
1 

 

A nevelőtestület jóváhagyásának dátuma: KOMLÓ, 2015.08.31 

 

  



2 

 

 

KÜLDETÉSNYILATKOZAT ........................................................................................... 5 

I. NEVELÉSI PROGRAM ......................................................................................................... 6 

1. Az intézmény pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai .......................................................... 7 

2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok ............................................ 8 

3. Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok ............................................... 9 

4. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok ............................................... 10 

5. A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai ................................................ 11 

6. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység ................. 14 

a) A beilleszkedési, magatartási nehézséggel összefüggő pedagógiai feladatok ..................... 14 

b) A tanulási nehézséggel küzdő tanulóink felzárkóztatását segítő program ........................... 15 

c) Sajátos nevelési igényű tanulók integrációja ....................................................................... 16 

d) Kiemelten tehetséges tanulók .............................................................................................. 18 

e) Hátrányos helyzetű tanulók hátrányainak enyhítését szolgáló pedagógiai tevékenységek.. 19 

7. A szociokulturális hátrányok enyhítését célzó törekvéseink............................................. 20 

8. Az ifjúságvédelmi feladatok ellátása ................................................................................ 21 

9. A tanulók intézményi döntési folyamatokban való részvételi rendje ............................... 23 

10. Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel ........................................ 25 

11. A tanulmányok alatti vizsga VIZSGASZABÁLYZATA ................................................. 28 

12. A felvételi eljárás különös szabályai ................................................................................. 35 

13. Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai ................................................. 36 

14. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása ............................................................. 38 

15. Az önkéntes közösségi szolgálat megszervezése iskolánkban .......................................... 39 

II. HELYI TANTERV .............................................................................................................. 40 

16. A szakközépiskolai képzés helyi tanterve ......................................................................... 41 

17. A szakiskolai képzés helyi tanterve .................................................................................. 45 



3 

 

18. Szakiskolát végzettek középiskolája, nappali tagozat helyi tanterve ................................ 47 

19. A HÍD 2.  képzés helyi tanterve ........................................................................................ 48 

20. A speciális szakiskolai képzés helyi tanterve .................................................................... 50 

21. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei .............. 52 

22. A NAT-ban meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósításának szabályai ....... 53 

23. A választható tantárgyak, foglalkozások szabályai ........................................................... 57 

24. A csoportbontások és egyéb foglalkozások szervezési elvei ............................................ 59 

25. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái ....... 60 

26. A tanulmányi munka mérési, értékelési rendszere ............................................................ 64 

27. Az írásbeli beszámoltatás korlátai, a tanulók tudásának értékelésben betöltött szerepe, 

súlya ......................................................................................................................................... 69 

28. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása .................. 70 

29. A tanulók mérése ............................................................................................................... 71 

30. Az iskolai egészségnevelés alapelvei ................................................................................ 72 

31. Az iskolai környezeti nevelés alapelvei ............................................................................ 74 

32. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések ......................................................... 76 

33. A tanulók magatartásának és szorgalmának értékelése..................................................... 77 

34. A tanulók magatartásának és szorgalmának értékelési irányelvei a szakközépiskolai 

képzésben ................................................................................................................................. 79 

35. A tanulók magatartásának és szorgalmának értékelési irányelvei a szakiskolai képzésben

 80 

36. A tanulók jutalmazásának formái és rendje ...................................................................... 81 

37. A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések ............................................................. 83 

38. Kompetencia alapú oktatás a szakközépiskolában ............................................................ 86 

III. SZAKMAI PROGRAM ..................................................................................................... 95 

39. A szakközépiskolai képzés szakmai programja ................................................................ 96 



4 

 

40. Szakmai program a 2012/2013-as tanévben és az ezt megelőző tanévekben beiskolázott 

évfolyamokra, a már megkezdett képzésekre........................................................................... 96 

41. Szakmacsoportos alapozó képzés (11-12. évfolyam) ....................................................... 97 

42. Emelt szintű képzéseink .................................................................................................. 100 

43. Szakmai program 2013 szeptemberétől .......................................................................... 101 

44. Képzési kínálat ................................................................................................................ 102 

45. Érettségi utáni OKJ-s képzéseink .................................................................................... 103 

46. A szakmai szabad órasáv helyi felosztása ....................................................................... 104 

47. A szakmai képzés helyi programja a 9-12. évfolyamon ................................................. 112 

48. Szakmai képzés helyi programja a szakképző (1/13-2/14., illetve 1/13.) évfolyamokon116 

49. Szakmai gyakorlati oktatás helyi megvalósítása ............................................................. 127 

50. A szakiskolai képzés szakmai programja ........................................................................ 128 

51. A nyolcadik osztályra épülő, 3 éves duális szakképzés szakmai programja ................... 130 

52. Tizedik évfolyamra épülő duális szakképzés (másodszakmás képzés) szakami programja

 144 

53. Speciális szakiskola rész-szakképesítéseinek a szakmai programja ............................... 146 

54. A HÍD II képzés szakmai programja ............................................................................... 158 

IV. A KOLLÉGIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA .................. 160 



5 

 

KÜLDETÉSNYILATKOZAT 

 

 „Az iskola dolga,  
hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, 

hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, 

hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka 

örömére és alkotás izgalmára, 

hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, 

és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni." 

/Szent-Györgyi Albert/ 

 

Iskolánknak fő célja a tanulóink képességeinek és tehetségének 

kibontakoztatása, nevelése, oktatása, a munka-erőpiaci igényeknek megfelelő 

szakképzésben részesítése, az érettségi, szakmai vizsgára, illetve érettségi 

utáni felsőfokú tanulmányokra való felkészítése, az európai követelményeknek 

megfelelő korszerű szakmai tudásuk megalapozása és felkészítése az 

önművelésre, az egész életen át tartó tanulásra. 
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1. Az intézmény pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai 

Nevelő, oktató munkánk alapelvei 

 A szabályzatokban, szabályozókban rögzítettek egységes betartása, betartatása. 

 Gyermekek személyiségéhez igazodó pedagógiai intézkedések alkalmazása, egyéni 

sajátosságok figyelembe vétele, differenciált fejlesztés. 

 Az értéktartó tudás, az „egész életen át tartó tanulás” megalapozása.  

 A tanulóink közösségi magatartásának optimális kialakítása, a későbbi 

konfliktusmentes társadalmi beilleszkedésének megalapozása. Az egymást elfogadó, 

segítséget nyújtó, támogató közösségek kialakítása. 

 Önmaguk és a társak irányában tolerancia, kialakítása, a másság elfogadása, 

tiszteletben tartása.  

 Edzett, egészséges fiatalok nevelése, a rendszeres sport, a mozgás, az egészséges 

életmód belső szükségletének kialakítása, a fizikai állóképesség fejlesztése.  

 Igény a saját és mások kulturális értékeinek befogadására, és az önképzésre, reális 

pályaorientáció nyújtása, valós elképzelés a leendő munkáról és a további életük 

alakulásáról  

 A hazafias nevelés feladatainak megvalósítása, a magyarságtudat elmélyítése, 

szülőföldünk, népünk értékeinek megbecsülése. Nemzeti kultúránk, hagyományaink 

tisztelete, ápolása, idegen nyelv tanítása. 

 Az egyenlő hozzáférés, az esélyegyenlőség biztosítása. 

 A környezettudatos magatartás igényének felkeltése, minden élő iránti tisztelet, a 

mindennapi életvitel értékrendjében az ökológiai szemlélet megalapozása és fokozatos 

kialakítása, a helytelen szokások csökkentése. 

 

Nevelő, oktató munkánk céljai 

 a gyermekeket sokoldalúan - az adottságaiknak, lehetőségeinknek és az elvárásoknak 

megfelelően – nevelni-oktatni, 

 a tanulók személyiségének fejlesztése, 

 az egyéni bánásmód érvényesülése, 

 a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő tanulók többi tanulóval együtt történő sikeres nevelése, a hátrányos 

helyzet, és tanulóink szociokulturális hátrányainak csökkentése. 

 a kiemelkedő képességű tanulók pedagógiai támogatása,  

 az egészséges élet, a rendszeres testmozgás iránti igényt kialakítani, fenntartani, 

képessé tenni ezek megőrzésére; 

 a gyerekek esztétikai nevelése, az adottságokhoz képest érdeklődésének felkeltése 

művészetek iránt,  

 gyógypedagógusaink által a sajátos nevelési igényű gyermekeket eredményesen 

fejleszteni. 
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Nevelő, oktató munkánk feladatai 

 törekedni kell az oldott, humánus, együttműködő légkör megteremtésére, 

megőrzésére, 

 az általános emberi értékek megismertetése, társadalmi normák elfogadtatása,  

 a gyermeki személyiség ismeretére alapozott egyéni fejlesztés, a képességek egyéni 

kibontakoztatása, 

 testi és lelki egészségük megóvása, állóképességük, erőnlétük, kitartásuk, akaratuk 

fejlesztése; 

 a tapasztalásra építő ismeretszerzés, készségfejlesztés, tevékenységközpontú 

pedagógiai gyakorlat, módszerek, eljárások alkalmazása, 

 a tanulóink tájékozottságának fejlesztése korunk technikai, informatikai fejlődésében, 

alkalmazható ismeretek birtoklásában, a lehetőségekhez mérten az IKT eszközök 

használatának megismertetése.  

 

A nevelő-oktató munka eszközei, eljárásai 

Eljárásainkat, módszereinket az adott szituációnak megfelelően a hatékonyság érdekében úgy 

választjuk meg, hogy igazodjanak céljainkhoz, a gyerekek életkori sajátosságaihoz, értelmi 

fejlettségéhez, képességeihez, a nevelő személyiségéhez, és a rendelkezésre álló 

kerettantervhez. 

 

2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 

A személyiségfejlesztés általános célja a minden emberben benne rejlő fejlődési lehetőségek 

minél teljesebb megvalósulásának, a gyermeki, tanulói személyiség teljes 

kibontakoztatásának segítése. A személyiségfejlesztés önismereten alapuló, az egyéni 

lehetőségek és belső akadályok feltárására épülő folyamat, amelynek során az egyéniség 

sajátos erényei és képességei nyernek megerősítést. A személyiségfejlesztés minden 

pedagógus feladata és célja, fokozottabb szerep jut azonban a folyamatban az 

osztályfőnöknek, mivel az ő tevékenységében kap nagyobb hangsúlyt az egyes tanulókra 

vonatkozó személyes odafigyelés és törődés.  

Az iskolában történő személyiségfejlesztés módot ad a szocializációs hibák korrigálására, a 

hiányzó képességek megszerzésére is. Célunk, hogy tanulóink sokoldalú, kreatív, önmaguk és 

közösségük életét pozitív irányba alakító, egészséges (testi-lelki-szellemi), tevékeny- és 

örömképes, dönteni tudó és döntéseiért felelősséget vállaló személyiséggé tudjanak 

kibontakozni.  

 

 

Feladataink:  

 A tanulás tanítása. 

 A tanulók erkölcsi, érzelmi értékeinek fejlesztése. 

 Önismeret, önértékelés képességének fejlesztése. 

 Egyértelmű elvárások, követelmények megfogalmazása, rendszeres, sikeresen 

teljesíthető feladatok, következetes ellenőrzés, útmutató, fejlesztő értékelés. 
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3. Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

Kiemelt célunk az egészséges életmódra nevelés. Az egészségnevelésnek a tananyagban is 

meg kell jelennie, de a „rejtett tantervben” is, s a családdal és az egyéb közösségekkel 

kialakított kapcsolatokban is. A család fontossága mellett az iskola, mint munkahely 

egészségvédő iskolává kell, hogy váljon.  

Cél: Ezen tudás birtokában képesek legyenek egészségük megőrzésére, a betegségek 

megelőzésére, egészséges személyiség kimunkálására, a helyes magatartás kialakítására. 

Ennek érdekében tanévenként Egészségnapot tartunk. A programokon az aktuális 

egészségnevelési-, egészséges táplálkozási-, drogprevenciós-, és egyéb 

szenvedélybetegségeket bemutató előadásokat szervezünk.  

Az egészséges életmódra nevelés nagyon hatékony eszköze a szakközépiskolában a több 

napos változatos programokat kínáló egészségmodul, a tanév utolsó napjaiban, amelynek 

mottója: „Ép testben, ép lélek.” Ennek keretében játékosan, gyakorlatorientáltan, a saját 

élményszerzésre helyezve a hangsúlyt ismerkedhetnek meg a tanulók az egészséges életmód 

különböző aspektusaival. Pl. egészséges táplálkozás (reform ételkészítés), sportnap, 

szenvedélymentes élet, katasztrófahelyzetekben való viselkedés (tűzoltás poroltó készülékkel, 

elsősegélynyújtás), tolerancia fogyatékos embertársaink iránt (pl. kerekes székes verseny, 

csörgő labda bajnokság, fekete szoba).  

 

Feladataink: 

 Lehetőségeinkhez mérten biztosítani az egészségmegőrző környezetet. 

 Megismertetni környezetünk egészségkárosító tényezőit, segíteni az egészség 

megőrzéséhez a betegségek megelőzéséhez szükséges ismeretek, képességek, 

jártasságok fejlesztését. 

 az egészségre káros szokások biológiai – élettani – pszichés összetevőinek 

megismertetése (alkoholfogyasztás, dohányzás, inaktív életmód, helytelen táplálkozás, 

drogfogyasztás); 

 az egészséges életvitelhez szükséges képességek fejlesztése 

 a stressz- és feszültségoldó gyakorlatok szerepét a testi-lelki kiegyensúlyozottság 

elérésében; 

 Támpontokat adni az életmódbeli döntések meghozatalához, segítve az egészséget 

támogató magatartásformák kialakulását. 

 Tudatosítani bennük a mindennapos testedzés- és a helyes táplálkozás fontosságát. 

 A családi életre nevelés, szűrővizsgálatok megszervezése. 

 Az iskolaorvosi, védőnői szolgálat, ÁNTSZ szerepének növelése az 

egészségneveléssel kapcsolatos támogatás és tanácsadás rendszerében. 

 Heti egy napon a tanulóinknak védőnői ügyelet biztosítása; 

 Egészségügyi szűrővizsgálatok biztosítása (fogászat, szemészet, hallás vizsgálat); 

 Egészségügyi felvilágosító előadások lebonyolítása; 

 Drogprevencióhoz kapcsolódó rendezvények megszervezése; 

 Osztálykirándulások, táborok, túrák, terepgyakorlatok szervezése; 

 Évente egy sportnap, egészségnap lebonyolítása; 
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4. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 

A közösségfejlesztést nem lehet beszűkíteni egy tanórára. Fontos a tanórán kívüli 

foglalkozásokon is törekedni a közösség formálására. Aki ezt a folyamatot irányítja az a 

pedagógus. Nem szabad elfelejtenie, hogy megjelenésével, viselkedésével, beszédstílusával, 

példaként áll a diákok előtt; s csak akkor tud sikeresen közösséget formálni, ha ő is közösségi 

ember. Ezért fontos, hogy a tantestület is közösséggé váljon. Iskolánk feladata, hogy a 

tanárok, szülők együttműködve olyan légkört teremtsenek, olyan közösséget alkossanak, 

amely elősegíti a gyermek harmonikus fejlődését, szocializációját. 

Törekszünk annak közvetítésére, hogy minden ember egyedi és megismételhetetlen, 

önmagában érték a közösség számára. A nevelés a személyiségre irányul, és legjobban 

közösségben éri el célját. A személyiségfejlesztésre leginkább a tanórán kívüli közös 

elfoglaltságokban, szakkör, sportkör, zenekar, énekkar van lehetőség. Akármilyen sok 

előkészülettel és szervezéssel is jár, szinte minden évben szervezünk bemutatkozó műsort. 

Főként azoknak a diákoknak, akiknek a tanulás terén nem sok sikerélménye van fontos 

megtalálnunk azt a területet, amiben ők is tehetségesek, és lehetőséget biztosítani, hogy ezt 

megmutathassák a többi diáknak és tanárnak. Tanulóink kulturális értékekre nevelése céljából 

közös iskolai színházlátogatásokat szervezünk a komlói színházba. Az osztályok igazi 

közösséggé formálásában nagy szerepe van az osztálykirándulásoknak. Igyekszünk minden 

évben szervezni osztálykirándulásokat. 

A közösségfejlesztést szolgálják a diáknapok, a szakközépiskolában a Kazinczy-napok 

keretében évről-évre megrendezésre kerülő osztályok közötti Suli-muri vetélkedő. A 3 napos 

egészségmodulunk rendezvénysorozatát is osztályok közötti verseny keretében szervezzük, 

ami kettős szerepet szolgálva az egészséges életmódra és a sportra nevelésen kívül az 

osztályok közösséggé formálását is elősegíti. A 9. évfolyamosok beilleszkedést és 9. 

osztályok közösséggé formálását segíti témahetünk, amelyet minden tanév első hetében 

szervezünk meg. A program célja, hogy a tanulók megismerjék egymást, tanáraikat, az iskolát 

- játékos formában. Az elfogadó-nyílt attitűd erősítése és a szociális készségek fejlesztése 

történik szervezett formában, irányítottan, mégis rugalmasan a tanulók igényeihez alakítva. 

Hagyományaink szerint a 9. osztályosok kulturális kiránduláson vesznek részt október 6-án, 

amelyet mécses-gyújtással zárnak az Aradi Vértanúk útján az aradi vértanúk előtt tisztelegve. 

Ugyanezen a napon tartjuk a hagyományos Csonka Miklós emléktúránkat, amely Komlóról 

Pécsre vezető gyalogtúra a Mecseken át.  

Hagyományos rendezvényeink: 

 témahét (9. évfolyamosok szociális készségfejlesztése, beilleszkedés elősegítése) 

 a 9. évfolyamosok október 6-i pécsi, kulturális kirándulása 

 október 6-i, október 23-i műsor 

 Csonka Miklós Emléktúra 

 nyíltnap vagy hét a nyolcadikosoknak (játékos vetélkedők a nyolcadikosoknak) 

 karácsonyi műsor 

 szalagavató 

 bemutatkozó műsor 

 projekt 

 diáknapok, Kazinczy-napok (suli-muri vetélkedő, március 15-i műsor) 

 Megyei Szép Magyar Beszéd Verseny 

 Ötök Találkozója (Dél-Dunántúli Közgazdasági Szakközépiskolák versenye) 

 ballagás 
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 egészségmodul, egészségnap 

 nemzeti összetartozás napja 

 tanévzáró ünnepély 

 tanulmányi osztálykirándulás 

Feladataink: 

 a megfelelő közösségi magatartás kialakítása,  

 véleményalkotó, véleménynyilvánító képesség fejlesztése,  

 a közösségi szokások, normák, a másság elfogadásának erősítése,  

 az együtt érző magatartás kialakulása,  

 a harmonikus emberbaráti kapcsolat fejlesztése. 

 

5. A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai   

A pedagógus a feladatait a tagintézmény-vezető irányítása és ellenőrzése mellett végzi. 

Pedagógiai, szakmai munkáját az iskolavezetés, a szakmai munkaközösség vezetője segíti és 

ellenőrzi. A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk 

tartalmazza.  

A PEDAGÓGUSOK helyi feladatai: 

 A tanítási órákra való felkészülés. 

 A tanítási órák rendjének, fegyelmének, szakszerűségének biztosítása. 

 tanórai és tanórán kívüli oktató, nevelő munkáját a központi oktatási szabályozásban 

(törvények, rendeletek), valamint az iskolai alapdokumentumokban (Pedagógia 

Program, SZMSZ, Házirend) leírtak szerint kell végeznie. 

 A tanulók írásbeli és szóbeli munkáinak előkészítése, javítása, értékelése. 

 A tanórákhoz, osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői tevékenységekhez kapcsolódó 

dokumentumokat elkészítése. 

 A munkaköréhez kapcsolódó adminisztrációs feladatok ellátása, különös tekintettel a 

pontos és naprakész naplóvezetés, érdemjegyek beírására, és a tanórai hiányzások 

regisztrálására. 

 Érettségi, szakmai, különbözeti, javító, osztályozó vizsgák lebonyolítása. 

 Kísérletek összeállítása, egyéb tanítási segédletek előkészítése, használata, 

rendbetétele, a taneszközök bővítése. 

 Dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, a tanulmányi versenyek 

lebonyolítása. 

 Tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével, felzárkóztatásával kapcsolatos feladatok. 

 Szakkörök, sportkörök, korrepetálások, fejlesztő foglalkozások tartása. 

 A különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel egyénileg foglalkozzon, 

szakemberek bevonásával. 

 Felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken. 

 Osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő, az 

ifjúságvédelemmel, közösségi szolgálattal, intézményi önértékeléssel kapcsolatos 

feladatok ellátása. 

 Tanulók és szülők érdemi tájékoztatása, szülői értekezletek, fogadóórák megtartása. 

 Részvétel nevelőtestületi, munkaközösségi értekezleteken, megbeszéléseken. 

 Részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken. 
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 A tanulók felügyelete a tanítási órák szünetében, ebédeléskor, oktatási-, kulturális-, 

sport- és egyéb rendezvényeken az aktuálisan meghatározott rend szerint. 

 Az iskolai tradíciókhoz tartozó, a tanév munkarendjében tervezett iskolai ünnepélyek, 

tanulmányi, kulturális, sport- vagy egyéb iskolai rendezvények, tanulmányi 

kirándulások szervezése. 

 Iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel. 

 Tanítás nélküli munkanapon az elrendelt szakmai jellegű munkavégzés. 

 Iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés. 

 Leltározás, az iskola vagyonának védelme, szertárrendezés, a szakleltárak és 

szaktantermek rendben tartása. 

 Osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 

 Őrizze meg a hivatali titkokat. 

 

Az OSZTÁLYFŐNÖK helyi feladatai: 

 Osztályfőnöki nevelőmunkáját tanmenetben megtervezi, és az abban foglaltakat be is 

tartja. 

 Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, észrevételeivel, 

javaslataival, valamint a részére kijelölt feladatok teljesítésével elősegíti a közösség 

tevékenységét. Az éves munkatervben vállalt osztályszintű feladatokat vezeti és 

irányítja. 

 Ismeri, betartja és betartatja a Házirend, az SzMSz és a Pedagógiai Program előírásait. 

 Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája 

során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. 

 Az első osztályfőnöki órán vázolja a tanulóknak az intézmény éves munkatervét, majd 

a továbbiakban rendszeresen tájékoztatja az osztályt az iskolavezetés, illetve a 

nevelőtestület őket érintő határozatairól. 

 Tanév elején tájékoztatja a tanulókat az iskolai munka – és balesetvédelmi 

előírásokról, valamint felhívja a figyelmet ezek betartására. 

  Év elején az első osztályfőnöki órán megismerteti a tanulókkal a házirendet, felhívja a 

figyelmet az esetleges változásokra. Folyamatosan ügyel a házirendben foglaltak 

betartására, különösen a késésekre és a hiányzásokra. 

 Tájékoztatja a tanulókat és szüleiket arról, hogy az intézmény legfontosabb 

dokumentumai (pedagógiai program, házirend, az éves munkaterv, az IDU 

szabályzata) hol hozzáférhetőek számukra. 

 Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását. 

 Az osztály diáktitkára révén, az osztályfőnöki órákon tájékoztatja az osztályt a diák 

önkormányzati határozatokról, tevékenységekről. 

 Aktív pedagógiai kapcsolatot tart fenn az osztály szülőinek közösségével, és a tanulók 

életét, tanulmányait segítő más személyekkel (fejlesztő pedagógus, védőnő, lelkész, 

iskolapszichológus). Tevékenységüket az osztályt érintő kérdésekben összehangolja.  

 Az éves ütemtervben meghatározottak szerint fogadóórát, osztályszülői értekezletet 

tart (évente legalább 2 alkalommal), rendszeresen tájékoztatja a szülőket tanítványai 

magatartásáról, tanulmányi előmeneteléről és hiányzásaikról. 

 Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját, szükség esetén, 

látogatja óráikat. Észrevételeit, a felmerülő problémákat az érintett nevelőkkel 

megbeszéli. 

 Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét. 
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 Félévkor és év végén a tanító tanárok véleményét kikérve minősíti a tanulók 

magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé terjeszti.  

 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére.  

 Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: elektronikus napló vezetése, 

ellenőrzése, félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok 

megírása, törzslapban a változások bejegyzése, továbbtanulással, pályakövetéssel, 

ifjúságvédelemmel kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása. 

 Az elektronikus naplóban rendszeresen ellenőrzi, hogy az egyes tárgyakból megfelelő 

mennyiségű érdemjeggyel rendelkeznek-e a tanulók.  Jelzi a szaktanárnak és az 

iskolavezetésnek, ha az egyes tárgyakból nem rendelkeznek a tanulók érdemjeggyel. 

 A gyerekekkel minden érdemjegyet beírat az ellenőrzőbe, rendszeresen ellenőrzi 

(legalább havonta), hogy beírták és aláíratták a tanulók az érdemjegyeket és 

bejegyzéseket; 

 Legkésőbb félév, illetve év vége előtt 30 nappal az értesíti az elégtelen osztályzatra 

álló tanulók szüleit. 

 A pótvizsgákkal, az osztályozó vizsgákkal kapcsolatos adminisztráció elvégzi. 

 Érettségivel, szintvizsgákkal, szakmai vizsgákkal, felvételivel kapcsolatos 

adminisztráció elvégzi. 

 A hiányzásokat havonként, félév végén, illetve év végén összesíti.  

 Törekszik az indokolatlan mulasztások, késések megelőzésére, visszaszorítására, 

ennek érdekében él az alapdokumentumokban lefektetett eszközökkel. 

 A tanulói hiányzásokkal kapcsolatban a törvényi előírásoknak megfelelően 

tájékoztatja az érintetteket. 

 Folyamatosan figyeli az osztályterem berendezésének állagát, azonnal jelzi az 

iskolavezetésnek a hiányosságokat, rongálásokat. 

 Súlyos fegyelmi vétség esetén a szülőket írásban értesíti. 

 Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, 

kapcsolatot tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével és a Gyermekjóléti Szolgálattal. 

 Figyelemmel kíséri a tanulók tankönyvellátottságát, segít a felmerülő gondok 

megoldásában. 

 Különös gondot fordít a hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulók 

segítésére, figyelemmel kíséri tanulmányi előmenetelüket és helyzetüket. 

 Különös figyelmet szentel a valamilyen területen tehetséges tanulóknak. 

 Segíti a tanulók pályaorientációját, pályaválasztását, igyekszik ezeket megalapozottá, 

a realitásokkal összhangban levővé tenni. 

 Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. 

 Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására 

mozgósít. 

 Figyelemmel kíséri osztálya tanulóinak tanórán kívüli elfoglaltságát. Elősegíti osztálya 

tanulóinak az intézmény kulturális és szabadidős tevékenységébe történő 

bekapcsolódását. 

 Részt vesz tanulóival az iskolai rendezvényeken, felkészíti őket ezekre, majd ügyel az 

alkalomnak megfelelő megjelenésükre, és a kulturált viselkedésükre.  

 Megtervezi és megszervezi, valamint felelősséggel vezeti az osztálykirándulásokat. 
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6. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 

tevékenység 

Kiemelt figyelmet igénylő tanulók a köznevelési törvény alapján: 

1) különleges bánásmódot igénylő tanuló: 

a) beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő tanuló, 

b) tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló, 

c) sajátos nevelési igényű tanuló, 

d) kiemelten tehetséges tanuló, 

2) hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanuló. 

 

Feladataink 

 A szükséges intézkedések megtétele: ehhez a vonatkozó jogszabályok ismerete és a 

segítő szervezetek tevékenységének ismerete szükséges. 

 A felzárkóztatás megtervezése, saját lehetőségeinken kívül a szakszolgálati és 

gyógypedagógiai segítség megszervezése. 

 A sajátos nevelési igényű tanulók számára a jogszabályokban biztosított fejlesztések, 

eljárások, mentesítések kezelése. 

 

a) A beilleszkedési, magatartási nehézséggel összefüggő pedagógiai 

feladatok 
 

 a 9. évfolyamon az érintett tanulók mielőbbi kiszűrése, a problémák okainak 

kiderítése;(helyzetfelismerés és helyzetértékelés, magatartási zavar feltárása,) 

 a szülőkkel való együttműködés; 

 az osztálytársak megnyerése a segítéshez; 

 az érintett tanuló önismeretének fejlesztése egyéni foglalkozás keretében (önismereti 

kérdőívek kitöltése, szituációk megbeszélése); 

 a közösségi együttlét szabályainak megismertetése, fontosságának megmagyarázása; 

 tanuló minél több sikerélményhez jusson a tanórákon és a tanórán kívüli 

tevékenységek során, 

 a pedagógusok toleranciája:  

 elfogadó magatartás; 

 a pedagógus személyes példamutatása 

 a pozitív tulajdonságok megerősítése; 

 motiválás sikerrel, jutalmakkal, szóbeli dicséretekkel, és egyéb ösztönzőkkel 

 az elvárások tudatosítása határozott, de nem bántó módon; 

 szélsőséges esetben szakember bevonása, folyamatos kapcsolattartás a gyermekvédelmi 

feladatokat ellátó intézményekkel. 

 a beilleszkedési-, tanulási-, magatartási nehézséggel küzdő tanulók fejlesztését 

szaktanár, illetve mentortanár végzi a Baranya Megyei Szakszolgálat Járási Szakértői 

Bizottsága szakvéleménye alapján.  
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b) A tanulási nehézséggel küzdő tanulóink felzárkóztatását segítő program 

A tanítás során a tanárok szembesülnek azzal, hogy a gyerekek különböző személyiségek, 

egyéni viselkedésük, sajátos tanulási útjuk van. Azok a tanulók, akik tanulási nehézségekkel 

küzdenek, a középiskolába jutás időszakára jelentős hátránnyal bírnak társaikhoz képest. Ezen 

hátrányok csökkentése, ill. leküzdése közös erőfeszítést igényel.  A tanítási – tanulási 

folyamatban fontos a tanulók differenciált aktivizálása. Míg vannak olyan tanulók, akik erős 

belső motivációval rendelkeznek, önmagukat képesek aktivizálni, és számukra nem szükséges 

külön motiválás, addig másoknál erőteljes felébresztő stratégiával lehet csak elérni az 

eredményes tanulást: az érthetőség, a fokozatosság, a rendszeresség, a szemléletesség, a 

differenciálás, a visszacsatolás, a megerősítés a didaktika elvei szerint. A tanulási nehézségek 

enyhítését, a felzárkóztatást az egyes tantárgyakhoz kapcsolódó korrepetálások, mentortanári, 

szaktanári egyéni fejlesztő foglalkozások is segítik. A gyengék, ill. tanórákat mulasztók 

számára így lehetővé válik a lemaradások csökkentése, megszüntetése. 

A Köznevelési Törvény biztosítja, hogy a tanulók képességeiknek, érdeklődésüknek, 

adottságaiknak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljenek. Ezen kívül a Szakképzési 

Törvény kötelezővé teszi a bukott, vagy gyengén teljesítő tanulók kiscsoportos 

felzárkóztatását. 

A tanulási nehézségekkel küzdő, ill. sajátos nevelési igényű tanulók esetében a kiindulás a 

kudarc okának felkutatása. Ehhez szükség esetén szakember segítségét is kérjük (nevelési 

tanácsadó, szakértői és rehabilitációs bizottság). 

 

A kudarc hátterében állhatnak: 

 egészségi problémák, betegség (ennek következtében hiányzások); 

 érzelmi problémák, családi gondok, szociális gondok; 

 diszlexia, diszkalkulia, diszgráfia; 

 a képességek, készségek alacsony szintje; 

 motiválatlanság, az érdeklődés hiánya. 

 

A felzárkóztatást elősegítő tevékenységeink: 

 a probléma időben történő észrevétele, diagnosztizálása; 

 a tanulási kudarcot kiváltó okok sokfélesége jelzi, hogy a kezelés módszerei is sokfélék 

lehetnek. Minden alkalmazott eljárás személyfüggő.  

 a kudarc, alulteljesítés okainak felderítése, kezelése; 

 személyes kapcsolat a tanulóval: a kölcsönös bizalom kiépítése; 

 együttműködés a diákot tanító pedagógusok között, folyamatos tapasztalatcsere; 

 korrepetálás, mentortanári, egyéni fejlesztő foglalkozások szervezése,  

 a tanulókat önmagukhoz mért fejlődésükben kell látni és értékelni; 

 őszinte együttműködő légkör kialakítása a szülői házzal, szükség esetén pszichológussal, 

gyermekvédelmi felelőssel, fejlesztőpedagógussal; 

 különös figyelmet szentelünk e tanulóknak, nem elkülönítve a többi gyerektől; 

 csoporton belüli különböző képességű párok kialakítása (szimpátia figyelembevételével) 

egymás segítéséhez; 

 gyakoribb ellenőrzés és számonkérés; 

 javítási lehetőség biztosítása, igényességre való nevelés; 

 a tanulást segítő programok (oktatószoftverek, előadások, stb.) eszközök (könyvek, 

folyóiratok, ) bemutatása és az ingyenes hozzáférés biztosítása a diákoknak. 
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c) Sajátos nevelési igényű tanulók integrációja 
 

A szakmai alapdokumentum alapján, az egészségügyi alkalmassági vizsga eredményét 

figyelembe véve sajátos nevelési igényű (mozgásszervi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos, 

értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos és egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdő) tanulók 

nevelésére–oktatására van lehetőség intézményünkben.  

A speciális szakiskolai osztályokban enyhe fokban értelmi fogyatékos tanulók képzése folyik 

szociális integráció keretén belül. Az itt végzett tanulóknak lehetőségük van az előírt 

feltételeknek megfelelően, másodszakmásként normál osztályokban együttnevelés keretén 

belül más szakmából rész-szakképesítést/szakképesítést szerezni. A tanulásban akadályozott 

tanulókat gyógypedagógus/fejlesztőpedagógus segíti. 

Sajátos nevelési igényű (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, iskolai képességek kevert zavara) 

fiatalok képességfejlesztése, és pedagógiai célú habilitációja történik. A sajátos nevelési 

igényű gyermek különleges gondozásra jogosult. Kiscsoportos/egyéni foglakozás keretében, 

egyéni fejlesztési terv alapján történik a tanulók habilitációja. A fejlesztő foglalkozás célja a 

tanulók képességfejlesztése. 

A foglalkozások a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján, a megadott 

óraszámban, a meghatározott fejlesztési területekre fókuszálnak. Sajátos nevelési igényű 

fiatalok képességfejlesztése, egészségügyi és pedagógiai célú habilitációval, rehabilitációval 

kiegészülve speciális nevelés oktatás biztosításával történik. 

A problémák halmozott megjelenése miatt, fejlesztő kiscsoportos foglalkozásokon való 

részvételt biztosítunk a tanulókkal gyógypedagógus foglalkozik egyéni fejlesztési terv 

alapján, ami a tanuló különleges igényeire épül, és egyedi tulajdonságainak képességeinek 

fokozatos kibontakozását szolgálja. Ezeken a foglalkozásokon nem a tananyag gyakoroltatása 

folyik, hanem a megfelelő tantárgyhoz szükséges részképességek fejlesztése terv alapján. A 

foglalkozások során a tanulók sajátos nevelési igényüktől függően szövegértési-, helyesírási-, 

számolási- logikai feladatokat oldanak meg, az olvasást gyakorolják. Fejlesztő pedagógus 

munkája szorosan összefügg az elméleti és gyakorlati szaktanárok tevékenységével. A napi 

kapcsolat során párhuzamos oktató-nevelő munka folyik, nagy hangsúlyt fektetve a sajátos 

nevelési igényű tanulók egyéni igényeire.  

 

Sajátos nevelési igényű tanulók differenciált képességfejlesztésének területei 

 
A tanulási nehézségek, zavarok dyslexia, dysgraphia, dyscalculia reedukációjához szükséges 

feltételek biztosítása: 

 A pozitív megkülönböztetés alkalmazása 

 A korrekciós folyamathoz szükséges készséges és képességek komplex fejlesztése 

 Fejletlen vagy sérült pszichikus funkciók korrigálása, kompenzálása 

 Eszköztudás fejlesztése 

 Felzárkóztatás 

 Tanulási technikák elsajátítása 

 Szociális képességek fejlesztése 

 

Pedagógiai irányelveink 

 

 A korrekciós tanulási folyamatban a legkisebb lépésekben való haladás 

 Hosszabb gyakorlási, bevésési idő biztosítása 

 Állandó, visszatérő gyakoroltatás 
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 Az állandó motiváció elve: a konkrétumhoz kötődő, manipuláció, sokat szemléltető, 

lassan elvonatkoztató tanítási metódus 

 Mozgás, manipuláltatás, nagy, finommotorikára egyaránt kiterjesztve 

 A gyerekek pszichés megsegítése, sikerélményhez juttatása, önbizalmuk növelése 

 

A foglalkozások felépítése a szakvélemények alapján meghatározott óraszámban 

történik: 

 Olvasás reedukáció, olvasásgyakorlás, szövegértési feladatok relaxációs 

gyakorlatokkal 

 Készség-, képességfejlesztés, műelemzés, ábrázolás, az olvasmányhoz kapcsolódó 

szövegértési faladatok 

 Írás, helyesírás korrekció, gyakorlás 

 Matematikai korrekció, képességfejlesztés 

 Javasolt szabadidős tevékenység: mozgásfejlesztés pl. úszás, futás, labdajátékok, tánc 

percepciófejlesztés (érzékfejlesztés) pl. festés, rajz, barkácsolás, varrás. 

 

Az egyénre szabott pedagógiai munka megvalósításának lehetőségei 

 

A tanórai módszerek differenciált alkalmazása: 

 egyéni irányított tanulással 

 csoportmunkával 

 adott feladatban használható segédletekkel 

 az ellenőrzés, értékelés eltérő eszközeivel 

 alacsonyabb absztrakciós szintű feladatok adásával egy-egy témán belül 

Osztályból kiemelve: 

 kiscsoportos foglalkozással 

 egyéni fejlesztő foglalkozással, illetve terápiával  

A pedagógiai segítségnyújtás - jellege szerint – differenciált alkalmazása: 

 megelőző – preventív (a pszichés alapozó funkciók fejlesztésével) 

 korrigáló (a fejlődési ív megakadását követő reedukációs folyamattal) 

 kompenzáló (a sérülést más oldalról ellensúlyozó sikerek biztosításával, a teljes 

személyiség egyensúlyának visszaállítása érdekében) 

 

Az együttnevelés dokumentumai 

 Alapító Okirat 

 Pedagógiai programunk 

 Értékelési rendszer 

A tantárgyi értékelés alól felmentés a szakértői bizottság javaslatára adható a tanulónak. Az 

értékelés egyéni képességek, fejlettségi szinthez viszonyított fejlődés figyelembevételével 

történik. 

Az értékelésnél előtérbe kell helyezni a pozitív megerősítést és lényeges az egyéni 

különbségek figyelembevétele. Ez elősegíti a tanuló teljesítményét önmagához viszonyító, 

fejlődést figyelembe vevő értékelést. 

A gyógypedagógus egyéni fejlesztési terv alapján végzi a rehabilitációs foglalkozásokat, 

azokat az előírt formanyomtatványon dokumentálja (Egyéni fejlődési lap – Tü. 356-357). 
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d) Kiemelten tehetséges tanulók 
 

Ha az ember egy területen sikeres tud lenni, és megtalálja a számára leggyümölcsözőbb 

hivatást, az hozzájárul egész személyisége kibontakozásához. A tehetséggondozás feladata 

ennek a területnek a felismerése a tanulókban és optimális fejlődésük biztosítása. Minden 

gyermek valamiben tehetséges, pedagógusaink lehetősége, feladata felismerni és támogatni 

ezt, valamint feltárni a fejlesztés lehetőségeit, felvenni a kapcsolatot a szülői támogatás 

reményében. A tehetségnevelésben különlegesen fontos szerepet kap a család és az iskola 

sikeres együttműködése. 

A tehetséggondozás legfőbb színtere a tanítási óra. A tanórák keretében folyó differenciált 

foglalkozás lényege a tudás elmélyítése, önállóságra, alkotó jellegű tevékenységre késztető 

feladatok elvégzése, ez által a képességek erősítése.  

Kulcsfontosságú a megfelelő motiváció felkeltése, hiszen csak a motivált ember képes 

tehetsége kibontakoztatására.  

A csoportbontás, kiscsoportos, egyéni foglalkozás növeli a tanítási-tanulási folyamat 

hatékonyságát. A tehetségnevelést segítő egyéb iskolai lehetőségek, feladatok: 

tanulmányi-, sport-, egyéb versenyeken való részvétel, 

pályázatok figyelemmel kísérése, 

a tehetséggondozáshoz szükséges személyi, tárgyi, környezeti feltételek biztosítása. 

A tehetséggondozás szervezett formái 

 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése, 

 a tanórákon érvényesülő differenciált képességfejlesztés, 

 az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy 

csoportos használata, 

 a továbbtanulásra felkészítés, 

 személyes beszélgetések, a biztatás a jutalmazás megfelelő formáinak alkalmazása. 

 szakkörök, a 11. 12. osztályos tanulók részére szervezett emelt szintű érettségire 

felkészítő foglalkozások. Ezeket különböző tantárgyakból tartjuk, mindig az 

igényeknek megfelelően.  

 különböző városi, megyei, regionális, országos versenyekre való felkészítés. 

(szaktárgyi, sport, kulturális, OSZTV, OKTV Szép Magyar Beszéd verseny, Gordiusz 

matematika verseny, idegen nyelvi, elsősegélynyújtó, gazdasági versenyek, a Dél-

magyarországi Közgazdasági Szakközépiskolák versenye). 

 a tehetséges tanulók motiválását, sikerélményhez juttatását segítik az iskolai tantárgyi, 

szépkiejtési, helyesírási versenyek.  

 a tehetséges zenész, énekes, táncos, versmondó, színjátszó tanulóinkat felkészülését 

segítjük és nyilvános szereplési lehetőséget biztosítunk számukra iskolai és városi 

rendezvényeken, bemutatkozó műsorunkon, szalagavatón. 

 a tehetséges sportolóinkat sportkörök, iskolai foci, és röplabda kupák révén készítjük 

fel városi, illetve megyei kupákon való eredményes szereplésre. 

 szabadidős foglalkozások (pl.: színház, múzeumlátogatás), 
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e) Hátrányos helyzetű tanulók hátrányainak enyhítését szolgáló pedagógiai 

tevékenységek 
 

Komló helyzetéből adódóan sok munkanélküli, és szerény jövedelmű család él a városban, a 

rossz anyagi helyzet sokszor eredményezi a családok felbomlását, válást. Az egykeresős 

családokban anyagi háttér, és sajnos idő is kevesebb jut a gyerekekre. Az utóbbi években ez a 

tendencia egyre jobban erősödik. A tanulók fele él csak teljes családban, másik fele csak az 

egyik szülőjével él. Egyre több tanuló hátrányos helyzetű.  

Önhibáján kívül mind több gyermek kerül olyan anyagi helyzetbe, mely egészséges testi 

fejlődését, zavartalan tanulását hátráltathatja. Az ilyen helyzetbe került tanuló inkább 

eltitkolni igyekszik körülményeit, ezért körültekintő, tapintatos pedagógiai feladat a 

veszélyeztetett és hátrányos szociális családi helyzetek felderítése és a megoldási lehetőségek 

számbavétele. A tanulóknak óriási igénye van odafigyelésre, törődésre, egy-két jó szóra, 

sokszor csak arra, hogy valaki meghallgassa a problémáikat. 

Az iskola életében fontos kérdés az esélyek kiegyenlítődése, a hátrányok csökkentése, a 

társadalmi egyenlőtlenségek hatásainak enyhítése. Hátrányos és halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulók tekintetében elsődleges cél a közvetlen hátrányforrások hatásainak 

csökkentése. Célja a lemorzsolódásuk csökkentése, az esélyteremtés, az aktív tanulásra 

nevelés, gyakorlatias, élményalapú oktatás megteremtése.  

Feladataink 

 a segítő tevékenység formáinak és működési rendjének megszervezése, 

 a külső kapcsolatrendszer kiépítése, fenntartása (szakszolgálatok), 

 az anyagi források felkutatása (ösztöndíjak, pályázatok nyomon követése), 

A hátrányok enyhítését szolgáló lehetséges tevékenységeink: 

 felzárkóztató, illetve tehetséggondozó programok szervezése, 

 kollégiumi elhelyezés, szükség esetén externátus felajánlása, 

 a tanuló problémamegoldó és konfliktuskezelő készségeinek fejlesztése, 

 drog- és bűnmegelőzési programok, mentálhigiénés programok, 

 pályaorientációs tevékenység, 

 felvilágosító munka a szociális juttatások lehetőségeiről,  

 helyi, regionális, országos támogatások megszerzésének ösztönzése, 

 a tanuló menzai ellátásának szorgalmazása, étkeztetési támogatás, 

 szoros kapcsolat a polgármesteri hivatallal és a gyermekjóléti szolgálattal, 

 az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy 

csoportos használata,  

 ingyenes, illetve kedvezményes mozi-, színház-, múzeumlátogatás szervezése, 

 a nevelők segítő, személyes kapcsolattartása a rászoruló tanulókkal, 

 a szülők, a családok nevelési, életvezetési gondjainak segítése (egyéni beszélgetés az 

osztályfőnökkel, fogadóóra, családlátogatás, szülői értekezlet stb.), 

 pályázatok figyelése, részvétel a pályázatokon, 

 tanulmányi verseny nevezési díjának befizetése a tanuló részére, 

 egészségügyi szűrővizsgálatok, 

 tankönyvtámogatás  

 az érintett tanulók érdek-és esélyérvényesülésének elősegítése. 
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7.   A szociokulturális hátrányok enyhítését célzó törekvéseink 

Egyre több tanuló kerül olyan helyzetbe, mely egészséges testi-lelki fejlődését, zavartalan 

tanulását hátráltathatja. Az iskola életében fontos feladat az esélyek kiegyenlítése, a hátrányok 

csökkentése, a társadalmi egyenlőtlenségek hatásainak enyhítése. Az iskola tevékenységének 

fő célja, hogy segítse a tanuló beilleszkedését az iskola életébe, hátrányaiból adódó 

nehézségeit csökkentse, elősegítse képességeinek megfelelő előrehaladását. Az eltérő 

szociális helyzetből adódó hátrányok enyhítése közös feladata a családnak, az iskolának és a 

társadalomnak. 

A szociokulturális hátrányok enyhítését célzó törekvéseink 

 Megismerjük minden gyermek családi körülményeit, szociális helyzetét. 

 Olyan nyílt, elfogadó légkört teremtünk, melyben a gyermek őszintén mer beszélni 

gondjairól. 

 Feltárjuk hátrányos helyzetének okait, segítséget nyújtunk beilleszkedéséhez és 

eredményes iskolai szocializációjához, munkájához. 

 Az osztályfőnök és a gyermekvédelmi felelős folyamatosan figyelemmel kíséri a 

család szociális helyzetének alakulását, szükség esetén a gyermek érdekében 

szakember vagy hatóság segítségét kéri. 

 A korrepetálások, mentor tanári, egyéni foglalkozások segítségére vannak azoknak a 

tanulóknak, akik tanulmányaikban lemaradtak és szüleik nem engedhetik meg 

maguknak magántanár fogadását a felzárkóztatáshoz, az érettségire, szakmai 

vizsgára való felkészítéshez. 

 A tankönyvtámogatás elveinek és mértékének meghatározásakor döntő szempont a 

szociális helyzet. Néhány tanuló esetében a használandó tankönyveket a könyvtár 

részére vásároljuk meg, a rászoruló tanulók a szükséges időre kikölcsönözhetik. 

 Felhívjuk figyelmüket, hogy igényelhetnek kedvezményes étkezési lehetőséget, 

kollégiumi ellátást. 

 A szociokulturális hátrányok enyhítése céljából ingyenes színházlátogatást 

szervezünk.  

 Biztosítjuk a szabadidő kulturált eltöltését (könyvtár, internet, sport, stb.). 

 A szülői értekezleteken, fogadóórákon, felvilágosítást adunk a szülők számára a 

szociális juttatások lehetőségeiről.  

