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Kecskemét, 2009. november 24.

Bányai Júlia Gimnázium

Belső megállapodások
A nevelőtestület belső megállapodásai

Az anyagot a nevelőtestület 2009. november 24-én elfogadta.
1. A tanulók mentesítése az órák látogatása alól
1.1. Versenyek:
A 9–12. évfolyam tanulói:
– OKTV és legalább 3 órás verseny esetén a teljes tanítási napra,
– 3 órásnál rövidebb, központi szervezésű verseny esetén: nagyszünettől,
– egyéb iskolai versenyek esetén (műfordító, iskolai szavaló stb.) úgy, hogy ebédelésre
és rövid pihenésre legyen lehetősége: a 7. vagy a 6 – 7. óráról
mentesülnek az óralátogatás alól
Az 5. és 6. évfolyam tanulói a 6. szükség esetén az 5 – 6. óra látogatása alól mentesülnek,
az iskolából nem mehetnek el (megebédelhetnek, pihenhetnek a könyvtárban vagy a klubszobában).
A 7. és a 8. évfolyamos tanulók a szülő előzetes írásbeli hozzájárulása, bejelentése alapján
elmehetnek haza a nagyszünet után.
A távollét időtartamáról a versenyről történő tájékoztatáskor a tanulók információt kapnak
a honlapon és a hirdetőtáblán.
1.2. Nyelvvizsgák: a nyelvvizsga napján a tanuló mentesül az óralátogatás alól. Ha a nyelvvizsga nem munkaszüneti napot követő napon van (nem hétfőn van), akkor a nyelvvizsga napját megelőző napon a tanuló mentesül az óralátogatás alól, ha a szülő az osztályfőnöktől azt írásban kéri.
1.3. Előrehozott érettségi vizsga: a szülő írásbeli bejelentése alapján
–

őszi vizsgaidőszakban
=

az írásbeli vizsga napján és az azt megelőző napon

=

a szóbeli vizsga vizsganapjait megelőző napon, és a vizsganapokon a vizsgabeosztás szerinti vizsganapig

=

a megelőző napokra csak akkor vonatkozik a mentesítés, ha az nem munkaszüneti nap (hétfői vizsganap esetén pénteken nem mentesül az óralátogatás alól).

–

tavaszi vizsgaidőszakban
=

az írásbeli vizsga napján és az azt megelőző napon

=

(a szóbeli vizsga nem érint tanítási időt)

