉTESÍTÉSE, MEGSZŰNÉSE, FELVÉTELI ELJÁRÁS, 
FELVÉTELI VIZSGÁK 

 BELÉPÉS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBA 

Iskolánkba önkéntes elhatározásból, az intézményünk pedagógiai programjában foglaltakat 
elfogadó és támogató bármely magyar állampolgár gyermeke jelentkezhet. A Magyarországi 
Református Egyház Köznevelési Törvénye 2014. alapján biztosítjuk a református tanulók 
domináns jelenlétét. Az intézményünknek beíratási körzete nincs. 

Az első osztályba történő jelentkezés előfeltétele, hogy a gyermek rendelkezzen 
iskolaérettségi szakvéleménnyel az óvónőtől vagy a nevelési tanácsadótól.  

Az 1. osztályba történő felvételről az igazgató dönt. A felvételről illetve az elutasításról 
legkésőbb a jelentkezés határideje után két héttel tájékoztatni kell a szülőket. 

Az intézmény nem kötelező beiskolázási jellege miatt a felvételi eljárás során elutasított 
tanulók szüleinek jogorvoslat nem biztosítható. 

 FELVÉTEL A GIMNÁZIUM NYOLCOSZTÁLYOS TAGOZATÁRA 

Iskolánk nyolcosztályos tagozatára az általános iskola 4. osztályát végzett tanulókat várjuk. 
Intézményünkbe az a tanuló vehető fel, aki – szüleivel együtt - elfogadja az iskola Házirendjét 
és Pedagógiai Programját (írásban). Jelentkezni az Oktatási Miniszter rendeletének 
megfelelően, az általános iskolákban beszerezhető központi jelentkezési lapon lehet. A 
felvételről a Magyarországi Református Egyház Oktatási Törvénye által előírt református 
többség biztosításával az igazgató dönt.  

A nyolcosztályos tagozaton a felvételi eljárás során figyelembe vesszük a tanuló által hozott 
tanulmányi eredményeket, (a 3 osztály év végi és a negyedik osztály félévi eredményeiből 
számítunk hozott pontot) és a központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú 
feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga eredményeit.  

• A felvételi rangsorolás alapja az írásbeli felvételi és a tanulmányi eredmények 
összesített pontszáma 



Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola - Kunszentmiklós 

PEDAGÓGIAI PROGRAM } HELYI TANTERV 

    } 26 

• Figyelembe vesszük a sajátos nevelési igényű tanulók, illetve a beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók által hozott szakértői és 
rehabilitációs bizottság vagy nevelési tanácsadó szakvéleményét. 

• Az azonos tanulmányi eredményt elérő tanulók közül a rangsorolásnál előnyt 
élveznek a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók.  

• Tájékoztató beszélgetést szervezünk a jelentkezők és szüleik számára, melynek 
célja az iskola és az iskolai hitélet bemutatása 

• Lehetőség szerint lelkészi ajánlást kérünk.  

Saját általános iskolánk 4. osztályt végzett tanulóink felvételéről a 3. osztály évvégi és a 4. 

osztály félévi eredményeik alapján döntünk. 

 FELVÉTEL A GIMNÁZIUM NÉGYOSZTÁLYOS TAGOZATÁRA 

Az iskolánk négyosztályos tagozatára az általános iskola 8. osztályát végzett tanulókat várjuk. 
Intézményünkbe az a tanuló vehető fel, aki – szüleivel együtt - elfogadja az iskola Házirendjét 
és Pedagógiai Programját (írásban).  Jelentkezni az Oktatási Miniszter rendeletének 
megfelelően, az általános iskolákban beszerezhető központi jelentkezési lapon lehet. A 
felvételről a Magyarországi Református Egyház Köznevelési Törvénye által előírt református 
többség biztosításával az igazgató dönt.  

A felvételi rangsorolás alapja a központi írásbeli felvételi vizsgán szerzett pontszám és a felső 
tagozatban elért tanulmányi eredmények összesített pontszáma (5., 6., 7., év végi és a 8. félévi 
összes jegyből számított átlag). 

• Figyelembe vesszük a sajátos nevelési igényű tanulók, illetve a beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók által hozott szakértői és 
rehabilitációs bizottság vagy nevelési tanácsadó szakvéleményét. 

• Az azonos tanulmányi eredményt elérő tanulók közül a rangsorolásnál előnyt 
élveznek a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók. 

•  Tájékoztató beszélgetést szervezünk a jelentkezők és szüleik számára, melynek 
célja az iskola és az iskolai hitélet bemutatása. 

• Lehetőség szerint lelkészi ajánlást kérünk. 

 SAJÁT ÁLTALÁNOS ISKOLÁNKBÓL JELENTKEZŐKRE VONATKOZÓ 
ELJÁRÁS 

• A négyosztályos tagozaton felvételi vizsga nincs. 
• A négyosztályos tagozaton a felvételi eljárás során figyelembe vesszük az általános 

iskola felső tagozatából hozott tanulmányi eredmények átlagát: az 5.,6.;7. év végi 
és 8. félévi összes jegyből számítjuk az átlagot. 

• A jelentkezők rangsorolásának alapja a tanulmányi átlag. 
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• Figyelembe vesszük a sajátos nevelési igényű tanulók, illetve a beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók által hozott szakértői és 
rehabilitációs bizottság vagy nevelési tanácsadó szakvéleményét. 

• Az azonos tanulmányi eredményt elérő tanulók közül a rangsorolásnál előnyt 
élveznek a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók.  
 

9. BEIRATKOZÁS 

A sikeres felvételi vizsga után az éves munkatervben meghatározott időpontban (általában 
június végén) lehet beiratkozni a gimnáziumba személyesen, vagy a szülő útján az általános 
iskola megfelelő évfolyamának elvégzését tanúsító bizonyítványt, személyi igazolványt, 
születési anyakönyvi kivonatot, lakcímkártyát és társadalombiztosítási azonosító jelet kérünk. 

 

10. ÁTJÁRHATÓSÁG 

 ÁTVÉTEL A GIMNÁZIUMBA 

• A négyosztályos gimnáziumba tanév közben is be lehet iratkozni másik iskolából. 
Az egyes évfolyamokra való átvételről az iskola igazgatója dönt, adott esetben 
különbözeti vizsgákat írhat elő feltételként.  

• Tanulót más intézményből átvenni csak akkor lehet, ha a szülők elfogadták az iskola 
Pedagógiai Programjában és Házirendjében (írásban) foglaltakat. 

• A nyolcosztályos gimnáziumba csak különösen indokolt esetben veszünk fel 
jelentkezőt kizárólag csak különbözeti vizsgával.  

• Tanévközben átvett tanulóknak is felvételi beszélgetésen kell részt venni, ahol jelen 
vannak az illetékes igazgatóhelyettes, intézeti lelkész és az érintett osztályfőnök, a 
lelkészi ajánlást ebben az esetben is figyelembe vesszük. 

 BELSŐ ÁTJÁRHATÓSÁG 

A változtatási szándékot (középszintű, illetve emelt szintű érettségire felkészítő csoportok 
esetén) az igazgatóhoz beadott kérelemmel kell jelezni, aki a csoportlétszámok figyelembe 
vételével dönt a kérelemről és adott esetben különbözeti vizsgát írhat elő a változtatás 
feltételeként. Változtatás csak indokolt esetben szeptember 10-ig valamint a félévet követő 
hét naptári napon belül kérelmezhető. 

 

 

 ÁTVÉTEL MÁSIK ISKOLÁBÓL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBA 
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• A tanuló felvételéről az igazgató dönt. A tantárgyi rendszerek, tananyagok 
összevetése után az igazgató különbözeti vizsgát (vizsgákat) írhat elő. A felkészülési 
időre a diák felmentést kaphat az adott tárgyból. 

• Tanulót más intézményből átvenni csak akkor lehet, ha a szülők elfogadták az iskola 
Pedagógiai Programjában és Házirendjében (írásban) foglaltakat. 

