
1 

 

KISVÁRDAI SZC CSENGERI ADY ENDRE TECHNIKUM és KOLLÉGIUM 

 OM azonosító: 203043 

 

 

SZAKMAI PROGRAM 

 
NEVELÉSI PROGRAM 

OKTATÁSI PROGRAM 

KÉPZÉSI PROGRAM 

EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 

 

TARTALOMJEGYZÉK 

I. NEVELÉSI PROGRAM .................................................................................................................... 4 
1. Az iskola oktató-nevelő munkájával kapcsolatos elvárások, igények .................................................. 5 

1.1 Pedagógiai alapelvek ...................................................................................................................... 6 
1.2 Az iskolai oktató-nevelő munka pedagógiai céljai, feladatai ............................................................ 8 
1.3 Az iskolában folyó oktatói munka pedagógiai eljárásai ................................................................... 9 
1.4 Az iskolában folyó oktatói munka pedagógiai eszközei ................................................................. 10 
1.5 A kompetencia alapú oktatás alapvető céljai, kiemelt fejlesztési feladatok ..................................... 12 

2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok ............................................................. 13 
3. A teljeskörű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok ..................................................................... 14 
4. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok .................................................................................... 15 

4.1 A közösségfejlesztés területei ....................................................................................................... 16 
4.2 Tanórán kívüli tevékenységek ...................................................................................................... 17 

5. Az oktatók feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma és az osztályfőnök feladatai ....................... 19 
5.1 Az oktatók feladatai ..................................................................................................................... 19 
5.2 Az osztályfőnöki munka tartalma és az osztályfőnök feladatai ...................................................... 22 

6. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek ......................... 23 
7. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek ........................................................... 24 
8. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok .................................................................. 25 
9. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program .............................................. 27 
10. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység .......................................................................... 28 

10.1 A hátrányok típusai: ................................................................................................................... 29 
10.2 A hátrányok kompenzálásának iskolai formái: ............................................................................ 30 
10.3 A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések .................................................................... 30 

11. A szakmai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő 

eszközök és felszerelések jegyzéke, tankönyvrendelés ....................................................................... 32 
11.1 A tankönyvek, taneszközök kiválasztásának elvei: ...................................................................... 32 
11.2 Az iskolai oktatói munkát, szemléltetést és foglalkoztatást központilag (iskolai szinten) támogató 

eszközök: .......................................................................................................................................... 33 
12. A szülő, tanuló, az oktatók és az intézmény partnereinek a kapcsolattartása ................................... 35 

12.1 Oktatók ...................................................................................................................................... 35 
12.2 A tanulók közösségei és kapcsolattartásuk rendje ........................................................................ 36 
12.3 A Képzési Tanács: ..................................................................................................................... 36 
12.4 A szülők tájékoztatása ................................................................................................................ 37 
12.5 Az intézmény külső kapcsolatainak rendszere ............................................................................. 37 

13. A tanulóknak a szakképző intézmény döntési folyamataiban való részvételi joga 

gyakorlásának rendje ......................................................................................................................... 38 
13.1 A diákönkormányzat szervezete ................................................................................................. 38 
13.2 A diákközgyűlés......................................................................................................................... 39 

14. A tanulmányok alatti vizsgák rendszere ............................................................................................ 39 
14.1 A tanulmányok alatti vizsgák típusai........................................................................................... 39 
14.2 Az ágazati alapvizsga ................................................................................................................. 41 

15. A tanulók felvételére és átvételére vonatkozó szabályok ................................................................... 57 
15.1 A tanulói jogviszony létesítése és feltételei ................................................................................. 57 
15.2 A tanulók átvételi szabályai ........................................................................................................ 57 
15.3 Tanulmányok beszámítása .......................................................................................................... 57 

16. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos terv .............................................. 58 
17. A KOLLÉGIUMI PROGRAM .......................................................................................................... 59 

17.1 Helyzetelemzés .......................................................................................................................... 59 
17.2. A kollégium rövid története: ...................................................................................................... 59 
17.3. Személyi feltételek: ................................................................................................................... 61 
17. 4. Tárgyi feltételek: ...................................................................................................................... 61 
17.5. A kollégium szervezeti felépítése............................................................................................... 61 
17.6. A kollégium nevelési célja, alapelvei, célkitűzései ..................................................................... 62 
17.7.  A kollégium társadalmi szerepe ......................................................................................... 63 
17.8. A kollégiumi nevelés feladatai............................................................................................ 63 
17.9. A kollégium kapcsolatrendszere ................................................................................................ 65 
17.10. A kollégium által kötelezően biztosítandó foglalkozások .................................................... 66 
17.11.  A kollégiumi közösségek szervezésével összefüggő foglalkozások:.................................... 66 
17.12. Tematikus csoportfoglalkozások keretterve és éves óraszáma ................................................... 67 

II.OKTATÁSI PROGRAM ..................................................................................................................... 69 



3 

 

1. A kötelező és nem kötelező foglalkozások megtanítandó és elsajátítandó tananyaga, 

az ehhez szükséges kötelező, kötelezően választandó vagy szabadon választható 

foglalkozások megnevezése, száma ..................................................................................................... 69 
1.1. A közismereti kerettantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósításának részletes 

szabályai............................................................................................................................................ 70 
2. A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja ...................................................... 72 

2.1 A testi nevelés és gyógytestnevelés rendje .................................................................................... 73 
3. A választható tantárgyak, foglalkozások, választható érettségi vizsgatárgyak és az 

oktatóválasztás szabályai .................................................................................................................... 73 
3.1. A középszintű érettségi vizsga témakörei ..................................................................................... 74 

4. A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban történő 

ellenőrzési és értékelési módjai, diagnosztikus, szummatív, fejlesztő formái .................................. 110 
4.1 Értékelés területei: ..................................................................................................................... 110 
4.2 A tanulói jutalmazás, dicséretek ................................................................................................. 112 
4.3 A tanuló magasabb évfolyamára lépésének feltételei ................................................................... 113 
4.4 A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei .............................................. 113 

5. Az egészségnevelési és környezeti nevelési elvek, tevékenységek ...................................................... 114 
6. Az emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítés intézményi elvei ............................................. 114 

III. KÉPZÉSI PROGRAM ................................................................................................................... 115 
1. Oktatási profiljaink .......................................................................................................................... 115 

1.1 Gimnáziumi képzésünk óraszámai .............................................................................................. 116 
1.2 Technikum és a szakképzés ........................................................................................................ 117 

2.Intézményünk szakképzési kínálata ................................................................................................... 120 
2.1 A szakképzési programtantervek és az egyes szakmák képzési és kimeneti követelményrendszere123 
2.2 A gyakorlati oktatás két egymást kiegészítő és feltételező részterületre bomlik: ........................... 123 

3. Az iskolánk szakmai fejlesztési stratégiáját meghatározó tényezők: ............................................... 123 
3.1 A szakmai program általános célja:............................................................................................. 124 

4. A szakmai képzés feladatai ............................................................................................................... 124 
4.1 A szakképzés célja: .................................................................................................................... 126 

5. A szakmai gyakorlat szervezése ....................................................................................................... 126 
5.1 A gyakorlati képzés feltételei a következőképpen biztosíthatók: .................................................. 126 

6. A projektoktatás szabályozása, szervezése ....................................................................................... 127 
7. Ösztöndíjak az új szakképzési rendszerben ..................................................................................... 128 
8. Intézményünk duális partnerei az oktatott szakmák szerint ........................................................... 129 
9. Szakképzési Kerettantervek ............................................................................................................... 129 

IV. EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM ............................................................................................. 184 
1.Az iskolai egészségfejlesztés ................................................................................................................ 184 

1.1 Az egészségfejlesztés témakörei, célja, feladata .......................................................................... 185 
1.2 Iskolánk prevenciós tevékenysége .............................................................................................. 186 

2.Az intézmény feladatai a tanulói és gyermekbalesetek megelőzésében, illetve 

balesetek esetén ................................................................................................................................. 187 
3.A környezeti nevelés elvei ................................................................................................................... 189 

3.1 Helyzetelemzés, helyzetkép ........................................................................................................ 189 
3.2 A környezeti nevelés színterei az iskolában ................................................................................ 190 
3.3 Iskolán belüli együttműködés ..................................................................................................... 191 
3.4 Iskolán kívüli együttműködés ..................................................................................................... 192 
3.5 Alapelvek, jövőkép, célok .......................................................................................................... 193 
3.6 Módszerek ................................................................................................................................. 197 
3.7 Taneszközök .............................................................................................................................. 197 

4.Az egészségfejlesztési program megvalósítása .................................................................................... 199 
4.1 A testnevelés szerepe az egészségnevelésben .............................................................................. 200 
4.2 Egészségnevelési célok és feladatok a testnevelés tantárgyban .................................................... 201 
4.3 A mentálhigiénés programok és tevékenység keretei ................................................................... 202 

  



4 

 

 

I. NEVELÉSI PROGRAM 
 

Mottó: "Egyre többen hisszük és valljuk: 

 Kenyér jár nekünk a ránk- dobált kőért 

 S nem- magunkért mind többen küzdünk: 

 A leendőkért, az ékes Jövőért. "  

                                               (Ady Endre: A nagyranőtt Krisztusok) 

 
A Magyarországon végbement alapvető társadalmi – politikai - gazdasági változások lényegesen 

befolyásolják az oktatásügy alakulását. A centralizációs törekvések eredményeként a közoktatás 

irányításában megjelent a központi akarat és az intézmények szakmai felelősségének az elve, amely 

szerint a helyi közösség, a Szakképzési Centrum és az egyes intézmények egyaránt kiterjedt szakmai 

önállósággal rendelkeznek. 

Az intézményünkben az oktatói munka az oktatói testület által készített és elfogadott szakmai 

program szerint folyik, ami a törvénynek megfelelően a NAT-ra, a Közismereti Kerettantervre és a 

Szakmai Programtervekre építve a helyi igények (az állam, szülők, duális képzőhelyek, 

mikrokörnyezet) és a tanulók szükségleteinek, érdeklődésének figyelembevételével, valamint a 

lehetőségek számbavételével készült. 

2020. szeptember 1-jétől – az új szakképzési intézményszerkezetben – a kilencedik évfolyamokon 

már a 2020-ban módosított Nemzeti alaptanterv előírásai szerint készített programtantervek és 

szakmai programok az irányadóak. 

 

Iskolánk 1961-ben kezdte meg a működését az akkori általános iskola épületeiben. A gimnáziumi 

oktatás iránti egyéni és társadalmi igény, a tanulói létszám gyors növekedéséhez vezetett. A tanulói 

létszám növekedése megkövetelte egy új oktatási épület létrehozását is, amely 1963-ban egy 8 

tantermes épület-együttessel megvalósult. 

A régió demográfiai hullámzása egyértelműen hatott a diákság létszámának változására is. Az iskola 

tanulói létszáma 1964 / 65-ben érte el a csúcsot 387 fővel. Az oktatás körülményeinek javítására 

1973-ban adták át a gimnáziumi képzést jobban segítő új épületet. A diákotthoni elhelyezést a volt 

járási székház átalakításával oldotta meg az akkori iskolavezetés, Fábián László irányításával. 

Felújítására és bővítésére 1994-ben került sor. 

Oktatási profiljaink kialakulása a mindenkori igényekhez igazodott. Az alapítást követően 1987-ig, 

csak általános gimnáziumi képzéssel foglalkoztunk, majd 1987-től a tanulói létszám növelését 

megcélozva óvónői szakközépiskolai oktatással is bővültünk. 1998-ban újabb szakközépiskolai 

osztályt iskoláztunk be. A gazdasági szakközépiskolai képzés újabb létszámnövekedést 

eredményezett intézményünkben. A szakközépiskolai osztályok tanulóinak szakmaszerzési 

lehetőséget is biztosítottunk, a 13. évfolyamos képzés keretében külkereskedelmi Agrár 

Közgazdasági és Áruforgalmazó Technikusi és pedagógiai asszisztenseket képeztünk.  

A szakmunkásképzést a település cipőgyártásának megjelenése tette szükségessé 1989-ben. 

Szakiskolai osztályunkban cipőfelsőrész-készítő szakmunkás tanulóknak biztosítottuk a 

szakmaszerzési lehetőséget. 2009-től emelt szintű gimnáziumi testnevelési osztály, belügyi 

rendészeti szakközépiskolai, szakiskolai vonalon kőműves, szociális gondozó, majd 2012-ben pincér 

és szakácsképzés indult. Az utóbbi képzések iránti kereslet térségünkben a falusi turizmus 

fellendülésével egyre nagyobb igényként jelentkezett. Határmenti határrendészttel rendelkező 
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település révén, illetve a városban induló börtön beruházási projekt a belügyi-rendészeti oktatást is 

fontossá tette, továbbá az ehhez kapcsolódó BV-képzést. A jövőben terveink közt szerepel a 

honvédelmi képzés elindítása is. 

A növekvő tanulói létszám szükségessé tette tanulmányi épületünk bővítését. 

2000-ben egy sikeres PHARE-CBC pályázatnak köszönhetően, - tetőtér beépítéssel– 

10 tanteremmel és 4 szolgálati lakással gyarapodott intézményünk. A szakképzés elmúlt években 

történő bővülése, további képzőhelyek és tantermek kialakítását tette szükségessé.  

 

Jogszabályi háttér:  

2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről 

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról 

A „SZAKKÉPZÉS 4.0 - A szakképzés és felnőttképzés megújításának középtávú szakmapolitikai 

stratégiája, a szakképzési rendszer válasza a negyedik ipari forradalom kihívásaira” című 

startégia elfogadásáról és a végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1168/2019. 

(III. 28.) Korm. határozat 

2011. évi CXC. törvény a köznevelésről 5.§(5)(7), 25§(1)(4) 26.§ (1)(2)(3)(4)(5) bekezdései 

2011. évi CLXXXVII. törvény A szakképzésről 

110/2012 Kr. a Nemzeti Alaptanterv módosításáról 

2014 évi 7/2014. (I. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet 

20/2012 EMMI rendelet A Nevelési, oktatási, intézmények működési rendjéről 

 

 

1. Az iskola oktató-nevelő munkájával kapcsolatos elvárások, igények 
 

Iskolánk beiskolázása a múltban is és a jelenben is igen heterogén képet mutat. Beiskolázási körzete 

ma is zömmel a környező községekre terjed ki. A hátrányos helyzetű kistelepülések iskoláiból a 

tehetséges, jobb képességű tanulók nagyobb városok speciális tagozatú gimnáziumaiba mennek 

tanulni. Így viszonylag sok közepes vagy annál gyengébb képességű tanuló került, s kerül még ma is 

iskolánkba. 

Ezen a téren az elmúlt néhány évben elmozdulás történt, ami egyrészt a képzési területek bővítésével 

/belügyi, nyelvi, számítástechnikai, pincér, szakács, kőműves/, másrészt a szülők anyagi helyzetének 

romlásával magyarázható. Ma már egyre több helybeli tanuló jelentkezik iskolánkba.  

Reméljük, ez a tendencia érvényesül majd az elkövetkező években is, bár számolnunk kell a 

demográfiai változások miatti létszámcsökkenéssel. 

A tanulók szüleinek többsége a mezőgazdaságban dolgozik. A társadalmi változások hatására 

megnőtt a munkanélküli szülők száma, s még a dolgozók között is több család a létminimum szintjén, 

vagy az alatt él. A szülők között viszonylag kevés az értelmiségi, a diplomás. A szociálisan hátrányos 

helyzetű tanulók viszonylag magas száma erőteljes befolyásoló tényező az iskola nevelési-oktatási 

célkitűzéseinek, képzési struktúrájának kialakításában. 

Régen is, most is igen erős a szülők elvárása az iskola nevelési funkciójával szemben.  

Az érettségi, a szakma megszerzésén túl kiemelt értékként jelennek meg azok a 

személyiségtulajdonságok, amelyek a társadalomba való sikeres beilleszkedést lehetővé teszik. A 

képzési funkció terén igényként merül fel a továbbtanulásra való felkészítés, a tehetséges tanulókkal 

való foglalkozás, s nem utolsósorban a gyengébb tanulók felzárkóztatása. A szülők, s az iskola célja 

is a tanulók eljuttatása az érettségiig, a szakma megszerzéséig. 

Mivel a szülők többsége ma már a különórákért nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem tud fizetni, 

ezért ezeket a feladatokat az iskolának kell átvállalnia, megoldania. 

Az életkori sajátosságok, a szülői elvárások és a társadalmi igények alapján az iskola lehetőségeit 

figyelembe véve fogalmazhatók meg intézményünk jövőbeni képzési céljai, feladatai. 
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1.1 Pedagógiai alapelvek 

 

 Oktató-nevelő munkánk során a személyiségfejlesztés érdekében az alábbi alapelveket tartjuk 

szem előtt: 

 

o Nemzeti értékek, európai humanista értékrend 

Az oktatói munka középpontjába az európai humanista értékek, az egészséges hazaszeretet, a 

magyarságtudat, és a polgári értékrend bemutatását állítottuk. Iskolánk nevelő – oktató munkájában 

a demokratizmus, a humanizmus, az egyén tisztelete, a lelkiismereti szabadság, a személyiség 

fejlődése, az alapvető közösségek (család, nemzet, az európai nemzetek közössége, az emberiség) 

együttműködésének kibontakoztatása, a népek, nemzetek, nemzetiségi, etnikai csoportok és a nemek 

egyenlősége, a szolidaritás és a tolerancia értékei hatják át a tanítási-tanulási folyamatokat. 

          Nyitottság  

Kiemelt figyelmet fordítunk az emberiség előtt álló közös problémákra és a különböző kultúrák iránti 

nyitottságra. 

Nyitottak vagyunk tanulóink és azok családja irányába, az iskolai közösségek belső életében, 

valamint a település és vonzáskörzetének gazdálkodó szervezetei és lakossága irányába. 

o Demokratizmus és felelősség 

Demokratizmuson az iskolahasználók (szülő, gyerek, iskola) partneri kapcsolatát értjük. A partneri 

kapcsolat biztosítéka, hogy az iskolában képzési tanács és diákönkormányzat működik. A fenti 

szervezetek az iskolai élet minden részterületéről véleményt mondhatnak, és javaslatokat tehetnek. 

Fontosnak tarjuk az információáramlást az igazgatóság és az oktatói testület, az oktatói közösség és 

a tanulók között, valamint az oktatói testületen és a gyermekközösségen belül.  

o Autonómia 

Teljes szakmai önállóság, amelyben a munkaközösségek szerepe mindinkább felértékelődik. A 

szabadság és önálló döntés a felelősség vállalását is jelenti. A tanuló közösségek tudjanak élni 

jogaikkal úgy, hogy közben kötelességeiket is teljesítik. 

o Gyermekközpontúság 

Az iskola a gyereket állítja az oktatás középpontjába. Az oktatók személyes kapcsolataikkal, egyéni 

bánásmóddal teremtik meg az egyén fejlődésének feltételeit. Törekszünk a testi biztonság és az 

érzelmi biztonság megteremtésére. Mindezeket az oktató személyes hitelességével és példaadással 

valósítjuk meg. A nevelés két alapvető tényezője: az oktatók és a növendék egyenrangú félként vesz 

részt a folyamatban, közöttük aktív kölcsönhatás van. 

o Esélyegyenlőség 

A heterogén beiskolázásból adódó különbözőségeket 9-10. évfolyamon felzárkóztatással kívánjuk 

csökkenteni. Az oktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés egyenlőségének biztosításán túl fontos 

célunk a HH hátrányos helyzetű és a HHH halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek hátrányainak 

kompenzálása, csökkentése. Az Útravaló Programba való bekapcsolódással mentori hálózatot 

alakítottunk ki. A HH-s tanulókat érintő döntéseknél, ha szükséges, alkalmazzuk a pozitív 

diszkrimináció elvét. A szociálisan hátrányban lévőket az iskola, az alapítvány és az egyesület anyagi 

és tárgyi segítségadással támogathatja. 

o Egészséges életmód kialakítása 

Az iskola fontos feladata, hogy hozzájáruljon a tanulók személyiségének, képességeinek és 

készségeinek kibontakoztatásához, segítse szellemi, testi fejlődésüket és az egészséges életmód 

kialakulását. Fel kell készíteni a fiatalokat arra, hogy természeti és társadalmi környezetüket 

megismerjék, védjék, és képesek legyenek azt formálni, alakítani. 

o Komplexitás elve 

Pedagógiánk elfogadott alapelve: a komplexitás elve, azaz annak állandó figyelembevétele, hogy a 

nevelés során biológiai, fiziológiai, pszichológiai és társadalmi törvényszerűségek hatásával kell 

számolnunk. 
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o Élethosszig tartó tanulás 

Minden támogatást megadunk ahhoz, hogy tanítványaink elsajátítsák az élethosszig tartó tanulás 

alapjait, valamint a folyamatot megkönnyítő képességeket, készségeket és kompetenciákat: a 

szövegértési – szövegalkotási, matematikai – logikai, szociális, életviteli és környezeti, az 

életpálya-építési, idegen nyelvi, valamint az infokommunikációs technológiákat. 

 

Kulcskompetenciák fejlesztése 

 

 A NAT valamennyi műveltségi területe szolgálja a kulcskompetenciák fejlesztését: a magyar 

nyelv és irodalom; az élő idegen nyelv; a matematika; az ember és társadalom; ember a 

természetben; földünk – környezetünk; a művészetek; az informatika; az életviteli és 

gyakorlati ismeretek; a testnevelés és sport. 

 Iskolánk segíti a világban való eligazodást, nagy hangsúlyt fektet az idegen nyelvek 

oktatására. Ösztönözzük a nyelvvizsgák letételét. 

 A kompetencia alapú oktatás során az ismereteket – készségeket és attitűdöket 

kölcsönhatásban fejlesztjük, alapvető jelentőséget tulajdonítunk a kulcskompetenciák 

kialakításának, az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges motívumok és tanulási 

képességek kiművelésének. 

 Az általános társadalmi modernizációt követve lépést tartunk az informatikai forradalommal.  

 Az oktatási folyamatokban következetes „emberléptékű” követelményeket támasztunk. 

 A szociális, életviteli és környezeti kompetencia fejlesztését az ember és társadalom 

műveltségi blokk mindhárom aspektusa szolgálja: a történelem, az emberismeret és a 

társadalomismeret (jelenismeret). 

 A kommunikációs - és viselkedéskultúra elsajátíttatásával kialakítjuk a tárgyi és személyes 

világukban való eligazodás képességét. 

 Megalapozzuk a konstruktív életvezetés, az egyéni életpálya-építés és egészséges életmód 

készségét. 

 Alapvető értéknek tekintjük a szűkebb és tágabb hazához való kötődés érzését, környezetünk 

megismerésének és megóvásának igényét. 

 

o az oktató vezető, irányító, kezdeményező szerepe érvényesül a tanulók aktivitásának 

kibontakoztatásában, tevékenységük megszervezésében, személyiségük fejlesztésében; 

o a közösségek biztosítanak terepet a növendékek önállóságának, öntevékenységének, 

önkormányzó képességének kibontakoztatásához;  

o az iskola valamennyi dolgozója és tanulója kölcsönösen tiszteletben tartja egymás emberi 

méltóságát; 

o minden iskolai tevékenységünket - az oktatás és nevelés terén egyaránt - a gyermekek okos 

szeretete hatja át; 

o iskolánk a fiatalokat felkészíti az önálló ismeretszerzésre és önművelésre, ennek feltétele a 

tanulási képességek és szilárd alapkészségek kialakítása; 

o a tanulás tervezésében, szervezésében és irányításában a tevékenység-központú tanítási 

gyakorlatot honosítjuk meg, mely életszerű helyzetek teremtésével alkalmat nyújt konkrét 

élmények és tapasztalatok gyűjtésére; 

o alkotó pedagógiai klímát teremtünk az eredményes munka érdekében; 

o minden tanulónak biztosítjuk az egyéni adottságai, képessége és tehetsége szerint az 

önmegvalósítás lehetőségét; 
o az egyéni szükségletek szerint megfelelő feltételeket nyújtunk gyermekeinknek a tanulási 

esélyegyenlőség megteremtéséhez; 
o az egyéni adottságokat figyelembe véve kialakítjuk tanítványainkban a teljesítményorientált 

beállítódást, az önálló tanulás képességét; 

o reális önismeret és életszemlélet kialakításával segítjük a megfelelő továbbtanulási irány 

illetve pálya kiválasztását;  
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o a képesség-kibontakoztató felkészítés a személyiségfejlesztés, a közösségfejlesztés 

segítségével járul hozzá a tanulási kudarcból, a szociális hátrányból eredő lemaradás 

csökkentéséhez, a tanuló egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatásához, tanulási, 

továbbtanulási esélyének növeléséhez. 

o Mint minden kis létszámú iskola, a mienk is egyfajta családias légkört sejtet. Az ebben rejlő 

pozitívumokat eddig is kihasználtuk, ezután fokozottabb mértékben törődünk, foglalkozunk 

egyénileg is a diákjainkkal. 

o Ezen értékek megvalósítását a demokratikus vezetési struktúrával és stílussal próbáljuk 

eredményesebbé tenni.  

 

1.2 Az iskolai oktató-nevelő munka pedagógiai céljai, feladatai 

 

Oktatói testületünk elsődleges célja egy magas színvonalú, modern tudást nyújtó, a polgári 

társadalom elvárásait kielégítő kínálat biztosítása, amely versenyképes ismeretet ad minden 

tanulónak, amennyiben a képességeinek megfelelő iskolatípust és szakmát választja.  

Ösztönözni kell a személyiségfejlesztő oktatást. A különböző ismeretek elsajátítása eszköz a tanulók 

önálló ismeretszerzése, cselekvési képességeinek kialakításához, fejlesztéséhez. Az eredményes 

személyiségfejlesztő munkához elengedhetetlenül szükséges a színes sokoldalú iskolai élet. Oktató 

munkánk középpontjában a tanulók tudásának, képességeinek, egész személyiségének a fejlesztése 

áll. 
 

