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SZEGED ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, 
ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 
A KÍNAI NYELVOKTATÁS MEGSZERVEZÉSÉNEK ÉS  

MŰKÖDÉSÉNEK INTÉZMÉNYI SZABÁLYAI 

 

A Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola általános iskolai és 
gimnáziumi évfolyamain működő kínai nyelvoktatás megszervezésének és 

működésének szabályait a köznevelési törvény 69. § (1) bekezdésének a) és d) 
pontjában foglalt felhatalmazás alapján kiadott alábbi szabályzat tartalmazza: 

Bevezető 

1. A Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola (a továbbiakban: 
Intézmény) a kínai nyelvoktatást a Szegedi Tudományegyetem Konfuciusz Intézetével 

(a továbbiakban: Konfuciusz Intézet) együttműködve végzi. 

2. Kínai nyelvoktatás az Intézmény valamennyi feladatellátási helyén igénybe vehető, 
ha azt legalább az e Szabályzatban meghatározott számú diák szülője írásban kéri, és 

ezzel együtt vállalja a foglalkozásokon való részvétel jogkövetkezményeit. 

3. A kínai nyelvoktatás az Intézmény tanulói számára ingyenes, a kínai 

nyelvtanárokat a Konfuciusz Intézet, a foglalkozásokon közreműködő magyar 
anyanyelvű tanárokat az Intézmény biztosítja. 

4. A foglalkozásokra való jelentkezésre, a foglalkozásokon való részvételre, a tanuló 

munkájának értékelésére, minősítésére, a tanulmányok alatti vizsgákra – ha e 
Szabályzat másként nem rendelkezik – az Intézmény házirendjében, szervezeti és 

működési szabályzatában és pedagógiai programjában foglalt általános szabályokat 
kell alkalmazni, a kínai nyelvoktatásra vonatkozó különös szabályokat e Szabályzat 
állapítja meg.  

5. A kínai nyelvoktatás megszervezésére és működésére az Intézmény valamennyi 
tagintézményében e Szabályzatot kell alkalmazni. 

A kínai nyelvoktatás szervezeti formái 

6. Az Intézményben a kínai nyelvoktatást tanórai foglalkozások vagy tanórán kívüli 
felkészítő foglalkozások keretében szervezzük.  

7. A tanórai foglalkozások heti óraszámát az Intézmény pedagógiai programjának 
tagiskolai óratervei határozzák meg, a tanórán kívüli felkészítő foglalkozások 

óraszáma heti két óra. 

8. A tanórai foglalkozások és a tanórán kívüli foglalkozások akkor indulnak, ha a 
jelentkezők száma eléri az 5 főt, de nem haladja meg a 20 főt, és a Konfuciusz Intézet 

biztosítani tud kínai nyelvtanárt a foglalkozások megtartásához. Ettől eltérően 
csoportindítás csak a Konfuciusz Intézet egyedi engedélye alapján történhet. 

Tanórai foglalkozások keretében szervezett kínai nyelvoktatás 

9. Tanórai foglalkozások keretében a kínai nyelvet mint második idegen nyelvet 

oktatjuk.  

10. A kínai nyelv oktatása az első, az ötödik, illetve a kilencedik évfolyamon indul, a 
többi évfolyamon az oktatás felfutó rendszerben működik tovább. 
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11. A tanórai foglalkozásokra történő jelentkezés a gimnáziumban a kötelezően 

választott második idegen nyelvre való jelentkezés általános szabályai szerint 
történik. A jelentkezés a tizenkettedik évfolyam befejezéséig tartó gimnáziumi képzési 

időszakra vonatkozik. 

12. Az általános iskolai évfolyamokon a második idegen nyelv tanulása nem kötelező, 

a kínai nyelv mint második idegen nyelv tanulására való jelentkezés a Szabályzat 1/A. 
mellékletében foglalt Kérelem útján történik. A jelentkezés a nyolcadik évfolyam 
befejezéséig tartó általános iskolai képzési időszakra vonatkozik. 

13. A tanuló, kiskorú tanuló szülője a tanuló jelentkezésével vállalja a jelentkezés 
jogkövetkezményeit. Az elfogadott jelentkezéssel a foglalkozás a tanuló számára 

kötelező foglalkozássá válik, távolmaradását a foglalkozásról igazolnia kell.  