 TANULÓI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE 

Az iskolai tanulmányok befejezése előtt a tanulói jogviszony megszűnik: 

• nem tanköteles tanuló esetén fegyelmi vétség miatt, 
• nem tanköteles tanuló esetén a megengedettnél több igazolatlan hiányzás miatt, 
• önkéntes iskolaváltoztatás miatt.  

Tanulmányok befejezésekor a tanulói jogviszony megszűnésének időpontját a közoktatási 
törvény szabályozza. 

 

11. TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK 

 BELSŐ VIZSGARENDSZER A GIMNÁZIUMBAN 

Az intézmény korábbi hagyományainak megfelelően a tanévek végén, külön meghatározott 
rendben, a tanulók "osztályvizsgát" tesznek. A vizsgák anyagát elsősorban az aktuális tanév 
anyagából állítjuk össze. Az írásbeli vizsgákon a tanulók által ismert mérési módszereket 
alkalmazzuk. Az írásbeli vizsga időtartama 1-3 óra lehet. A szóbeli vizsgák az igazgató által 
kijelölt 2-3 fős bizottságok előtt zajlanak. A szóbeli vizsgák tételeit legkésőbb február végéig 
ismertetni kell a tanulókkal. Egy-egy szóbeli vizsga időtartama 5-10 perc. A vizsgákról 
jegyzőkönyv készül. Ha a vizsgázó neki felróható okból nem jelenik meg a vizsgán, vagy a 
vizsgáról engedély nélkül eltávozik, vagy szabálytalanságot követ el, akkor vizsgajegye 
elégtelen. A vizsgajegy jelentős súllyal bír a tanév végi osztályozásnál, javasolt 1/3 részben 
beszámítani, azaz az évvégi eredményt az első félév, a második félév és a vizsgajegy átlaga adja. 
A vizsgajegy miatt azonban nem lehet eltérni sem pozitív, sem negatív irányban egynél több 
osztályzattal az addigi érdemjegyek átlagától. 
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A különböző évfolyamok vizsgáit az alábbi táblázat tartalmazza: 

VIZSGATERV 8 osztályos gimnáziumi tagozat  4 osztályos 
gimnáziumi tagozat 

  5.o 6.o 7.o 8.o 9.a 10.a 11.a  9.b,c 10.b,c 11.b,c 

magyar nyelv és  
irodalom 

SZ SZ   SZ  Í  SZ  Í 

történelem    SZ  SZ    SZ  

első idegen nyelv   SZ  SZ    SZ   

idegen nyelv /szabadon 
választott/ 

      
Í 

   
Í 

matematika 
 Í 

SZ 
  Í  Í  Í  Í 

fizika vagy kémia vagy 
biológia vagy földrajz 
 

vagy informatika 

     
SZ 

 
GY 

   
SZ 

 
GY 

 

biológia vagy fizika   SZ         

földrajz vagy kémia 
   SZ        

hittan      Í    Í  

informatika   GY         

 
ÖSSZESEN 

 
1 

 
2 

 
3 

 
2 

 
3 

 
3 

 
3 

 
 

3 
 

3 
 

3 

Amennyiben a faktként választott tantárgy(ak) szerepel a 10. tanévvégi vizsgák között, akkor 

abból kötelező vizsgázni.  
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 A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK VIZSGASZABÁLYZATA 

 A VIZSGASZABÁLYZAT CÉLJA  

Vizsgaszabályzatunk célja a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének 
szabályozása. A fenti jogszabályban foglalt szabályozás szerint a tanulmányok alatti vizsga 
(osztályozó vizsga, javítóvizsga, különbözeti vizsga)  

• követelményeit,  
• részeit (írásbeli, szóbeli, gyakorlati)  
• és az értékelés rendjét  

a nevelőtestület a pedagógiai program alapján határozza meg, és a helyben szokásos módon 
nyilvánosságra hozza. A tanulmányok alatti vizsgák lebonyolításakor figyelemmel kell lenni a 
köznevelési törvény végrehajtása érd ekében készül 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 65 - 
72.§ - ainak rendelkezéseire.  

A tanulmányok alatti vizsgák célja azon tanulók osztályzatainak megállapítása, akiknek félévi 
vagy év végi osztályzatait évközi teljesítményük és érdemjegyeik alapján a jogsza bályok és az 
intézmény pedagógiai programja szerint nem lehetett meghatározni. A szabályosan 
megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető.  

 

 A VIZSGASZABÁLYZAT HATÁLYA  

 

Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz:  

• osztályozó vizsgákra,  
• különbözeti vizsgákra,  
• javítóvizsgákra  

vonatkozik. Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság 
megbízott tagjaira.  

 AZ EGYES VIZSGATANTÁRGYAK RÉSZEI, KÖVETELMÉNYEI ÉS 
ÉRTÉKELÉSI RENDJE 

A vizsgatantárgyak követelményrendszere: 

Minden vizsgatantárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának az 
intézmény pedagógiai programjában található követelményrendszerével. A tantárgyi vizsgák 
témakörei függelékben megtalálhatók. 

A vizsga formái: 
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5-8. évfolyam. Ha a vizsga írásbeli részt is tartalmaz, akkor az írásbeli vizsgák időtartama 20-
45 perc hosszúságú. A szóbeli vizsga hossza 5-10 perc. 

9-12. évfolyam. Olyan tantárgyból, amelyből a tanuló intézményünkben érettségi vizsgát 
tehet, a vizsga minimum 60 perces írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll (kivétel a testnevelés, 
amelyből csak gyakorlati vizsgát kell tennie). 

Amennyiben a tanuló a tanulmányok alatti vizsgát több évfolyam anyagából kívánja letenni, 
akkor a vizsgákat minden évfolyam anyagából külön vizsgán kell megszereznie.   
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II. HELYI TANTERV 

1. A NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGHATÁROZOTT PEDAGÓGIAI FELADATOK 
HELYI MEGVALÓSÍTÁSÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYAI 

A köznevelés feladatai a Nemzeti alaptantervben (110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet 
melléklete) 

• nemzeti műveltség, a hazai nemzetiségek kultúrájának átadása, megőrzése, 
• egyetemes kultúra közvetítése, 
• erkölcsi érzék és  
• szellemi- érzelmi fogékonyság. 

A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott pedagógiai feladatok teljes összhangban vannak a 
református keresztyén nevelésben megfogalmazott elvárásokkal. 

A NAT-ban felsorolt feladatok megvalósítását erősíti, hogy az ifjúság nevelésében vállalt 
munkánkat Istentől kapott hivatásnak tekintjük, amelyben az egyetemes, örök értékeket 
számunkra Isten igéje közvetíti. A magyar református keresztyén hagyományok segítenek 
abban, hogy iskoláinkból, családjukat, gyülekezetüket, hazájukat szerető, az egyetemes 
kultúra iránt fogékony erkölcsös fiatal emberek kerüljenek ki. 

E feladatok megvalósításában a legfontosabb szempont, hogy iskolánk nevelő-oktató 
munkáját minden nap átjárja a keresztyén életgyakorlat, Isten igéjének útmutatása és az a 
felelősség és öröm, hogy mindent Isten dicsőségére és egymás épülésére tehetünk. 

1.1. A PEDAGÓGIAI FELADATOK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZERVEZETI FORMÁI 

• általános iskola 
• nyolcosztályos gimnázium 
• négy osztályos gimnázium. 

1.2. A PEDAGÓGIAI FELADATOK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZÍNTEREI 

• tanórai munka 
• tanórán kívüli tevékenységek az iskolában 
• tanórán kívüli tevékenységek a gyülekezetekben 
• tanórán kívüli tevékenységek a közösségi szolgálatban. 

Az 1.1 és az 1.2, felsorolt szervezeti egységek működésének és a pedagógiai feladatok 
megvalósításának részletes szabályait a Nevelési program, a Szervezeti és Működési 
Szabályzat és a Házirend tartalmazzák.  



Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola - Kunszentmiklós 

PEDAGÓGIAI PROGRAM } HELYI TANTERV 

    } 33 

2. VÁLASZTOTT KERETTANTERV, ÓRATERVEK 

Az 51/2012. (XII.21.) számú EMMI rendelet mellékletében kiadott kerettanterv szerint 
folytatjuk nevelő-oktató munkánkat 2013. szeptember 1-től. 

A kerettanterv alapján készült helyi tanterv elkészítésénél a református egyház 
szellemiségének elemeit a Református Pedagógiai Intézet ajánlásai szerint építettük be. 

2.1. TANTÁRGYI STRUKTÚRA ÉS ÓRASZÁMOK 

2.1.1. SZABADON VÁLASZTHATÓ ÓRAKERET 

Az 1-10. évfolyamon a szabadon választható órakeret kötelezően választható óraként épül be 
az óratervbe. 

Az óraszámok elosztásánál elsősorban az alapkészségek és a tehetséggondozás szempontjai 
érvényesülnek. Ennek megfelelően, a magyar nyelv, a matematika, az idegen nyelv, a 
természettudomány tárgyai, a történelem és az informatika képzés kap órákat. 

2.1.2. EGÉSZ NAPOS ISKOLA AZ 1-2. ÉVFOLYAMON 

Az oktatás megszervezése a délelőtti és a délutáni tanítási időszakban történik, amikor is a 
tanulók elsajátítják az új ismereteket, tananyagot, és a következő tanítási napokra is 
felkészülnek. Ez a neveléstípus egész nap biztosítja a tanulók egyenletes terhelését. 
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2.1.3. ÓRATERVEK 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam általános iskola 

Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 
Magyar nyelv és irodalom 8* 8* 8* 7* 
Idegen nyelvek       2 
Matematika 5* 5* 5* 5* 
Erkölcstan (hittanhoz) 1 1 1 1 
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 
Informatika    1* 

Szabadon tervezhető órakeret 
* 
Magyar (1) 
Matem. (1) 

* 
Magyar (1) 
Matem. (1) 

* 
Magyar (2) 
Matem. (1) 

* 
Magyar (1) 
Matem. (1) 
Inf. (1) 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 
Hittan (kötelezőn felüli része) 1 1 1 1 
Egyházi ének   1  
Össz. óraszám 26 26 27 28 
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Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam, általános iskola 

Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 5* 5* 4* 4 

Idegen nyelvek 3 3 3 3 

Matematika 4 5* 4* 4* 

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek 

2 2 2 2 

Erkölcstan (hittanhoz) 1 1 1 1 

Természetismeret 2 2   

Biológia-egészségtan   2 2* 

Fizika   2 2* 

Kémia   2* 2 

Földrajz   1 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Dráma és tánc 1    

Informatika 1 1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1  

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 

* 
Magyar (1) 
Inf. (1) 

* 
Magyar (1) 
Matem. (2) 

* 
Magyar (1) 
Mat. (1) 
Kémia (1) 

* 
Mat. (1) 
Bio. (1) 
Fiz. (1) 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 

Hittan (kötelezőn felüli része) 1 1 1 1 

Egyházi ének  1    

ÖSSZ. ÓRASZÁM 30 29 32 32 
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Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium 

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

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 
I. idegen nyelv 4* 4* 3 4* 
II. idegen nyelv 3 3 3 3 
Matematika 5* 4* 4* 4* 
Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek 

2 3* 3 3 

Etika a hittan óraszámba integrálva     (1)   
Biológia – egészségtan   2 2 2 
Fizika 2 2 2   
Kémia 2 2     
Földrajz 2 2     
Ének-zene 1 1     
Vizuális kultúra 1 1     
Dráma és tánc 1       
Művészetek: ének, egyházi ének 
vizuális kultúra 
mozgóképkultúra és médiaismeret 

    
1e 
 

1 

 
1 
1 

Informatika 2* 2*     
Életvitel és gyakorlat        1 
Testnevelés és sport 5 5 5 5 
Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 

* 
Idegenny.(1) 
Matem. (2) 
Inf. (1) 
 

* 
Idegenny(1) 
Mat. (1) 
Tört. (1) 
Inf. (1) 

6 
6 
Idegenny(1) 
Mat. (1) 

Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35 35 
Hittan (kötelezőn felüli része) 2 2 2 2 

Egyházi ének   1e  
ÖSSZ. ÓRASZÁM 37 38 37 37 
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Óraterv a kerettantervekhez – 5-12. évfolyam, gimnázium 

Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 9. évf. 10. 
évf. 

11. 
évf. 

12. 
évf. 

Magyar nyelv és 
irodalom 5* 4 3 4 4 4 4 4 

I. idegen nyelvek 4* 4* 3 3 4* 4* 3 3 
II. idegen nyelv      2* 2*  3 3 3 3 
Matematika 4 5* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 
Történelem, 
társadalmi és 
állampolgári ism. 

  2 2 3* 3* 3 4* 

Erkölcstan(hittanhoz) (1) (1) (1) (1)     (1)   
Társadalomi, 
állampolgári és 
gazdasági ismeretek 

2 2       

Természetismeret 2 2             
Biológia-egészségtan     2 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 1 1     
Vizuális kultúra 1 1 1 1 1 1     
Dráma és tánc  1       1       
Művészetek: 
vizuális kultúra 
mozgóképkultúra és 
médiaismeret 

            
1 
 

1 

1 
 

1 

Informatika   1 1 1 2* 2*     
Technika, életvitel és 
gyakorlat  1 1 1         1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 5 5 5 
Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető 
órakeret 

* 
Magy.(1) 
Idegny. (1) 

* 
Idegenny(1) 
Matem.(2) 

* 
Mat.(1) 
Idegny.(2) 

* 
Ideny.(2) 
Mat.(1) 

* 
Idegen(1) 
Mat.(1) 
Inf.(1) 
Tört.(1) 

* 
Idegen.(1) 
Mat.(1) 
Tört.(1) 
Inf.(1) 

6 
6 
Tört.(1) 
Mat.(1) 

Rendelkezésre álló 
órakeret 28 28 31 31 35 36 35 35 

Hittan kötelezőn 
felüli része 1 1 1 1 2 2 2 2 

Egyházi ének 1 1       
ÖSSZ.ÓRASZÁM 30 30 32 32 37 38 37 37 



 

 

2.2. CSOPORTBONTÁSOK ELVEI 

A csoportbontások kialakításánál elsősorban az alapkészségek fejlesztése, a tehetséggondozás 
és a nevelés szempontjai érvényesülnek megkülönböztetett figyelmet fordítva az idegen 
nyelv, az informatika és matematika oktatására. Törekszünk arra, hogy a testnevelés órákat 
fiú-lány bontásban tudjuk megtartani. Idegennyelv oktatásnál a csoportlétszám nem 
haladhatja meg a 20 főt. 

A csoportbontásokról az igazgató dönt a munkaközösségek véleménye alapján, figyelembe 
véve a tanulók finanszírozott heti foglalkoztatási időkeretét. 

2.3. KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGIRE VALÓ FELKÉSZÍTÉS 

• A következő tantárgyakból vállaljuk a felkészítést középszintű érettségire: magyar 
nyelv és irodalom, idegen nyelvek (angol, német, francia), matematika, 
történelem, biológia, fizika, kémia, földrajz, informatika, testnevelés, református 
hittan, katolikus hittan, ének-zene, rajz vizuális kultúra.  

• A középszintű érettségire bocsátás feltétele a helyi tantervben meghatározott 
követelmények teljesítése. 

• A középszintű érettségi témakörei függelékben találhatók. 

2.4. EMELTSZINTŰ ÉRETTSÉGIRE VALÓ FELKÉSZÍTÉS 

A következő tantárgyakból tartunk emeltszintű felkészítést: magyar nyelv és irodalom, idegen 
nyelvek (angol, német, francia), matematika, történelem, biológia, fizika, kémia, földrajz, 
informatika, testnevelés.   
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2.5. VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK 

A diákoknak a 11-12. évfolyamon van lehetősége tantárgyak közül választani a szabadon 
tervezhető órakeret adta lehetőségeket figyelembe véve.  