Céljaink, feladataink 
 

 Törekedni kell arra, hogy minden tanuló ismerje meg nemzeti kultúránk értékeit, legyen 

tájékozott a haza földrajzában, irodalmában, történelmében, a mindennapi életben. 

 Tanulóink ugyanakkor legyenek a hazánk és szomszédságában élő népek értékeinek 

megismerésére is. A hon-és népismeret mélyítse el a hazaszeretetet is. 

 Tanulóink tisztába legyenek a kötelesség és a jogok fogalmával, a munka (tanulás) 

hasznosságával és eredményével. 

 Tanulóink legyenek nyitottak az európai kultúra, életmód, szokások, hagyományokra, ismerjék 

meg az egyetemes emberi kultúra értékeit. Nemzeti törekvésünkkel összhangban erősítenünk kell 

tanulóinkban a modern európai társadalmakhoz való tartozás tudatát.  

 Kiemelkedő fontosságú tanulóink környezeti nevelése. El kell érnünk, hogy a tanulók 

érzékenyebbé váljanak környezetük állapota iránt, hogy a környezet ismeretén és a személyes 

felelősségen alapuló környezetkímélő magatartás legyen a tanulók életvitelének meghatározó 

erkölcsi alapelve. A tanulók aktívan vegyenek részt közvetlen környezetük értékeinek 

megőrzésében, gyarapításában.  

 Nagy figyelmet kell fordítanunk a tanulók kommunikációs kultúrájának fejlesztésére. Az új 

audiovizuális környezetet értő és azt értelmesen, szelektíven használó fiatalokat kell nevelnünk.  

 Iskolánkra nagy feladat és felelősség hárul a felnövekvő nemzedék egészséges életmódra 

nevelésében. Tevékenységünkkel a tanulók egészséges testi, lelki és szociális fejlődését kell 

szolgálnunk. A fiatalokat a harmonikus élet értékként való tiszteletére kell nevelnünk. Segítséget 

kell nyújtanunk a káros szokások kialakításának megelőzésében. Nagy figyelmet kell fordítanunk 

a családi életre, párkapcsolatra történő felkészítésre.  

 Nagyon fontos feladatunk a tanulás tanítása és a pályaorientáció. A diákokat meg kell 

ismertetnünk az eredményes tanulás módszereivel. Tudatosítani kell a tanulókban, hogy életük 

során többszöri pályamódosításra kényszerülhetnek.  
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Oktatási céljaink, feladataink, szakmai értékek és célok 

 

A magyar nyelv műveltségünk feltétele, kultúránk hordozója. Ezért nagyon fontos feladat a nyelvi- 

kommunikációs nevelés, a helyes beszéd, a helyesírási készség, nyelvtani, fogalmazási ismeretek 

elsajátítása. Minden tantárgy tanításánál nagy gondot kell fordítani a magyar nyelv helyes 

használatára, a tanultak értelmes kifejezésére, a szabadosság, a trágár beszéd elleni küzdelemre.  

 

A matematikatanítás célja a gondolkodási műveletek, az emlékezet, a megfigyelés, következtetés, 

logikai ítélőképesség és az absztrakciós képesség fejlesztése. A célok eléréséhez a matematika órák 

hatékony kihasználása mellett segítséget nyújtanak a versenyek, a számítástechnikai ismeretek, 

jártasságok, készségek elsajátítása. 

 

Idegen nyelvi képzésünk célja, hogy a tanulók hétköznapi helyzetekben a nyelvet tudják használni. 

Szerezzék meg a szükséges alapismereteket, a jobb képességű tanulók lehetőleg minél többen 

középfokú „C” típusú nyelvvizsgát tegyenek.  

 

Az esztétikai nevelés terén fontos feladat az iskola külső és belső rendjének, tisztaságának, 

otthonosságának megteremtése, megőrzése. Törekednünk kell arra, hogy diákjainkban a szép iránti 

igény kialakuljon, minél magasabb szintre emelkedjen.  

Lehetőség szerint minél több és több irodalmi és művészeti alkotást ismerjenek meg. Rendszeressé 

kell tennünk a színházlátogatásokat, a könyvtári és a rendhagyó irodalmi órákat, a múzeumok és 

kiállítások látogatását. Az ízléses öltözködésre az oktatók példáján keresztül is tudunk hatni. 

 

Az iskolai testnevelés és sport feladata a nagyfokú szellemi megterhelés ellensúlyozása, a 

mozgáshiány pótlása. Az egészséges életmód, a fizikum fejlesztése olyan tevékenységrendszer, 

amelynek célja az optimális testi-lelki fejlődés elősegítése.  

Ennek érdekében fontos feladatunk, hogy a mindennapos testnevelési órákon és sportkörökön kívül, 

lehetőséget biztosítsunk az egyéb jellegű (túrázás, kerékpározás stb.) mozgásigény kielégítésére. 

Rendszeressé kell tenni a tömegsport-foglalkozásokon való aktív részvételt. El kell érni, hogy minden 

tanuló legalább napi egy órát intenzív mozgással töltsön, lehetőség szerint szabadban. Valamennyi 

érdeklődő számára biztosítanunk kell a versenyzés, sportolás, a játék örömét, a kirándulások, túrák, 

táborozások pozitív hatását. Intézményünkben gyógytestnevelés szakos kolléga áll rendelkezésre, 

amennyiben a szakorvosi vélemény alapján gyógytestnevelés-órákat kell biztosítanunk a diákok 

számára. 

 

1.3 Az iskolában folyó oktatói munka pedagógiai eljárásai 

 

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

a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait;  

 az ismeretek elsajátításának folyamatában az induktív és deduktív út konstruktív 

alkalmazásával törekszünk a konvergens és divergens gondolkodás képességének 

fejlesztésére; 

 a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a hallás 

fejlesztésével; a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával; 

 az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan modul gyakorlati jellegű oktatásával 

kívánunk hozzájárulni; 

 az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a drámapedagógia eszköztárának 

alkalmazásával kívánjuk megvalósítani; 

 az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének fejlesztéséve, az 

együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas kapcsolatokban, a barátságban, 

a csoportban; 
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 a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont: az életkori jellemzők 

figyelembevétele; az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív 

útjának bemutatása; 

 a képesség-kibontakoztató felkészítés megszervezhető integrált felkészítésként is, ha a 

közösségfejlesztés és a személyiségfejlesztés a halmozottan hátrányos helyzetű és az e körbe 

nem tartozó tanulók közös felkészítése keretében valósul meg; 

 a kreativitás fejlesztése; az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés; a 

tanulók egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő 

értékelésük; 

 a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásával; helyes 

magatartásformák megismertetésével és gyakoroltatásával;  

 a kortárs kapcsolatok megerősítésével; elemi állampolgári és a mindennapi életvitellel 

összefüggő praktikus ismeretek nyújtásával; 

 a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az alapvető képességek, készségek 

elsajátításával; a mentális képességek célirányos fejlesztésével; az önálló tanulás és az 

önművelés alapozásával; 

 az ismeretek tapasztalati megalapozása, a felfedezés lehetősége, a kreativitás fejlesztése, a 

differenciált fejlesztés, a művészeti, a gyakorlati és a közismereti készségek fejlesztésének 

egyensúlya, a tanulók egészséges terhelése; fejlődésük folyamatos követése, a személyre 

szóló, fejlesztő értékelés; 

 fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív - interaktív tanulási 

technikákat és a tanulásszervezési módokat; 

 növeljük a tanulók aktív részvételét igénylő ismeretszerzési módok arányát (megfigyelés, 

kísérlet, új információs és kommunikációs technikákat alkalmazó anyaggyűjtés, modellezés, 

szerepjáték stb.). az iskola épít a tanulók kíváncsiságára és a rendszerezett ismeretek iránti 

igényükre; 

 heurisztikus tanulási helyzeteket és rendszerező ismeretszerzési élményeket egyaránt 

kínálunk tanulóinknak, az így szervezett tanulási folyamat juttatja közel őket a megismerés, 

a tudás öröméhez, erősíti meg önbizalmukat és növeli teljesítményük értékét; 

 az érzelem, az értelem és a cselekvés összefüggésének tudatosításával; az erkölcsi 

meggyőződés és az erkölcsi cselekvés kívánatos összhangjának felismertetésével; az 

állampolgári ismeretek gyakorlati értelmezésével, a mindennapi életvitellel összefüggő 

praktikus tudás nyújtásával a szocializációs folyamatokat segíti elő; 

 a tanulók megszerzett tudásukat valóságos feladatok, problémák megoldásában, 

konfliktusok kezelésében is alkalmazzák, döntésképességüket szervezett gyakorlatokban és 

spontán élethelyzetekben is érvényesítik;  

 az iskolában folyó nevelő – oktatómunka mérési, ellenőrzési, értékelési és minőségbiztosítási 

rendszerében meghatározott rend szerint funkciójuknak megfelelően elvégezzük a 

diagnosztikus, a formatív és szummatív méréseket; 

 alkalmazzuk a tanuló-megismerési technikákat, módszereket és eszközöket; 

 az elemi szocializáció eredményeire építve beavatjuk tanulóinkat a politikai szocializáció 

folyamatába. 

 

1.4 Az iskolában folyó oktatói munka pedagógiai eszközei 

 

 minden gyermek számára biztosítsunk képességeinek, érdeklődésének, illetve távolabbi céljainak 

megfelelő programokat, tevékenységi formákat; 

 a tanulási stratégiák megválasztásában és a taneszközök használatában kitüntetett szempont az 

életkori jellemzők figyelembe vétele;    

 személyes példamutatással neveljük gyermekeinket toleranciára, a másság elfogadására, 

empátiára, az emberi jogok tiszteletben tartására; 
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 a mentális képességek céltudatos fejlesztése az önálló tanulás és az önművelés alapozásával, 

gyakoroltatásával; 

 az iskolai tanulás folyamatában a gyakorlatközpontúság, az életvitelhez szükséges, alkalmazható 

tudás gyarapítása, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése érvényesül; 

 megismerjük és alkalmazzuk a szociális, életviteli és környezeti kompetencia fejlesztésére 

kidolgozott tanulói és tanári eszközrendszert; 

 a diagnosztikus és formatív mérések mérőeszközeit iskolai szinten készítjük el, illetve választjuk 

ki, a szummatív tesztek elkészítéséhez megyei, illetve országos standardizált mérőeszközöket 

alkalmazunk; 

 az oktatási eljárások pedagógiai eszközeit a kooperatív technikákkal ötvözzük:  
A: a meggyőzés, a felvilágosítás, a tudatosítás módszerei: az oktatás valamennyi módszere, 

meggyőzés, minta, példa, példakép, példakövetés, eszménykép, bírálat, önbírálat, beszélgetés, 

felvilágosítás, tudatosítás, előadás, vita, beszámoló; 

B: a tevékenység megszervezésének módszerei: csoportképzés, kooperatív feladatmegoldás, 

követelés, megbízás, (ön)ellenőrzés, (ön)értékelés, játékos módszerek, gyakorlás; 

C: a magatartásra ható módszerek:  

a.) ösztönző módszerek  

ígéret, helyeslés, bíztatás, elismerés, dicséret  

 szóbeli dicséret nyilvános formái: - osztályfőnöki órán, osztályközösség előtt, iskolai 

összejöveteleken (tanévzáró ünnepély, ballagás…); 

 írásbeli dicséret formái: - osztályfőnöki dicséret (e-Krétába), - igazgatói dicséret ((e-Krétába), 

oklevél, kitüntetés, alapítványi, fenntartói, országos szintű elismerések; - osztályozás; - jutalmazás.  

A jutalmazás formái lehetnek: szóbeli dicséret, írásbeli dicséret, oklevél, kitüntetés, jutalom (könyv, 

különféle tárgyi jutalmak: labdák, sportfelszerelések, számítástechnikai eszközök, kirándulás, 

táborozás, tanulmányút, ösztöndíj) 

 

b.) kényszerítő módszerek: felszólítás, követelés, parancs, büntetés, párhuzamos osztályba való 

áthelyezés, áthelyezés másik iskolába (kivételes esetben!), tanuló kizárása az iskolából (csak 

tankötelezettség korhatárán túl!) 

 

c.) gátlást kiváltó módszerek (ezek a módszerek a nevelés sikerét veszélyeztető körülmények 

kizárását célozzák, a negatív viselkedés kialakulását próbálják megakadályozni): felügyelet, 

ellenőrzés, figyelmeztetés, intés, fenyegetés, tilalom, átterelés, elmarasztalás; 

 A nevelési eszközt a köznyelv gyakran azonosítja a módszer fogalmával. Az eszköz gyakran 

használatos leszűkített értelmezésben (tárgy, technikai eszköz) valamint a gyermekek fő 

tevékenységformáit jelenti (játék, tanulás, sport, verseny, munka, szabadidő…).  

 A nevelési módszerek különböző formáit, változatait is eszközöknek nevezik. Ezek a következők 

lehetnek:  

- nyelvi (verbális) eszközök (az információközlés azon módja, amikor közleményeinket a nyelv 

segítségével továbbítjuk): beszéd, beszélgetés (a nevelés egyik nagyon fontos eszköze, amelyben 

mindkét fél aktívan részt vesz; tartalmát tekintve lehet: szabad beszélgetés vagy irányított 

beszélgetés, szervezettség alapján lehet: spontán vagy tervezett, formája alapján: egyéni vagy 

csoportos), interjú; 

- nem nyelvi (non verbális) eszközök (az információközlés azon módja, amikor közleményeinket 

nyelven kívüli eszközökkel fejezzük ki; a nem nyelvi eszközök kísérhetik (beszélgetést kísérő 

gesztikulálás), nyomatékosítják (dicsérő szavakat kísérő mosoly) vagy helyettesíthetik (fenyegető 

mutatóujj korhalást) közleményeiket: arckifejezés (mimika), szemmozgás, tekintet, testközelség, 

térközszabályozás, testhelyzet, testtartás, mozdulatok (gesztusok), kulturális jelzések,  

- szociális technikák (ezeket a technikákat a tanulók a felnőttektől tanulják el, kezdetben a 

családban (gyermekkori beidegződés) majd az iskolai közösségben), ezért nagyon fontos, 

hogy a diákok milyen mintát kapnak otthon és az iskolában, 
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- technikák az ön- és emberismeret fejlesztéséhez (ezek olyan eszközök, technikák, amelyeknek 

lényeges eleme, hogy a világra vonatkozó ismeretek mellett, azokkal szinkronban fejlesszük 

a tanulók belső, pszichés világát, társas kapcsolatait, egyedi tulajdonságait, készségeit: 

fejlesztő interjú, fejlesztő beszélgetés, 

- szociális készségfejlesztő technikák (a tanulók problémamegoldó és konfliktuskezelő 

készségeinek fejlesztése, illetve a meglévők erősítése): minta- és modellnyújtás, megerősítés 

(buzdítás, dicséret, jutalmazás), szerepjáték, dramatizáló tevékenység; stb. 

 

1.5 A kompetencia alapú oktatás alapvető céljai, kiemelt fejlesztési feladatok 

 

Az Európai Unió országaiban a kulcskompetenciák körébe sorolták be azokat a tudásokat és 

képességeket, amelyek birtoklása alkalmassá teheti az unió valamennyi polgárát egyrészt a gyors és 

hatékony alkalmazkodásra a változásokkal átszőtt, modern világhoz, másrészt aktív szerepvállalásra 

e változások irányának és a tartalmának a befolyásolásához. Ezért lett az iskolai műveltség 

tartalmának irányadó kánonja a kulcskompetenciák meghatározott rendszere. 

A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van a személyes 

boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez és a 

munkához. Az oktatásnak – mind társadalmi, mind gazdasági funkciója miatt – alapvető szerepe van 

abban, hogy az európai polgárok megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek 

elengedhetetlenek a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodáshoz, a változások befolyásolásához, 

saját sorsuk alakításához. Mindegyik kulcskompetencia egyformán fontos, mivel mindegyik 

hozzájárulhat a sikeres élethez egy tudás alapú társadalomban.  

A kompetencia alapú oktatás folyamatában fontos szerepe van az egységes alapokra épülő 

differenciálásnak és a tanulási esélyegyenlőség segítésének. Vagyis minden tanulónak joga, hogy 

számára megfelelő oktatásban részesüljön. Ezeknek az érvényesítéséhez iskolánknak a következő 

elvek szerint kell biztosítania a nevelő-oktató munka feltételeit: 

 szociális, életvitel, vállalkozói kompetencia fejlesztése 

 idegen nyelvi kompetencia fejlesztése 

 a hagyományos oktatási folyamatot váltsa fel a hatékony önálló tanulás folyamata, az oktatók 

módszertani kultúrájának folyamatos fejlesztésével; 

 szövegértési, és matematikai kulcskompetencia folyamatos fejlesztése, méréssel történő 

folyamatos ellenőrzése értékelése, az intézmény típusának megfelelő szinten; 

 az életkornak megfelelő ismeretek képességek, attitűdök (figyelem, emlékezet, 

kommunikáció, gondolkodás stb.), valamint szociális és életviteli kompetenciák (önismeret, 

kooperáció, konfliktuskezelés stb.) kialakítása; 

 a “hozzáadott pedagógiai értékek” mérhetők, értékelhetők legyenek (jóváhagyott szakmai 

program alapján); 

 a minőségelvű, partnerközpontú működés legyen a jellemző, melynek alapja az intézmény 

minőségirányítási, minőségfejlesztési rendszere, programja; 

 minden rászoruló gyermeknek segítséget tudjunk nyújtani a mentális problémák kezeléséhez, 

az alapfokú képzés befejezéséhez, a gimnáziumi és a szakképzésbe való bekapcsolódáshoz; 

 hatékony gyermek- és ifjúságvédelem; hatékony együttműködés az intézmények és a 

közoktatáshoz kapcsolódó intézmények között mind a hátránykompenzációban, mind a 

prevenciós munkában; 

 kompetencia alapú oktatás bevezetése (pályázatban való részvétel), 

 esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlesztése, az érzelmi intelligencia 

fejlesztése  

 a digitális kompetencia fejlesztése, a meglévő információs-kommunikációs technikai 

feltételek, eszközök alkalmazásra kerüljenek a napi gyakorlatban, valamint folyamatos 
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továbbfejlesztésük valósuljon meg a kötelező eszközfejlesztés és pályázatok keretében. 

Ennek eredményeképp lehetővé váljon: 

- a mindennapi internetes kapcsolattartás, információáramoltatás a fenntartó és intézményei 

között; 

- az intézményi dokumentumok, statisztikák stb. egységes formátumú, számítógépes elkészítése, 

továbbíthatósága; 

- az IKT által támogatott tudásközvetítés, szemléltetés, többcsatornás információátadás minél 

több tantárgy oktatásában;a tantárgyközi, gyakorlatban is alkalmazott tudás kialakulása, a 

kreatív készségek fokozott fejlesztése az oktatás teljes rendszerében, új munkaformák (pl. 

projektmunka, kooperatív tanulás) megismerésével és alkalmazásával 

 

A kötelező oktatás 12 évfolyama egységes fejlesztési folyamat, amely négy képzési szakaszra oszlik. 

Ezek közül iskolánk három szakaszban folytat nevelő-oktató munkát: 

- A gimnázium, technikum és szakiskola 9-10. évfolyama az általános műveltséget megszilárdító 

szakasz 

- A gimnázium és technikum 11-12. évfolyama az általános műveltséget elmélyítő, 

pályaválasztási szakasz 

- A szakképesítés megszerzésére felkészítő szakasz a középfokú nevelés-oktatás szakasza után 

kezdődik, és a Szakmajegyzék által meghatározott szakképzési évfolyamon fejeződik be 

Az iskolánkba érkező tanulók gyenge kompetencia-mérési eredményei nem engedik meg számunkra, 

hogy az általános fejlesztési szakaszt a nyolcadik évfolyam elvégzése után lezártnak tekintsük. A 

kulcskompetenciák fejlesztésének az oktatói munkánk napi gyakorlatának minden elemét átható 

motívumává kell válnia. 

 

 

2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 
 

A személyiség fejlődését három tényező befolyásolja: az öröklés, a környezet és a nevelés. 

A ma iskolájának követelménye, hogy a rábízott tanulók személyiségének teljes kifejlesztését sajátos 

eszközeivel lehetővé tegye. Oktatói munkánk során komplex személyiségfejlesztésre törekszünk. 

 

Alapvető feladataink: 

 önismeret fejlesztése 

 mások megbecsülése 

 identitás keresése (hazaszeretet, hazafiság, nemzet) 

 önállósulási törekvések támogatása 

 véleményalkotás, kritikai hajlandóság fejlesztése 

 alkalmazkodóképesség  

 felelősségérzet 

 kudarctűrés 

 konstruktivitás 

 kreativitás, fantázia 

 empátia 

 beszédkészség 

 nyitottság 

 pályaválasztással kapcsolatos gondok megoldása 

 értékítélet és értékválasztás kifejlesztése 

 esetleges krízishelyzetek kezelése 

 segítségnyújtás 

 torzulások korai felismerése és korrigálása 
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Alapvető feladataink közzé tartozik az egyén és a személyiség tiszteletben tartása, a másság 

elfogadására, toleranciára nevelés. 

 

Az iskolában folyó személyiségformálás, nevelés színtereit, szervezeti kereteit a tanórák, a tanórán 

kívüli foglalkozások, rendezvények, versenyek, szabadidős programok, a diákönkormányzat 

szervezései adják. 

A kerettanterv alapján készült helyi tanterv javarészt meghatározza azokat az eszközöket és 

eljárásokat, amelyek oktatási céljaink elérését, a komplex személyiségfejlesztést segítik a tanórákon. 

Ezeket csak néhány általános megállapítással egészítjük ki: 

 Lehetőséget adunk órákon az önálló és csoportos munkára: információgyűjtésre és 

feldolgozásra, feladatmegoldásra. Ösztönözzük az önálló véleménynyilvánítást. Előtérbe 

helyezzük az olyan tanítási – tanulási formákat, melyek a diákok (minél intenzívebb) 

aktivitását igénylik, melyek színesebbé teszik a tanulást. A játékos tanulási formák különösen 

eredményesek lehetnek nevelési céljaink eléréséhez. 

 Differenciált fejlesztéssel segítjük az egyéni előrehaladást. Követelmény-rendszerünknek és a 

hozzá kapcsolódó értékelési rendszernek motiválnia kell a diákokat az önfejlesztésre. Éppen 

ezért fontos, hogy az értékelés ne rombolja a gyerekek önbecsülését, és személyre szóló 

legyen. 

 Megköveteljük tanítványainktól a szép és kifejező beszédet. Törekszünk a különböző 

tantárgyak kapcsolódási pontjainak bemutatására. 

Az osztályfőnöki órák, valamint az etika és az életvitel tantárgy tág lehetőséget adnak fontos nevelési 

feladatok megvalósításához. 

Ösztönözzük a gyerekeket a véleménynyilvánításra – ez kitűnő lehetőség arra is, hogy megtanulják 

meghallgatni egymást. Az értékek formálásához különösen fontos, hogy kialakítsuk az osztályban azt 

a légkört, ahol a gyerekek szabadon elmondhatják gondolataikat, érzéseiket, hogy ily módon lehető 

leghatékonyabban formálódhassanak értékítéleteik, gondolkodásuk. 

A dráma-játékok, a csoportos együttműködést segítő játékok, az ötletbörzék, olyan új és hatékony 

lehetőségek a személyiségfejlesztésben, értékformálásban, kreativitásfejlesztésben, melyet érdemes 

alkalmazni az osztályban. 

Fontosnak tartjuk a következő viselkedésformák kialakítását és gyakorlását az osztályban: 

 odafigyelés másokra – a másik meghallgatása 

 agresszív viselkedésformák tudatos kerülése 

 együttműködés csoportban 

 konstruktív konfliktuskezelés 

 önérvényesítés – mások igényeinek figyelembe vételével és tiszteletben tartásával. 

A szabadidős tevékenységek és a tanórán kívüli elfoglaltságok teret adnak az egyéni képességek 

kibontakoztatásra, illetve a szabadidő kulturált eltöltésére. Fontos, hogy a diákok is cselekvő 

résztvevői, alakítói legyenek ezeknek a folyamatoknak. Kapjanak lehetőséget és felelősséget életük 

irányításában. Feladatunk, hogy – mint eddig is – sokoldalú, változatos lehetőségeket biztosítsunk 

ezen a téren. 

A felgyorsult változásokra csak úgy tudunk reagálni, ha józan kritikával, de nyitottan készen állunk 

új pedagógiai eszközök és eljárások elsajátítására, bevezetésére. Oktatói munkák állandó 

fejlesztésével szeretnénk elérni, hogy oktatási-nevelési tevékenységünk minél eredményesebbé 

váljon. 

 

3. A teljeskörű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok 

 
A szakképző intézményekben kiemelt figyelmet kell fordítani a tanuló egészséghez, biztonsághoz 

való joga alapján a teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokra, amelyek különösen  

a) az egészséges táplálkozás, 

 b) a mindennapos testnevelés, testmozgás,  
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c) a testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez vezető 

szerek fogyasztásának megelőzése,  

d) a bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése,  

e) a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás,  

f) a személyi higiéné területére terjednek ki.  

A szakképző intézményben folyó teljes körű egészségfejlesztés figyelembe veszi a tanulók biológiai, 

társadalmi, életkori sajátosságait.  

 

Intézményi egészségnevelési feladataink:  

• célunk, hogy diákjaink korszerű ismeretekkel és azok gyakorlásához készségekkel, jártasságokkal 

rendelkezzenek egészségük, környezetük megőrzése-védelme érdekében,  

• az elsősegélynyújtás bemutatása után a gyakoroltatás feltétlenül szükséges,  

• tanulóinkkal ismertetjük az egészséges és környezettudatos életmód elsajátítását szolgáló 

tevékenységi formákat, a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások keretében. Itt sajátítják el az 

egészség megőrzésének szempontjából legfontosabb ismereteket.  