1.4. Szalagavató főpróbája: a szalagavatót megelőző napon a 12. évfolyam tanulói mentesülnek a 6 – 7. órák látogatása alól a felkészüléshez, az alsóbb évfolyamok tanulói mentesülnek a 7. órák látogatása alól, hogy meg tudják nézni a főpróbát.
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1.5. Szalagavató: a 12. évfolyam tanulói a nagyszünettől mentesülnek az óralátogatás alól a
szalagavatóra történő felkészüléshez
1.6. Bolondballagás napján: a ballagást megelőző napon legfeljebb az első 2 tanórában a 12.
osztályok bejelentése alapján az iskola minden diákja a 12. évfolyam műsorát tekinti
meg. (Az iskolából nem mehet el senki, a távollétet igazolni kell ugyanúgy, mint tanítási
órák esetén.) A 12. évfolyam közös ebédjének előkészítéséhez az ehhez szükséges időre
a rendező 11. osztálynak az osztályfőnök által meghatározott tanulói mentesülnek az
óralátogatás alól.
1.7. Nyílt napok: a felsőoktatási intézmények nyílt napjain történő tájékozódás céljából a 11.
és a 12. évfolyam tanulói legfeljebb 2 tanítási napon mentesülnek az óralátogatás alól a
szülő írásbeli bejelentése alapján. Különösen indokolt esetben az osztályfőnök a 12. évfolyamon további 1 nap távollétet engedélyezhet ugyanilyen módon.
1.8. Fenyőgyűjtés: a fenyőgyűjtésre kijelölt osztályok tanulói mentesülnek az óralátogatás
alól a ballagást megelőző napon.
1.9. Ballagás: a ballagás napján nincs tanítás.
2. Iskolai rendezvények, ünnepségek
2.1. Tanévnyitó: rendezi valamelyik előző évi 8. osztály (munkatervben meghatározva)
Feladatok: helyszín (udvar vagy aula) berendezése, hangosítás, műsorközlő, műsor (Himnusz, Szózat, stb.), visszapakolás
2.2. Iskolai sportnap: rendezik a testnevelők, részt vesz a nevelőtestület minden tagja
2.3. Október 6. az aradi vértanúk emléknapja: rendezi az egyik 7. osztály
Feladat: iskolai emlékhely készítése
Részvétel a városi koszorúzáson: másik 7. osztály
2.4. Október 23-i ünnepség: rendezi az egyik 10. osztály (munkatervben meghatározva)
Feladatok: aula berendezése (tanári székek), hangosítás (ha kell a műsorhoz), műsor, viszszapakolás
2.5. Szalagavató: rendezi a két 11. osztály
Feladatok: 11. osztály: aula berendezése, ebédlő berendezése, hangosítás, műsorközlő,
műsor, aula átrendezése
egyik 12. osztály: végzősök műsora (vagy végzős beszéd), szalagavató táncok, virágok,
megvendégelés
2.6. Alapítványi bál: 12. osztályok fellépése
2.7. Karácsonyi iskolagyűlés: rendezi az iskolavezetés, a fenyő díszítését a 6. évfolyam végzi
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2.8. Farsang: az alsós évfolyamok feladatai:
5. évfolyam: műsor készítése; 6. évfolyam: aula díszítése; 7. évfolyam: takarítás; 8. évfolyam: megvendégelés, ebédlő berendezése, takarítása
2.9. Holokauszt emléknap: rendezi az egyik 8. osztály (munkatervben meghatározva); Feladat: emlékhely kialakítása
2.10. A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja: rendezi a másik 8. osztály
(munkatervben meghatározva); Feladat: emlékhely kialakítása
2.11. Március 15-i ünnepség: rendezi a másik 10. osztály (munkatervben meghatározva)
Feladatok: aula berendezése (tanári székek), hangosítás (ha kell a műsorhoz), műsor, viszszapakolás
2.12. Bányais nap: rendezi a diákönkormányzat és a tanév elején létrehozandó rendező bizottság a diákmozgalmat segítő tanár vezetésével
2.13. Mozilátogatás: rendezi az iskolavezetés (munkaterv szerint)
2.14. Bolondballagás: rendezi a 12. évfolyam
Feladatok: a műsor várható időtartamának bejelentése, hangosítás, műsor
2.15. A 12. évfolyam közös ebédje: rendezi az egyik 11. osztály
Feladatok: az ebédlő berendezése, díszítése, terítés, felszolgálás
2.16. Ballagás: rendezi az egyik 11. osztály
Feladatok: berendezés, díszítés külön beosztás szerint minden osztály
11. osztály: hangosítás (Himnusz), műsorközlő, műsor
egyik 12. osztály: búcsúzó beszéd vagy műsor
2.17. Tanévzáró: rendezi valamelyik 8. osztály (munkatervben meghatározva)
Feladatok: helyszín (udvar vagy aula) berendezése, hangosítás, műsorközlő, műsor (Himnusz, Szózat, stb.), visszapakolás
3. Előrehozott érettségi
3.1. Az iskola támogatja, hogy tanulóink előrehozott érettségi vizsgát tegyenek abban az esetben, ha az egyes vizsgatárgyra előírt iskolai tanulmányi követelményeket teljesítették a
középiskolai tanulmányok teljes befejezése előtt. Ilyen vizsgatárgy a földrajz, informatika és kémia, melyek tanulását diákjaink a 9. és 10. évfolyamon fejezik be.
3.2. Az előrehozott érettségi vizsgát az igazgató engedélyezheti.
3.3. Amennyiben a tanuló az előrehozott érettségire való jelentkezéshez az igazgatótól engedélyt kapott, a döntés és a felkészülés tekintetében a diáké és a szülőé a felelősség.
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3.4. Amennyiben a diák a 11. és a 12. évfolyamon olyan tantárgyból kíván előrehozott érettségi vizsgát tenni, melynek helyi tanterv szerinti követelményeit még nem teljesítette
(azaz amelynek oktatása tanterv szerint a 11. és a 12. évfolyamon még folytatódik), osztályozó vizsgát köteles tenni. Ehhez az igazgató engedélye szükséges. Mielőtt a tanuló
osztályozóvizsgára vonatkozó kérelmét az igazgatónak benyújtja, köteles szaktanára véleményét kikérni, melyről a szaktanár a szülőt tájékoztatja. Az osztályozó vizsgára szóló
kérelem kötelező melléklete a szülő által aláírt és így tudomásul vett szaktanári vélemény.
3.5. Az igazgató az osztályozó vizsga engedélyezéséről a szaktanár és az osztályfőnök véleményének figyelembevételével dönt. A döntéskor figyelembe veszi a tanuló tantárgyi
teljesítményét – a tanuló az előző félévben a tantervi követelményeket a tanórán négyesnél nem rosszabb szinten teljesítette – és általános tanulmányi eredményét. Egyéb
szempont lehet, hogy az előrehozott érettségi a tanuló továbbtanulását vagy egy 3. idegen nyelv tanulását segíti elő.
3.6. Rendkívüli esetben (pl. a 10. évfolyamon) az előrehozott érettségit alapjában a fenti elvek
szerint különösen indokolt esetben egyéni elbírálás alapján engedélyezi az igazgató.
4. Az osztályozó vizsgák lebonyolításának rendje
4.1. Az osztályozó vizsga olyan vizsgarészekből áll, amilyen vizsgarészekből az adott tantárgy
középszintű érettségi vizsgája.
4.2. Az osztályozó vizsga írásbeli feladatainak megoldására maximum 45 perc állhat a tanuló
rendelkezésére és egy napon legfeljebb két írásbeli vizsgát tehet.
4.3. Idegen nyelvből kívánatosnak tartjuk, hogy a tanulók felkészültségét az érettségi követelményeknek megfelelően mind a négy alapkészségben (olvasásértés, hallás utáni megértés, íráskészség, beszédkészség) megvizsgáljuk. Az átfogó vizsgáztatással tudunk
meggyőződni arról, hogy tanulóink megfelelőképpen felkészültek az előrehozott érettségi vizsgára.
4.4. A fentieket figyelembe véve az osztályozó vizsgákat a következők szerint szervezzük:
4.4.1.