• Az emeltszintű érettségire felkészítő órák a fakultációk, csoport létszámot 
(minimum 8 fő) figyelembe véve heti két vagy három óra. Jelentkezési határidő az 
előző tanév május 20-a. 

• A középszintű érettségire felkészítő foglalkozások az érettségi előkészítők, a 
csoport óraszámáról a tanulók finanszírozott heti foglalkoztatási időkeretét 
figyelembe véve az igazgató dönt. Jelentkezési határidő az előző tanév május 20-a. 

Magyar Emeltszintű érettségire készít fel 
 2 év, osztályozás együtt az alapórával 

Matematika Emeltszintű érettségire készít fel 
2 év  (külön csoport heti 7 óra) 

Történelem Emeltszintű érettségire készít fel 
2 év, osztályozás együtt az alapórával 

Angol, német, francia Emeltszintű érettségire készít fel 
2 év, osztályozás együtt az alapórával 

Fizika Emeltszintű érettségire készít fel,  
2 év, 11. évfolyamon együtt osztályozva az alapórával, 12.-ben önálló 
tantárgyként szerepel és osztályzatot kap 

Kémia Emeltszintű érettségire készít fel 
 2 év, önálló tantárgyként osztályzatot kap 

Biológia Emeltszintű érettségire készít fel 
 2 év, osztályozás együtt az alapórával 

 

 

Informatika 

11.-ben felkészítés a középszintű 
érettségire 
önálló tantárgyként osztályzatot 
kap 

12.-ben emeltszintű érettségire 
készít fel 
az 11-es anyagra épülve 
(programozás), önálló 
tantárgyként osztályozva 

Ének Középszintű érettségire készít fel 
1 év, önálló tantárgyként osztályozva 

Rajz 1 éves felkészítés középszintű érettségire 
 önálló tantárgyként osztályozva  

Hittan 1 éves felkészítés középszintű érettségire 
osztályozás együtt az alapórával 

Földrajz Középszintű érettségire készít fel 
1 év, önálló tantárgyként osztályozva 

Testnevelés 2 éves felkészítés középszintű érettségire 
osztályozás együtt az alapórával 
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2.6. VÁLASZTHATÓ FOGLALKOZÁSOK 

• A fakt felvétel követelményei: 
o Az adott tantárgyból az évvégi osztályzat minimum közepes 
o Amennyiben a faktként választott tantárgy szerepel a 10. tanévvégi vizsgák 

között, akkor abból kötelező vizsgázni, és minimum közepes eredményt kell 
elérni  

• Aki 11. évfolyam végén fakultációt szeretne felvenni, annak 2 éves kurzusok esetén 
a 11. évfolyam tananyagából augusztus végén különbözeti vizsgát kell tennie. 

• Fakultációt leadni írásbeli kérelemre lehet. A kérelem beadásának határideje: 
május 20. 

• Szakkörök 
3-12. évfolyamokon szakkörök működnek a diákok érdeklődését figyelembe véve. A szakkör a 
diákok tehetségét segíti felismerni és kibontakoztatni. Ez a forma alkalmas arra, hogy 
differenciáltan fejlessze a tanulókat, segítse őket az iskolán kívül is elismertetni munkájukat, 
versenyeken és egyéb projektekben. Ide soroljuk a különböző művészeti köröket, dráma játék, 
színjátszás, kamaramuzsika, kézműves foglalkozások stb. 

Az igények felmérése a tanév első hetében történik. A foglakozás időtartamáról, 
gyakoriságáról a tanulók finanszírozott heti foglalkoztatási időkeretét figyelembe véve az 
igazgató dönt. 

• Korrepetálás 

3-12. évfolyamokon van lehetőség a diák igényeit figyelembe véve korrepetálás tartására. Ez 
a foglalkozás azokat a hátrányokat egyenlíti ki, ami a tanulót akadályozza abban, hogy a 
csoportjával megfelelő ütemben együtt haladjon a tanulmányaiban. 

Az igények felmérése a tanév első hetében történik. A foglakozás időtartamáról, 
gyakoriságáról a tanulók finanszírozott heti foglalkoztatási időkeretét figyelembe véve az 
igazgató dönt. 

• Sportkör 

A mindennapos testnevelés megszervezését segíti a Diáksport Egyesület.  

Évente együttműködési megállapodást köt az iskola a DSE-vel, amiben rögzítik az edzések és 
támogatott foglalkozások számát.  

 

2.7. A SZABADON VÁLASZTHATÓ ÓRÁK ÉS EGYÉB FOGLALKOZÁSOK ESETÉBEN A 
PEDAGÓGUS VÁLASZTÁS SZABÁLYAI 

• A szabadon választható tantárgyak esetében a jelentkezés alkalmával írásban 
kérdezi meg az iskola a diákokat arról, hogy személy szerint melyik pedagógussal 
dolgoznának együtt szívesen. A tantárgyfelosztásnál az igazgató lehetőség szerint 
figyelembe veszi a diákok kérését. 
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• A választható foglalkozásokat mindig az adott alkalmat vezető pedagógus hirdeti 
meg, a diák tudja, hogy kinek a programjára jelentkezik. 
 

3. AZ OKTATÁSBAN ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK, TANULMÁNYI SEGÉDLETEK ÉS 
TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI 

3.1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK 
KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI 

A pedagógus joga, hogy a helyi tanterv alapján a szakmai munkaközösség véleményének 
kikérésével megválassza az alkalmazott taneszközöket, ruházati és más felszereléseket. A 
pedagógus – a minőség, típus és ár megjelölése nélkül – csak olyan ruházati vagy más 
felszerelés beszerzését kérheti a tanulótól, amely nélkülözhetetlen az általa tartott tanórai 
foglalkozáson való részvételhez, illetve a tanított tananyag elsajátításához, és amelyet a 
tanórai foglalkozáson egyidejűleg minden tanulónak rendszeresen alkalmaznia kell.  

Az igazgató a hatályos iskolai tankönyvellátást szabályzó EMMI rendeletben meghatározott 
időpontig minden évben tájékoztatja a nevelőtestületet, az iskolai szülői szervezetet és az 
iskolai diákönkormányzatot azokról a tankönyvekről, tanulmányi segédletekről, 
taneszközökről, ruházati és más felszerelésekről, amelyekre a következő tanévben a nevelő és 
oktató munkához szükség lesz. Tájékoztatjuk a szülőket az iskolától kölcsönözhető 
tankönyvekről, taneszközökről és más felszerelésekről, valamint arról is, hogy az iskola milyen 
segítséget tud nyújtani a szülői kiadások csökkentéséhez. 

A Szülői Szervezet ruházati és más felszerelések megvételével kapcsolatosan a szülőkre háruló 
kiadások tekintetében korlátozásokat állapíthat meg. A korlátozás nem járhat azzal a 
következménnyel, hogy kizárja az e fejezetben meghatározott ruházati és más felszerelések 
megvételét. 

Iskolánk pedagógusai a helyi tanterv alapján, e fejezet rendelkezéseinek betartásával, a 
szakmai munkaközösség véleményének kikérésével választják meg az alkalmazott 
tankönyveket, tanulmányi segédleteket, taneszközöket, ruházati és más felszereléseket. 

Pedagógusaink nem választhatnak olyan tankönyvet, amelynek igénybevétele az iskolai 
tankönyvrendelés és tankönyvellátás jogszabályban meghatározott rendje szerint nem 
biztosítható valamennyi tanulónak. 

Tanítási év közben a meglévő tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök, ruházati és 
más felszerelések beszerzésére vonatkozó döntés nem változtatható meg, ha abból a szülőre 
fizetési kötelezettség hárul. 