 

Az iskolai egészségnevelést szolgáló tevékenységek:  

a) a mindennapi testedzés lehetőségének biztosítása:  

• testnevelés órák,  

• iskolai sportkör,  

• tömegsport,  

• NETFIT 

b)Tantárgyakba integrálva tanítva: biológia és egészségtan, természetismeret, testnevelés, 

munkahelyi egészség és biztonság, osztályfőnöki órák, 

c) évente egy alkalommal egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegélynyújtással 

foglalkozó bemutatóóra szervezése,  

d) az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások,  

e) a tanulók egészségügyi és higiéniai szűrővizsgálatának megszervezése. 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok megvalósítása érdekében 

az iskolánk együttműködést alakított ki az Országos Mentőszolgálat és az Országos 

Katasztrófavédelem helyi szervezetével.  

Intézményen belüli segítők: iskolaorvos, osztályfőnökök, oktatók, védőnő, az iskola valamennyi 

dolgozója.  

Iskolán kívüli segítők: szülők, háziorvos, Országos Mentőszolgálat és az Országos 

Katasztrófavédelem városi szervezete. 

 

4. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 
 

A közösségfejlesztés a közösségek kezdeményező és cselekvőképességének fejlesztését jelenti, 

amelyben kulcsszerepe van az egyes iskolai közösségeknek, az oktatóknak, mint 

közösségfejlesztőknek, akiknek bátorító, ösztönző, informáló munkája segítheti, megerősítheti a 

meglévő közösségi formákat. 

Iskolai közösségek: az oktatói testület, szakmai munkaközösségek, tanulók, osztályközösségek, 

szakkörök, csoportok, diákönkormányzat, Képzési Tanács 

A Kisvárdai SZC Ady Endre Technikum és Kollégiumban a közösségfejlesztés a tanórán és tanórán 

kívüli formákban valósul meg. 

Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladataink: 

Hon és népismeret - harmonikus kapcsolat kialakítása a természeti és társadalmi környezettel. 

Osztálykirándulások szervezése. 
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Nyitottság és tolerancia – legyenek nyitottak és megértők a különböző szokások, életmódok, 

kultúrák és vallások, a másság iránt. 

Az elfogadást segítő magatartási formák kialakítása – a sérült, beteg, fogyatékos gyerekek és 

embertársak iránti elfogadó és segítő magatartás kialakítása. 

Nemzetközi kapcsolatok – nemzetközi csereprogramokon való részvétel  

Környezetvédelem – kapcsolódjanak be a tanulói közösségek közvetlen környezetük védelmébe, a 

környezeti értékek megőrzésébe, gyarapításába. 

Iskolai hagyományok ápolása – hagyományőrző tevékenységek működtetése. 

Tanulmányi és sportversenyeken való részvétel – versenyszellem, egymás eredményeivel való 

szolidaritás, az egymás melletti kiállás képességének kialakítása. 

 

4.1 A közösségfejlesztés területei 

 

 A család 

Legfontosabb egysége a társadalomnak. Az itt folyó nevelésre az iskolának közvetett úton áll 

módjában hatni (szülők befolyásolása). 

Hatnak a társadalom jogi szabályai, a közvetlen környezet szokásrendje. Az iskola szerepe a 

társadalmi normák tolmácsolásából, az elvárások megfogalmazásából és elfogadtatásából áll. A 

család kitüntetett szerepéből adódik, hogy az iskola közvetítő szerepe is különleges felelősséggel 

párosul. 

Az iskolai elvárások, követelmények és magatartási normák csak akkor nyernek a család nevelő 

munkája révén megerősítést, ha azokat elfogadtatjuk. Nem elég a puszta tolmácsolás, hanem fontos 

a szülők aktív részvétele ezek megfogalmazásában, hogy igazán sajátjuknak érezzék azt. Az 

osztályfőnök szerepe az iskolai követelmények elfogadtatásában (házirend, öltözködés, viselkedés, 

ünnepélyek rendje, az iskola arculata) kiemelkedő 

 Az iskola 

Követelményrendszerével és szokásrendjével hat a tanulóra, biztosítja számára a kibontakozást, az 

érvényesülést, képességének és szorgalmának megfelelő sikerélményt. Az intézmény 

hagyományaival, egész múltjával, tekintélyével biztonságérzetet is ad, mely lehetővé teszi a nyugodt 

felkészülést, magabiztos fellépést. 

Az iskolai közösség kialakulásának szakaszai: 

- Iskolai követelmények a tanítás-tanulás feltételeinek megteremtése érdekében, 

házirend, szabályok, előírások meghatározása. 

- Az iskolai működési eljárásainak követelményei. Oktatótestületi programok. 

- Sajátos iskolai tevékenységre, s az önálló arculat kialakítására ható követelmények 

meghatározása és elfogadtatása. 

- Egyes részterületek, másodlagos és alkalmi közösségek követelménycsoportjai önálló 

tanulói, vagy oktatói kezdeményezésből kiindulva az egész közösség normáinak 

magasabb szintre jutását biztosítja. 

- Az iskola speciális követelménycsoportjainak meghatározása (például szociális 

problémák megoldása). 

- Az iskola társadalmi kapcsolataiból adódó követelmények. 

    Az osztály 

Az iskola hagyományos, máig is a legfontosabb szerveződése. Szelleme, hangulata életre szóló 

élményt jelent. E közösség előtt születik a legtöbb siker, illetve sikertelenség. E közösségen múlik, 

hogy ezeket az élményeket hogyan éli meg az egyén, hiszen az élmények hathatnak ösztönzőleg és 

hátráltathatnak is. Az osztály önmozgás révén is állandóan változik. Ezért a közösségi nevelésnek is 

állandóan igazodni kell e helyzetekhez. Változik az osztályközösség, mert a változó életkor más-más 

viselkedési szokásokat hoz. Ugyanarra a jelenségre másként reagál a 14 és a 18 éves ifjú. Változik az 
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osztályközösség, mert változik a környezete, annak szokásai, értékrendje, kultúrája. Korunkban e 

változások különösen felgyorsultak.  

 Az osztályközösség élén – mint vezető – az osztályfőnök áll. Az osztály tanulói maguk közül az 

osztály képviseletére, valamint közösségi munkájának szervezésére az alábbi tisztségviselőket 

választják meg:  

 DÖK vezető,  

 tisztaságfelelős  

 sportfelelős  

                   gazdasági felelős 

 

4.2 Tanórán kívüli tevékenységek 

   

Olyan foglalkozás, amely a nem hagyományos tanórai foglalkozások témakörében is megtalálhatók, 

de nem kerül a tanítási naplóba 

 

 Rendszeres tanórán kívüli foglalkozások 

 

A tanórán kívüli foglalkozások a diákok igényeinek és az iskola lehetőségeinek összehangolásával 

szerveződnek. Ezek lehetnek szakkörök, előkészítők, sportkörök.  

A tanórán kívüli foglalkozások tartamát a tanulók közössége, a Képzési Tanács, továbbá a szakmai 

munkaközösségek kezdeményezhetik az igazgatónál. A tanév tanórán kívüli foglalkozásait az 

intézmény május 30-ig hirdeti meg, és a tanulók érdeklődésüknek megfelelően augusztus 21-ig 

választhatnak. A foglalkozásokra írásban kell jelentkezni a szülők aláírásával. A tanulók 

jelentkezése önkéntes, de felvétel esetén, a foglalkozásokon való részvétel kötelező. A tanórán 

kívüli foglalkozások helyét és időtartamát az oktatási igazgatóhelyettes rögzíti az iskola heti tanórán 

kívüli órarendjében, a terembeosztással együtt.  

 

Az oktatók által tanév elején meghirdetett szakkörökre az osztályfőnöknél lehet jelentkezni. A 

jelentkezés a szakkör elindulása után válik véglegessé. Ettől kezdve a szakköri foglalkozásokon való 

részvétel kötelező. 

Az iskola oktatói, vagy bármely más szervezetek az iskola diákjai részére önköltséges tanfolyamot 

igazgatói engedéllyel és a tanulók szüleinek írásos beleegyezésével szervezhet. A tanórán kívüli 

rendszeres foglalkozások rendjét külön órarend rögzíti, melyet az igazgató hagy jóvá. A 

foglalkozások témáját és a hiányzó tanulók nevét a szaktanár a megfelelő naplóba rögzíti. 

 

 Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások 

- Az egyes tantárgyakból gyenge teljesítményt nyújtó tanulók képességeinek fejlesztésére 

felzárkóztató órák szervezése. 

- Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását az egyes 

szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó foglalkozások tartása. 

- A további tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások indításáról – a felmerülő igények és 

az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanévben az iskola oktatói 

testületének kell döntenie. Ez a keretszámtól, törvényi előírástól és az összes óraszámtól függ. 

 

 Alkalmanként szervezett foglalkozások 

 

Az iskola által egy-egy alkalomra tanórán kívüli, szervezett foglalkozások a következők lehetnek: 

 

- osztálykirándulások, 
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- a tanulmányi kirándulások, 

- a diákcsoportok bel- és külföldi utazásai (pl.: szakmai gyakorlat, cseregyakorlat, verseny stb.), 

- kulturális intézmények és ipari létesítmények, valamint a duális képzőhelyek látogatásai. 

 

A jelen szakmai programban nem szereplő, a tanítási idő alatt több napig tartó tanórán kívüli 

foglalkozást – írásos kérvény alapján – az igazgató engedélyezheti az osztályban tanító oktatók vagy 

az oktatói testület véleményének kikérése után. 

A tanulók bármely, az iskola által alkalmanként szervezett több napos programon csak előzetes 

írásbeli hozzájárulással vehetnek részt. Az engedélyt a szervező oktatónak a program szervezésének 

megkezdésekor kell beszereznie a szülőktől és az osztályfőnöktől. 

A tanulók távollétéről, ha olyan programokon vesznek részt, amelyeken az iskolát képviselik, is az 

igazgató dönt. 

 

A kirándulások rendje 

 

Az iskola oktatói a nevelői munka elősegítése céljából az osztályok számára évente 2x1, illetve 1x2 

napos kirándulást szervezhetnek, amennyiben az adott közösség legalább 85 % -a önként vesz részt 

a kiránduláson. 

 

 Rendszeres és alkalmanként szervezett tanórán kívüli foglalkozások formái 

 

Hagyományőrző tevékenységek 

 

- Minden tanév folyamán iskolai ünnepséget, megemlékezést tartunk a következő 

alkalmakkor: 1848. március 15-e, 1956. október 23-a évfordulóján, a Trianoni 

emléknapon, mikuláskor, karácsonykor, farsangkor, a végzős osztályosok 

szalagavatójakor, ballagásakor stb. 

- Fontos feladat az iskola névadójának, emlékének ápolása az Ady szavalóverseny  

- A verébavató tartása 

- A Diákönkormányzat által javasolt és a tantestület által elfogadott rendezvények tartása 

(pl.: diáknap) 

- Évkönyv kiadása 

- Tanulmányi, belügyi, szakmai és sportversenyeken való részvétel 

- Esetlegesen sí tábor szervezése 

- Testvériskolákkal kapcsolatok ápolása 

- Iskolai díj adományozása 

 

 Az iskola szórakoztató programjai 

Az iskola szórakoztató rendezvényeit, programjait a Diákönkormányzat szervezi és a DÖK éves 

munkatervében kerül meghatározásra. 

 

Diákönkormányzat 

A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős 

tevékenységének megszervezésére az iskolában diákönkormányzat működik. Az iskolai 

diákönkormányzat munkáját az osztályokban megválasztott küldöttekből álló diák önkormányzati 

vezetőség irányítja. A diákönkormányzat tevékenységét a diákok által jelölt és az iskola igazgatója 

által megbízott oktató segíti. 

 

Versenyek, vetélkedők 

A tehetséges tanulók további fejlődését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.) 

versenyek, vetélkedők, melyek az iskolában évente/félévente/stb. rendszeresen kerülnek 

megszervezésre. A legtehetségesebb tanulók városi, megyei és országos tanulmányi, művészeti, 
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sport, belügyi, szakmai versenyeken is részt vesznek. A versenyek, vetélkedők megszervezését, 

illetve a tanulók felkészítését a különféle versenyekre az oktatók szakmai munkaközösségei vagy a 

szakoktatók végzik. 

 

Múzeumi, kiállítási, művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozások 

Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését szolgálják a 

különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos látogatások.  

 

Iskolai könyvtár – könyvtárszoba 

Az iskolai könyvtár, a tanulók és az iskola dolgozóinak egyéni tanulását, önképzését szolgálja. 

Könyvtári foglalkozás szervezhető a városi és megyei könyvtárakban is tanórán és tanórán kívül.  

 

Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata 

A tanulók igényei alapján, előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az iskola 

létesítményeit, illetve eszközeit (pl. sportlétesítmények, számítógép, zongora stb.) a tanulók – oktatói 

felügyelet mellett – egyénileg vagy csoportosan használják. 

 

 

5. Az oktatók feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma és az osztályfőnök 

feladatai 

5.1 Az oktatók feladatai  

 

Az oktatók alapvető feladata, hogy a mindenkori hatályos jogszabályokban, az iskola 

SZMSZ-ben és a munkaköri leírásban foglaltak szerint végezzék munkájukat.  

Az oktatói testület innovációs készsége jó, gondot fordítanak az önképzésre, az oktató-nevelő 

munka színvonalának emelésére. Nyitottak az új és korszerű törekvések iránt. 

 

Ennek megfelelően intézményi elvárás:  

 

− Pedagógiai, módszertani felkészültség:  

 

• Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi, szakmódszertani és tantervi 

tudással rendelkezik (pl. továbbképzés, több diploma, a profilnak megfelelő szakirányú 

végzettség).  

• Az alkalmazott pedagógiai módszerek a kompetenciafejlesztést támogatják.  

• Tanítványait önálló gondolkodásra, a tanultak alkalmazására neveli, kialakítja bennük az 

online információk befogadásának, feldolgozásának, továbbadásának kritikus, etikus módját.  

• A differenciálás alkalmazása, annak megfelelő módja, formája jellemző.  

• Az elméleti ismeretek mellett a tanultak gyakorlati alkalmazását is lehetővé teszi. • 

Kihasználja a közismereti/szakmai tananyag kínálta belső és külső kapcsolódási lehetőségeket 

(a szaktárgyi koncentrációt), munkája során képes építeni a tanulók más forrásokból 

(közismereti, szakmai órák, gyakorlat, gyakorlati képzőhelyek) megszerzett tudására. 

 • Az oktató az életkori sajátosságok figyelembevételével választja meg az órán alkalmazott 

módszerek. 

 • A rendelkezésére álló tananyagokat, eszközöket – a digitális anyagokat és eszközöket, az 

adott szakma eszköz- és felszerelési jegyzékében szereplő eszközöket – ismeri, kritikusan 

értékeli és megfelelően használja. 

  

− Oktatói folyamatok, tevékenységek tervezése:  
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• Oktatói munkáját éves szinten, a tanmenetekben rögzített módon, tanulási-tanítási 

egységekre és órákra bontva is megtervezi, a célokat tudatosítva cselekszik, terveit, 

cselekvését folyamatosan ellenőrzi és az eredményességének függvényében felülvizsgálja, ha 

szükséges beavatkozik a folyamatba.  

• Oktatói munkájában olyan munkaformák, a tanóra céljainak megfelelő stratégiák, 

módszerek, többféle módszertani eszköz, taneszközök alkalmazására törekszik, amelyek 

elősegítik a tanulók önértékelési képességének kialakulását, fejlesztését. 

 • Komplex módon veszi figyelembe az oktatási folyamat minden lényeges elemét: a tantervi 

előírásokat, az intézmény szakmai programját, a tartalmat, a tanulók előzetes tudását, 

motiváltságát, életkori sajátosságait, az oktatási környezet lehetőségeit, korlátait stb.  

• Az órát/foglalkozást (közismereti, szakmai elméleti és gyakorlati foglalkozásokat) a 

céloknak megfelelően, tudatosan, logikusan építi fel, fogalomhasználata pontos, 

következetes, a tanulók tevékenységét, a tanulási folyamatot tartja szem előtt. 

 • Jól ismeri a szaktárgy tantervi, szakmai és érettségi vizsga követelményeit, és képes saját 

követelményeit ezek figyelembevételével és saját tanulócsoportjának ismeretében  

következetesen alkalmazni.  

• Szaktárgy ismereteit és speciális kompetenciáit mérő eszközöket készít, változatosan és 

nagy biztonsággal választja meg a céljainak megfelelő különböző értékelési módszereket, 

eszközöket, s az eredményeket saját oktatói gyakorlatában felhasználja.  

• Önállóan képes a tanulói munkák értékeléséből kapott adatokat elemezni, az egyéni, illetve 

a csoportos fejlesztés alapjaként használni, szükség esetén gyakorlatát módosítani.  

• A tanulás támogatása érdekében az órákon törekszik a folyamatos visszajelzésre, amelyek 

egyértelműek, tárgyszerűek és a tanuló fejlődését segítik. 

 

 − A tanórai és a tanórán kívüli oktatói munka, tanulásirányítás esetében:  

 

• A tanulás, szakmaszerzés támogatása.  

• Figyelembe veszi a tanulók aktuális fizikai, érzelmi állapotát, és szükség esetén igyekszik 

változtatni előzetes tanítási tervein, törekszik a tanulók motiválására, aktivizálására.  

• Épít a tanulók szükségleteire, céljaira, használja a szociális tudásban és a tananyagban rejlő 

lehetőségeket a tanulási stratégiák elsajátítására, gyakorlására.  

• A tanulást, képzést támogató környezetet, pozitív visszajelzésekre épülő, bizalommal teli 

légkört alakít ki, ahol minden tanuló hibázhat, ahol mindenkinek lehetősége van a javításra.  

• Megfelelő útmutatókat és az önálló tanuláshoz szükséges tanulási eszközöket és 

tevékenységeket biztosít a tanulók számára, ösztönzi a tanulókat az önálló ismeretszerzés, 

kutatás igényére, az IKT - eszközök hatékony, célszerű és értelmes használatára a tanulás 

folyamatában. 

 • Munkája során érthetően és az oktatás céljainak megfelelően kommunikál.  

• Tudatosan támogatja a diákok egyéni és egymás közötti kommunikációjának fejlődését.  

 

− Munkafegyelem, a munkához való viszony esetében:  

 

• Intézményi tevékenységei során felmerülő feladatait, problémáit önállóan, a Házirend és az 

iskola SZMSZ rendszerének megfelelő módon kezeli, intézi.  

• Az oktatói testület, a szakmai munkaközösség munkájában kezdeményezően és aktívan részt 

vállal, amely a munkaközösség és az iskola éves Munkatervében rögzítésre kerül.  

 

− Továbbtanulásban, továbbképzésekben való részvétel, önképzés esetében:  

 

• Saját oktatói gyakorlatát, kommunikációját folyamatosan elemzi és tudatosan fejleszti, 

alkalmaz új módszereket, tudományos eredményeket. 
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 • Rendszeresen tájékozódik a szaktárgyára és a pedagógia tudományára vonatkozó legújabb 

eredményekről, a digitális tananyagokról, eszközökről, az oktatást támogató digitális 

technológia legújabb eredményeiről, konstruktívan szemléli felhasználhatóságukat, 

kihasználja a továbbképzési lehetőségeket. 

 

 − Részvétel az oktatói testület életében: 

 

 • Részt vesz az iskolai rendezvényeken.  

• A gyakornok vagy az iskolába újonnan került oktatók munkájának, beilleszkedésének 

segítése.  

• A megbeszéléseken, a vitákban, az értekezleteken rendszeresen részt vesz, és ott kifejti 

szakmai álláspontját, a vitákban képes másokat meggyőzni, és ő maga is meggyőzhető  

• Önkéntes feladatvállalások az oktatói testület közösségi életének; rendezvényeinek 

szervezésében, a szervezés segítése, együttműködik oktató társaival különböző pedagógiai és 

tanulásszervezési eljárásokban. 

 

 − Kapcsolat a tanulókkal, a szülőkkel és a kollégákkal, az iskola szereplőinek 

együttműködése:  

 

• Kommunikációját minden partnerrel a kölcsönösség és a konstruktivitás jellemzi, a 

Házirendben és a Szakmai Programban rögzítettek figyelembe vételével és alkalmazásával.  

• A tanuló hibáit, tévesztéseit, mint a tanulási folyamat részét kezeli, az egyéni megértést 

elősegítő módon reagál rájuk. 

 • Reálisan és szakszerűen elemzi, értékeli és használja saját gyakorlatában az egyéni 

bánásmód megvalósítását.  

• Nyitott a szülő, a tanuló, az igazgató, a kollégák, a szaktanácsadó visszajelzéseire, azokra 

megfelelő hangnemben reagál, felhasználja őket szakmai fejlődése érdekében.  

• A kapcsolattartás formái és az együttműködés során használja az infokommunikációs 

eszközöket és a különböző online csatornákat. 

• A diákok érdekében önállóan, tudatosan és kezdeményezően együttműködik a kollégákkal, 

a szülőkkel, a szakmai partnerekkel, szervezetekkel. 

 

 Az oktatói testület döntési és véleménynyilvánítási jogköre:  

 

Az oktatói testület döntési jogköre: 

 

 a) a szakképző intézmény szakmai programjának, illetve a szakmai képzés képzési 

programjának elfogadásáról,  

b) a szakképző intézmény szervezeti és működési szabályzatának és házirendjének 

elfogadásáról,  

c) a szakképző intézmény éves munkatervének elfogadásáról,  

d) a szakképző intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók 

elfogadásáról,  

e) a továbbképzési program elfogadásáról,  

f) az oktatói testület képviseletében eljáró oktató kiválasztásáról, 

 g) a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapításáról, a tanulók osztályozóvizsgára 

bocsátásáról,  

h) a tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek fegyelmi ügyeiben, 

 i) jogszabályban meghatározott más ügyekben.  

 

Az oktatói testület véleménynyilvánítási jogköre:  
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a) a szakképző intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben, 

 b) az iskola felvételi követelményeinek meghatározásakor,  

c) a tantárgyfelosztás elfogadása előtt, 

 d) az egyes oktatók külön megbízásainak elosztása során,  

e) az igazgatóhelyettesek megbízása, illetve a megbízás visszavonása előtt,  

f) jogszabályban meghatározott egyéb esetekben.  

 

Az oktatók javaslattételi jogkörrel rendelkeznek a szakképző intézmény működésével 

kapcsolatos valamennyi kérdésben. Az oktatók a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozásokon, 

valamint az ügyeleti beosztásukban meghatározott időben kötelesek a rájuk bízott tanulók 

tevékenységét figyelemmel kísérni, a rendet megtartani, valamint a balesetmegelőzési 

szabályokat a tanulókkal betartatni. A megbízott oktatóknak ki kell oktatniuk a tanulókat 

minden gyakorlati, technikai jellegű feladat, munkafázis veszélyeire, a kötelező viselkedési 

szabályokra, a munkavédelmi előírásokra. 

 

5.2 Az osztályfőnöki munka tartalma és az osztályfőnök feladatai 

 

Az osztályfőnök vegye figyelembe a tanulók tapasztalati potenciálját, erre lehet építeni, ezt lehet 

fejleszteni. Ezért fontos, hogy a bejövő osztályokat megismerjük, feltérképezzük (önismereti tesztek 

íratása). Az osztályközösség szervezése, fejlesztése állandó, folyamatosságot igénylő feladat. 

Az osztályfőnök irányító tevékenysége: 

- Az osztályközösség szervezése. Felelősi rendszer kialakítása, folyamatos ellenőrzése, 

értékelése. 

- Az iskolai munkából az osztályközösségekre hárulnak bizonyos feladatoknak a 

megoldása, ilyen a rendezvények, ünnepélyek megszervezése. 

- Osztályfőnöki órák: irodalmi művek (közösségről, családról, szerelemről, 

barátságról), ismertetése, elemzése, film, videó megtekintése. 

- A közösség megjelenése iskolán kívül: osztálykirándulás, színházlátogatás, túrák, a 

városi egyéb rendezvényeken való részvétel, különös tekintettel azokra, amelyeken 

osztálytársaik érintettek. 

- Önismeret és önértékelés. 

Fontos, hogy az egyén ismerje önmagát, képességeit, eredményeit, mulasztásait, gyengéit.  

Módszerek: magatartás, szorgalom önértékelése (Hányast adnál magadnak?), önértékelés a rábízott 

feladatok teljesítéséről stb. 

Fel kell ismerni a hibákat, a félresiklásokat és tudni a korrigálásuk módját. Ura vagy-e önmagadnak? 

Önismeret – empátia – tolerancia, figyelem a másik iránt. 

 

Az osztályközösség feladatai: 

- valamennyi tanuló pozitív irányú befolyásolása, 

- az egyéni értékek felismerése, 

- egymás tiszteletben tartása, 

- egymás segítése a tanulásban és az egyéni vagy beilleszkedési problémákban, 

- a másság elfogadása, a tolerancia, 

- társaik segítése, támogatása gondjaik, problémáik megoldásában, 

- mások gondjainak, nehézségeinek felismerése. 

A közösség irányításában, alakításában meghatározó a szerepe az osztályfőnöknek, aki indirekt és 

direkt irányítással a közösséget formálja. Különösen fontos a szerepe a problémák felismerésében és 

azok keresésében. Szervező, irányító a tanulók, az osztályban tanító oktatók és a családi ház között. 

Fontos a szerepe és a tevékenysége abban, hogy a családot hogyan tudja bevonni, befolyásolni a 
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tanuló támogatásába, mennyire azonos alapelvekkel irányít az iskola és a család. Az osztályfőnök 

ismerje fel a tanuló problémáit, érzékelje az esetleges deviáns eseteket, és találja meg a problémák 

megoldásához a helyes utat, vagy azokat a személyeket, akik a probléma megoldásában a segítségére 

lehetnek. 