 Ösztönözzük tanulóinkat arra, hogy pályázzanak a helyi, regionális illetve országos 

támogatásokra. („Útravaló” – Ösztöndíjprogram, A hátrányos helyzetű tanulók és 

mentoraik ösztöndíjjal történő támogatása „Út az érettségihez”, „Út a szakmához” ) 

 A tanulmányi kiránduláshoz, táboroztatáshoz keresünk külső támogatókat, vagy 

alapítványi forrást. 

 A szociális kompetencia fejlesztése, mely biztosítja a felzárkóztatást, 

esélyegyenlőség, empátia, együttélés alapjainak megteremtése. 
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8.   Az ifjúságvédelmi feladatok ellátása 

A gyermek és ifjúságvédelmi feladatokat - A gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról 1997. évi XXXI. törvény, a Nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény a 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szabályozza. 

Valamennyi pedagógus közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a 

tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, 

megszüntetésében. E tevékenység kiterjed a tanórai és a tanórán kívüli területekre, kollégiumi 

életre egyaránt, mely szoros együttműködést feltételez a családokkal, a gyermek- és 

ifjúságvédelmi intézményekkel, szakemberekkel. 

A tanulók között egyaránt megtalálható a jól szituált, kiegyensúlyozott hátterű és a társadalom 

peremén élő családból származó gyermek. Társadalmi szinten növekvő tendenciát mutat a 

csonka családban élő, valamilyen szempontból sérül gyermekek száma. 

A prevenció feladata: 

A gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység szorosan kapcsolódik az intézmény pedagógiai 

tevékenységéhez. Minden olyan pedagógiai munkát ide kell érteni, amely hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló felkészülhessen a munkába állásra, a továbbtanulásra és a családi életre. 

A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos tevékenység a maga lehetséges eszközeivel 

hozzájárul a pedagógiai munka sikerességéhez a gyermekek nehézségeinek enyhítésével. 

Magába foglalja a családdal, a szülőkkel és a gyermekvédelmi szervezetekkel való 

kapcsolattartás rendszerét. Alapvető célkitűzés, hogy a gyermek a családban nevelkedjék, 

szüleitől kapja meg azt a segítséget, amely ahhoz szükséges, hogy iskolába járjon, és ott 

eredményesen tudjon felkészülni. Fontos továbbá, hogy megadjuk az esélyt a hátrányok 

leküzdésére, amelyek a születésnél, családi, szociális, vagyoni helyzetnél vagy bármilyen más 

oknál fogva fennállnak. 

Valamennyi pedagógus közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a 

tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, 

megszüntetésében. E tevékenység kiterjed a tanórai és a tanórán kívüli területekre egyaránt. A 

gyermek-és ifjúságvédelmi tevékenység a legszorosabb együttműködést feltételezi a családdal 

és a gyermek-és ifjúságvédelmi intézményekkel, szakemberekkel. 

 Nevelési eljárásainkkal közelíteni kívánjuk egymáshoz az eltérő társadalmi 

helyzetű tanulóink neveltségi- és tudásszintjét. 

 Közösségre és szakmai ismeretekre támaszkodva integráljuk a nevelési 

problémával, beilleszkedési zavarral, tanulási nehézséggel küzdő, vagy más 

iskolából jött diákokat.  

 Felismerve a gyermekekre leselkedő veszélyeket, bekapcsolódunk a dohányzás, 

alkohol, drog, AIDS elleni programokba. 

 A különleges bánásmódot igénylő, vagy valamilyen részképesség- fejlődési 

zavarral küzdő gyermekek számára biztosítjuk a megfelelő ellátást. 

 A deviáns magatartási formák kialakulásának megelőzésére egyéni bánásmódot 

alkalmazunk. 

 Az osztályfőnök a veszélyhelyzetbe kerülő, vagy abban szenvedő tanulókat a 

legrövidebb idő alatt a megfelelő segítségadásban részesíti. 

 

 



22 

 

A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos tevékenységeink: 

 a problémák feltárása és jelzése a gyermekjóléti szolgálat felé, 

 a veszélyeztetett és a hátrányos helyzetű tanulók tanulási előmenetelének 

figyelemmel kísérése, 

 felzárkóztató foglalkozások, 

 a szülőkkel való együttműködés, 

 a tanulók szociális helyzetének javítása (segélyek, alapítványi támogatások), 

 egészségügyi szűrővizsgálat, 

 személyes és egyéni tanácsadás, 

 az iskolai étkezés lehetősége, 

 kollégiumi ellátás, szükség szerint externátus 

 

Az intézményben a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok segítésére gyermek- és 

ifjúságvédelmi felelős tevékenykedik.  

A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős alapvető feladatai: 

 A diákok bizalmának megnyerése és megőrzése, a helyes pedagógusi magatartás 

betartása. (segítés, gondoskodás) 

 A tanulók és a szülők tájékoztatása azokról a lehetőségekről, személyekről, 

intézményekről, amelyekhez problémáik megoldása érdekében fordulhatnak. 

 A pedagógusok gyermek- és ifjúságvédelmi munkájának segítése. 

 A gyermekjóléti szolgálat tevékenységének segítése. 

 A tanulók anyagi veszélyeztetettsége esetén gyermekvédelmi támogatás 

megállapításának kezdeményezése. 

 Tájékoztatás nyújtása a tanulók részére szervezett szabadidős programokról. 

 Együttműködés az intézményben működő szervezetekkel. (IDU, osztályfőnöki 

munkaközösség) 

Együttműködés külső szervezetekkel 

 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, 

 Nevelési Tanácsadó, 

 háziorvos, 

 Települési Önkormányzatok – jegyzők, 

 Kisebbségi Önkormányzatok, 

 egyéb civil szervezetek. 
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9.  A tanulók intézményi döntési folyamatokban való részvételi rendje 

Az iskolai közösségek – életüket érintő bármely kérdésben - a diákönkormányzaton keresztül 

érvényesíthetik a döntési folyamatokban való részvételüket. 

A tanulónak joga van arra, hogy:  

 szervezze közéletét, működtesse tanulói önkormányzatát, az iskolavezetés 

segítségét kérheti, 

 véleményt mondjon, javaslatot tegyen és kezdeményezzen az iskola életével 

kapcsolatos kérdésekben, s ezekre érdemi választ kapjon, 

 képviselői útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában, 

 kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban és írásban egyénileg, illetve 

választott képviselőik útján közöljék az iskola vezetőjével, a nevelőkkel, a 

nevelőtestülettel vagy a diákönkormányzat vezetőjével, 

 részt vegyen a diákkörök munkájában, és kezdeményezze azok létrehozását, tagja 

legyen iskolai, művelődési, ismeretterjesztő, sport- és más köröknek, 

 írásbeli javaslatát a nevelési-oktatási intézmény vezetője, a nevelőtestület, az 

iskolaszék, kollégiumi szék, a pedagógus megvizsgálja, és arra a megkereséstől 

számított tizenöt napon belül az iskolaszéktől, kollégiumi széktől legkésőbb a 

tizenötödik napot követő első ülésen érdemi választ kapjon. 

Az iskolai diákönkormányzat  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 48. § a következőkről rendelkezik: 

 Az iskola, a kollégium tanulói a nevelés-oktatással összefüggő közös tevékenységük 

megszervezésére, a demokráciára, közéleti felelősségre nevelés érdekében - a 

házirendben meghatározottak szerint - diákköröket hozhatnak létre, amelyek 

létrejöttét és működését a nevelőtestület segíti. 

 A diákkörök döntési jogkört gyakorolnak - a nevelőtestület véleménye 

meghallgatásával - saját közösségi életük tervezésében, szervezésében, valamint 

tisztségviselőik megválasztásában, és jogosultak képviseltetni magukat a 

diákönkormányzatban. 

 A tanulók, diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot 

hozhatnak létre. A diákönkormányzat munkáját e feladatra kijelölt, felsőfokú 

végzettségű és pedagógus szakképzettségű személy segíti, akit a diákönkormányzat 

javaslatára az intézményvezető bíz meg ötéves időtartamra. 

 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 szervezeti és működési szabályzat, házirend elfogadásakor vagy módosításakor, a 

jogszabályban meghatározott kérdésekben. 

 A diákönkormányzatnak véleményezési joga van az éves munkaterv 

diákönkormányzatot érintő rendezvényeiről, illetve a diákönkormányzat dönt egy 

igazgatói nap programjáról. 

 A diákönkormányzatnak véleményezési joga van az intézmény működését érintő 

összes kérdésben. 
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A diákönkormányzat közösségfejlesztő feladatai: 

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

amellyel nem sérti az egyéni érdekeket. 

 Fejlessze a meglevő közösségi munkálatokat, közösségépítő tevékenységeket. 

 Törekedjen a közösség iránti felelősségtudat kialakítására, fejlesztésére. 

 A diákok képviseletére, a diákok egyéni panaszaik intézésére a Házirendben 

leírtak alapján a diákönkormányzat érdekvédelmi képviselői jogosultak eljárni, az 

anonimitás elvének tiszteletben tartásával. Csoportot érintő panasz esetén célszerű 

a DÖK elnökéhez fordulni. 

 A diákönkormányzat helyi szerve szervezi a diákéletet.  

 Diákközgyűlés összehívása; 

 Diáknap szervezése; 

 Induló osztályoknak segíteni a beilleszkedésbe (gólyaavató rendezvények); 

 Diákújság kiadása; 

 Iskolai rendezvények szervezésében, lebonyolításában aktív részvétel; 

 Példamutatás (tanulmányi munka, viselkedési normák betartása, lehetőségekhez 

mérten betartatása, aktív részvétel az iskolai életben, tanulótársaik aktivizálása, 

kulturált viselkedés, reális értékítélet). 

A diákok és a pedagógusok együttműködésének formái: 

 A tanuló iskolai életével, munkájával és a személyével kapcsolatos kérdésekben 

szaktanárához, osztályfőnökéhez, az iskolavezetéshez fordulhat. 

 A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, ill. az aktuális feladatokról 

a diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus és az osztályfőnökök 

tájékoztatják. 

 A diákönkormányzatot segítő tanár a DÖK gyűléseken, az osztályfőnökök 

folyamatosan az osztályfőnöki órákon tájékoztatják a diákokat. 

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

ill. választott képviselőik útján közölhetik az iskolavezetéssel, a nevelőkkel, a 

nevelőtestülettel vagy a szülői választmánnyal. 

Az iskola helyiségeinek, berendezéseinek használati szabályai: 

A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, az iskola berendezéseit – a tagintézmény-vezetővel 

való egyeztetés után – szabadon használhatja. 

Az iskolai diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek biztosítása: 

Az iskolai diákönkormányzat működését az intézmény saját költségvetéséből lehetőségeihez 

mérten támogatja. A diákönkormányzat egyéb bevételeinek felhasználásáról (pl. 

hulladékgyűjtés stb.) maga dönt. 

A tanulói közösségek kezdeményezhetik diákkör működését, amely lehet: 

 szakkör (csak tantárgyi, kulturális, sport, szakmai diákkörök alakíthatók) 

 érdeklődési kör 

 énekkar, zenekar 

 művészeti csoport 
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Az iskolai diákközgyűlés  

 Az iskolai diákközgyűlést évente legalább 1 alkalommal össze kell hívni, melyen az 

tagintézmény-vezetőnek vagy megbízottjának a tanulókat tájékoztatnia kell az 

intézményi élet egészéről, az intézményi munkatervről a tanulói jogok helyzetéről és 

érvényesüléséről, az intézményi házirendben meghatározottak végrehajtásának 

tapasztalatairól.  

 Az évi rendes diákközgyűlés összehívását a diákönkormányzat vezetője 

kezdeményezi, a tanév helyi rendjében meghatározott időben. A rendkívüli 

diákközgyűlés összehívását az iskolai diákönkormányzat vezetője vagy az intézmény 

vezetője kezdeményezheti.  

 Az évi rendes diákközgyűlésen a diákönkormányzat és az intézmény képviselője 

beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, különös tekintettel a 

gyermeki jogok, a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről.  

 A diákközgyűlésen a tanulók az intézmény életét érintő ügyekben kérdéseket 

intézhetnek a diákönkormányzat, illetve az intézmény vezetéséhez. A diákközgyűlés 

napirendi pontjait a megrendezése előtt tizenöt nappal nyilvánosságra kell hozni.  

 

 

10. Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel 

a) Kapcsolattartás a szülőkkel: 

A Nemzeti Köznevelési Törvény és a Szervezeti és Működési Szabályzat több szintű 

együttműködést feltételez a szülők, a tanulók és a pedagógusok közös részvételével a 

gyermek személyiségének és tudásának fejlesztése érdekében. A gyermek személyiségének 

kialakítása érdekében fontos az együttműködés a tanárok és szülők között. 

Eredményességének feltétele a kölcsönös bizalom, felelősség, egymás őszinte tájékoztatása. 

A szülőknek joguk van minden olyan, a gyermeküket érintő információhoz, amely kiskorú 

gyermekük személyiségfejlődésével, iskolai előmenetelével kapcsolatos. A szülő kötelessége, 

hogy minden tőle elvárható segítséget megadjon együttműködve az intézménnyel, 

figyelemmel kísérje a gyermeke fejlődését, tanulmányi előmenetelét. Cél, hogy a szülők 

lássanak bele az iskolai munkába, a közösségi életbe és lehetőségeik, elfoglaltságuk 

függvényében folyamatosan nyomon követhessék gyermekük nevelésének, oktatásának 

alakulását. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, 

illetve választott képviselők, tisztviselők útján közölhetik az iskola vezetésével, 

nevelőtestületével. Az intézmény képviseletében az osztályfőnök rendszeresen kapcsolatot 

tart a tanuló pedagógusaival, a tanuló előmenetelével kapcsolatban.  

Az együttműködés formái: 

 Szülői értekezletek  

Félévente legalább egyszer tartandók. Feladata: 

 a szülők és pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása, 

 a szülők tájékoztatása, 

 a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és 

továbbítása az iskolavezetés felé. 

 Fogadó órák  

A szülők és a pedagógusok személyes találkozása, illetve ezen keresztül egy-egy 

tanuló egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal. 

 Egyéni kapcsolatfelvétel szükség esetén. 
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 Szülői munkaközösség választmányi ülései 

A választmányt évente legalább két alkalommal a szülői munkaközösség elnöke hívja 

össze. Az tagintézmény-vezető vagy megbízottja tájékoztatója áttekintést nyújt az 

iskola tevékenységéről. Össze kell hívni a választmányt, ha azt legalább három tag, 

vagy a választmány elnöke kezdeményezi. 

A választmánynak véleményezési joga van az intézmény stratégiai fontosságú 

kérdéseiben, a Szervezeti és Működési Szabályzat – szülőket érintő – 

rendelkezéseiben, a Házirend megállapításaiban és minden tanév első ülésén 

véleményezi az iskola programjait. 

 pályaválasztási nyílt napok 

A nyílt tanítási napok – évente egyszer - az érdeklődő nyolcadikosok és szüleik 

számára, betekintést engednek az iskola életébe, pedagógiai programjába, iskola 

nevelő és oktatató munkájába, azáltal, hogy bemutatják iskolájukat, és a tanulók 

tevőlegesen kipróbálhatják egyes szakmák munkafogásait. 

 Írásbeli tájékoztató (ellenőrző, elektronikus napló, e-mail üzenet) 

A szülők tájékoztatása a tanuló tanulmányaival, magatartásával összefüggő 

eseményekről, illetve a különféle iskolai vagy osztályszintű programokról. 

 Rendezvények 

 Hirdetőtábla, honlap. 

 

b) A pedagógus és a tanulók közötti kapcsolattartás fórumai: 

Cél a pedagógus és a tanulók közötti folyamatos, kiegyensúlyozott, feszültségmentes 

kapcsolatban az egyéni képességeknek megfelelő eredmények elérése, a személyiség 

kibontakoztatása az oktató-nevelő munkában. 

A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, ill. 

választott képviselőik útján közölhetik az iskolavezetéssel, a nevelőkkel, a nevelőtestülettel 

vagy a szülői választmánnyal. 

Az együttműködés formái: 

 Diákönkormányzat: Az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről és az 

aktuális feladatokról az tagintézmény-vezető vagy megbízottja tájékoztatja az iskolai 

diákönkormányzatot üléseiken (évente legalább egy alkalommal). 

 Iskolagyűlés: A tagintézmény-vezető vagy megbízottja iskolagyűlésen informálja az 

egész tanulóifjúságot az iskola életéről, az iskolai programokról, az iskolai 

munkatervről, ill. az aktuális feladatokról. 

 Osztályfőnöki órák: Az osztályfőnökök az osztályt érintő kérdésekről tájékoztatják a 

diákokat az osztályfőnöki órákon. 

 Tanórai munka: A szaktanároknak szóban és írásban folyamatosan tájékoztatni kell a 

tanulót egyéni haladásáról. 

 Egyéni beszélgetések 

 Hirdetőtábla, honlap, iskolarádió, elektronikus napló, e-mail üzenet 
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c)  Kapcsolattartás az iskola további partnereivel  

Az intézmény az eredményes oktató- és nevelőmunka érdekében munkakapcsolatban áll és 

együttműködik a következő partnerekkel: 

 Az intézmény fenntartójával; 

 A területileg illetékes önkormányzati képviselőtestületekkel és polgármesteri 

hivatalokkal;  

 A települések nemzetiségi önkormányzataival; 

 A széleskörű szakképzés révén a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarával és 

mindazon helyi vállalkozókkal, vállalatokkal, akik a tanított szakmákkal 

összefüggésbe hozhatók; 

 A külső gyakorlati órák és nyári összefüggő gyakorlat helyszínét biztosító 

intézmények, vállalkozások, velük való közös munkánk lényeges tartalmi elemeit 

együttműködési megállapodásban rögzítjük.  

 A helyi oktatási és nevelési intézmények vezetőivel és tantestületeivel; a komlói, és 

komló környéki általános iskolákkal igyekszünk egyre szorosabb kapcsolat 

kiépítésére, játékos versenyeket szervezünk a hetedik, nyolcadik osztályos 

tanulóknak, meghívjuk őket a rendezvényeinkre. 

 A megyei pedagógiai intézettel; 

 A területileg illetékes nevelési tanácsadóval; 

 Az iskolát támogató alapítványok kuratóriumaival, egyesületek elnökségeivel; 

 A települések közművelődési intézményeivel (színház, múzeum, közösségek háza, 

sportcsarnok) a közös programok szervezése és lebonyolítása érdekében; 

 Az iskolaorvosokkal és a védőnői szolgálat dolgozóival a tanulók egészségi 

állapotának megóvásáért - segítségükkel megszervezzük a tanulók rendszeres 

egészségügyi vizsgálatát; 

 A területileg illetékes Családsegítő – és Gyermekjóléti Szolgálatokkal a tanulók 

veszélyeztetettségének megelőzése, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok 

eredményesebb ellátása érdekében; 

 Az önkéntes közösségi szolgálat teljesítéséhez a fogadó intézményekkel az 

együttműködés formáit együttműködési megállapodásban rögzítjük (pl óvodák, 

szociális, kulturális intézmények, civil egyesületek). 

 Egyéb civil szervezetekkel; 

 Külföldi testvérvárosi iskolákkal. 
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11.  A tanulmányok alatti vizsga VIZSGASZABÁLYZATA 

 

Vizsgaszabályzatunk célja: 

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (64.§ - 72.§), /rendelet a tanulmányok alatti 

vizsgákról/, és a 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről (28.§) /törvény a 

szakiskolában lebonyolítandó szintvizsgákról/ bekezdéseiben foglalt felhatalmazás alapján 

tanulmányok alatt tett vizsgák lebonyolítási rendjének szabályozása. A fenti jogszabályban 

foglalt szabályozás szerint a tanulmányok alatti vizsga (osztályozó vizsga, javítóvizsga, 

különbözeti vizsga, pótló, szintvizsga) követelményeit, részeit (írásbeli, szóbeli, gyakorlati) és 

az értékelés rendjét tartalmazza. 

A tanulmányok alatti vizsgák célja: 

 azon tanulók osztályzatainak megállapítása, akiknek félévi vagy év végi osztályzatait 

évközi teljesítményük és érdemjegyeik alapján a jogszabályok és az intézmény 

pedagógiai programja szerint nem lehetett meghatározni, 

 a pedagógiai programban meghatározottaknál rövidebb idő alatt (tanév 

összevonással) szeretné a követelményeket teljesíteni.  

 

Az intézményi vizsgaszabályzat nem tartalmazza  

 az állami (érettségi) vizsgát, arra egységesen magasabb rendű jogszabályok 

[100/1997. (VI.13.) Kormányrendelet, [40/2002.(V.24.) OM rendelet, 106/2012. (VI. 

1.) Kormányrendelet] vonatkozik; 

 a szakmai vizsgákat, melyre a 106/2012. (VI. 1.) Kormányrendelet jogszabályai 

vonatkoznak. 

A vizsgaszabályzat hatálya 

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

 osztályozó vizsgákra 

 különbözeti vizsgákra 

 javító vizsgákra  

 pótló vizsgákra 

 szintvizsgákra vonatkozik. 

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára: 

 aki osztályozó vizsgára jelentkezik; 

 akit a nevelőtestület határozatával osztályozóvizsgára utasít; 

 akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít; 

 akik átvételüket kérik az intézménybe, illetve képzési formát váltanak és ennek 

feltételeként az intézmény vezetője különbözeti vizsga letételét írja elő; 

 akik vendégtanulóként osztályozó vizsgát szeretnének intézményünkben tenni.  

Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott 

tagjaira. 
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A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK 

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA 

Osztályozó vizsgát kell tennie teljesítményének értékelése céljából a tanulónak:  

 Ha a tanítási év során jogszabályban meghatározott mértékű igazolt és igazolatlan 

hiányzást gyűjtött össze, s emiatt félévi vagy év végi osztályzatát nem tudta a 

szaktanár megállapítani.  

20/2012. EMMI rendelet 51. § (7)  Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és 

igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja 

a) a kettőszázötven tanítási órát,  

b) a szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszban az elméleti tanítási órák húsz 

százalékát,[…] 

c) egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és emiatt a 

tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási 

év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy 

osztályozóvizsgát tegyen. 

A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló 

igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, és az iskola 

eleget tett a (3) bekezdésben meghatározott értesítési kötelezettségének. Ha a tanuló 

teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető, tanulmányait évfolyamismétléssel 

folytathatja. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a 

meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, 

félévkor osztályozóvizsgát kell tennie.” 

 Ha felmentést kapott a kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól. 

 Ha engedélyt kapott arra, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének 

egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget. 

 Aki előrehozott érettségi vizsgát kíván tenni, de még nem teljesítette a helyi tantervi 

követelményeket. 

 Aki tanulmányait magántanulóként végzi.  

 Ha magántanuló nem teljesíti a félévi osztályozó vizsga követelményeit, akkor ez a 

magántanulói jogviszony elvesztését vonja maga után, kivéve, ha orvosi, vagy 

szakértői indoka volt a magántanulói jogviszonynak. 

 Sikeres osztályozó és előrehozott érettségi vizsga esetén az adott tantárgyból a 

tanulmányok megrövidítésére is engedélyt kaphat a tanuló.  

 

KÜLÖNBÖZETI VIZSGA 

Különbözeti vizsgát tesz az a tanuló, aki: 

 a tanév elején, vagy a tanév közben átvétellel kerül intézményünkbe 

iskolaváltoztatás vagy külföldi tanulmányok miatt, eltérő tanterv szerinti 

tanulmányokat folytatott és azonos vagy magasabb évfolyamra jelentkezik. Azokból 

a tantárgyakból köteles különbözeti vizsgát tenni, amelyeknek tanulmányi 

követelményeit még nem teljesítette az előző oktatási intézményben, s amely 

tantárgy, tananyag ismerete feltétele a sikeres továbbhaladásnak, a magasabb 

évfolyamra lépésnek. 

 A szakmai tantárgyak esetén a szakképzési törvény speciális előírásainak 

megfelelően. 
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 HÍD programból kéri felvételét a szakiskolások középiskolájába, a kerettantervekben 

meghatározott eltérő ismeretekből. 

 

JAVÍTÓVIZSGA 

Javítóvizsgát tehet a tanuló,  

 ha a tanév végén - legfeljebb három tantárgyból - elégtelen osztályzatot kapott, 

 ha az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, 

távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik, 

 aki az osztályozó-, vagy pótló vizsga követelményeinek nem felelt meg. 

 szakmai gyakorlatból akkor lehet javítóvizsgát tenni, ha a gyakorlati képzés 

szervezője azt engedélyezte. 

PÓTLÓ VIZSGA 

Pótló vizsgát tehet a tanuló, aki az osztályozó vagy a javító vizsgáról neki fel nem róható 

okból elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a 

válaszadást befejezné. /A vizsgázónak fel nem róható ok minden olyan, a vizsgán való 

részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a 

vizsgázó szándékos vagy gondatlan magatartására./  

SZINTVIZSGA 

A szakiskola a szakképesítésben érintett országos gazdasági érdek-képviseleti szervezet 

képviselőjének bevonásával szintvizsgát szervez az első szakképzési évfolyam tanévében, 

február első tanítási napjától április utolsó tanítási napjáig terjedő időszakban minden a 

szakképzésben résztvevő tanuló számára, aki nappali rendszerű oktatásban vesz részt és 

nincs érettségije. A konkrét időpontot az intézmény vezetője hozza nyilvánosságra. 

A szakmai gyakorlati szintvizsga a mindenkor érvényes MKIK szintvizsga szabályzata 

szerint kerül lebonyolításra minden szakmánál az adott és előírt időpont szerint. 

A szintvizsga követelményeit a tanult szakmára vonatkozó szakmai és vizsgakövetelmény 

tartalmazza. Az intézmény felvételkor ismerteti a vizsgakövetelményeket a tanulóval, 

továbbá minden évben kiválasztja a szintvizsga feladatot, amit az érintett gazdasági kamara 

hagy jóvá. 

A szintvizsgát nem teljesítő tanuló részére a gazdasági kamara pótló, javító szintvizsgát 

szervez. A tanuló gyakorlati képzésére a tizedik, tizenegyedik évfolyamon a szintvizsga 

teljesítéséig kizárólag a szakképző iskolában, vagy a gyakorlati képzés folytatására jogosult 

szervezet kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhelyében kerülhet sor.  

Tanulmányok alatti vizsgákkal kapcsolatos intézményi ELJÁRÁSREND 

 A vizsgát a tanév helyi rendjében meghatározott időszakban (vizsgaidőszak) lehet 

tenni, azzal, hogy az tagintézmény-vezető ettől eltérő időpontot is kijelölhet.  

 A vizsga időpontjait az tagintézmény-vezető jelöli ki, melyet a helyben szokásos 

módon valamint az intézmény honlapján közzétesz.  

 Az osztályozó vizsga kérelemre történő letételét az tagintézmény-vezető, vagy annak 

megbízottja engedélyezi. Az osztályozó vizsgára való jelentkezés a vizsgaidőszak előtt 

három héttel benyújtott kérelemmel történik. Az osztályozó vizsga napján a tanuló 

mentesül a tanórák látogatásának kötelezettsége alól. 

 A vizsga követelményeit az iskola tantárgyi tantervében foglaltak határozzák meg. A 

vizsga részletes követelményeiről a tanuló a vizsga előtt legalább 4 héttel a 
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szaktanártól tájékoztatást kap. A tantervi, a vizsgakövetelmények a tagintézmények 

honlapján folyamatosan megtekinthetők. 

 A vizsgakötelezettség a tanulónak az évfolyam követelményeiben megállapított 

valamennyi tantárgyra vonatkozhat. Ez alól felmentést csak a szakértői bizottság 

szakvéleményében foglaltak alapján, a tagintézmény-vezető, vagy annak megbízottja 

adhat engedélyt. 

 A vizsga vizsgabizottságát tagintézmény-vezető, jelöli ki, és felel a vizsgák szabályos 

lebonyolításáért. 

 Javító- és pótló vizsga esetén a bizonyítványt a vizsga megkezdése előtt le kell adni. 

 A tanulók a vizsga halasztását kérhetik írásban az tagintézmény-vezetőnél, aki a 

szaktanár és az osztályfőnök véleményének meghallgatásával dönt. A halasztott 

vizsgákat a javítóvizsgával egy időben kell megszervezni. A halasztott vizsga csak 

egyedi elbírálás alapján, az tagintézmény-vezető engedélyével javítható. 

 A vizsga eredményéről az osztályzatot, a szükséges záradékot a tanuló osztályfőnöke 

az elektronikus naplóba, a bizonyítványba és a törzskönyvbe bejegyzi. 

 A kijavított, aláírt írásbeli dolgozatot a szaktanárok a tanév végéig őrzik. 

 Minden vizsga írásbeli és/vagy szóbeli, vagy gyakorlati vizsgarészből állhat a 

Pedagógiai Program alapján. 

 A tanulmányok alatti vizsgán a 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 47. 

bekezdésének hatálya alá tartozó tanulónál a vizsga során lehetővé kell tenni 

mindazon mentességek, kedvezmények érvényesítését, amelyet a tanuló megfelelő 

vizsgálat, szakértői vélemény alapján kapott  

 A tanulmányok alatti vizsgán elért eredmény csak akkor támadható meg, ha az 

intézmény nem a Pedagógiai Programban meghatározott követelményeket kéri 

számon, vagy a vizsgáztatás során olyan eljárási hiba történt, amely vélhetőleg a 

tanuló teljesítményét hátrányosan befolyásolta.  

 A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. 

 

AZ ÍRÁSBELI VIZSGÁK általános szabályai 

Az írásbeli vizsga alkalmával követendő szabályokat 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 

65.§-73.§ részletesen ismerteti. 

 A vizsga kezdetekor a vizsgaelnök megállapítja a jelenlévők személyazonosságát, 

ismerteti az írásbeli vizsga szabályait, majd kihirdeti az írásbeli feladatokat. 

 A vizsgateremben az ülésrendet a vizsga kezdetekor a felügyelő tanár úgy köteles 

kialakítani, hogy a vizsgázók egymást ne zavarhassák, és ne segíthessék. 

 Az írásbeli vizsgán csak a vizsgát szervező iskola bélyegzőjével ellátott lapon, 

feladatlapokon, tétellapokon lehet dolgozni. A rajzokat ceruzával, minden egyéb 

írásbeli munkát tintával kell elkészíteni. 

 Az íróeszközökről a vizsgázók, az iskola helyi tanterve alapján a vizsgához 

szükséges segédeszközökről az iskola gondoskodik, azokat a vizsgázók egymás 

között nem cserélhetik. 

 A vizsgázó az írásbeli válaszok kidolgozásának megkezdése előtt mindegyik 

feladatlapon feltünteti a nevét, a vizsganap keltét, a tantárgy megnevezését. Vázlatot, 

jegyzetet csak ezeken a lapokon készíthet.  

 A feladatlap megoldásához maximum 60 perc áll a tanuló rendelkezésére. 
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 A vizsgázóknak a feladat elkészítéséhez útbaigazítás, segítség nem adható. 

 A sajátos nevelési igényű vizsgázó kérésére, tagintézmény-vezető, vagy annak 

megbízottja engedélye alapján:  

o Az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt legfeljebb 

harminc perccel meg kell növelni.  

o Lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott 

segédeszközt használja.  

o Engedélyezni kell, hogy írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tegyen.  

 A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet részletesen szabályozza továbbá az írásbeli 

vizsgán elkövetett esetleges szabálytalanság kezelését és annak következményeit,  

o a tanulónak fel nem róható okból a vizsgáról elkéső tanuló ügyének kezelését,  

o a tanulónak felróható okból a vizsgáról elkéső tanuló ügyének kezelését,  

o a vizsgát engedély nélkül korábban abbahagyó tanuló ügyének kezelését. 

 Ha az írásbeli vizsgát bármilyen rendkívüli esemény megzavarja, az emiatt kiesett 

idővel a vizsgázó számára rendelkezésre álló időt meg kell növelni. 

 Ha a vizsgázó az írásbelin szabálytalanságot követ el, a felügyelő tanár e tényt 

jegyzőkönyvben rögzíti, és felvezeti a feladatlapra és jelenti az igazgatónak 

 A vizsga reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb tizenhét óráig tarthat. 

 Ha az írásbeli vizsgát bármilyen rendkívüli esemény megzavarja, az emiatt kiesett 

idővel a vizsgázó számára rendelkezésre álló időt meg kell növelni. 

 Egy vizsganapon egy vizsgázó vonatkozásában legfeljebb három írásbeli vizsgát 

lehet megtartani. A vizsgák között a vizsgázó kérésére legalább tíz, legfeljebb 

harminc perc pihenőidőt kell biztosítani.  

 Az írásbeli vizsga feladatlapjait a vizsgáztató pedagógus kijavítja, a hibákat, 

tévedéseket a vizsgázó által használt tintától jól megkülönböztethető színű tintával 

megjelöli, röviden értékeli a vizsgakérdésekre adott megoldásokat. 

 

A SZÓBELI VIZSGA általános szabályai 

A szóbeli vizsga alkalmával követendő szabályokat 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 65.§-

73.§ részletesen ismerteti.  

 A vizsgázónak legalább tíz perccel korábban meg kell jelennie a vizsga helyszínén, 

mint amely időpontban az a vizsgacsoport megkezdi a vizsgát, amelybe beosztották.  

 A vizsgateremben egy időben legfeljebb hat vizsgázó tartózkodhat.  

 A vizsgázónak a szóbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló maximális 

idő vizsgatantárgyanként tizenöt percnél több nem lehet, kivéve ha a feladatlapon 

kísérlet is szerepel.  

 A felkészülésre vizsgatárgyanként legalább harminc perc időt kell biztosítani a 

vizsgázó számára. Kivétel az idegen nyelv, ahol nincs felkészülési idő.  

 A szóbeli vizsgán a vizsgázó vizsgatantárgyanként húz tételt vagy kifejtendő feladatot, 

és kiválasztja a tétel kifejtéséhez szükséges segédeszközöket.  

 A tételben szereplő kérdések megoldásának sorrendjét a vizsgázó határozza meg.  

 A vizsgázó útbaigazítás és támogatás nélkül, önállóan felel, de ha elakad, a 

vizsgabizottság tagjaitól vagy a vizsgáztató tanártól kaphat segítséget.  

 A vizsgabizottság tagjai a tétellel kapcsolatosan a vizsgázónak kérdéseket tehetnek fel, 

ha meggyőződtek arról, hogy a vizsgázó a tétel kifejtését befejezte vagy a tétel 

kifejtésében elakadt.  
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 A vizsgázót nem szabad félrevezetni, gondolkodásában, a tétel kifejtésében 

megzavarni. A vizsgázó a tétel kifejtésében akkor szakítható félbe, ha a rendelkezésére 

álló idő letelt.  

 Ha a vizsgázó a húzott tételből teljes tájékozatlanságot árul el, az elnök egy 

alkalommal póttételt húzat vele.  

 Ha a vizsgázó a feleletét befejezte, a következő tantárgyból történő tételhúzás előtt 

legalább harminc perc pihenőidőt kell számára biztosítani, amely alatt a 

vizsgatermet elhagyhatja.  

 A sajátos nevelési igényű vizsgázó kérésére az igazgató engedélye alapján.  

o a húsz perc gondolkodási időt legfeljebb tíz perccel meg kell növelni,  

o engedélyezni kell, hogy a szóbeli vizsga helyett írásbeli vizsgát tegyen,  

o ha a vizsgázónak engedélyezték, hogy az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát 

tegyen, és a vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészekből áll, két vizsgatételt kell 

húznia és kifejtenie.  

 Egy vizsganapon egy vizsgázó számára legfeljebb három szóbeli vizsgát lehet 

tartani. 

  A szóbeli vizsga alkalmával követendő szabályokat 20/2012. (VIII.31.) EMMI 

rendelet részletesen szabályozza.  

A GYAKORLATI VIZSGA szabályai 

A gyakorlati vizsga alkalmával követendő szabályokat a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 

72.§. részletesen ismerteti.  

 A gyakorlati vizsgafeladatokat a vizsgabizottság elnöke javaslatára a tagintézmény-

vezető hagyja jóvá.  

 A gyakorlati vizsgarészt akkor lehet megkezdeni, ha a vizsgabizottság elnöke 

meggyőződött a feltételek meglétéről. A gyakorlati vizsgarész a vizsgafeladatok 

elvégzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek megléte esetén kezdhető meg, 

illetőleg folytatható.  

 A gyakorlati vizsgarész megkezdése előtt a vizsgázókat tájékoztatni kell a gyakorlati 

vizsgarész rendjéről és a vizsgával kapcsolatos egyéb tudnivalókról.  

 A gyakorlati vizsgafeladatok végrehajtásához az adott tantárgynál helyben 

meghatározott idő áll a rendelkezésére. Ebbe az időbe a vizsgafeladatok 

ismertetésének ideje nem számít bele.  

 A gyakorlati vizsgarész végrehajtásához rendelkezésre álló idő feladatok szerinti 

megosztása tekintetében a vizsgafeladatok leírása tartalmazhat rendelkezéseket.  

 A gyakorlati vizsgarészt – a vizsgafeladatok számától függetlenül – egy érdemjeggyel 

kell értékelni. 

 A vizsgázó gyakorlati vizsgarészre kapott érdemjegyét a vizsgamunkára, a vizsga 

helyszínén készített önálló gyakorlati alkotásra vagy a vizsga helyszínén bemutatott 

gyakorlatra kapott osztályzatok alapján kell meghatározni. 

SZINTVIZSGA szabályai 

 Szintvizsga esetén a vizsgabizottság egy elnökből és egy tagból áll. A vizsgabizottsági 

tag személyére vonatkozóan az érintett elméleti oktatást végző intézmény tesz 

javaslatot. Vitás esetben az elnök szava a döntő.  

 A vizsgán részt vesz, egy a vizsgabizottság munkáját segítő tanár és egy jegyző is, 

akik azonban nem tagjai a vizsgabizottságnak.   
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 A szintvizsgák lebonyolítására vonatkozó pontos részletek a Magyar Kereskedelmi és 

Iparkamara Szak- és Felnőttképzési Önkormányzati Szabályzatának szintvizsgára 

vonatkozó rendelkezései tartalmazzák.  

A vizsgatárgyak részei  

Osztályozó vizsgatárgyak részei (szakközépiskola): 

Irodalom  írásbeli és szóbeli vizsga 

Magyar nyelvtan  írásbeli vizsga 

Történelem  szóbeli vizsga 

Idegen nyelv  írásbeli és szóbeli vizsga 

Matematika  írásbeli vizsga 

Fizika  írásbeli vizsga 

Földrajz  írásbeli vizsga 

Biológia  írásbeli vizsga 

Kémia  írásbeli vizsga 

Informatika gyakorlati vizsga és/vagy szóbeli vizsga 

Testnevelés gyakorlati vizsga 

Szakmai elméleti tárgyak  írásbeli vagy szóbeli vizsga 

Szakmai gyakorlat írásbeli vagy szóbeli vizsga 

 

Osztályozó vizsgatárgyak részei (szakiskola) 

Közismereti tárgyak     írásbeli vagy szóbeli vizsga 

Szakmai elméleti tárgyak     írásbeli vagy szóbeli vizsga 

Testnevelés      gyakorlati vizsga 

 

A vizsgatárgyak követelményei 

Osztályozó vizsga követelmények az aktuális tanévre (szakközépiskola) Mellékletben 

Osztályozó vizsga követelmények az aktuális tanévre (szakiskola) Mellékletben 
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A tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének szabályozása a 20/2012 

(VIII. 31.) EMMI rendelet ide vonatkozó paragrafusainak (64-72. §) alapján, a 2011. évi 

CLXXXVII. törvény a szakképzésről (28.§) figyelembevételével történik. 

Vizsgaszervezést szabályozó rendelkezések: 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

 köznevelési intézmények névhasználatáról 

100/1997.(VI.13.) Kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 

40/2002.(V.24.) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről 

106/2012. (VI. 1.) Kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 

100/ 1997.(VI.13.) Kormányrendelet módosításáról 

20/2007.(V.21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgák általános szabályairól és eljárási  

 A vizsgatárgyak részei és követelményei: 

A 100/ 1997.(VI.13.) Kormányrendelet, 106/2012. (VI. 1.) Kormányrendelet, 40/2002. (V. 

24.) OM rendelet az érettségit, 150/2012. (VII.6.) Kormányrendelet szakképesítéseink 

szakmai és vizsgakövetelményét szabályozza.  

 

12.  A felvételi eljárás különös szabályai 

A 20/2012. EMMI rendelet 26. bekezdésében megfogalmazott szabályok alapján történik 

iskolánkban a középfokú felvételi eljárás. Az iskola a törvényben meghatározott időben és 

módon közzéteszi a tervezett képzési formákat a következő tanévre vonatkozólag, azok 

kódszámaival együtt.  

A felvételi kérelmekről az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján dönt 

tagintézmény-vezető, nem kérünk sem központi írásbeli, sem szóbeli felvételi vizsgát. A 

tanulókat a tanulmányi eredményeikből számított átlag alapján rangsoroljuk. Az általános 

iskolai tanulmány eredményt a 7. év végi és 8. félévi közismereti tantárgyak átlaga alapján 

határozzuk meg. A rangsorolás során a 20/2012. EMMI rendelet 24. bekezdése alapján a 

rangsorolás során az azonos összesített eredményt elérő tanulók közül előnyben kell 

részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a 

lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelyének, telephelyének 

településén található.  

 

A szakképzésbe jelentkező tanulók felvételének egészségügyi alkalmasságát a 

26/1997.(IX:3.) NM, illetve a 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelete a szakképzési 

kerettantervekről szabályozza. Az utóbbi határozza meg, hogy szakmánként, illetve 

ágazatonként a szakképzésbe történő belépés feltételként előír-e egészségügyi alkalmassági 

vagy pályaalkalmassági követelményeket. 
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13.  Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai 

A tanuló - beleértve a magántanulót is - az iskolával tanulói jogviszonyban áll. Az iskolába 

felvett tanulót - beleértve a magántanulót is - az iskola tartja nyilván. A tanulói jogviszony 

felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik. A 

felvételről vagy átvételről a tagintézmény-vezető, vagy annak megbízottja dönt. A tanulói 

jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait az 

előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja. Jogszabály, továbbá az iskola házirendje egyes jogok 

gyakorlását az első tanév megkezdéséhez kötheti. 

A tagintézmény-vezető, a felvételi eljárásban a felvételről, átvételről tanulói jogviszonyt 

létesítő, vagy a kérelmet elutasító döntést hoz, köteles értesíteni a felvételi, átvételi kérelem 

elbírálásáról a szülőt, a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó 

tájékoztatással, továbbá átvétel esetén az előző intézmény vezetőjét is.  

A kötelező felvételt biztosító iskola vezetője a kormányhivataltól kapott nyilvántartás, a 

kijelölt iskola a megküldött szakértői vélemény vagy a kormányhivatal határozata alapján 

értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes 

kormányhivatalt, ha a gyermeket az iskolába nem íratták be. 

A 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről rendelkezései a tanulók átvételéről, és 

az előzetes szakmai, közismereti tanulmányok, gyakorlat beszámításáról 

22. §  

(3) A szakközépiskola szakképzési évfolyamán a tanuló előzetes szakirányú szakmai képesítése 

és szakirányú szakképesítése a szakközépiskola pedagógiai programja részét képező szakmai 
programban meghatározottak szerint a tanulmányokba beszámítható, amelynek mértékéről és 

tartalmáról az iskola igazgatója határoz. 
23. § (1)  

(2) Kizárólag szakmai elméleti és gyakorlati oktatás akkor folyhat a szakiskola szakképzési 

évfolyamain, ha a szakiskola olyan tanulót készít fel a komplex szakmai vizsgára, aki a szakiskolai 
közismereti kerettantervben előírt követelményeket vagy a középiskola tizedik évfolyamát 

eredményesen teljesítette. 
(3) A (2) bekezdés szerint szervezett szakiskolai képzésben a szakképzési évfolyamok száma a 

közismereti kerettantervben előírt követelményeket teljesítő tanuló, valamint a gimnáziumban 

szerzett érettségivel vagy szakközépiskolában szerzett nem szakirányú szakmai érettségivel 
rendelkező tanuló esetén az OKJ-ban az adott szakképesítésre meghatározottnál eggyel kevesebb. 

(4) Azon tanuló részére, aki a szakközépiskolában szakirányú szakmai érettségi végzettséget 
szerzett, a szakiskolai képzés - a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározottak szerint - a (3) 

bekezdésben meghatározott időnél rövidebb idő alatt is megszervezhető. 
(5) Ha a szakiskola több szakképesítés megszerzésére készít fel, a szakképzési évfolyamok 

száma - a felkészítési időtől függően - az egyes szakképzésekben eltérhet egymástól. 

24. §  
(2) A szakiskola tanulója a nemzeti köznevelésről szóló törvény átvételre és felvételre vonatkozó 

rendelkezései szerint folytathatja tanulmányait másik szakiskola vagy középiskola megfelelő 
évfolyamán. A szakiskolai végzettséggel rendelkező tanulót kérésére a szakközépiskola tizedik 

évfolyamára kell felvenni, ha a 22. § (1) bekezdése szerinti követelményeket teljesítette.  

27. § (1) A szakképző iskolában és a felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokat a 
szakképesítésre előírt - megegyező tartalmú - követelmények teljesítésébe a szakképző iskola 

pedagógiai programja részét képező szakmai programban meghatározottak szerint be kell 
számítani. Az előzetes tanulmányok és az azokkal megegyező tartalmú követelmények 

teljesítésének egyidejű igazolásával a beszámítás iránti kérelmet a szakképző iskola vezetőjéhez 
kell benyújtani. A beszámítható előzetes tanulmányokról és teljesített követelményekről a 

szakképző iskola vezetője határozattal dönt. A szakképző iskola vezetőjének döntése ellen a 

kormányhivatalhoz lehet fellebbezést benyújtani. A fellebbezésre a közigazgatási hatósági eljárás 
általános szabályait kell alkalmazni. 
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(2) A szakmai gyakorlati képzés idejébe a szakképzés megkezdése előtt munkaviszonyban 

(vállalkozói jogviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban) eltöltött szakirányú 

gyakorlati idő - a szakképző iskola vezetőjének egyedi döntése alapján az (1) bekezdésben 
meghatározottak szerint - beszámítható. 

 

Tanév során átvehető tanuló a megkezdett évfolyamra, azzal a megkötéssel, hogy különbözeti 

vizsgát kell tenni azokból a tantárgyakból (közismereti, szakmai tantárgyakból) amelyet nem, 

vagy csak kevesebb heti óraszámban tanult. Az átjelentkező tanulónak – ha a helyi tantervtől 

eltérő oktatásban vett részt - azokból a tantárgyakból melyeket az előző iskolában a 

bizonyítvány bejegyzése alapján nem tanult, különbözeti vizsgát kell tennie. Abból a 

tantárgyból vagy tantárgyrészből kell különbözeti vizsgát tennie a tanulónak, amelyet az 

intézményünk a megkezdett vagy alacsonyabb évfolyamon tanított, s amely tantárgy, 

tananyag ismerete feltétele a sikeres továbbhaladásnak, a magasabb évfolyamra lépésnek. A 

különbözeti vizsgák időpontját az tagintézmény-vezető határozza meg. 

 

A szakmai előtanulmányok beszámíthatóságának kérdése a szakközépiskolai képzésben 

 

A szakközépiskola szakképző évfolyamára történő felvétel esetén a felvételi kérelmekről az 

érettségi vizsga eredmények alapján dönt tagintézmény-vezető. A tanuló előzetes szakirányú 

szakmai képesítése és szakirányú szakképesítése a szakközépiskola szakmai programjában 

meghatározottak szerint a tanulmányokba beszámítható, amelynek mértékéről és tartalmáról 

a tagintézmény-vezetője határoz. 