A tankönyvrendelés elkészítését az iskolában működő szakmai munkaközösségek 
koordinálják.  
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A tankönyvrendelésbe a pedagógus csak olyan tankönyv felvételét javasolhatja, amely 
megfelel az alkalmazott tantervnek és amelyet a tantárgy tanulása során a tanulók 
rendszeresen használnak. 

 

4. AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA ÉRTÉKELÉSI RENDSZERE 

4.1. AZ ÉRTÉKELÉS ALAPELVEI  

• személyre szóló legyen 
• ösztönző hatású legyen 
• nem lehet megtorló, fegyelmező jellegű 
• a szóbeli és írásbeli értékelés egészséges aránya biztosított legyen 
• folyamatos legyen 
• kiszámítható legyen 
• legyen tárgyszerű (mit, hol, miben hibáztunk, hogyan lehetséges a javítás) 
• megfelelő légkörben történjen (minimális stressz mellett). 

Ahhoz, hogy ezek az alapelvek megvalósulhassanak, világosan megfogalmazzuk és a tanévek 
elején a tanulók tudomására hozzuk az egyes tantárgyak követelményeit. Az egységes 
követelményrendszert minden tanár köteles betartani. 

4.2. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁSOK MÓDJAI 

Szóbeli: 

• feleltetés 
• kiselőadás 
• beszámoló 
• gyűjtőmunka 
• a tanulók munkájának folyamatos megfigyelése 
• rendezvényeken, versenyeken nyújtott teljesítmény. 

Írásbeli 

• diagnosztizáló mérés a tanév során differenciáláshoz 
• formatív mérések (röpdolgozat, témazáró)  
• szummatív mérés félévkor, tanév végén, melyeknek meghatározó szerepe van a 

tanuló minősítésében 

• tanulmányi versenyeken nyújtott teljesítmény. 

Az írásbeli beszámoló korlátai 

Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai 

• Az egész napos iskola osztályaiban (1-2.): 
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• a házi feladatok elkészítése az önálló tanulás keretében történik. 

• Az olvasási készség megfelelő szintű kialakításához az otthoni gyakorlás szükséges.  

• A lemaradások és hiányok pótlására hétvégén legalább egy óra szóbeli és írásbeli 
gyakorlás ajánlott.  

• A 3-4. osztályban: 

•  a napi házi feladat mennyisége ne haladja meg egy átlagos képességű gyermek 
esetében a kétszer 45 percet.  

• A napközi otthon esetében lehetőséget biztosítunk a gyermekeknek a pihenésre, 
mozgás, játék, szabadlevegőn való tartózkodás keretében. 

• A lemaradások és hiányok pótlására, szóbeli és írásbeli gyakorlásra hétvégén 
legalább 2 óra ajánlott. 

• 1-4. osztályban egy tanítási napon legfeljebb 2 témazáró dolgozatot írhatnak a tanulók. 

4.3. SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1-2. ÉVFOLYAMON 

A szöveges értékelés elvi kiindulópontjai és követelményei 
• Az értékelés a gyerekért, a szülőnek és a gyereknek szóljon 
• Legyen pozitív, serkentő hatású és személyre szóló 
• Segítse a hibák rendszeres feltárását és igényének kialakítását 
• A tanulókat nevelje rendszeres munkára, lehessen aktív részese saját fejlődésének 
• Segítse a tanulók helyes önértékelését és igényességének kialakulását 
• Nyitott legyen, amely nem ítéletet alkot, hanem tükröt tart 
• A szülő és a pedagógus közösen gondolkodhasson a gyermek fejlődéséről 
• Az értékelést a fejlesztőközpontúság jellemezze, legyen rendszeres és folyamatos. 

A szöveges értékelés funkciói 
• Diagnosztikus, prognosztikai, korrekciós funkció, amely fontos információkat ad a 

pedagógusnak a helyzetfelméréshez, a csoport és az egyén tanulási folyamatának 
tervezéséhez 

• Formatív, fejlesztő, szabályozó funkció, amely a tanulás folyamatához, annak 
korrekciójához ad segítséget pedagógusnak, szülőnek, diáknak. 

• Szummatív funkció, megerősítés, visszacsatolás, szelekció, amely egy-egy tanítási- 
tanulási periódus végén regisztrálja az eredményeket, a pedagógusnak, szülőnek, 
tanulónak ad információkat. 

A tantárgyi szöveges értékelés szempontjai 
• A tantárgy iránti érdeklődés, aktivitás 
• A feladatokhoz való hozzáállás 
• Az utasítások értelmezése, végrehajtása 
• Ismeretek elsajátításának mennyisége, alkalmazásának szintje 
• Új problémahelyzetek megoldása 



Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola - Kunszentmiklós 

PEDAGÓGIAI PROGRAM } HELYI TANTERV 

    } 44 

• Alapkészségek, képességek működőképessége 
• Befektetett munka mennyisége 
• A fejlődés mértéke a követelményekhez és önmagához képest 
• Kiemelkedő teljesítmények 
• Hibák, lemaradások. 

A szöveges értékelés módja és annak gyakorisága 

A szóbeli értékelés tájékoztatást nyújt a tanuló tanítási órákon és más iskolai foglalkozásokon 
való magatartásáról, szorgalmáról és tanulmányi teljesítményéről. 

Megfogalmazódhat: 

• a pedagógus részéről 
• a tanulótársak részéről 
• önértékelés formájában. 

Írásbeli értékelés  
• a tanulói munkákra írt rövid, lényegre utaló észrevételek megfogalmazása 
• témazáró felmérések megoldásának értékelése százalékos teljesítménysávok 

megadásával és ezek minősítő jelzésével, vagy a különböző nehézségű 
feladattípusok szintjének megadásával (pl.: mindenkitől elvárható, közepes 
nehézségű, nehéz, átlag feletti, kiemelkedő teljesítménynek tekinthető) 

• félévkor és tanév végén részletes szöveges értékelés a tanuló magatartásáról, 
szorgalmáról és tanulmányi eredményeiről. 

A félévi és év végi értékelés rendje szöveges értékelés esetén 

Félévkor és tanév végén tantárgyanként az első évben szöveges értékelést kap a tanuló, amely 
kifejezi, hogy kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített, esetleg felzárkóztatásra szorul. Ez 
utóbbi esetben a szülő bevonásával értékelni kell a tanuló teljesítményét, fel kell tárni a 
fejlődést, haladást akadályozó tényezőket. A minősítés tükrözi a tanuló évközi szerepléseit, 
változási irányát.  

A második évfolyam első félévétől minden tantárgyat osztályozunk. 

4.4. AZ ÉRTÉKELÉS FORMÁI 3-12. ÉVFOLYAMON 

Személyes, szóbeli értékelés 
• a tanítási órákon (különös tekintettel kezdő évfolyamaink diákjaira) folyamatosan 

megerősít, korrigál, segít, tanácsot, ötletet ad a tanár, 
• a tanuló magatartását és szorgalmát az osztályban tanító tanárok félévenként 

értékelik a félévi és év végi érdemjegyek meghatározásakor, 
• a szülői értekezleteken az osztályfőnök értékeli az osztály és a tanulók munkáját, 
• a magatartás és szorgalom elbírálása (osztálymunka a tanulók bevonásával), 
• havonta a digitális napló és az ellenőrző egyeztetése az osztályfőnök által, 
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• fogadóórákon a szaktanárok értékelik a tanulók munkáját, ötleteket, tanácsokat 
adnak a szülők számára, 

• kirándulások, egyéb programok alkalmával értékeli az osztályfőnök a résztvevők 
magatartását, az előre eltervezettek megvalósítását, 

• a tantestület előtti értékelés az osztályfőnök által, 
• igazgatói értékelés iskolagyűlés, tanévzáró alkalmával. 

Szöveges értékelés írásban 

• szükség esetén (a kiemelkedő teljesítményű, illetve problémás tanulóknál) a 
szaktanár vagy az osztályfőnök által, 

• dicséretek, elmarasztalások beírása az ellenőrző könyvbe és a digitális naplóba, 
• a dolgozatokhoz írt rövid instrukció, vélemény, 
• külső felkérésre készített vélemények, minősítések. 