 

 

6. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai 

tevékenységek 
 

Jogszabályi háttér: 2019. évi LXXX törvény a szakképzésről  

7. § 1. beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló: az a különleges bánásmódot 

igénylő tanuló, aki a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 

szerinti szakértői bizottság szakvéleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen 

alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartás-szabályozási hiányosságokkal 

küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos 

tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek. 

 

Leggyakrabban előforduló magatartási nehézségek: 

 

Hiperaktivitás  

A gyerek feltűnően gyorsan vált egyik cselekvésből a másikba, feladatait, munkáját képtelen 

megszervezni, életkorához képest túlzottan ellenőrzést igényel. Gyakran nem tudja befejezni, amit 

elkezdett, gyakran észrevehető, hogy nem figyel oda, figyelme könnyen elterelhető. Képtelen 

koncentrálni iskolai munkájára, más figyelmet érdemlő feladatra  

Kognitív funkciók zavarai  

A figyelem nem megfelelő működése súlyos tanulási problémákhoz vezethet akkor is, ha a tünetet 

nem kíséri motoros nyugtalanság. Kutatások bizonyítják, hogy az életkor növekedésével a figyelem 

fokozatosan javul, és szelektívebbé válik, miközben elterelhetősége csökken. A figyelemzavarból 

adódó problémák tanévről tanévre súlyosbodó gondot okoznak, hiszen az alapvető fogalmakban, 

készségekben keletkező hiányosságok a korábbi évek tananyagának elsajátítását egyre nehezebbé 

teszik.  

Az impulzív típusú tanulók rosszul hangsúlyoznak, kihagynak szavakat, mással helyettesítik az 

olvasott szót. A reflektív típusú gyerekek lassan, óvatosan reagálnak, körültekintően 

összehasonlítanak.  

Agresszió 

Az agresszív gyerekek rendszeresen tapasztalt népszerűtlenségének talán a legfőbb oka az, hogy ezek 

a gyerekek sajátos hiányosságokat mutatnak a szociális információk, kognitív kezelésében. Az 

életkornak megfelelő átlagnál sokkal gyengébben ismerik fel egy-egy szociális helyzet oksági 

hátterét, a szociális probléma megoldási készségük erősen korlátozott.  

Az agresszív gyerek cselekedetének magyarázatai nem pusztán önigazoló hazugságok. Ők valóban 

úgy érzik, hogy támadják őket olyan esetekben is, amikor szándékos provokációval vádolják őket.  

Az agresszív gyerek távolságtartó, társai egyre jobban elkerülik, benne pedig fokozatosan 

megerősödik az érzés: a világ örökös gyűlölködés, a folyamatos elutasítás helye.  

A magatartás-zavaros tanulók egy része az ismeretek elsajátításában, a szociális kultúrában, bizonyos 

mértékben elmarad hasonló korú társaitól, de rendelkezik a fejlődés potenciális lehetőségével. 

Különleges bánásmódot igényel, de nem fogyatékos. Lemaradása behozható, sőt teljesítménye is 

emelhető és felhozható az átlaga a követelmények szintjére szakszerű foglalkozással.  

 

A beilleszkedési, magatartási nehézségek enyhítését szolgáló tevékenységek:  

 Egyéni foglalkozások pszichológus segítségével 

 Személyre szabott tanulási technikák alkalmazása 

 A szülők bevonása a beilleszkedési, magatartási nehézségek megoldásába 
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 A lemorzsolódásra utaló, veszélyeztető körülmények, jelek – pl. családi problémák, rendszeres 

vagy tartós hiányzások, tanulmányi eredmény romlása – felismerése és közbelépés a kimaradás 

megakadályozása érdekében. 

 Nevelési tanácsadó, iskolapszichológus, fejlesztőpedagógus igénybevételének kezdeményezése a 

szülőknél. 

 

 

7. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek 

 
Jogszabályi háttér: 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény 

végrehajtásáról  

45. Az Szkt. 35. § (4) bekezdéséhez 

115. § A tehetség kibontakoztatására és felzárkóztatásra legalább heti egy foglalkozást kell 

biztosítani. 

116. § (1) A szakképző intézmény a tanuló szociális helyzetéből és fejlettségéből eredő hátrányának 

ellensúlyozása céljából képességkibontakoztató felkészítést vagy integrációs felkészítést szervez, 

amelynek keretei között a tanuló egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatása, fejlődésének 

elősegítése, a tanuló tanulási, továbbtanulási esélyének kiegyenlítése folyik. 

 

Tehetségen azt a velünk született adottságokra épülő, majd gyakorlás, céltudatos fejlesztés által 

kibontakozott képességeket értjük, amely az emberi tevékenység egy bizonyos, vagy több területén 

az átlagosat messze túlhaladó teljesítményeket tud létrehozni.  

A tehetség néhány jellemzője: 

- Logikus gondolkodás  

- A következtetés képessége  

- A figyelem, az emlékezet, az absztrakció magas foka  

- Az ismeret megőrzésének képessége  

- A külvilággal szembeni nyitottság  

- Magas fokú kreativitás  

- Kíváncsiság, érdeklődés  

- Szorgalom és kitartás  

- Becsvágy  

- Folyamatos kommunikáció  

A tehetség megítélésében a tanárok gyakran bizonytalanok. Felismerésüket segítheti, ha ismerjük a 

tehetséges gyermek legjellemzőbb tulajdonságait.  

Nagyon sokat tudnak a legkülönbözőbb dolgokról  

- Gazdag szókincset és szokatlan kifejezéseket is megfelelően használnak  

- Beszédük folyamatos, kifejező  

- Gyakran megjegyzik a tényeket  

- Felismerik az ok-okozati viszonyokat  

- Jó megfigyelők  

- Sokat olvasnak  

- Kritikusan gondolkodnak  

- Az őket érdeklődő kérdésekkel szívesen foglalkoznak  

- Az ismétlődő feladatok untatják  

- Szokatlan kérdéseket fogalmaznak meg  

- Okos, értelmes válaszokat, magyarázatokat adnak  

- Van véleményük, és el is mondják 

- Egyéni elképzeléseik vannak, és azt követik  

- Nem tartanak mindig a többséggel.  
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A tehetség-képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek:  

 Egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése  

 Emelt szintű oktatás, emelt szintű érettségikre való felkészítés  

 Szakkörök  

 Választható tanórák  

 Tehetséggondozó foglalkozások  

 Tanulmányi versenyek  

 Online versenyek  

 Kulturális rendezvények látogatása  

 Sportversenyek  

 Tehetséggondozó központba irányítás  

 Továbbtanulás  

 Iskolai könyvtár  

 Kiemelt feladatunk a tehetséggondozás, az országos tehetségfejlesztő program, a MATEHETSZ 

tehetségpontjaként intézményünk akkreditációja ennek az évnek a feladata. Tehetséges diákjaink 

évek óta részt vesznek a programban, több tutorált diákkal is büszkélkedhetünk, akik kiemelkedő 

tanulmányi és versenyeredményeik alapján nyerték meg a pályázatot. Két oktatónk pedig a 

MATEHETSZ tutoraként országos szinten is részt vesz ebben a tehetséggondozó programban. 

Képességkibontó felkészítést végeznek kollégáink a HH-s és HHH-s diákok körében a tantárgyi 

felzárkóztató foglalkozások, illetve az Útravaló ösztöndíjprogram keretein belül, ahol egyéni 

fejlesztési terv készítésére és negyedévenkénti értékelésre, illetve családlátogatásokra is sor kerül, 

tehát folyamatos ezen diákok előmenetelének nyomon követése. 

 

 

8. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 
 

Az iskolában valamennyi oktató 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. Ez a legszorosabb 

együttműködést feltételezi a családdal és a gyermek-és ifjúságvédelmi intézményekkel, 

szakemberekkel. 

 

Hátrányos helyzetűnek tekintjük, azokat a tanulókat, akik az átlagnál nehezebb körülmények között 

élnek, alapvető szükséglet kielégítési lehetőségeik korlátozottak, mikro és makro környezeti 

ártalmaknak kitett, organikusan nem sérült, normálisan fejlett gyermekek. Adottságaikhoz mért 

fejlődésüket környezeti tényezők gátolják. Családja és szűkebb társadalmi környezete az átlaghoz 

képest negatív eltérést mutat, elsősorban szociális, kulturális téren. 

Veszélyeztetett helyzetűnek tartjuk azokat a gyermekeket, akiknek személyiségfejlődését fenyegeti 

valamilyen károsodás. A tanulók és fiatalok testi, lelki, értelmi, erkölcsi fejlődését a szülő vagy a 

gondozó környezet nem biztosítja. 

 

E két helyzetet élőidéző tényezők lehetnek: 

- Anyagi okok 

Elsődleges életszükségletei kielégítetlenek a gyereknek, nem megfelelő a táplálás, ruházkodás, 

iskoláztatási feltételek, rossz lakásviszonyok 

- Erkölcsi okok 

A környezete erkölcstelen és bűnöző életmódot folytat, ha erkölcsileg rossz példát mutat a gyereknek, 

vagy az ő erkölcsbe ütköző magatartását eltűri, vagy elősegíti. 
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A gyereknek káros szenvedélyei vannak (alkoholfogyasztás, dohányzás, pszihoaktív szerek 

fogyasztása, szerencsejáték), bűncselekményt követ el, iskolakerülő, szokásszerűen csavarog. 

Agresszivitás és kóros hazudozás tapasztalható a szülőknél, gyereknél egyaránt. 

- Egészségügyi okok 

A gyerek környezete egészségrontó hatású és károsodástól kell tartani. Ilyen, ha fertőző beteg van a 

családban, elmebeteg él a közvetlen környezetében, hiányos az orvosi ellátás, betegséget is okozó 

egészségtelen lakásban élnek. Több generáció és vér szerinti rokonok együttélése figyelhető meg. 

- Nevelési okok 

A környezet a nevelés szükséges minimumát nem tudja, vagy nem is akarja biztosítani. Nem nevelik, 

vagy rosszul nevelik a gyereket, nincs együttes élménye a családnak. A szülőknek alacsony az 

iskolázottsági szintje, nem rendelkeznek megfelelő nevelési módszerekkel és ehhez szükséges 

speciális ismeretekkel. Nevelési hiányosságok vannak. 

Ezen ismeretek birtokában iskolánk oktatói kiemelt figyelmet fordítanak tanulóink 

életkörülményeire.  

A feladatok megvalósításában első helyen az osztályfőnök áll. Ő irányítja a vezetésére bízott 

osztályban az oktatók gyermekvédelmi tevékenységét. Jelzi a tanuló életkörülményeiben  

bekövetkezett változásokat, javasolja a gyermek nyilvántartásba vételét. Segít a szülőknek a nevelési 

problémák megoldásában, és közreműködik a veszélyeztető problémák felszámolásában. Segít a 

gyereknek a beilleszkedésben, a pályaválasztásban és a szabadidő helyes eltöltésében. Különös 

gonddal foglalkozik a nehezen nevelhető, magatartási zavarral küzdő tanítványaival.  

 

Az iskolai gyermekvédelemnek három fő feladatot kell ellátnia: 

 

1. Prevenció 

A gyermek fejlődését veszélyeztető okok megelőzése felvilágosítás, személyes kapcsolattartás 

segítségével. 

2. Problémák feltárása 

A tanulók problémáinak feltárásában a gyermekjóléti szolgálat nagy segítséget nyújt. Így a problémák 

okainak ismeretében megelőzhető a súlyosabbá válásuk. 

      3.   Problémák megszüntetése  

A területi gyermekjóléti szolgálat szakembereivel együtt segítséget kell nyújtani a gondok 

megoldásához és megszüntetni azokat. 

Az intézmény oktatói rendszeres kapcsolatot tartanak a szülőkkel szülői értekezletek, fogadó órák, 

egyéb rendezvények formájában. 

 

A gyermekvédelmi céljainkat, feladatainkat csak jó együttműködéssel végezhetjük eredményesen, 

melyhez partnereink: 

 POK 

 Vöröskereszt 

 ÁNTSZ  

 Nevelési Tanácsadó 

 Gyermekjóléti Szolgálat 

 Családsegítő Szolgálat 

 Polgármesteri Hivatalok 

 Háziorvosok, iskolaorvos, védőnők 

 Rendőrség megbízott képviselői 

 Kulturális intézmények  

 a gyermekvédelemben résztvevő társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok. 

 

Az iskola pedagógiai munkájában a gyermekvédelmi munkát a következő tevékenységek 

segítik: 

o Felvilágosító programok szervezése tanórai és tanórán kívüli foglalkozások keretében 
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o Személyes és egyéni tanácsadása a szülőknek, tanulóknak 

o Egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése 

o Családi életre történő nevelés 

o Szülőkkel való együttműködés 

o Tájékoztatás a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatokról és szolgáltatásairól 

o Egészségügyi szűrővizsgálatok 

o Iskolaorvosi ellátás 

o Iskolai étkezési lehetőség biztosítása 

o Étkezési hozzájárulás megállapítása 

o Pályaválasztás segítése 

o Tehetséggondozó foglalkozások  

 

Osztályfőnöki órák keretében előadásokat szervezünk, képzett szakembereket felkérve. 

Legfontosabb témakörök: dohányzás, AIDS, drog, alkohol, egészségügyi felvilágosítás. 

 

 

9. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program 
 

Jogi háttér: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 11§ (1) b és a (2),  

2019. évi LXXX törvény a szakképzésről 

7. § 5. sajátos nevelési igényű tanuló, illetve képzésben részt vevő kiskorú személy: az a különleges 

bánásmódot igénylő tanuló, illetve képzésben részt vevő kiskorú személy, aki az Nkt. szerinti szakértői 

bizottság szakvéleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi - látási, hallási -, értelmi vagy 

beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus 

spektrumzavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral - súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartás-szabályozási zavarral – küzd 

 

Minden osztályban találkozik az oktató néhány olyan gyerekkel, akivel nehéz bánni, akinek a 

figyelmét nehéz a tanórán lekötni, akinek komoly nehézségei vannak a tanulásban. Ezek azok a 

tanulók, akik több tantárgyból buknak a tanév végén, rossz magatartásról kapnak értékelést. A 

következő tanévtől vagy más iskolában kezdik a tanévet, vagy évismétlővé válnak.  

Meghatározó okként azonosíthatók a gyermek születésével kapcsolatos rendellenességek, elsősorban 

az akár rövid ideig is fellépő oxigénhiányos állapot, vagy betegség következtében fellépő kora 

gyermekkori minimális agykárosodás, a rossz lakásviszonyok, a depresszív anyai magatartás, az 

elhanyagoltság, a kevés idő eltöltése családi környezetben stb. 

A törvények meghatározták az érintettek körét, megfogalmazták a velük kapcsolatos elvi 

álláspontokat, lefektették jogaikat, szabályozták diagnosztizálásuk, ellátásuk mikéntjét. A törvény 

sajátos rehabilitációs szükségletet írt elő a mozgási, értelmi érzékszervi és más fogyatékosságok 

esetére, melynek értelmezése szerint a „más” körbe utalta a nagyon súlyos tüneteket mutató tanulási, 

magatartási zavarokat.  

A beilleszkedési zavarral, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdő gyermek, 

tanuló a közösségi életbe való beilleszkedését elősegítő rehabilitációs célú foglalkoztatásra 

jogosult. 

A rehabilitációs célú foglalkoztatás a nevelési tanácsadás, az iskolai nevelés és oktatás kereteiben 

valósítható meg. Intézményünkben ezt gyógypedagógus végzi. 

Szakértői vélemény alapján (bizottság vagy nevelési tanácsadó) az ilyen tanulók egyes tantárgyakból, 

tantárgyrészekből mentesíthetők az értékelés alól. Az érettségi és szakmai vizsgán hosszabb 

felkészülési időt kell biztosítani. Szükség esetén az írásbeli beszámolót szóbelivel, a szóbelit 

írásbelivel kell felváltani (pl.dyslexiás tanulónál az első, dadogó tanulónál a második variációt kell 

felajánlani).  
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Az 1999. törvénymódosításban ez a bekezdés kiegészül: az egyes tantárgyakból az értékelés, 

minősítés alóli felmentés esetén egyéni foglalkozás keretében (1-3 fővel), egyéni fejlesztési terv 

alapján kell segíteni a tanuló felzárkózását a többiekhez. Erre heti 1-2 óra áll rendelkezésre. 

 

A tanulási nehézségekkel küszködő tanulók leggyakoribb viselkedési tünetei: 

 a képességektől jelentősen eltérő tanulmányi eredmény 

 nagymértékű teljesítménycsökkenés 

 bukás 

 hiányzás 

 feszültség, ingerlékenység, agresszivitás 

 gyenge koncentrálóképesség 

 kommunikációs készség zavara 

 az egyes tantárgyak tanulási módszereinek hiánya stb. 

 emlékezés zavarok, 

 a logikus gondolkodás problémái 

 szorongásos magatartás, 

 alacsony önértékelés, 

 a spontán kíváncsiság hiánya. 

 antiszociális cselekedetek 
Nem minden viselkedési rendellenesség hátterében húzódik meg ugyanakkor tanulási nehézség. Ezért 

mindig az adott eset elemzése dönti el, hogy melyik tényező a felelős. 

 

A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programok:  

◘ Továbbképzések a problémák felismerésére.  

◘ Differenciált tanórai foglalkoztatás, nevelés. 

◘ A másság elfogadtatása és tudatosítása. 

◘ Integráció, szegregáció. 

◘ Kiscsoportos foglalkoztatás.  

◘ Kapcsolattartás szakintézményekkel (nevelési tanácsadó, vakok intézete, gyógypedagógiai 

intézetek, egészségügyi szervezetek stb.). 

◘ Kapcsolattartás formái a szaktanárok és az osztályfőnökök között. 

◘ A sérült gyerekek eltérő képességének figyelembe vétele az értékelésnél.  

◘ A pályaválasztási feladatok. 

◘ Egyéni bánásmódok. 

 

A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programok:  

 

◘ Egyéni fejlesztés, személyre szabott tanulási technikák alkalmazása gyógypedagógus 

segítségével 

◘ Útravaló Programba való bekapcsolódás folytatása – mentori hálózat kialakítása 

◘ A HH-s és HHH-s tanulók részvételének szorgalmazása a tanórán kívüli programokba 

 

 

10. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 
 

A hátrányos helyzetű tanulók közé soroljuk azokat, akik családjuk jövedelmi, foglalkozási státusza, 

képzettségi szintje és a családi viszonyok rendezettsége szempontjából kedvezőtlenebb helyzetben 

vannak, mint a csoportra jellemző átlag. A hátrányos helyzet értelmezésében hangsúlyos szerepet 

kapott a lakóhely, illetve a régióra jellemző munkaerő-piaci viszonyok.  
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A fentiek mellett szerepet kapott a nemzetiségi hovatartozás is azt mutatva, hogy a roma tanulók 

zöme az átlagnál kedvezőtlenebb körülményekkel jellemezhető. A romák körében a hagyományos 

szegénység jelenségei ma is széles körben jellemzők.  

A hátrányos helyzet az alacsony társadalmi státusz újratermelődésében kiemelt szerepe van a 

családok kulturális szintjének, köztük a szülők iskolázottságának. Meg kell állapítanunk, hogy a 

tanulási kudarcok, melyek a gyerekek hátrányos helyzetéből következnek és a többiektől való 

végleges leszakadás kockázatát rejtik magukban.  

Egy gyerek helyzetét sok tényező befolyásolhatja: 

- az adottsága, 

- egészségi állapota, 

- testi épsége, 

- a család légköre, 

- a harmónia szintje szülei házasságában 

- a család szociális helyzete, életkörülményei és életmódja, azaz kultúrája. 

 

10.1 A hátrányok típusai: 

  

a. Családi hátrányok  

Hátrányos helyzetűnek számítanak az iskolában azok a gyerekek, akik mögött nem áll stabil 

gondoskodó család, mert a család felbomlott, meghalt az egyik vagy mindkét szülő, illetve 

egyedülálló szülő vagy nevelőszülő gondoskodik a gyerekről. Előfordul, hogy a családi hátrányok 

abból származnak, hogy a szülők tartósan betegek, leszázalékoltak, munkaképtelenek, vagy 

mentálisan sérültek, pszichésen kiegyensúlyozatlanok, esetleg a szülőket deviáns életvezetés 

jellemzi. Az is lehet a családi hátrányok forrása, hogy a szülők túlságosan sokat dolgoznak, vagy 

egyéb okok miatt elhanyagolják a gyerekek nevelését.  

b. Anyagi hátrányok  

Hátrányos helyzetűnek számítanak azok a családok, amelyek nem képesek az átlagosnak megfelelő 

anyagi körülményeket biztosítani a gyerekeiknek, mert a szülők nem képesek rendszeres munkára 

(meghaltak, betegek, deviánsak) munkanélküliek, vagy mert a családban magas az eltartottak és 

alacsony a munkaképes eltartók aránya.  

c. Tanulási hátrányok  

Hátrányos helyzetűnek számít a szakképző iskolákban az a gyerek is, aki nem rendelkezik olyan 

felkészültséggel, amelyre a szakmatanuláshoz szüksége lenne, mert gyenge képességű, esetleg 

fogyatékos, vagy beilleszkedési zavarai, esetleg pszichés problémái miatt nem képes rendszeres 

tanulásra. Gyakran előfordul, hogy a felkészültségben azért marad el az átlagtól a gyerek, mert nincs 

kellőképpen motiválva a tanulásra, vagy olyan általános iskolába járt, ahol nem szerezhetett 

megfelelő tudást.  

d. Kisebbségi, etnikai hátrány  

A kisebbségi gyerekekkel kapcsolatos előítéletek a szakmai iskolákban némiképpen enyhültek 

(legfőképpen azért, mert a népszerűtlen szakmákat oktató iskoláknak kifejezetten érdekük, hogy 

felvegyék és megtartsák őket), de az iskolákból kilépve a munkahelyeken általában továbbra is merev 

előítéletekkel találják szembe magukat.  

 

Az egyes hátrányfajták nem függetlenek egymástól. A legtöbb hátrányfajta több mást is indukál (pl. 

munkanélküliség a szülők pszichés labilitását, amiből a gyerekek elhanyagolása következik és ebből 

a gyerek beilleszkedési problémái), éppen ezért elég gyakori, hogy a hátrányfajták halmozódnak, 

illetve a gyerekek több szempont szerint is hátrányos helyzetűvé válnak. A hátrányos helyzet 

folyamatként is felfogható, hiszen például a lecsúszó alsó középosztályi családokat eleinte csak az 

egyre súlyosbodó anyagi hátrányok jellemzik, majd ezek szétzilálják a családi kapcsolatokat, 

amelyeknek a gyerek is áldozatává válik. Külön említést érdemelnek a roma gyerekek, akik általában 
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azért számítanak a hátrányos helyzetűek közé, mert a családjaikban gyakoribbak a felsorolt 

hátrányfajták. 

10.2 A hátrányok kompenzálásának iskolai formái: 

Anyagi hátrányok kompenzálása: 

- Kedvezményes vagy ingyenes étkeztetés  

- Kulturális rendezvények költségeihez hozzájárulás  

- A táboroztatáshoz hozzájárulás  

- Alapítványi támogatások  

- Pályázatok  

- Szociális segélyek  

- Ingyenes tankönyvellátás  

- Ruha, taneszköz, tankönyv, könyvgyűjtési akciók 

 

Tanulási hátrányok kompenzálása: 

- Kiscsoportos foglalkoztatás  

- Differenciált beiskoláztatás  

- Részproblémákkal küszködő gyerekek integrált oktatása  

- Tankönyv, taneszköz kiválasztás  

- Megfelelő olvasástanítási módszer kialakítása  

- Logopédus, pszichológus, pedagógiai asszisztens beállítása 

 

Családi hátrányok 

- Részvétel kulturált rendezvényeken, szabadidős programokon  

- Részvétel szakkörökön  

- Részvétel a könyvtárit tevékenységben  

- Sportrendezvényeken való ingyenes részvétel  

- Felvilágosító, mentálhigiénés tájékoztatók  

- Iskolapszichológus alkalmazása 

 

Feladatunk a szociális hátrányok kompenzálására kiírt programok, pályázatok felkutatása. 

Intézményünkben már több éve sikeresen működik az Útravaló ösztöndíjprogram, ami az 

esélyegyenlőség megteremtésében és a hátrányok kezelésében is fontos szerepet játszik. 

   

10.3 A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések  

 

Az esélyegyenlőség érvényesülését szolgáló tevékenységünk alapvető célja, hogy biztosítsa az 

intézményen belül a szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód elvének teljeskörű 

érvényesülését. Az intézmény szolgáltatásaihoz való hozzáférés egyenlőségének biztosításán túl cél 

az esélyteremtést támogató lépések, szolgáltatások megvalósítása, a hátrányos helyzetű gyermekek 

hátrányainak kompenzálása és az esélyegyenlőség előmozdítása az intézmény minden tevékenysége 

során. Valamennyi tanulónak joga van képességei maradéktalan kibontakoztatására, 

személyiségfejlődésének támogatására. Külön figyelmet kell fordítani a valamilyen okból hátrányos 

helyzetbe került tanulókra, akiknek olyan támogató környezetre van szükségük, mely biztosíthatja 

iskolai sikerességüket. Az esélyegyenlőséget biztosítani kell minden képzési formánál, a 

szakképzéshez való hozzáférés esetében is, a gyakorlati képzőhelyek kiválasztásában, a választható 

szakképesítések vonatkozásában, a hátrányos helyzetűek támogatásában. 