 

A szakmai előtanulmányok beszámíthatóságának kérdése a szakiskolai szakképzési 

évfolyamokon 

 

A szakiskola 9-10. évfolyamán a szakmai előkészítő elméleti és gyakorlati oktatás, ill. a 

szakmai alapozó elméleti és gyakorlati oktatás keretében elsajátítandó ismereteknek a 

szakképzési évfolyamokon folyó tanulmányokba történő beszámítására a tagintézmény-vezető 

nem lát lehetőséget; ugyancsak nem számíthatók be a szakközépiskolában szerzett szakmai 

előkészítő elméleti és gyakorlati ismeretek.  

 

A tanuló átvételénél be kell mutatni: 

 a tanuló anyakönyvi kivonatát 

 szülő és a tanuló személyét igazoló okmányokat 

 az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt 

Az átvétel során alkalmazott eljárás: elbeszélgetés a tanulóval, a tanuló szüleivel, tájékozódás  

 

a tanuló előzetes tanulmányairól. 

Az intézményünket elhagyó tanulóra a következő szabályok vonatkoznak: 

 az átvevő iskola befogadó nyilatkozatát bemutatja, 

 az iskolai tartozásait lerendezi és ezt a leszámoló papírjával igazolja, 

 bizonyítványát és egyéb személyes dokumentumait átveszi, és aláírásával ezt 

igazolja.   
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14. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása 

A balesetek megelőzése és az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása olyan 

ismeretanyag, melynek birtoklása akár életmentő is lehet. Ezért fontos, hogy tanulóinknak 

lehetősége nyíljon ezen ismeretek megszerzésére. A tanév első napján, illetve az első 

szaktárgyi órákon baleset-megelőzéssel kapcsolatos oktatáson vesznek részt, ahol kiemelt 

hangsúlyt kap a tantárgy jellegéből adódó speciális tartalom (pl.: testnevelés – mechanikai 

sérülések, kémia – vegyi ártalmak, informatika – elektromos balesetek) Osztályfőnöki órák 

keretében pedig megtanulják az életveszély elhárításának alapjait.  

Az iskolavédőnővel együttműködve minden tanévben elsősegélynyújtó szakkört szervezünk. 

Amennyiben lehetőség van rá, a Magyar Vöröskereszt által szervezett felmenő rendszerű 

versenyen vesznek részt a helyi versenyen legjobban teljesítő diákjaink.  

 

Az iskolai elsősegélynyújtás oktatás célja: 

 Az elsősegélynyújtás alapjainak megismerése. 

 A segélynyújtás és a biztonsági előírások jogi vonatkozásainak ismerete. 

 Veszély felismerése. 

 Baleseti helyzetek felismerése, annak elhárítása. Baleset esetén az ellátására irányuló 

teendők megismerése (telefonon történő segítséghívás, segélyhívó telefonszám 

ismerete, a tartalmilag korrekt segélykérés leadása, a vészhelyzettel kapcsolatos 

kérdések helyes megválaszolása, az eszmélet és a légzés helyes megítélése, 

közlekedésbiztonság). 

 Elsősegélynyújtás kivitelezésekor a helyes magatartás ismerete (határozott fellépés, 

körültekintő intézkedés; emberséges magatartás, a beteg megnyugtatása; lényegre törő 

tájékozódás; kapkodás nélküli beavatkozás; újabb baleset megelőzése; a helyszín 

eredeti állapotának fenntartása; képességeinket meghaladó tevékenység elkerülése; 

gondoskodás a további segítségre). 

 Elsősegélynyújtáshoz szükséges ismeretek megszerzése (stabil oldalfekvés és egyéb 

elsősegély-technikák kivitelezése, átjárható légút megfelelő biztosítása, kisebb sebek 

ellátása és kötözése, veszélyes gyógyszerek és mérgező növények, nem légző sérült 

lélegeztetését, a vérzéscsillapítás; a törött, vagy arra gyanús testtájék 

mozdulatlanságának biztosítása). 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái 

 Közismereti órák keretében (biológia órák, kémia órák - mérgezések, vegyszer okozta 

sérülések, égési sérülések -, fizika órák - égési sérülések -, osztályfőnöki órák). 

 Tanórán kívüli lehetőségek: a túrázás balesetvédelmi ismeretei, műhelyek 

balesetvédelmi ismeretei, elsősegélynyújtó és egyéb szakkör a tanulóik igényei szerint, 

tömegsport, edzés, versenyek, stb. 

 Szakmai órákhoz kapcsolódó modulok tananyagrésze: 

 Munkahelyi egészség és biztonság, 

 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz-, és környezetvédelmi feladatok. 

 A szintvizsgák és szakmai vizsgák szerves része az elsősegélynyújtás. 

 Az egészségnap keretében szituációs elsősegély-nyújtási feladatokon keresztül, 

baleseti helyszín-szimulációval találkoznak a diákok. 

 A külső programokhoz kötődően baleset megelőzési felvilágosító előadások tartása;A 

meghirdetett katasztrófavédelmi versenyeken való részvétel.  
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15.  Az önkéntes közösségi szolgálat megszervezése iskolánkban 

A közösségi szolgálatot a törvényben előírt módon szervezzük. A diákoknak 50 óra közösségi 

szolgálatot kell teljesíteniük az érettségi vizsgára bocsátás egyik feltételeként. A közösségi 

szolgálatot igyekszünk úgy szervezni, hogy a diákok azt a 9-11 évfolyamokra arányosan 

elosztva, több lehetőség közül választva teljesíthessék. Minden tanuló portfóliót készít a 

közösségi munkájáról, mely tartalmazza a közösségi munkára való jelentkezési lapot, a 

naplót, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet 

folytatott, továbbá lehetősége van a tapasztalatairól rövid beszámolót írni az 50 teljesített 

óráról, illetve lehetőség szerint fotókat. A diákok által teljesített órákat felvezetjük az 

osztálynaplóba, a törzskönyvbe és a bizonyítványba. 

A közösségi szolgálat megszervezésére, e feladatért felelős koordináló pedagógust bíztunk 

meg iskolánkban. Munkáját segítik az osztályfőnökök, és szükség szerint a többi pedagógus 

is. Egyes tevékenységek esetében kötelezően (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben 

meghatározott esetekben), míg egyébként szükség szerint mentort kell biztosítania a fogadó 

intézménynek, aki kíséri, segíti a tanulót tevékenysége során. 

Fontos a tevékenység folyamatos pedagógiai kísérése. A koordináló pedagógus tájékoztatja a 

diákokat a közösségi szolgálat céljáról, jogszabályi hátteréről, időről időre megkérdezi a 

diákot, hogy milyen tapasztalatai, nehézségei voltak. Szükséges a kapcsolattartás és a 

folyamat nyomon követése, biztosítani kell, hogy a tanulónak legyen lehetősége megbeszélni 

a tapasztalatait, problémáit, sikereit. A koordináló pedagógusnak rendszeres kapcsolatra kell 

törekednie a fogadó intézményekkel is. Tudjon a felmerülő nehézségekről, szükség esetén be 

tudjon lépni segítőleg a folyamatba. Számon kell tartania, hogy éppen melyik diák, hol, 

milyen tevékenységet végez. A pedagógiai célok egyik fontos eleme, hogy a program 

lehetőséget biztosítson a diákok szemléletének formálására, ami csak személyes 

kapcsolatokon keresztül valósulhat meg.  
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II. HELYI TANTERV 
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KÖZISMERETI KÉPZÉS HELYI TANTERVEI 

 

16. A szakközépiskolai képzés helyi tanterve 

A szakközépiskolai képzés keretében folyó nevelés, a képességek fejlesztése, a közismereti 

oktatás és a szakmai oktatás szerves egységet alkot. 

Az egyik legfontosabb oktatási feladatunknak az érettségire való felkészítést tartjuk, ezért is 

emeltük meg a szabadon választható órák terhére az érettségi tantárgyak heti óraszámát, az 

érettségi tantárgyak között arányosan elosztva a helyi tantervben. Hisz ugyanazoknak az 

érettségi kritériumoknak kell megfelelni tanulóinknak, mint az elit gimnáziumok válogatott jó 

képességű tanulóinak.  

A másik legfontosabb oktatási feladatunk a szakképzés. Szakközépiskolai képzésben szakmai 

érettségi végzettséget adó érettségire, felsőfokú iskolai továbbtanulásra, szakirányú munkába 

állásra készítjük fel tanulóinkat. Az általános műveltséget megalapozó négy középiskolai - 9-

12. évfolyamon, - az ágazathoz tartozó, érettségihez kötött szakképesítések közös elemeinek 

tartalmát magában foglaló szakmai elméleti és gyakorlati oktatást folytatunk a közismereti 

képzés mellett. A szakképző 13-14. évfolyamokon OKJ szerinti szakmai elméleti és 

gyakorlati oktatás során a komplex szakmai vizsgára és a szakképesítés megszerzésével a 

leendő munkahelyükön való sikeres helytállásra készítjük fel tanulóinkat. 

  



42 

 

A szakközépiskolai képzés helyi tanterve 2012/2013-es tanévtől felmenő rendszerben 

 

Tantárgy 

Éves óraszámok évfolyamonként 

9. 10. 11. 12. 

 Irodalom * 2 2 3 3 

Magyar nyelv *    2 + 2 1 1 

Történelem és társadalomismeret *  2 2 4 3 

Idegen nyelv *  +  3   4   4   4  

Matematika *  + 4 4 4 3 

Rajz  - - 1 1 

Osztályfőnöki óra 1 1 1 1 

Testnevelés  5 (+2) 5 (+2) 5 (+2) 5 (+2) 

Ének-zene  1 1 - - 

Fizika 2 - /2/ /2/ 

Kémia 2 - /2/ /2/ 

Informatika +  2 (+2) 2 (+2) 2 (+2) 2 (+2) 

Földrajz /2/ - 2 /2/ /2/ 

Biológia /2/ - 2 /2/ /2/ 

Közismereti tárgyak összesen: 26 (+2) 27 (+2) 27 (+2) 25 (+2) 

Szakmai orientáció ◄ 

(szakterület megjelölésével) 
5 5 - - 

Szakmacsoportos alapozó ◄ 

(szakterület megjelölésével) 
- - 8 8 

Összesen: 31 (+2) 32 (+2) 35 (+2) 33 (+2) 

*  Kötelező érettségi tantárgy     

+  Belső csoportbontás   

◄ A gyakorlat része csoportbontásban   

/2/ Kötelezően választható tantárgy a 11. évfolyamtól (biológia vagy földrajz vagy fizika vagy 

kémia) 

(+2) Csak emelt szintű oktatást választott tanulók részére 
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A szakközépiskolai képzés helyi tanterve a 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben 

 

Tantárgy 

Éves óraszámok évfolyamonként 

9. 10. 11. 12. 

 Irodalom * 2 3 4 3 

Magyar nyelv *  2 1 1 1 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek *  

3 2 4 3 

Etika  - - 1 - 

Idegen nyelv * + 

(Angol vagy német nyelv) 

4  4  4  4  

Matematika *  + 4 4 3 4 

Fizika 2 2 1 - 

Kémia 2 1 - - 

Földrajz  2 1 - - 

Biológia - egészségtan  - 2 2 1 

Ének-zene  - 1 - - 

Informatika + 2 2 1 - 

Testnevelés és sport  5 5  5  5  

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szakmai tárgyak *◄ 6 7 8 11 

Középszintű érettségire készítő 

fakultáció  
- - - 2 

Összesen: 35 36 35 35 

 

*  Kötelező érettségi tantárgy     

+  Belső csoportbontás   

◄ A gyakorlat része csoportbontásban   

 kötelezően választható tantárgy  

További szabadon választható foglalkozások: korrepetálás, közép és emelt szintű érettségire 

felkészítő foglalkozás (11-12. évf.), szakkör, tömegsport 

 

Emelt óraszámú informatika tanterv alapján, előrehozott informatika érettségi vizsgára 

lehetőség a 11. évfolyam végén. 
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A szakközépiskolai képzés helyi tantervében a választott kerettanterv feletti óraszám 

részletes óraterve a 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben 

 

Tantárgy 

Éves óraszámok évfolyamonként 

9. 10. 11. 12. 

 Irodalom * 2 3 3+1 3 

Magyar nyelv *  2 1 1 1 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek *  

2+1 2 3+1 3 

Etika  - - 1 - 

Idegen nyelv * + 

(Angol vagy német nyelv) 

3 +1 3+1  3+1   3+1 

Matematika *  + 3+1 3+1 3 3+1 

Fizika 2 2 1 - 

Kémia 2 1 - - 

Földrajz  2 1 - - 

Biológia - egészségtan  - 2 2 1 

Ének-zene  - 1 - - 

Informatika + 1+1 2 1 - 

Testnevelés és sport  5 5  5  5  

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szakmai tárgyak *◄ 6 7 8 11 

Összesen 35 36 35 33 

Középszintű érettségire készítő 

fakultáció  
- -  2 

Összesen 35 36 35 35 

*  Kötelező érettségi tantárgy     

+  Belső csoportbontás   

◄ A gyakorlat része csoportbontásban   

 Kötelezően választható tantárgy  

Szabadon választható foglalkozások: korrepetálás, közép és emelt szintű érettségire felkészítő 

foglalkozás (11-12. évf.), szakkör, tömegsport 

 

Emelt óraszámú informatika tanterv alapján, előrehozott informatika érettségi vizsgára 

lehetőség a 11. évfolyam végén. 
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17. A szakiskolai képzés helyi tanterve 

A szakiskolai képzésben a 9-11. évfolyamon folyik a szakképzés, melynek szervesen integrált 

része az alapvető közismereti képzés is. A szakiskolában folyó nevelés, a képességek 

fejlesztése, a közismereti oktatás és a szakmai képzés így egy szerves egységet alkot. A 

szakiskola a képességek fejlesztését akkor végezheti eredményesen, ha követelményeiben a 

tanulók adottságaihoz igazodik. 

A szakiskolában a tanulók egy része a szakmai vizsga letételével befejezi az iskolarendszerű 

tanulmányait, ezért különösen nagy figyelmet kell fordítani a személyiség fejlesztésére, az 

anyanyelv igényes használatára, a tanulók érzelmi kultúrájának gazdagítására, erkölcsi 

tudatosságuk erősítésére. 

A szakiskola társadalmi kötelezettsége, hogy a tanulók életpályájuk során ne a társadalom 

leszakadó, gyakran gondoskodásra is szoruló rétegéhez tartozzanak, hanem további 

tanulmányokra is képes fiatalokká, a társadalom elfogadott tagjaivá váljanak. Lehetővé kell 

tenni a szakiskolai tanulók számára a korábban kialakult tudásbeli és szociális hátrányok 

felszámolását, hogy a munkaerőpiacon helyt tudjanak állni.  

 

Szakiskolai kerettanterv  

A szakiskolába lépés feltétele általános iskola elvégzett 8 évfolyama. 

A közismereti és szakmai órák aránya 

Területek 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 

Közismeret Kötött órák 15 óra 9 óra 6 óra 

Szabadon 

felhasználható órakeret 
3 óra 2 óra 3,5 óra 

Összesen 18 óra 11 óra 9,5 óra 

Szakmai 

elmélet és 

gyakorlat 

Kötött órák 14,5 óra 23 óra 23 óra 

Szabadon 

felhasználható órakeret 
2,5 óra 2 óra 2,5 óra 

Összesen 17 óra 25 óra 25,5 óra 

Heti összes óraszám 35 óra 36 óra 35 óra 

 

A közismereti órák eloszlása 

 

Tantárgyak 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 

Magyar – 

Kommunikáció 
2 óra 1 óra – 

Idegen nyelv 2 óra 2 óra 2 óra 

Matematika 2 óra 1 óra – 

Társadalomismeret 2 óra 1 óra – 

Természetismeret 3 óra – – 

Testnevelés* 5 óra 5 óra 5 óra*** 

Osztályközösség-

építő Program 
1 óra 1 óra 1 óra 

Szabad órakeret** 1 óra 0 óra 1,5 óra 

Összesen:  18 óra 11 óra 9,5 óra 
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* A nemzeti köznevelési törvény értelmében az iskoláknak az adott osztályokban csak 

azokon a tanítási napokon kell megszervezniük a mindennapos testnevelés oktatást (legalább 

napi egy testnevelés óra keretében), amelyeken közismereti vagy szakmai elméleti oktatás is 

folyik. Ha ennek eredményeként a heti öt testnevelés óra nem teljesíthető, a fennmaradó órák 

a szabad órakeret részévé válnak, így annak felhasználásáról az intézmények dönthetnek. 

 

** Szabad órakeret felhasználásáról az iskola dönt, így például az informatika oktatását is 

beemelheti a helyi tantervébe (ehhez a kerettanterv külön informatika tantárgyi kerettantervet 

is ajánl.)  

 

*** A szakiskola 11. évfolyamán a középfok számára készült testnevelés és sport 

kerettanterv 11-12. évfolyamának tartalmából lehet választani, a rendelkezésre álló 

óraszámoknak megfelelően. (Ez nem érvényes a három órásra tervezett testnevelés és sport 

kerettantervre, amely már csak három évfolyamra [9–11.] készült.) 

 

Csoportbontás: idegen nyelvből (német, angol) és szakmai tantárgyakból, informatika 

Szabadon felhasználható órakeret felosztása: 

 Közismeret órakerete felhasználva a testnevelés órakieső óraszámát: informatika, 

matematika (szakmai számítás). 

 Szakmai elmélet órakerete: 9. és 11. évfolyamon: műszaki kommunikáció 

(Tananyagtartalom: műszaki rajz, szakrajz) 

 

1. A 8. OSZTÁLYRA, AZ ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMRA ÉPÜLŐ, 

ILLETVE A MÁSODSZAKMÁS TANULÓK 2 ÉVES 

KÖZISMERETI SZAKISKOLAI KÉPZÉS HELYI TANTERVE 

Műveltségi terület Tantárgy neve 

9–10. évfolyam 

(átlag heti 

időkeret) 

2 tanéves óraszám 

Magyar nyelv és 

irodalom 

Magyar nyelv és 

irodalom 
1 71 

Matematika Matematika 2 142 

Ember és társadalom Erkölcstan 1 71 

Informatika Informatika 1 71 

Testnevelés és sport Testnevelés és sport 5 355 

 Osztályfőnöki óra 1 71 

Közismeret összesen 11 864 

További szabad közismereti időkeret 1,5 108 

Szakmai elmélet és gyakorlat együtt 21 1491 

További szabad szakmai időkeret (szabad sáv) 2 142 

Összefüggő szakmai gyakorlat 70 70 

 

Az éves óraszám megadásánál 9. évfolyamon 36 héttel, 10. évfolyamon 35 héttel számolunk. 
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18. Szakiskolát végzettek középiskolája, nappali tagozat helyi tanterve 

 

Az iskolatípus célja az, hogy olyan ismereteket nyújtson, illetve olyan készségeket, 

képességeket fejlesszen, amelyek átfogják az általános műveltség középiskolai körét. A 

szakmával rendelkező tanulók esetében lehetőség nyílik az élet- és munkatapasztalatokra, 

valamint a korábbi (általános iskolai, illetve megszakított középiskolai) tanulmányok során 

megszerzett előzetes ismeretekre történő építkezésre. Megteremti az érettségi, a középfokra 

alapozott szakképzés, a felsőfokú továbbtanulás, a munkaerőpiacon történő előnyösebb 

elhelyezkedés, illetve a szakmai végzettség megszerzésének lehetőségét. Általános cél a 

kommunikációs és a tanulási képességek fejlesztése, az élethosszig tartó tanulás igényének 

kialakítása és az erre való képességek kifejlesztése, valamint a tanulók életvitelének, 

társadalmi létformáiknak és a világban való tájékozottságuk továbbfejlesztése. Rehabilitációs 

lehetőséget biztosít korábbi iskolai kudarcaik kompenzálására. Módot nyújt a tanulók 

személyiségének minél átfogóbb fejlesztésére, szocializálására. 

Kerettanterv a szakiskolát végzettek középiskolája számára 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján, a szakiskolát végzettek 

középiskolája kerettanterv rendeletének hatályba lépésével, és annak szabályozása szerint 

történik a beiskolázás. A képzési idő: 2 év. Bemeneti követelmény: OKJ-/szakmunkás 

bizonyítvány. 

Tantárgyak és óraszámok 

Évfolyam/ 

Tantárgyak 

I. (11.) 

Nappali 

tagozat 

II. (12.) 

Nappali 

tagozat 

I. (11.) 

Nappali 

tagozat 

II. (12.) 

Nappali 

tagozat 

kerettanterv szerint 
Szabadon tervezhető óra 

felhasználásával 

Magyar nyelv és irodalom 6 6 6+1 6+1 

Idegen nyelv 6 6 6 6+1 

Matematika 6 6 6+1 6+2 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
4 5 4+1 5+1 

Természetismeret 2  2  

Informatika 2 2 2 2 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályközösség-építő 

program 
1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 3 5   

Összesen (közműveltségi 

óraszámok) 
35 36 35 36 
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19. A HÍD 2.  képzés helyi tanterve 

Híd II. program  

A lemorzsolódott vagy az iskolai kudarcok miatt lassabban haladó, de tanköteles korú vagy 

idősebb − általános iskolai végzettség nélküli − fiatalok képezését szolgálja. Elsődleges cél a 

későbbi foglalkoztathatóság érdekében a szakképzésbe történő bekapcsolódás biztosítása, de 

legalább a munkavállalásra felkészítés a rész-szakképesítés megszerzés lehetőségének 

biztosításával. 

A képzésben különös hangsúlyt kap az, hogy a tanítási-tanulási folyamat alapozza meg és 

fejlessze tovább a tanulók képességeit, motivációit az egész életen át tartó tanuláshoz; és 

ennek megfelelően tanítási-tanulási folyamat segítse elő a szakmatanuláshoz nélkülözhetetlen 

kompetenciák fejlesztését. Emellett a közismereti program törekszik a NAT-ban 

megfogalmazott célok lehetőség szerinti teljesítésre. 

Az egyes műveltségterületek témakörei, témái a valóság problémáit és az azok 

felismeréséhez, megértéséhez, kezeléséhez szükséges tudást, képességet helyezik előtérbe, 

kiemelve ezzel az alkalmazható tudás fontosságát. 

A programba lépés feltételeit a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

szabályozza.  

A HÍD 2. program óraszámai 

A 20 hónapos HÍD 2. program keretei közül intézményünk a rövidebb képzési idejű rész-

szakképesítés mellett hosszabb közismereti képzés (A) a jelentősebb alapkompetencia-

hiányokkal küzdő tanulóknak képzési formát választotta. 

 

20 hónapos HÍD 2. (A) óraterv rövidebb képzési idejű rész-szakképesítés oktatásához 

 

H/2/1. évfolyam 

heti óraszám  

(36 hét) 

öf. gyak.  

 3 hét 

H/2/2.évfolyam    

heti óraszám 

 (35 hét) 

Közismeret 24  17 

Szakmai elmélet és 

gyakorlat együtt 
7,5 105 14,5 

Összesen 31,5 105 31,5 

8-10% szabad sáv  

(közismereti rész) 
3 

- 
2 

8-10% szabad sáv  

(szakmai rész) 
0,5 

- 
1,5 

Mindösszesen 

(teljes képzés ideje) 
heti 35 

- 
heti 35 
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 (A rész-szakképesítés oktatására fordítható idő összesen 953 óra nyári összefüggő 

gyakorlattal és szakmai szabad sávval együtt.)  

 

A HÍD 2. (A) program közismereti óraszámai 

 

Évfolyam/ Tantárgyak 

HÍD/2/1. 

heti 24 közismereti óra 

2 éves 1. év 

HÍD/2/2. 

heti 17 közismereti óra 

2 éves 2. év 

Kommunikáció és anyanyelv 4 3 

Élő idegen nyelv (angol, német) 4 3 

Matematika 4 3 

Társadalom és jelenkor-ismeret 3 2 

Természetismeret 3 2 

Alapvető munkavállalói és 

életpálya-építési modulok 

1 1 

Testnevelés és sport* 2 2 

Osztályfőnöki (osztályközösség-

építő program) 

1 1 

Informatika 2 - 

Összesen 24 17 

 

 

*A testnevelés és sport helyi tantervének elkészítéséhez a HÍD 2. program alkalmazói is a 

középiskolák számára készült kerettantervet használhatják. A programot a rendelkezésre álló 

óraszámok figyelembe vételével kell megvalósítani. 

Csoportbontás, szabadon felhasználható órakeret felosztása: Csoportbontás idegen nyelvből 

(német, angol) csoportlétszámtól függően, és szakmai tantárgyakból az induló szakmák 

számától függően. Szabadon felhasználható órakeret: informatika. 
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20.  A speciális szakiskolai képzés helyi tanterve 

 

A tagozatra beiskolázott tanulók enyhe értelmi fogyatékosok. A tanulók eltérő tantervű 

általános iskolába jártak; kiemelt jellemzőjük a logikai műveletek hiányán kívül az írás, 

olvasás, számolás, beszéd nehezítettsége, az alapkészségek fejletlensége. Gyakran társul az 

említett tünetekhez magatartászavar, szocializációs hiány. 

Miután a sérültség mértéke, minősége, lefolyása, prognosztizálhatósága nem egyforma és nem 

típusos, a legfontosabb szempontunk a személyre szóló programozás, fejlesztési stratégia 

kidolgozása. 

A gyógypedagógus szakemberek az év elején 1 hónapos általános fejlesztés és tanítás után - 

már megismerve a hiányokat – készítik el tanulónként a fejlesztési tervet. Alkalmanként a 

foglalkozások témája és eredményessége is rögzítésre kerül. Ugyanilyen módon történik az 

esetleges (sajnos csak ritkán) tehetséggondozási program megvalósítása, dokumentálása is. 

Rehabilitációs órák óraszámának meghatározása a 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 6. 

számú melléklete alapján: 9-10. évfolyamon 4 - 4 óra, 11. évfolyamon 5 óra áll a sajátos 

nevelési igényű tanulók heti egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs 

foglalkozásaira. A fogyatékosságból eredő hátrányok további csökkentését szolgálják az 

órarendbe építve, ahol a szocializáció fejlesztése, az önálló életvezetési technikák 

elsajátíttatása folyik osztályszinten, éves tematika alapján. Az órákon szituációs játékokkal, 

sok-sok gyakorlatias elemmel fejlesztjük a személyiségjegyeket. 

A tanórán kívüli fejlesztési lehetőségekkel a társadalomba való beilleszkedést segítjük, (pl. 

színházlátogatások, tagozati kirándulások, sütés-főzési versenyek, sportversenyek, egyéb 

iskolán kívüli versenyre készülés), melyet az éves munkatervben szerepeltetünk. 

A féléves, éves értékelések a stratégia további útjait kutatják tagozati szakmai megbeszélések 

keretében, ugyanis szinte minden tanító kolléga tud tenni a fejlesztésért. 

Fejlesztési feladatok: 

 A figyelemkoncentráció erősítése. 

 A lényegkiemelő képesség, összefüggéslátás erősítése. 

 A finommozgások fejlesztése. 

 A szabályfelismerés, elvonatkoztatási képesség fejlesztése. 

 Az analógiás és asszociatív gondolkodás fejlesztése. 

 A térbeli és síkbeli tájékozódás alakítása. A térviszonyokat jelölő verbális 

kifejezések helyes alkalmazása. 

 A testséma megerősítése. 

 A megfigyelő-elemzőkészség fokozása. 

 Az érzékelés-észlelés, a figyelem, az emlékezet, a képzelet, a gondolkodás és a 

beszéd összehangolt, intenzív fejlesztése. Adott vizuális minta reprodukálása, az 

analízis-szintézis fejlesztése.  

 Az általános ismeretek bővítése. 

 A szociális készségek, képességek fejlesztése. 

 Praktikus ismeretek elsajátíttatása. 

 A feladattudat elmélyítése, kitartó munkavégzésre nevelés. 

 A teljesítmény, a minőségi munka fogalmának kialakítása. 

 A vágyak és a realitás összehangolása. 
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 Ösztönzés a folyamatos önnevelésre, az önkritika gyakorlására, a helyes értékrend 

kialakítására. 

A 8. osztályra épülve az 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet alapján: 

 

Előkészítő évfolyam 

Műveltségterület Tantárgy Heti óraszám Éves óraszám 

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és 

irodalom 

5 180 

Idegen nyelv Idegen nyelv 2 72 

Matematika Matematika 5 180 

Ember és társadalom Erkölcstan 1 36 

Állampolgári ismeretek 1 36 

Ember a természetben Természetismeret 2,5 90 

Művészetek Műszaki rajz, vizuális 

nevelés 

2 72 

Informatika Informatika 2 72 

Életvitel és gyakorlati 

ismeretek 

Pályaorientáció 1 36 

Szakmai alapozó 

ismeretek 

4 144 

Testnevelés és sport Testnevelés és sport 5 180 

Osztályfőnöki óra 1 36 

Összesen  31,5 1134 

Szabadon tervezhető  3,5 126 

Mindösszesen  35 1260 
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21.  Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök 

kiválasztásának elvei 

 

Az iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok elsősorban olyan nyomtatott 

taneszközöket (tankönyv, munkafüzet, térkép stb.) használnak a tananyag feldolgozásához, 

amelyeket az emberi erőforrás minisztere hivatalosan tankönyvvé nyilvánított. A 

tankönyvjegyzékben nem szereplő taneszközök beszerzéséhez a szülők jóváhagyását 

előzetesen írásban be kell szerezni. Az iskola tiszteletben tartja a pedagógus jogát a 

tankönyvek és a taneszközök kiválasztására vonatkozóan a következő elvek érvényesülése 

esetén.  

Tankönyvekre vonatkozóan:  

- a kerettantervhez, illetve a helyi tantervhez igazodik  

- szakmai szempontból megfelel az oktatás szintjének  

- szerkesztése segíti a tanulást (a fontos ismereteket kiemelve tartalmazza)  

- sok szemléltető ábrát, illetve magyarázatot tartalmaz  

- megfelel az életkori sajátosságoknak  

- esztétikus, nyelvhelyességi szempontból megfelelő 

- tartós, gyakori használatra készült  

- megfizethető 

- összhangban van a munkaközösség ajánlásával  

 

Taneszközökre vonatkozóan:  

- a kerettantervhez, illetve a helyi tantervhez igazodik  

- szakmai szempontból megfelel az oktatás szintjének  

- megfelel az életkori sajátosságoknak  

- egymásra épülő tantárgyi rendszerek, tankönyvcsaládok, sorozatok tagjai 

- könnyen előkészíthető a tanórára  

- munka-és balesetvédelmi szempontból kifogástalan  

- alkalmas tanulói kísérletek végzésére is  

- megfizethető 

 

Az iskola könyvtára tartós tankönyvekkel rendelkezik, melyeket a tankönyvtámogatásban 

részesülő tanulóink, könyvtári kölcsönzéssel tanulmányaik teljes idejében használhatnak. A 

tankönyvek beszerzését az iskola szervezi. A központi tankönyvtámogatást az érvényben 

lévő jogszabályoknak megfelelően használjuk fel. Amennyiben lehetséges, az iskola 

figyelembe veszi a tanulók szociális helyzetét az elosztásnál. 

A tankönyvrendelés a megbízott tankönyvfelelős útján történik. A tankönyvjegyzék 

megjelenése után a tagintézmény-vezető a szakmai munkaközösség-vezetők bevonásával – a 

várható beiskolázási létszám és az előző évben használt, esetleg megmaradt tankönyvek 

figyelembe vételével – meghatározza a legszükségesebb könyvek fajtáit és darabszámát és 

ezt megadja a tankönyvfelelősnek.  

A tankönyvfelelős a tanári tankönyvigénylések alapján elkészíti az iskola előzetes 

tankönyvrendelését és megküldi a tankönyvterjesztőnek, a KELLO-nak. Ebben figyelembe 

veszi az induló osztályok tankönyvigényét is (becsült adat). 
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22.  A NAT-ban meghatározott pedagógiai feladatok helyi 

megvalósításának szabályai  

A kompetencia alapú oktatás napjainkban olyan cél, amely alapvetően átalakítja az iskoláról, 

a tanításról és tanulásról való gondolkodást. A hangsúly a tartalomról a tanulás kompetencia 

alapú koncepciójára helyeződött át. A cél eléréséhez a tudás alapú társadalom 

követelményeinek megfelelő, a magasabb szintű és színvonalú foglalkoztatás igényét 

kielégíteni képes oktatási és képzési rendszerekre van szükség.  

Alapvető pedagógiai célunk valamennyi tanuló alkalmassá tétele az alkalmazkodásra a 

változásokkal teli átszőtt, modern világhoz, az ebben való szerepvállalásra, a felnőtt élet 

sikeressége szempontjából az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák 

fejlesztése, melyek a következők  

 Anyanyelvi kommunikáció 
 Idegen nyelvi kommunikáció 
 Matematikai kompetencia 
 Természettudományos és technikai kompetencia 
 Digitális kompetencia 
 Hatékony, önálló tanulás 
 Szociális és állampolgári kompetencia 
 Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 
 Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

 

A kulcskompetenciák elsajátítása megfogalmazódik általános célként, de tantárgyi 

programjainkban tartárgy-specifikusan, mint konkrét fejlesztési követelmények jelennek meg. 

A sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, 

képesség-együttesek és tudástartalmak megalapozása, egyre összetettebb tudástartalmakkal, a 

már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és 

fejlődés megalapozása. valamint az, hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, 

pályaorientációra. 

 

A XX. századi totális diktatúrák jellemzőinek feldolgozása, az általuk elkövetett bűntettek 

tárgyilagos megismertetése a tanulók életkori sajátosságaiból fakadóan különös jelentőségű az 

alapvető emberi jogi (alkotmányjogi) ismeretek közvetítésével együtt. Ennek keretén belül az 

Alaptörvény Nemzeti hitvallás és Alapvetés részegységeinek ismertetésével igyekszünk a 

tanulókat érthető és általuk is értelmezhető ismeretanyaghoz juttatni, mely a felelős, 

nemzetéért megalkuvás nélkül tenni akaró és tudó, pozitív demokráciaképpel rendelkező 

állampolgárrá nevelés kulcsfontosságú területe.  

A természettudományi tantárgyak oktatása terén – az adott kompetenciaterület 

sajátosságaihoz igazodóan – a következők jelentik a prioritást:   

 természettudományos és műszaki életpályára való szocializáció;  

 természettudományos gondolkodás tanórán kívüli környezetben történő komplex 

fejlesztése.  

 A természettudományi oktatás és nevelés terén a tanulók empirikus tapasztalataira 

épülő és életkori sajátosságaikhoz, igényeikhez adekvát módon kapcsolódó 

ismeretátadás. 
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A pedagógiai feladatok megvalósításának helyi módszerei, tevékenységeink: 

 A gyermekek személyiségének fejlesztése; korszerű ismereteik, képességeik, készségeik, 

problémamegoldó gondolkodásuk, lényegkiemelő tudásuk, érdeklődésükre épülő 

tapasztalatszerzésük életkori és egyéni sajátosságaiknak megfelelő kialakítása, bővítése. 

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

a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait;  

 Az egymást elfogadó, segítséget nyújtó, támogató közösségek kialakítása, a 

kommunikációs kultúra, az egymás iránti tolerancia képességének formálása. 

 Az egészséges életmód és a környezettudatos magatartás igényének felkeltése, az élet 

tisztelete, a helytelen fogyasztói szokások csökkentése, a fizikai állóképesség fejlesztése. 

 Megtartani mindazon értékeket, amelyek birtokában tanítványaink - szociális 

helyzetükre, világnézetükre, családi hátterükre való tekintet nélkül - képesek művelt, 

kulturált emberként helytállni, majd (az iskolában szerzett ismeretekre és készségekre 

építve) későbbi tanulmányaikat folytatni, szakemberként érvényesülni a felnőtt életükben.  

 A tanulók a tanítási órákon felül a rendezvényeken, megemlékezéseken, ünnepélyeken 

keresztül értésék meg a társadalmi problémák és jelenségek összefüggéseit. 

 

2. Mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósítása 

 

Az iskola - a nappali rendszerű iskolai oktatásban azon osztályokban, ahol közismereti oktatás 

is folyik -, a mindennapos testnevelést a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

27. § (11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezi meg. Ennek alapján az iskola 

minden osztályban, megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében, 

amelyből a tanuló legfeljebb heti két órát az alábbi módok valamelyikével teljesíthet: 

 a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott 

oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással, vagy tanórán való 

részvétellel, 

 iskolai sportkörben való sportolással, 

 kérelem alapján – sportszervezet, sportegyesület által kiállított igazolás alapján kiadott 

tagintézmény-vezetői engedéllyel – sportszervezet, sportegyesület keretei között 

szervezett edzéseken való sportolással. 

 A köznevelési törvénnyel összhangban, az intézményben tanulók mindennapi 

testedzési lehetősége részben a tanórákon, részben a tömegsport, ill. a sportköri 

foglalkozásokon biztosított.  

 

Mindennapos testedzés biztosítása 

 órarend szerint a szakközépiskolai képzésben heti 5 testnevelés óra keretében 

valósítjuk meg a mindennapos testnevelést. 

 órarend szerint szakiskola, speciális szakiskola 9. évfolyamán heti 3 óra, 

 speciális szakiskola előkészítő évfolyamán heti 5 óra, 

 szakiskolai felsőbb évfolyamain 2-3 óra, az elméleti órák oktatásának napjain, 

 a HÍD programban tanulóknak heti 2 óra, 

 szakiskolát végzettek középiskolájának nappali tagozatán heti 5 óra  

 tömegsport szervezett foglalkozásai heti 1 - 2 óra: A működő szakosztályok, 

labdarúgás, kosárlabda, röplabda.  
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Tömegsport 

A sportolási lehetőséget a tanulók igényeinek megfelelően biztosítjuk heti 4 órában.  

Természetjárás 

Természetjáró csoportunk negyedévi gyakorisággal szervez gyalogos, autóbuszos túrákat, 

teljesítménytúrákat diákjaink és a szülők, valamint külsős résztvevők számára, ahol évente 

sok száz túranapot teljesítenek. Saját szakosztályainkon kívül együttműködünk a városban 

működő szakosztályokkal.  

 

Célok Feladatok Kritériumok 

A rendszeres 

testmozgásra 

való igény 

kialakítása 

A három kondicionális alapképesség (erő, 

gyorsaság, állóképesség), a koordinációs 

képességek (egyensúly, térérzékelés, 

reakciógyorsaság, ritmusérzék, hajlékonyság) 

fejlesztése.  

 A sportjáték komplex szerepének 

kihasználása. 

 Mindennapos testmozgás gyakorlati 

alkalmazása (heti 5 testnevelés óra + 

játékos testmozgás egyéb 

foglalkozásokon). 

 Komplex intézményi mozgásprogram 

tanévre aktualizált feladattervének 

kialakítása és megvalósítása.  

 A kondicionális és 

koordinációs 

alapképességek az 

életkornak megfelelő 

szinten legyenek (Eurofit-

mérés). 

 

 Az aktív, mozgásos 

tevékenységek az iskolai 

élet minden területét 

fogják át.  

Az 

egészséges 

„fair–play” 

uralta 

versenyszelle

m kialakítása 

 A céllal szorosan összefüggő felnőtt 

életben nélkülözhetetlen pozitív 

tulajdonságok (küzdeni tudás, alázatosság, 

hazaszeretet, kitartás,  büszkeség, 

önismeret, önuralom) fejlesztése. 

 A közösségbeli „én-szerep” felismerése. 

A tanulók: vegyenek részt 

aktívan a különböző iskolai, 

területi sport versenyeken, 

diákolimpiákon; alakítsanak ki 

közös érdeklődésen alapuló, 

tartalmas baráti kapcsolatokat. 

Az 

egészséghez 

és az 

egészséges 

környezethez 

való igény 

kialakítása 

 Megtanítani, bizonyítani, hogy alapvető 

értékünk az egészség.  

 -Az egészség megvédésére, megőrzésére, 

visszaszerzésére vonatkozó közérthető, de 

tudományos ismeretek átadása. 

 Annak tudatosítása a tanulókban, hogy az 

élethossziglani öntevékeny testedzés, az 

önálló sportolás fontos eszköze a 

személyiség fejlesztésének és a lelki 

egészség megőrzésének.  

 -Tudatmódosító szerekkel kapcsolatos 

prevenció. 

 Az egészségmegóvó alternatívák 

terjesztése, természetgyógyászat. 

 A saját testkép megismerése és a testtudat 

kialakítása a tanulókban az 

egészségtudatoS magatartás fontos része.  

 -A helyes napirend kialakítása. 

A tanulók: 

 ismerjék az egészséges 

táplálkozás aktuális 

alapelveit; 

 legyenek igényesek a 

személyes higiéniát 

illetően; 

 ismerjék és alkalmazzák 

az egészség megóvásának 

lehetőségeit és 

alternatíváit; 

 legyen tudatos stratégiájuk 

egészségük megőrzésére. 
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Célok Feladatok Kritériumok 

 -Az egészséges életmód-tréningek 

beépítése az iskolai programokba (sport- és 

egészségnapok). 

 A „természet-iskola” tevékenységek 

megszervezése és megtartása (tanulmányi 

kirándulások, túrák). 

Önismeret, 

önuralom, a 

társadalmi 

normák 

szerinti 

viselkedés és 

pozitív 

gondolkodás 

kialakítása 

 Értékorientáció, személyes példamutatás, a 

tanári magatartás legyen modell értékű. 

 Tolerancia és empátia fejlesztése. 

 A kapcsolatok, problémák 

konfliktusmentes megoldására való igény 

kialakítása, fejlesztése. 

 A stressz- és feszültségoldás alapvet 

fontossága az interperszonális kapcsolatok 

kezelésében.  

 A tanulók:  

 iskolai életükben 

nyilvánuljon meg a 

felnőttek és társak tisztelete; 

 ismerjék fel a jó és rossz 

tulajdonságokat; 

 tudjanak könnyen és 

vidáman alkalmazkodni a 

változó élethelyzetekhez. 

A biztonságos 

életvezetés 

elsajátítása 

 A fejlett technikai eszközök szakszerű és 

biztonságos használatának megtanítása. 

 Rávilágítás a lehetséges veszélyforrásokra. 

 A KRESZ, munkavédelem, 

elsősegélynyújtás elsajátíttatása, ilyen 

jellegű és témájú vetélkedők szervezése. 

A tanulók ismerjék a KRESZ, 

az elsősegélynyújtás és 

munkavédelem reájuk 

vonatkozó szabályait és 

alapelveit. 

 

Komplex intézményi mozgásprogram  

1. Egészséges életmód-tréningek épüljenek be a kötelező iskolai programokba (sport- és 

egészségnap, részvétel a különféle helyi szervezésű fittségi és más sportprogramokon). 

2. A mozgásos tevékenységek a tantárgyi jellegnek és az életkori sajátosságoknak 

megfelelően épüljenek be az óratervi órákba.  

3. Az egyéb foglalkozásokon – a tantárgyfelosztás keretei között – nagyobb időkeretben 

és változatosabb programok keretében képviseltessék magukat a sportfoglalkozások 

(tömegsport, testnevelés érettségire felkészítő foglalkozás stb.).  

4. Az intézmény horizontális kapcsolatrendszerének keretében a településen működő más 

sporttevékenységgel foglalkozó társadalmi szervezetekkel, továbbá az iskolai 

működést támogatni hivatott alapítvánnyal alakuljon ki stratégiai együttműködés az 

iskola tanulóinak mozgáskultúráját fejleszteni hivatott programok támogatása céljából.        

5. A tanulmányi kirándulások és az egészségmodulunk egyik központi eleme a mozgás 

és az egészségtudatos életmódra nevelés.  

6. Az uniós és a központi költségvetési források kimerítésével, az ezekre épülő anyagi 

alapokra támaszkodva a legkülönfélébb sportprogramok kerüljenek megszervezésre.  

7. A tanulók fizikai állapotának méréséből fakadó tapasztalatok értékelése alapján a 

szabadidős és sporttevékenységek terén a mozgásprogramok tartalmára készüljön 

minden tanévben javaslat.  

 

A komplex intézményi mozgásprogram adott tanévre aktualizált feladatterve az éves 

munkaterv mellékleteként kerül kidolgozásra.  
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23.  A választható tantárgyak, foglalkozások szabályai 

Iskolánkban a nevelés-oktatást nappali és esti oktatás munkarendje szerint a kötelező és 

választható, egyéni és csoportos, tanórai és egyéb foglalkozások keretében szervezzük meg. 

A tanórai foglalkozások megszervezhetők a hagyományos (tanórai és tantermi) szervezési 

formáktól eltérő módon is, amennyiben biztosított az előírt tananyag átadása, a 

követelmények teljesítése, a tanítási órák ingyenessége, a tanulói terhelés korlátozására 

vonatkozó rendelkezések megtartása (múzeumi foglalkozás, könyvtári foglalkozás, 

művészeti előadáshoz vagy kiállításhoz kapcsolódó foglalkozás stb.). 

A tanulói részvétel szempontjából a tanítási óra lehet kötelező - minden tanuló részére 

kötelező, vagy a tanuló által kötelezően választott, nem kötelező (választható) tanítási óra.  

Kötelező foglalkozások: az egyéni fejlesztő foglalkozások a BTM, illetve SNI tanulók 

részére a köznevelési törvényben, illetve a tanuló szakértői véleményében foglaltaknak 

megfelelően, valamint a szakképzési évfolyamon évismétlő, illetve 2,5 átlag alatt teljesítők 

felzárkóztató foglalkozása.  

A szabadon választható foglalkozások: 

 szakkörök (pl: zenekar, énekkar, foci, mazsorett, versenyre készítő, tantárgyi 

szakkör,stb.) 

 a szakközépiskolai képzésben a 11. 12. osztályos tanulók részére szervezett közép 

vagy emelt szintű érettségire felkészítő foglalkozások, mindig az igényeknek 

megfelelő tantárgyakból. 

  tantárgyi korrepetálás, mindig az igényeknek megfelelő tantárgyakból. 

A szakiskolai képzésben a kezdő évfolyamokon a tanulók a választható órákat az iskolába 

történő jelentkezéssel választják, amelynek kínálatáról a tanuló és szülője a beiskolázási 

tájékoztató füzetből, illetve a nyílt napokon tájékozódik. Az iskolába újonnan beiratkozó 

tanuló, illetve a szülő a beiratkozáskor írásban adhatja le a tantárgyválasztással kapcsolatos 

döntését az intézmény igazgatójának. A tanuló, illetve a szülő az adott tanév kezdetéig az 

igazgató engedélyével írásban módosíthatja a tantárgyválasztással kapcsolatos döntését. A 

helyi tanterv határozza meg, melyek azok a kötelező tanítási órák, amelyeken adott évfolyam 

adott osztályának valamennyi tanulója köteles részt venni, illetve melyek azok a kötelező 

tanítási órák, amelyeken a tanulónak a választásra felkínált tantárgyak közül kötelezően 

választva, a helyi tantervben meghatározott óraszámban részt kell vennie.  

 

A 20/2012. EMMI rendelet 14-15. bekezdése alapján 

 Ha a tanulót - kérelmére - felvették a szabadon választott tanítási órára, a tanítási év 

végéig, vagy, ha a tanítási év vége előtt befejeződik, az utolsó tanítási óra 

befejezéséig köteles azon részt venni. 

 A szabadon választott tanórai foglalkozást az értékelés és a minősítés, a mulasztás, 

továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mint a 

kötelező tanítási órát. A tanulónak - kiskorú tanuló esetén a szülőnek - írásban 

nyilatkoznia kell arról, hogy a szabadon választott tanítási órákra történő 

jelentkezés jogkövetkezményeit tudomásul vette. 

 A tanulónak, vagy kiskorú tanuló esetén a szülőnek írásban kell bejelentenie, ha a 

tanuló a következő tanítási évben már nem kíván részt venni a szabadon választott 

tanítási órán, továbbá ha jelentkezni kíván a szabadon választott tanítási órára 
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 Az iskola igazgatója minden év április 15-éig elkészíti és a fenntartó jóváhagyását 

követően közzéteszi a tájékoztatót azokról a tantárgyakról, amelyekből a tanulók 

választhatnak, középiskolában tájékoztatást ad továbbá az érettségi vizsgára történő 

felkészítés szintjéről is. A tagintézmény-vezetője minden tanévben az 

osztályfőnökök közreműködésével szülői értekezleteken, illetve osztályfőnöki 

órákon értesíti a szülőket és a tanulókat a következő tanévben választható 

tantárgyakról, az azt tanító nevelőkről. 