Az értékelés nyilvános fórumai 
• háziversenyek, vetélkedők, 
• nyitott tanítási órák a szülők és az érdeklődő általános iskolások számára, 
• a belső vizsgarendszerünkben megtartott év végi osztályvizsgák 
• értékelés a helyi sajtóban 
• értékelés az egész diákközösség, illetve a nevelőtestület előtt, 
• a tanévzáró ünnepélyen, 
• szakköri produktumok kiállítása, bemutatója, 
• kulturális rendezvények. 

A tanuló tudásának értékelése 

A tanuló tudásának értékelése érdemjegyekkel történik:  

• Elégtelen /1/,  
• elégséges /2/, 
• közepes /3/,  
• jó /4/,  
• jeles /5/.  

A tanuló egy írásbeli vagy szóbeli feleletére (magyar nyelv és irodalom írásbeli kivételével) csak 
egyetlen osztályzat adható. Tört osztályzat nem adható. 

Tudjuk, hogy a tanulónak, szülőnek a legmegfelelőbb tájékoztatást az érdemjegyek biztosítják. 
A szaktanár objektíven csak több jegyből tudja kialakítani a félévi és az év végi jegyeket. 
Iskolánkban elvárás, hogy heti 1 órás tárgyak esetén félévente minimum 4, heti 2 vagy 3 órás 
tárgyak esetén havonta minimum 1 osztályzatot kapjon a tanuló, az ennél magasabb óraszámú 
tantárgyak esetében minimum 2 osztályzatot kell adni havonta.  

Az év végi osztályzatot az egész évben mutatott teljesítmény alapján állapítjuk meg. 
Törekszünk arra is, hogy egy rossz jegy ne határozza meg és döntse el a tanuló sorsát. 
Lehetőséget biztosítunk a javításra. 
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Az érdemjegy, illetőleg az osztályzat megállapítása a tanuló teljesítményének, szorgalmának 
értékelésekor nem lehet fegyelmezési eszköz. 

A tanuló magasabb évfolyamba lépésének minimum feltételét a tantárgyak helyi tanterve 
határozza meg. A szaktanár minden tanév első óráján a tanulókkal ismerteti a tantárgy 
követelményrendszerét, saját értékelési rendszerét, a pótlási és javítási lehetőségeket. 

4.5. A SZÁMONKÉRÉS FORMÁI 

Szóbeli felelet 

A feleletet pontos, konkrét kérdés vagy feladat-meghatározás, témakijelölés előzi meg. A 
kifejtést, a probléma megoldását a tanár és a tanulók figyelemmel kísérik. A tanár szükség 
esetén segítséget nyújt. A tanuló biztosítja a megfelelő eszközöket. Tantárgytól függően (pl. 
idegen nyelv) alkalmazható a társas, vagy csoportos felelet. Az értékelés minden esetben 
osztályzattal és szövegesen történik. Egy tanuló szóbeli feleletének időtartalma 5-10 perc 
lehet. 

Írásbeli felelet 

Előzetes bejelentés nélkül is történhet az előző 1-2 óra anyagából, pontos, konkrét kérdés vagy 
feladat-meghatározás és téma megjelölésével. A tanuló biztosítja a felelethez szükséges 
eszközöket.  

Témazáró dolgozat 

A témazáró dolgozatok az adott tantárgynál döntő jelentőségűek. A témazáró dolgozatot 
előzetesen be kell jelenteni, bejelentésnek a Mozanaplóba történő bejegyzés számít, egy nap 
egy osztálynál maximum kettőt lehet íratni, időtartama 10. évfolyamig maximum 2 tanítási 
óra lehet. A kérdéseknél a megfogalmazás egyértelmű, a tanulók számára ismert nyelvezetű 
kell, hogy legyen. Csak annyi feladat adható, melyek számára az adott idő elegendő. Csak olyan 
típusú mérésfajtát alkalmazhatunk, amelyek megoldásában a tanulók már gyakorlatot 
szereztek. A témazáró értékelése osztályzattal és esetleg szövegesen történik. Az értékelést a 
megírást követő 2 héten belül el kell végezni. 

4.6. HÁZI FELADATTAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 

4.6.1 AZ OTTHONI FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI 
FELADATOK MEGHATÁROZÁSA 

Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok a tanórán feldolgozott ismeretek 
elsajátítását, alkalmazásuk gyakorlását, az írásbeli és szóbeli beszámoltatások előkészítését 
szolgálják, házi dolgozat esetén az írásbeli beszámoltatást helyettesítik. A házi dolgozatot a 
szaktanár érdemjeggyel értékelheti.  
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Az írásbeli házi feladatok elkészítése kötelező. A szaktanárok a tanulókkal közösen az írásbeli 
házi feladatokat ellenőrzik, a hibás megoldásokat kijavítják. Pedagógusaink törekszenek arra, 
hogy a tanulókat az írásbeli házi feladatok rendszeres elkészítésére ösztönözzék. 

Az otthoni felkészüléshez előírt szóbeli feladatok elvégzése kötelező, kivéve, ha a szaktanár a 
feladatot kifejezetten szorgalmi házi feladatként adja ki. A kötelező szóbeli feladatból a 
szaktanár a tanulót a következő tanórán beszámoltathatja, teljesítményét érdemjeggyel 
értékelheti.  

4.6.2 AZ OTTHONI FELKÉSZÜLÉSHEZ KÖTELEZŐEN ELŐÍRT SZÓBELI 
FELADATOK KIADÁSÁNAK RENDJE 

• a kötelező szóbeli házi feladatot a szaktanár a tanórán adja ki; 

• a kiadott feladatot a szaktanár a kiadását követő tanórán kéri számon. 

Ha a kötelező szóbeli házi feladat számonkérésekor az előző pontban felsorolt feltételek 
valamelyike nem teljesül vagy a tanuló az előző tanóráról igazoltan hiányzott, akkor a tanuló 
kérésére a kapott érdemjegyet az értékelésnél, minősítésnél nem vesszük figyelembe. 

4.7. ÉRTÉKELÉSI RENDSZER 

4.7.1 MAGATARTÁS ÉRTÉKELÉSE 

Az osztályfőnök az általa összegyűjtött információk alapján a félévi, illetve az év végi 
osztályozó értekezleten javaslatot tesz az egyes tanulók minősítési fokozatára. A minősítések 
kialakításában az osztályfőnök támaszkodik az osztályban tanító tanárok, az osztályközösség 
véleményére és a minősítéseket megvitatja az osztályközösséggel. A végleges minősítés a 
nevelőtestület döntése alapján alakul ki. 

Nem lehet az egyes minősítési fokozatokat úgy megfogalmazni, hogy minden egyes tanulóra 
valamelyik egyértelműen érvényes legyen. Annak mérlegelése, hogy a tanulót melyik fokozat 
illeti meg a nevelőtestület, elsősorban az osztályfőnök fontos, felelősségteljes feladata. 

A szorgalom és a magatartás minősítése csak indokolt esetben különbözhet egynél több 
fokozattal egymástól. 

A magatartás minősítése igazodik az életkori sajátosságokhoz. Minősítésének alapja az iskolai 
Házirend betartása, a közösséghez, annak tagjaihoz való viszony (önállóság, felelősségérzet, 
közösség érdekében végzett tevékenység, hangnem, viselkedés), a munkához való viszony. A 
magatartás értékelésekor tükröződjön a tanuló pozitív vagy negatív változása, a tanuló 
fegyelmi helyzete, az osztályközösség véleménye. Az év végén az egész éves magatartást 
értékeljük. 