  

Iskolánk esélyegyenlőséget szolgáló intézkedései: 

 kulcskompetenciák fejlesztése,  
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 az oktatásban használt info-kommunikációs technológiák alkalmazása, a digitális tananyagok 

felhasználásának elősegítése,  

 méltányos és egészséges tanulási környezet kialakítása,  

 az oktatók módszertani kultúrájának fejlesztése, 

  élményszerzésen alapuló tanulás, 

  a differenciáló módszerek alkalmazása, 

  a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulók integrált 

nevelése, 

  a mindennapos testedzés, a mozgás, sportolás biztosítása,  

 környezettudatos szemléletű oktatás,  

 egészségügyi, szociális támogató rendszer kialakítása,  

 új tanulási módszerek elsajátíttatása és alkalmazása a tanórákon,  

 a tanulói aktivitás növelése a tanítási órákon,  

 képességkibontakoztató foglalkozások szervezése,  

 pályaválasztási tanácsadás,  

 a továbbtanulás támogatása,  

 személyiségfejlesztés és közösségépítés,  

 a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése,  

 partnerközpontú nevelés.  

. 

Kiemelt feladataink: 

 

  kiemelt figyelem fordítása a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 

támogatására,  

 az együttnevelés biztosítása az integráltan oktatható sajátos nevelési igényű tanulók számára; illetve 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók felülvizsgálatának kezdeményezése, 

 a lemorzsolódás arányának csökkentése, mentorálás biztosítása, különös tekintettel a HH és HHH 

tanulók körében,  

 a kompetenciamérések eredményeinek javítása,  

 a HH és a HHH tanulók egyre nagyobb arányú bevonása a tanórán kívüli tevékenységekbe,  

  a tanulási hatékonyságot növelő módszertani továbbképzéseken – kooperatív tanulási technikák, 

projektpedagógia, drámapedagógia, hatékony együttnevelés, integrált nevelés – való részvétel 

ösztönzése, támogatása, 

  a legmegfelelőbb oktatók kiválasztása az adott csoporthoz,  

 iskolán kívüli segítő programokban való részvétel pl. Útravaló program,  

  pályaválasztás segítése, pályakövetési rendszer működtetése. 
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11.  A szakmai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő 

eszközök és felszerelések jegyzéke, tankönyvrendelés 

 
Jogi háttér: 17. § Az Nkt. 46. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(5) A köznevelés 

nappali rendszerű iskolai oktatásában az állam biztosítja, hogy a tanuló számára a tankönyvek 

térítésmentesen álljanak rendelkezésre.”  

20/2012 (VII.31) EMMI rendelet 

 

11.1 A tankönyvek, taneszközök kiválasztásának elvei: 

  

A hivatalos taneszköz-jegyzékre csak olyan tankönyv kerülhet, amely megfelel a kerettantervben 

előírt tartalmaknak, és követelményeknek, s azok céljainak, feladatainak teljesítését segíti. A helyi 

tantervek bevezetésével folyamatosan jelennek meg tartalmában, szerkezetében, módszerében új 

tankönyvek, munkafüzetek, tanulást segítő egyéb segédletek. 

A kiadók által kínált tantervi, tanmeneti mintákat az iskolánk oktatói saját szakmai törekvéseik és 

szakértelmük szerint bírálják el, és használják fel saját tartalmi szabályozó dokumentumaik 

elkészítéséhez. A tanítás-tanulás folyamatában a szervezés alapja a tanterv és nem a tankönyv! Az 

oktató felelőssége az, hogy a tantervben rögzített fejlesztési követelményeket, minimális 

teljesítményeket teljesítse. Ha a választott tankönyvben ehhez nem áll rendelkezésre alkalmas 

tananyag, ismeret, ezt neki kell pótolnia. 

 A szakmai programban csupán a választás elveit, s nem a konkrét taneszközöket kell megjeleníteni. 

A tankönyvekre vonatkozóan az elvek megfogalmazásakor figyelembe kell venni az oktatók szakmai 

szempontjain túl: 

- a szülők véleményét  

- a tanulók igényeit  

 

Az általános értelemben vett tankönyv fogalmán belül a következő kategóriákat használjuk: 

 Tankönyv: a megtanulandó anyagot tartalmazza, kerüli a felesleges részleteket, a 

tananyag hosszas fejtegetését. 

 Olvasókönyv: a tananyaghoz szorosan kapcsolódó, azt illusztráló vagy elmélyítő irodalmi 

igényű mű, válogatás, szöveggyűjtemény, a tantárgy vagy a tudomány történetét 

bemutató kiadvány. 

 Feladattár: a gyakorlást közvetlenül segítő könyv. 

 Segédkönyv: az önálló ismeretszerzés és a tehetséggondozás eszköze (pl. szótárak, 

enciklopédiák). 

 A tanulói, oktatói segédletek: pl.: a szakköri füzetek, az iskolai tehetséggondozást segítő 

ismeretterjesztő kiadványok, valamint az oktatói segédkönyvek. 

 Ismerethordozók:  

 Feladatlap, munkafüzet 

 

A tankönyvek kiválasztásának néhány lehetséges szempontja: 

 Legyen jól szerkesztett, emelje ki a lényeget. 

 Tartalmazzon differenciálásra alkalmas feladatokat. 

 Az egyes leckék végén tartalmazzon összefoglaló kérdéseket. 

 Legyenek benne ábrák, lehetőleg színesek. 

 

A tankönyvek mellett a tanulmányi segédletek, taneszközök szempontsora az alábbi lehet: 

Az eddig használt tankönyvek, taneszközök tanulmányi segédletek áttekintése, előnyeik, hátrányaik. 

 Információgyűjtés a tankönyvekről, taneszközökről. 
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 Felmenő rendszerben készültek-e a segédletek. 

 Megfelel-e a kerettantervi előírásoknak. 

 Oktatói kézikönyvek, kiegészítő anyagok összhangja. 

 Tartósság, beszerzési ár. 

 

Az iskolai oktatói munkát, szemléltetést és foglalkoztatást szolgáló alapfelszerelések és eszközök 

az osztálytermekben és szaktantermekben  

 

Alapfelszerelések: 

- a tanterem funkciójától függően CD-lejátszó, 

- a szemléltetést és a tanulást segítő informatikai eszközök (hardver, szoftver), 

- informatikai, számítástechnikai eszközök, 

-  CD-Rom 

-  színes TV  

- projektor  

-  digitális tábla  

-  CD-s rádiómagnó  

 

 11.2 Az iskolai oktatói munkát, szemléltetést és foglalkoztatást központilag (iskolai szinten) 

támogató eszközök: 

 

Eszközök, felszerelések: 

- pc  

- laptop 

- projektor 

- nyomtató 

- digitális tábla 

- színes TV 

- szoftverek 

- fénymásoló, 

- tornaszoba 

- konditerem, 

- sportudvar, stb. 

- könyvtár:  

- kötelező és ajánlott olvasmányok, 

- oktatási segédletek, 

- kézikönyvek (lexikonok, kronológiák, enciklopédiák), 

- pedagógiai-módszertani szakkönyvek, 

- tartós tankönyvállomány 

- a közismereti és szakmai tantárgyakhoz kapcsolódó szakirodalom, 

- a tananyagot kiegészítő ismeretterjesztő művek, 

- tanári kézikönyvek, 

- tankönyvek, 

- periodikák, 

- elektronikus ismerethordozók, 

- internet hozzáférés 

 

A hagyományos taneszközök visszaszorulása mellett egyre nagyobb szerepet játszik iskolánkban is 

az IKT eszköz rendszer használata. 

 Az IKT alapú pedagógia szinte valamennyi kellékével rendelkezünk:  

 Szélessávú Internet hozzáférés  
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 Wifi hozzáférés  

 Iskolai honlap 

 IKT infrastruktúra  

 Digitális táblák 

  Számítógépes terem 

  Nyomtatási és fénymásolási lehetőség  

 Tanári és adminisztratív munkaállomások 

  Kiszolgáló infrastruktúra  

 

A tanórai keretek között egyre több területen használjuk is ezeket:  

 Digitális tartalmakkal segített oktatás (animációk, kísérletek, videó-bejátszások)  

 Feladatmegoldás, gyakorlás digitális munkaállomás segítségével  

 Dolgozatírás, táblai számonkérés  

 Elektronikus adminisztrálás 

  Digitális osztályterem tanórai kereteken kívül is 

 Online hozzáférés az órai tananyaghoz  

 Kiegészítő adatok, információk a könnyebb megértéshez 

 Gyakorló feladatok, tesztek  

 Oktatói segítség, kollaboratív munka  

Alapozunk a digitális tartalomszolgáltatásra, használjuk a digitális tudásbázisokat az ott elérhető 

példák, animációk, demonstrációs filmek, szimulációk, tesztgyűjtemények, linkgyűjtemények, 

módszertani segédletek, óravázlatok beépültek tanulmányi segédleteink körébe. 

 Az új taneszközigényt minden munkaközösség évenként méri fel. A lehetőségeinktől függően, a 

jóváhagyott taneszközök beszerzését ütemezve teljesítjük. A taneszközök kiválasztásakor fontos 

szempontok:  

 Igazodjanak a kerettanterv mellett az iskola helyi tantervéhez  

 Lehetőség szerint tartós tankönyveket választunk, vagy olyan kiadványokat, melyek több évfolyam 

igényeinek is megfelelnek, több évig is alkalmasak könyvtári kölcsönzéshez.  

 A nyelvkönyvek kiválasztásánál fontos szempont, hogy az általunk kitűzött nyelvi szintig lehetőség 

szerint egy tankönyvcsaláddal jussunk el. 

  A tanulók tankönyvlistájának végleges összeállításakor fontos szempont a költséghatékonyság 

 

Tantárgyi feltételek 

A műveltségi területekhez tartozó tantárgyak tankönyveit az iskola helyi tanterve tartalmazza. 

Az eszközigényeket az alapműveltségi és az érettségi vizsgaszabályzat követelményei határozzák 

meg.  

Az eszközkészlet fejlesztése a mindenkori költségvetések és pályázati lehetőségek függvénye. 
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12.  A szülő, tanuló, az oktatók és az intézmény partnereinek a kapcsolattartása  
 

Az iskolaközösséget az iskola dolgozói, a szülők és a tanulók alkotják. 

 

12.1 Oktatók 

 

Jogi háttér: 2019. évi LXXX törvény a szakképzésről 

47. § [Közös szabályok] 

(1) Szakképző intézményben a szakképzésialapfeladat-ellátást oktatók végzik. 

(2) Az oktató a szakmai oktatás végzése során a tanulókkal, illetve a képzésben részt vevő 

személyekkel összefüggő tevékenységével kapcsolatban a büntetőjogi védelem szempontjából 

közfeladatot ellátó személynek minősül. 

 

Az intézmény dolgozóinak munkavégzéssel kapcsolatos kötelességeit és jogait a munka 

törvénykönyve mellett a szakképzési törvény szabályozza. Az alkalmazottak egy része oktatói 

munkát végző oktató, a többi dolgozó az oktatói munkát közvetlenül, vagy közvetetten segítő más 

dolgozó. 

Az oktatók alkotják az intézmény oktatói testületét. Az oktatói testület határozza meg alapvetően az 

intézmény tartalmi munkáját, melynek tevékenységével az SZMSZ önálló fejezete foglalkozik.  

Az alkalmazotti közösségek jogai 
Az alkalmazotti közösséget és azok képviselőit jogszabályokban meghatározott részvételi, 

javaslattételi, véleményezési, egyetértési és döntési jogok illetik meg. Jogaikat az iskolai SZMSZ 

tartalmazza. 

Az alkalmazotti közösség kapcsolattartásának rendje 
Az intézmény különböző közösségeinek tevékenységét - a megbízott vezetők és a választott 

közösségi képviselők segítségével - az igazgató fogja össze. A kapcsolattartásnak különböző formái 

vannak, melyek közül mindig azt kell alkalmazni, amelyik a legmegfelelőbben szolgálja az 

együttműködést. 

A kapcsolattartás formái: különböző értekezletek, megbeszélések, fórumok, bizottsági ülések, 

intézményi gyűlések, stb. Az intézményi kapcsolattartás rendszeres és konkrét időpontjait a 

munkaterv tartalmazza, melyet a hivatalos közlések helyén, az oktatói szobában lévő hirdetőtáblán 

kell kifüggeszteni. A belső kapcsolattartás általános szabálya, hogy különböző döntési fórumokra, 

oktatótestületi-, alkalmazotti értekezletekre a vonatkozó napirendi pontokhoz döntési, egyetértési, és 

véleményezési jogot gyakorló közösségek által delegált képviselőt meg kell hívni, nyilatkozatukat 

jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 

A teljes alkalmazotti közösség gyűlését az igazgató akkor hívja össze, amikor ezt jogszabály előírja, 

vagy az intézmény egészét érintő kérdések tárgyalására kerül sor. Az alkalmazotti közösség 

értekezletiről jegyzőkönyvet kell vezetni.  

 

Az oktatói testület  

Az oktatói testület az intézmény oktatóinak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az oktatási 

intézmény legfontosabb tanácsadó és határozathozó szerve. Az oktatói testület tagja minden oktató, 

az igazgatóhelyettesek, a gazdasági munkatárs, valamint az oktató munkát közvetlenül segítő 

felsőfokú végzettségű alkalmazott. 

Az oktatói testület feladatai és jogai az iskolai SZMSZ tartalmazza. 

 

Az oktatói testület szakmai munkaközösségei 

Az azonos műveltségi területen tevékenykedő oktatók a közös minőségi és szakmai munkára, annak 

tervezésére, szervezésére és ellenőrzésére szakmai munkaközösségeket hoznak létre. A szakmai 
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munkaközösség tagjai saját tevékenységük irányítására, koordinálására munkaközösség-vezetőt 

választanak, akit az igazgató bíz meg a feladatok ellátásával. 

A szakmai munkaközösségek jogait, feladatait az iskolai SZMSZ határozza meg. 

 

12.2 A tanulók közösségei és kapcsolattartásuk rendje 

 

Az osztályközösségek és tanulócsoportok 

Az azonos évfolyamra járó és többségben azonos órarend szerint együtt tanuló diákok egy 

osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösség tanulólétszáma rendeletben meghatározott. 

 Az osztályközösség élén vezetőként az osztályfőnök áll. Az osztályfőnököt a felelős 

igazgatóhelyettes és az osztályfőnöki munkaközösség-vezető javaslatát figyelembe véve az igazgató 

bízza meg. 

Az osztályfőnök jogosult - az osztályközösségben tapasztalt problémák meg- oldására - az osztályban 

tanító oktatók osztályértekezletét összehívni. Bontott tanulócsoportokban vesznek részt az 

osztályközösség diákjai azokon a tanítási órákon, melyeknek eredményessége érdekében szükséges 

a kisebb tanulólétszám (idegen nyelvi órák, számítástechnika órák stb.). A tanulócsoportok bontását 

a tantárgy sajátos jellege vagy a tanrend szervezése indokolja. 

 

12.3 A Képzési Tanács: 

 

Jogi háttér: 2019. évi LXXX törvény a szakképzésről 

323. § (1) A képzési tanács figyelemmel kíséri a tanulói jogok érvényesülését, a nevelő és oktató 

munka eredményességét. A képzési tanács a tanulók csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást 

kérhet a szakképző intézmény vezetőjétől, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője 

tanácskozási joggal részt vehet az oktatói testület értekezletein. 

(2) A képzési tanács véleményt nyilváníthat a szakképző intézmény működésével kapcsolatos 

valamennyi kérdésben. Ki kell kérni a képzési tanács véleményét a szakképző intézmény szakmai 

programjának, szervezeti és működési szabályzatának és házirendjének elfogadása és módosítása 

előtt. 

326. § (1) A képzési tanács 

a) saját működési rendjéről, munkatervének elfogadásáról, 

b) tisztségviselőinek megválasztásáról szótöbbséggel dönt. 

(2) A képzési tanács dönt azokban az ügyekben, amelyekben a szakképző intézmény szervezeti és 

működési szabályzata - az Szkt. és e rendelet keretei között - a döntési jogot a képzési tanácsra 

átruházza. 

A szakképző intézmény működését, munkáját érintő kérdésekben véleményező és javaslattevő 

testületként működő képzési tanács működhet.  

A képzési tanács tagjai:  

- a szülők képviselőit a szakképző intézmény tanulóinak törvényes képviselői,  

- a tanulók képviselői a szakképző intézmény diákönkormányzatának tagjai,  

- az oktatói testület képviselői (az oktatói testület tagjai választják), 

- a duális képzőhelyek képviselői 

 Intézményünkben, a jogszabályi keretek figyelembe vételével 10 tagú Képzési Tanács működik az 

oktatók, a diákok, a szülők, valamint a gazdasági szervezetek képviselőinek részvételével.  
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12.4 A szülők tájékoztatása 

 

A szülők szóbeli tájékoztatási rendje 

Az intézmény - a szakképzési törvénynek megfelelően - a tanulókról a tanév során rendszeres szóbeli 

tájékoztatást tart. A szóbeli tájékoztatás lehet csoportos vagy egyéni. A szülők csoportos 

tájékoztatásának módja a szülői értekezletek, az egyéni tájékoztatás a fogadóórákon történik. 

 

A szülői értekezletek rendje: 
Az osztályok szülői közössége számára az intézmény tanévenként kétszer, a munkatervben rögzített 

időpontú, rendes szülői értekezletet tart az osztályfőnök vezetésével.  

Rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze az igazgató az osztályfőnök és a szülők képviselője a 

gyermekközösségben felmerülő problémák megoldására.  

 

A szülői fogadóórák rendje: 
Az intézmény oktatói a szülői fogadóórákon egyéni tájékoztatást adnak a tanulókról a szülők 

számára. 

Az intézmény tanévenként, a munkatervben rögzített időpontú, rendes szülői fogadóórát tart. A 

tanulmányaiban jelentősen visszaeső tanuló szülőjét az osztályfőnök írásban is behívja az intézményi 

fogadóórára. Ha a gondviselő a munkatervi fogadóórán kívül is találkozni szeretne gyermeke 

oktatójával, telefonon, vagy írásban időpontot kell egyeztetni az érintett oktatóval. 

A szülők írásbeli tájékoztatási rendje 

 Írásban értesítjük a tanulóik szüleit gyermekük magatartásáról, szorgalmáról, tanulmányi 

előmeneteléről az e-Kréta rendszerén keresztül, ahova minden diák saját belépési kódot kap. Itt 

tájékoztatjuk a szülőket az intézményi élet kiemelkedő eseményeiről és a szükséges aktuális 

információkról is.  

Az iskola és a kollégium oktatói közötti kapcsolat folyamatos, hiszen az összevont intézményi 

rendből következően a kollégiumi oktatók tagjai az iskolai oktatói testületnek is.  

 

12.5 Az intézmény külső kapcsolatainak rendszere  

 

 Intézményünk a feladatok elvégzése, a gyermekek egészségügyi, gyermekvédelmi és szociális 

ellátása, valamint a duális képzés, a továbbtanulás és a pályaválasztás érdekében és egyéb ügyekben 

rendszeres kapcsolatokat tart fenn más intézményekkel és cégekkel. A vezetők, valamint az oktató-

nevelő munka megfelelő szakterületeinek képviselői rendszeres személyes kapcsolatot tartanak a 

társintézmények azonos beosztású alkalmazottaival meghívás vagy egyéb értesítés alapján.  

A kapcsolattartás formái és módjai:  

 közös értekezletek tartása, 

  szakmai előadásokon és megbeszéléseken való részvétel,  

 módszertani bemutatók és gyakorlatok tartása,  

-gyakorlati képzések szervezése, lebonyolítása 

-  közös ünnepélyek rendezése, 

  intézményi rendezvények látogatása,  

 hivatalos ügyintézés levélben, online vagy telefonon  

 

Rendszeres külső kapcsolatok  

 

Intézményünk a feladatok eredményes ellátása érdekében rendszeres munkakapcsolatot tart számos 

szervezettel. Napi munkakapcsolat köti az intézményt a közös igazgatású kollégiummal. 

 Az intézmény kapcsolatban áll a következő szervezetekkel: 
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 a fenntartóval, a Kisvárdai Szakképzési Centrummal, 

 a fenntartó által finanszírozott többi szakképzési intézménnyel,  

-az Sz-Sz-B. megyei Kereskedelmi és Iparkamarával 

 a helyi és környékbeli általános iskolákkal,  

 a gyermekek egészségügyi ellátásáról gondoskodó társintézményekkel, 

  a gyermek- és ifjúságvédelmi hatóságokkal, 

  nevelési tanácsadó szolgálattal, 

  a családsegítő központtal, 

  a gyermekjóléti szolgálattal  

 a történelmi egyházakkal,  

 az intézményt támogató alábbi alapítvánnyal (Ifjú szívekben élek), 

  az alábbi patronáló, illetve külső szakmai gyakorlatot biztosító cégekkel (Hotel Schuszter, Kraszna 

Vigadó, Szamos Cipőipari és Kereskedelmi KFT, CSERÉP-KER Kft, Pallér 2 Kft, Önkormányzati 

Nonprofit Kft., valamint a környező települések önkormányzatai),  

 a következő sportegyesületekkel (Csenger FC, Csenger KC), 

  az alábbi társadalmi egyesülettel (Ady DITE, Tűzoltó és Vízi-mentő Egyesület), 

  külföldi testvériskolákkal (Nagykárolyi Elméleti Líceum, Zilah Elméleti Líceum, Kölcsey Ferenc 

Elméleti Líceum Szatmárnémeti, Tasnád),  

 a Csengeri Önkormányzattal,  

 Városi Sportcsarnokkal,  

 Városi Művelődési Központtal, Osváth Gyűjteménnyel és a Helytörténeti Múzeummal. 

 

 

13.  A tanulóknak a szakképző intézmény döntési folyamataiban való részvételi 

joga gyakorlásának rendje  

 
A tanuló joga, hogy hozzájusson a tanulmányai folytatásához szükséges értesülésekhez és 

tájékoztatást kapjon a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról. A tájékoztatási jog mellett 

biztosítani kell számukra, hogy szervezett formában véleményt mondjanak az őket oktatók 

munkájáról, és az őket érintő kérdésekről. Minden tanulónak joga van, hogy tájékoztatást kapjon 

személyét és tanulmányait érintő kérdésekről, valamint e kérdésekről javaslatot tegyen. A tanulók a 

tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre. 

 

13.1 A diákönkormányzat szervezete 

 

Jogi háttér: 2019. évi LXXX törvény a szakképzésről 

69. § [A diákönkormányzat] 

A tanulók a saját érdekeik képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre. A diákönkormányzat 

munkáját az e feladatra kijelölt oktató segíti, akit a diákönkormányzat javaslatára az igazgató bíz 

meg ötéves időtartamra. 

 

A tanulóközösségek és a diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot 

hozhatnak létre. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. 

A diákönkormányzat akkor járhat el az intézmény egészét érintő ügyekben, ha megválasztásában a 

tanulók több mint 50%-nak képviselete biztosítva van. A diákönkormányzat - a tanulóközösség által 

elfogadott, és az oktatói testület által jóváhagyott - szervezeti és működési rend alapján működik. Az 

osztályközösségek a diákönkormányzat legkisebb egységei, minden osztályközösség 
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megválaszthatja az Osztály Diákbizottságát (ODB) és az ODB elnökét, valamint küldöttet delegál 

az intézmény diákönkormányzatának (DÖK) vezetőségébe. A tanulóközösségek ily módon önmaguk 

diákképviseletéről döntenek. 

Az intézmény teljes tanulóközösségének érdekképviseletét a választott Diákönkormányzat (DÖK) 

látja el.  

A diákönkormányzat és az intézmény közötti kapcsolattartás 
A diákönkormányzat munkáját a tanulók által felkért nagykorú személy segíti, aki - a 

diákönkormányzat megbízása alapján - eljárhat az DÖK képviseletében. A diákönkormányzatot 

képviselő felnőtt személy vagy diákküldött folyamatos kapcsolatot tart az intézmény igazgatójával. 

A DÖK vezetője képviseli a tanulók közösségét az iskola vezetőségi, az oktatótestületi, valamint az 

iskolavezetői értekezletek vonatkozó napirendi pontjainál. Az Osztály Diákbizottságának képviselője 

járhat el az osztályközösség problémáinak megoldásában. A tanulók egyéni gondjaikkal, valamint 

kéréseikkel közvetlenül is felkereshetik az intézmény vezetőjét. Az igazgató fogadóórájának 

időpontja tanévenként változik. Az adott tanév igazgatói fogadóóráját az intézmény munkaterve 

tartalmazza. Az időpont közzététele az osztályfőnökök feladata. 

 

13.2 A diákközgyűlés  

 

Az iskola tanulóközösségének a diákközgyűlés a legmagasabb tájékoztató fóruma. A diákközgyűlés 

nyilvános, azon bármelyik tanuló megteheti közérdekű észrevételeit, javaslatait. 

A diákközgyűlés az igazgató által, illetve a diákönkormányzat működési rendjében meghatározottak 

szerint hívható össze. Tanévenként legalább egy alkalommal kell diákközgyűlést tartani, 

amelyen az iskola tanulói, vagy - a diákönkormányzat döntése alapján - a diákok küldöttei vesznek 

részt. A diákközgyűlés napirendjét a közgyűlés rendezése előtt 15 nappal nyilvánosságra kell hozni. 

A diákközgyűlésen az iskola igazgatója és a diákönkormányzati vezetők beszámolnak az előző 

diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, a tanulói jogok helyzetéről, érvényesüléséről. A 

közgyűlésen a tanulók kérdéseket intézhetnek a diákönkormányzat és az iskola vezetéséhez, kérhetik 

gondjaik, problémáik megoldását. A diákok kérdéseire, kéréseire az igazgatónak 30 napon belül 

választ kell adnia. Rendkívüli diákközgyűlés is összehívható, ha ezt a diákönkormányzat vezetői vagy 

az iskola igazgatója kezdeményezi. 

 

 

14. A tanulmányok alatti vizsgák rendszere 
 

 14.1 A tanulmányok alatti vizsgák típusai (a továbbiakban: vizsga) a következők lehetnek:  

 javítóvizsga  

 osztályozó vizsga  

 különbözeti vizsga  

 pótló vizsga 

 ágazati alapvizsga 

 

 Hatálya kiterjed   

 az intézmény valamennyi tanulójára, aki az alábbi vizsgák valamelyikén vesz részt, illetve  

 az intézmény vizsgákban érintett oktatóira.  