 A tanuló május 20-áig jelentheti be a tantárgy és a felkészülési szint 

megválasztásával kapcsolatos döntését. Az iskolának minden év május 20-áig fel 

kell mérnie, hogy a tanuló milyen szabadon választott tanítási órán kíván-e részt 

venni. 

 A tanuló a tanév során egy alkalommal az igazgató engedélyével módosíthatja 

választását. 

A pedagógusválasztás szabályai 

Iskolánk személyi feltételei nem teszik lehetővé a pedagógusválasztást, a tanulók viszont 

szabadon dönthetnek arról, melyik foglalkozáson /választható/, milyen szakkörben 

szeretnének tevékenykedni. 

 

A választható érettségi vizsgatárgyak megnevezése  

A 2011. évi CLXXXVII. törvény 24.§ (2) alapján szakiskolában szerzett államilag elismert 

szakképesítést a tanuló kérésére középszintű szakmai érettségi vizsgának kell elismerni. 

A 100/1997. (VI. 13.) Kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról  

4. § (2) A középiskolának a tizenegyedik-tizenkettedik évfolyamon a kötelező vizsgatárgyból 

biztosítania kell, hogy a tanuló - választása szerint - mind a középszintű, mind az emelt szintű 

érettségi vizsgára fel tudjon készülni.  

(3) A kötelező érettségi vizsgatárgyakon kívül a középiskola a helyi tantervében határozza 

meg, hogy mely további - legalább két - vizsgatárgyból teszi lehetővé az emelt szintű érettségi 

vizsgára történő felkészülést. Az emelt szintre történő felkészítés mellett a kötelező érettségi 

vizsgatárgyakon kívül legalább három vizsgatárgyból lehetővé kell tenni a középszintű 

vizsgára történő felkészülést.  

6.§ (5) Amennyiben a középiskola központi vizsgakövetelményekre épülő vizsgatárgyból 

érettségi vizsgára történő felkészítést kíván biztosítani, középszintű érettségi vizsgára történő 

felkészítés esetén legalább százharmincnyolc órát, emelt szintű érettségi vizsgára történő 

felkészítés esetén pedig legalább kettőszázhetvenhat órát a felkészítésre helyi tantervében 

biztosítania kell. 

Ez alapján a szakközépiskolai képzésben a kötelező érettségi vizsgatárgyakon kívül az emelt 

szintű érettségi vizsgára történő felkészülést a következő két választható tárgyból biztosítjuk 

igény esetén: informatika és testnevelés. A következő választható tantárgyakból 

biztosítjuk közép szintű érettségi vizsgára történő felkészülést: informatika, testnevelés, 

illetve fizika. A szakiskolát végzettek középiskolája képzésben választható érettségi tárgyak 

testnevelés, illetve informatika. 

A szakközépiskolai képzésben emelt óraszámú informatika tanterv alapján, előrehozott 

informatika érettségi vizsgára lehetőség a 11. évfolyam végén. Előrehozott idegen nyelv 

érettségi vizsgára van lehetőség a 11. évfolyam végén, az osztályozó vizsgák teljesítése után. 
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24.  A csoportbontások és egyéb foglalkozások szervezési elvei 

 

Szakközépiskolai képzésben: 

 a szakmai gyakorlati órákat csoportbontásban kell megszerveznünk, a Nkt. 4.sz. 

melléklete alapján a minimális csoportlétszám 6, a maximális csoportlétszám 12 fő. 

 az idegen nyelv, informatika és a matematika tantárgyakat tanítjuk csoportbontásban. 

A minimális csoportlétszám 8 fő, a maximális csoportlétszám informatika órán 15 fő. 

Célunk ezzel, hogy az ismereteket elmélyítsük, több idő jusson a kommunikációs 

készségek fejlesztésére és tanulók tudásának megalapozására. 

 Az osztály időkeretének terhére a korrepetálások, fejlesztő foglalkozások, közép és 

emelt szintű érettségire felkészítő foglalkozások, versenyfelkészítések, szakkörök 

beszámítása után fennmaradó órákat a kötelező érettségi tantárgyak esetén 

csoportbontásra használjuk fel főként nagy osztálylétszámú osztályok esetén.  

 A szabadon választott szakköröket, emelt szintű érettségire készítő foglalkozásokat, 

korrepetálásokat különböző tantárgyakból szervezzük, mindig az igényeknek 

megfelelően. A minimális csoportlétszám 10 fő. 

 

 

Szakiskolai képzésben 

A köznevelési törvény 6. mellékletében meghatározott tanulók finanszírozott heti 

foglalkoztatási órakerete alapján az oktatás csoportbontásban is folyhat. Csoportbontásban 

oktatjuk:  

 az idegen nyelveket, 

 az informatikát, 

 a szakmai órákat,  

 a szakmai gyakorlati órákat (Nkt. 4.sz. melléklete alapján a minimális 

csoportlétszám 6, a maximális csoportlétszám 12 fő.) 

 a korrepetálás, felzárkóztatás foglalkozásait.  

A foglalkozások tervezésénél figyelembevett szempontok:  

 az érvényben lévő jogi szabályozás,  

 a tanulók igénye,  

 a továbbtanulás előkészítése,  

 finanszírozási feltételek, 

 személyi feltételek. 

 

Az érettségi- és OKJ-s vizsgák témaköreit a mindenkori érettségi vizsgaszabályzat és az adott 

szakképesítésre vonatkozó szakmai és vizsagkövetelmények alapján határozzuk meg. 

Melléklet: Az egyes érettségi vizsgatárgyakból a középszintű érettségi témakörei 
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25.   Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének 

követelményei és formái 

 

Az ellenőrzés és értékelés alapelvei 

Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái 

meghatározásánál a Nemzeti Köznevelési Törvény vonatkozó előírásai irányadóak.  

Az ellenőrzés célja információ szerzése a tanulókról, személyiségük fejlődéséről, ismereteik, 

tevékenységük, tudásuk gyarapodásáról. 

 Feladata: 

 folyamatos munkára szoktatás, motiválás, felkészítés a továbbtanulásra,  

 tájékoztatás a készségek fejlesztésének, a tananyag elsajátításának szintjéről, 

 feltárja a gyakran előforduló hibákat, hiányosságokat, 

 irányt mutat a szükséges korrekcióhoz, 

 a tanulók reális önértékelésének, következésképpen a reális pályaválasztáshoz 

vezető út megtalálásának eszköze. 

Az értékelés a tanuló teljesítményének mennyiségi és minőségi jellemzőinek elemzése és 

összegezése, más szóval minősítés, mely az ellenőrzés rendszerességén alapul.  

Célja a személyiségfejlesztés, a munka jobbítása és hatékonyabbá tétele.    

 

Alapelvei:  

 Legyen a tudás fokmérője, azaz terjedjen ki az ismeretekre (kerettantervi minimum, 

helyi követelmények).  

 Legyen személyre szóló, a tanuló előző teljesítményéhez viszonyítson.  

 Legyen folyamatos, igazságos, tárgyilagos és jóindulatú. 

 Ne legyen megtorló, fegyelmező jellegű (az órai viselkedés tantárgyi jeggyel nem 

értékelhető).  

 Legyen egységes, rendszeres, következetes és minden tanulóra terjedjen ki.  

 Ösztönző hatású legyen, segítse a pozitív személyiségjegyek továbbfejlődését. 

 Segítse a reális önértékelés kialakulását, adjon pozitív mintát az önértékeléshez. 

 Differenciált, egyéni vonatkozású, normaorientált értékelés kapjon prioritást. 

 Legyen sokoldalú, alkalmazzunk változatos értékelési formákat. 

 Igazodjon a tanulók értelmi képességéhez, életkorához, a tantárgy jellegéhez. 

 Az értékelés a nevelés-oktatás szerves része, amelynek objektívnek kell lennie. 

 Mindenkor figyelembe kell vennie a tanulók életkori sajátosságait. 

 Az értékelés alapját a Kerettantervre alapozott helyi tanterv szolgálja. 

 Az értékelés a tanulót, a szülőt és a pedagógust tájékoztatja a végzett munka 

eredményéről, azaz minősít. 

 Az értékelés csak akkor objektív, ha a különböző tanulói teljesítményeket a 

követelményekhez viszonyítjuk. 

 Legyen az iskolai követelményrendszerre épülő. 
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 Ha a követelményeket nem ismerik a tanulók, akkor az értékelés nem tölti be 

pedagógiai funkcióját. 

 

Feladata:  

 a tudás- és képességszint, a neveltségi szint felmérése,  

 a tanuló személyiségformálása, fejlesztése, 

 információkat nyújt a pedagógusnak a tanítási-tanulási folyamat eredményességéről, 

 lehetőséget ad a menet közbeni korrekcióra, 

 tájékoztatja a tanulót, szülőt, pedagógust, intézményvezetőt, az iskolafenntartót 

pedagógiai munka eredményességéről, 

 segíti a tanítási-tanulási folyamat innovációját. 

 megmérettetés, az eredmények összehasonlítása a városi, megyei, országos 

standarddal. 

 

Területei:  

 terjedjen ki az ismeretekre, jártasságokra, készségekre, képességek szintjére,  

 értékelje a tanulók tanulási szintjét, a munkához való viszonyát,  

 kísérje figyelemmel a tanuló önmagához való viszonyát, önfejlődését,  

 vizsgálja a tanulók egymáshoz, a felnőttekhez, a környezethez való viszonyát.  

 

A számonkérésnek, a tanulói teljesítmény értékelésének, minősítésének követelményei 

 Számon kérni csak olyan ismeretet szabad, amelyet megtanítottunk, illetve amelyhez a 

tanuló tanára vezetésével (irányításával) hozzájuthatott. 

 A számonkérésnek mindig a tanuló tudására (és nem tudásának hiányosságaira) kell 

irányulnia. A hiányosságok feltárásának célja a további ismeretszerzés, illetve a 

hiányosságok pótlásának segítése. 

 Lehetőséget kell adni a tanulónak a számonkérés során feltárt hiányosságok pótlására, 

hibák javítására. 

 A tanuló teljesítményét mindenkor korrekt módon, az elvárás–képesség–teljesítmény 

egységében kell értékelni. 

 A tanulói teljesítmény értékelésekor a pozitív motiváció, a képességeknek a 

megerősítés útján történő fejlesztése az irányadó elv. 

 A számonkérés, illetve értékelés nem lehet magatartást minősítő vagy fegyelmező 

eszköz.  

 Egy napon lehetőleg két tantárgynál több tárgyból témazáró és/vagy nagy- és/vagy 

felmérő dolgozatot ne írassunk.  

 Legkésőbb 5 nappal előbb történő bejelentés nélkül nagydolgozatot, témazáró vagy 

felmérő dolgozatot nem lehet íratni.   

 

A számonkérésnek, a tanulói teljesítmény értékelésének, minősítésének formái 

 Diagnosztikus (helyzetfeltáró) értékelés megmutatja, hogy milyen képességekkel, 

készségekkel, ismeretekkel lépnek be a tanulók a nevelési-oktatási folyamat adott 

szakaszába. Az értékelés célja a tanuló ún. előzetes tudásának feltárása, mely segíti a 

tanulási folyamat megtervezését. 

 Év eleji felmérések, dolgozatok előtti felmérések (érdemjegyet nem adunk rá!). 
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 Formatív (fejlesztő, formáló) értékelés a nevelési-oktatási folyamat közbeni 

információgyűjtés, mely a tanulás átmeneti eredményeiről tájékoztat, a tanítási-

tanulási folyamat állandó kísérője és azonnali beavatkozást, korrekciót, önkorrekciót, 

vagy megerősítést tesz lehetővé. 

 Szummatív (összegező) értékelés, mely végállapotot tükröző, a nevelési-oktatási 

folyamatot lezáró, lemérő és minősítő értékelés, az elért eredményt, tudásszintet 

állapítja meg és minősíti.  

 A minősítés szelektálja a tanulókat, mert egy bizonyos szint alatti eredménnyel nem 

léphetnek tovább. 

 A lezáró értékelés lehet felelet, központi vagy helyi felmérések, témazárók, félévi és 

év végi bizonyítvány osztályzat, gyakorlati teljesítmény osztályzata, tanulmányok 

alatti vizsga.  

 

 

Nevelési eredmények értékelése 

A tanulmányi munkán túl nevelési eredményeinket is vizsgáljuk. 

Célja, hogy megállapítsuk: 

 mennyit fejlődött a gyermek személyisége, 

 hogyan felel meg a kitűzött céloknak,  

 az osztályok, mint közösségek milyen neveltségi szinten állnak. 

A követelményeket a tanulók házirendje tartalmazza. A házirend betartatása minden nevelő 

feladata, és betartása a tanuló kötelessége.  

 

 

A közismereti, elméleti tantárgyak számonkérésének, pedagógiai mérésnek a lehetséges 

írásbeli eszközei: 

 

 A szóbeli felelet: 5-10 perces szóbeli megnyilatkozás (valamely témakörnek vagy egy 

részének kifejtése felelet, kiselőadás formájában; alapvetően önállóan, szükség esetén 

segítő vagy rávezető tanári kérdésekkel). Törekedni kell rá, hogy erre a tanuló 

félévenként egyszer, de legalább a tanév során egy alkalommal, minden tárgyból 

lehetőséget kapjon. A szóbeli feleltetés a tanár joga, és kötelessége, melyet nem kell a 

tanulónak előre bejelenteni. 

 Az órai munka: érdemjeggyel is értékelhető a tanuló tanórán nyújtott önálló 

teljesítménye, az órai munkát előrevivő megnyilvánulásai, és az órán tanúsított 

ismereti alapján. 

 A röpdolgozat: az olyan írásbeli ellenőrzés, amely rövid terjedelmű, néhány 

kérdésből, ill. feladatból összeállított dolgozat. Időtartama általában 10-15 perc. A 

röpdolgozat íratásának célja a tanuló tudásának ellenőrzése mellett az is, hogy a tanár 

meggyőződjön arról, a tanuló folyamatosan készül-e a tanórákra. A röpdolgozat 

íratását nem kell előre bejelenteni. 

 Az évközi tesztek: az adott témakörhöz tartozó témák tartalmának ismeretét 

ellenőrzik, feleletválasztásos, válaszadásos, gyakorlati stb. feladatok formájában. A 

megoldás időtartama általában 15-20 perc, azonban nagyobb témakör esetén több is 

lehet.  

 A témazáró dolgozatok: megírására a nagyobb témakörök lezárását, összefoglalását 

követően kerül sor. A témazárók feladatai között különböző típusú ellenőrző kérdések 

(tesztfeladat, esszékérdés, fogalommagyarázat, bizonyítás, levezetés stb.) 
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szerepelhetnek. Időtartamuk általában 35-45 perc. A témazáró dolgozatok eredménye 

a félévi és az év végi osztályzatok megállapításakor kétszeres súllyal szerepel. 

 A nagydolgozatok: a tanulók önálló elemzési, fogalmazási, értelmezési stb. 

képességét, ismereteit ellenőrzik, rendszerint egy tanult anyagrészhez kapcsolódóan, 

meghatározott formában, műfajban, illetve terjedelemben.  

 A dolgozatokkal szembeni alapkövetelmény, hogy a tanuló a feladatot a tanulmányai 

során megismert fogalmi rendszerben − a tanult szakkifejezések helyes alkalmazásával 

− érthetően, logikusan, illetve kifejezően fogalmazza meg. A hiányzó tanulónak meg 

kell ismételnie, illetve pótolnia kell a témazáró dolgozatot és a nagydolgozatot.  

 Házi dolgozat, évfolyamdolgozat: elkészítése egyes tantárgyakból előírható. Az 

évfolyamdolgozatot a tanulóknak − a szaktanár által adott témakörök közül 

választható témában − otthoni, illetve könyvtári munka keretében kell elkészíteni, és 

az előírt terjedelemben, valamint formában, megadott határidőre kell benyújtani.  

 „próbaérettségi” dolgozat írható elő és szervezhető az érettségi vizsgára való 

eredményes felkészítés, illetve felkészülés céljából a tanév rendjében meghatározott 

tantárgyakból, valamint időpontokban, illetve időszakokban. Ezek tartalmukban és 

lebonyolításukban az érettségi vizsgához hasonlóak. Íratását a szaktanár határozza 

meg. Az elmulasztott vizsgát pótolni kell. 

 

A közismereti, elméleti tantárgyak számonkérésének, pedagógiai mérésnek a lehetséges 

szóbeli eszközei: 

 felelet 

 memoriter 

 kiselőadás 

 

A szakmai gyakorlati képzéshez és a műhelymunkához köthető, sajátos számonkérési 

formák 

 

 Gyártmány/munkadarab: műhelyrajz vagy tervrajz alapján, a gyakorlatban a 

tanuló által egyénileg vagy csoportosan (munkamegosztásban) elkészített, 

összetett munkadarab vagy gyártmány. Értékelése az előre megadott, a szakmai 

profilnak megfelelő, komplex szempontrendszer szerint történik. 

 Műszaki dokumentációk: a munkadarabhoz, a gyártmányhoz kapcsolódó 

valamennyi előírt dokumentáció, mely készülhet a gyakorlaton vagy később, 

otthoni egyéni munkával. (műhelyrajz, szabásjegyzék, anyaghányad-számítás, 

stb.). Értékelésénél a tartalmi, a formai és az esztétikai követelmények egyaránt 

érvényesülnek. 

 Mérési jegyzőkönyv: meghatározott formai és tartalmi követelmények szerint, 

jellemzően a mérést követően vagy otthon elkészített dokumentum, mely 

tartalmazza a mérés valamennyi lényeges körülményét, a mérési adatokat és azok 

értékelését. Értékelésénél tartalmi, formai, és esztétikai szempontokat kell 

figyelembe venni. 
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26.  A tanulmányi munka mérési, értékelési rendszere 

 

Szöveges értékelés (szóban vagy írásban): 

Egyéb tanulmányi teljesítményt (órai munka, felelet, írásbeli számonkérés) az érdemjegy 

megállapítása mellett célszerű pedagógiai szempontból szóban részletesen kifejtve is 

indokolni, illetve az osztályzat kialakításának szempontjait ismertetni a tanulóval. Ügyelni 

kell arra, hogy a feltárt hiányosságok mellett emeljük ki a pozitívumokat, ezáltal 

önellenőrzésre sarkallhatjuk diákjainkat. 

Osztályzattal/érdemjeggyel történő értékelés: 

 Az előírt követelmények teljesítését a tantárgy jellegzetességeinek megfelelően a 

tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége alapján 

ellenőrizzük. Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó 

követelményekre is. A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók év közbeni 

tanulmányi munkája illetve érdemjegyei alapján bírálják el.   

 A tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, minősítését 

elsősorban az alapján végezzük, hogy a tanulói teljesítmény hogyan viszonyul az 

iskola helyi tantervében előírt követelményekhez; emellett azonban figyelembe 

vesszük azt is, hogy a tanuló képességei, eredményei hogyan változtak – fejlődtek-e 

vagy hanyatlottak – az előző értékelés óta. 

 A tanulók teljesítményének elbírálásakor különbséget kell tennünk az értékelés és 

az osztályzattal történő minősítés között. 

 Az értékelésnél megállapítjuk a fejlődést, a sikeres munkát, biztatjuk, dicsérjük a 

tanulót, értékeljük igyekezetét, önállóságát, de rámutatunk a hiányosságokra is. 

 Az osztályzatokkal történő minősítésnél a tantervi követelményeket tartjuk 

mérvadónak. 

 A tanuló tudásának, teljesítményének értékelésénél és minősítésénél használt 

osztályzatok/érdemjegyek: jeles(5), jó(4),közepes (3),elégséges (2),elégtelen (1). 

 A pedagógus a tanulók teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen 

érdemjeggyel értékeli, félévkor és a tanév végén osztályzattal minősíti. A félévi és 

az év végi osztályzatot az érdemjegyek alapján kell meghatározni. 

 A tanuló az iskola magasabb évfolyamába, illetve szakképzési évfolyamába akkor 

léphet, ha az előírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette. 

 Az év végi osztályzat a Nemzeti Köznevelésről szóló törvényben foglaltaknak 

megfelelően születhet osztályozó vizsga eredményeként. Ekkor az értékelés az 

adott tanév tantárgyi követelményeinek elsajátítási szintjét jelzi. 

 Speciális értékelési forma a különbözeti vizsga. A különbözeti vizsgán kapott 

osztályzat azt jelzi, hogy a tanuló a befogadó csoport (osztály) tudásszint-skáláján 

milyen helyet foglal el (pl.: iskola vagy tagozatváltás). 

 Törekedni kell arra, hogy a tanuló rendelkezzék egy félévben megfelelő számú 

érdemjeggyel. (Minimum a heti óraszámmal egyező számú legyen, heti egy órás 

tantárgy esetén kettő). 
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A mérési értékelési rendszer a szakközépiskolai képzésben a 9-12. évfolyamon 

A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a -

tanulók írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak értékelésekor az elért teljesítmény (pontszám) 

érdemjegyekre történő átváltását a következő arányok alapján végezzük. 

 

0 -  29 % : elégtelen (1) 

30 -  49 % : elégséges (2) 

50 -  69 % : közepes (3) 

70 -  84 % : jó (4) 

85 -  100% : jeles (5) 

 

A mérési értékelési rendszer a szakközépiskolai képzésben az 1/13.-2/14. évfolyamon 

Az értékelés százalékos formája minden tárgynál a szakképzésben 13-14. évfolyamon: 

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási 

rendjéről alapján 

0 -  50 % : elégtelen (1) 

51 - 60 % : elégséges (2) 

61 -  70% : közepes (3) 

71 -  80% : jó (4) 

81 - 100% : jeles (5) 

 

A mérési értékelési rendszer a szakiskolai képzésben a 9-12. évfolyamon 

A közismereti tantárgyakból a dolgozatok osztályzatainak/érdemjegyeinek meghatározása 

pontszámok alapján történik. Szakmai elméleti és gyakorlati tárgyak számonkéréseinek 

pontozása megegyezik a szakmai és vizsgakövetelmények elvárásait tükröző ponthatárokkal. 

0 – 50% elégtelen (1) 

51 – 60% elégséges (2) 

61 – 70% közepes (3) 

71 – 80% jó  (4) 

81 – 100% jeles  (5) 
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Az egyes tantárgyak tananyagát és követelményeit a kerettantervek alapján készített helyi 

tanterveink részletesen tartalmazzák. 

A szakmai modulok, tananyagtartalmak jellemzően elméleti és gyakorlati ismeretekből állnak. 

Az elméleti és a gyakorlati képzés időben és térben is elkülönülhet, ennek megfelelően a 

féléves és év végi értékeléskor az érdemjegy megállapítása az alábbiak szerint történik: 

 Amennyiben az elméleti és a gyakorlati képzés is az iskolában történik, a féléves és 

év végi érdemjegyet a szakmai gyakorlati oktató és a szaktanár közösen állapítja 

meg. A két rész-érdemjegy súlyozásának tükröznie kell szakmai és 

vizsgakövetelményekben a modulra előírt súlyarányokat. 

 Amennyiben a gyakorlati képzésért tanulószerződés vagy együttműködési 

megállapodás keretében az iskolán kívüli gazdálkodó szervezet a felelős, a félévi és 

az év végi érdemjegyet az iskola szaktanára állapítja meg, a gazdálkodó 

szervezettől kapott havi és féléves/év végi értékelések figyelembe vételével. 

 Ha egy elméleti tantárgy/modul érdemjegye több tantárgy osztályzatából tevődik 

össze, akkor a félévi és év végi érdemjegy megállapításánál a tantárgyak 

osztályzatait az óraszámnak megfelelően súlyozott átlaggal kell figyelembe venni. 

Ha a tanuló a modult alkotó bármely tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, 

akkor a modul félévi, illetve év végi osztályzata is elégtelen. A tanulónak 

javítóvizsgát csak abból a modult alkotó tantárgyból kell tennie, amelyből elégtelen 

osztályzatot kapott. 

 

 

A mérési értékelési rendszer a szakiskolát végzettek középiskolája képzésben 

 Az adott tanévben az érettségi vizsgaszabályzatban meghatározott ponthatárok + 5 

%. 

 Speciális esetekben (szódolgozat, definíció dolgozat, vagy tananyagrészek) a tanár 

az értékelési határoktól eltérhet, de előtte a tanulókkal ismertetni kell az értékelési 

szempontokat. 

 

A mérési értékelési rendszer a HÍD II. képzésben 

Közismereti tárgyak értékelése 

 HÍD II program osztályaiban a félévi és év végi minősítése kétfokozatú: megfelelt, 

nem felelt meg. 

Tanév közben a tanulók teljesítményét osztályzattal értékeljük, melyből alakul ki a félévi és 

év végi minősítés.  

A H /II. képzésben a szakmai tantárgyak értékelése osztályzattal történik.  
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Mérés-értékelés tantárgyankénti eltérő sajátosságai, követelményei a szakközépiskolai 

képzésben 

 

 

Mérés –értékelés helyesírásból 

A táblázatban megjelenített értékek helyesírási hibapontok: 

 jeles (5) jó (4) közepes (3) elégséges (2) elégtelen (1) 

9. évfolyam  0 – 15 16 – 31 32 – 47 48 – 63 64 –  

10.évfolyam 0 – 12 13 – 25 26 – 38 39 – 52 53 –  

11. évfolyam 0 – 10 11 – 20 21 – 30 31 – 41 42 –  

12. évfolyam 0 –   8 9 – 15 16 – 23 24 – 31 32 –  

 

Mérés –értékelés matematikából 

A matematika érettségi jellegét tekintve a számonkérésben is az írásbeliséget 

részesítjük előnyben. Ezért minden évfolyamon témazáró dolgozatokat és kisebb témákat 

átölelő számonkéréseket hajtunk végre. Lehetőség szerint szóbeli feleleteket is beiktatunk 

egy-egy témánál. A 12. évfolyamon április hónapban próba érettségit iratunk, melyet dupla 

témazáró értékűnek tekintünk. 

 

Mérés –értékelés idegen nyelvből 

Az idegen nyelvi követelmények teljesítéséhez az írásbeli számonkérésen kívül szükséges, 

hogy félévente minden tanuló legalább egy alkalommal, szóbeli felelettel adjon számot idegen 

nyelv tudásának fejlődéséről. 

 

Mérés –értékelés informatikából, szakmai (informatika) tantárgyakból 

A gyakorlati részekből gyakorlati feladatot oldanak meg a tanulók, melynek 

osztályozása a részfeladatokra adott pontok alapján történik. Egy gyakorlati témakör végén 

(pl. szövegszerkesztés és dokumentumkészítés), az adott témakörből egy érettségi 

vizsgafeladathoz hasonló feladatsort állítunk össze. Az erre kapott osztályzat témazáró 

értékűnek számít. 

Az elméleti tudást szóban vagy írásban kérjük számon. Az elméleti témakörök 

lezárása végén témazáró dolgozatot íratunk. 

 

Mérés –értékelés szakmai (gazdasági) tantárgyakból 

Tantárgyak: gazdasági környezetünk (9-10. évfolyam), elméleti közgazdaságtan (11-12. 

évfolyam), üzleti gazdaságtan elmélet és gyakorlat (11-12. évfolyam), tanirodai gyakorlat (11-

12. évfolyam), marketing ismeretek (11-12. évfolyam) 

A tantárgyak mindegyike tartalmaz elméleti és gyakorlati tananyagot ezért 

számonkérésük során nem választjuk el egymástól ezt a két egységet. A fejezeten belüli 

kisebb részek számonkérése mind írásban, mind szóban történik, amely egyszeres súllyal 

kerül beszámításra a féléves és az éves értékeléskor is.  A szóbeli számonkérés során inkább 

az elméleti anyagot kérdezzük, de a tananyagtartalom miatt előnyben részesítjük az írásbeli 

megkérdezést. A fejezeteket záró számonkérés, témazáró dolgozat formájában írásban 

történik, amely kétszeres súllyal kerül beszámításra mind a féléves, mind az év végi 

értékeléskor.  
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Értékelés 9-10. évfolyamon információkezelés, 10-11. évfolyamon szövegfeldolgozási 

ismeretek tantárgyból: 

 Elsősorban a tízujjas vakírás módszerének elsajátítását értékeljük megadott leütésszám 

és hibaszám alapján. 

 A hibahatár minden évfolyamon 4 ezrelék. 

 A hivatalos levelezés szabályainak tartalmi és formai betartását is értékeljük. 

 

Az értékelés formái, eszközei a tanórán: 

 Tízperces másolások, felsőbb évfolyamon legfeljebb 30 perces másolás. 

 Levél elkészítése nyomtatott folyamos szövegből. 

 Órai aktivitás, illetve passzivitás értékelése. 

 

Mérés –értékelés biológiából 

A mindenkori tantervi követelményeknek megfelelően szóbeli és írásbeli ellenőrzés is 

értékelés történik. A gyakorlatokat és a kísérleteket kooperatív csoportos tanulásszervezési 

technikával valósítjuk meg, így az értékelés is ennek megfelelően történik. 

A témakörök befejezése témazáró dolgozattal zárul, melynek érdemjegye kétszeres szorzóval 

számít a félév teljesítményének értékelésében.  

 

Mérés –értékelés földrajzból 

Földrajz tantárgyból a tudást többféle módon kérjük számon. Minden órán szóbeli feleltetés 

van, de előfordul, hogy mindez írásban történik, néhány kérdésre kell válaszolniuk. Egy-egy 

ország vagy földrész névanyagát vaktérképen kell bejelölni a tanulóknak. 

A témák végén összefoglalás után 6,7 kérdésből álló témazáró dolgozatot iratunk. Ez 

súlyozott jegynek számít, kétszeres szorzóval. A tanév során kb. öt témazáró jegy születik. 

Mérés –értékelés kémiából 

Témazáró dolgozat egy-egy anyagrész lezárásakor, egész órás dolgozat. A feladatlap a 

tananyagtartalomtól függően tartalmazhat kifejtő feladatot, mondat kiegészítést, igaz-hamis 

állítást, fogalom és a hozzátartozó definíció összepárosítását, számítási feladatot. Értékelése a 

pontszám alapján, ponthatároknak megfelelően. 

Röpdolgozat: 2-3 feladatból álló 10-15 perces írásbeli felelet. A tanóra elején az aktuális 

anyagrészből a régebbi és a legújabb tananyaghoz is kapcsolódó kérdéssel. 

Szóbeli felelet: tanóra elején 5-10 perc önálló felelet, vagy a tanítási óra folyamán nyújtott 

teljesítmény alapján történő értékelés. 
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27. Az írásbeli beszámoltatás korlátai, a tanulók tudásának értékelésben 

betöltött szerepe, súlya 

 

A számonkérési, értékelési formák (szóbeli, írásbeli) helyes aránya a pedagógia örök 

dilemmája. A képesség és készségfejlesztés követelménye a két forma egyenlő arányát 

kívánná. A tanulók kifejezőkészségbeli hiányosságai, a felgyorsult élettempó hatására 

kialakult rövidített, szinte csak jelzésszerű – az egyedi, választékos stílust nélkülöző – 

beszédjük a szóbeli felelet javára tolná el az arányt. Ugyanakkor a magas osztálylétszámok, a 

mennyiségében és sokféleségében egyre bővülő közvetítendő ismeretanyag elsajátításának 

pontos ellenőrzése az írásbeli számonkérést részesíti előnyben. A képzési formát, a tanulók 

személyiségét figyelembe véve a szaktanár dönti el az írásbeli és szóbeli számonkérés 

arányát. 

A számonkérésnek, a tanulói teljesítmény értékelésének, minősítésének elvei 

- A félévi és tanév végi minősítés nem alakítható ki csak írásbeli számonkérés alapján 

született érdemjegyekből azokból a tantárgyakból, amelyek alkalmasak a szóbeli 

kifejezőkészség fejlesztésére, illetve amelyekből későbbi tanulmányaik során a 

tanulók szóbeli vizsgát kötelesek tenni (illetve tehetnek). 

- A Szakértői Bizottság vagy a Nevelési Tanácsadó véleménye alapján az igazgató 

mentesítheti egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés, minősítés alól, a 

szóbeli vagy írásbeli számonkérés alól a sajátos nevelési igényű, illetve a 

beilleszkedési zavarral, tanulási nehézséggel küzdő tanulót. A felmentés betartatása és 

ellenőrzése az igazgató feladata. A felmentés a szülő aláírásával, igazgatói írásbeli 

határozattal válik érvényessé. Az érvényesség a szakvéleménybe meghatározott időig 

tart. 

- A diákok írásbeli dolgozatait, beszedett füzetét, beadott munkáját rövid időn belül 

(legkésőbb 15 nap) értékelni, javítani kell: ellenkező esetben annak – fontosabb – 

visszajelzés jellege háttérbe szorul „jegyszerző” funkciója mögött. 

- Az értékelésre beadott tanulói munkák (házi dolgozatok) a tanulók „szellemi 

termékei”, azokat vissza kell adni a készítőiknek, illetve csak a tanuló engedélyével 

őrizheti meg azokat a pedagógus.  

- Az értékelés alapja az iskola helyi tantervének követelményrendszere. 

- Törekedni kell a szóbeli és írásbeli számonkérés helyes arányának kialakítására, 

melyet a tantárgy sajátosságai meghatározhatnak. 

- Az értékelés és minősítés során arra kell törekedni, hogy az érdemjegy vagy szöveges 

minősítés mindenkor a tanuló teljesítményét tükrözze (és ne az osztályban, csoportban 

kialakult tudásbeli rangsorban elfoglalt helyét). 

- A szaktanári értékelésnél a szakmai munkaközösségek által elfogadott értékelési 

elveket, a tantárgy sajátosságait és a tanuló képességeit, fejlődését is figyelembe kell 

venni. 

- A szaktanár a tanév elején ismerteti a tanulókkal, szülőkkel (szülői értekezleten, 

fogadóórán) a számonkérés és az értékelés követelményeit, formáit és hogy a 

különféle tanulói megnyilvánulások milyen súllyal szerepelnek a félévi/év végi 

értékelésben, minősítésben. 
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28. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok 

meghatározása 

Az otthoni felkészülés tanulók önállóan, a tanítási órák között végzett tevékenységén alapuló 

oktatási módszer. Az „házi feladat”hozzájárul a tanulók önállóságának fokozásához. 

A „házi feladat” célja  

 újra feldolgozni, elmélyíteni, rögzíteni az órán tanultakat, 

 készségszintig gyakorolni a tanult algoritmusokat, 

 önálló kutatómunkát végezni valamely témában, 

 alkotómunkát végezni valamely témában, 

 lehetőséget ad a tanulónak az önellenőrzésre. 

 

A házi feladatok kitűzésének elvei és gyakorlata 

 Igazodjon a tanulók életkorához és egyéni adottságaihoz, képességeihez és 

érdeklődéséhez, lehet differenciált feladat is. 

 Illeszkedjen a tanítási-tanulási folyamatba. 

 Vegye figyelembe az átlagos képességű, átlagos felkészültségű tanuló napi iskolai 

terhelhetőségét. 

 Segítse elő a tanult ismeretek megszilárdítását, a készségek begyakorlását, a 

képességek fejlődését. 

 Feleljen meg a tantárgyi sajátosságoknak. 

 Biztosítsa a tanulók egyenletes terhelését. 

 Csak olyan feladat adható kötelező jelleggel, amelynek megoldására valamennyi 

tanuló képes. (Ha ez a csoport heterogén tudásszintje miatt nem lehetséges, akkor 

a házi feladatnak mindig legyen olyan része, amelynek elvégzésére/elkészítésére/ 

megtanulására mindenki képes.)  

 A feladatkijelölés legyen egyértelmű, szükség szerint utasításokkal segítsük elő a 

tanuló önálló munkáját. 

 Az önálló ismeretszerzést, információfeldolgozást kívánó feladatoknál 

gondoskodni kell arról, hogy a tanár által megjelölt források, segédeszközök 

minden tanuló számára rendelkezésre álljanak.  

 A házi feladatot mindig részben vagy teljesen (minden diákra, illetve feladatra 

vonatkozóan) ellenőrizni kell. 

 Az el nem készített, illetve hibás, hiányos házi feladat értékelésekor különbséget 

kell tenni a mulasztás okai szerint: 

 nem büntetjük a tanulót, ha a mulasztás, hiány, hiba a feladat vagy annak 

alapjául szolgáló anyag nem értéséből fakad; 

 meg kell adni a tanulónak a házi feladat pótlásának lehetőségét, ha 

önhibáján kívül (igazolt betegség) mulasztotta azt el; 

 a hanyagságból elmulasztott írásbeli feladat nem „értékelhető” elégtelennel. 

(Érdemjegyet csak tudásra adunk. Az el nem készített feladattal tudásszint 

nem mérhető. A házi feladat elvégzésének hanyagságból történő 

elmulasztását pedagógiai eszközökkel és módszerekkel lehet és kell 

büntetni. Ez lehet feleltetés, a házi feladathoz hasonló feladat dolgozat 

formájában történő megíratása, pótfeladat kitűzése, stb.) 
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 Az önálló kutatómunkát, a kötelező tananyagon kívüli ismereteket kívánó 

feladatok elvégzését – a befektetett munka arányában – jutalmazni kell. 

 Tanítási szünet idejére legfeljebb annyi kötelező házi feladat adható, amennyi 

egyik óráról a másikra szokásos. 

 A nagyobb elmélyülést, több időt igénylő feladatok kitűzésekor (könyvtári vagy 

internetes kutatómunka, modellkészítés, technikai eszköz készítése, forráselemzés) 

az elkészítés határidejét különös gonddal, a tanulók egyéb kötelezettségeire 

tekintettel kell megállapítani. 

 A tantervi anyagot meghaladó mennyiségű vagy mélységű ismereteket kívánó 

feladatokat (pl. versenyfeladatok) csak annak a diáknak lehet kötelezően előírni, 

aki a versenyzést, illetve az önálló kutató vagy más jellegű alkotómunkát önként 

vállalta. 

 Házi feladatot öncélúan nem adunk (azaz ha a fenti célok egyikét sem szolgálja). 

 

29. A tanulók mérése 

 

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 80. § (1) Az oktatásért felelős miniszter az 

országos mérési feladatok keretében gondoskodik a nevelési-oktatási intézményekben folyó 

pedagógiai tevékenység méréséről, értékeléséről, a tanulók fizikai állapotának és 

edzettségének vizsgálatáról. Az alapkészségek, képességek országos mérésének minden 

tanévben ki kell terjednie a köznevelés hatodik, nyolcadik és tizedik évfolyamán minden 

tanuló esetében az olvasási-szövegértési és a matematikai alapkészségek fejlődésének 

vizsgálatára. Az iskola vezetője, a tanuló és a pedagógus - jogszabályban meghatározottak 

szerint - vesz részt az országos mérés-értékelés feladatainak végrehajtásában. 

Kompetencia-mérés 

Az emberi erőforrások miniszterének rendelete a tanév rendjéről meghatározza, a tanév 

májusi hónapjának azt a napját, amikor lebonyolításra kerül az Országos kompetenciamérés 

az Oktatási Hivatal és az iskolák közös szervezésében.  

A kompetenciamérés a 10. évfolyamos diákok körében a matematikai eszköztudás és a 

szövegértési képesség felmérésére terjed ki, a tanulóknak azt a képességét vizsgálja, hogy a 

tanultakat hogyan tudják alkalmazni valódi problémák, helyzetek megoldásában. A mérés 

eredménye érdemjeggyel nem értékelhető. 

A tanulók fizikai állapotának, edzettségének mérése 

Az általános fizikai teherbíró-képesség mérése során – az egészség szempontjából 

feltérképezhető a kondicionális képességek területén mutatkozó hiányosságok. A 

hiányosságok feltárása, a tanulók életmódjának ismerete kiindulási alapul szolgál mind az 

egyéni, mind a közösségi felzárkóztató programok elkészítéséhez, lehetőséget biztosítva az 

egészségileg hátrányos helyzet megszüntetésére, az általános fizikai teherbíró-képesség 

fokozatos fejlesztésére, a szükséges szint felmérésére, megtartására.  

A felmérésekkel hozzájárulunk a tanulók egészségneveléséhez, és teherbíró-képességének 

növeléséhez. A felméréseket egy tanévben kétszer (ősszel és tavasszal) végezzük. 

Az általános fizikai teherbíró-képesség mérésének gyakorlati haszna, hogy az egyén az 

általános fizikai teherbíró-képessége mérése során választ kaphat arra, hogy fizikai 

terhelhetősége szempontjából jelenleg hol tart, hová kell felfejleszteni magát és hogyan tegye 

meg az első lépéseket.  
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A tanulók általános fizikai teherbíró-képességének mérésére kiválasztott módszerrel 

szemben támasztott legfőbb kritériumok 

 Megbízható legyen- elsősorban az egészség szempontjából leglényegesebb 

kondicionális képességek terültén elért teljesítményt objektíven mérje.  

 Egyszerű legyen - a próbarendszert alkotó motorikus próbák helyes technikai 

végrehajtása mindkét nem valamennyi korosztálya különösebb előképzettség 

nélkül is elvégezhető legyen. 

 Könnyen használható, objektív mérési, értékelési és minősítési rendszer tartozzon 

hozzá- az elért teljesítmény mérésének pontossága a külső objektív és szubjektív 

feltételektől nem, vagy csak igen minimális mértékben függjön. A próbák 

elvégzése után az elért teljesítmény azonnal kiértékelhető és minősíthető legyen.  

 A gyakorlati életben jól alkalmazható és minél olcsóbb legyen - a lehető legkisebb 

anyagi és időráfordítást igényeljen. 

 Adjon módot összehasonlításra: standardhoz, vagy mások által mért, nemzetközi 

és hazai vonatkozású eredmények alapján. A próbarendszert alkotó motorikus 

próbákhoz minél több nemzetközileg is összehasonlítható adat álljon 

rendelkezésre. 

 Népszerűsítse és tudatosítsa az élethosszig tartó fizikai aktivitás jelentőségét és az 

egészségtudatos életvezetés értékeit az iskoláskorú diákok, családjaik és a 

köznevelés szereplői körében. 

 Személyre szabott visszajelentő és értékelő mérőmódszer legyen. 

 

Az iskolában alkalmazott mérési módszer a NETFIT (Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi 

Teszt), mely a 21. század követelményeihez igazodó, diagnosztikus és oktatási célú 

pedagógiai értékelő és visszajelentő eszköz.  

Ez a mérési módszer a visszajelzés alapján segítheti a tanulót a saját, személyre szabott 

fittségi program tervezésében. A pedagógusok meghatározhatják a tanulók erős és gyenge 

oldalait, megfelelő információk alapján tervezhetik, alakíthatják a testnevelési órák 

programját, illetve a tanulók egyéni programját. A szülők figyelmét is felhívja a rendszeres 

testmozgás jelentőségére. 

 

 

30.  Az iskolai egészségnevelés alapelvei 

Az egészség egybefoglalja a testi, a mentális-lelki és a szociális jólétet. Akkor egészséges egy 

iskolás gyermek, ha a testi-lelki fejlődése zavartalan, kiegyensúlyozott, problémáit, kudarcait 

megtanulja leküzdeni, örömöt jelent számára a természet szépsége, a valahová tartozás, a 

vidámság, a zene, a mozgás.  Az egészségfejlesztő iskola lehetőségeihez mérten fejleszti 

környezetét, ami elősegíti azt, hogy az iskolai élet, a tanulás és a munka egészséges színtere 

legyen Az egészségnevelés folyamatában lényeges, hogy a tanulók megismerjék a helyi 

környezeti kockázatok egészségükre gyakorolt hatását, megelőzzék a megbetegedést okozó 

helyzeteket.  

Kiemelt célunk az egészséges életmódra nevelés. Az egészségnevelésnek a tananyagban is 

meg kell jelennie, de a „rejtett tantervben” is, s a családdal és az egyéb közösségekkel 

kialakított kapcsolatokban is. A család fontossága mellett az iskola, mint munkahely 

egészségvédő iskolává kell, hogy váljon.  
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Az iskola egészségnevelési elvei 

Az egészség nemcsak a betegség-, illetve fogyaték nélküliséget jelenti, hanem a teljes testi, 

szellemi és szociális jólét állapotát. 

 

Az egészségnevelés céljai: 

 Elősegíteni a gyermek felelősségvállalását, önismeretét, önbecsülését, 

 Biztatni a gyermeket az egészséges életmódra. 

 Lehetőségeket adni, hogy a gyermek bizonyíthassa fizikai, lelki, szociális erejét. 

 Fejleszteni a döntési képességet, a szellemi, etikai, erkölcsi értékeket, 

 Erősíteni a nemi szerepeket. 

 Kialakítani a társadalom iránti felelősséget. 

 

Ezen tudás birtokában képesek legyenek egészségük megőrzésére, a betegségek 

megelőzésére, egészséges személyiség kimunkálására, a helyes magatartás kialakítására. 

Ennek érdekében tanévenként Egészségnapot tartunk. A programokon az aktuális 

egészségnevelési-, egészséges táplálkozási-, drogprevenciós-, és egyéb 

szenvedélybetegségeket bemutató előadásokat szervezünk.  

Az egészséges életmódra nevelés nagyon hatékony eszköze a szakközépiskolában a több 

napos változatos programokat kínáló egészségmodul, a tanév utolsó napjaiban, amelynek 

mottója: „Ép testben, ép lélek.” Ennek keretében játékosan, gyakorlatorientáltan, a saját 

élményszerzésre helyezve a hangsúlyt ismerkedhetnek meg a tanulók az egészséges életmód 

különböző aspektusaival. Pl. egészséges táplálkozás (reform ételkészítés), sportnap, 

szenvedélymentes élet, katasztrófahelyzetekben való viselkedés (tűzoltás poroltó készülékkel, 

elsősegélynyújtás), tolerancia fogyatékos embertársaink iránt (pl. kerekes székes verseny, 

csörgő labda bajnokság, fekete szoba).  

Az egészségnevelés meghatározó tényezői 

 belső tényezők - IQ; motiváció; önismeret, önbizalom. 

 külső feltételei - információ hozzáférhetőség; családi, kortársi, társadalmi elvárás; 

hozzáférés az eszközökhöz. 

 

Az egészségnevelés feladatai 

 Az aktív szabadidő eltöltésének biztosítása, az értékek megismertetése, az idővel való 

gazdálkodás tanulása. (Osztályfőnöki helyi tanterv, kommunikáció stb.). 

 Önmagunk és egészségi állapotunk jobb megismerése (lásd. Osztályfőnöki helyi 

tanterv, iskolaorvos). 

 Az egészséges testtartás, a mozgás fontosságának, helyes táplálkozás igényének 

kialakítása (testnevelés helyi tanterv, sportkörök, egészségnap, sportnap, kirándulás, 

osztályfőnöki óra). 

 Betegségek kialakulása, kezelésének módjaival történő ismerkedés (iskolaorvos, 

védőnő által végzett egészségi állapot felmérése és rendszeres ellenőrzése, 

egészségnevelési csoportos - osztályfőnöki óra keretében - illetve egyéni 

foglalkozások és beszélgetések).  

 A barátság, a párkapcsolatok, a szexualitás szerepe az egészségmegőrzésben 

(Lehetőségekhez képest több oldalú megközelítése szakember segítségével: 

pszichológus, védőnő, osztályfőnöki helyi tanterv). 
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 Lehetőségeinkhez mérten biztosítani az egészségmegőrző környezetet. 

 Megismertetni környezetünk egészségkárosító tényezőit, segíteni az egészség 

megőrzéséhez a betegségek megelőzéséhez szükséges ismeretek, képességek, 

jártasságok fejlesztését. 

 az egészségre káros szokások biológiai – élettani – pszichés összetevőinek 

megismertetése (alkoholfogyasztás, dohányzás, inaktív életmód, helytelen táplálkozás, 

drogfogyasztás); 

 az egészséges életvitelhez szükséges képességek fejlesztése 

 a stressz- és feszültségoldó gyakorlatok szerepét a testi-lelki kiegyensúlyozottság 

elérésében; 

 Támpontokat adni az életmódbeli döntések meghozatalához, segítve az egészséget 

támogató magatartásformák kialakulását. 