Példás (5) 

• az előírásokat és a Házirendet betartja 
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• munkájával, kezdeményezéseivel, felelősségével kitűnik, társainak példát mutat, 
beszéde kulturált 

• aktív közösségi munkát végez 
• tanulmányi, sport, kulturális eredményekkel gazdagította az iskola hírnevét 
• nincs írásbeli fegyelmeztetője a tanév során 
• iskolán kívüli magatartása példamutató 
• csak igazolt mulasztása van. 

 

Jó (4) 

• az előírásokat, utasításokat (Házirend) úgy tartja be, hogy viselkedése nem ad okot 
panaszra 

• közösségi munkában szívesen vesz részt, de kezdeményező készségével, 
felelősségével nem tűnik ki 

• iskolán kívüli magatartásával szemben kifogás nem merül fel 
• tiszteletet tanúsít diáktársai, tanárai és az iskola dolgozói előtt 
• maximum 3 igazolatlan órával rendelkezik. 

Változó (3) 

• az előírásokat, utasításokat (Házirend) csak vonakodva tartja be 
• viselkedése kifogásolható 
• kezdeményező készsége, felelősségérzete ritkán tapasztalható 
• iskolán kívüli magatartása kifogásolható 
• esetenként udvariatlan 
• igazolatlan mulasztása maximum 10 óra  
• nincs fegyelmi büntetése - legfeljebb fegyelmező eljárást alkalmaztak. 

Rossz (2) 

• az előírásokat, utasításokat (Házirend) nem tartja be 
• a közösségnek szándékosan árt, rombol 
• rendbontást kezdeményez, felelősségérzete nincs 
• rossz példát mutat az iskolában és iskolán kívül, 
• fegyelmi büntetéssel rendelkezik 
• ha 10 órát meghaladja az igazolatlanul mulasztott órák száma. 

4.7.2 SZORGALOM ÉRTÉKELÉSE 

A szorgalom értékelésének alapja a tanuláshoz, a munkához való viszony, a tanúsított 
munkaerkölcs (kötelesség teljesítése, cselekvőképesség, rendszeretet, munkafegyelem, 
törekvés, pontosság). Az értékelésnél nem csak a jegyeket, hanem a képességet is mérlegeljük. 
A szorgalom értékelésekor tükröződjön a tanuló pozitív vagy negatív változása, a tanuló 
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fegyelmi helyzete, az osztályközösség véleménye. Az év végén az egész éves munkát 
értékeljük. 

A szorgalom minősítése az egyéni képességeket is mérlegelve fejezi ki a tanulmányi munkához 
való viszonyt, a kötelességtudatot, a rendszerességet és a pontosságot. 

Példás (5) 

• igényli a tudást, elérése érdekében önállóan tevékenykedik 
• rendszeresen részt vesz tanulmányi - és vagy - sportversenyeken, pályázatokon 
• pontos, megbízható munkát végez 
• tanulmányai során többletet is nyújt 
• ha valamely tárgyból félévkor vagy év végén elégtelen jegye van, nem lehet példás 

szorgalmú. 

Jó (4) 

• ösztönző hatásokra rendszeresen, megbízhatóan, lelkiismeretesen dolgozik 
• érdeklődése a tananyag keretei között marad. 

Változó (3) 

• kötelességteljesítése ingadozó, önállótlan 
• csak állandó ösztönzésre fog munkához 
• önellenőrzést csak utasításokra végez 
• szétszórtság jellemzi munkáját, ritkán érdeklődik. 

Hanyag (2) 

• munkájában megbízhatatlan, fegyelmezetlen 
• feladatait nem végzi el felhívás után sem 
• egynél több tantárgyból elégtelen minősítést kapott. 

4.7.3 NEGYEDÉVI ÉRTÉKELÉSEK 

Negyedévkor és háromnegyed évkor tájékoztatjuk a tanulókat az addig elért eredményeikről: 

A gyengén állók tantárgyi figyelmeztetésben részesülnek, a kiemelten teljesítők tantárgyi 
dicséretben részesülnek. Az értesítés módja: a dicséretek mozanaplón keresztül osztályfőnök 
által, a figyelmeztetések mozanaplón keresztül és postai úton osztályfőnök által. 

4.7.4 A FÉLÉVI ÉS TANÉV VÉGI OSZTÁLYOZÁS RENDJE 

A tanuló tantárgyi értékeléséről, érdemjegyeiről, félévi és tanév végi 
osztályzatáról a tantárgyat tanító pedagógus az érdemjegyek alapján dönt.  Az 
érdemjegyekről és az értékelésről a tanulót és a szülőt az ellenőrző könyvön, 
digitális naplón keresztül, valamint szülői értekezleteken, illetve fogadó órákon 
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tájékoztatjuk. Az adott érdemjegy - a naplóba és az ellenőrző könyvbe, digitális 
napló való - beírása /beíratása/ a szaktanárok kötelessége. Félévkor illetve tanév 
végén az összes addigi osztályzatok figyelembevételével történik az osztályozás. 
Az osztályozhatóságnál figyelembe kell venni a hatályos jogszabályok 
mulasztásokra vonatkozó előírásait. A szaktanárok javaslata alapján 1/4-ed és 
3/4-ed évkor levélben értesítjük az akkor elégtelenre álló tanulókat.  

A nevelőtestület félévi, illetve az év végi osztályozó értekezleten áttekinti a tanulók 
osztályzatait, jóváhagyja a tanulók magatartási és szorgalom jegyeit, a szaktanárok által adott 
szaktárgyi dicséreteket, dönt a magasabb évfolyamba lépésről, illetve az érettségi vizsgára 
bocsátásról. 

A nevelőtestület az év végi osztályozó értekezleten a kiemelkedő tanulmányi eredményt elért 
tanulókat nevelőtestületi dicséretben részesítheti. Ezt a dicséretet a törzslapba és a 
bizonyítványba is beírjuk. Ugyancsak a tantestület dönt a hatáskörébe utalt alapítványi díjak 
és kitüntetések odaítéléséről és a nevelőtestületi dicséretekről. 

4.8. DIGITÁLIS NAPLÓ HASZNÁLATA 

• Az iskolánkban használatos digitális napló elektronikusan előállított, papíralapon tárolt 
adatként kezelendő, mert a rendszer nem rendelkezik az ágazat irányításáért felelős 
miniszter engedélyével. Az elektronikus naplóba az adatokat digitális úton viszik be az 
iskola vezetői, tanárai és az adminisztrációért felelős alkalmazottak. A digitális napló 
elektronikus formában tartalmazza a tanulók adatait, osztályzatait, a tanítási órák 
tananyagát, a hiányzásokat, valamint a tanulókkal kapcsolatos intézkedéseket és a 
szülők értesítését. 

• Havi gyakorisággal ki kell nyomtatni a pedagógusok által bejegyzett órákat. Az elkészült 
nyomtatványt – munkaidőelszámolást – a pedagógusok kötelesek aláírni. A 
pedagógusok által az adott hónapban megtartott órák, túlórák, helyettesítések 
számáról készített kimutatást az intézmény igazgatójának vagy az 
igazgatóhelyettesnek alá kell írnia, az intézmény körbélyegzőjével le kell pecsételni és 
a gazdasági hivatal irattárába kell helyezni. 

• Féléves gyakorisággal kell kinyomtatni a tanulók által elért félévi és évvégi 
eredményeket, a tanulók igazolt és igazolatlan óráit, a tanulói záradékokat. Félévkor a 
tanuló előbb felsorolt adatait tartalmazó kivonatot ki kell nyomtatni, azt az 
osztályfőnöknek kell aláírnia, az iskola körbélyegzőjével le kell pecsételni, a 
kinyomtatott iratot pedig át kell adni a tanulónak vagy a szülőnek. 

• A tanév végén a digitális napló által generált anyakönyvből papír alapú törzskönyvet 
kell kiállítani, amelynek adattartalmát és formáját jogszabály határozza meg. 