 

A tanulmányok alatti vizsgákkal kapcsolatos intézményi szabályok  

 A vizsgát a tanév helyi rendjében meghatározott időszakban lehet tenni, azzal, hogy az 

igazgató ettől eltérő időpontot is kijelölhet.   
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 A vizsga időpontjait az igazgató jelöli ki, és az intézmény honlapján közzéteszi. (éves 

munkaterv)  

 A vizsga időpontjáról és helyszínéről a vizsgázó, illetőleg a kiskorú tanuló esetén a szülő 

(gondviselő) a vizsga kezdete előtt legalább 14 nappal értesítést kap. Az értesítés – a vizsga 

típusának megfelelően – történhet E-Kréta, e-mail vagy tértivevényes levél formájában.  

 Az osztályozó vizsga kérelemre történő letételét az igazgató vagy helyettese engedélyezi. Az 

osztályozó vizsgára való jelentkezés a titkárságon beszerezhető jelentkezési lapon történik (a 

tanuló, valamint kiskorú tanuló esetében a szülő, gondviselő is aláírja).   

 A vizsga követelményeit – a vizsga típusának megfelelően - az iskola szakmai programjában 

foglaltak határozzák meg.   

 A vizsgakötelezettség a tanulónak az évfolyam követelményeiben megállapított valamennyi 

tantárgyra vonatkozhat. Ez alól felmentést - csak a szakértői bizottság szakvéleményében 

foglaltak alapján - az igazgató adhat engedélyt.   

 

A tanulmányok alatti vizsgák különös eljárási szabályai  

 

 Az írásbeli vizsga időtartama – a szakvélemény alapján ettől eltérést lehetővé tevő esetek kivételével 

– tantárgyanként és évfolyamonként minimum 60 perc.  

 Egy napon legfeljebb három vizsgát lehet tenni.  

 A szóbeli vizsgát az iskola szakos oktatóiból az igazgató által kijelölt vizsgabizottság 

előtt kell megtartani. A vizsgabizottság kérdező oktatója lehetőleg az, aki a tanulót előzőleg 

tanította.  

 Az elnöki teendőket az igazgató vagy a megbízottja látja el.   

 A vizsgákon, az elnökön és a kérdező oktatókon kívül még egy vizsgabizottsági tagnak 

jelen kell lennie. A háromtagú vizsgabizottság legalább két tagjának jogosultnak kell lennie 

az adott tantárgy tanítására.   

 A tanulónak a szóbeli vizsgán kihúzott tétel (ami több kérdésből / feladatból állhat) 

kidolgozására legalább 30 percet kell biztosítani, kivéve a 1. pontban tett kivételt.   

 A szóbeli feleletek maximális időtartama 15-20 perc. Ha a tanuló a feladatát nem tudja 

megoldani, teljes tájékozatlanságot, árul el az elnök egy alkalommal póttételt húzathat vele. 

Erre is 30 perc a felkészülési idő, valamint 15 perc a felelet időtartama.   

  Ha a vizsgázó a vizsga során szabálytalanságot követett el, az igazgatóból és két – a 

vizsgabizottság munkájában részt nem vevő – oktatóból álló háromtagú bizottság a cselekmény 

súlyosságát mérlegeli, és a vizsgakérdésre adott megoldást részben vagy egészben érvénytelennek 

nyilvánítja, és az érvénytelen rész figyelmen kívül hagyásával értékeli a vizsgán nyújtott 

teljesítményt, az adott tantárgyból – ha az nem javítóvizsga – a vizsgázót javítóvizsgára utasítja, 

vagy ha a vizsga javítóvizsgaként került megszervezésre, a vizsgát eredménytelennek nyilvánítja, 

vagy az a) pont szerint értékeli a vizsgázó teljesítményét. 

 A szabálytalansággal összefüggésben hozott döntést és annak indokait határozatba kell 

foglalni. 

 A vizsga a vizsgázó számára díjtalan.  

 A szabályosan megtartott vizsga nem ismételhető meg.  

 A vizsgáról jegyzőkönyv készül az elnök és a tagok aláírásával, melyet az iskola 

irattárában a jogszabályban meghatározott ideig kell őrizni.   

 A jegyzőkönyv vezetéséért és hitelességéért a vizsgabizottság elnöke felel.   

 A jegyzőkönyv melléklete a vizsgázó írásbeli dolgozata és feladatlapja, valamint a 

diák szóbeli felkészülés alatti jegyzetei. Az írásbeli feladatlapot és jegyzetelés (vázlatkészítés) 

céljára kapott papírlapot az iskola bélyegzőjével kell ellátni. A tanuló és a szülő kérésre, 

egyeztetett időpontban a vizsgaelnök jelenlétében a vizsgadokumentumokba betekinthet, 

írásos megjegyzést fűzhet az értékeléshez, melyet jegyzőkönyvbe kell venni.   
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 Az írásbeli dolgozatot az oktató piros tollal javítja, a hibák megjelölésével értékeli és 

aláírásával látja el.   

 A vizsga eredményét a törzslapba és a bizonyítványba a jogszabályban meghatározott 

záradékokkal be kell vezetni.  

 Az vizsgaeredmény kihirdetésének legkésőbb a vizsgát, több vizsga esetén a legutóbb 

teljesített vizsgát követő második munkanapon meg kell történnie.  

 

Független vizsgabizottság előtti vizsgákra vonatkozó szabályok   

 A tanuló (kiskorú tanuló esetén szülő/gondviselő aláírásával) félévi, év végi osztályozó, 

illetve a javítóvizsga osztályzatának megállapítása céljából jelentheti be, hogy független 

vizsgabizottság előtt kíván vizsgázni valamely tantárgyból, ill. tantárgyakból. 

 A kérelmet a tanuló (kiskorú tanuló esetében a szülő/gondviselő/törvényes képviselő) 

nyújthatja be a tantárgy(ak) és évfolyamának megjelölésével annak az iskolának az 

igazgatójához, amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll. 

A kérelem benyújtása 

 osztályozó vizsga esetén: a félév vagy a tanítási év utolsó napját megelőző harmincadik napig, 

 amennyiben a tanuló teljesítménye – igazolt és igazolatlan mulasztásai miatt - a tanítási év 

közben érdemjeggyel nem volt értékelhető, a tanítási év végén nem volt minősíthető: az 

oktatói testület engedélyének megadását követő öt napon belül.  Ez utóbbi esetben az 

iskolának az oktatói testület engedélyét a kérelemhez csatolnia kell. 

 független vizsgabizottság előtti osztályozó vizsga megszervezését akkor is lehet kérelmezni, 

ha a bíróság a tanuló javára megváltoztatja a fegyelmi büntetést (eltiltás az adott iskolában a 

tanév folytatásától, kizárás az iskolából), és a tanuló osztályzatait meg kell állapítani, ha ez 

nem lehetséges, lehetővé kell tenni, hogy a tanuló– választása szerint az iskolában vagy a 

független vizsgabizottság előtt –osztályozó vizsgát tegyen. 

 javítóvizsga esetén (ha a tanuló a tanév végén elégtelen osztályzatot kapott, azaz 

javítóvizsgára utasították) a bizonyítvány átvételét követő tizenöt napon belül. 

 Független vizsgabizottság előtti vizsga esetén a megyeszékhely szerinti járási hivatal vezetője 

engedélyezheti, hogy a vizsgázó az előre meghatározott időponttól eltérő időben tegyen 

vizsgát. 

14.2 Az ágazati alapvizsga 

Jogi háttér: 2019. évi LXXX törvény a szakképzésről 

91. § [Az ágazati alapvizsga] 

(1) Az ágazati alapvizsga állami vizsga, amely a tanulónak, illetve a képzésben részt vevő 

személynek az adott ágazatban történő munkavégzéshez szükséges szakmai alaptudását és 

kompetenciáit országosan egységes eljárás keretében méri. A tanuló, illetve a képzésben részt vevő 

személy az ágazati alapoktatás elvégzését követően tehet ágazati alapvizsgát. 

(2) Az ágazati alapvizsga az adott ágazatba tartozó valamennyi szakma tekintetében azonos 

szakmai tartalmát a képzési és kimeneti követelmények határozzák meg. 

(3) A szakképző intézmény által szervezett ágazati alapvizsgát a szakképző intézmény oktatóiból 

és az elnökből álló vizsgabizottság előtt kell letenni. A vizsgabizottság elnökét a szakképző 

intézmény székhelye szerint illetékes területi gazdasági kamara delegálja. A vizsgabizottság elnöke 

a Kormány rendeletében meghatározott díjazásra jogosult. 

(4) Az ágazati alapvizsga teljesítését az év végén adott bizonyítványba kell bejegyezni. Az ágazati 

alapvizsga bizonyítványba bejegyzett teljesítése a képzési és kimeneti követelményekben 

meghatározott munkakör betöltésére való alkalmasságot igazol. 
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Az ágazati alapoktatás a szakképzés 2020. szeptember 1-jétől indult új rendszerében jelenik meg. Az 

adott ágazathoz tartozó szakmák tekintetében a technikumban az első két tanévben, a szakképző 

iskolában az első tanévben széles körű ágazati alapismeretekre tesznek szert a tanulók, amelyet 

az ágazati alapvizsga zár le. Ez jogosulttá teszi a tanulót a szakirányú képzésbe való belépésre. A 

közös alapozás átjárhatóságot biztosít szükség esetén a technikum és a szakképző iskola között. A 

konkrét szakmát technikumban a 10. évfolyam végén, szakképző iskolában a 9. évfolyam végén, az 

adott ágazat sajátosságainak megismerését követően választja ki a tanuló. Az új rendszer ezzel is 

támogatja a tanulókat a számukra megfelelő pálya kiválasztásában. 

 Az ágazati alapvizsga állami vizsga, amely a tanulónak, illetve a képzésben részt vevő személynek 

az adott ágazatban történő munkavégzéshez szükséges szakmai alaptudását és kompetenciáit 

országosan egységes eljárás keretében méri. A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy az 

ágazati alapoktatás elvégzését követően tehet ágazati alapvizsgát. 

Elsőként a tanulmányaikat 2020 szeptemberében megkezdők tehetnek ágazati alapvizsgát, 

technikumban – főszabály szerint – a 10. szakképző iskolában a 9. évfolyam végén. (Az érettségi 

végzettséggel rendelkezők számára a kizárólag szakmai vizsgára felkészítő kétéves képzésben a 

szakmai alapoktatásra az első félévben kerül sor, így a szakmai alapvizsgát mindkét iskolatípusban 

az első félév végén teszik le a tanulók.) 

A tanuló sikeres vizsga esetén jogosult a duális képzésbe (szakirányú oktatásba) való belépésre. 

Az ágazati alapvizsga eredménye a szakmai vizsga eredményébe beszámít. Ez azt jelenti, hogy ha 

valaki egy szakma megszerzését követően az adott ágazathoz tartozó további szakmát kíván szerezni, 

az ágazati alapvizsgát nem kell megismételnie. 

 

 Az ágazati alapvizsga követelményei és az értékelés szabályai ágazatonként  

 

14.2.1 Az ágazat megnevezése: Építőipar ágazat  

 A szakma megnevezése: Kőműves  

A szakma azonosító száma: 4 0732 06 08 

Írásbeli vizsga  

A vizsgatevékenység megnevezése: Építőipar alapjai  

A vizsgatevékenység leírása Az írásbeli vizsgatevékenység az alábbi tanulási eredmények mérésére 

és értékelésére irányul: Az írásbeli vizsga tartalmaz feleletválasztós, feleletalkotós, számításos és 

rajzolvasási feladatokat.  

Adott műszaki tervdokumentáció alapján: 

 - végezzen mennyiség számítást;  

- azonosítsa be a szerkezeteket;  

- értelmezze a terv jelöléseit. 

 Feleletválasztós és feleletalkotós feladatok során:  

- adjon számot a munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi ismereteiből. Ábrák és képek 

alapján azonosítsa be az építőipari szakmáknál alkalmazott eszközöket, berendezéseket, alapvető 

szerkezeteket.  

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc  



43 

 

A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül: 40% 

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: A javítás a feladatsorhoz rendelt értékelési útmutató 

alapján történik.  

Az egyes feladattípusok aránya és értékelése a teljes vizsgafeladaton belül: 

 - tervdokumentáció alapján mennyiség számítás 20% 

 - tervdokumentáció alapján szerkezetek beazonosítsa 20% - tervdokumentáció alapján tervek 

jelöléseinek értelmezése 20% 

 - munkavédelem, tűzvédelem és környezetvédelem 20%  

- ábrák és képek alapján eszközök, berendezések, alapvető szerkezetek beazonosítása 20% 

 Az értékelés százalékos formában történik.  

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-

át elérte.  

Gyakorlati vizsga  

A vizsgatevékenység megnevezése: Építőipar alapfeladatai  

A vizsgatevékenység leírása Meglévő műszaki dokumentáció alapján az elvégzendő feladathoz 

kiválasztja a személyi védőfelszereléseket, kiválasztja a konkrét, alkalmazandó szerszámokat, 

eszközöket. A megadott rajz alapján végezze el fa, vagy fém, vagy kerámia építőanyag méretre 

szabását. Dokumentáció alapján építse össze, illessze össze, rögzítse a leszabott elemeket. Az 

elkészített elemeket építse be előre elkészített szerkezetbe. Az elkészült szerkezetről készítsen kézi 

vázlatrajzot.  

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 180 perc  

A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül: 60%  

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: A vizsgatevékenység értékeléséhez a 

vizsgaszervezőnek részletes értékelő lapot kell összeállítania az alábbi szempontok 

figyelembevételével:  

- Helyesen választotta ki a védőfelszereléseket 10% 12  

- Helyesen választotta ki az eszközöket és berendezéseket 10% 

 - Az építőanyagok méretre szabását az adott szakmai feladat szakmai elvárásai szerinti mérettűréssel 

készítette el 20% 

 - Az elemek összeillesztését, összeszerelését, rögzítését helyesen, a tervdokumentáció előírásai 

alapján végezte el 20% 

 - Az összeillesztett elemeket megfelelően építette be az elkészült szerkezetbe 20%  

- A teljes összeépített szerkezetről helyes és szakszerű vázlatrajzot készített 20%  

Az értékelés százalékos formában történik. 

 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 

40%-át elérte. 
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14.2.2 Az ágazat megnevezése: Kreatív  

 A szakma megnevezése: Bőrtermékkészítő  

 A szakma azonosító száma: 4 0723 16 01 1.4  

A szakma szakmairánya: Cipőkészítő 

Írásbeli vizsga 

 A vizsgatevékenység megnevezése: Művészettörténeti alapismeretek és munkahelyi egészség és 

biztonság  

A vizsgatevékenység leírása: 

 Szakmai teszt: 20 feleletválasztós tesztkérdés a két témakörben együttesen  

a. művészettörténeti alapismeretek témakörben  

b. munkahelyi egészség és biztonság témakörben  

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc  

A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül: 20% 7.2.5 A vizsgatevékenység 

értékelésének szempontjai: a javítás a feladatsorhoz rendelt javítási útmutató alapján javítókulcs 

segítségével történik.  

a) Művészettörténeti alapismeretek:  

● nagy stíluskorszakok időbeli elhelyezése  

● művészettörténeti korszakok társadalmi, kultúrtörténeti hátterének ismerete 

 ● korszakok, irányzatok stílusjegyeinek ismerete  

● egy-egy korszak jelentős alkotóinak, műalkotásainak megnevezése 20  

● a képző- és iparművészet kifejezőeszközeinek ismerete  

● szakszerű fogalomhasználat, szakkifejezések alkalmazása  

b) Munkahelyi egészség és biztonság: 

 ● egészségbiztonsági szabályok ismerete, megértése 

 ● munkahelyi szabályokkal kapcsolatos alapfogalmak ismerete  

● környezetvédelmi és hulladékhasznosítási alapfogalmak ismerete  

Az értékelés százalékos formában történik.  
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A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-

át elérte.  

Gyakorlati vizsga  

A vizsgatevékenység megnevezése: műszaki dokumentáció alapján modell/ minta/ vázlat/ makett 

segítségével egyszerű alap szakma-specifikus (bőr, textil, ruha és / vagy porcelán) produktumot készít 

a vizsgázó. A műszaki leírásnak megfelelően ellenőrzést végez.  

A vizsgatevékenység leírása: a vizsgázó a kreatív ipar területéről választott egy darab egyszerű 

terméket vagy részterméket készít el a vizsga során. A produktumot a rendelkezésre bocsátott modell 

/minta / vázlat/ makett segítségével, a műszaki dokumentációnak megfelelően, a megadott 

specifikációk alapján kell elkészíteni a helyben biztosított anyagok, eszközök és gépek segítségével. 

A gyakorlati vizsga része az elvégzett munka szóbeli bemutatása (az alkalmazott anyagok, technikák, 

módszerek).  

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 240 perc  

A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül: 80%  

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

A gyakorlati vizsgát az alábbi szempontok alapján, az elkészült produktum specifikációinak 

megfelelően kell értékelni az alábbi szempontok figyelembe vételével: - a készített vizsgadarab 

esztétikai megjelenése - a készített vizsgadarab méret és arány-jellemzői - a műszaki 

dokumentációnak való megfeleltetés - a szakmai, tűz- munkavédelmi és higiéniai szabályok betartása 

- kivitelezés / megvalósítás lépéseinek sorrendje - kivitelezés / megvalósítás során használt eszközök, 

gépek, berendezések, anyagok használata - önállóság, hatékonyság, kreativitás, igényesség - előre 

nem látható helyzetek, fellépő problémák kezelése, döntéshozás  

Az értékelés százalékos formában történik. A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a 

megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte érte. 

 

14.2.3. Az ágazat megnevezése: Sport  

 A szakma megnevezése: Sportedző (a sportág megjelölésével) - sportszervező  

 A szakma azonosító száma: 5 1014 20 02 

Írásbeli vizsga  

A vizsgatevékenység megnevezése: Írásbeli sport ágazati alapvizsga  

A vizsgatevékenység leírása: 

 A vizsgarész a gyakorlati feladatok elméleti hátterének elsajátítását vizsgálja teszt jellegű 

feladatokkal. Ezek lehetnek: igaz-hamis állítások, egyszeres feleletválasztás, zárt végű szöveg 

kiegészítés, fogalompárosítás, ábrafelismerése és kiegészítése, illesztési feladatok (besorolás, két-

három halmaz közötti kapcsolat).  
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A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc  

A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül: 50%  

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: A javítás az írásbeli feladathoz rendelt központilag 

összeállított javítási-értékelési útmutató alapján történik.  

Az egyes feladatrészek javasolt aránya: Igaz-hamis állítások 5%  

Egyszeres feleltválasztás 35%  

Zárt végű szövegkiegészítés 10%  

Fogalompárosítás 20% 

 Ábrafelismerés és kiegészítés 10%  

Illesztési feladatok 20% 

 A pontozás során minden feladatrész (item) megoldása 1%-ot ér. 

Az értékelés százalékos formában történik. 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-

át elérte.  

Gyakorlati vizsga  

A vizsgatevékenység megnevezése: Bemelegítés megtervezése és levezetése 

A vizsgatevékenység leírása: A képző intézmény által összeállított tételsor olyan bemelegítő 

feladatokat tartalmaz, amelyek a különböző kondicionális, koordinációs képességek és az ízületi 

mozgékonyság fejlesztését készítik elő. A vizsgarész teljesítése során a vizsgázó 15 perc tervezési 

munka után 20 percben vezeti le a bemelegítést futófeladatokkal, gimnasztikai gyakorlatokkal, majd 

10 percben értékeli feladatmegoldását. 

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 45 perc  

A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül: 50%  

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

Az értékelés százalékos formában történik.  

A bemelegítés tervezése 30%  

A bemelegítés levezetése 50%  

Önreflektív tevékenységelemzés 20%  

A maximális kritériumszint eléréséhez:  
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● A vizsgázó változatos, jól átgondolt, a célcsoport igényeinek maximálisan megfelelő programot 

állít össze.  

● A vizsgázó a tervezéskor kitűzött céloknak megfelelően vezeti a bemelegítést.  

● A vizsgázó maximálisan szem előtt tartja az ideális térhasználat szempontjait. 

 ● A vizsgázó ügyel az optimális időkihasználásra.  

● A tervezett bemelegítés sportszakmailag pontos, precíz.  

● A vizsgázó kommunikációjának minősége az ügyfelekkel szituációnak és életkori sajátosságoknak 

megfelelő, hatékony.  

● A vizsgázó bemelegítés levezetése szakszerű, bemutatása precíz, hibajavítása pontos.  

● A vizsgázó a sportszakmai terminológiát pontosan használja.  

● A vizsgázó a feladat végrehajtásakor a biztonsági előírásokat maximálisan betartja.  

● A vizsgázó a saját tevékenységét reálisan, önállóan értékeli.  

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-

át elérte. 

 

14.2.4.  Az ágazat megnevezése: Szociális ágazat  

A szakma megnevezése: Kisgyermekgondozó, - nevelő  

A szakma azonosító száma: 5 0922 22 02 

Írásbeli vizsga  

A vizsgatevékenység megnevezése: A segítő foglalkozás alapismeretei  

A vizsgatevékenység leírása  

Az írásbeli vizsgatevékenység az alábbi tanulási eredmények mérésére és értékelésére irányul: ● 

szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer, 

 ● szociológia (devianciák, diszkrimináció, előítélet),  

● jogi ismeretek,  

● szervezeti magatartás, szervezés,  

● a szociális munka elmélete (problémamegoldási modell, eszközök, módszerek, humán 

ökorendszer)  
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● pszichológia (fejlődéslélektan, személyiség-elméletek, kommunikáció-elméletek, 

krízisintervenció)  

● mentálhigiéné (segítő kapcsolat, személyiség-védelem, burnout megelőzés) 

 ● ápolás, gondozás, ● szabadidő-szervezés, foglalkoztatás  

● adminisztráció,  

● munka-, baleset-, tűzvédelem, elsősegélynyújtás, közegészségügyi ismeretek.  

Az írásbeli vizsga egy feleletválasztós és feleletalkotós tesztsor (tesztlap), amely tartalmazzon 30 

kérdést az alábbi feladattípusokból (feladattípusonként 5-5 feladat): 

 ● Egyszerű feleletválasztás (A tesztkérdésekben egy egyszerűen megfogalmazott kérdéshez négy 

válasz tartozik, melyek közül ki kell választani a legmegfelelőbbnek tartott választ, illetve annak 

betűjelét.)  

● Asszociáció (Fogalmak és állítások találhatók, amelyek között ki kell találni a logikai kapcsolatot. 

Az állítások az egyik („A”), a másik („ B”), illetve mindkét fogalomra („C”) vagy egyik fogalomra 

sem („D”) igazak.  

● Hibakereső egyszerű feleletválasztás (Négy meghatározás tartozik egy kérdéshez, melyek közül az 

egyik helytelen állítást tartalmaz, ennek a betűjelét kell bekarikázni.). 

 ● Igaz-hamis egyszerű feleletválasztás (Öt egyszerűen megfogalmazott kérdéshez öt-öt darab válasz 

lehetőség tartozik, ezek közül meg kell határozni, hogy melyik válasz igaz és melyik hamis. A 

felsorolt állítások mögé „I” (igaz) vagy „H” (hamis) betűt kell írni.)  

● Mondatkiegészítés (A mondatkiegészítés feladatban öt olyan mondat olvasható, melyeknek egy-

egy szava helyett pontok állnak, és az egy-egy beillesztendő szó teszi szakmailag, tartalmilag 

értelmezhetővé a mondatokat.)  

● Fogalom meghatározása (5 darab definíciót kifejtése).  

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc  

A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül: 30 %  

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

A javítás a feladatsorhoz rendelt értékelési útmutató alapján történik.  

Az egyes feladattípusok aránya és értékelése: 

 ● szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer: 10 %  

● szociológia (devianciák, diszkrimináció, előítélet): 10 %  

● jogi ismeretek: 5 %  

● szervezeti magatartás, szervezés: 5 %  
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● szociális munka elmélete (problémamegoldási modell, eszközök, módszerek, humán ökorendszer): 

15 %  

● pszichológiai (fejlődés lélektan, személyiségelméletek, kommunikáció elmélet, krízisintervenció): 

15 %  

● mentálhigiéné (segítő kapcsolat, személyiségvédelem, burnout megelőzés): 10 %  

● ápolás, gondozás: 10 %  

● szabadidő-szervezés, foglalkoztatás:10 %  

● adminisztráció: 5 %  

● munka-, baleset-, tűzvédelem, elsősegélynyújtás, közegészségügyi témakörök: 5 %  

Az értékelés százalékos formában történik.  

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 51 

%-át elérte.  

Gyakorlati vizsga  

A vizsgatevékenység megnevezése: A szociális és gyermekvédelmi ellátás tevékenységformái  

A vizsgatevékenység leírása  

A gyakorlati vizsgatevékenység két vizsgarészből áll. 1. vizsgarész: Portfólió: A vizsgázó szóbeli 

előadással kísért prezentáció keretében bemutatja a személyes érdeklődését és motivációját az ágazat, 

valamint a szociális és gyermekvédelmi segítő szakmák iránt. A prezentációt előzetesen megküldi a 

vizsgaszervező számára, a vizsga előtt 10 nappal. A vizsgabizottság a vizsgázó számára a maximum 

5 kérdést küld, a vizsga előtt 2 nappal, melyet a vizsgázó a vizsgán köteles megválaszolni.  

2. vizsgarész: Demonstráció: Az ágazati alapoktatásban elsajátított szociális ágazati ismeretei alapján 

a szakképző intézmény által összeállított tevékenységlistából választva bemutatja a leírt feladat 

végrehajtását (demonstráció).  

1. vizsgarész leírása:  

Portfólió ● Minimum 10, maximum 15 diából álló prezentáció elkészítése, melyet a vizsgázó a vizsga 

előtt 15 nappal lead az ágazati alapvizsgát szervező szakképző intézménynek. 