 Tudatosítani bennük a mindennapos testedzés- és a helyes táplálkozás fontosságát. 

 Az iskolaorvosi, védőnői szolgálat, ÁNTSZ szerepének növelése az 

egészségneveléssel kapcsolatos támogatás és tanácsadás rendszerében. 

 Heti egy napon a tanulóinknak védőnői ügyelet biztosítása; 

 Egészségügyi szűrővizsgálatok biztosítása (fogászat, szemészet, hallás vizsgálat); 

 Egészségügyi felvilágosító előadások lebonyolítása; 

 Drogprevencióhoz kapcsolódó rendezvények megszervezése; 

 Osztálykirándulások, táborok, túrák, terepgyakorlatok szervezése; 

 Évente egy sportnap, egészségnap lebonyolítása. 

 

Egészségügyi ellátások 

Az egészségnevelés fontos része az egészség megőrzése. Ennek érdekében tudatosítani kell 

tanítványainkban, hogy az egészséges életmódhoz hozzátartozik a szűrővizsgálatokon való 

részvétel. Intézményünkben rendszeres a gyerekek testi-lelki egészségének folyamatos 

figyelemmel kísérése, állapotfelmérése.  

Iskolánkban iskolaorvos, védőnő látja el az egészségügyi alkalmassági- és szűrővizsgálatokat, 

valamint a szakorvosi vélemény ismeretben a testnevelés óra alóli felmentések, könnyített-, 

gyógytestnevelés órán való részvétel megállapítását. A tanulók a törvényi meghatározás 

szerint fogászati szűrésen vesznek részt. Kapcsolatot tartunk a családsegítő szolgálat és a 

nevelési tanácsadó munkatársaival. 

 

31.  Az iskolai környezeti nevelés alapelvei 

Napjainkban egyre több figyelem irányul a környezetvédelemre. Az emberek életvitelét 

kulturális szokásait kell átformálni ahhoz, hogy megfelelő természeti környezetet teremtsünk 

a jelennek is, és az utókor számára is. Ehhez a szemlélet-javításához a gyerekeken keresztül 

vezet az út. Ezért is kiemelt fontosságú pedagógiai programunkban a természet-, környezet- 

és egészségvédelmi nevelés. Ahhoz, hogy a jövő felnőttjei, a mai iskolások majd élni is 

tudjanak jogaikkal környezetük védelméért, most kell megismerni saját természeti 

környezetüket, annak adottságait, természeti kincseit, történelmét, néprajzát. Ezek 

ismeretében tudják azt tudatosan védeni, oltalmazni, fejleszteni, és majd átadni az ő 

utódaiknak.  

Tudatos természetszerető, természetvédő, környezetvédő szemlélet kialakítása, illetve 

megerősítése a célunk, saját természeti környezetünk megismerése a természettudományos 

órák tananyagához kapcsolódóan tanórákon, illetve osztály- és iskolai kirándulásokon, 
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tanórai, illetve iskolai projektek, témahetek szervezésével. Az október 6-i Csonka Miklós 

emléktúrához kedves kollégánk emléke és diákjaink csodálatos természeti környezetünkkel 

való megismertetése miatt is ragaszkodunk. Tanulóink szívesen vesznek részt a Mecseki 

barangolások túra-versenyen. Nagy hangsúlyt kap a környezeti- és egészséges életmódra 

nevelés, a természeti és kulturális emlékeink megfigyelése, a természettudományos 

gondolkodás empirikus tapasztalatokon alapuló fejlesztése, a velünk élő környezet minél 

alaposabb megismerése. A természettudományos tantárgyak tanításának egyik alapfeladata a 

bioszféra emberi beavatkozások hatására bekövetkező változásainak felkutatása, oksági-

következményi kapcsolatainak feltárása, és e tanulságok bemutatása. Megismerteti a 

gyerekeket az élővilág sokféleségével, az anatómiai-morfológiai tudományokkal, az élettani 

és a rendszertani ismeretekkel.  

Iskolánk külső, belső megjelenésének tükröznie kell azt a szemléletet, hogy mindenki 

fontosnak tartja a környezet állapotának milyenségét, az egészséges, esztétikus környezet 

biztosítását a hatékony munkavégzéshez. Nem sokat ér a szavakban átadott tudás, ha az iskola 

egész működése, a dolgozóinak személyes példája ellentmond annak. Általánossá kell, hogy 

váljon iskolánkban a környezetbarát termékek használata a papírhasználattól az írószereken át 

a takarításig, tanórákon, tanórákon kívül és az irodákban egyaránt. Stratégiai cél, hogy a 

természet és a környezet ismeretén és szeretetén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a 

fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a tanulók számára.  

 

A környezeti nevelés feladata: 

 A környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel elősegítése; a 

természetet, az embert, az épített és a társadalmi környezetet tisztelő szokásrendszer 

megalapozása. 

 A környezet megóvásához szükséges képességek és készségek gyakoroltatása, 

amelyek a természeti és a társadalmi környezet zavartalan működését elősegíthetik. 

 Tanulóinkat megismertetni a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások keretében a 

környezet megóvásának szempontjából legfontosabb ismeretekkel: 

- a környezet fogalmával, 

- a környezetszennyezés formáival és hatásaival, 

- a környezetvédelem lehetőségeivel, 

- lakóhelyünk természeti értékeivel, 

- lakóhelyünk környezetvédelmi feladatival kapcsolatosan. 

 

A környezeti nevelés formái 

 Tanórák keretén belül (természetismeret, osztályfőnöki és szakmai órák). 

 Akciók: egy-egy helyi probléma megoldása (tanulóink segítségével felújítási munkák: 

padok, játszóterek), az iskola környezetének szépítése, virágok ültetése, csatlakozás 

országos környezetvédő szervezetek akcióihoz (pl.: Takarítási Világnap). 

 Kiállítások: Jeles napokhoz kapcsolódva. 

 Média: Szoros kapcsolatot tartunk a helyi médiával és gondoskodunk az iskolai 

események, eredmények megismertetéséről. 

 Tanulmányi kirándulás: Szervezünk egy vagy többnapos tanulmányutat egy-egy 

terület, táj megismerése céljából. Ellátogathatunk kisebb-nagyobb természetvédelmi 

területekre (Mecsek), botanikus kertekbe (pécsi botanikus kert), múzeumokba, részt 

veszünk szervezett túrákon. 
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 A médiában megjelenő, mértéktelen fogyasztásra ösztönző reklámok hatásainak 

ellensúlyozására egyfajta módszer az iskola példamutatása, úgymint: 

- Szelektív szemétgyűjtés megszervezés, szárazelemek gyűjtése; 

- Környezetbarát, újrahasznosítható anyagok használata; 

- Cserepes, élő növények az osztálytermekben, folyosókon. 

 Kreatív, cselekedtető akciók rendezése (pl.: szemétszedés, faültetés, stb.); 

 A külső programokhoz kötött környezetvédelmi előadások, tájékoztatók, gyakorlatok 

megszervezése; 

 

Az egészségnevelési és környezeti nevelési program megvalósítása elsősorban a tantestület 

elkötelezettségén, a személyes példamutatáson és azon múlik, hogy mennyire sikerül a 

családokat az általunk képviselt értékek és követelmények mellé állítani 

 

32.  A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

Az esélyegyenlőtlenség, a szegregáció elleni küzdelem, a megkülönböztetés hátrányainak 

bemutatása és az ellenük való küzdelem az iskolában társadalmi fontosságú. A nemzetiségek, 

a nyelvi-vallási etnikumok iránti megértő, befogadó attitűd, a kultúrtörténeti relevanciájuk, 

államalkotó jelentőségük bemutatása egyaránt lényeges az ismeretközlésben és a nevelés-

oktatás egészén keresztül.  

Az esélynövelés elve alapján feladatunknak tekintjük, hogy segítsük az eltérő tanulási 

motivációval, feltételekkel hozzánk érkező gyerekeket. Igyekszünk differenciált segítséget 

nyújtani, melyekkel tanulóink tudjanak, és legfőképpen akarjanak is élni az eredményes 

iskolai teljesítés érdekében.  

Intézményünk integráló jellegű intézmény. Képesek vagyunk mind a különleges bánásmódot 

igénylő, mind a hátrányos helyzetű (HH), ill. halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) tanulók 

integrált nevelésére-oktatására. 

Az esélyegyenlőség biztosítását az alábbi területekre kiterjedően értelmezzük:  

 a nevelésbe/oktatásba történő bekapcsolódás feltételeinek meghatározása, a felvételi 

kérelmek elbírálása,  

 a nevelés/oktatás követelményeinek megállapítása és a követelménytámasztás,  

 a teljesítmények értékelése,  

 a neveléshez/oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele,  

 a neveléssel/oktatással összefüggő juttatásokhoz való hozzáférés,  

 a pályaválasztási tanácsadáshoz való hozzáférés, valamint  

 a nevelésben/oktatásban való részvétellel összefüggő jogviszony megszüntetése során.  

Esélyegyenlőségi célkitűzések intézményünkben:  

Olyan körülményeket kell kialakítani, hogy megvalósuljon:  

 a megkülönböztetés megszüntetése,  

 az egyenlő bánásmód,  

 az emberi méltóság tiszteletben tartása,  

 a társadalmi szolidaritás.  
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Minden tervezett infrastrukturális és tartalmi, szakmai fejlesztés esetén kiemelt figyelmet kell 

fordítani a hátrányos helyzetű, és a sajátos nevelési igénylő tanulók nevelési/oktatási 

helyzetének javítására a beruházások megvalósítása során.  

A fenti célok megvalósítása érdekében folyamatosan figyelemmel kísérjük  

 a tanulók szociális helyzetét  

 a közszolgáltatások elérhetőségét  

 a gyermekek/tanulók (HH/HHH ill. SNI) eloszlását az egyes iskolai osztályokban  

 a lemorzsolódás arányát, a továbbtanulási mutatókat 

 a tanórán kívüli és iskolán kívüli segítő programokon való részvételt  

 a kompetencia mérések eredményeit  

 a humán-erőforrás hiányát  

 az infrastruktúrát és az ahhoz való hozzáférést  

 az intézményi és szervezeti együttműködéseket (egyházak, kisebbségek, civil 

szervezetek)  

 

A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló tevékenységek 

 integrált oktatás, 

 belépő osztályok tanulóinak tantárgytól függő tudásszint felmérése, 

 fejlesztő, felzárkóztató, tehetséggondozó foglalkozások, 

 tanulók tanulási fejlődésének nyomon követése, 

 igény szerint segítségnyújtás ösztöndíjpályázatok („Útravaló – Ösztöndíjprogram, 

”Út a szakmához” pályázat, kisebbségi önkormányzat által kiírt pályázat) 

elkészítéséhez, 

 mentortanár foglalkoztatása eredményes pályázat esetén. 

 eredményes nevelő-oktató munkánk érdekében a magatartási problémák megfelelő, 

személyre szabott és türelmes kezelése minden pedagógus feladata. 

 

A köznevelési intézményekben nem működhetnek olyan szakkörök, diákkörök és egyéb 

tanulói, hallgatói, szülői vagy más szervezetek, amelyek célja más személyek vagy 

csoportok lejáratása, megbélyegzése vagy kirekesztése.  

Nem sérti az egyenlő bánásmód követelményét, ha a nevelést/oktatást csak az egyik nembeli 

tanulók részére szervezik meg, feltéve, hogy a nevelésben/oktatásban való részvétel 

önkéntes, továbbá emiatt a nevelésben/oktatásban résztvevőket semmilyen hátrány nem éri.  

 

33. A tanulók magatartásának és szorgalmának értékelése 

A magatartás fogalma 

A tanuló viszonya az iskola értékrendjéhez, a Házirendben rögzített viselkedési normák és 

íratlan viselkedési szabályok betartásának szintjei, a tanuló viszonya társaihoz, tanáraihoz, 

az iskola dolgozóihoz. 

A magatartás nem azonos a magaviselettel. A magatartásjegy kialakításában a tartás, a 

morális tulajdonságok (becsületesség, kudarctűrés, önfegyelem) játsszák a döntő szerepet. 

A magatartás értékelésének elvei 

 a Házirend ismerete, betartása és betartatása, 

 az iskolába járási fegyelem (pontosság, igazolt és igazolatlan órák), 
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 társaihoz való viszonya (segítőkészség, szolidaritás, stb.), 

 a tanáraival szemben tanúsított magatartása (udvariasság, figyelmesség), 

 beszédstílusa, a kulturált magatartás szabályaihoz való viszonya az iskolában és az 

iskolai szervezésű rendezvényeken, 

 a tanuló korábbi magatartásához képest történt (pozitív vagy negatív irányú) 

változás, 

 óra alatti magaviselet (a fegyelmezettség szintje), 

 aktív szerepvállalás az osztályközösség/iskolai közösség feladatainak 

megvalósításában. 

A szorgalom fogalma 

A tanuló az iskolai munkához, tanuláshoz való viszonya, aktivitása, érdeklődése. Értékeli a 

tanuló rendszerességét, igényességét, figyelembe véve egyéni adottságait, személyiség jegyeit 

és változásának jellegét.  

A szorgalomjegyek megállapításának elvei 

 a tanuló tudás iránti igénye (szelektál-e a tárgyak között vagy minden tárgyat 

igyekszik tanulni), 

 a tanuló képességéhez mért teljesítménye, 

 a tanuló feladattudata (kötelező feladatai megoldásának, elkészítésének minősége, 

igényessége), 

 a tanuló részvétele az órák menetében (aktivitás), 

 a tanuló írásos és manuális munkáinak külalakja, iskolai felszerelésére vonatkozó 

igényessége (pl. gyakran otthon hagy-e kötelező felszerelési tárgyat), 

 a tanuló pontos, megbízható, önálló munkavégzése, 

 a tanuló vállalt többlet feladatai (tanulmányi verseny, szorgalmi feladatok). 

A magatartás és szorgalom minősítésének (a jegy kialakításának) formái 

 A pedagógusok folyamatosan, rendszeresen, következetesen reagálnak a tanulók 

megnyilvánulásaira (órán és órán kívüli szervezett foglalkozásokon, óraközi 

szünetekben). 

 Kirívó magatartásbeli vétség, illetve a munkamorál feltűnő romlása esetén a 

szülőket szóban vagy írásban tájékoztatni kell. 

 Kiemelkedő teljesítmény (versenyeredmény, rendezvényen való szereplés, 

szervezőmunkában való részvétel, stb.) jutalma szóbeli és írásbeli dicséret. 

Félévi és év végi minősítés, jegy kialakítása: 

 a tanuló önértékelése és az osztályközösség véleménye 

 az osztályfőnök értékelése, 

 az osztályban tanító tanárok testületének véleménye,  

 a döntést (vitás esetben szavazás segítségével) az osztályfőnök hozza meg. 

 

Mind a magatartás, mind a szorgalom értékelése a tanulói személyiség alakításának, a tudás 

megszerzésére irányuló tevékenység segítésének eszköze. Nem szabad a tanuló magatartását 

és szorgalmát mereven, a személyiségvonásainak figyelmen kívül hagyásával értékelni. 

Semmilyen körülmények között nem megengedett a kollektív büntetés (csoport vagy osztály 

szintű alulértékelés). Az értékelés nem tükrözhet tanári rokon- vagy ellenszenvet. A minősítés 

nem büntetés és nem megtorlás, hanem folyamatos értékelés: célja minden esetben a nevelés, 

a jobbítás, a segítségnyújtás. Amennyiben a szülő nem ért egyet a pedagógusok által 

kialakított minősítéssel, az osztályfőnököknek (ill. az osztályban tanító bármely tanárnak) 

törekednie kell arra, hogy a szülőt érvekkel és a tények ismertetésével meggyőzze. 

A magatartás, szorgalom minősítése osztályzattal/érdemjeggyel történik: 

Példás (5), jó (4), változó (3), magatartás rossz (2), szorgalom hanyag (2). 
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34.  A tanulók magatartásának és szorgalmának értékelési irányelvei a 

szakközépiskolai képzésben 

Magatartás 

Példás 
 aktív a tanítási órákon és a társadalmi munkában, rendszerető 

 a közösségért felelős, megbízást önként vállal, segítőkész, önzetlen 

 tisztelettudó nevelőivel, tanulótársaival 

 a házirendet megtartja, mások fegyelemsértését bírálja 

 ha az igazolatlan óráinak száma legfeljebb 1óra 

 

Jó 
 a közösségi munkában nem kezdeményező, de a rábízott feladatokat elvégzi 

 általában tisztelettudó, viselkedése ellen súlyosabb kifogás nem merül fel, a 

Házirendet általában betartja 

 ha legfeljebb 3 szaktanári figyelmeztetése van 

 osztályfőnöki figyelmeztetés vagy megrovás ellenére magatartása általában pozitív 

 igazolatlan mulasztása legfeljebb 2-5 óra 

 

Változó 
 nem érez felelősséget a közösség sorsáért, passzív 

 órán és órán kívül gyakran fegyelmezetlen, tanáraival többször tiszteletlen 

 a Házirend előírásai ellen gyakran vét 

 ha az igazolatlan óráinak száma: legfeljebb 6-14. 

 

Rossz 
 összeférhetetlen, kötekedő, hátráltatja a közösség fejlődését, a közvagyont 

szándékosan rongálja 

 tiszteletlen, goromba és erőszakoskodó, trágár kifejezéseket használ 

 a Házirendet gyakran és tudatosan megszegi, súlyos fegyelmi vétséget is elkövet 

 igazgatói vagy tantestületi büntetésben részesült, magatartásában pozitív változás 

nem észlelhető 

 ha az igazolatlan óráinak száma 14 óránál több 

 

Szorgalom 

Példás 

 rendszeres, kötelességtudó, külön feladatokat vállal 

 képességeinek megfelelő teljesítményt mutat, két vagy több tárgyból javított 

 ha tantestületi vagy igazgatói dicsérete van, és ez tanulmányi munkájával is 

összefügg 

Jó 
 teljesítménye, kötelességtudása jó, de nem minden tárgyban kifogástalan 

 tanulmányi eredményében jelentősebb visszaesés nem tapasztalható 

 ha valamilyen tanulmányi jellegű tevékenységért szaktanári dicséretet kapott, és 

szorgalma általában egyenletes 

 alkalmanként ösztönözni kell munkavégzését, önellenőrzésre törekszik, 

hiányosságait pótolja 
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Változó 
 kötelességmulasztása gyakori az iskola és otthoni feladatok teljesítésében 

 a tanítási órákon a munka elvégzésére gyakran figyelmeztetni kell 

 képességeihez képest alacsonyabb teljesítményt nyújt, ellenőrzésre szorul 

 osztályzatai egyenetlenek, és több tárgyból rontott 

 egy tárgyból bukott 

 

Hanyag 
 tanulmányi kötelességét rendszeresen elhanyagolja 

 a tanulás nem érdekli, segítséget nem vesz igénybe, magatartásán figyelmeztetés 

ellenére sem változtat 

 lusta, olykor megtagadja a munkát, rendszeres ellenőrzésre szorul 

 képességeihez mérten jóval gyengébb teljesítményt mutat 

 több tárgyból bukott 

 

35.  A tanulók magatartásának és szorgalmának értékelési irányelvei a 

szakiskolai képzésben 

 

A magatartásjegyek megállapításának irányelvei 

 Példás a magatartása annak a tanulónak, akinek – az adott félévben – nincs semmilyen 

fegyelmezési büntetése, az osztály és az iskola közösségi életében tevékenyen vesz 

részt, s legfeljebb egy igazolatlan órája van. 

 Jó a magatartása annak a tanulónak, akinek – az adott félévben- szaktanári, 

szakoktatói vagy osztályfőnöki figyelmeztetésnél súlyosabb büntetése nincs, 

igazolatlan óráinak száma nem haladja meg a nyolc órát. 

 Változó, ha szaktanári, szakoktatói vagy osztályfőnöki intője van és/ vagy igazolatlan 

óráinak száma nem haladja meg a 15 órát. 

 Rossz, ha igazgatói intője, megrovása, szigorú megrovása vagy felfüggesztett kizárás 

büntetése van, igazolatlan óráinak száma meghaladja a 15 órát. 

 A magatartás év végi értékelés: A tanév végén a tanulókat a tanító tanárok magatartás 

és szorgalom alapján osztályozzák le, melyet az osztályfőnök összesít és az eredményt 

az osztályozó konferencián elfogadásra előterjeszti. 

 

A szorgalomjegyek megállapításának irányelvei 

- Példás a tanuló szorgalma, ha – az adott félévben – képességeinek megfelelően 

teljesít, tanulmányi eredménye legalább 3,7; az osztály és az iskola közösségi 

munkájában tevékenyen részt vesz. 

- Jó a tanuló szorgalma, ha képességeinek megfelelően teljesít, tanulmányi eredménye 

legalább közepes. 

- Változó, ha képességei alatt teljesít, tanulmányi eredménye nem éri el a közepest, 

vagy ha a nagy szorgalma ellenére képességei miatt egy tantárgyból elégtelen 

osztályzatot kapott, a közösség rendezvényeit nem látogatja. 

- Hanyag, ha az adott félév végén elégtelen osztályzatot kapott, és képességei ezt nem 

indokolják. 

A havi érdemjegyek is megállapíthatóak, mely során figyelembe vehetőek a fenti szempontok.   
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36. A tanulók jutalmazásának formái és rendje 

 

Jutalmazási és büntetési rendszerünk célja, hogy tanulóink emberi méltóságát és jogait 

tiszteletben tartva segítse személyiségük fejlődését. 

 

A jutalmazás alapja 

 kiemelkedő teljesítményt nyújt tanulmányi eredményének egészében, 

 átlagon felül szorgalmas hosszú távon, példamutató magatartás jellemzi, 

 közösségért végzett tevékenységét példásan teljesíti, 

 öntevékeny művészeti csoportokban kiemelkedő színvonalon szerepel, 

 kiemelkedő sportteljesítményt ér el, 

 az iskola hírnevét öregbítő módon szerepel bármilyen egyéb tevékenységben. 

szaktárgyi teljesítményért, 

 kiemelkedő szakmai munka 

 

Egyéni jutalmazási formák 

 Szaktanári dicséret:  

 Osztályfőnöki dicséret  

 Igazgatói dicséret:  

 Tantestületi dicséret:  

 Elismerésben részesülnek a szakmai vizsgákon, vagy az érettségi vizsgákon 

kimagasló eredményt elért tanulók.  

 

A tanulók - arra érdemes teljesítményért - a tanév során bármikor kaphatnak szaktanári, 

osztályfőnöki, igazgatói, tantestületi dicséretet. A dicséreteket minden esetben írásba kell 

foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.  Az egész évben példamutató magatartást tanúsító, 

és kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkát végzett tanulók a tanév végén ajándékutalványt, 

könyvjutalmat vagy elismerő oklevelet kaphat, melyet a tanévzáró ünnepélyen, végzős tanulók 

esetén a ballagáskor, az iskola közössége előtt vehet át.  

Közösségi jutalmazási formák 

 Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon 

eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek. 

 A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást 

tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet 

részesíteni.(tanítás nélküli szabadnap, amit kirándulásra, osztályprogram 

szervezésére fordíthatnak) 

 

 

Szaktanári dicséret 

Szaktárgyi versenyre való felkészülésért, iskolai rendezvényen, szakkörben elért 

kiemelkedő eredményért adható. Tanórán nyújtott folyamatos kiemelkedő 

teljesítményért adható. A szaktanári dicséretet az ellenőrzőbe és a naplóba kell beírni. 

Osztályfőnöki szóbeli dicséret: 

Kisebb, osztályért, iskoláért végzett munkáért adható. Az ellenőrzőbe és a naplóba kell 

beírni. 
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Osztályfőnöki írásbeli dicséret: 

A kötelességét huzamosabb időn át példamutatóan teljesítő, az osztályhoz mérten 

kiemelkedő munkát végző tanulónak az osztályközösségben végzett példamutató 

közösségi tevékenységért, az iskolai rendezvényeken, vetélkedőkön való sikeres 

részvételért, esetleg ezek megrendezésében, lebonyolításában vállalt nélkülözhetetlen 

közreműködésért helyi vagy városi szintű versenyen való részvételért adható.  

Tanulmányi eredménye: 4,0-4,2 

 

Igazgatói dicséret: 

Kiváló közösségi munkát végez, magatartása példamutató (nem feltétel). Az iskolánk 

hírnevét növelő tanulmányi, sport vagy művészeti tevékenységért, eredményért. 

Megyei, országos versenyen való részvételért vagy 3 osztályfőnöki dicséret után. 

Versenyeken helyezést ér el . 

Tanulmányi eredménye: 4,3-4,4 

 

Tantestületi dicséret: 

Kimagasló tanulmányi eredményért, példamutató magatartásért és közösségi munkáért s 

minden iskolánkért végzett, a diákság egésze elé példaként állítható tevékenységért 

adható.  

Kettő igazgatói dicséretet követően olyan újabb elismerésre méltó cselekedetért, 

amelyért ismételten igazgatói dicséret járna.  

Olyan súlyú elismerésre méltó cselekedet, amelyik lehetővé teszi, hogy a fokozatosság 

elve figyelmen kívül hagyható legyen. 

„Ezüstkoszorús”tanulónak (4,5-4,6) 

„ Aranykoszorús” tanulónak (4,7-5,0)  

 

A tanévzáró ünnepélyen adható jutalom 

Osztályfőnöki, igazgatói, nevelőtestületi dicséret, könyvjutalom és/vagy elismerő 

oklevél és/ vagy tárgyjutalom és/ vagy jelvény. 

A tanév végén kimagasló tanulmányi eredményt elért, tantestületi dicséretben részesült 

tanulónak adható.  

Az osztályfőnökök és szaktanárok javaslata alapján meghozott döntés eredményeként 

adható azoknak a tanulóknak, akik a tanév folyamán jelentős tanulmányi, sport, 

művészeti vagy egyéb sikert értek el. A dicséretet a tanuló bizonyítványába be kell 

jegyezni. 

 

A ballagáson adható jutalom 

Osztályfőnöki, igazgatói, nevelőtestületi dicséret, könyvjutalom és/vagy elismerő 

oklevél és/ vagy tárgyjutalom és/ vagy jelvény. 

Azok a végzős tanulók, akik a középiskolai éveik alatt kimagasló tanulmányi eredményt 

értek el, vagy példamutató közösségi, sport, művészeti munkát végeztek osztályfőnöki, 

igazgatói, nevelőtestületi dicséretet, könyvjutalmat és/vagy elismerő oklevelet és/ vagy 

tárgyjutalmat és/ vagy jelvényt kaphatnak. A dicséretet a tanuló bizonyítványába be kell 

jegyezni. 
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37.  A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések 

A fegyelmező intézkedés a fegyelmi büntetést megelőző nevelési eszköz, alkalmazásakor 

figyelembe kell venni a tanuló életkori sajátosságait és a terhére rótt kötelességszegés súlyát. 

A tanulóval szemben a következő fegyelmező intézkedés hozható: 

 szóbeli vagy írásbeli figyelmeztetés, 

 írásbeli figyelmeztetés, 

 megbízatás visszavonása. 

Fegyelmező intézkedések köréből figyelmeztetést a nevelőtestület minden tagja adhat, ez 

történhet szóban és írásban. Az írásbeli figyelmeztetést a tanuló ellenőrző könyvébe be kell 

írni.  

Azt a tanulót, aki: 

 tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti,  

 vagy a házirend előírásait szándékosan megszegi,  

 vagy a házirendben, iskolai munkarendben előírt kötelességeit elmulasztja,  

 vagy igazolatlanul mulaszt fegyelmező intézkedésben lehet részesíteni. 

 hanyagság: hiányos és rendetlen munka, a felszerelés gyakori hiányossága, házi 

feladat hiánya.  

 fegyelmezetlen magatartás: illetlen és trágár kifejezések hangos használata, valótlan 

dolgok állítása, órák alatti fegyelmezetlenség (beszélgetés, mással való foglalkozás, 

tiszteletlen megnyilvánulás, önhibából történő késés).  

 egyéb iskolai foglalkozáson megnyilvánuló rendbontó viselkedés. Iskolai 

ünnepségeken rendzavaró viselkedés, mások figyelmének elvonása. Órák közti 

szünetekben tanúsított fegyelmezetlen magatartás 

 a mások testi épségének a veszélyeztetése, 

 a közösség érdekeit sértő magatartás. 

 gondatlanul vagy szándékosan okozott kár.  

A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a magasabb 

jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés pontos 

mértékét a körülmények mérlegelése után – az iskolai diákönkormányzat véleményének 

figyelembe vételével – az iskola igazgatója határozza meg. Ha a vizsgálat megállapítása szerint 

a kárt az iskola, a kollégium tanulója okozta, a vizsgálat eredményéről a tanulót, kiskorú 

tanuló esetén szülőjét haladéktalanul tájékoztatni kell. A tájékoztatással egyidejűleg a szülőt 

fel kell szólítani az Nkt. 59. § (1)–(2) bekezdésében meghatározottak szerint az okozott kárt 

térítse meg. 

Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, ellene a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény valamint a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet rendelkezései 

alapján fegyelmi eljárás indítható (pl.: más tulajdonának elsajátítása, érdemjegy hamisítás, 

beírások törlése, igazolatlan hiányzás, szülő aláírásának hamisítása, szándékos rongálás, 

kábítószer fogyasztása vagy terjesztése). A tanuló a fegyelmi eljárás alapján, írásbeli 

határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. Az iskolai és az iskolán kívüli gyakorlati 

képzés keretében elkövetett kötelességszegésért a fegyelmi eljárást az iskolában kell 

lefolytatni.  
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A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések a szakközépiskolai képzésben 

 

Az iskolai fegyelmező intézkedések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, melytől 

indokolt esetben - a vétség súlyától függően - el lehet térni. A fegyelmező intézkedések és a 

hozzájuk rendelt következmények: 

a. Szóbeli osztályfőnöki figyelmeztetés legfeljebb 1 igazolatlan óra mulasztása 

esetén.  

b. Írásbeli osztályfőnöki figyelmeztetés a házirend kisebb mérvű be nem tartásáért, 

ha az igazolatlan órák száma eléri a 2-t, ha a tanulmányi munkában jelentős rontás 

lép fel. 

c. Szaktanári figyelmeztetés a szaktanártól, ha rendbontást okoz az órán; ha durva, 

trágár szavakat használ; ha közösséget sértő magatartást tanúsít. 

d. Osztályfőnöki megrovást kaphat: ha az osztályfőnöki, ill. szaktanári 

figyelmeztetést kiváltó házirend sértések ismétlődnek, ha szándékosan kárt okoz 

másoknak, ha a mulasztott órák száma eléri a 4-et. 

e. Igazgatói figyelmeztetést kaphat: ha az osztályfőnöki, ill. szaktanári 

figyelmeztetést kiváltó házirend sértések még tovább ismétlődnek, ha szándékosan 

kárt okoz másoknak, ha a mulasztott órák száma eléri a 6-ot. 

f. Igazgatói megrovást kaphat: a házirend többszöri súlyos és vétkes megszegéséért, 

ha az igazolatlan órák száma eléri a 10-t. 

g. Tantestületi figyelmeztetést kap: ha a tanuló igazolatlan óráinak száma 

meghaladja a 15 órát. 

h. Tantestületi megrovást kap: ha a tanuló igazolatlan óráinak száma meghaladja a 

21 órát. 

A büntetést minden esetben írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.  

 

Igazolatlan mulasztások következményei:  

1 igazolatlan óra:  szóbeli osztályfőnöki figyelmeztetés 

2 igazolatlan óra:  írásbeli osztályfőnöki figyelmeztetés 

4 igazolatlan óra:   írásbeli osztályfőnöki megrovás 

6 igazolatlan óra:   írásbeli igazgatói figyelmeztetés 

10 igazolatlan óra:   írásbeli igazgatói megrovás 

15 igazolatlan óra:   írásbeli tantestületi figyelmeztetés 

21 igazolatlan óra:   írásbeli tantestületi megrovás 

31 igazolatlan óra:   nem tanköteles korú tanulóknál kizárás. 

Összefüggően 1 tanítási napról való igazolatlan hiányzás esetén:  igazgatói figyelmeztetés. 

Összefüggően 2 tanítási napról való igazolatlan hiányzás esetén:  igazgatói megrovás 

Az osztályfőnök köteles a szülőt már az első igazolatlan óra után értesíteni és tájékoztatni a 

további igazolatlan hiányzásokkal járó intézkedésekről. 
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A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések a szakiskolai képzésben 

 

Az iskolai büntetések formái: 

 szaktanári figyelmeztetés, 

 szaktanári intés, 

 osztályfőnöki figyelmeztetés, 

 osztályfőnöki intés, 

 igazgatói intés. 

Az iskolai fegyelmező intézkedések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, melytől 

indokolt esetben - a vétség súlyától függően - el lehet térni. 

 szóbeli figyelmeztetetés legfeljebb 3 igazolatlan óra mulasztás esetén, 

 osztályfőnöki figyelmeztetés a házirend kisebb mérvű be nem tartásáért, ha az 

igazolatlan órák száma eléri a 4-et, ha a tanulmányi munkában jelentős rontás lép 

fel, 

 szaktanári figyelmeztetés a szaktanártól, ha rendbontást okoz az órán; ha durva, 

trágár szavakat használ, ha közösséget sértő magatartást tanúsít, 

 szaktanári intőt kap, ha az adott szaktanár óráján rendszeresen, többszöri 

figyelmeztetés ellenére is rendbontást okoz, vagy vétsége súlya ezt indokolja, 

 osztályfőnöki intőt kap, ha az osztályfőnöki, ill. szaktanári figyelmeztetést 

kiváltó vétkek ismétlődnek, ha szándékosan kárt okoz másoknak, ha a mulasztott 

órák száma eléri a 9-et. 

A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell tekinteni, 

s a tanulót azonnal legalább az „osztályfőnöki intés” büntetésben kell részesíteni. Súlyos 

kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek: 

 az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása; 

 az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog) iskolába hozatala, 

fogyasztása; 

 a szándékos károkozás; 

 az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése; 

 ezeken túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján 

bűncselekménynek minősülnek. 

 igazgatói intést kap a házirend többszöri súlyos és vétkes megszegéséért, vagy ha az 

igazolatlan órák száma eléri a 15-öt. 

A büntetést minden esetben írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. 
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38.   Kompetencia alapú oktatás a szakközépiskolában 

A TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0034-es, „Kompetencia alapú oktatás implementációja a 

Kökönyösi Oktatási Központban” elnevezésű pályázat megvalósításával kapcsolatos 

feladatok:  

 

Bevezetés: 2009/2010-es tanévben 
A kompetencia alapú oktatás bevezetése, elterjesztése 

Kompetencia alapú oktatási program, programcsomag implementációja 

 

9. évfolyam – 2 tanulócsoport (9. A: 32 fő – 9. B: 29 fő) – 2 pedagógus 

 

A „Szövegértés-szövegalkotás” kulcskompetencia területen tanévet átfogóan, teljes tanórai 

lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási program bevezetése. A kompetencia-

fejlesztés a magyar nyelv és irodalom tantárgyak órakeretén belül valósul meg. 

 

10. évfolyam – 2 tanulócsoport (10. A: 30 fő – 10. B: 25 fő) – 2 pedagógus 

 

A „Matematika” kulcskompetencia területen tanévet átfogóan, teljes tanórai lefedettséget 

biztosító kompetencia alapú oktatási program bevezetése. A kompetenciafejlesztés a 

matematika tantárgy órakeretén belül valósul meg. 

 

11. évfolyam – 2 tanulócsoport (11. A: angol: 14 fő/német:17 fő – 11. B: angol:13 

fő/német: 16 fő) – 1 pedagógus 

 

Az „Idegen nyelvi” (angol/német) kulcskompetencia területen tanévet átfogóan, teljes tanórai 

lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási program bevezetése. A kompetencia-

fejlesztés az angol és német nyelv tantárgyak órakeretén belül valósul meg. 

 

A kompetencia alapú oktatás intézményi kiterjesztését szolgáló mód-szerek, új 

tanulásszervezési eljárások 

 

A) „Tantárgytömbösített oktatás a szakrendszerű oktatásban a 2009/2010-es tanévben”  

 

A programelembe bevont tanulócsoport a 9. évfolyam két osztálya (9. A + 9. B) (összesen: 32 

+ 29 = 61 fő) a 2009/2010-es tanévben. Az érintett műveltségterületek száma 3. A 

tantárgytömbösített oktatás az Ember és természet műveltségterületen fizika és kémia, az 

Informatika műveltségterületen informatika, a Művészetek műveltségterületen ének-zene 

tantárgyak órakeretén belül valósul meg. 

A szakrendszerű oktatás kötelező tanórai foglalkozásaihoz rendelkezésre álló intézményi 

időkeret a szakközépiskolában 9320 óra. A pályázatban a bevezetés évében teljesítendő 5%-

os lefedettség értelmében (9320 x 0.05%) 466 órát kell megvalósítani tantárgytömbösített 

oktatással. Ez ciklikus órarend („A” – „B” hét) mellett min. heti 12,59 óra (14 óra 

órarendileg) tantárgytömbösített módszerrel megtartott órát jelent.  

 
A tantárgytömbösített oktatás intézményi bevezetésének pedagógiai alapelvei a tevékenység-, 

és problémaközpontúság, a felfedeztető tanítási-tanulási gyakorlat kialakítása és elterjesztése 

a természettudományos oktatásban; az életszerű, élet közeli ismeretek közvetítésére épülő 

fejlesztés, a mindennapi életből, gyakorlati problémákból kiinduló, problémamegoldó 
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gondolkodásra, az egészség- illetve környezettudatos magatartásra, az emberiség globális 

problémáinak tudatosítására, tudatos természetismerő, természetszerető, természetvédő 

szemlélet kialakítására nevelés.  

 
A tantárgytömbösített oktatás bevezetésének pedagógiai céljai között kitüntetett szerepe van a 

természettudományos és a digitális kompetencia, valamint az esztétikai-művészeti tudatosság 

és kifejezőkészség fejlesztésének. Szintén kiemelt fontosságú a kulcskompetenciák közül a 

hatékony, önálló tanulás, a kreatív problémamegoldás, a kritikai gondolkodás, a tanulási 

motiváció kialakítása és fenntartása az alacsony óraszámmal rendelkező 

természettudományos tantárgyak vonatkozásában (egyfajta hátránykompenzálás a tanulási 

kudarcok megelőzésére), illetve az informatika és az ének-zene tantárgyak iránti érdeklődés 

felkeltése és szinten tartása.  

 

B) Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása 

 

A programelembe bevont tanulócsoport a 10. évfolyam két osztálya (10. A + 10. B) 

(összesen: 30 + 25 = 55 fő). Az érintett műveltségterületek száma 1.  A műveltségterület 

tantárgyi bontás nélküli oktatása az Ember és társadalom műveltségterületen történelem és 

társadalomismeret tantárgy órakeretén belül valósul meg.  

 

Felmenő rendszerben (részletezve lásd helyi tanterv) cél a korszerű műveltség közvetítése, 

illetve a történelmi és társadalmi jelenségek átfogó (globális) ismeretének elsajátíttatása, 

tartalmi komplexitás megvalósítása, a személyiség fejlődésének lehető legteljesebb 

kibontakoztatásával tantárgyközi kapcsolatok megerősítésének útján, felelős állampolgári 

ismeretek és magatartás kialakítása a tanulók saját tanulási folyamataikba való aktív 

bekapcsolódásával, továbbá a kritikai gondolkodás megalapozása, a NAT-ban meghatározott 

főbb tartalmi elemek és kulcskompetenciák alapján.  

 

C) Újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetését, alkalmazását segítő, a 

kulcskompetenciák fejlesztését támogató modern pedagógiai módszertan alkalmazása 

 

Projektoktatás 

 

 A „Három hetet meghaladó projekt” választott témája az Ókor, mottója:„Ismerd meg 

múltad, hogy legyen jövőd!” 

 A projekt célja a téma komplexitásából táplálkozva európai, humanista értékrend 

kialakítása, a nemzeti, az európai és az egyetemes kulturális örökség tudatosítása. Az 

Ókor világának tanulmányozása történelmi, földrajzi, néprajzi, etnikai, tudományos és 

technikai, irodalmi, nyelvi, matematikai, művészet- és sporttörténeti vonatkozásban, 

többféle készség, tehetség (manuális, intellektuális, előadóművészi) egyidejű 

kibontakoztatásával, a speciális adottságokkal rendelkező tanulók speciális feladattal 

való megbízásával. 

 

 A projekt résztvevője az iskola valamennyi tanulója 15 darab, egyenként 13-14 fős 

csoportba osztva, az iskolában tanító összes (kompetencia alapú oktatásba bevont és 

nem bevont) pedagógus, két projektfelelőssel, valamint szakmai együttműködő 

partnerek, akik az innováció megvalósításába, mint külsős, elsősorban nem oktatási 

tevékenységet ellátó félként kapcsolódnak be (Pécsi Nemzeti Színház művészei, Janus 
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Pannonius Múzeum Régészeti Osztálya, Muzeális Gyűjtemény – Komló, múzeum- és 

drámapedagógusok).   

 A projekt megvalósításának időszaka: a 2010. február 8-tól 26-ig terjedő időszak, 

2010. március 1-jén külső helyszínen szervezett egész napos zárórendezvénnyel, 

melynek célja a projekthetek produktumainak bemutatása széleskörű publicitás 

biztosításával.  

 A projekt időkerete: 15 tanórán kívüli (előre meghatározott tematikájú) foglalkozás 

az iskolában (2 x 90 perc naponta (kötelező) - 1 x 90 perc naponta (szabadon 

választott). Minden tanuló két foglalkozáson vesz részt a projekt megvalósításának 

időszakában. A 3. héten, 15 tanórán kívüli foglalkozást tartunk az iskolában (2 (3) x 

90 perc naponta), melynek célja a produktumok létrehozása. 

 A projekt értékelése: a projektheteket a bevezetés évében teljes egészében 

függetlenítettük a hagyományos tanórai keretektől, illetve konkrét tantárgyi 

tartalomtól, így a bizonyítványban rendkívüli tárgyként jelenítjük meg, szöveges 

értékeléssel (nem vett részt – nem felelt meg – megfelelt – jól megfelelt – kiválóan 

megfelelt). 

 Bár a projekt órakereten kívül került megvalósításra, akár elemeire bontva (a 

foglalkozások mindegyike önálló projektként is megállná helyét), akár egészében véve 

természetesen megvalósítható hagyományos órakeretek közt is, hiszen a foglalkozások 

túlnyomó többségének a tematikát alapul véve van közvetlen vagy közvetett tantárgyi 

kötődése. A hagyományos órakeretben történő megvalósítás-kor természetesen a 

projektmunka értékelése is magától értetődő. 

 

Témahét 

 

 A „témahét” választott témája a Naprendszer, mottója: „Helyem a világban - térben 

és időben”. 

 

 A témahét célja az ember és a világegyetem kapcsolatának feltérképezése által 

egyfajta természettudományos látásmód kialakítása. A rész – egész kapcsolatának 

megvilágítása, a véges – és végtelen érzékeltetése, a világegyetem kialakulásával 

összefüggő tudományos és nem tudományos elképzelések megvitatása, s ezen 

keresztül a térben és időben való tájékozódási készség kialakulásának elősegítése. A 

téma interdiszciplinaritását kiaknázó, az univerzumot adott tantárgyi aspektusból 

vizsgáló, a diákok kognitív képességeihez és érdeklődési köréhez leginkább illeszkedő 

ismeretanyag-feldolgozás.   

 

 A témahét résztvevője az iskola tanulóifjúsága, az iskolában tanító összes 

(kompetencia alapú oktatásba bevont és nem bevont) pedagógus, két témahét-

felelőssel. 

 

 A témahét megvalósításának időszaka: a 2009. november 16-tól 20-ig terjedő 

időszak, 2009. november 23-án az iskolában szervezett egész napos 

zárórendezvénnyel, melynek célja a témahét produktumainak bemutatása széleskörű 

publicitás biztosításával.  
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 A témahét időkerete: hagyományos (45 perces) tanórai foglalkozások, osztály, illetve 

csoportkeretben a tantárgy jellegétől függően, tevékenységorientált, adaptív tanulás-

szervezéssel.  

 

 A témahét értékelése: A tanórai keretek közt történő anyagfeldolgozás alapjaiban 

nem érinti az értékeléssel kapcsolatos számonkérés módszereinek különösebb 

megváltoztatását, viszont nagyobb hangsúlyt kapnak a komplexebb beszámoló vagy 

prezentáció jellegű feleletek, a kreativitás és kooperativitás.    

 

 Bár a témahét az idei tanévben hagyományos órakeretek közt került megvalósításra, az 

ismeretanyag feldolgozása és elsajátítása tanórai kereteken és az iskola falain túl 

(tanítási időn kívül) is történhet, hiszen a tematika rengeteg külső helyszín bevonását 

teszi lehetővé (pl.: atomerőmű, planetárium, stb.). Mivel a külső partnerek 

bevonásával megvalósuló programoknak is van közvetlen vagy közvetett tantárgyi 

kötődése, az értékelés nem feltétlenül irányozza elő új mérés-metodikai eszközök 

kifejlesztését. 

 

 

Moduláris oktatási program 

 

 A modul választott témája az Egészséges életre nevelés, mottója az ” Ép testben ép 

lélek”. 

 

 A modul célja a szociális, életviteli kompetenciaterületek fejlesztése, a tanulók 

életmódjának, szokásainak helyes irányba terelése, fokozatos alakítása. Az 

egészségnek, mint alapértéknek az elfogadtatása, az egészségmegőrzés igényének a 

felkeltése. A beteg, sérült és fogyatékkal élő embertársak elfogadására nevelés, az 

egészséges táplálkozás életformává alakítása, a mozgás és a sport egészségfejlesztő 

hatásának, a krízishelyzetek hatékony kezelésének elsajátíttatása direkt tanulás útján, 

szimulációs helyzetekben való helytállással. 

 

 A modul résztvevői az iskola 9-11. évfolyamos tanulói. A feladat vagy tevékenység 

jellegétől függően csoportokra osztva; az iskolában tanító összes (kompetencia alapú 

oktatásba bevont és nem bevont) pedagógus, két modulfelelőssel; valamint alapvetően 

nem oktatási feladatok ellátására szakosodott, társadalmi szinten jelenlévő, szakmai 

együttműködő partnerek (Ability Park Kft. animátorai, a Misina Mentőcsoport 

Egyesület csapata, a Szevital Egészségügyi Bt., a komlói katasztrófavédelem, a 

Környezetünkért Közalapítvány és az ÁNTSZ munka-társai, védőnők, dietetikusok). 

 

 A modul megvalósításának időszaka: a 2010. június 1-jétől 4-ig terjedő időszak, 

nagyjából 7:45-től 12:30-ig tartó napi időkerettel, teljes egészében túllépve a 

hagyományos tanórai kereteket, illetve konkrét tantárgyi tartalmakat, előre 

meghatározott tematikájú foglalkozásokkal (modul-napok), ahol kiemelt hangsúlyt 

kaptak a személyiségfejlesztésre pozitív hatást gyakorló empátiás készséget fejlesztő, 

érzékenyítő jellegű tréningek.  
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 A modul ütemezése: 

 

1. nap: „A világ más szemmel” – interaktív kalandozások a sérült, fogyatékkal élő 

embertársak világában 

2. nap:  „Ételed az életed!” – táplálkozási tanácsadás direkt tanulás útján  

3. nap:  „Mozdulj már!” – testmozgás az egészségmegőrzés jegyében  

4. nap:  „Vészhelyzet” – krízishelyzetek hatékony kezelése elsősegélynyújtás – baleseti 

mentés – katasztrófa elhárítás – szimulációs gyakorlatok  

 

 A modul értékelése: mivel a tematika és az ismeretanyag-elsajátítás nem indokolja és 

nem is teszi lehetővé a hagyományos ötfokozatú (osztályzattal) értékelési skála 

használatát, a diákok motivációját növelendő osztályversenyt hirdettünk, ahol a 

résztvevők nem annyira tárgyi tudásból, mint inkább életszerű szituációkban 

hasznosítható készségeik fejlődéséből, együttműködésből, küzdeni vágyásból 

„vizsgáztak”. 