14. Tanórai foglalkozásokon a tanuló munkájának értékelése, minősítése a tanév 
során érdemjegyekkel, félévkor és tanév végén osztályzatokkal történik. Az 

érdemjegyek és osztályzatok bekerülnek az elektronikus naplóba, a tanév végi 
osztályzatok bekerülnek a tanuló bizonyítványába. 

Tanórán kívüli felkészítő foglalkozások keretében szervezett kínai nyelvoktatás 

15. A tanórán kívüli felkészítő foglalkozások keretében megvalósuló kínai nyelvoktatás 
osztályozó vizsgára készíti fel a tanulókat, ezeken a foglalkozásokon a tanuló 

munkáját érdemjeggyel, osztályzattal nem értékeljük.  

16. A tanórán kívüli felkészítő foglalkozásokra történő jelentkezés a Szabályzat 1/B. 

mellékletében foglalt Kérelem útján történik. A jelentkezés a tanévre vonatkozik. 

17. A tanórán kívüli felkészítő foglalkozásokon résztvevő tanuló jelentkezhet félévkor 
és tanév végén osztályozó vizsgára.  

18. Az osztályozó vizsgára való jelentkezés feltétele, hogy a tanuló a kínai nyelvnek az 
Intézmény helyi tantervében előírt követelményeit – a második-negyedik évfolyamon 

az első évfolyamtól, a hatodik-nyolcadik évfolyamon az ötödik évfolyamtól, a tizedik-
tizenkettedik évfolyamon a kilencedik évfolyamtól – valamennyi megelőző tanévre 
vonatkozóan teljesítette, munkáját osztályzattal értékelték, és ez az osztályzat 

bekerült a bizonyítványába.  

19. Az osztályozó vizsgán szerzett osztályzat csak akkor kerül be a tanuló 

bizonyítványába, ha ezt a szülő írásban kéri.  

20. Az osztályozó vizsgára való jelentkezésre és az osztályzatnak a tanuló 
bizonyítványában való rögzítésére irányuló kérelmeket a Szabályzat 2. melléklete és 

3. melléklete tartalmazza. 

21. Ez a szabályzat 2018. október 1-jén lép hatályba. 

 

Szeged, 2018. szeptember 26. 

 

  dr. Gera Tibor 
 főigazgató
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KÉRELEM 

Kínai nyelv mint második idegen nyelv tanórai foglalkozásain való részvételhez 

(általános iskola) 

 

Alulírott ______________________ tanuló (anyja neve:_______________________; 

születési helye, ideje:_________________, ____.__.__.) és – kiskorú tanuló esetén – 

szülei kérjük, hogy a tanuló a kínai nyelvet mint második idegen nyelvet a Szeged és 

Térsége Eötvös József Gimnázium Általános Iskola ____________________________ 

tagintézményében _______. évfolyamtól tanórai foglalkozások keretében tanulja. 

 

Kérelmünk aláírásával vállaljuk a jelentkezés alábbi jogkövetkezményeit:  

– Az elfogadott jelentkezéssel a foglalkozás a tanuló számára kötelező 

foglalkozássá válik, távolmaradását a foglalkozásról igazolnia kell.  

– A jelentkezés a nyolcadik évfolyam befejezéséig tartó általános iskolai képzési 

időszakra vonatkozik. 

– A tanórai foglalkozásokon a tanuló munkájának értékelése, minősítése a tanév 

során érdemjegyekkel, félévkor és tanév végén osztályzatokkal történik. Az 

érdemjegyek és osztályzatok bekerülnek az elektronikus naplóba, a tanév végi 

osztályzatok bekerülnek a tanuló bizonyítványába. 

 

Dátum:____________ 

 

 

 ________________ 

 tanuló 

 ________________ __________________ 

 szülő/gondviselő (apa) szülő/gondviselő (anya)
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KÉRELEM 

Kínai nyelv tanórán kívüli felkészítő foglalkozásokon való részvételhez 

 

Alulírott ______________________ tanuló (anyja neve:_______________________; 

születési helye, ideje:_________________, ____.__.__.) és – kiskorú tanuló esetén – 

szülei kérjük, hogy a tanuló a kínai nyelvet a Szeged és Térsége Eötvös József 

Gimnázium Általános Iskola ____________________________ tagintézményében az 

_______. évfolyamon tanórán kívüli felkészítő foglalkozások keretében tanulja. 

 

Kérelmünk aláírásával tudomásul vesszük a jelentkezés alábbi jogkövetkezményeit:  

– A jelentkezés a tanévre vonatkozik. 