 ● A vizsgázó a prezentációt a vizsga során személyesen, a vizsgabizottság előtt bemutatja, legfeljebb 

30 percben. A vizsgabizottság, értékelése kialakításához, a prezentáció bemutatása előtt feltett 

kérdésekre kapott válaszokat is értékeli, melyekre a vizsgázó legfeljebb 10 percben válaszol. Elvárás, 

hogy fotódokumentáció, szkennelt dokumentum csak abban az esetben szerepeljen, ha az releváns és 

szükséges az előadás szempontjából. Nem a vizsgázóról készült fénykép, személy(ek)et ábrázoló 

fotó, szerzői jog, szabadalom, védjegy alatt álló művek esetén a forrás, illetve hozzájárulás 

megjelölése szükséges. A prezentáció elsődlegesen a vizsgázók személyes érdeklődését, attitűdjét, 

kommunikációs készségét, képességét hivatott bemutatni. A vizsgázónak a vizsgabizottsággal 

folytatott szakmai 16 kommunikációja egészíti ki a gyakorlati vizsgatevékenységet.  
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A 2. vizsgarész leírása:  

Demonstráció Az ágazati alapoktatásban elsajátított ápolás, gondozás, szabadidő-szervezés, 

foglalkoztatás, adminisztráció, elsősegélynyújtás és közegészségügyi tanulási eredmények alapján a 

vizsgázó, a szakképző intézmény által összeállított tevékenységlistából választva, bemutatja egy leírt 

feladat végrehajtását (demonstráció) tantermi körülmények között. A tevékenységlistának legalább 

20 eleműnek kell lennie. Egy adott tevékenység legalább 2, legfeljebb 4 témakör ismereteit és 

képességeit tartalmazza. 

 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 40 perc (1. vizsgarész 20 perc, 2. 

vizsgarész 20 perc)  

A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül: 70 % 

 A vizsgarészek aránya a projekttevékenységen belül:  

1. vizsgarész: 30%  

2. vizsgarész: 70 % 

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

Az 1. vizsgarész értékelési szempontjai: Portfólió  

Értékelési szempontok: ● Szakmai tartalom minősége: szakszerűség, tényszerűség, tárgyszerűség, 

érdeklődést keltő jelleg. Mértéktartóan saját tapasztalat/élmény/vélemény is helyet kap(hat) a 

szakmai tartalom kifejtésében. A prezentáció megfelelő hozzászólásokra, a vizsgázó a kérdésekre 

tartalmi válaszokat ad, a vizsgázó reagálásainak minősége. (50 %)  

● Előadói stílus: felkészültségével, alkalomhoz illő megjelenésével, magatartásával, 

előadásmódjával, érdeklődésével, kérdésekre adott válaszaival kifejezi a vizsgázó a bemutatott 

prezentáció tartalmával való azonosulását, előadása közben a szaknyelvet használja. (25 %)  

● Prezentáció/szemléltetés: a diaképek rendezettsége, funkcionalitása, a színek és betűméret 

megfelelősége, a verbális kommunikáció támogatja a prezentációt/szemléltetést; helyesírás, 

nyelvhelyesség, a prezentáció összképe, igényessége. (25 %)  

A 2. vizsgarész értékelési szempontjai: Demonstráció Az alábbi szempontsor mentén szükséges 

megfigyelni és értékelni a gyakorlati munkavégzés szakszerűségét, minőségét, eredményességét: 

 ● a munkaterület előkészítése, a munkavégzéshez való előkészületek és felkészülés minősége (15 

%);  

● higiéniai szabályok betartása (15 %);  

● kivitelezés/megvalósítás módjának és ütemezésének megválasztása, szakszerű kivitelezése (20 %);  

● megismert szakmai protokoll betartása (15 %); 

 ● a kommunikáció formája, módja, minősége, a verbális és nonverbális kommunikáció összhangja 

(15 %);  
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● odafigyelés, türelem, udvariasság, empátia (10 %); 

 ● kompetenciahatárok betartása (5 %);  

● a szükséges dokumentáció vezetése (5 %).  

Az értékelés százalékos formában történik. 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51 

%-át elérte.  

 

14.2.5.  Az ágazat megnevezése: Turizmus-vendéglátás  

A szakma megnevezése: Pincér-vendégtéri szakember  

A szakma azonosító száma: 4 1013 23 04 

Gyakorlati vizsga 

A vizsgatevékenység megnevezése: Turizmus-vendéglátás ágazati alapvizsga gyakorlata  

A vizsgatevékenység leírása  

A) vizsgarész: Konyhatechnológiai tevékenység: Szakmai területenként meghatározott műveletek, 

munkafeladatok önálló elvégzése. A munkaterület birtokbavétele, ellenőrzése. Egy megadott étel 

elkészítéséhez szükséges alapanyagok előkészítése, az étel konyhatechnológiai úton történő 

elkészítése, esztétikus tálalása, az étel jellegének megfelelően történő díszítése 3 normál adagban. A 

munkaterület, munkavégzés utáni alapos tisztítása, beleértve a vizsga során használt eszközöket, 

berendezéseket is. A vizsgázó a vizsgatevékenység alatt folyamatosan figyel a vele párhuzamosan 

dolgozó tanulótársaira, a többi vizsgázóra. A tűz-, munka- és balesetvédelmi előírásokat szigorúan 

betartja. Időtartam: 90 perc  

A vizsgázó az alábbi ételek közül egy ételt készít el:  

1) Zöldséges rizottó  

2) Hal tempura (magyar fehérhúsú halból), friss kevertsalátával, citrusos vinagrette öntettel  

3) Natúr csirkemell filé, tejszínes gombamártással, párolt rizzsel  

4) Parajkrém leves, buggyantott tojással  

B) vizsgarész: Cukrászati termékkészítés A vizsgázó megadott cukrászati termékek közül egyet 

készít el a tanult technológia és a rendelkezésre álló receptúra szerint. 

 Cukrászati termékek:  

1) 10 szelet piskóta rolád barackízzel töltve,  

2) 10 db linzerkarika barackízzel töltve  
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3) 500 gramm fánkocska ízesített tejszínhabbal töltve forrázott tésztából 

 4) 500 gramm barackízzel töltött Néró teasütemény Időtartam: 90 perc  

C) vizsgarész: Értékesítési tevékenység: A vizsgázó előkészíti az éttermet, majd megterít 2 főre, 

fogadja a vendégeket, készít a részükre 2 adag alkoholmentes kevert italt, és 2 adag főételt, 2 adag 

desszertet felszolgál a vendégeknek. A 14 vizsgázó 1 alkoholmentes kevert italt készít el 3 adagban 

(2 adagot a vendégek, 1 adagot a vizsgabizottság részére kóstolás céljából) a tanult receptúra szerint:  

Elkészíthető alkoholmentes kevert italok: 

 1) Lucky Driver  

2) Shirley Temple  

3) Alkoholmentes Mojito  

4) Alkoholmentes Pińa Colada A felsorolt alkoholmentes kevert italok receptúrái megtalálhatók az 

érvényben lévő IBA listán. Időtartam: 60 perc  

D) vizsgarész: Portfólió készítése 

 A vizsgázó az iskola székhelye szerinti régióban megtalálható, a tanuló által választott egy turisztikai 

attrakciót és egy szálláshelyet és annak szolgáltatásait bemutatja. A bemutatót elektronikus formában, 

szövegszerkesztő program használatával készíti el, a vizsgát szervező szakképző intézmény által 

megadott határidőre és e-mail címre beadja. Az elkészített dokumentum formai követelményei: 

terjedelme a fedőlapon (téma megnevezése, készítő megnevezése, dátum) kívül 2-5 A4-es oldal 

(betűtípus:Times New Roman/Arial , betűméret: 12, szövegtörzs sorkizárt), tartalma tagolt, 

kiemeléseket tartalmaz. A képek és a forrásmegjelölés mellékletben szerepeltethetőek a minimum 

terjedelmen felül. A vizsga keretében szóban és PPT formátumban prezentálja. Időtartam: nem 

releváns A vizsgatevékenységek között szünetet kell biztosítani a vizsgázók részére, amely nem 

képezi a vizsgatevékenység részét.  

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 250 perc  

A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül: 100 %  

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: A javítás a feladatsorhoz rendelt értékelési útmutató 

alapján történik.  

Az értékelés százalékos formában történik.  

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 61 

%-át elérte.  

Értékelési szempontok:  

A) Konyhatechnológiai tevékenység Érzékszervi szempontok alapján történő értékelés: Illat, kinézet, 

íz. Ételkészítési szabályok szempontjai szerint: Az étel hőmérséklete, állaga, hőkezelésének 

megfelelősége. Tálalási szabályok szempontjai szerint: Megfelelő arányban vannak a fogás elemei. 

Esztétikus elrendezés és díszítés. Tányér épsége, tisztasága. 25  
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B) Cukrászati termékkészítés A tésztakészítés technológiájának betartása a feldolgozás 

egyenletessége. A kisült tészta állaga. A késztermék termék íze, megjelenése, tálalása. 25 

 C) Értékesítési tevékenység Ügyel a kommunikációra, szakmailag meggyőző, előadása 

figyelemfelkeltő, élményteli. 25  

D) Portfólió készítés Tartalmi követelmények: a régió földrajzi elhelyezkedésének bemutatása; a 

régió társadalmi, gazdasági, természeti, kulturális, gasztronómiai adottságainak bemutatása; a 

turisztikai régió választott attrakciójának átfogó bemutatása; a szálláshely és szolgáltatásainak átfogó 

bemutatása; Formai követelmények: terjedelme a fedőlapon (téma megnevezése, készítő 

megnevezése, dátum) kívül 2-5 A4-es oldal (betűtípus:Times New Roman/Arial , betűméret: 12, 

szövegtörzs sorkizárt), tartalma tagolt, kiemeléseket tartalmaz. A képek és a forrásmegjelölés 

mellékletben szerepeltethetőek a minimum terjedelmen felül. 25. Összesen 100 pont. 

 

14.2.6.  Az ágazat megnevezése: Turizmus-vendéglátás  

A szakma megnevezése: Szakács  

A szakma azonosító száma: 4 1013 23 05 

 Gyakorlati vizsga 

 A vizsgatevékenység megnevezése: Turizmus-vendéglátás ágazati alapvizsga gyakorlata  

A vizsgatevékenység leírása 

 A) vizsgarész: Konyhatechnológiai tevékenység:  

Szakmai területenként meghatározott műveletek, munkafeladatok önálló elvégzése. A munkaterület 

birtokbavétele, ellenőrzése. Egy megadott étel elkészítéséhez szükséges alapanyagok előkészítése, az 

étel konyhatechnológiai úton történő elkészítése, esztétikus tálalása, az étel jellegének megfelelően 

történő díszítése 3 normál adagban. A munkaterület, munkavégzés utáni alapos tisztítása, beleértve a 

vizsga során használt eszközöket, berendezéseket is. A vizsgázó a vizsgatevékenység alatt 

folyamatosan figyel a vele párhuzamosan dolgozó tanulótársaira, a többi vizsgázóra. A tűz-, munka- 

és balesetvédelmi előírásokat szigorúan betartja. Időtartam: 90 perc  

A vizsgázó az alábbi ételek közül egy ételt készít el:  

1) Zöldséges rizottó  

2) Hal tempura (magyar fehérhúsú halból), friss kevertsalátával, citrusos vinagrette öntettel 

 3) Natúr csirkemell filé, tejszínes gombamártással, párolt rizzsel  

4) Parajkrém leves, buggyantott tojással  

B) vizsgarész: Cukrászati termékkészítés A vizsgázó megadott cukrászati termékek közül egyet 

készít el a tanult technológia és a rendelkezésre álló receptúra szerint. 

 Cukrászati termékek:  
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1) 10 szelet piskóta rolád barackízzel töltve,  

2) 10 db linzerkarika barackízzel töltve  

3) 500 gramm fánkocska ízesített tejszínhabbal töltve forrázott tésztából  

4) 500 gramm barackízzel töltött Néró teasütemény Időtartam: 90 perc  

C) vizsgarész: 

 Értékesítési tevékenység: A vizsgázó előkészíti az éttermet, majd megterít 2 főre, fogadja a 

vendégeket, készít a részükre 2 adag alkoholmentes kevert italt, és 2 adag főételt, 2 adag desszertet 

felszolgál a vendégeknek. A vizsgázó 1 alkoholmentes kevert italt készít el 3 adagban (2 adagot a 

vendégek, 1 adagot a vizsgabizottság részére kóstolás céljából) a tanult receptúra szerint:  

Elkészíthető alkoholmentes kevert italok:  

1) Lucky Driver  

2) Shirley Temple  

3) Alkoholmentes Mojito  

4) Alkoholmentes Pińa Colada  

A felsorolt alkoholmentes kevert italok receptúrái megtalálhatók az érvényben lévő IBA listán. 

Időtartam: 60 perc  

D) vizsgarész: Portfólió készítése  

 A vizsgázó az iskola székhelye szerinti régióban megtalálható, a tanuló által választott egy turisztikai 

attrakciót és egy szálláshelyet és annak szolgáltatásait bemutatja. A bemutatót elektronikus formában, 

szövegszerkesztő program használatával készíti el, a vizsgát szervező szakképző intézmény által 

megadott határidőre és e-mail címre beadja. Az elkészített dokumentum formai követelményei: 

terjedelme a fedőlapon (téma megnevezése, készítő megnevezése, dátum) kívül 2-5 A4-es oldal 

(betűtípus:Times New Roman/Arial , betűméret: 12, szövegtörzs sorkizárt), tartalma tagolt, 

kiemeléseket tartalmaz. A képek és a forrásmegjelölés mellékletben szerepeltethetőek a minimum 

terjedelmen felül. A vizsga keretében szóban és PPT formátumban prezentálja.  

Időtartam: nem releváns A vizsgatevékenységek között szünetet kell biztosítani a vizsgázók részére, 

amely nem képezi a vizsgatevékenység részét.  

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 250 perc 

A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül: 100 %  

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: A javítás a feladatsorhoz rendelt értékelési útmutató 

alapján történik.  

Az értékelés százalékos formában történik.  
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A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 61 

%-át elérte.  

Értékelési szempontok:  

A) Konyhatechnológiai tevékenység Érzékszervi szempontok alapján történő értékelés: Illat, kinézet, 

íz. Ételkészítési szabályok szempontjai szerint: Az étel hőmérséklete, állaga, hőkezelésének 

megfelelősége. Tálalási szabályok szempontjai szerint: Megfelelő arányban vannak a fogás elemei. 

Esztétikus elrendezés és díszítés. Tányér épsége, tisztasága. 25 

 B) Cukrászati termékkészítés A tésztakészítés technológiájának betartása a feldolgozás 

egyenletessége. A kisült tészta állaga. A késztermék termék íze, megjelenése, tálalása. 25  

C) Értékesítési tevékenység Ügyel a kommunikációra, szakmailag meggyőző, előadása 

figyelemfelkeltő, élményteli. 25 

 D) Portfólió készítés Tartalmi követelmények: a régió földrajzi elhelyezkedésének bemutatása; a 

régió társadalmi, gazdasági, természeti, kulturális, gasztronómiai adottságainak bemutatása; a 

turisztikai régió választott attrakciójának átfogó bemutatása; a szálláshely és szolgáltatásainak átfogó 

bemutatása; Formai követelmények: terjedelme a fedőlapon (téma megnevezése, készítő 

megnevezése, dátum) kívül 2-5 A4-es oldal (betűtípus:Times New Roman/Arial , betűméret: 12, 

szövegtörzs sorkizárt), tartalma tagolt, kiemeléseket tartalmaz. A képek és a forrásmegjelölés 

mellékletben szerepeltethetőek a minimum terjedelmen felül. 25 Összesen 100 

 

14.2.7 Az ágazat megnevezése: Élelmiszeripar  

A szakma megnevezése: Pék  

A szakma azonosító száma: 4 0721 05 11 

Írásbeli vizsga  

A vizsgatevékenység megnevezése: Élelmiszeripari alapismeretek 

A vizsgatevékenység leírása  

- Az élelmiszeripari nyersanyagok csoportosítása és jellemzése 50% 

 - Munkavédelmi, tűzvédelmi, higiéniai alapismeretek 50%  

A feladatsornak legalább 15 legfeljebb 20 feladatot kell tartalmaznia. 

 Az írásbeli feladatokat az alábbi formában kell összeállítani:  

- tesztfeladatok, ahol csak egy jó válasz lehetséges és legalább négy válaszlehetőséget kell megadni 

(a tesztfeladatok aránya az összes feladathoz képest legfeljebb 50%) 

 - feleletválasztó feladatok a lehetséges válaszok felsorolásával (a feladatok aránya az összes 

feladathoz képest legfeljebb 30%)  
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- rövidválaszos feladatok (a feladatok aránya az összes feladathoz képest legfeljebb 20%)  

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc  

A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül: 20%  

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: Értékelési útmutató alapján  

Az értékelés százalékos formában történik. A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a 

megszerezhető összes pontszám legalább 31 %-át elérte.  

Gyakorlati vizsga  

A vizsgatevékenység megnevezése: élelmiszeripari ágazati alapgyakorlat 

A vizsgatevékenység leírása A 

 vizsgatevékenység egy részből áll:  

Komplex gyakorlati vizsgafeladat Élelmiszeripari alapműveletet végez, melynek során:  

- anyagokat kiválaszt,  

- a rendelkezésére bocsátott receptúra alapján anyagszükségletet számol és mér, 

 - anyagokat, eszközöket előkészít, 

 - élelmiszeriparban használt anyagok egyes fizikai vagy kémiai tulajdonságait méri, valamint az 

elvégzett műveletet dokumentálja, 

 - élelmiszeriparban használt munkadarabot, fél- vagy készterméket állít elő, valamint az elvégzett 

műveletet dokumentálja, 

 - meghatározott munkaműveleteket hajt végre.  

Az iskola – saját lehetőségeinek figyelembevételével - a fenti tevékenységek közül legalább négyet 

tartalmazó tételsort állít össze.  

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 180 perc  

A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül: 80%  

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai és súlyozásuk:  

- a megadott művelet szakszerű elvégzése 30%  

- a munkavégzéshez szükséges eszközök, gépek szakszerű használata 30% 

 - megadott műveleti sorrend betartása 10% 

 - a mérés pontossága, 10%  
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- a munkavégzés esztétikája 10% 

 - a munka-, tűzvédelmi és higiéniai szabályok betartása 10% 

 Az értékelés százalékos formában történik. A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a 

megszerezhető összes pontszám legalább 50 %-át elérte. 

 

15.  A tanulók felvételére és átvételére vonatkozó szabályok 
 

15.1 A tanulói jogviszony létesítése és feltételei 

 

 Iskolánk tanulói közösségébe jelentkezés alapján, felvétel vagy átvétel útján lehet bejutni. Felvételi 

vizsgát nem tartunk, a felvételi kérelmek elbírálásakor kizárólag a tanulmányi eredményeket vesszük 

figyelembe. A tanulmányi eredmények meghatározásánál a 7. év végi és 8. félévi érdemjegyek 

kerülnek beszámításra. A Rendészet és közszolgálat, illetve a Sport ágazati képzésre jelentkezők 

számára az orvosi alkalmassági vizsgálat, valamint a testnevelés képességfelmérésen való részvétel 

kötelező.  

A szakképzési évfolyamán megszerezhető szakképesítésekről és az adott szakképesítésbe való 

bekapcsolódás feltételeiről a tanulót a jelentkezésekor tájékoztatjuk. A szakképző évfolyamokon a 

felvétel feltétele érvényes egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálat.  

A tanulói jogviszony létesítéséről, a felvételről és az átvételről az iskola igazgatója dönt. A 

szakképzési törvény szabályozza a tanulói jogviszonyból következő jogokat és kötelességeket. Az 

intézmény megteremti a tanulói jogok érvényesítésének és a kötelezettségek teljesítésének feltételeit. 

A tanulói jogok és kötelezettségek gyakorlásának helyi szabályait az intézmény házirendje 

tartalmazza. Azonos típusú szakképzési intézményből való átvétel esetén a tanulónak, az eddig nem 

tanult tantárgyakból, különbözeti vizsgát kell tennie. 

 

15.2 A tanulók átvételi szabályai 

 

Az iskola a férőhelyek számának függvényében biztosítja a lehetőséget arra, hogy saját, illetve más 

intézményből átjelentkező tanulók képesek legyenek folytatni tanulmányaikat. 

Más iskolából, illetve az iskola egyik tagozatáról a másikra való átvételt a tanulónak és szülőjének 

együttesen kell kérelmezni az iskola vezetőjénél. A kérelemnek tartalmazni kell az iskolaváltoztatás 

okát, mellékelni kell a korábbi évek bizonyítványainak másolatát, a másik iskolában szerzett 

érdemjegyeket tartalmazó okmány hitelesített másolatát. Amennyiben az igazgató engedélyezi a 

tanuló átvételét, a két iskola által tanított tananyag összehasonlítása alapján dönt arról, hogy a tanuló 

számára el kell-e rendelnie különbözeti vizsgát. 

 

15.3 Tanulmányok beszámítása  

Jogszabályi háttér: 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről 

 

62. § [A korábbi tanulmányok, gyakorlat beszámítása] 

A szakképző intézmény szakmai programjában meghatározottak szerint 

a) a szakképző intézményben, a köznevelési intézményben és a felsőoktatási intézményben 

folytatott tanulmányokat az adott szakmára előírt - megegyező tartalmú - követelmények teljesítésébe 

be kell számítani, 
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b) a szakképzés megkezdése előtt foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban eltöltött szakirányú 

gyakorlati időt a szakirányú oktatás idejébe be kell számítani, 

c) a tanulmányi követelmények az előírtnál rövidebb idő alatt is teljesíthetők. 

 

Iskolánk a Szakmai programban meghatározottak szerint beszámítja a szakképző iskolában, illetve a 

felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokat a tanult szakképesítésre előírt – megegyező 

tartalmú – követelmények teljesítésébe.  

A szakmai gyakorlati képzés idejébe a szakképzés megkezdése előtt munkaviszonyban (vállalkozói 

jogviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban) eltöltött szakirányú gyakorlati idő az 

igazgató egyedi döntése alapján szintén beszámítható. A beszámítás iránti kérelmet (az előzetes 

tanulmányok és az azokkal megegyező tartalmú követelmények teljesítésének egyidejű igazolásával 

együtt) az igazgatóhoz kell benyújtani. A beszámítható előzetes tanulmányokról és teljesített 

követelményekről az igazgató határozattal dönt. 

 

 

16.  Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos terv 
 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók: 

 

 • ismerjék meg és fel az elsősegélynyújtás fontosságát,  

• ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat,  

• ismerjék fel a vészhelyzeteket,  

• tudják az egyes sérülések élettani hátterét és várható következményeit, 

 • sajátítsák el a legalapvetőbb segélynyújtási módokat, 

 • ismerjék meg a balesetek típusát, azok háttereit,  

• ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével, 

 • sajátítsák el: mikor és hogyan kell mentőt hívni.  

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok: 

 

 • a tanulók korszerű ismeretekkel, szükséges készségekkel és jártasságokkal rendelkezzenek,  

• az elsősegélynyújtás bemutatása után a gyakoroltatásra feltétlenül kerüljön sor, 

 • a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – tanórai és tanórán kívüli foglalkozások keretében – 

rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretekkel.  

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok megvalósítása érdekében 

az iskola együttműködést alakít ki az Országos Mentőszolgálattal, az Országos Katasztrófavédelem 

helyi szervezetével.  

Intézményen belüli segítők: iskolaorvos, osztályfőnökök, oktatók, védőnő, az iskola valamennyi 

dolgozója.  

Iskolán kívüli segítők: szülők, háziorvos, Országos Mentőszolgálat, az Országos Katasztrófavédelem 

városi szervezete.  

 

Tevékenységformák az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításában:  

1. Tantárgyakba integrálva tanítva: Biológia és egészségtan, Természetismeret, Természettudomány, 

Testnevelés, Munkahelyi egészség és biztonság, osztályfőnöki órákon  

2. Tanórán kívüli foglalkozás  

3. Iskolán kívüli rendezvények 

Intézményünkben a Szakmák éjszakája, az Európai Szakképzési Hét, valamint az iskolai nyílt nap 

keretein belül a csengeri mentőállomás mentőtisztjei tartanak rendszeresen elsősegély-nyújtásáról 

szakszerű képzést diákjaink számára. A biológia szakos szaktanáraink pedig a szaktárgyi órák 
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keretein belül végzik ugyanezt a felkészítést. Iskolánk rendelkezik ambu babával, defibrillátorral, 

aminek a használatáról az oktatók és a dolgozók képzése megtörtént. 

 

 

 

17.  A KOLLÉGIUMI PROGRAM 

 
Jogszabályi háttér: 

 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

 A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről 

és alkalmazásáról 

 a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló az 5/2020. (I.31.) 

Korm. rendelet, 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelete a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 

irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 

 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 

59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 

Az Alapprogram a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 

110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 5/2020. (I.31.) Korm. rendelet 

 A Kisvárdai SZC Technikum és Kollégium Alapító Okiratában foglaltak  

Kollégiumi programunk összhangban van az intézményi SZMSZ-el és a Házirenddel. Készítése során 

figyelembe vettük partnereink igényeit, diákotthonunk hagyományait.  

17.1 Helyzetelemzés 

A kollégium legfontosabb alapadatai  

-   Az intézmény hivatalos elnevezése:  

    Kisvárdai SZC Ady Endre Technikum és Kollégium 

-   Az intézmény címe, telefonszáma: 

    4765 Csenger, Ady Endre utca 6. 

    Telefon: 44 / 520-123  

                          520-122 

-   Fenntartó megnevezése: Kisvárdai Szakképzési Centrum 

-   Jogállása: Nem önálló, közös igazgatású intézmény 

-   Felügyeleti szerve: Kisvárdai Szakképzési Centrum  

-   A kollégium beiskolázási körzete      

Elsősorban Szabolcs - Szatmár - Bereg megye 

-  Engedélyezett férőhelyek száma: 115 

- Jelenlegi létszám: 86 

-    A tanulócsoportok száma jelenleg: 4 

     A tanulócsoportok száma a szükségleteknek megfelelően, és a kollégiumi oktatók  

     számától függően változhat. 