• Eseti gyakorisággal kell kinyomtatni a tanuló által elért eredményeket, az igazolt és 
igazolatlan órák számát, a záradékokat tartalmazó iratot iskolaváltás vagy a tanulói 
jogviszony más megszűnésének eseteiben. 
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• Szülők (gondviselő) és a diákok az elektronikus napló hozzáféréséhez szükséges jelszót 
az osztályfőnököktől kapják meg.  Az elektronikus osztálynapló segítségével a szülők 
naprakészen követhetik gyermekeik tanulmányi eredményeit, hiányzásait, 
magatartásuk és szorgalmuk értékelését. Amennyiben a szülők igénylik, a gyermeküket 
érintő összes bejegyzésről e-mailben értesítőt kaphatnak. A tanárok előzetesen 
jelezhetik a témazárók, dolgozatok idejét, így a diákok és szüleik tájékozódhatnak a 
jövőbeli feladatokról. 

4.9. A TANULÓK JUTALMAZÁSA 

Kiváló tanulmányi eredményeket elérő, illetve kimagasló közösségi munkát végző diákjainkat 
különböző jutalmakban részesítjük. 

A díjak alapítói kiváló, nagyhírű öregdiákjaink vagy azok leszármazottai, vagy tanítványai. 

A díjak odaítéléséről a tantestület a tanév végi osztályozó értekezleten dönt. 

4.10. BAKSAY SÁNDOR REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA 
DÍJAI 

• Baksay díj : A végzős tanulók közül a négy vagy nyolc év során legkiemelkedőbb 
tanulmányi eredményt elért tanulót jutalmazza.  

• Babócsa díj a tanév során történelem tantárgyból legkiemelkedőbb eredményt elért 
tanulót jutalmazza. 

• Baksay Sándor Református Gimnázium legjobb sportolója: a tanév 
legeredményesebb sportolója kapja a jutalmat. 

• Burián díj a tanév során idegen nyelvekből legkiemelkedőbb eredményt elért 
kunszentmiklósi tanulókat jutalmazza. 

• Gál Sándor díj a zenében, vagy előadóművészetben, vagy a képzőművészetben sikeres 
végzős tanulókat díjazza. 

• Lőrinczné díj az OKTV-n vagy hasonló szintű tanulmányi versenyen szereplő 
legeredményesebb tanulót és az érettségi vizsgákon legkiemelkedőbb tanulót jutal-
mazza. 

• "Jó tanuló, jó sportoló" díj a tanév során a sport és a tanulmányok területén egyaránt 
kiemelkedő eredményt elért tanulókat jutalmazza. 

• Varga Tamás díj a tanév során egy "alsós" és egy "felsős" tanulót jutalmaz, akik 
kiemelkedő eredményt értek el matematikából. 

• A legeredményesebb általános iskolai tanuló díja – (egy alsó tagozatos és egy felső 
tagozatos tanuló) 

• Egyéb tantestületi díj magatartás, közösségi munka, szorgalom alapján 
• Hitéleti tevékenység alapján 
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4.11. BAKSAY SÁNDOR REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLÁT 
TÁMOGATÓ ALAPÍTVÁNYOK  

• Kunszentmiklósi Református Gimnázium Iskolai Alapítványa a szociálisan hátrányos 
helyzetű tanulókat segíti és a taneszköz-fejlesztést támogatja.  

• A Mező Gábor Alap az iskolai alapítványkeretén belül azokat a tanulókat jutalmazza, 

akik az iskolai és a gyülekezeti hitéletben és társainak keresztyéni megsegítésében 

példát mutatnak. 

5. ESÉLYEGYENLŐSÉG BIZTOSÍTÁSA 

Iskolai szinten biztosítjuk az esélyegyenlőséget, a szegregációmentességet. 

• A tanulók felvételénél az általános iskolában és a gimnáziumban csak a református 
felekezethez tartozás jelent előnyt. A gimnáziumba a felvételi eljárásban megszerzett 
pontszámok szerint kerülnek rangsorba a diákok. Azonos pontszám esetén előnyt 
élvez, aki hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű.  

• Az általános iskolánkban és a nyolcosztályos tagozaton évfolyamonként egy osztály 
indul.  

• Csoportbontásokról a nyelvválasztás, az osztályok felezése, vagy tehetséggondozás 
szempontjából a képesség szint felmérése alapján dönt az igazgató. 

• Az iskola által nyújtott szolgáltatásokhoz – tanórai foglalkozások, tanórán kívüli 
foglalkozások, könyvtár, informatikai és egyéb szaktantermek – történő hozzáférés 
lehetősége az életkori sajátosságok figyelembevételével minden tanuló számára 
egyenlően biztosított. 
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NYILATKOZATOK 

 

A Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola nevelőtestülete a 2019. április 11-
én tartott ülésén a Pedagógiai Programot elfogadta és jóváhagyta. 

Határozat szám: 1/2019.04.11. 

      
Szolnoki Attila  

Igazgató 
 

A Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola Szülői Szervezete képviseletében 
és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a Pedagógiai Program elfogadásához 
szükséges véleményezésünket a 2019.05.22-i gyűlésünkön megtettük, elfogadását 
támogatjuk.  

 
 

Orgoványiné Kovács Beáta 
a Szülői Munkaközösség elnöke 

 

A Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola Igazgatótanácsa az iskola 
Pedagógiai Programját 2019.05.29-i ülésén megtárgyalta, és jóváhagyás végett a presbitérium 
elé terjeszti. Határozat száma: 3/2019.05.29. 

 

Szőke Imre 
az Igazgatótanács elnöke 

 

 

A Kunszentmiklósi Református Egyházközség presbitériuma a 2019. május 29-én tartott 
gyűlésén a Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola Pedagógiai Programját 
(Nevelési Program, Helyi tanterv) megtárgyalta és jóváhagyta. Határozat szám: 
23/2019.05.29. 

 

 

                             Szőke Imre                                                Pintér Gyula 
                              főgondnok                                                 lelkipásztor 
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Függelék: 

Külső kapcsolatok: 

• Az intézmény fenntartójával:  

o Kunszentmiklósi Református Egyházközség, 6090 Kunszentmiklós Kálvin tér 3. 

• A területileg illetékes önkormányzati képviselőtestülettel és polgármesteri hivatallal: 

o Kunszentmiklós Város Önkormányzata, polgármestere, 6090 Kunszentmiklós 
Kálvin tér 12.   

• OH Szegedi Pedagógiai Oktatási Központ, 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 52. 

• Református Pedagógiai Intézet, 1042 Budapest, Viola utca 3-5. 

• MRE Zsinatának Oktatási Irodája, 1146 Budapest, Abonyi u. 21. 

• Dunamelléki Református Egyházkerület Iskolaügyi Szervezete, 1092 Budapest Ráday u. 
28. 

• A helyi oktatási intézmények vezetőivel és tantestületeivel:  

o Kecskeméti SZC Virágh Gedeon Szakközépiskolája és Szakiskolája, 6090 
Kunszentmiklós Apostol Pál u. 6. 

o Varga Domokos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 6090 Kunszentmiklós, 
Damjanich u. 7. 

o Varga Domokos ÁMK és annak Napközi Otthonos Óvodái 

• Kunszentmiklósi Római Katolikus Plébánia 

• A környező települések református egyházközségeivel (Dunaegyháza, Apostag, 
Dunavecse, Szalkszentmárton, Tass, Dömsöd, Kiskunlacháza, Szabadszállás, 
Kerekegyháza, Áporka) 

• A Soli Deo Gloria országos református ifjúsági szervezet 

• Kunszentmiklósi Református Gimnázium Iskolai Alapítványa 

• Középiskolás Diáksport Egyesület 

• Pro Bibliotecha Antiqua Baksayana Alapítványa 

• Gyermekorvosi szolgálat MediVerdikt Kft. dr. Kovács Zsuzsanna Kunszentmiklós, Szász K. 
u. 4 

• Városi Önkormányzat Egészségügyi Központ Védőnői Szolgálat Kunszentmiklós, Kossuth 
L. u. 4 

• Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, 6090 Kunszentmiklós Damjanich u. 10. 

• Református EGYMI 

 