 Kiegészítő program: Az egészségnevelési modul egy életmód táborral egészült ki és 

vált teljessé, amely szintén a szociális, életviteli kompetenciaterületek fejlesztéséhez 

és az egészséges életmód kialakításához igyekezett hozzájárulni további szakmai 

partnerek bevonásával. A „táborlakókat” önként jelentkezőkből toboroztuk, figyelmet 

fordítva a tanulók évközi teljesítményére (jutalom).  Idén négy napos tábort 

szerveztünk, de a folyamatosság és fokozatosság elvét követve, továbbá szem előtt 

tartva a tanulók érdeklődését és a kínálkozó lehetőségeket, illetve mérlegelve a 

fenntartható-sági tényezőket, a program egyhetes is lehet (részletesen lásd éves 

munkaterv). 

 

Kompetencia-alapú programcsomagok alkalmazása 

A szövegértés-szövegalkotás és a matematika kompetenciaterületi („A”) programcsomagok 

(egyes) moduljai tanévet átfogóan, a magyar nyelv és irodalom és matematika tantárgyak 

teljes óraszámában kerültek bevezetésre, az idegen nyelvi kompetenciák 

programcsomagjainak megfelelő moduljai az angol és német nyelv tantárgyak óráin, míg a 

tantárgytömbösített oktatás és a műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása területen 

kereszttan-tervi programcsomagok moduljainak bevonására („B” programcsomagból beépített 

modulok) került sor. 

 

Információs és Kommunikációs Technológia (IKT) intézményi elterjesztése 

 

A kompetencia alapú oktatás bevezetését és elterjesztését támogató elektronikus írástudás 

intézményi célrendszerének kiépítése (IKT infrastruktúra megteremtése), illetve az IKT 

eszközhasználat megvalósítását támogató tevékenységrendszer (IKT-val támogatott tanóra, 

mérés-értékelés) meghatározása a XXI. század élethosszig tartó tanulást ösztönző, egyenlő 

hozzáférést biztosító, a pedagógiai feladatok igényeihez maximálisan igazodó iskolájának 

szintén alapvető feladata (célfeladatok részletesen lásd IKT-stratégia). Cél a digitális oktatási 

tartalmak integrálása a kompetenciafejlesztő oktatás alkalmazása során 
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A TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0034-es, „Kompetencia alapú oktatás implementációja a Kökönyösi Oktatási Központban” elnevezésű 

pályázat megvalósításával és fenntarthatóságával kapcsolatos feladatok 

 

Célok, indikátormutatók 

Implementáció 

éve 

Fenntarthatóság 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

TELJES TANÓRAI LEFEDETT-

SÉGET BIZTOSÍTÓ PROGRAM-

CSOMAG SZÖVEGÉRTÉS-SZÖ-

VEGALKOTÁS KOMPETENCIA-

TERÜLETEN 

+                    9. évfolyam 
A kompetenciafejlesztés a 

magyar nyelv és irodalom 

tantárgyak órakeretén 

belül valósul meg. 

 

+ + + + + 

TELJES TANÓRAI LEFEDETT-

SÉGET BIZTOSÍTÓ PROGRAM-

CSOMAG MATEMATIKA 

KOMPETENCIATERÜLETEN 

+                  10. évfolyam 
A kompetenciafejlesztés a 

matematika tantárgy 

órakeretén belül valósul 

meg. 

 

+ + + + + 

IDEGEN NYELVI KULCSKOM-

PETENCIA-TERÜLETI PROG-

RAMCSOMAG 

+                  11. évfolyam 
Angol / német nyelv 

+ + + + + 

TANTÁRGYTÖMBÖSÍTETT OK-

TATÁS A SZAKRENDSZERŰ OK-

TATÁSBAN (5-10-15 %) 

5 
9. évfolyam: 
Fizika (4) – Kémia (4) 

Informatika (4) – Ének (2) 

       

MŰVELTSÉGTERÜLET TAN-

TÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI 

OKTATÁSA 

+                  10. évfolyam 
Műveltségterület:  

Ember és társadalom 

Tantárgy:  

Történelem és társada-

lomismeret 

+ 
10-11.  évfolyam 

+ 
10-12.  évfolyam 

+ 
9-12.  évfolyam 

+ 
9-12.  évfolyam 

+ 
9-12.  évfolyam 
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DIGITÁLIS TARTALMAK, TAN-

ESZKÖZÖK HASZNÁLATA - 25% 
25 25 25 25 25 25 

ÚJ MÓDSZEREK INTÉZMÉNYI 

ALKALMAZÁSA, ELTERJESZ-

TÉSE 

TÉMAHÉT       (1 / TANÉV) 

PROJEKT         (1 /TANÉV) 

MODUL            (1 /TANÉV) 

TÉMAHÉT 

PROJEKT     

MODUL            

TÉMAHÉT 

PROJEKT     

MODUL            

TÉMAHÉT 

PROJEKT     

MODUL            

TÉMAHÉT 

PROJEKT     

MODUL            

TÉMAHÉT 

PROJEKT     

MODUL            

ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYI 

INNOVÁCIÓ MEGVALÓSÍTÁSA 

NAPRENDSZER – TÉMAHÉT 

ÓKOR – PROJEKT 

EGÉSZSÉGNEVELÉSI MODUL 

* TÉMAHÉT 

* * PROJEKT 

EGÉSZSÉGNEVELÉSI 

MODUL 

EGÉSZSÉGNEVELÉSI 

MODUL 
EGÉSZSÉGNEVELÉSI 

MODUL 
EGÉSZSÉGNEVELÉSI 

MODUL 
EGÉSZSÉGNEVELÉSI 

MODUL 

JÓ GYAKORLATOK ÁTVÉTELE Művészetek projektoktatás 

Tantárgytömbösített oktatás 

/természetismeret / 

Művészetek 

projekt-oktatás 

 

Művészetek 

projekt-oktatás 

 

Művészetek 

projekt-oktatás 

 

Művészetek 

projekt-oktatás 

 

Művészetek 

projekt-oktatás 

 

 

* ÖNISMERETI TÁBOR (SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE), MINT TÉMAHÉT 
(RÉSZLETESEN LÁSD HELYI TANTERV + ÉVES MUNKATERV) 

 

 

**  HAGYOMÁNYŐRZÉS, NÉPEK ÉS KULTÚRÁK, ÜNNEPEK (RENDEZVÉNYEK, ÜNNEPSÉGEK), MINT PROJEKT 
(RÉSZLETESEN LÁSD HELYI TANTERV + ÉVES MUNKATERV)
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FENNTARTHATÓSÁG 

 

Kompetencia alapú oktatás  

 
Kompetencia alapú oktatási program, programcsomag implementációja 

 

A fenntarthatóság öt évében a folytonosság elvét követve adott kompetencia alapú oktatási 

program adott évfolyamon való bevezetésének folytatása, kiegészítve a programcsomag 

(lásd helyi tanterv) felmenő rendszerben való alkalmazásával. A kompetencia alapú oktatás 

intézményi kiterjesztését szolgáló mód-szerek, új tanulásszervezési eljárások 

 

MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA 

 

A programelembe bevont tanulócsoport a bevezetés évében a 10. évfolyam két osztálya. 

Az érintett műveltségterületek száma 1.  A műveltségterület tantárgyi bontás nélküli 

oktatása az Ember és társadalom műveltségterületen történelem és társadalomismeret 

tantárgy órakeretén belül, heti 2 órában valósult meg.  

 

A folytonosság elvét követve a tantárgyi integráció a 11., illetve 12. évfolyamon tovább 

folytatódik. 11. évfolyamon a helyi tantervben eredetileg is adott heti egy 

társadalomismeret órával a történelem és társadalomismeret műveltségterületi tárgy 

óraszáma heti 4 órára emelkedik, míg 12. évfolyamon a heti óraszám 3.  

 

A 2012/2013-as tanévtől a 9. évfolyamon is bevezetjük a tantárgyi integrációt az Ember és 

társadalom műveltségterületen, és ezzel a történelem órákat a helyi tantervben és minden 

iskolai dokumentumban a történelem és társadalomismeret tantárgy váltja fel. Ezáltal a 

műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása kiterjed valamennyi évfolyamra, s 

tantervi szempontból teljes lefedettséggel valósul meg. 

PROJEKTOKTATÁS  

 

Projektoktatásunk célja továbbra is az európai, humanista értékrend kialakítása, a nemzeti, 

az európai és az egyetemes kulturális örökség tudatosítása, viszont tematikáját illetően 

kevésbé tananyagközpontú. A témafeldolgozás szemlélete és időkerete (főleg tanórán 

kívüli foglalkozás és egyéb tevékenység beiktatása, illetve többféle készség – manuális, 

intellektuális, előadóművészi – egyidejű kibontakoztatása) továbbra sem változik, viszont a 

témaválasztás (hagyományőrzés, népek és kultúrák, ünnepek) mindig az adott tanév 

rendjének és munkatervének kiemelt rendezvényeihez kapcsolódik, életszerűbb probléma-

helyzet elé állítva a tanulóifjúságot. A produktumok számának volumenét illetően a 

hangsúly egy közös „végtermék” létrehozására helyeződik, a bevont tanulói létszám is 

racionalizálódik (részletesen lásd éves munkaterv). 
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TÉMAHÉT 

 

Tematikájában és volumenében (tananyaghoz való kötődés, bevont tanulócsoportok 

száma) szintén racionálisabb megközelítésben szerveződik, nagyobb hangsúlyt fektetve a 

szociális, életviteli és környezeti kompetenciák fejlesztésének kiterjesztésére, amelyek a 

kellőnél kevesebb figyelmet kapnak konkrét tantárgyakhoz való kapcsolódásban tantervi 

vonatkozásban. A három kompetenciaterület közül mindig a tanév rendjéhez és 

munkatervéhez legjobban illeszkedő áll majd a témahét konkrét témaválasztásának 

középpontjában, bár módszertani szempontból elsődleges cél a cselekvő- és szervező-

képesség, illetve az önálló ismeretszerzés képességének fejlesztésén keresztül, az egyéni és 

csoportos felelősségvállalás kialakításával a magatartási anomáliák csökkentése és 

kiküszöbölése, egyfajta magasabb fokú szocializációra törekvés és annak elérése. 

Módszertanilag ez leginkább egy önismereti tábor megszervezésével valósítható meg, 

melynek célcsoportja az iskolába újonnan bekerülő kilencedik évfolyam. 

 

MODULÁRIS OKTATÁSI PROGRAM 

 

A modul témáját, időkeretét és volumenét (bevont tanulócsoportok száma) tekintve az 

ötéves fenntarthatóság ideje alatt változatlan marad. Az egészséges életre nevelés, mint 

téma szakmai-módszertani és nevelési szempontokat figyelembe véve is beváltotta a hozzá 

fűzött reményeket, számtalan lehetőséget nyitva hagyva a modul-napok jövőbeni 

szervezését illetően. A lebonyolításban továbbra is számítunk szakmai együttműködő 

szervek, szervezetek közreműködésére, biztosítva ezzel az ismeretszerzés sokkal 

gyakorlatiasabb, életszerűbb megvalósulását 
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III. SZAKMAI PROGRAM 
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39. A szakközépiskolai képzés szakmai programja 

 

A változó piacgazdasági viszonyok közepette a munkavállalókkal szemben támasztott 

követelmények egyre nőnek, a szakmai követelmények mellett, alapvető elvárás, hogy át- 

és tovább-képezhetőek legyenek. Szakközépiskolaként biztosítanunk kell, hogy tanulóink 

képesek legyenek az élethosszig tartó tanulásra. A munkavégzéshez szükséges elméleti 

- gyakorlati szakmai ismeretek birtokában, és informatikai, kommunikációs, nyelvi, 

matematikai kompetenciákkal felvértezve kerüljenek ki iskolánkból. 

Szakközépiskolánkban 9-14. évfolyamon átfogó humánerőforrás-fejlesztési stratégiát 

követünk, melynek részei:  

- széles alapozás 

- szakmai tudás 

- egész életen át történő tanulás megalapozása. 

 

Kiemelt oktatási feladatunk a szakképzés. A szakmai érettségi végzettséget adó érettségire, 

szakirányú felsőfokú iskolai továbbtanulásra, szakirányú munkába állásra készítjük fel 

tanulóinkat 9-12. évfolyamon, ahol az ágazathoz tartozó, érettségihez kötött 

szakképesítések közös elemeinek tartalmát magában foglaló szakmai elméleti és gyakorlati 

oktatás is folyik az egységes kerettanterv szerinti közismereti képzés mellett.  

A 13., 14. évfolyamon OKJ szerinti szakmai elméleti és gyakorlati oktatás során a komplex 

szakmai vizsgára és a szakképesítés megszerzésével a leendő munkahelyükön való sikeres 

helytállásra készítjük fel tanulóinkat. 

A tananyagok tartalma elsősorban a szakképzésre és a munkatevékenységekre, az ezekhez 

szükséges tudás megszerzésére, a képességek és készségek fejlesztésére irányul, és a 

tanulók minél cselekvőbb részvételét feltételezi. A gyakorlatorientált oktatás erősíti a 

tanulók motivációját, lehetővé téve sikerélményhez jutásukat. A szakmai tantárgyak 

(közgazdaságtan, alkalmazott számítástechnika, gépírás, szakmai idegen nyelv, 

egészségtan, pszichológia, önismeret, gondozástan) korszerű ismereteket biztosítanak. Ha 

nem is a tanult szakmájában helyezkedik el minden diákunk, de a mindennapi életben is jó 

hasznát veszi, ha tud költségvetést, adóbevallást készíteni, könyvelni, vakon gépelni, vagy 

éppen jártas a csecsemőgondozásban, vagy az informatikában.  

 

40. Szakmai program a 2012/2013-as tanévben és az ezt megelőző 

tanévekben beiskolázott évfolyamokra, a már megkezdett 

képzésekre 

 

Az oktatási jogszabályoknak megfelelően szakmai képzésünknek 3 szakasza különíthető 

el:  

- szakmai orientációs 

- szakmacsoportos alapozás 

- szakmai képzés. 

 

Tagintézményünk 9–12. évfolyamain folyó előkészítő oktatás nem szakmai képzés, hanem 

a pályaválasztási döntés megalapozására, a szakképesítés kiválasztására szolgál. Célja, 

hogy megismerjék a tanulók az OKJ-ben szereplő szakképesítéseket és a kapcsolódó 

tevékenységformákat.  
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A tananyagok tartalma elsősorban a szakképzésre és a munkatevékenységekre, az ezekhez 

szükséges tudás megszerzésére, a képességek és készségek fejlesztésére irányul, és a 

tanulók minél cselekvőbb részvételét feltételezi. Lehetőséget teremtünk a gyakorlati 

oktatás megszervezésére, növelve ezzel a tanulók motivációját, lehetővé téve 

sikerélményhez jutásukat.  

 

 

41.  Szakmacsoportos alapozó képzés (11-12. évfolyam) 

 

A szakmacsoportos alapozó oktatás lehetőséget nyújt a készségek, képességek 

fejlesztésére, a pályaválasztási döntés, az érettségire való felkészülés, illetve a szakirányú 

továbbtanulás előkészítésére és az érettségi utáni szakképzés megalapozására. 

 

Ennek megfelelően helyi tantervet készítünk (a kerettantervi 8 órát felhasználva) a 

következő szakmacsoportos alapozó oktatásokra: 

- 1. egészségügy 

- 2. szociális szolgáltatások  

- 3. oktatás 

- 5 gépész 

- 7 informatika 

- 15. közgazdaság  

- 16. ügyvitel  

- 17. kereskedelem–marketing, üzleti adminisztráció  

- 19. egyéb szolgáltatás  

 

Abban a szakmacsoportban indítunk képzést a 11 évfolyamon, melyre legalább 12 tanuló 

jelentkezik minden év február 15-ig.  Ezért tanulóinktól kérjük, hogy legalább 2 

szakmacsoportot jelöljenek meg, választási sorrendet is feltüntetve. 

 

A tantárgy neve:……………………….szakmacsoportos alapozó 

 

A tantárgyat félévkor és év végén a bizonyítványban egy jeggyel értékeljük (az 

egyes modulok osztályzatait a heti óraszámmal súlyozva), egy félév folyamán viszont 

modulonként a tanulónak legalább a helyi tantervben meghatározott osztályzatának kell 

lennie. Az oktatási jogszabályokban leírt megfelelési követelmények (pl. a tantárgy tanítási 

óráinak 30%-áról való hiányzás) modulonként értendők. 

Elégtelen a tantárgy félévi vagy év végi osztályzata, ha a tanuló bármely modulból 

nem teljesítette a követelményeket, tehát „elégtelen” minősítést kapott. Javítóvizsgát csak 

az elégtelenre minősített modulból kell tennie. 

 

A mindenkor érvényes oktatási jogszabályoknak megfelelően biztosítjuk tanulóinknak, 

hogy a szakmacsoportos alapozó tárgyból vagy annak egyes moduljaiból érettségi vizsgát 

tegyenek. 
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A szakmacsoportos alapozó tantárgyak tartalma: 

 

a. Szakmacsoportos alapozó oktatás az egészségügy szakmacsoportra: 

 

11. évfolyam 

Általános és személyiség lélektan        2 

Fejlődéslélektan és szocializáció        1 

Egészséggondozás          3 

Szakmai kommunikáció         2 

 

12. évfolyam 

Szociálpszichológia          1 

Mentálhigiéné          1 

Gondozástan          3 

Az emberi test          3 

 

b. Szakmacsoportos alapozó oktatás a szociális szolgáltatások szakmacsoportra: 

11. évfolyam 

Pszichológiai alapismeretek         3 

Szakmai kommunikáció, mentálhigiéné      3 

Életmód           2 

 

12. évfolyam 

Társadalomismeret és szociálpolitika       2 

Szociálpszichológia         2 

Gondozástan           4 

 

Szakmacsoportos alapozó oktatás a közgazdasági szakmacsoportra: 

 

11. évfolyam 

Közgazdaságtan         3 

Üzleti gazdaságtan elmélet        3 

Üzleti gazdaságtan gyakorlat        2 

 

12. évfolyam 

Közgazdaságtan         3 

Üzleti gazdaságtan elmélet        3 

Üzleti gazdaságtan gyakorlat        2 

c. Szakmacsoportos alapozó oktatás az ügyviteli szakmacsoportra: 

 

11. évfolyam 

Bevezetés a szakmai idegen-nyelvbe       4 

Informatikai alkalmazások        2 

Szövegfeldolgozás (gépírás)        2 

 

12. évfolyam 

Bevezetés a szakmai idegen-nyelvbe       4 

Informatikai alkalmazások        2 

Szövegfeldolgozás (gépírás)        2 
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d. Szakmacsoportos alapozó oktatás a kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció 

szakmacsoportra: 

11. évfolyam 

Közgazdaságtan         3 

Marketing          1 

Idegen nyelv          2 

Tanirodai gyakorlat         2 

 

12. évfolyam 

Közgazdaságtan         3 

Marketing          2 

Idegen nyelv          1 

Tanirodai gyakorlat         2 

 

 

h, Szakmacsoportos alapozó oktatás informatika szakmacsoportra: 

 

11. évfolyam 

Informatikai szakmacsoportos alapozó ismeretek 

Számítógép-programozás II.:        3 

Informatikai szakmacsoportos alapozó gyakorlatok 

Számítógép-programozási gyakorlatok II.      5 

 

12. évfolyam 

Informatikai szakmacsoportos alapozó ismeretek 

Számítógép-programozás III.:      1 

Adatbázis-kezelés:         1 

Informatikai szakmacsoportos alapozó gyakorlatok 

Számítógép-programozási gyakorlatok III.      3 

Hardverismeret és gyakorlat:        3 
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42.  Emelt szintű képzéseink  

 

2013 szeptemberétől emelt óraszámú informatika oktatás 

 

 

Mindennapi életünkben megnőtt az információ társadalmi szerepe, és felértékelődött az 

információszerzés képessége. Az informatikai mindennapjaink szerves részévé vált. 

Súlypontozott célunk az informatikai kultúra fejlesztése, ezt szolgálja a kerettantervi 

ajánlásnál magasabb informatika óraszám. 

9-11. évfolyamon biztosítunk elméleti és gyakorlati informatika órákat, amelyek során 

felkészítjük tanulóinkat a közép, illetve emelt szintű informatika (12. évfolyamon további 

heti két órában) érettségi vizsgára, komplex ECDL vizsgára, informatika tantárgyból 

felsőfokú tanulmányokra.  

Az emelt szintű keretben történő informatikai nevelés célja a logikus gondolkodás, a 

problémamegoldás készségének általános fejlesztése mellett az informatikai szemlélet-, 

gondolkodásmód és munkamódszer kialakítása, elsajátítása, az igényességre, a pontosságra 

való törekvés alapvető követelményének kielégítése. Praktikus alkalmazói és szakmai 

tudás, készség és képesség fejlesztésével, korszerű (számítógépes) informatikai eszközök 

alkalmazásával felkészítés, felkészülés az informatika alkalmazásaira, a szakmai munkára, 

a mindennapi és a szakmai életben várható széleskörű alkalmazásokra. Célja olyan attitűd 

kialakítása, amely motiválttá és alkalmassá teszi az egyént az önálló számítógépes 

problémamegoldásra, az információs társadalom alakítására.  
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43.  Szakmai program 2013 szeptemberétől 

2011. évi CLXXXVII. szakképzési törvény alapján szakközépiskolánkban: 

1. A szakmai érettségi végzettséget adó érettségire, felsőfokú iskolai továbbtanulásra, 

szakirányú munkába állásra készítjük fel tanulóinkat. A nevelés, a képességek 

fejlesztése, a közismereti oktatás és a szakmai oktatás szerves egységet alkot. 

 

2. Az általános műveltséget megalapozó négy középiskolai évfolyamon, azaz a 

kilencedik-tizenkettedik évfolyamon, a Nemzeti alaptantervre épülő kerettanterv 

szerinti közismereti oktatással párhuzamosan az ágazathoz tartozó érettségi 

végzettséghez kötött a szakképesítések közös tartalmi elemeit magában foglaló 

szakmai elméleti és gyakorlati oktatás folyik az ágazati szakképzési kerettanterv 

szerint. 

 

3. A kilencedik-tizenkettedik évfolyamon az ágazatára előírt szakmai érettségi 

vizsgatárgy követelményei szerint felkészítjük a tanulóinkat a kötelező szakmai 

érettségi vizsgatárgyból tehető érettségi vizsgára.  

 

4. A szakmai érettségit szerzett tanulóinkat szakképzési évfolyamon felkészítjük 

legalább egy, az ágazathoz tartozó szakképesítésre. A tizenharmadik (első 

szakképzési) évfolyamon érettségi végzettséghez kötött, az OKJ-ban 

meghatározottak szerint a szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó szakképesítés 

komplex szakmai vizsgájára történő felkészítés folyik. 

 

5. Gimnáziumban vagy más ágazati szakközépiskolában érettségi végzettséget szerzett 

tanulók részére a komplex szakmai vizsgára történő felkészítést a tizenharmadik-

tizennegyedik (első-második szakképzési) évfolyamon szervezzük meg. Ebben az 

esetben a felkészítés a tizenharmadik (első szakképzési) évfolyamon a 

szakközépiskola kilencedik-tizenkettedik évfolyamára a szakképesítés ágazata 

szerinti szakképzési kerettanterv által előírt követelmények szerint folyik.  

 

6.  Az OKJ szerint iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető szakképesítés-

ráépülés esetén a szakképzési évfolyamok száma 2-nél több lehet, azonban nem lehet 

több négy szakképzési évfolyamnál. 

 

7.  A tanuló dönthet arról, hogy a szakmai érettségi vizsgát követően továbbtanul-e a 

szakközépiskola komplex szakmai vizsgára felkészítő szakképzési évfolyamán. 

 

8. A szakképesítésre történő felkészítéskor a tanuló előzetes szakirányú szakmai 

képesítése és szakirányú szakképesítése a szakközépiskola szakmai programjában 

meghatározottak szerint a tanulmányokba beszámítható, amelynek mértékéről és 

tartalmáról az iskola igazgatója határoz. 

 

9. A tanuló az érettségi végzettséghez kötött szakképesítésre történő felkészítésbe 

bekapcsolódhat a középiskola befejező évfolyamának elvégzésével azzal, hogy 

legkésőbb a tizenharmadik (első szakképzési) évfolyam első félévének utolsó tanítási 

napjáig megszerzi az érettségi végzettséget. Megszűnik a tanuló tanulói jogviszonya, 

ha a megadott határidőig az érettségi végzettséget nem szerzi meg. 
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44. Képzési kínálat 

 

Képzési formák a 8. osztályt végzetteknek, azaz a szakközépiskolai szakágazati képzéseink 

Egészségügy: I., 

Szociális: III. 

Pedagógia: IV. 

Gépészet: IX. 

Informatika: XIII. 

Közgazdaság: XXIV. 

Ügyvitel: XXV. 

Kereskedelem XXVI. 

 

Érettségi utáni képzési formáink: 

Az érettségi vizsgát követően tanulóink véglegesen eldönthetik, hogy milyen szakmát 

kívánnak tanulni. Az általánosan művelő szakaszra meghatározott célunk a felsőfokú 

továbbtanulásra való felkészítés, de ugyanakkora hangsúlyt kap a tanulók megtartása és 

szakképzettséghez juttatása is. 

A középiskolai képzés ezen szintjén lehetőséget biztosítunk más oktatási intézményekben 

érettségi vizsgát tett tanulók részére is a belépésre.  

A jövőben is nyitva kívánjuk tartani az érettségi utáni tanfolyami rendszerű felnőttképzés 

lehetőségét. Szándékaink szerint részt veszünk a munkanélküliek átképzésében a 

Munkaügyi Központtal együttműködve. 

 

Képzési forma: nappali tagozatos, iskolarendszerű.  

A szakközépiskolánk az alábbi szakmacsoportok OKJ-s képzéseit indíthatja:  

Egészségügy (1) 

Szociális szolgáltatások (2) 

Oktatás (3)  

Gépészet (5) 

Informatika (7) 

Közgazdaság (15) 

Ügyvitel (16)  

Kereskedelem–marketing, üzleti adminisztráció (17) 

Egyéb szolgáltatás (19) 

 

Szakmai képzésünket meghatározzák a megyei munkaerő-piaci jelzések és tanítványaink 

egyéni ambíciói.  

A szakmakínálatunk a vállalt szakmacsoportoknak és az Országos Képzési Jegyzékben 

foglaltaknak megfelelően a helyi tantervben és az éves munkatervben kerül 

meghatározásra. 

A szakok a jelentkezők számától függően indulnak, egy szak elindításához min. 8 fő 

jelentkezése szükséges. 
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45.   Érettségi utáni OKJ-s képzéseink  

 

Egészségügy (1) 

Egészségügyi asszisztens     OKJ: 54 720 01 

 

Szociális szolgáltatások (2):  

Kisgyermek-gondozó, nevelő     OKJ: 54 761 02 

Szociális asszisztens      OKJ: 54 762 07 

 

Oktatás (3) 

Fitness-wellness instruktor     OKJ: 54 813 01 

 

Informatika (7): 

Szoftverfejlesztő      OKJ: 54 213 05 

Gazdasági informatikus     OKJ: 54 481 02 

Informatikai rendszergazda     OKJ: 54 481 04 

 

Közgazdaság (15): 

Vállalkozási és bér ügyintéző     OKJ: 54 344 02 

Államháztartási ügyintéző     OKJ: 543 340 4 

 

Ügyvitel (16)   

Ügyviteli titkár      OKJ: 54 346 02 

 

Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció (17): 

Logisztikai ügyintéző      OKJ: 54 345 01 
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46. A szakmai szabad órasáv helyi felosztása 

EGÉSZSÉGÜGY I. ÁGAZAT 
OKJ: 54 720 01                     EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS 

9-13. évfolyam 
 

évfolyam 

heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

9. évfolyam 5 óra/hét 180 óra/év 6 óra/hét 216 óra/év 

Szabadsáv:  

Ápolástan-

gondozástan elmélet 

1 óra/hét 36 óra/év   

Ögy.  70 óra  70 óra 

10. évfolyam 6 óra/hét 216 óra/év 7 óra/hét 252 óra/év 

Szabadsáv:  

Anatómia-élettan 

1 óra/hét 36 óra/év   

Ögy.  105 óra  105 óra 

11. évfolyam 7 óra/hét 252 óra/év 8 óra/hét 288 óra/év 

Szabadsáv:  

Anatómia-élettan 

1 óra/hét 36 óra/év   

Ögy.  140 óra  140 óra 

12. évfolyam 10 óra/hét 320 óra/év 11 óra/hét 352 óra/év 

Szabadsáv:  

Klinikumi ismeretek 

gyakorlat 

1 óra/hét 32 óra/év   

5/13. évfolyam 31 óra/hét 992 óra/év 35 óra/hét 1120 óra/év 

Szabadsáv: 

Egészségügyi 

asszisztensi ismeretek 

1 óra/hét 32 óra/hét   

Szabadsáv:Osztályfőn

öki 

1 óra/hét 32 óra/hét   

Szabadsáv: 

Testnevelés 

2 óra/hét 64 óra/hét   

Összesen:  2275 óra  2543 óra 

 

1/13-2/14. évfolyam 

évfolyam 

heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 35 óra/hét 1260 óra/év 

Szabadsáv:  Anatómia-

élettan 

1 óra/hét 36 óra/hét   

Szabadsáv:  

Osztályfőnöki 

1 óra/hét 36 óra/hét   

Szabadsáv: Testnevelés 2 óra/hét 72 óra/hét   

Ögy.    160 óra 
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2/14. évfolyam 31 óra/hét 992 óra/év 35 óra/hét 1120 óra/év 

Szabadsáv: 

Egészségügyi 

asszisztensi ismeretek 

1 óra/hét 32 óra/év   

Szabadsáv:  

Osztályfőnöki 

1 óra/hét 32 óra/hét   

Szabadsáv: Testnevelés 2 óra/hét 64 óra/hét   

Összesen: 2268 óra  2540 óra 

 

 

SZOCIÁLIS III. ÁGAZAT 
OKJ: 54 762 02    SZOCIÁLIS ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS 

(OKJ: 54 761 02    Kisgyermek-gondozó, nevelő) 

9-13. évfolyam 
 

évfolyam 

heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves 

óraszám 

szabadsávv

al 

9. évfolyam 5 óra/hét 180 óra/év 6 óra/hét 216 óra/év 

Szabadsáv: Pszichológia 1 óra/hét 36 óra/év   

Ögy.  70 óra  70 óra 

10. évfolyam 6 óra/hét 216 óra/év 7 óra/hét 252 óra/év 

Szabadsáv:Társadalom-

ismeret 

1 óra/hét 36 óra/év   

Ögy.  105 óra  105 óra 

11. évfolyam 7 óra/hét 252 óra/év 8 óra/hét 288 óra/év 

Szabadsáv: Szakmai 

készségfejlesztés  

1 óra/hét 36 óra/év   

Ögy.  140 óra  140 óra 

12. évfolyam 10 óra/hét 320 óra/év 11 óra/hét 352 óra/év 

Szabadsáv:Szociálpolitika 1 óra/hét 32 óra/év   

5/13. évfolyam 31 óra/hét 992 óra/év 35 óra/hét 1120 óra/év 

Szabadsáv:Számítás-

technikai alapismeretek 

1 óra/hét 32 óra/hét   

Szabadsáv:  Osztályfőnöki 1 óra/hét 32 óra/hét   

Szabadsáv:  Testnevelés 2 óra/hét 64 óra/hét   

Összesen:  2275 óra  2543 óra 

 

1/13-2/14. évfolyam 

 

évfolyam 

heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 35 óra/hét 1260 óra/év 

Szabadsáv:  

Társadalomismeret 

1 óra/hét 36 óra/hét   

Szabadsáv:  1 óra/hét 36 óra/hét   
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Osztályfőnöki 

Szabadsáv:  

Testnevelés 

2 óra/hét 72 óra/hét   

Ögy.    160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 992 óra/év 35 óra/hét 1120 óra/év 

Szabadsáv:  

Számítástechnikai 

alapismeretek 

1 óra/hét 32 óra/év   

Szabadsáv:  

Osztályfőnöki 

1 óra/hét 32 óra/hét   

Szabadsáv:  

Testnevelés 

2 óra/hét 64 óra/hét   

Összesen: 2268 óra  2540 óra 

 

 

PEDAGÓGIA ÁGAZAT 
OKJ: 54 140 02    Pedagógiai- és családsegítő munkatárs 

9-13. évfolyam 
 

évfolyam 

heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves 

óraszám 

szabadsávv

al 

9. évfolyam 5 óra/hét 180 óra/év 6 óra/hét 216 óra/év 

Szabadsáv:Kommunikáció 1 óra/hét 36 óra/év   

Ögy.  70 óra  70 óra 

10. évfolyam 6 óra/hét 216 óra/év 7 óra/hét 252 óra/év 

Szabadsáv:Kommunikáció 1 óra/hét 36 óra/év   

Ögy.  105 óra  105 óra 

11. évfolyam 7 óra/hét 252 óra/év 8 óra/hét 288 óra/év 

Szabadsáv:  

Ön- és társismeret 

1 óra/hét 36 óra/év   

Ögy.  140 óra  140 óra 

12. évfolyam 10 óra/hét 320 óra/év 11 óra/hét 352 óra/év 

Szabadsáv:  

Ön- és társismeret 

1 óra/hét 32 óra/év   

5/13. évfolyam 31 óra/hét 992 óra/év 35 óra/hét 1120 óra/év 

Szabadsáv: Családtan 1 óra/hét 32 óra/hét   

Szabadsáv: Osztályfőnöki 1 óra/hét 32 óra/hét   

Szabadsáv: Testnevelés 2 óra/hét 64 óra/hét   

Összesen:  2275 óra  2543 óra 
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1/13-2/14. évfolyam 

 

évfolyam 

heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 35 óra/hét 1260 óra/év 

Szabadsáv:  

Ön- és társismeret 

1 óra/hét 36 óra/hét   

Szabadsáv: 

Osztályfőnöki 

1 óra/hét 36 óra/hét   

Szabadsáv: Testnevelés 2 óra/hét 72 óra/hét   

Ögy.    160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 992 óra/év 35 óra/hét 1120 óra/év 

Szabadsáv: Családtan 1 óra/hét 32 óra/év   

Szabadsáv: 

Osztályfőnöki 

1 óra/hét 32 óra/hét   

Szabadsáv: Testnevelés 2 óra/hét 64 óra/hét   

Összesen: 2268 óra  2540 óra 

 

INFORMATIKA XIII. ÁGAZAT 
OKJ:  54 481 02  GAZDASÁGI INFORMATIKUS SZAKKÉPESÍTÉS 

(OKJ: 54 213 05     Szoftverfejlesztő) 

(OKJ: 54 481 04     Informatikai rendszergazda) 

9-13. évfolyam 
 

évfolyam 

heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves 

óraszám 

szabadsávv

al 

9. évfolyam 5 óra/hét 180 óra/év 6 óra/hét 216 óra/év 

Szabadsáv: Gépírás  1 óra/hét 36 óra/év   

Ögy.  70 óra  70 óra 

10. évfolyam 6 óra/hét 216 óra/év 7 óra/hét 252 óra/év 

Szabadsáv: Gépírás  1 óra/hét 36 óra/év   

Ögy.  105 óra  105 óra 

11. évfolyam 7 óra/hét 252 óra/év 8 óra/hét 288 óra/év 

Szabadsáv:Számítógépes 

grafika és képszerkesztés 

1 óra/hét 36 óra/év   

Ögy.  140 óra  140 óra 

12. évfolyam 10 óra/hét 320 óra/év 11 óra/hét 352 óra/év 

Szabadsáv:  Multimédia 1 óra/hét 32 óra/év   

5/13. évfolyam 31 óra/hét 992 óra/év 35 óra/hét 1120 óra/év 

Szabadsáv: Informatikai 

alkalmazások 

1 óra/hét 32 óra/hét   

Szabadsáv:Osztályfőnöki 1 óra/hét 32 óra/hét   

Szabadsáv: Testnevelés 2 óra/hét 64 óra/hét   

Összesen:  2275 óra  2543 óra 
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1/13-2/14. évfolyam 

 

évfolyam 

heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 35 óra/hét 1260 óra/év 

Szabadsáv: Gépírás  1 óra/hét 36 óra/hét   

Szabadsáv: 

Osztályfőnöki 

1 óra/hét 36 óra/hét   

Szabadsáv: Testnevelés 2 óra/hét 72 óra/hét   

Ögy.    160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 992 óra/év 35 óra/hét 1120 óra/év 

Szabadsáv:  

Informatikai 

alkalmazások 

1 óra/hét 32 óra/év   

Szabadsáv: 

Osztályfőnöki 

1 óra/hét 32 óra/hét   

Szabadsáv: Testnevelés 2 óra/hét 64 óra/hét   

Összesen: 2268 óra  2540 óra 

 

KÖZGAZDASÁG  XXIV.  ÁGAZAT 
OKJ: 54 344 02     VÁLLALKOZÁSI ÉS BÉRÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 

OKJ: 54 344 04     ÁLLAMHÁZTARTÁSI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 

 

9-13. évfolyam 
 

évfolyam 

heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

9. évfolyam 5 óra/hét 180 óra/év 6 óra/hét 216 óra/év 

Szabadsáv: Gazgasági és jogi 

alapismeretek  

1 óra/hét 36 óra/év   

Ögy.  70 óra  70 óra 

10. évfolyam 6 óra/hét 216 óra/év 7 óra/hét 252 óra/év 

Szabadsáv: Gazgasági és jogi 

alapismeretek  

0,5 óra/hét 18 óra/év   

Szabadsáv: Ügyviteli 

gyakorlat 

0,5 óra/hét 18 óra/év   

Ögy.  105 óra  105 óra 

11. évfolyam 7 óra/hét 252 óra/év 8 óra/hét 288 óra/év 

Szabadsáv: Számvitel  1 óra/hét 36 óra/év   

Ögy.  140 óra  140 óra 

12. évfolyam 10 óra/hét 320 óra/év 11 óra/hét 352 óra/év 

Szabadsáv:  

Elektronikus bizonylatkezelés 

1 óra/hét 32óra/év   

5/13. évfolyam 31 óra/hét 992 óra/év 35 óra/hét 1120 óra/év 
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Szabadsáv:  

Elektronikus bizonylatkezelés 

1 óra/hét 32 óra/hét   

Szabadsáv:  Osztályfőnöki 1 óra/hét 32 óra/hét   

Szabadsáv: Testnevelés 2 óra/hét 64 óra/hét   

Összesen:  2275 óra  2543 óra 

1/13-2/14. évfolyam 

 

évfolyam 

heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 35 óra/hét 1260 óra/év 

Szabadsáv:  

Statisztika gyakorlat 

1 óra/hét 36 óra/hét   

Szabadsáv:  Osztályfőnöki 1 óra/hét 36 óra/hét   

Szabadsáv:  Testnevelés 2 óra/hét 72 óra/hét   

Ögy.    160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 992 óra/év 35 óra/hét 1120 óra/év 

Szabadsáv:  

Elektronikus 

bizonylatkezelés 

1 óra/hét 32óra/év   

Szabadsáv: Osztályfőnöki 1 óra/hét 32 óra/hét   

Szabadsáv:   Testnevelés 2 óra/hét 64 óra/hét   

Összesen: 2268 óra  2540 óra 

 

ÜGYVITEL XXV. ÁGAZAT 
OKJ: 54 346 02                ÜGYVITELI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉS 

9-13. évfolyam 

évfolyam 

heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves 

óraszám 

szabadsávv

al 

9. évfolyam 5 óra/hét 180 óra/év 6 óra/hét 216 óra/év 

Szabadsáv:  

Gazdasági alapismeretek  

1 óra/hét 36 óra/év   

Ögy.  70 óra  70 óra 

10. évfolyam 6 óra/hét 216 óra/év 7 óra/hét 252 óra/év 

Szabadsáv:  

Gazdasági alapismeretek  

1 óra/hét 36 óra/év   

Ögy.  105 óra  105 óra 

11. évfolyam 7 óra/hét 252 óra/év 8 óra/hét 288 óra/év 

Szabadsáv:  

Gépírás és iratkezelés 

1 óra/hét 36 óra/év   

Ögy.  140 óra  140 óra 

12. évfolyam 10 óra/hét 320 óra/év 11 óra/hét 352 óra/év 

Szabadsáv:  

Gépírás és iratkezelés  

1 óra/hét 32 óra/év   

5/13. évfolyam 31 óra/hét 992 óra/év 35 óra/hét 1120 óra/év 
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Szabadsáv:  

Jegyzőkönyvvezetés 

1 óra/hét 32 óra/hét   

Szabadsáv:  

Osztályfőnöki 

1 óra/hét 32 óra/hét   

Szabadsáv:  

Testnevelés 

2 óra/hét 64 óra/hét   

Összesen:  2275 óra  2543 óra 

1/13-2/14. évfolyam 

 

évfolyam 

heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 35 óra/hét 1260 óra/év 

Szabadsáv:  

Levelezési ismeretek 

1 óra/hét 36 óra/hét   

Szabadsáv:  

Osztályfőnöki 

1 óra/hét 36 óra/hét   

Szabadsáv:  

Testnevelés 

2 óra/hét 72 óra/hét   

Ögy.    160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 992 óra/év 35 óra/hét 1120 óra/év 

Szabadsáv:  

Jegyzőkönyvvezetés 

1 óra/hét 32 óra/év   

Szabadsáv:  

Osztályfőnöki 

1 óra/hét 32 óra/hét   

Szabadsáv:  

Testnevelés 

2 óra/hét 64 óra/hét   

Összesen: 2268 óra  2540 óra 

 

 

KERESKEDELEM XXVI.  ÁGAZAT 

OKJ: 54 345 01     LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ 

SZAKKÉPESÍTÉS 

9-13. évfolyam 
 

évfolyam 

heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves 

óraszám 

szabadsávv

al 

9. évfolyam 5 óra/hét 180 óra/év 6 óra/hét 216 óra/év 

Szabadsáv:  

Áruforgalom  

1 óra/hét 36 óra/év   

Ögy.  70 óra  70 óra 

10. évfolyam 6 óra/hét 216 óra/év 7 óra/hét 252 óra/év 

Szabadsáv:  

Taniroda 

1 óra/hét 36 óra/év   

Ögy.  105 óra  105 óra 
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11. évfolyam 7 óra/hét 252 óra/év 8 óra/hét 288 óra/év 

Szabadsáv:  

Tanirodai gyakorlat 

1 óra/hét 36 óra/év   

Ögy.  140 óra  140 óra 

12. évfolyam 10 óra/hét 320 óra/év 11 óra/hét 352 óra/év 

Szabadsáv:  

Taniroda 

1 óra/hét 32 óra/év   

5/13. évfolyam 31 óra/hét 992 óra/év 35 óra/hét 1120 óra/év 

Szabadsáv:  

Adózási ismeretek 

1 óra/hét 32 óra/hét   

Szabadsáv:  

Osztályfőnöki 

1 óra/hét 32 óra/hét   

Szabadsáv:  

Testnevelés 

2 óra/hét 64 óra/hét   

Összesen:  2275 óra  2543 óra 

    

 

1/13-2/14. évfolyam 

 

 

évfolyam 

heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 35 óra/hét 1260 óra/év 

Szabadsáv:  

Tanirodai gyakorlat 

1 óra/hét 36 óra/hét   

Szabadsáv:  

Osztályfőnöki 

1 óra/hét 36 óra/hét   

Szabadsáv:  

Testnevelés 

2 óra/hét 72 óra/hét   

Ögy.    160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 992 óra/év 35 óra/hét 1120 óra/év 

Szabadsáv:  

Adózási ismeretek 

1 óra/hét 32 óra/év   

Szabadsáv:  

Osztályfőnöki 

1 óra/hét 32 óra/hét   

Szabadsáv:  

Testnevelés 

2 óra/hét 64 óra/hét   

Összesen: 2268 óra  2540 óra 
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47.  A szakmai képzés helyi programja a 9-12. évfolyamon 

 

 

Egészségügy ágazat 

         
 

9. 10. 11. 12. tantárgy 

összesen   elm gyak elm gyak elm gyak elm gyak 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 
18               18 

Egészségügyi alapismeretek  18   36   36   48   138 

Szakmai kommunikáció 54           16   70 

Ápolástan-gondozástan 90   90   18   16   214 

Klinikumi ismeretek 36   126   108   128   398 

Klinikumi gyakorlat           126   144 270 

Ősszes óraszám 
216 0 252 0 162 126 208 144 

1108 
216 252 288 352 

Nyári gyakorlat   70   105   140     315 

          

          Szociális ágazat          

 

9. 10. 11. 12. tantárgy 

összesen   elm gyak elm gyak elm gyak elm gyak 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 
18               18 

Szakmai készségfejlesztés és 

kommunikációs gyakorlat  
  36       108   64 208 

Társadalomismeret 54   90   36   32   212 

Társadalomismereti és 

szociálpolitikai gyakorlat 
      18   36   32 86 

Szociálpolitikai, jogi és etikai 

ismeretek 
    36   36   96   168 

Pszichológiai és pedagógiai 

ismeretek 
72   54       64   190 

Pszichológiai gyakorlat   18   18         36 

Egészségügyi alapismeretek         36   64   100 

Népegészségügyi ismeretek 18   36           54 

Az elsősegélynyújtás gyakorlata           36     36 

Ősszes óraszám 
162 54 216 36 108 180 256 96 

1108 
216 252 288 352 

Nyári gyakorlat   70   105   140     315 
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Pedagógia ágazat 

           9. 10. 11. 12. tantárgy 

összesen   elm gyak elm gyak elm gyak elm gyak 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 
18               18 

Pedagógia 54   108   108   128   398 

Pedagógia gyakorlat   36   36   36   96 204 

Pszichológia 72   72   108   96   348 

Kommunikáció* 36     36         72 

Ön- és társismeret*         36     32 68 

Összes óraszám 
180 36 180 72 252 36 224 128 

1108 
216 252 288 352 

Nyári gyakorlat   70   105   140     315 

          

          Informatika ágazat 

         

 

9. 10. 11. 12. tantárgy 

összesen   elm gyak elm gyak elm gyak elm gyak 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 
18               18 

Információtechnológiai alapok 36               36 

Információtechnológiai gyakorlat   72             72 

Gépírás*   36   36         72 

Munkaszervezési ismeretek             32   32 

Munkaszervezési gyakorlat               64 64 

Adatbázis és szoftverfejlesztés 18   36   72   32   158 

Adatbázis és szoftverfejlesztés 

gyakorlat 
  36   72   72   64 244 

Hálózati ismeretek     36   36   64   136 

Hálózati ismeretek gyakorlat       72   72   64 208 

Számítógépes grafika és 

képszerkesztés* 
        36       36 

Multimédia*             32   32 

Ősszes óraszám 
72 144 72 180 144 144 160 192 

1108 
216 252 288 352 

Nyári gyakorlat   70   105   140     315 
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Közgazdaság ágazat 

         

 

9. 10. 11. 12. tantárgy 

összesen   elm gyak elm gyak elm gyak elm gyak 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 
18               18 

Gazdasági és jogi alapismeretek 108   144           252 

Ügyviteli gyakorlatok   90   108   36     234 

Általános statisztika         36   32   68 

Statisztika gyakorlat           36   32 68 

Pénzügyi alapismeretek         72   64   136 

Pénzügy gyakorlat               32 32 

Adózási alapismeretek             32   32 

Adózás gyakorlat               32 32 

Számviteli alapismeretek         108   64   172 

Számvitel gyakorlat               32 32 

Elektronikus bizonylatkezelés*             32   32 

Ősszes óraszám 
126 90 144 108 216 72 224 128 

1108 
216 252 288 352 

Nyári gyakorlat   0   0   0     0 

          

          Ügyvitel ágazat  
         

 

9. 10. 11. 12. tantárgy 

összesen   elm gyak elm gyak elm gyak elm gyak 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 
18               18 

Gépírás és iratkezelés gyakorlat   72   72 36 36   32 248 

Levelezési ismeretek 36               36 

Levelezési ismeretek gyakorlat       72   72     144 

Kommunikáció alapjai         36   96   132 

Üzleti kommunikáció gyakorlat               128 128 

Gazdasági alapismeretek 72   72   72       216 

Jogi ismeretek 18   36   36       90 

Vállalkozási ismeretek             96   96 

Ősszes óraszám 
144 72 108 144 180 108 192 160 

1108 
216 252 288 352 

Nyári gyakorlat   70   105   140     315 
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          Kereskedelem ágazat 
         

 

9. 10. 11. 12. tantárgy 

összesen   elm gyak elm gyak elm gyak elm gyak 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 
18               18 

A marketing alapjai         36   64   100 

Marketing a gyakorlatban               32 32 

Az üzleti tevékenység tervezése, 

elemzése 
72   108   108   96   384 

Vezetési ismeretek             32   32 

Üzleti tevékenység a 

gyakorlatban 
  36   36   36   32 140 

Áruforgalom 90   72   36   32   230 

Áruforgalom gyakorlata           36   32 68 

Taniroda*     36     36 32   104 

Ősszes óraszám 
180 36 216 36 180 108 256 96 

1108 
216 252 288 352 

Nyári gyakorlat   70   105   140     315 

          

          * A helyi tantervben meghatározott tantárgy 
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48. Szakmai képzés helyi programja a szakképző (1/13-2/14., illetve 

1/13.) évfolyamokon  

 

1/13. évfolyam 
Az érettségi vizsgát követően tanulóink véglegesen eldönthetik, hogy milyen szakmát 

kívánnak tanulni. A szakmai érettségit szerzett tanulóinkat szakképzési évfolyamon 

felkészítjük legalább egy, az ágazathoz tartozó szakképesítésre. A tizenharmadik (első 

szakképzési) évfolyamon érettségi végzettséghez kötött, az OKJ-ban meghatározottak 

szerint a szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó szakképesítés komplex szakmai 

vizsgájára készítjük fel a tanulóinkat. 