Az előrehozott érettségi vizsgát tenni kívánó tanulók az általuk még nem teljesített
évfolyamok anyagából félévekre bontva tesznek osztályozó vizsgát.

4.4.2.

Az osztályozó vizsgák tananyagát és az adott félévben számon kérendő készségeket a
szaktanár jelöli ki, összhangban az adott tanulócsoportra vonatkozó követelményekkel.
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A tanuló az osztályozó vizsga végső minősítését évfolyamonként a két félév írásbeli
vizsgáinak és a szóbeli beszámolójának (beszámolóinak) eredményei alapján kapja.
Amennyiben a tanuló rendelkezik komplex vagy szóbeli típusú középfokú nyelvvizsga bizonyítvánnyal, az osztályozó vizsgának nem része a szóbeli beszámoló, vagyis
azt jeles részeredményként értékeljük.

4.5. Amennyiben a tanulónak viszonylag rövid időszak tananyagából a tanév vége előtt kell
osztályozóvizsgát tennie, végső minősítését a tanév során addig nyújtott teljesítménye és
az osztályozó vizsga eredménye alapján kapja.
4.6. Az osztályozó vizsgára vonatkozó kérelmet az iskola igazgatójának címezve, az iskolavezetés által megadott határidőig kell benyújtani.
4.7. Külföldről hazatérő, magántanulóként vagy betegség miatti hiányzás alapján osztályozó
vizsgára jelentkező tanuló kérelmét az igazgató a körülmények figyelembe vételével
egyedileg bírálja el, a vizsgák beosztását az osztályfőnök koordinálja.

5. Egyebek
5.1. A belső vizsgák, a kompetenciamérés eredményeinek megjelenítése: A belső vizsgák
és a kompetenciamérés eredményeiről a szülőket az ellenőrző útján az osztályfőnök tájékoztatja. Az osztályfőnök számára az adatokat a szaktanárok adják meg.
5.2. Az osztályok helye, vándorlása: Az eddig kialakult gyakorlat szerint az 5. osztályok tanterme az I. emelet 102. és 103. terem, a 6. osztályok tanterme is az I. emeleten van, a 12.
osztályok tantermei a II. emelet 30. és 31. termek.
5.3. Az osztálykirándulások rendje: a pedagógiai programban szabályozva van az osztálykirándulásokra fordítható napok száma.
5.4. Himnusz, Szózat, EU himnusz: Az október 23-i és a március 15-i iskolai ünnepségen a
Himnusz és a Szózat hangozzon el, a tanévnyitón, a tanévzárón és a ballagáson a Himnusz és az EU himnusza (Örömóda).
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