– A tanórán kívüli felkészítő foglalkozásokon a tanuló munkáját érdemjeggyel, 

osztályzattal nem értékeljük. 

– A tanórán kívüli felkészítő foglalkozásokon résztvevő tanuló jelentkezhet 

félévkor és tanév végén osztályozó vizsgára. 

– Az osztályozó vizsgára való jelentkezés feltétele, hogy a tanuló a kínai nyelvnek 

az Intézmény helyi tantervében előírt követelményeit – a második-negyedik 

évfolyamon az első évfolyamtól, a hatodik-nyolcadik évfolyamon az ötödik 

évfolyamtól, a tizedik-tizenkettedik évfolyamon a kilencedik évfolyamtól – 

valamennyi megelőző tanévre vonatkozóan teljesítette, munkáját osztályzattal 

értékelték, és ez az osztályzat bekerült a bizonyítványába.  

– Az osztályozó vizsgán szerzett osztályzat csak akkor kerül be a tanuló 

bizonyítványába, ha ezt a szülő írásban kéri. A kérelem nem visszavonható. 

 

Dátum:____________ 

 

 

 ________________ 

 tanuló 

 ________________ __________________ 

 szülő/gondviselő (apa) szülő/gondviselő (anya) 
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KÉRELEM 

Kínai nyelv osztályozó vizsgára jelentkezéshez 

 

Alulírott ______________________ tanuló (anyja neve:_______________________; 

születési helye, ideje:_________________, ____.__.__.) és – kiskorú tanuló esetén – 

szülei kérjük, hogy a tanuló a kínai nyelvből a Szeged és Térsége Eötvös József 

Gimnázium Általános Iskola ____________________________ tagintézményében az 

_______. évfolyam _______ félév tananyagából osztályozó vizsgát tegyen. 

 

Kérelmünk aláírásával tudomásul vesszük a jelentkezés alábbi jogkövetkezményeit:  

– Az osztályozó vizsgára való jelentkezés feltétele, hogy a tanuló a kínai nyelvnek 

az Intézmény helyi tantervében előírt követelményeit – a második-negyedik 

évfolyamon az első évfolyamtól, a hatodik-nyolcadik évfolyamon az ötödik 

évfolyamtól, a tizedik-tizenkettedik évfolyamon a kilencedik évfolyamtól – 

valamennyi megelőző tanévre vonatkozóan teljesítette, munkáját osztályzattal 

értékelték, és ez az osztályzat bekerült a bizonyítványába.  

– Az osztályozó vizsgán szerzett osztályzat csak akkor kerül be a tanuló 

bizonyítványába, ha ezt a szülő írásban kéri. A kérelem nem visszavonható. 

 

Dátum:____________ 

 

 

 ________________ 

 tanuló 

 ________________ __________________ 

 szülő/gondviselő (apa) szülő/gondviselő (anya) 
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KÉRELEM 

Kínai nyelv osztályozó vizsgán szerzett osztályzatnak  

a tanuló bizonyítványában való feltüntetéséhez 

 

Alulírott ______________________ tanuló (anyja neve:_______________________; 

születési helye, ideje:_________________, ____.__.__.) és – kiskorú tanuló esetén – 

szülei kérjük, hogy a tanuló a kínai nyelvből a Szeged és Térsége Eötvös József 

Gimnázium Általános Iskola ____________________________ tagintézményében az 

_______. évfolyam tananyagából osztályozó vizsgán szerzett érdemjegye bekerüljön 

a tanuló bizonyítványába. 

 

Kérelmünk aláírásával tudomásul vesszük a jelentkezés alábbi jogkövetkezményeit:  

– Az osztályozó vizsgán szerzett osztályzat csak akkor kerül be a tanuló 

bizonyítványába, ha ezt a szülő írásban kéri. 

– Az osztályzatnak a tanuló bizonyítványában való feltüntetésére vonatkozó 

kérelem nem visszavonható. 

 

Dátum:____________ 

 

 

 ________________ 

 tanuló 

 ________________ __________________ 

 szülő/gondviselő (apa) szülő/gondviselő (anya) 

 

 