 

1/13-2/14. évfolyam 

A középiskolai képzés ezen szintjén lehetőséget biztosítunk más oktatási intézményekben 

érettségi vizsgát tett tanulók részére is a belépésre. Gimnáziumban vagy más ágazati 

szakközépiskolában érettségi végzettséget szerzett tanulók részére- tehát, akik nem 

rendelkeznek a szakképesítés ágazata szerinti szakmai érettségi vizsgával - a komplex 

szakmai vizsgára történő felkészítést a tizenharmadik-tizennegyedik (első-második 

szakképzési) évfolyamon szervezzük meg. Ebben az esetben a felkészítés a tizenharmadik 

(első szakképzési) évfolyamon a szakközépiskola kilencedik-tizenkettedik évfolyamára a 

szakképesítés ágazata szerinti szakképzési kerettanterv által előírt követelmények szerint 

folyik. A tizenharmadik (első szakképzési) évfolyam követelményeinek teljesítését 

követően a tanuló az ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyból tehető érettségi vizsga 

teljesítésével szakmai érettségi végzettséget szerezhet. 

 

Valamennyi, általunk kínált szakmát az Országos Képzési Jegyzék által is elismert és 

iskolarendszerben tanítható, az illetékes minisztériumok által elfogadott, központi szakmai 

kerettantervek alapján oktatjuk. A kínálatunkban szereplő képesítések szakmai és 

vizsgáztatási követelményei iskolánkban rendelkezésre állnak. 

 

A szakközépiskolai képzésben a kétévfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.) 

szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 

érettségi utáni évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A 

kétévfolyamos képzés első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakközépiskolai 

szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos 

képzés 9-12. középiskolai évfolyamokra jutó ágazati szakközépiskolai szakmai 

tantárgyainak tartalmával, összes óraszámával. 
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Egészségügy 
1/13. évf. 5/13. és 2/14. évf. 

elm gyak elm gyak 

Munkehelyi egészség és biztonság 18       

Pszichológia 18       

Pedagógia 18       

Egészségügyi intézmények 18       

Nép- és  környezetegészségügy  36       

Egészségfejlesztés 18       

Szakmai jog és etika 18       

Szociológia 18       

Szakmai kommunikáció  72       

Ápolástan-gondozástan elmélet 180       

Ápolástan-gondozástan gyakorlat   144     

Anatómia-élettan 108       

Elsősegélynyújtás 36       

Klinikumi ismeretek 234 216     

Egészségügyi asszisztensi 

ismeretek     320 32 

Szakmai gyakorlat       592 

Foglalkoztatási alapismeretek     16   

Idegen nyelv     64   

Osztályfőnöki 36   32   

Testnevelés 36 36   64 

Összes óraszám 
864 396 432 688 

1260 1120 

Nyári gyakorlat   160     
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Szociális 

Kisgyermekgondozó,-nevelő 

1/13. évf. 5/13. és 2/14. évf. 

elm gyak elm gyak 

Munkahelyi egészség és biztonság 18       

Szakmai készségfejlesztés és 

kommunikációs gyakorlat  
  180     

Társadalomismeret 180       

Társadalomismereti és szociálpolitikai 

gyakorlat 
  144     

Szociálpolitikai, jogi és etikai ismeretek 162       

Pszichológiai és pedagógiai ismeretek 162       

Pszichológiai gyakorlat   72     

Egészségügyi alapismeretek 108       

Népegészségügyi ismeretek 72       

Az elsősegélynyújtás gyakorlata   54     

Gyermekvédelmi ismeretek     80   

Gyógypedagógiai alapismeretek     48   

Gondozási, ápolási ismeretek     64   

Gondozási, ápolási gyakorlat       96 

Házi időszakos gyermek-felügyeleti 

ismeretek 
    64   

Házi időszakos gyermekfelügyelet 

gyakorlata 
      32 

Napközbeni kisgyermekellátással 

kapcsolatos ismeretek 
    48   

A kisgyermekkori nevelés     160   

A kisgyermek gondozása       80 

A napközbeni gyermekellátás 

gyakorlata 
      192 

Adminisztráció és tájékoztatás     48   

Dokumentációs gyakorlat       32 

Foglalkoztatás II (a munka világa)     16   

Foglalkoztatás I (idegen nyelv)     64   

Osztályfőnöki 36   32   

Testnevelés 36 36 64   

Ősszes óraszám 
774 486 688 432 

1260 1120 

Nyári gyakorlat   160     

       



119 

 

     
Szociális asszisztens 

1/13. évf. 5/13. és 2/14. évf. 

elm gyak elm gyak 

Munkahelyi egészség és biztonság 18       

Szakmai készségfejlesztés és 

kommunikációs gyakorlat  
  180 

    

Társadalomismeret 180       

Társadalomismereti és szociálpolitikai 

gyakorlat 
  144 

    

Szociálpolitikai, jogi és etikai ismeretek 162       

Pszichológiai és pedagógiai ismeretek 162       

Pszichológiai gyakorlat   72     

Egészségügyi alapismeretek 108       

Népegészségügyi ismeretek 72       

Az elsősegélynyújtás gyakorlata   54     

A szociális problémák megjelenésének 

összefüggései 
    96 

  

Szociális munka elmélet     176   

Szociális munka gyakorlat       128 

Esetmegbeszélés és szupervízió       96 

Mentálhigiené     32   

Szabadidőszervezés és rekreáció 

elméleti ismeretei     
160 

  

Szabadidőszervezés és rekreáció 

gyakorlata     
  80 

Szociális adminisztráció     128   

Számítástechnikai alapismeretek       48 

Foglalkoztatás II (a munka világa)     16   

Foglalkoztatás I (idegen nyelv)     64   

Osztályfőnöki 36   32   

Testnevelés 36 36 64   

Ősszes óraszám 
774 486 768 352 

1260 1120 

Nyári gyakorlat   160     
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Pedagógia 
1/13. évf. 5/13. és 2/14. évf. 

elm gyak elm gyak 

Munkahelyi egészség és biztonság 18       

Pedagógia 378 360     

Pszichológia 360       

Ön- és társismeret   36     

Munkajogi ismeretek     16   

Nyelvtani fejlesztés     64   

Oktatási intézmények     112   

Szabadidőszervezés     96   

Pedagógiai segítés gyakorlata       192 

Családtan     64 32 

Kommunikáció     32 96 

Családpedagógia     128   

Szervezési és ügyviteli ismeretek     96 96 

Foglalkoztatási alapismeretek     16   

Idegen nyelv     64   

Osztályfőnöki 36   32   

Testnevelés 36 36 0 64 

Összes óraszám 
828 432 720 480 

1260 1200 

Nyári gyakorlat   160     
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Informatika                     

Gazdasági informatikus 

1/13. évf. 5/13. és 2/14. évf. 

elm gyak elm gyak 

Munkahelyi egészség és biztonság 18       

Információtechnológiai alapok 54       

Információtechnológiai gyakorlat   72     

Gépírás   36     

Munkaszervezési ismeretek 36       

Munkaszervezési gyakorlat   72     

Adatbázis és szoftverfejlesztés 144       

Adatbázis és szoftverfejlesztés 

gyakorlat   
288 

    

Hálózati ismeretek 144       

Hálózati ismeretek gyakorlat   288     

Gazdasági ismeretek      192   

Gazdasági ismeretek gyakorlat       160 

Vállalati információs rendszerek     128   

Vállalati információs rendszerek 

gyakorlat       64 

Projektmenedzsment     64   

Projektmenedzsment gyakorlat       64 

Informatikai alkalmazási gyakorlat       160 

Számviteli információs rendszerek 

gyakorlat       64 

Szakmai idegen nyelv     48   

Foglalkoztatás II (a munka világa)     16   

Foglalkoztatás I (idegen nyelv)     64   

Osztályfőnöki 36   32   

Testnevelés 36 36   64 

Ősszes óraszám 
468 792 544 576 

1260 1120 

Nyári gyakorlat   160     
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     Informatika                  

Informatikai rendszergazda 

1/13. évf. 5/13. és 2/14. évf. 

elm gyak elm gyak 

Munkahelyi egészség és biztonság 18       

Információtechnológiai alapok 54       

Információtechnológiai gyakorlat   72     

Gépírás   36     

Munkaszervezési ismeretek 36       

Munkaszervezési gyakorlat   72     

Adatbázis és szoftverfejlesztés 144       

Adatbázis és szoftverfejlesztés 

gyakorlat   
288 

  
32 

Hálózati ismeretek I. 144       

Hálózati ismeretek gyakorlat I.   288     

Hálózati operációs rendszerek     176   

Hálózati operációs rendszerek 

gyakorlat       224 

Hálózati ismeretek II.     192   

Hálózati ismeretek II. gyakorlat       192 

IT hálózat biztonság     64   

IT hálózat biztonság gyakorlat       64 

Foglalkoztatás II (a munka világa)     16   

Foglalkoztatás I (idegen nyelv)     64   

Osztályfőnöki 36   32   

Testnevelés 36 36 32 32 

Ősszes óraszám 
468 792 576 544 

1260 1120 

Nyári gyakorlat   160     
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Közgazdaság                           

Vállalkozási és bérügyintéző 

1/13. évf. 5/13. és 2/14. évf. 

elm gyak elm gyak 

Munkahelyi egészség és biztonság 18       

Gazdasági és jogi alapismeretek 198       

Ügyviteli gyakorlatok   216     

Általános statisztika 108       

Statisztika gyakorlat   72     

Pénzügyi alapismeretek 144       

Pénzügy gyakorlat   36     

Adózási alapismeretek 54       

Adózás gyakorlat   36     

Számviteli alapismeretek 162       

Számvitel gyakorlat   36     

Szakmai idegen nyelv 72       

Elektronikus bizonylatkezelés     32   

Kis-és középvállalkozások 

gazdálkodás     
80   

Üzleti tervkészítés gyakorlata       64 

Könyvvezetés     128   

Pénzforgalmi könyvviteli gyakorlat       64 

Vállalkozás-finanszírozás     64   

Vállalkozás-finanszírozási gyakorlat       32 

Adózás     96   

Elektronikus adóbevallás gyakorlata       32 

Munkaerő-gazdálkodás     96   

Bérszámfejtési gyakorlat       64 

Bérügyi feladatok     64   

Bérügyi gyakorlat       32 

Társadalom-biztosítás     64   

TB gyakorlat       32 

Foglalkoztatás II (a munka világa)     16   

Foglalkoztatás I (idegen nyelv)     64   

Osztályfőnöki 36   32   

Testnevelés 72   64   

Ősszes óraszám 
864 396 800 320 

1260 1120 
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    Közgazdaság              

Államháztartási ügyintéző 

1/13. évf. 5/13. és 2/14. évf. 

elm gyak elm gyak 

Munkahelyi egészség és biztonság 18       

Gazdasági és jogi alapismeretek 198       

Ügyviteli gyakorlatok   216     

Általános statisztika 108       

Statisztika gyakorlat   72     

Pénzügyi alapismeretek 144       

Pénzügy gyakorlat   36     

Adózási alapismeretek 54       

Adózás gyakorlat   36     

Számviteli alapismeretek 162       

Számvitel gyakorlat   36     

Szakmai idegen nyelv 72       

Adóigazgatási ismeretek     80   

Adóigazgatás gyakorlata       32 

Adóismeretek     96   

Elektronikus adóbevallás-gyakorlat       64 

Államháztartási ismeretek     128   

Költségvetés-gazdálkodási ismeretek     96   

Költségvetés-gazdálkodás gyakorlata       64 

Államháztartási számvitel     96   

Államháztartási számvitel gyakorlata       64 

Projektfinanszírozás     64   

Projektfinanszírozás gyakorlat       64 

Projektfolyamatok követése     64   

Projekttervezés gyakorlata       32 

Foglalkoztatás II (a munka világa)     16   

Foglalkoztatás I (idegen nyelv)     64   

Osztályfőnöki 36   32   

Testnevelés 72   64   

Ősszes óraszám 
864 396 800 320 

1260 1120 
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    Ügyvitel                                         

Ügyviteli titkár 

1/13. évf. 5/13. és 2/14. évf. 

elm gyak elm gyak 

Munkahelyi egészség és biztonság 18       

Gépírás és iratkezelés gyakorlat   252     

Levelezési ismeretek 36       

Levelezési ismeretek gyakorlat   198     

Kommunikáció alapjai 126       

Üzleti kommunikáció gyakorlat   144     

Protokoll és viselkedéskultúra         

Gazdasági alapismeretek 180       

Jogi ismeretek 90       

Vállalkozási ismeret 108       

Üzleti adminisztráció gyakorlat       192 

Ügyviteli ismeretek     128   

Rendezvény és program dokumentáció 

alapjai     96   

Rendezvény és program dokumentáció 

a gyakorlatban       192 

Hivatali protokoll ismeretek     80   

Szakmai idegen nyelv gyakorlat       224 

Jegyzőkönyvvezetés       32 

Foglalkoztatás II (a munka világa)     16   

Foglalkoztatás I (idegen nyelv)     64   

Osztályfőnöki 36   32   

Testnevelés   72   64 

Ősszes óraszám 
594 666 416 704 

1260 1120 

Nyári gyakorlat   160     
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Kereskedelem                      

Logisztikai ügyintéző 

1/13. évf. 5/13. és 2/14. évf. 

elm gyak elm gyak 

Munkahelyi egészség és biztonság 18       

A marketing alapjai 108       

Marketing a gyakorlatban   36     

Üzleti tevékenység tervezés, elemzés 396       

Üzleti tevékenység a gyakorlatban   180     

Vezetési ismeretek 36       

Áruforgalom 198       

Áruforgalom gyakorlata   144     

Taniroda   36     

Logisztika     128   

Készletgazdálkodás gyakorlat       128 

Nemzetközi szállítmányozás, 

fuvarozás     240   

Szállítmányozási és fuvarozási 

feladatok gyakorlat       160 

Közlekedés és gazdaságföldrajz     48   

Raktározás     96   

Raktározás gyakorlata       112 

Adózási ismeretek     32   

Foglalkoztatás II (a munka világa)     16   

Foglalkoztatás I (idegen nyelv)     64   

Osztályfőnöki 36   32   

Testnevelés 36 36   64 

Ősszes óraszám 
828 432 656 464 

1260 1120 

Nyári gyakorlat   160     
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49. Szakmai gyakorlati oktatás helyi megvalósítása 

 

A szakmai gyakorlati képzés során a gyakorlati órákat az iskolai tanműhelyekben, 

tanirodában, egészségügyi, szociális gyakorlati tanteremben, informatika tantermekben, és 

informatikai, hálózati és hardvertechnikai laborban szervezzük meg.  

Ha a szakképzési kerettanterv külső gyakorlati helyszínt ír elő, akkor együttműködési 

megállapodások révén az előírt helyszíneken szervezzük meg a gyakorlati órákat. 

A szakmai gyakorlati órákat csoportbontásban kell megszerveznünk, a Nkt. 4.sz. 

melléklete alapján a minimális csoportlétszám 6, a maximális csoportlétszám 12 fő. 

 

 

Az összefüggő szakmai gyakorlat megszervezése 

 

A közgazdaság szakmacsoport kivételével mindegyik szakmacsoport kerettanterve előír 

összefüggő szakmai gyakorlatot. Ezt a 9. évfolyam esetén a tanév utolsó 2 hetében (35 

óra), 10. évfolyam esetén a tanév utolsó 3 hetében (105 óra), a 11. évfolyamon a tanév 

utolsó 4 hetében (140 óra), az első szakképzési (1/13.) évfolyamon a tanév utolsó 4 

hetében (160 óra) kell megszervezni. 

Az összefüggő szakmai gyakorlatot 9-10. évfolyamon elsősorban az iskolai 

tanműhelyekben, tanirodában, egészségügyi, szociális gyakorlati tanteremben, informatika 

tantermekben, és informatikai laborban szervezzük meg. A 11. , illetve az első szakképzési 

(1/13.) évfolyamon lehetőség szerint külső gyakorlati helyszínen szervezzük meg 

együttműködési megállapodások révén. 
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50. A szakiskolai képzés szakmai programja 

 

A szakmai képzés 

A szakiskolai oktatás alapvető célja, hogy a tanulók képesek legyenek sikeres szakmai 

vizsgát tenni, majd a szakmában elhelyezkedni. 

El kell érni, hogy a tanítási-tanulási folyamat során a tanulókban erősödjön a szakmához 

való kötődés, az ahhoz kapcsolódó ismeretek önálló megszerzésének igénye. 

A szakképző évfolyamokra más oktatási intézményből is felveszünk tanulókat, a 

gimnáziumi és szakközépiskolai tanulók is az OKJ-ban foglaltak szerint szerezhetnek 

szakképesítést.  

Az intézményben oktatott minden szakmában duális képzés folyik, melynek során a 

kerettanterv általános irányelveit, továbbá a kerettantervben a tananyagegységekre 

vonatkozóan leírtakat alkalmazzuk.  

A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe vettük a szakképző intézményt 

fenntartó helyi rendelkezéseit, az iskolaszék állásfoglalásait, a gyakorlati képzés 

megszervezésében közreműködő gazdálkodó szervezet igényeit.  

A speciális szakiskolában tanulók számára a rész-szakképesítés megszerzésére irányuló 

képzés kerettantervének kialakítása során a központilag kidolgozott, adaptált 

kerettanterveket vettük alapul. 

A tanulók értékelése tantárgyanként történik, félévente.  

A 2011-12-es tanévtől a szakképzési törvénynek megfelelően minden szakmában – részben 

a speciális szakiskolában, illetve a HÍD program keretében oktatott szakmák kivételével – 

kötelező jelleggel megszervezésre kerülnek a szintvizsgák, melynek letétele a 

tanulószerződés megkötésének feltétele.  

A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:  

Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, valamint – az érettségitvel 

rendelkező tanulók kivételével – a szintvizsga sikeres teljesítése.  

A második szakmához jutás feltétele: 

25 év felettiek számára esti munkarendű, iskolarendszerű felnőttoktatás keretében 

ingyenes. 

A tanulóval tanulószerződés köthető. 

Speciális szakiskolások számára nappali képzési rendben is ingyenes. 
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Szakmai programok: 

Készültek a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által folyamatosan közzétett és 

kidolgozott kerettantervek alapján. 
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A 2013/2014. tanévtől induló képzésekre vonatkozóan 

51.  A nyolcadik osztályra épülő, 3 éves duális szakképzés szakmai programja 

ASZTALOS 34 543 02 

Szakmai 

követelmény-

modulok 

Tantárgyak 

Szakiskolai képzés közismereti oktatással Szakiskolai képzés közismereti oktatás nélkül 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 1. évfolyam 2. évfolyam 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

11500-12 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

0,5  

 

  

 

  0,5  

 

  

11499-12 

Foglalkoztatás II.  
Foglalkoztatás II.     0,5    0,5  

11497-12 

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I.     2    2  

11371-12 

Biztonságos 

munkavégzés  

Biztonságos 

munkavégzés 

alapjai 

  1      1  

Biztonságos 

munkavégzés 

gyakorlata 

 1      1   

10224-12 

Alapvető tömörfa 

Faipari szakmai és 

gépismeret 
2      2    
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megmunkálás Faipari szakmai 

gyakorlat 
 9      9   

10225-12 

Asztalosipari 

szerelés 

Asztalosipari 

szerelési ismeretek 
1      1    

Asztalosipari 

szerelési gyakorlat 
 2  4  2  4  3 

10226-12 

Asztalosipari 

termékek gyártása 

Szerkezettan-

szakrajz és 

technológia 

  4  4  4  4  

Asztalosipari 

szakmai gyakorlat 
   9  10  10  12 

10228-12 

Gépkezelés 

Gépkezelési 

ismeretek 
  1  1    2  

Gépkezelési 

gyakorlat 
   4  4    9 

10229-12 

Gyártáselőkészítési 

feladatok 

Faipari szakrajz 1,5      1,5    

Gyártáselőkészítési 

ismeretek 
  2,5  1,5  2  1,5  

Összes óra 5 12 8,5 17 9 16 11 24 11 24 

Összes óra 17 140 25,5 140 25 35 160 35 
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ELADÓ 34 341 01 

 Szakmai 

követelmény-

modulok 

Tantárgyak 

Szakiskolai képzés közismereti oktatással Szakiskolai képzés közismereti oktatás nélkül 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 1. évfolyam 2. évfolyam 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

11500-12 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

0,5  

 

  

 

  0,5  

 

  

11499-12 

Foglalkoztatás 

II.  

Foglalkoztatás 

II. 
    0,5    0,5  

11497-12 

Foglalkoztatás 

I. 

Foglalkoztatás 

I. 
    2    2  

10025-12  

A kereskedelmi 

egység 

működtetése 

A működtetés 

szabályai 
    2    2  

A működtetés 

szabályai 

gyakorlat  

     2,5    2,5 

11507-12 Az 

áruforgalom 

lebonyolítása 

Áruforgalom  2  1  1  2  2  

Áruforgalom 

gyakorlata  
   4    5   

10027-12 A 

ruházati cikkek 
Áruforgalmazás  1  1    1  1  
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és a vegyes 

iparcikkek 

forgalmazása 

Áruforgalmazás 

gyakorlata I. 
 2  4  5  6  6 

10028-12  

Az 

élelmiszerek, 

vegyi áruk és 

gyógynövények 

forgalmazása 

Áruforgalmazás 

II. 
2,5  2  1,5  3  1  

Áruforgalmazás 

gyakorlata II. 
 4  7  5  7  8 

Értékesítés 

idegen nyelven 

I. 

  1  1  1  1  

10029-12 A 

műszaki cikkek 

forgalmazása 

Áruforgalmazás 

III. 
2  1    2,5  1  

Áruforgalmazás 

gyakorlata III. 
 3  3,5  3,5  6  1 

Értékesítés 

idegen nyelven 

II.  

  1  1  1  1  

Összes óra 8  9 7  18,5 9 16  11 24  11,5 23,5 

Összes óra 17 140 25,5 140 25 35 160 35 
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ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS 34 582 03 

 Szakmai 

követelmény-

modulok 

Tantárgyak 

Szakiskolai képzés közismereti oktatással Szakiskolai képzés közismereti oktatás nélkül 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 1. évfolyam 2. évfolyam 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

11500-12 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

0,5   

 140 

    

 140 

    0,5   

160  

    

11499-12 

Foglalkoztatás II.  

Foglalkoztatás 

II. 
        0,5       0,5   

11497-12 

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I.         2       2   

10163-12  

Gépészeti 

munkabiztonság 

és 

környezetvédelem 

Munkavédelem 1      1    

Elsősegély-

nyújtás 

gyakorlata 

 1      1   

10162-12 

 Gépészeti 

alapozó feladatok 

Gépészeti 

alapozó 

feladatok 

2,5      2    

Gépészeti 

alapozó  

feladatok 

gyakorlata 

 6,5      4,5   

10166-12  

Gépészeti kötési 

Gépészeti 

kötések alapjai 
2  1    3  2  
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feladatok Gépészeti 

kötések 

készítésének 

gyakorlata 

 3,5  3    4  4 

10165-12 

Épületlakatos 

feladatok 

Épületlakatos 

feladatok 
  4    3  2  

Épületlakatos 

feladatok 

gyakorlata 

   10  2  9  4 

10167-12 

Magasban végzett 

lakatos feladatok 

Magasban 

végzett lakatos 

feladatok  

    2    2  

Magasban 

végzett lakatos 

feladatok 

gyakorlata 

     4    4 

10168-12 

Szerkezetlakatos 

feladatok 

Szerkezetlakatos 

feladatok 
  2,5  2,5  2  2,5  

Szerkezet-

lakatos 

feladatok 

gyakorlata 

   5  12  5  12 

Összes óra 6 11 7,5 18 7 18 11,5 23,5 11 24 

Összes óra 17 140 25,5 140 25 35 160 35 
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HEGESZTŐ 34 521 06 

Szakmai 

követelmény-

modulok 

Tantárgyak 

Szakiskolai képzés közismereti oktatással Szakiskolai képzés közismereti oktatás nélkül 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 1. évfolyam 2. évfolyam 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

10162-12 

Gépészeti alapozó 

feladatok 

Gépészeti 

alapozó feladatok 
2,5  

 

  

 

  2  

 

  

Gépészeti 

alapozó feladatok 

gyakorlata  

 4      6   

10163-12 

Gépészeti 

munkabiztonság 

és 

környezetvédelem 

Munkavédelem 1      1    

Elsősegélynyújtás 

gyakorlat 
 1      1   

10180-12 

A hegesztés 

előkészítő és 

befejező 

műveletei 

Hegesztési 

alapismeretek 
1  2,5    2  2,5  

Hegesztési alap-

gyakorlatok 
 3  3  1,5  3  3 

11497-12 

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I.     2    2  

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.     0,5    0,5  

11500-12 

Munkahelyi 

Munkahelyi 

egészség és 
0,5      0,5    
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egészség és 

biztonság 

biztonság 

11453-12 

Bevontelektródás 

kézi ívhegesztő 

feladatok 

Hegesztési 

ismeretek I. 
  4    2,5    

Hegesztési 

gyakorlatok I. 
 4  5    8  2 

11455-12 

Fogyóelektródás 

védőgázas 

ívhegesztő 

feladatok 

Hegesztési 

ismeretek II. 
  3    3    

Hegesztési 

gyakorlatok II. 
   8    6  2 

11456-12 

Gázhegesztő 

feladatok 

Hegesztési 

ismeretek III. 
    4    4  

Hegesztési 

gyakorlatok III. 
     7    8 

11457-12 

Volfrámelektródás 

védőgázas 

ívhegesztő 

feladatok 

Hegesztési 

ismeretek IV. 
    2,5    2  

Hegesztési 

gyakorlatok IV. 
     7,5    9 

Összes óra 5 12 9,5 16 9 16 11 24 11 24 

Összes óra 17 140 25,5 140 25 35 160 35 
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IPARI GÉPÉSZ 34 521 04 

 Szakmai 

követelmény-

modulok 

Tantárgyak 

Szakiskolai képzés közismereti oktatással Szakiskolai képzés közismereti oktatás nélkül 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 1. évfolyam 2. évfolyam 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

11500-12 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

0,5  

 

  

 

  0,5  

 

  

11499-12 

Foglalkoztatás II.  
Foglalkoztatás II.     0,5    0,5  

11497-12 

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I.     2    2  

10162-12 

Gépészeti alapozó 

feladatok 

Gépészeti alapozó 

feladatok 
2      2    

Gépészeti alapozó 

feladatok gyakorlata 
 5      5   

10163-12 

Gépészeti 

munkabiztonság 

és 

környezetvédelem 

Munkavédelem 1      1    

Elsősegélynyújtás 

gyakorlata 
 1      1,5   
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10166-12 

Gépészeti kötési 

feladatok 

Gépészeti kötések 

alapjai 
  3,5    3  1  

Gépészeti kötések 

készítésének 

gyakorlata 

   2      2 

10173-12 

Anyagvizsgálatok 

és geometriai 

mérések 

Szakmai 

anyagismeret és 

anyagvizsgálat 

1,5  3    3  1,5  

Anyagvizsgálat és 

gépészeti mérések 

gyakorlata 

 5  4    9  1 

10177-12 

Gépelemek 

szerelési feladatai 

Gépelemek 

beállítása 
  3  3  3  3  

Mérések és 

beállítások 

gyakorlata 

   10  8  7  10 

10178-12 

Ipari gépész 

műveletek 

Fémmegmunkálások     3,5    3  

Üzembehelyezés 

gyakorlata 
     8    11 

Összes óra 5 12 9,5 16 9 16 12,5 22,5 11 24 

Összes óra 17 140 25,5 140 25 35 160 35 
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KAROSSZÉRIALAKATOS 34 525 06 

 Szakmai 

követelmény-

modulok 

Tantárgyak 

Szakiskolai képzés közismereti oktatással Szakiskolai képzés közismereti oktatás nélkül 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 1. évfolyam 2. évfolyam 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

Gyakorlati 

heti 

óraszám 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

11500-12 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

0,5   

  

    

  

    0,5   

  

    

11499-12 

Foglalkoztatás II.  
Foglalkoztatás II.         0,5       0,5   

11497-12 

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I.         2       2   

10163-12 

Gépészeti 

munkabiztonság 

és 

környezetvédelem 

Munkavédelem 
0,5            0,5        

Elsősegélynyújtás 

gyakorlata 
  0,5           1     

10162-12 

Gépészeti alapozó 

feladatok 

Gépészeti 

alapismeretek  2  3    3    

Gépészeti alapozó 

gyakorlat  9,5  3    7  5 

10166-12 

Gépészeti kötési 

feladatok 

Gépészeti 

kötésismeret   1    1    

Kötéskészítési 

gyakorlat    3  2  5   
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10483-12 

Általános 

vállalkozási 

feladatok 

Vállalkozási 

ismeretek 1        1    1   0,5    

A vállalkozás 

gyakorlata    1        1    1    1  

10487-12 

Karosszérialakatos 

feladatai 

Karosszérialakatos 

szakmai ismeret  2   5    6    5   8    

Karosszérialakatos 

szakmai gyakorlat        10   13    10   18  

Összes óra 6   11 9 16 9,5 16 11   24 11  24  

Összes óra 17 140 25 140 25,5 35 160 35 
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KŐMŰVES ÉS HIDEGBURKOLÓ 34 582 08 

 Szakmai 

követelmény-

modulok 

Tantárgyak 

Szakiskolai képzés közismereti oktatással Szakiskolai képzés közismereti oktatás nélkül 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 1. évfolyam 2. évfolyam 

elmélet

i heti 

óraszá

m 

gyakorlat

i heti 

óraszám 

ögy 

elmélet

i heti 

óraszá

m 

gyakorlat

i heti 

óraszám 

ögy 

elmélet

i heti 

óraszá

m 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

elmélet

i heti 

óraszá

m 

gyakorlat

i heti 

óraszám 

ögy 

elmélet

i heti 

óraszá

m 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

11500-12 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

0,5  

140 

  

140 

  0,5  

160 

  

11499-12 

Foglalkoztatás II.  

Foglalkoztatás 

II. 
    0,5    0,5  

11497-12 

Foglalkoztatás I. 

Foglalkoztatás 

I. 
    2    2  

10101-12  

Építőipari közös 

tevékenység 

Építőipari 

alapismeretek 
1,5  2  0,5  3  0,5  

Építőipari 

alapismeretek 

gyakorlat 

 1      1   

10275-12 

Falazás, vakolás 

Falazás, 

vakolás 
2  1,5  1  3  1  

Falazás, 

vakolás 

gyakorlat 

 6  3    8  4 

10274-12 

Beton és 

vasbeton 

szerkezetek 

Beton és 

vasbeton 

szerkezetek 

1  2  1  2  2  

Beton és 

vasbeton 
 3  5    9,5   
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szerkezetek 

gyakorlat 

10277-12 

Szigetelések 

Víz-, hő és 

hangszigetelés 
  2    1  1 

 

 

Szigetelések 

gyakorlat 
   5 

 

     5 

10276-12 

Hidegburkolási 

feladatok 

Hidegburkolás

i feladatok 
  

 

2  2  2  2  

Hidegburkolás

i feladatok 

gyakorlat 

   3  10  5  10 

10278-12 

Vegyes kőműves 

feladatok 

Vegyes 

kőműves 

feladatok 

    2    2  

Vegyes 

kőműves 

feladatok 

gyakorlat 

     6    5 

Összes óra 5 12  9,5 16 9  16 11,5  23,5  11 24 

Összes óra 17 140 25,5 140 25 35 160 35 
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52.  Tizedik évfolyamra épülő duális szakképzés (másodszakmás képzés) 

szakami programja 

GÉPI FORGÁCSOLÓ 34 521 03 

 Szakmai 

követelmény-

modulok 

Tantárgyak 

Szakiskolai képzés közismereti oktatás nélkül 

1. évfolyam 2. évfolyam 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

11500-12 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

0,5  

 

  

11499-12 

Foglalkoztatás II.  
Foglalkoztatás II.   0,5  

11497-12 

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I.   2  

10163-12 

Gépészeti 

munkabiztonság 

és környezet-

védelem 

Munkavédelem 1    

Elsősegélynyújtás 

gyakorlata 
 1   

10162-12 

Gépészeti 

alapozó feladatok 

Gépészeti 

alapozó feladatok 
2    

Gépészeti 

alapozó feladatok 

gyakorlata 

 4   

10173-12 

Anyagvizsgálatok 

és geometriai 

mérések 

Szakmai 

anyagismeret és 

anyagvizsgálat 

3    

Anyagvizsgálat 

és gépészeti 
 6   
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mérések 

gyakorlata 

10174-12 

Esztergályos 

feladatok 

Esztergálás 3,5  3  

Esztergálás 

gyakorlata 
 8  5 

10176-12 Marós 

feladatok 

Marás   4  

Marás gyakorlata  2  11 

10175-12 

Köszörűs 

feladatok 

Köszörülés 3  1,5  

Köszörülés 

gyakorlata 
 1  8 

Összes óra 13 22 11  24  

Összes óra 35 160 35 
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53.  Speciális szakiskola rész-szakképesítéseinek a szakmai programja 

 8. és/vagy előkészítő évfolyamra (9. évfolyam) épülő képzések 

A szakmák kiválasztásakor az volt a célunk, hogy kevésbé elméletigényesek és a térség munkaerőigényeinek megfelelőek legyenek. 

Tagintézményünk tanműhelyeiben és a gyakorlati képzőhelyeken az oktatás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak. A tanulók a szakképzési 

évfolyamokon – egyéni adottságaik függvényében – integráltan és szegregáltan vesznek részt. 

Az integráltan oktatott tanulók egyéni fejlesztését, felzárkóztatását gyógypedagógusok végzik fejlesztési terv alapján, egyéni órarend szerint. 

A 2013/2014. tanévtől kezdődően (az előkészítő évfolyam folytatásaként, ahol a szakmai alapozó tananyagtartalma a rész-szaképesítéstől függ) 

SÜTŐIPARI- ÉS GYORSPÉKSÉGI MUNKÁS  21 541 02 

Tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként szabadsáv nélkül 

 Szakmai követelmény-modulok Tantárgyak 

Heti óraszám 

10. évfolyam 11. évfolyam 

elméleti gyakorlati ögy elméleti  gyakorlati 

10939-12 Tésztafeldolgozás 

Tésztafeldolgozás és gépei 3  

70 

3  

Szakmai gyakorlat 1.  5  5 

10940-12 Kelesztés, vetés előkészítés 

Kelesztés és gépei 1  1  

Szakmai gyakorlat 2.  5  5 

10941-12 Sütés 

Sütés és berendezései 3  3  

Szakmai gyakorlat 3.  4  4 

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám  7  14 7  14  

Összes heti/ögy óraszám 21  70   21 
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KONYHAI KISEGÍTŐ 21 811 01 

 Heti óraszáma évfolyamonként szabadsáv nélkül 

 Szakmai követelmény-modulok Tantárgyak 

Heti óraszám 

9. évfolyam 10. évfolyam 

elméleti gyakorlati ögy elméleti  gyakorlati 

10044-12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem 

Általános élelmiszer-ismeretek, fogyasztóvédelem 4    

70  

   

Élelmiszerek csoportjai 2   2,5   

10049-12 

Konyhai kisegítés 

 

Előkészítési és ételkészítési alapismeretek  3    1   

Előkészítési és ételkészítési alapozó gyakorlat  12  3,5 

Előkészítési és ételkészítési alapozó üzemi gyakorlat       14  

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 9   12  3,5 17,5  

Összes heti/ögy óraszám 21  70   21 

Jelmagyarázat: ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 
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A 2014/2015. tanévtől kezdődően 

LAKÁSTEXTIL- KÉSZÍTŐ 21 542 01 

Tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként szabadsáv nélkül 

 Szakmai követelmény-modulok Tantárgyak 

Heti óraszám 

9. évfolyam 10. évfolyam 

elméleti gyakorlati ögy elméleti  gyakorlati 

10113-12 

Ruhaipari anyagvizsgálatok 

Ruhaipari anyag- és áruismeret 4    

70  

 2   

Anyagvizsgálatok gyakorlat    7   6 

10118-12 Lakástextíliák készítése 

Lakástextíliák gyártástechnológia  3    4   

Lakástextíliák készítése gyakorlat    7   9 

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám  7  14 6  15  

Összes heti/ögy óraszám 21  70   21 

Jelmagyarázat: ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 
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ASZTALOSIPARI SZERELŐ 21 543 01 

Tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként szabadsáv nélkül 

 Szakmai követelmény-modulok Tantárgyak 

Heti óraszám 

9. évfolyam 10. évfolyam 

elméleti gyakorlati ögy elméleti  gyakorlati 

11371-12 

Biztonságos munkavégzés 

Biztonságos munkavégzés alapjai 1    

70  

1    

Biztonságos munkavégzés gyakorlata    1    1 

10224-12 

Alapvető tömörfa megmunkálás 

Faipari szakmai és gépismeret  3    3   

Faipari szakmai gyakorlat   6     6 

10225-12 

Asztalosipari szerelés 

Asztalosipari szerelési ismeretek 3    3    

Asztalosipari szerelési gyakorlat   7    7  

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám  7  14 7  14  

Összes heti/ögy óraszám 21  70   21 

Jelmagyarázat: ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 
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FAIPARI GÉPKEZELŐ 21 543 02 

Tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként szabadsáv nélkül 

 Szakmai 

követelmény-

modulok 

Tantárgyak 

Heti óraszám 

9. évfolyam 10. évfolyam 

elméleti gyakorlati ögy elméleti  gyakorlati 

11371-12 

Biztonságos 

munkavégzés 

Biztonságos 

munkavégzés 

alapjai 

1  

70 

1  

Biztonságos 

munkavégzés 

gyakorlata 

 1  1 

10224-12 

Alapvető tömörfa 

megmunkálás 

Faipari szakmai 

és gépismeret 
3  3  

Faipari szakmai 

gyakorlat 
 6  6 

10228-12 

Gépkezelés 

Gépkezelési 

ismeretek 
3  3  

Gépkezelési 

gyakorlat 
 7  7 

Összes heti elméleti/gyakorlati 

óraszám 
 7 

 14 
7  

14  

Összes heti/ögy óraszám 21  70   21 

Jelmagyarázat: ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 
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VÁJÁR 34 544 01 

Szakmai követelmény-

modulok 
Tantárgyak 

Szakiskolai képzés közismereti oktatással 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti óraszám 
ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti óraszám 
ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

Gyakorlati 

heti óraszám 

11500-12 Munkahelyi 

egészség és biztonság 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 
0,5  

 

  

 

  

11499-12 Foglalkoztatás 

II. 
Foglalkoztatás II.     0,5  

11497-12 Foglalkoztatás 

I. 
Foglalkoztatás I.     2  

10163-12 

Gépészeti 

munkabiztonság és 

környezetvédelem 

Munkavédelem 0,5      

Elsősegélynyújtás 

gyakorlata 
 0,5     

10162-12 

 Gépészeti alapozó 

feladatok 

Gépészeti alapozó 

feladatok 
3+1,5      

Gépészeti alapozó 

feladatok gyakorlata 
 5     

10099-12 Ácsszerkezetek 1      
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Ácsszerkezetek Ácsszerkezetek építése 

gyakorlat 
 5     

10194-12 Bányagépek 

működtetése 

Bányászati termelőgépek    3    

Bányászati termelőgépek 

üzemeltetése gyakorlat 
   8+1  3+1 

11419-12 Bányagépek 

kezelése 

Bányagép-kezelési 

ismeretek 
  3    

Bányagépkezelés 

gyakorlata 
   8+1  3+1,5 

10199-12 

Termelési feladatok 

Bányászati termelés   1  4,5  

Bányászati termelés 

gyakorlat 
     10 

Összes óra 6,5 10,5 7 16+2 7 16+2,5 

Összes óra 14,5+2,5 140 23+2 140 23+2,5 
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2015/2016. tanévtől, FELNŐTTOKTATÁS, ESTI MUNKAREND 

HEGESZTŐ 34 521 06 

Szakmai 

követelmény-

modulok 

Tantárgyak 

Szakiskolai képzés közismereti oktatás nélkül 

1. évfolyam 2. évfolyam 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

10162-12 

Gépészeti alapozó 

feladatok 

Gépészeti 

alapozó feladatok 
1  

 

  

Gépészeti 

alapozó feladatok 

gyakorlata  

 3   

10163-12 

Gépészeti 

munkabiztonság 

és 

környezetvédelem 

Munkavédelem 0,5    

Elsősegélynyújtás 

gyakorlat 
 1   

10180-12 

A hegesztés 

Hegesztési 

alapismeretek 
1  1  
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előkészítő és 

befejező műveletei 

Hegesztési alap-

gyakorlatok 
 2  2 

11497-12 

Foglalkoztatás I. 

Foglalkoztatás I.   1  

11499-12 

Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II.   0,5  

11500-12 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

0,5    

11453-12 

Bevontelektródás 

kézi ívhegesztő 

feladatok 

Hegesztési 

ismeretek I. 
1,5    

Hegesztési 

gyakorlatok I. 
 3  2 

11455-12 

Fogyóelektródás 

védőgázas 

ívhegesztő 

feladatok 

Hegesztési 

ismeretek II. 
1,5    

Hegesztési 

gyakorlatok II. 
 5  2 
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11456-12 

Gázhegesztő 

feladatok 

Hegesztési 

ismeretek III. 
  2  

Hegesztési 

gyakorlatok III. 
   4 

11457-12 

Volfrámelektródás 

védőgázas 

ívhegesztő 

feladatok 

Hegesztési 

ismeretek IV. 
  1,5  

Hegesztési 

gyakorlatok IV. 
   4 

Összes óra 6 14 6 14 

Összes óra 20 80 20 
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VÁJÁR 34 544 01 

 

 

Szakmai követelmény-modulok Tantárgyak 

Szakiskolai képzés közismereti oktatás nélkül 

1. évfolyam 2. évfolyam 

elméleti heti 

óraszám 

gyakorlati heti 

óraszám 
ögy 

elméleti heti 

óraszám 

gyakorlati heti 

óraszám 

11500-12 Munkahelyi egészség és 

biztonság 
Munkahelyi egészség és biztonság 0,5  

 

  

10163-12 

Gépészeti munkabiztonság és 

környezetvédelem 

Munkavédelem 0,5    

Elsősegélynyújtás gyakorlata  0,5   

10162-12 

 Gépészeti alapozó feladatok 

Gépészeti alapozó 

feladatok 
1    

Gépészeti alapozó 

feladatok gyakorlata 
 3,5   

10099-12 Ácsszerkezetek 

Ácsszerkezetek 1    

Ácsszerkezetek építése gyakorlat  2   

10194-12 Bányagépek működtetése 

Bányászati termelőgépek  1,5  2  

Bányászati termelőgépek 

üzemeltetése gyakorlat 
 4  3 
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11419-12 Bányagépek kezelése 

Bányagép-kezelési ismeretek 1,5    

Bányagépkezelés gyakorlata  4  3 

10199-12 

Termelési feladatok 

Bányászati termelés   4  

Bányászati termelés gyakorlat    8 

Összes óra 6 14 6 14 

Összes óra 20 160 20 
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54. A HÍD II képzés szakmai programja 

 

HÍD II program rész-szakképesítései 

TEXTILTERMÉK-ÖSSZEÁLLÍTÓ 21 542 02 

 Szakmai 

követelmény-

modulok 

Tantárgyak 

Heti óraszám 

H/II/1 

évfolyam 

H/II/2 

évfolyam 

elméleti gyakorlati ögy elméleti  gyakorlati 

10113-12 

Ruhaipari 

anyagvizsgálatok 

Ruhaipari anyag- 

és áruismeret 
 1   

105  

 1   

Anyagvizsgálatok 

gyakorlat 
   0,5     

10114-12 

Ruhaipari 

gyártmánytervezés 

Ruhaipari 

gyártás-

előkészítés 

 1    1   

Szakrajz 0,5    1   

Szakrajz 

gyakorlat 
 2  4 

10115-12 

Textiltermékek 

összeállítása 

Textiltermékek 

készítése 
0,5    1,5   

Textiltermékek 

készítése 

gyakorlat 

   2   6  

Összes heti elméleti/gyakorlati 

óraszám 
3  

4,5  
4,5  

10  

Összes heti/ögy óraszám 7,5  105  14,5  
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ASZTALOSIPARI SZERELŐ 21 543 01 

Szakmai 

követelmény-

modulok 

Tantárgyak 

Heti óraszám 

H/II/1 

évfolyam 

H/II/2 

évfolyam 

elméleti gyakorlati ögy elméleti  gyakorlati 

10227-12 

Biztonságos 

munkavégzés 

Biztonságos 

munkavégzés 

alapjai 

0,5  

105  

0,5  

Biztonságos 

munkavégzés 

gyakorlata 

   1  1 

10224-12 

Alapvető tömörfa 

megmunkálás 

Faipari szakmai 

és gépismeret 
1  3  

Faipari szakmai 

gyakorlat 
 2  6 

10225-12 

Asztalosipari 

szerelés 

Asztalosipari 

szerelési 

ismeretek 

1  1  

Asztalosipari 

szerelési 

gyakorlat 

 2   3 

Összes heti elméleti/gyakorlati 

óraszám 
2,5 

5 
4,5 

10 

Összes heti/ögy óraszám 7,5 105  14,5 
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"Ha a gyerekek kritizálva élnek  

megtanulnak megbélyegzettnek lenni,  

ha a gyerekek ellenségeskedésben élnek,  

megtanulnak veszekedni,  

ha a gyerekek kicsúfolva élnek, 

megtanulnak szégyenlősnek lenni,  

ha a gyerekek megszégyenítve élnek,  

megtanulják bűnösnek érezni magukat,  

ha a gyerekek toleráns légkörben élnek,  

megtanulnak türelmesnek lenni,  

ha a gyerekek bátorítva élnek,  

megtanulnak bízni,  

ha a gyerekek dicsérve élnek,  

megtanulják megbecsülve érezni magukat,  

ha a gyerekek méltányosságban élnek,  

megtanulják az igazságot,  

ha a gyerekek biztonságban érzik magukat,  

megtanulnak hittel élni, 

ha a gyerekek megerősítve élnek 

megtanulják magukat szeretni,  

ha a gyerekek elfogadva és barátságban élnek,  

megtanulják megtalálni a szeretetet a világban." 

 (Dorothy Law Holte) 

Bevezetés 

Oktatáspolitikánk egyik prioritása a nevelés. Az iskolai feladatok meghatározásánál is fontos 

hangsúlyt kap. Manapság, amikor a tanulók otthoni nevelésére egyre kevesebb idő jut, a 

neveléssel-oktatással foglalkozó intézményeknek fokozott figyelmet kell fordítani a nevelési 

feladatok ellátására.  Különösen igaz ez a közösségi nevelés egyik legfontosabb színterére, a 

kollégiumra. E cél megvalósulása érdekében adta ki az Oktatási Minisztérium a Kollégiumi 

nevelés országos programját (46/2001. XII.22., 44/2002. VI.18. OM rendelet). A Pedagógiai 

Program átdolgozásakor figyelembe vettük A kollégiumi nevelés országos alapprogramját 

tartalmazó 59/2013.(VIII.9.) EMMI rendeletet és a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletet a 
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nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról. A 

Köznevelési törvény is külön paragrafusban szabályozza ezt a feladatot (17.§). A 26.§ (4) 

bekezdése előírja, hogy a többcélú intézmény egyes feladatai ellátásához kollégiumi 

pedagógiai programot használ. 

A törvényi kötelezettség teljesítése mellett tantestületünk számára is fontos, hogy a 

kollégiumi nevelés kiemelt terület legyen pedagógiai programunkban. A kollégium az egyik 

legfőbb szövetségese az iskolai intézményegységeknek. A közös alapelvek alapján 

megfogalmazott nevelési-oktatási céljaink csak együtt, egymást segítve valósulhatnak meg.  

Helyzetfeltárás  

Kollégiumunk eredetileg arra szerveződött, hogy a komlói szakközépiskolát választó diákok 

számára biztosítson otthont, ellátást és jó színvonalú nevelést. 

A társadalmi, majd a város középfokú intézményeit érintő változások (belső szakmai, később 

a szervezeti) nyomán jelentősen visszaszorult a távolabbi településekről Komlón, középfokon 

tanuló diákság. 

A beiskolázás erőteljesen a városi, s ezt kiegészítendő a Hegyhát településein általános iskolát 

végzők felé irányul. Emiatt a kollégium, mint szükséges háttér és partner súlytalan, 

“mellékes” lett. 

A kollégium vonzerejét egyre nehezebb elhitetni olyan diákokkal, kik bejárók is lehetnek, és 

így mérlegelik a bentlakással járó kötöttséget, fegyelmet és követelményt. Több ilyen 

helyzetű tanuló az otthon uralkodó rossz körülmények miatt vállalja a kollégista létet. Saját 

belátása vagy a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat javaslata alapján. 

A kollégisták összetétele: 

36% Érettségit adó képzésben tanul (9-12. évfolyam) 

52% Szakiskolás, szakmát tanul vagy speciális képzést kap 

4% OKJ-s közép- vagy felsőfokú szakképzésben tanul 

8% Pécs, Sásd iskoláiba jár 

Kollégiumunkban szociokulturálisan deprivált családok gyermekei laknak, s így jelentős azon 

tanulók száma, akik hátrányos és/vagy veszélyeztetett helyzetűek. 
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Azt tapasztaljuk, hogy a középiskolába lépés óta sodródnak. Sokuknak az iskola egyenlő a 

kudarcokkal, az esélytelenség színtere. Komoly erőfeszítés és nevelőmunka megtartani őket 

az oktatásban, valamint elfogadható viselkedésre, kapcsolatokra eredményesen tanítani őket. 

Az iskola nem tudja kezelni a szocializációs hátrányokat s az ebből fakadó viselkedést, 

motiválatlanságot, ezért igyekszik “megszabadulni” az ilyen diákoktól. 

Kollégistáink 3%-a állami gondoskodásban, lakásotthonokban él. (Vannak szüleik!) 

Sok diáknak igen nehezen fizetik be az étkezési hozzájárulást. A kollégisták 15-20%-a 

állandó fizetési hátralékban van. 

A kollégiumba érkező 14 éves (bár egyre idősebb, mert már más iskolákban is próbálkozott) 

helyzete nehéz, mert 

- a megszokott környezetből egy újba kerül, 

- általában az otthon keveset követelt, sok gyerek “szabadon nevelődött”, 

- nagyok az általános műveltségbeli, kulturális hátrányai, 

- iskolaválasztását a kényszer, a tudatosság hiánya jellemzi, 

- tanulási nehézségekkel küzd – akár ambíciói ellenére is, 

- a középiskolai első tapasztalatait az eredménytelenség jellemzi s ez újabb problémák 

forrása lesz. 

A diákoknak ekkor jelentős támogatásra, biztatásra és segítségre van szüksége, hiszen 

kezdetben helytállni akarás és küzdőszellem jellemzi őket. Közben kiderül: tanulási 

módszereik nem alakultak ki, vagy rosszak; határozott életcéljuk, motivációjuk alig van, a 

családi háttér ingatag, válságokkal teli. Az iskolában sikertelennek érzik magukat.  

A korosztály helyzetének általános jellemzői 

- Lazulnak a családi kötelékek, megnő a kortárskapcsolatok szerepe.  

- A családok légköre nem elég biztonságos (fenyegető válások, szétköltözések, korai 

halálesetek, munkanélküliség, rokkantság), ezért fokozódik a diákok érzelmi stabilitás 

utáni vágya (korai kötődés a másik nemhez). 

- A fiúk számára kevés a modern férfias azonosulási minta. 

- Csökken a fiatalok aktivitása, kreativitása, a mindennapi élethelyzetekhez nincs elég 

realitásérzékük. 

- Jövőjüket nem látják biztonságosnak, válságtól és hivatásbeli reménytelenségtől 

félnek.  

A szakmai képzést választó régi (érettségizett) és új kollégistáknál az idő meghosszabbodása 

révén lehetőség nyílna a jobb, személyesebb időfelhasználáshoz és a személyes aktivitás 
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növeléséhez. Gondot okoz azonban a szabadság nagyfokú akarása (minden korlátozás 

elvetése) és a napi tanulás helyett, annak hiányában fellépő "demonstratív henyélés"*, az 

unalom és semmittevés.  

A kollégium e felvázolt helyzeten csak sajátos eszközeivel tud javítani. A megoldást csak az 

iskolával együttesen kidolgozott fejlesztő programokkal érheti el. 

Feltételeink 

Humán erőforrás 

3 fő kollégiumi nevelő, 1 fő pedagógiai asszisztens jó, korrekt emberi és szakmai 

együttműködésben dolgozik, elkötelezetten munkája iránt. 

Végzettség, szakképesítés szerint: 

1 fő főiskola + egyetemi végzettségű 

(egészségügyi szakoktató + pedagógia) 

és közoktatási vezetői 

szakvizsgával 

rendelkezik 

2 fő 

(ebből 1 

fő férfi) 

főiskolai végzettségű 

(műszaki oktató) 

 

1 fő pedagógiai asszisztens (középfokú) Éjszakai felügyeletet lát 

el 

A nevelőtestület szaktárgyi–pedagógiai felkészültsége megfelelő. Innovatív, mert sokféle új 

kezdeményezés, módszer forrása. Gazdag pályázati múlttal rendelkezik. 

A továbbképzés javasolt irányai: 

- pedagógiai módszertani, 

- nevelőtanári kurzusok, 

- felsőfokú asszisztensi, 

- számítástechnikai. 

 

  

                                                 

* Thorstein Veblen 
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Tárgyi–dologi feltételek, környezeti jellemzők 

A kollégium a Szakiskola épületének felső két szintjén található. Szobáink 4 ágyasak, 

zuhanyzóval, mosdóval felszereltek. 

A kollégiumi klub a közösségi összejövetelek, a játékok és beszélgetések színhelye. A napi 

testmozgást biztosítja az itt felállított pingpongasztal, a konditerem és az udvaron játszható 

labdajátékok. Jó időben – korlátozottan – használhatjuk az iskola sportpályáját, heti egy 

alkalommal pedig tornatermi foglalkozásokat tarthatunk. 

Önálló tanulótermünk nincs, az iskola 2 tantermét használjuk. Pályázati pénzből sikerült egy 

könyvtár-tanulóterem kialakítása, ahol 4 számítógép, modern digitális eszközök (projektor, 

nyomtató), lexikonok segítik a felkészülést, illetve előadások, foglalkozások megtartására is 

alkalmas. 

Kiscsoportos foglalkozásokra szintenként 1-1 kisebb klubszoba is rendelkezésre áll. 

Szakköri foglalkozások: 

 Reformkonyha  (5-15 fő) 

 Kézműves és kézimunka (5-12 fő) 

 Biblia-kör (5-7 fő) 

 Sport (15-20 fő) 

 Randevú Klub (15-25 fő) 

Eszközeink átlagosak, az elmúlt évek pályázatai segítségével lett számítógépünk, LCD tv-nk, 

videó és DVD- lejátszó, digitális kamera, fényképezőgép, projektor. 

A szobák, folyosók az átköltözéskor voltak meszelve. Rossz a belső világítás. Kevés az asztali 

lámpa, kisszekrény. A klubszobák berendezése szegényes, elhasználódott. 

Az ablakok hőszigetelése rossz. 

Az intézmény profilja, működési hagyományai 

Kollégiumunk olyan iskolához közeli otthon, melyet meleg emberi közösség és ösztönző 

kulturális légkör jellemez. 

Meghatározó funkciónk a biztonságot nyújtó otthonos közeg kialakítása és fenntartása, 

melyben életmódra tudatosan felkészítő értékorientáció folyik. Célunk, hogy egyaránt 

segítsük kollégistáink egyéni kibontakozását, sikerét, önfejlesztését, valamint közösségi 

tudatuk kialakulását. 

Céljaink megvalósulását szolgáló eszközök 

- Otthont, ellátást, biztonságot és védelmet nyújtunk. 

- Megteremtjük a tanuláshoz, művelődéshez szükséges optimális feltételeket. 
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- Diákjainknak lehetőséget adunk, hogy jogaikkal élhessenek, és felkészülhessenek 

a magasabb rendű szociális funkciók ellátására. 

- Biztosítjuk, hogy programjaink aktív részeseként önképzésüket, önművelődési 

igényeiket megalapozzák. 

- Biztosítjuk, hogy tanulási, kulturális és művelődésbeli lemaradásait minden 

kollégista behozhassa.  

A nevelőiskola elveit alkalmazva és saját hagyományainkat követve az együttes lét olyan 

szervezettségét biztosítjuk, amely az önérdeken túlmutat, és a helytállás fegyelmére szoktat. 

Nem a teljesítmény, hanem a teljesítők a fontosak.  

A társadalom minősítésének alapja – A mit tesz? Mit alkot? Mit követ el? kérdéskörök által – 

a magatartás és a tevékenység eredményességének megítélése. A hétköznapok történései erre 

készítenek fel minden itt lakó diákot. 

A kollégium programkínálatát az alábbi nevelőtevékenységek cél–feladat meghatározása 

alapján szervezzük: 

A tanulási–önművelődési kultúra fejlesztése 

Ezen belül:  

- szakkörök 

- önképzőkörök, 

- témahetek, 

- egyéni tanulástechnika, 

- hagyományos és korszerű információhordozók használata, 

- az eredményes tanuláshoz szükséges képességek, készségek fejlesztése, 

- versenyek, vetélkedők. 

Munkakultúra fejlesztése 

Ezen belül: közösségért végzett feladatok: 

- szakkör (háztartástan), 

- a tanulással összefüggő munkavégzés, 

- kézügyesség, kreativitás – szakkör, akciók, 

- önkiszolgáló tevékenység. 

A társas lét, közösségi együttműködés, az emberi kapcsolatok kultúrájának fejlesztése 

Ezen belül: klubprogramok 

- személyiségfejlesztő kurzusok, 

- „társas lény” programsorozat, 
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- “óvd, védd magad!”, „Te is más vagy, te sem vagy más” témahetek, 

- Illemszabályok, 

- hon- és népismeret, 

- kirándulások, túrák, 

- közös ünnepek, rendezvények. 

Kompetenciafejlesztés 

A kollégium (2 tanulócsoporttal, 2 megvalósító pedagógussal, egy fő szakmai vezetővel) , a 

2009/2010-es tanévben részt vett a TÁMOP 3.1.4 „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő 

hozzáférés – Innovatív intézményekben” c. pályázat megvalósításában. 

A kollégium számára kötelezően fejlesztendő kompetenciaterületek: 

- A szociális, életviteli, környezeti kompetenciák 

- Életpálya - építési kompetenciák 

A projekt keretében megvalósult intézményi innovációk: 

- Elkészült a 9-10. évfolyamok számára kötelezően előírt nevelési csoportfoglalkozások 

- a kompetencia fejlesztés módszereivel, modul rendszerben tervezett és 

megvalósított- komplex dokumentációja (a Kollégiumi Nevelés Országos 

Alapprogramjában tartalom és óraszámok szerint), 11-12. évfolyamok számára 

életpálya-építési tematika szakköri keretekben 

- Megvalósult három témahét, két projekt, egy modul 

- A foglalkozások 25%-ában IKT-s eszközöket alkalmazott tanár és diák, 50%-ában IPR 

módszereket alkalmaztunk 

Összegzés 

A kollégium regionális feladatot lát el. Otthonos környezete nem lehet értelmetlen 

korlátozásokkal teli. A megtartó-képesség, a tudás-, érték- és kultúraközvetítés ingergazdag 

környezetet feltételez, amely fejleszt, szabaddá tesz és motivál.  

Jövőkép 

"Ha az embert olyannak vesszük, mint amilyen, rosszabbá tesszük, de ha olyannak vesszük őt, 

amilyennek lennie kell, akkor azzá tesszük, amivé lehetne" (Goethe) 

A kollégiumnak olyan infrastruktúrával kell rendelkeznie, amely megteremti – a jogszabályi 

előírásoknak megfelelően – a nyugodt tanulás, önálló ismeretszerzés korszerű eszköztárát; a 

kulturális, sport és egyéb szabadidős tevékenységek, valamint a diák- és szakkörök 

működésének feltételeit. 
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Ehhez megfelelő pedagógiai környezet is kell, jól képzett és gyermekközpontú 

pedagógusokkal, olyan légkörrel, amelyben lehetőség nyílik a szociális készségek 

fejlesztésére is. Ebben a helyzetben még az elkerülhetetlen konfliktusok is - a felnőtt által jól 

irányított dialógussal - feloldhatókká válnak. A szellemi környezet alkotó, sokszínű, tagolt és 

differenciált. Kollégiumunk nevelői azon munkálkodnak, hogy a mai kor e-világát támogató 

informatikai eszközök és működési feltételek a kollégiumi nevelők és diákok sokoldalú 

tevékenységének szolgálatába álljanak. 

Alapelvünk: minden gyerek kaphassa meg a neki megfelelő nevelést, gondoskodást. 

A jó feltételeken jól felépített nevelési rendszer hatására a szülők és diákok is átélik az esély 

akarását, a társadalmi mobilitás kívánását, és cselekszenek is ennek megvalósulása érdekében. 

Az iskolai intézményegységek érdemes partnerként tekintenek a kollégiumra. Tudják, hogy a 

nevelési és oktatási feladatok megvalósításában, a diszfunkciók kompenzálásában a legjobb 

szövetségesük a kollégium. 

A nevelő-oktató munkánkban továbbra is jelen lesznek, ill. beépülnek azok az új fejlesztő 

törekvések, amelyek lehetővé teszik a korszerű pedagógiai tartalmak és módszerek 

adaptálását (TÁMOP). 

Küldetésnyilatkozat és alapelvek 

A kollégium az emberi viszonylatoknak, kapcsolatoknak, együttműködési területeknek és 

konfliktusoknak egyik színtere. A nevelés ma már nem az egyetlen nagyhatalmú 

értékközvetítő, nem statikusak a bennünket körülvevő társadalmi–gazdasági viszonyok, és 

nehéz egy egész életre szólóan érvényes magatartási–viselkedési szabályt közvetíteni, 

tanítani.  

A kollégiumi nevelésben mégis szükséges egyfajta dinamikus stabilitás. Mi, itt 

dolgozó és ezt a pedagógiai munkát felvállaló kollégiumi tanárok hisszük, hogy kollégiumunk 

olyan alkotó pedagógiai – emberi – szellemi környezet, amely képes a folyamatos 

megújulásra; értéket és nemes hagyományt őriz. A mindennapokban érvényesülő hatás- és 

eszköztárával szolgálja az itt élő diákság érdekeit.  

Hiszünk abban, hogy olyan eredményesen működő kollégiumot, valós diákéletteret tudunk 

fenntartani, amely nyitott a szűkebb és tágabb társadalmi környezetre, és ésszerűen 

alkalmazkodik a megrendelők és fenntartók gyermekközpontú elvárásaihoz.  
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A nevelőmunka, a kollégiumi életrend alapelvei 

- A “második otthon” érzésének kialakítása, optimális, nyugodt feltételek 

megteremtésével.  

- Megfelelő nevelői háttér, jó tárgyi feltételek biztosítása a diákok iskolai 

megfeleléséhez, művelődéséhez, korszerű ismeretszerzéséhez. Szükségletek szerinti 

módon differenciált szolgáltatás nyújtása. 

- Ingergazdag környezet (tárgyi és szubjektív) működtetése a tudás-, érték- és kultúra 

közvetítéséhez. 

- A kölcsönös bizalomra építő, szolidáris viselkedés és érintkezési mód a 

mindennapokban. 

- Az alapvető, hagyományos erkölcsi normák közvetítése a nevelési folyamatban. 

- Be- és elfogadó környezet megteremtése. 

A tanulók életrendjére, tanulásuk, szabadidejük szervezésére vonatkozó pedagógiai 

elvek 

Az életrend- életvitel alapelvei 

- Jogok tiszteletben tartása. 

- Szoros együttműködés a családdal, iskolával. 

- Minden tevékenységben, nevelői hatásban támaszkodás az életkori és egyéni 

fejlődésbeli sajátosságokra. 

- Kölcsönös bizalomra, személyességre épülő életszerű közeg fenntartása. 

- A kezdeményezőkészség támogatása, önszerveződés segítése, hagyományok őrzése. 

- Ember és természet humanizált kapcsolatának megjelenítése. 

A tanulás, munkavégzés alapelvei 

- Nyugodt légkör, a tanulás technikai feltételeinek biztosítása. 

- Az egyéni eredményesség támogató segítsége. 

- A diákok rászorultsága, egyéni igényei és adottságai alapján való fejlesztés, segítés és 

teljesítményfokozás. 

- A felfedezett reális adottságok és képességek tudatosítása, pozitív megerősítése. 

- A teljesítmény rendszeres értékelése. 

- A művelődés, ismeretszerzés, önművelődés feltételeinek széles körű megteremtése. 

A tehetségvédelem, tehetséggondozás alapelvei  

- A tevékenységrendszerben lehetőségek teremtése a tehetség megmutatkozásához. 



170 

 

- A tehetséggondozásban együttműködés kialakítása az intézményegységekkel vagy 

más érintettel, akik részt vesznek a tehetséges kollégista fejlesztésében.  

A hátránykompenzáció alapelvei 

- Szociális, életviteli és környezeti kompetencia programcsomag adaptálása, 

modulelemeinek beépítése a nevelési tervbe 

- A hátrány-típusok meg- és felismerése.  

- A valóságos igények szerint egyéni és/vagy kiscsoportos programok működtetése. 

Pályaorientációs tevékenység, az önálló életkezdés támogatásának alapelvei 

- Életpálya-építési kompetencia programcsomag adaptálása, modulelemeinek beépítése 

a nevelési tervbe 

- Egyénre szabott pályaorientáció. 

- Gyakorlati segítség az önálló életkezdéshez.  

- Szükséges praktikák megtanítása. 

A szabadidő alapelvei 

- A tevékenységek biztosítsák a siker érzését a diáknak. 

- Sokféleség, színes kínálat és kötetlen választás.  

- Önművelődésre, minőségi életre nyitottság. 

- Hagyományőrzés. 

- Az írott és elektronikus információhoz (könyvtár, Internet) való hozzáférhetőség. 

- Kedvező tárgyi kultúra biztosítása. 

- Olyan értékelés (egyéni minősítés) alkalmazása, mely tájékoztatja a szülőt, iskolát és 

egyben inspirálóan hat a diák jövőbeni viselkedésére. 

A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja 

- Az Arany János Kollégiumi Program keretében speciális illetve személyre szabott 

feltételrendszer megteremtésével, a személyes adottságokhoz és szükségletekhez 

igazított közvetlen pedagógiai segítséggel törekszünk a tanulók tehetségének minél 

teljesebb kibontakoztatására illetve fejlesztésére, ezzel hozzásegítve őket az érettségi 

bizonyítvány megszerzéséhez. 

- A Programot kifutó rendszerben, egyéni szerződéskötéssel működtetjük. 

- Az AJKP megvalósításának szakmai hátteréül az Alapprogram 5. sz. melléklete 

szolgál, a feladatokat az általános nevelési elveinkhez igazítottan látjuk el. 
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Hézagelemzés és célmeghatározás 

Hézagelemzés 

Érdekünk és mindent meghatározó elvárásunk, hogy kijelöltessen a kollégium végleges helye 

és befogadói létszáma. 

Olyan környezetben kell dolgoznunk, ahol a törvényi elvárások, nevelési eljárások, 

hagyományok és új kezdeményezések feltételei nem “ami van”, hanem a tartalomhoz kívánt 

infrastruktúra. 

Az elérni kívánt állapothoz képest: 

- Legyen a tanulók szükségleteit kielégítő tárgyi környezet.  

- A kollégium affektív légköre jó, ennek megtartása fontos. 

- Javítani kell a kognitív légkört, hogy erőteljesebben érvényesüljön a hasznos 

tevékenységre, az erőfeszítéssel szerzett tudásra, az érdeklődés erőteljesebb 

ösztönzésére ható nevelésünk. 

- A kollégium morális légkörének erősítése is fontos, a diákok erkölcsi–akarati 

tényezőinek pozitív változtatása, a felelősség erőteljesebb vállalására nevelés. 

- A demokratizmus megtartása és arra való nevelés, az önszerveződő, önigazgató 

képességek fejlesztése. 

- A környezettudatos magatartás jobb elősegítése. 

- Erősíteni kell az összetartozást, a baráti–kooperációs készségeket, lehetőséget adni a 

szociális készségek, technikák napi gyakorlására. 

Célmeghatározás 

- A tanulás, a kultúraközvetítés jó színvonalú biztosítása, amelynek révén hozzájárulunk 

a diák érdeklődésének felkeltéséhez, műveltsége és világképe harmonikus 

fejlesztéséhez. 

- A halmozottan hátrányos helyzetű kollégisták gondjainak enyhítése, kompenzálása, 

kiegyenlítése (szociális, értelmi, kulturális téren).  

- A diákok szociális és érzelmi biztonságának megteremtése. 

- A teljesítőképesség megalapozása, fejlesztése, az ehhez szükséges háttér 

megteremtése. 

- A konstruktív életvezetésre való alkalmasság kialakítása. 

- A társadalmi beilleszkedés segítése, humanista értékrend közvetítése. 

- Értelmes, rugalmas emberi rend és fegyelem. 

- Az önkormányzatiság és közösségi felelősségvállalás kialakítása, megalapozása. 



172 

 

- Egészséges életmódra nevelés. Felkelteni az egészséges életvitel igényét és képessé 

tenni a diákokat a tanuláshoz és munkához szükséges fizikai és szellemi erőfeszítésre 

(Lásd a közös egészségnevelési programot!). 

- Nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó diákok ragaszkodásának megőrzése 

szülőföldhöz, anyanyelvhez, hagyományokhoz (Lásd a közös német nemzetiségi 

programot!). 

- A tehetséges diákok segítése sajátos napirend, feltételrendszer és szereplési 

lehetőségekkel. 

Kiemelt nevelési feladatok 

“A kultúra nem tudás, nem művészi produkció, hanem életet szabályzó elv.” 

(Németh László) 

A kollégiumban zajló nevelési tartalmak  

- Kognitív képességek fejlesztése. 

- A szociokulturális hátrányok csökkentése.  

- Pályaorientáció, a munkakultúra fejlesztése. 

- Az önmegvalósítás segítése. 

- Egészséges életmód, testi–lelki egészség megalapozása, igényének kialakítása. 

- Felkészítés társadalmi szerepekre, a szociális kompetencia fejlesztése. 

- Digitális kompetenciák fejlesztése, eszközök használata 

Fejlesztési tervek 

A tanulási és gondolkodási kultúra fejlesztése 

Fejlesztési követelmények: 

A tanuló 

- Legyen tisztában az eredményes tanuláshoz szükséges tulajdonságokkal, 

képességekkel, önmaga ismeretével. 

- Legyen képes megfelelő tanulástechnika elsajátítására. 

- Képességeinek megfelelően akarjon és tudjon teljesíteni. 

- Legyen igénye az önművelődésre, önképzésre. 

- Ismerje a kollégium és a közművelődési és kulturális intézmények kínálatát, 

lehetőségeit. 

Tevékenységek: 

- Tanulás-módszertani egyéni és kiscsoportos foglalkozások. 
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- Napi rendszeresen ellenőrzött és irányított stúdium. 

- A lemaradóknak egyéni tanulási program kidolgozása. 

- Diákkörök működtetése (szaktárgy illetve témacsoport köré). 

- Tréningek szervezése (önismeret, kommunikáció). 

- Vetélkedők (műveltségi, kulturális). 

- Könyvtári programok, foglalkozások. 

- IKT eszközök használatának beépülése a mindennapi tevékenységekbe 

Felzárkóztatás, a pályaorientáció segítése 

Fejlesztési követelmények: 

A tanuló 

- Tudatosan készüljön választott pályájára, ehhez ismerje önmagát is 

- Rendelkezzen ismeretekkel a választott iránnyal, szakmával kapcsolatosan. 

- Legyen teljesítőképessége.  

- Eredményes pályaválasztása érdekében a pályaválasztás pszichés, valamint szellemi, 

fizikai összetevőinek, folyamatos feltárása, tudatosítása szükséges. 

- Segítség, hogy felismerje a diák a maga képességei és a választott pálya 

megfelelésének kritériuma alapján az esélyt és teendőket. 

- Pályaismereti foglalkozások (humán és egészségügy, szolgáltatások, rendvédelem…). 

- Továbbtanulásra való felkészítés. 

- Tanulás-módszertani ismeretekkel 

- A vizsgahelyzet tudatos átgondolásával. 

Tevékenységek: 

- A kollégium önkiszolgáló munkájának széleskörű megszervezése. 

- Klubfoglalkozási tematikához építve: szakmák, szakmacsoportok ismertető 

feldolgozása, képzési–tanulási lehetőségek összegyűjtése. 

- Látogatások szervezése munkahelyekre, Munkaügyi Központba, előadások e 

témakörben. 

- Felkészítés speciális tudást igénylő továbbtanulási irányokra (ének-zene, 

mozgáskultúra, beszéd–kommunikáció, egészségügyi–humán tudás). 

- Diákköri program keretében: Életpálya-építési programcsomag adaptálása 
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Tehetséggondozás  

A tehetség = képességek + kreativitás + belső hajtóerő együttese. 

A kollégiumi tehetségfejlesztés elsősorban speciális képességek fejlesztése, mert rugalmas és 

gazdag az eszközrendszerünk. Az egyes szaktárgyi területeken tehetséges diák foglalkoztatása 

célirányosan az iskolai tehetséggondozás keretében folyik. 

A kollégium 

Lehetőséget ad speciális képességek 

fejlesztésére 

Bátorítást, segítséget ad 

- Alkotás - Intellektuális ösztönzéssel 

- Néprajz, népművészet - Megerősítést ad a cselekvéshez 

 - Szakirodalmat biztosít (könyv, Internet) 

 - Önállóságra ösztönöz 

 - Belső késztetést megerősít 

 - Az önmegerősítéshez sikerélményt 

biztosít 

Kulturált életmódra nevelés, koherens világkép kialakulásának segítése 

Hagyományőrző feladataink 

- A történelmi hagyományok, a hon- és népismeret programszerű megismertetése. 

- A cigányság beilleszkedésének elősegítése. Sok roma kollégista őrzi és ápolja a zenei 

és a hagyományos cigány kultúrát. 

- A nemzetiségek (sváb, horvát, cigány) néprajzát feldolgozó program alapján a viselet, 

a kézimunka megismerése.  

- Nemzetiségi kulturális emlékek felkeresése, ezzel kapcsolatos gyűjtőmunka. 

Az európai és egyetemes kultúra megismerése 

- Az „európai polgár” identitásának kialakítása 

- Az európai kultúrkör megismerése 

- Az idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése 

Tevékenységek: 

- szakkör (kézimunka), 

- kirándulások, 

- fotó, dekorálás, 

- gyűjtés, 
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- pályamunkák íratása, 

- témahét 

Társadalmi, gazdálkodási jártasságok fejlesztése 

Cél:  

Az egyén sikeres helytállását, társadalmi beilleszkedését, érvényesülést és egyéni 

boldogulását hivatott szervezeti formákkal, segítő folyamatokkal támogatni. 

Feladat: 

Olyan ismeret és praktikum átadása, amely segíti őket: 

- az önálló életvitel kialakításában, 

- a mindennapi életben, 

- a gazdaság és a pénzgazdálkodás világában 

Tevékenységek: 

- az önellátást tanító szakkörök működtetése, 

o (háztartástan, Anya leszek, Szeretetfürdőben, Boszorkánykonyha…) 

- projektek 

Énkép, önismeret, szociális képességek fejlesztése 

Célunk: a szociális készségek fejlesztése, hogy a diákok egy adott szituációban céljukat ne 

mások kárára érjék el. 

Több évtizedes pedagógiai tapasztalat, hogy sok diákból hiányzik az együttműködés 

formáinak az ismerete, a másik elfogadásához és megértéséhez szükséges tolerancia, empátia. 

Feladat: 

Olyan ismeret és praktikum átadása, amely segíti őket: 

- egészségvédő funkciók kiépítésében, 

- serdülő – ifjúkori problémáik megoldásában, 

- szexuális kultúrájuk fejlesztésében, 

- kapcsolati kultúrájuk fejlesztésében, 

- párválasztásban, tudatos családtervezésben, 

- az értékes és “értéktelen” alkotás felismerése, a kritikai választás képességének 

kialakítása (film, színházi darab, irodalmi mű); a kultúra természetes megjelenése az 

életmódban. 

Tevékenységek: 

- interakciók, konfliktuskezelési tréning, 

- kognitív fejlesztő programok (szerepjátékok-drámapedagógia, szituációk), 

- akciók, eseménysorozatok, 
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- (Randevú klub, Teaház, Óvd-védd magad! témahét, Te is más vagy, Te sem vagy 

más!” témahét, Társas lény) 

- olvasmányok, filmek, egyéb élményanyagok gyűjtése, megbeszélése, elemzése, 

- bajba jutott, hátrányos helyzetben levő emberek megsegítésére lehetőségek 

szervezése, 

- a modern társadalom etikai kérdései, morális dilemmák megvitatása  

- (ökumenikus biblia-kör, filmelemzés, olvasmányok ajánlása, megbeszélése).  

- a kollégiumi rendezvények szervezésébe bevont csoportok, egyének vonatkozásában: 

- a személyközi viselkedés, 

- a feladattal kapcsolatos viselkedés és  

- az egyén önmagával szembeni viselkedésének fejlesztése. 

Eszközök: 

- ifjúsági klub,  

- meghívott előadók, 

- látogatások szociális intézményekben, 

- Tv, videó, DVD, 

- foglalkozási terem. 

A kollégiumi hagyományőrzés és továbbfejlesztésének terve 

Hagyomány 

- A tanulók beilleszkedésének segítése, kötődésük megteremtése (a város megismerése, 

diákjogok, bemutatkozó teaházi est). 

- Könyvtárhasználat megtanítása (könyvtárismertetés és -használati gyakorlatok, 

csoportos verseny rendezése). 

- Az egészséges versenyszellem formálása (sokféle egyéni és csoportos vetélkedő, a 

“Legkiválóbbak” tablója). 

- Az év legfontosabb történéseinek fotó-dokumentálása. 

- Nagy László és az intézményegységek névadói életútjának, pályájának 

megismertetése. 

- Hazánk néprajzának és népművészetének bemutatása minden 9. évfolyamos 

kollégistával, néprajzi témájú rendezvényhetek. 

- Havonta egy-egy “témahét” a főbb és kiemelt nevelési területekhez kapcsolódóan. 
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Az egészséges életmód, környezettudatos magatartás kialakításának segítése 

Fejlesztési követelmények: 

Végeredményben annak belátásához kell vezetni diákjainkat, hogy a mindennapi élet nem a 

külső körülmények által alakul, hanem saját maguk által, és ez megtervezhető, ebben 

felelősségük van! 

A tanuló 

- ismerje és tanulja meg a mindennapi érintkezés szabályait, formáit, etikettjét, 

- ismerjen meg életvezetési stratégiákat, 

- alakuljon ki pozitív viszonya a sporthoz, mozgáshoz, 

- tudja csökkenteni konfliktusforrásait, 

- énképe alakításához rendelkezzen szociálpszichológiai ismeretekkel, 

- kapjon bizonyosságot az egészséges és biztonságos élet értékeiről. 

Tevékenységek 

- Higiénés magatartásra nevelés, egészséges táplálkozás- és szokásrenddel, 

csoportvezetői ráhatással. 

- A személyes viszonyokban humánus és kultúrált érintkezés. 

- Akciók, versenyek, az esztétikus, otthonos, tiszta környezet rendszeres ellenőrzése. 

- Napi sport: tornatermi játékok, asztalitenisz, erősítő edzések, szabadtéri játékok. 

- Többféle sportverseny szervezése (kosár- és kézilabda, tollas, asztalitenisz, sakk, 

malom…). 

- Szakköri, önképző formában: önismeret; Én és helyem a környezetemben; Egészséges, 

biztonságos élet; állampolgári készségek. 

- Előadások szervezése: A felelősség; Hogyan kell nemet mondani? Tettek és 

következmények. 

- “Óvd, védd magad!”; olvasmányok és filmélmények felhasználása, látogatás 

szervezése. 

- Illemtani vetélkedő. 

- Ismeretközvetítés: betegségek, a baleset, sérülés elkerülése, megelőzése. 
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Gyermek- és ifjúságvédelem  

Célunk a gyermeki jogok és szükségletek érvényesítése, probléma-megelőzés és 

problémakezelés. 

A kollégista diákok otthoni, családi élete funkciózavarokkal terhelt. Sok diák csonka 

családban vagy nevelőszülővel él, nemritkán létbizonytalanságban vagy anyagilag nehéz 

helyzetben. (A kollégisták 80%-a térítéskedvezményben részesül!) 

Az otthoni légkörben, környezetben elszenvedett pszichés, emocionális sérülések a 

kollégistáknál magatartászavarban, fegyelmezetlenségben, durvaságban jelennek meg. A 

diákok 3/4-e nagyobb odafigyelést, állandó törődést, megértést igényelne. 

A jelenlegi helyzetben (25 fő/nevelő) a tanári energiák kimerülnek a tanulásra – munkára 

szoktatásban, a feladatok elvégeztetésében, a kollégiumi normák betartatásában, valamint a 

szabadidős programválaszték biztosításában. 

A kollégium tudatában van, hogy a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett vagy krízishelyzetű 

diákok számára hatékony segítséget kell adjon. A pedagógusokat segítő szakemberek 

alkalmazása nélkül a feladatot csak felszínesen tudjuk elvégezni. 

Legfőbb feladatunk: 

- a családvédelmi szolgálat és a gyermekvédelmi intézményekkel való érdemi 

kapcsolat kialakítása, 

- A HH és a HHH tanulókkal való kiemelt foglalkozás (tanév elején a jelentkezési 

lapok áttekintése, adategyeztetések, igazolások bekérése, 

- heti konzultáció a védőnővel, 

- programok, ismeretet nyújtó rendezvények szervezése a családi életre nevelés 

köréből, 

- a speciális tanrend szerint tanuló diákok folyamatos támogatása, 

- a gyermekvédelmi munkánkhoz nagy tapintat, empátia, humánum szükséges, 

- a diákok bizalmának megnyerése és megőrzése, 

- az anyagi segélyezésben segítségadás, 

- a családok indirekt és direkt befolyásolása, 

- helyes pedagógusi magatartás (segítés, gondoskodás). 
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A szülő, a tanuló, a pedagógus együttműködésének formái 

Diákmozgalom 

A kollégiumban működő diákönkormányzat alapvető célja, hogy a benne résztvevők 

szervezni tudják saját diákéletüket. A feladataik megoldásához biztosított jogérvényesítési 

formákat a kollégiumi házirend tartalmazza. 

Minden kollégiumi polgárnak biztosított az a lehetőség, hogy a közösség érdekében 

tevékenykedjen. A tanulók érdekeik érvényesítése céljából 3 fős képviselő testületet 

választhatnak. A diákképviselők megválasztása demokratikusan, önkéntes alapon, szavazás 

útján történik, mely titkos is lehet. 

Szükség esetén kollégiumi gyűlést tartunk, melyen a közösség valamennyi tagja részt vesz. 

Kapcsolatok más diákszervezetekkel 

A képviselő testület 1 tagja az iskolai DÖK-nek is tagja. 

A diákvezetők részt vehetnek az Országos Kollégiumi Diákszövetség munkájában, 

programjaiban. 

Véleménynyilvánítás és érdekképviselet lehetőségei 

A kollégisták joga, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt 

nyilváníthassanak minden kérdésről, az őket nevelő pedagógusok munkájáról, a kollégium 

működéséről. A kollégista kollégiumi életével, személyével kapcsolatos kérdésben 

csoportvezető tanárához és a kollégium vezetőjéhez fordulhat. 

A feltett kérdéseikre legkésőbb a megkereséstől számított harminc napon belül érdemi választ 

kapnak. 

Jogaikat a csoportfoglalkozásokon, kollégiumi gyűlésen személyesen vagy a diákképviselők 

útján érvényesíthetik. 

Kollégiumi foglalkozások és témakörök 

A kollégiumi foglalkozások során a gyerek beavatott a pedagógiai folyamatba. A fejlesztő erő 

és hatás itt a tudás, valamint a hozzá járuló komplex nevelési helyzet. 

A kötelező és szabadon választott foglalkozások, szakkörök tematikája a tanári szakképesítés 

mellett a pedagógusok személyes kompetenciáját is reprezentálja.  A felkészítő, fejlesztő és 

szabadidős foglalkozások jegyzékét a mindenkori tanéves munkatervek tartalmazzák, melyet 

az 59/2013.(VIII.9.) EMMI rendelet 2. számú melléklete által meghatározott  tematikus 

csoportfoglakozások kerettervének és éves óraszámának figyelembevételével készítünk el. 

A kollégiumi nevelés országos alapprogramja  szerint a tanuló 

- heti 13 órában köteles részt venni felkészítő foglalkozásokon, 
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- heti 1 órában tematikus, illetve közösségi szintű csoportfoglalkozásokon, 

- heti 1 órában a kollégium által biztosított szabadidős foglalkozásokon. 

Kollégiumi foglakozások: 

Irányított Kötött Kötetlen 

o Kulturális, manuális 

szakkörök: néprajz, népi 

hímzés és szövés, 

kézművesség 

o Csoportos foglalkozások 

heti csoportfoglalkozások a 

szociális, életviteli és környezeti 

programcsomag modulelemeivel 

o játékok 

o társas tánc o Felkészítő foglalkozások 

- a tanulás - felkészülés-ellenőrzés 

napi periodikussága 

o klub 

o informatika-digitális 

kompetenciafejlesztés 

- szaktárgyi egyéni felzárkóztató o sportolás 

o életpálya-építési, a 

programcsomag 

modulelemeivel 

o az “év” szakköre, évfordulóhoz 

kötött 

o asztalitenisz 

o testi kondicionáló o illemtan és kommunikáció o csocsó 

o személyiségfejlesztő 

foglalkozássorozat 

o tematikus klubprogram o tollaslabda 

  o aerobic 

  o zenehallgatás 

  o filmnézés 
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A TÁMOP 3. 1. 4 „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív 

intézményekben”  projekt fenntarthatóságának tervezete 

Indikátor-

mutatók: 

Implementáció Fenntartás: 

2009/2010 2010/2011 2011/20

12 

2012/201

3 

2013/201

4 

2014/201

5 

Szociális, 

életviteli és 

környezeti 

kompetencia 

fejlesztése 

9-10. 

évfolyamos 

tanulócsoport 

SZK 

9-10. 

évfolyamos 

tanulócsopor

t 

SZK 

9-10. évfolyamos tanulócsoport 

11-12. évfolyamos tanulócsoport 

SZK 

Életpálya-

építési 

kompetencia 

fejlesztése 

11-12. 

évfolyamos 

tanulócsoport 

ÉK 

11-12. 

évfolyamos 

tanulócsopor

t 

ÉK 

 

11-12. évfolyamos tanulócsoport 

9-10. évfolyamos tanulócsoport 

ÉK 

 

Digitális 

tartalmak, 

taneszközök 

használata 

SZK = az érintett tanulócsoportok összes óráinak 25 %-a 

ÉK= az érintett tanulócsoportok összes óráinak 25 %-a 

Önálló 

intézményi 

innováció 

megvalósítása 

Óvd, védd magad! témahét 

(Kollégiumi szintű) 

„Világnap” témahét 

(Kollégiumi szintű) 

„Te is más vagy, te sem vagy más!” témahét 

(Kollégiumi szintű) 

Személyiségfejlesztő projekt 

(csoportalakítással) 

projekt 

(csoportalakítással) 

 

Jó gyakorlatok 

átvétele 

 

Drámapedagógia módszerének alkalmazása egyes foglalkozások keretében 
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A program megvalósításának feltételei 

Infrastruktúra, tárgyi feltételek 

A meglévő feltételeken túl a következők szükségesek: 

- esztétikus, meszelt-mázolt és praktikusan berendezett lakószobák, 

- tanulótermek, 

- közösségi termek, 

- az éves munkaprogramban meghatározott szakkörök, diákkörök (háztartástan, 

életmód, önismereti, életpálya-építési, kézimunka…) számára meghatározott 

működési támogatás az eszközök, anyagok, tapasztalatok beszerzéséhez, 

- a tanítási–tanulási és felzárkóztató tevékenységhez szükséges eszközrendszer 

korszerűsítése (tanulóhelyi számítástechnika és Internet-elérés), 

- folyamatosan bővített házi könyvtár, CD-tár 

- sokféle szemléltető eszköz, IKT eszközök 

Humán feltételek 

A napot (24 órát) lefedő ügyelet és gondoskodás megszervezése, délelőtti pedagógiai 

asszisztens alkalmazása 

A gyermekvédelem miatt a halmozott hátrányok csökkentése érdekében szükséges 

kidolgozni – szakmai és gazdasági mutatókkal – majd megfontolni a diákok hétvégi bent 

maradásának lehetőségét. 

A kollégiumi nevelő-oktató munka ellenőrzési, mérési, értékelési rendszere 

Érték az, ami az ember társadalmiságának, gazdagságának és egyidejűleg az egyén 

kibontakozását szolgálja. 

“Kell, hogy minden iskolának legyen olyan arculata, oltson bele tanítványaiba olyasmit, amire 

jó visszaemlékezni, amiből később is lehet hasznos tanácsot meríteni, ami – ha kell – még az 

embertelenségben is segít ember maradni.” (Kozéki Béla) 

Kollégiumi nevelőmunkánkat olyan értékek mentén szervezzük, és töltjük meg tartalommal, 

amelyek: 

A kis- és nagyközösséghez tartozás építőkövei, az együttlét, az azonosságtudat alapjai 

A családi élet összetartó erejének értékei: 

- a szeretet, a gondoskodás, gyengédség, önzetlenség harmónia, 

- a generációk tradíciói, 

- feladatvállalás, áldozatkészség. 
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A társas közösséget összetartó értékek: 

- megértés, tolerancia, türelem, 

- együttműködés, versenyszellem, 

- segítségadás, 

- erőszakmentesség, 

- erkölcsösség, becsületesség, 

- a másság elfogadása, 

- kompromisszumkészség, 

- kötelesség. 

A haza, a szülőföld, befogadó környezet szeretete 

- A szülőföld ismerete és szeretete. 

- A szépen beszélt anyanyelv. 

- Hagyományok, a nemzeti kincs védelme. 

- A jog és demokrácia tisztelete. 

- Szociális elkötelezettség. 

- A jó és igazságosság szeretete. 

- Közjó és közteherviselés. 

Az autonómia, a személyiség értékei: 

- produktív egyéni alkotóképesség, 

- önállóság, önszabályozás, 

- reális önérték tudat, belső stabilitás, 

- értelmes életvezetés, 

- egészséges kritikai szemlélet, 

- nyitottság, rugalmas gondolkodás, 

- igényesség. 

A fegyelmezett személyiség értékei: 

- szorgalom, akarat, céltudatosság, 

- logikus, fegyelmezett, de független gondolkodás, 

- önirónia, humorérzék, 

- önfegyelem, 

- küzdőképesség, 

- feszültségoldó képesség. 
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A konvertálható tudás értékei: 

- sikerorientáltság, 

- életterv, 

- motiváltság, 

- kreativitás, 

- helyes boldogság szemlélet, 

- a kulturális javak iránti nyitottság. 

A nevelőmunka módszerei: 

- személyes példa, 

- követelés, 

- szoktatás, gyakoroltatás, 

- meggyőzés-tudatosítás, 

- közvetett ráhatás, 

- ellenőrzés és értékelés, 

- jutalmazás és büntetés. 

- Projekt 

- Témahét 

- IKT eszközök alkalmazási módszerei 

A kollégiumi tanár feladatai, követelmények 

A kollégiumi tanár szerepének igazi tartalma a személyiségnevelés, a karakterfejlődés 

szolgálata, az értékképzés katalizálása.  

A jó kollégiumi tanár: követelményeiben teljesítményorientált, értékképzést, morális és etikai 

erőrendszert fejlesztő, a diákot elfogadó, annak lehetőségeit maximálisan kibontakoztatni 

akaró, olyan ember, aki rendelkezik a hatáskiváltás, befolyásolás lélektani-gyakorlati 

tudásával. 

Hatóerejének kulcsa: emberszolgáló tudása, önismerete, lélektani jártassága, morális 

magatartása, érzelmi hatóereje, hitelessége. 

A kollégiumi tanár 

- Igazodjon a programban foglaltakhoz, az itt megfogalmazottak szerint alakítsa 

mindennapi pedagógiai feladatait. Ismerje az életpálya-építési és szociális- és életviteli 

kompetencia alapú fejlesztés programcsomagjait és ajánlásait, erre szervezze 

pedagógiai munkáját. 
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- Pedagógiai módszertárát folyamatosan bővítse, ismerje az új oktatásszervezési 

eljárásokat, kooperatív technikákat. 

- Igazodjon a gyermekcsoport adottságaihoz, aktuális állapotához. 

- Ismerje a nevelt korosztály lelki, értelmi és magatartásbeli jellemzőit. 

- Alakítson ki csoportjával felelős viszonyt. 

- Ismerje diákjait (képességek, korlátok; tehetség, hendikep). 

- Kövesse az irányított diákközösség fejlődését, dinamikáját, manifeszt 

kapcsolathálózatát. 

Az értékelés szerepe, feladatok 

A kollégium mindennapjaiban nem a teljesítmény a mindenható, hanem arra kell tanítani, 

szoktatni a diákot, hogy élvezze, szeresse, az elvégzendő feladatokat. 

Természetesen arra törekszünk, hogy a teljesítményorientált társadalmi elvárásoknak is meg 

tudjon felelni, és megtanítsuk a diákokat az ezzel járó feszültség elviselésére. 

A kollégiumi tanár értékelési szempontsora: 

- mindig értékelje a diák feladathoz való viszonyát is, az erőfeszítést, amivel az adott 

teljesítményt elérte, 

- az értékelés a tanuló önismertét, önértékelését segítse, 

- biztatás és bizalom a teljesítmény javulás érdekében, 

- emberi megnyilvánulások, viselkedésmódok értékelése, 

- a másikra figyelő, másokkal együttműködni akaró és tudó magatartás. 

 