 

17.2. A kollégium rövid története: 

A csengeri középiskolai kollégium létrehozását a szükségszerűség igényelte.  

Az 1961-ben megnyílt gimnázium növendékeinek egy része nem vállalhatta a bejárás mostoha 

körülményeit, vagy nem is volt bejárási lehetősége.  



60 

 

  1961-ben az első "kollégium" egy üresen álló szolgálati lakás volt, itt lakott az a 11 elsős lány, 

akik az első kollégistáknak tekinthetők Csengerben. 

Az 1962/63.-as tanévben nőtt a gimnáziumi létszám és a 21 főre emelkedett kollégistákat az új 

"kollégium" az úttörőotthon fogadta be.  

1963-ban a gimnázium az általános iskolából átköltözött az akkor megépített új épületébe. Valójában 

ettől az időtől számítható a diákotthon létrejötte, Kiss János tanár úr igazgatásával. A lányok a 

gimnázium épületében, a 15 fős fiúcsoport, pedig magánházaknál nyert elhelyezést. 

1964-ben a lányok a Hősök tere 6. szám alatt kaptak önálló helyiséget. Itt a 72 lány számára kialakult 

a kollégiumi élet ritmusa, amelyben a tanulók hajlamaiknak, képességeiknek megfelelően 

tevékenykedtek. A fiúk továbbra is magánházaknál voltak elhelyezve.  

1965-ben a fiúk a Rákóczi út 7. számú házban önálló helyiséget kaptak, majd 1967-ben egy önálló 

épületbe költöztek a Kossuth út 54. szám alá. Itt 18-20 fiú elhelyezésére nyílott lehetőség.  

1969. május 24. -én a diákotthont kollégiummá avatták, s még ez év augusztusában a volt Járási 

Tanács épületét átadták a kollégium céljaira, így mód nyílt 74 lány és 22 fiú elhelyezésére. 

1970. augusztus 1.-ig a kollégium életét Kiss János igazgató irányította. 

1970-73 között Kiss Jánosné megbízott igazgatóként vezette a kollégiumot. 

1973-ban a kollégium igazgatójává Balogh Györgynét nevezték ki. 

1978. szeptember 1.-től a kollégium közös igazgatás alá került a gimnáziummal, igazgatója Oláh 

József lett. 

1987-ben új színfolttal gazdagodott a kollégium, 32 óvónői szakközépiskolás lett kollégista. Ekkor 

megszűnt a koedukáció, az intézmény leánykollégium lett.  

A kollégium nevelői az eltelt évek alatt arra törekedtek, hogy neveltjeiknek otthont nyújtsanak, 

formálják személyiségüket, változatos lehetőségeket teremtsenek érdeklődésük felkeltésére, 

tehetségük kibontakoztatására, iskolai tanulmányaik eredményesebb elvégzésére.  

Ezek nem voltak könnyű feladatok, hisz éveken át, nyomasztóan hatott, hogy a kollégiumba érkező 

tanulók tudásszintje igen alacsony volt. Többségük ingerszegény környezetből érkezett és csak 

nehezen dolgozhatták le ismeretbeli, műveltségbeli hátrányaikat.  

Lényeges elmozdulást a szakközepes tanulók megjelenése hozott, mert ők felkészültebben,  

ismeretekben gazdagabban, határozott céllal érkeztek. 

1987-1993 között a szakközepesek jelenléte meghatározó volt a kollégiumi létszámot illetően, 

ezekben az években a kollégisták száma elérte a 120 - 160 főt is.  

1992-ben egy 35 fős kárpátaljai csoport is megkezdte tanulmányait az iskolában. Ők valamennyien 

kollégisták voltak. Így ismét koedukált lett a kollégium, bár az első két évben a fiúk más épületben 

nyertek elhelyezést.  

1993-ban Balogh Györgyné nyugdíjba ment és a kollégium vezetését Somlyai Rozália vette át, az 

1993/94.-es tanévben a kollégiumi munka az ő irányításával folyt. 

Az 1994-es év több változást is hozott kollégiumunk életében. Befejeződött a kollégium felújítása, 

tetőtér beépítéssel bővítették épületünket. Megszűntek a zsúfolt szobák, lehetőség nyílott a fiúk 

beköltöztetésére a kollégium épületébe. 

A gimnázium irányításában változás következett be, Bokor Lászlót választották az összevont  

intézmény  igazgatójának, a kollégium vezetője Szamosszegi Gyula lett.  

A 2000/2001. tanévben ismét vezetésváltás történt. A kollégium vezetését Csernyiné Matolcsi 

Julianna vette át, mivel Szamosszegi Gyula az iskola igazgatóhelyettese, majd 2002-től igazgatója 

lett. 2010-től ismét Bokor László lett az intézmény igazgatója, így Szamosszegi Gyula kollégiumi 

nevelőtanár, majd munkaközösség-vezető lett, s ebben a minőségében 2020-as nyugdíjazásáig 

irányította a kollégiumot. 2020/21-es tanévtől Vinczéné Szilágyi Melinda került a kollégium élére, 

munkaközösség-vezetői minőségben. 

A kollégium nevelői a tanulmányi munka elsődlegességét hangsúlyozták minden időben, de 

fontosnak tartották, hogy a kollégisták bekapcsolódjanak az iskola kulturális és sporttevékenységébe, 

és törekedtek a már kezdetektől kialakult kollégiumi szokások, hagyományok megőrzésére.  

 Eredményesen vettek részt a kollégisták a Megyei Kulturális Szemléken, a "Ki tud többet Móricz 

Zsigmondról? " megyei vetélkedőn. Sok kollégista őrzi emlékeiben a " Beregi Találkozó " meleg 
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légkörét, vagy a " Végvári Játékok " eseményeit. Maradandó élmény egy - egy Verébavató, vagy a 

kollégiumi karácsonyi ünnepség.  

 Minden rendezvény sok ismerettel gazdagította kollégistáinkat, de jelentős az is, amit az emberi 

kapcsolatteremtésben kaptak, az együvé tartozás szép érzésével gazdagodtak. 

Intézményünk még négy évtizedet sem ért meg, de hosszú az út, amit a kollégium a fejlődésben eddig 

megtett. Az oktatók áldozatkészsége, a diákönkormányzat igyekezete, a kollégisták lelkesedése 

számos akadályt legyőzött. 

   Minden bizonnyal az elkövetkező években is lesz kellő lelkesedés, kitartás a kollégium vezeté-

sében, oktatóiban és tanulóiban a feladatok eredményesebb megvalósításához. 

17.3. Személyi feltételek: 

A kollégiumban elhelyezhető tanulói férőhelyek száma 115. A kollégiumot munkaközösségvezetői 

beosztásban irányítja. A tanulói létszámhoz engedélyezett oktatói álláshelyek száma 4, ami 4 főállású 

dolgozóval van betöltve.  

 

A nevelőmunkához szükséges személyi feltételek biztosítottak. Az oktatói testület tagjainak egy része 

több éve dolgozik a kollégiumban, kellő tapasztalattal és szakmai felkészültséggel rendelkezik a 

speciális kollégiumi feladatok ellátásában. 

A kollégiumi oktatók év közben csoportvezetői, főügyeleti és éjszakai ügyeleti szolgálatot is ellátnak. 

Mindannyian gyermekszeretők, nagy az empátiakészségük, kapcsolatteremtő képességük, 

munkájukat hittel és optimizmussal végzik. 

17. 4. Tárgyi feltételek: 

A kollégium a város központjában az Ady Endre út 6. szám alatt található. 

Az épületet 1969 augusztusában alakították át kollégiummá, addig a Járási Tanács székhelye volt. A 

kétszintes, leromlott állapotú épületet 1994-ben felújították, tetőtér beépítéssel látták el. 

Megszűntek a zsúfolt szobák, lehetőség nyílott a fiúk beköltöztetésére a kollégium épületébe.  

Az átépítés után a szobákat csak a régi bútorokkal tudtuk berendezni. Az iskolai költségvetés szűk 

kerete nem tette lehetővé, hogy jelentősebb beruházást hajtsunk végre. 

Az elmúlt években a mindenkori pályázati és anyagi lehetőségektől függően cseréltük le az irodák, 

szobák berendezéseit, szintenként színes TV-t helyeztünk el.  

A kollégium épületében lévő 3 szolgálati férőhely berendezését is sikerült felújítani, a szobákat 

komfortosabbá, szebbé tenni. 

  Az 1994-es felújítás során átalakították a kazánházat, kicserélték a gázkészülékeket, 1996-ban 

pedig a készülékek biztonsági berendezéssel való ellátása történt meg, gázérzékelőt vásároltunk.  

1997-ben pályázati pénzből sikerült felújítani a kollégium elektromos hálózatát, a hálókban 

armatúrákat cseréltünk, így a szobák világítása már megfelelőnek mondható.  

2003-ban megvalósulhatott az alsó szintek nyílászáróinak cseréje és a fűtéskorszerűsítés.  

2019-ben a Kisvárdai Szakképzési Centrum által megtörtént a kollégium vizesblokkjainak felújítása, 

valamint a bútorzat részleges cseréje. 

2020-ban a Csenger FC sikeres pályázatának köszönhetően teljeskörű belső felújítás történt: megújult 

a fűtésrendszer, az elektromos hálózat, kicserélték a belső nyílászárókat, belső burkolás, fali és 

lábazati, teljes belső festés is megtörtént. Ennek köszönhetően a kollégium mind a négy szintje 

teljeskörű modernizáción esett át. A közeljövőben felújításra váró feladat még a kollégiumi bútorzat 

teljes cseréje. 

17.5. A kollégium szervezeti felépítése 

A kollégium a Kisvárdai SZC Technikum és Kollégium igazgatójának irányításával, részben önállóan 

oldja meg a feladatát.  

A kollégium mindennapos munkájának irányítását a kollégiumi munkaközösség-vezető látja el. A 

kollégiumi munkaközösség-vezetőt az intézmény igazgatója nevezi ki. 
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A kollégiumi munkaközösség- vezető irányítja és ellenőrzi a nevelő - oktató munkát, és figyelemmel 

kíséri az intézményi ügyviteli munkáit. 

Szakmai programunk összhangban van az intézményi SZMSZ-el és a Házirenddel. Készítése során 

figyelembe vettük partnereink igényeit, a kollégium hagyományait.  

17.6. A kollégium nevelési célja, alapelvei, célkitűzései 

A kollégiumi nevelés célja, sajátos eszközeinek és módszereinek felhasználásával, a kollégisták 

szocializációjának, kiegyensúlyozott és egészséges fejlődésének, tanulásának, a sikeres életpályára 

való felkészítésének segítése, személyiségének fejlesztése, adottságaik, képességeik 

kibontakoztatása, erkölcsi értékrendjük, konstruktív életvezetésük kialakítása és megszilárdítása, 

ismereteik, műveltségük gyarapítása, optimális szintre emelése, önművelésre, önnevelésre, 

harmonikus, társas és közösségi kapcsolatokra való igényük kialakítása. 

 

A kollégium szerepe az iskolarendszer gazdagodásával, a szabad iskolaválasztással, a lemaradók 

felzárkóztatásának szükségességével, valamint a szülőkre nehezedő anyagi gondok miatt évről évre 

növekszik.  

Feladatunk olyan ifjúság nevelése, formálása, akiknek van igénye és akarata egy jobb, tökéletesebb 

élet megvalósítására. Ebben a rohanó, anyagias világban nehéz, nagyon sok gyermek sorsa. Egyre 

több gyerek jön csonka, vagy szűkös anyagi helyzettel rendelkező családból. A mi feladatunk az, 

hogy próbáljuk egyenlő szintre felemelni a tanulókat, ha anyagiakban nem is, de szellemiekben 

gazdagok legyenek. A kollégium lakóhelyet, iskolai és iskolán kívüli életteret, ugyanakkor biztos 

hátteret nyújt a tanulóknak a napi feladatok ellátásához.  

Intézményünk célja és feladata az iskolai oktatómunka elmélyítése mellett a nevelés, a tanulók 

neveltségi szintjének fejlesztése. 
 

Az Alapprogram meghatározza és kijelöli a köznevelési kollégiumban folyó szakmai pedagógiai 

tevékenység fő területeit, a szakmai fejlesztés irányait. 

Tartalmi iránymutatásként szolgál a kollégiumok szakmai programjának elkészítéséhez úgy, hogy 

egyidejűleg tág teret enged a szakmai önállóságuknak. 

Az alprogram a kollégiumokat érintő, az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés egységes 

kritériumok szerinti megvalósításának kollégiumi alapdokumentuma is. 

Az alprogram azokra a magyar és európai pedagógiai értékekre, kollégiumi hagyományokra, 

tapasztalatokra épít, amelyek megalapozták a jelenlegi magyarországi kollégiumi nevelést, különös 

tekintettel a humanista, a nemzeti, a közösségi értékekre, a tudás- és kultúraközvetítésben, a 

tehetséges tanulók kiválasztásában és gondozásában, a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulók iskolai sikerességének elősegítésében, az esélyteremtésben elért eddigi 

eredményekre. 

A program a következő kulcskompetenciák helyezi előtérbe 

1. A tanulás kompetenciái 

2. A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi) 

3. A digitális kompetenciák 

4. A matematikai, gondolkodási kompetenciák 

5. A személyes és társas kapcsolati kompetenciák 

6. A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái 

7. Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 
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17.7.  A kollégium társadalmi szerepe 

  Alapfeladata, hogy biztosítsa a megfelelő lakhatási és tanulási feltételeket azon tanulók 

számára, akiknek a lakóhelyén nincs lehetőség a tanuláshoz, a szabad iskolaválasztáshoz való jog 

érvényesítésére, illetve akiknek a családja nem tudja biztosítani a tanuláshoz szükséges 

körülményeket. 

A kollégium szerepe és feladata, hogy fenntartsa a társadalmi mobilitást: esélyeket teremtsen, 

biztosítsa a hozzáférést a jó minőségű tudáshoz, segítse a szociális, kulturális hátrányok leküzdését, 

a társadalmi integráció folyamatát. Fontos szerepe van az egész életen át tartó tanulás 

megalapozásában, a tanuláshoz szükséges készségek és képességek, a kulcskompetenciák 

erősítésében, a tehetség felismerésében és fejlesztésében, a tanulók felzárkózásának segítésében. 

A kollégium a tevékenysége során megteremti a feltételeket az iskolai tanulmányok sikeres 

folytatásához, kiegészíti a családi és iskolai nevelést és oktatást, egyúttal szociális ellátást, 

biztonságot, valamint érzelmi védettséget is nyújt. 

A kollégium – megfelelő pedagógiai környezet biztosításával – elősegíti a társadalmi szerepek 

tanulását, a diákok önszerveződése során kialakuló közösségekben az együttélés, az együttműködés, 

az önkormányzó képesség, a döntés és felelősség, a konfliktuskezelés demokratikus technikáinak 

megismerését, gyakorlását; ezzel a kollégium hatékony támogatást nyújt a sikeres társadalmi 

beilleszkedéshez. 

17.8. A kollégiumi nevelés feladatai 

A kollégiumi nevelés feladata különösen: 

A tanulás tanítása 

A kollégiumi nevelés feladata a diákok egyéni fejlődésének elősegítése, a hátránnyal küzdők 

felzárkóztatása, a gyermekek tehetségének kibontakoztatása. Ennek érdekében a kollégium 

lehetőséget biztosít az ismeretszerzés, a megismerési és gondolkodási képességek fejlesztésére, 

valamint arra, hogy a tanulók megismerjék és elsajátítsák a helyes tanulási módszereket. Ezzel 

fejleszti a kreativitást, erősíti a tanulási motívumokat, az érdeklődés, a megismerés és a felfedezés 

vágyát. Fontos, hogy a tanulók elsajátítsák az információkeresés különböző formáit a digitális 

könyvtárban az egyéni fejlesztés elmélyítése érdekében, az információk megtalálásának célravezető. 

Törekszik a tanulási kudarcok okainak feltárására, azok kezelésére, a jó teljesítményhez szükséges 

helyes énkép, a pozitív önértékelés kialakítására. Segíti a mindennapi feladatokra történő 

felkészülést. A kollégiumnak gondot kell fordítania arra, hogy az ismeretek elsajátítása közben a 

tanulásra belső igény ébredjen a tanulókban, mindennapi életük részévé váljon a tanulás. A tanulás 

tanítása, az ismeretszerzést elősegítő beállítódások kialakítása hatással lesz a tanulók egész felnőtt 

életére, és elősegíti helytállásukat a munka világában is. 

Az erkölcsi nevelés 

A kollégium feladata az alapvető erkölcsi normák megismertetése, elfogadtatása, valamint ezen 

normák beépülésének elősegítése a tanulók mindennapi életébe, személyiségükbe. Az erkölcsi 

nevelés legyen életszerű, készítsen fel az elkerülhetetlen értékkonfliktusokra, valamint azok 

kezelésére, segítsen választ találni a tanulók erkölcsi és életvezetési kérdéseire, problémáira. A 

kollégiumi közösség élete, a kollégiumi oktatók példamutatása segítse elő a tanulók életében az olyan 

nélkülözhetetlen készségek megalapozását és fejlesztését, mint a kötelességtudat, a munka 

megbecsülése, a mértéktartás, az együttérzés, a segítőkészség, a tisztelet és a tisztesség, a korrupció 

elleni fellépés, a türelem, a megértés, az elfogadás, az empátia, a szociális érzékenység. 

  Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 
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A kollégium, az iskolai tanulmányokra alapozva, azt kiegészítve segítse elő a nemzeti, népi kultúránk 

értékeinek, hagyományaink megismerését. A kollégiumi foglalkozások keretében a diákok 

tanulmányozzák a jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, 

költők, sportolók munkásságát. Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és 

közösségi tevékenységeket, amelyek megalapozzák az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei 

megismerését, megbecsülését. A nevelés révén alakuljon ki bennük a közösséghez tartozás, a 

hazaszeretet érzése, és az a felismerés, hogy szükség esetén Magyarország védelme minden 

állampolgár kötelessége. Európa a magyarság tágabb hazája, ezért magyarságtudatukat megőrizve 

ismerjék meg történelmét, sokszínű kultúráját. A nemzetiséghez tartozó tanulók nevelését ellátó 

kollégium kiemelt feladata az anyanyelvű nevelés, az adott nemzetiséghez való tartozás tudatának 

erősítése, nemzetiségi kultúrájának, nyelvének, szokásainak ápolása és fejlesztése. 

A családi életre nevelés 

A család kiemelkedő jelentőségű a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, szeretetkapcsolatainak, 

önismeretének, testi és lelki egészségének alakításában. Ezért a kollégium kitüntetett feladata a 

harmonikus családi minták közvetítése, a családi közösségek, értékek megbecsülése. Ez segítséget 

nyújt a felelős párkapcsolatok kialakításában, ismereteket közvetít a tanulók családi életében 

felmerülő konfliktusok kezeléséről. A kollégiumnak foglalkoznia kell a szexuális nevelés kérdéseivel 

is. 

 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

A kollégiumi nevelés elősegíti a demokratikus jogállam, a jog uralmára épülő közélet működésének 

megértését, az abban való állampolgári részvétel jelentőségét. Ezzel is erősíti a diákokban a nemzeti 

öntudatot és kohéziót, összhangot teremtve az egyéni célok és a közjó között. A kollégium 

megteremti annak lehetőségét, hogy a tanulók megismerjék a főbb állampolgári jogokat és 

kötelezettségeket. A közügyekben való aktív részvétel megkívánja a kreatív, önálló mérlegelő 

gondolkodás, az elemzőképesség és a vitakultúra fejlesztését. A felelősség, az önálló cselekvés, a 

megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás elsajátításának folyamatában kiemelt szerepet és megfelelő 

teret kap a kollégiumi diák-önkormányzati rendszer. 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

Kiemelt feladat a tanuló helyes, reális énképének, illetve önértékelésének kialakítása; elő kell segíteni 

a kedvező szellemi fejlődését, készségeinek optimális alakulását, tudásának és kompetenciáinak 

kifejezésre jutását, s valamennyi tudásterület megfelelő kiművelését. Hozzá kell segíteni, hogy 

képessé váljék érzelmeinek hiteles kifejezésére, a mások helyzetébe történő beleélés képességének, 

az empátiának a fejlődésére, valamint a kölcsönös elfogadásra . 

A testi és lelki egészségre nevelés 

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

A kollégium ösztönzi a tanulókat arra, hogy legyen igényük a helyes táplálkozásra, a mozgásra, a 

stressz kezelés módszereinek megismerésére és alkalmazására. Legyenek képesek lelki egyensúlyuk 

megóvására, társas viselkedésük szabályozására, a konfliktusok kezelésére. A kollégiumi oktatók 

motiválják és segítik a tanulókat a káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának 

megelőzésében. A kollégium sportélete kondicionáló terem kialakítása hozzájárul az egészséges 

életvitel, a helyes életmódminta kiválasztásához. A felújított kollégium hozzájárul a diákok számára 

otthonos, egészséges, kulturált, esztétikus környezet biztosításához, ahol a tanulók jól érzik magukat, 

és amely egyúttal fejleszti ízlésüket, igényességüket. 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 
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A kollégiumi nevelés feladata a szociális érzékenység, segítő magatartás kialakítása a tanulókban 

úgy, hogy önálló tapasztalati úton ismerjék meg a hátránnyal élők sajátos igényeit, élethelyzetét. Ez 

a segítő magatartás fejleszti a diákokban az együttérzést, együttműködést, problémamegoldást és az 

önkéntes feladatvállalást, mely elengedhetetlen a tudatos, felelős állampolgári léthez. 

Fenntarthatóság, környezettudatosság 

A tanulónak meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és felelősségteljesen, 

megújulási képességükre tekintettel használja. Törekedni kell arra, hogy a tanulók megismerjék 

azokat a gazdasági és társadalmi folyamatokat, melyek változásokat, válságokat idézhetnek elő, 

továbbá kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb környezetük értékeinek, sokszínűségének 

megőrzésébe, gyarapításába. 

Pályaorientáció 

A kollégiumnak – a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez képest – átfogó képet kell 

nyújtania a munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételeket, tevékenységeket kell biztosítania, 

amelyek révén a diákok kipróbálhatják képességeiket. Elmélyülhetnek az érdeklődésüknek megfelelő 

területeken, megtalálhatják későbbi hivatásukat, kiválaszthatják a nekik megfelelő foglalkozást és 

pályát, valamint képessé válnak arra, hogy ehhez megtegyék a szükséges erőfeszítéseket.  

Gazdasági és pénzügyi nevelés 

A kollégiumnak – a bentlakásos köznevelési intézmény sajátos adottságaiból adódóan – segíteni kell, 

hogy a tanulóik felismerjék saját felelősségüket az értékteremtő munka, a javakkal való ésszerű 

gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás területén. Fontos, hogy tudják mérlegelni döntéseik 

közvetlen és közvetett következményeit és kockázatát. Lássák világosan rövid és hosszú távú céljaik, 

valamint az erőforrások kapcsolatát, az egyéni és közösségi érdekek összefüggését, 

egymásrautaltságát. A kollégium a diák-önkormányzati tevékenység működtetésén keresztül segíti 

az autonóm, felelős, a közösség érdekeit is figyelembe vevő magatartás és a körültekintő döntéshozás 

képességének kialakulását. 

Médiatudatosságra nevelés 

Fontos, hogy a tanulók értsék az új és a hagyományos médiumok nyelvét. A médiatudatosságra 

nevelés során az értelmező, mérlegelő beállítódás kialakításának nagy jelentősége van.  

Megteremti – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – a nyugodt tanulás, az önálló ismeretszerzés, 

a kulturális, a sport- és egyéb szabadidős tevékenységek, valamint a diákkörök, szakkörök 

működésének feltételeit. 

A kollégium gondoskodik a tanulók nyugodt pihenéséről, az egyéni visszavonulás lehetőségéről. 

 17.9. A kollégium kapcsolatrendszere 

A kollégium nevelési feladatainak eredményes megoldása érdekében rendszeres kapcsolatot tart a 

szülőkkel, illetve a tanuló törvényes képviselőjével, a fenntartóval, a működtetővel, a kapcsolódó 

iskolákkal, társintézményekkel. A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanuló, 

valamint veszélyeztetett gyermek esetében a gyermekjóléti szolgálattal. A település – a tanulók 

nevelésében érintett – intézményeivel, nevelésbe vett gyermek esetén a gyámjával, nevelőszülőjével 

vagy gyermekotthonával, civil szervezeteivel, szakmai közösségeivel, érintettség esetén a helyi 

nemzetiségi önkormányzatokkal, továbbá minden olyan szervezettel, amely a kollégiumi nevelés 

céljainak megvalósítását elősegítheti. 

A kapcsolatok kialakításában, gazdagításában és fenntartásában a kollégium nyitott és 

kezdeményező. A kapcsolattartás helyi szabályozása a jogszabályi előírásoknak megfelelően 

történik. 
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17.10. A kollégium által kötelezően biztosítandó foglalkozások 

A kollégium a foglalkozások tervezése, szervezése során kiemelten ügyel a pozitív, aktív tanulási 

attitűd kialakítására és megerősítésére, egyénre szabott tanulási utak támogatására a kreativitás 

fejlesztésére, az egész életen át tartó ismeretbővítés fontosságára, gondoskodik a tanulókkal való 

személyes törődés tapintatos formáinak kialakítására. A kollégium a foglalkozások formáját és 

tartalmát úgy határozza meg, hogy azok hozzájáruljanak a tanulók erkölcsi gyarapodásához, 

személyiségének gazdagodásához, kompetenciáik fejlesztéséhez, a közösség fejlődéséhez. 

. Felkészítő foglalkozások a kollégiumban: 

Tanulást segítő foglalkozások: 

a)      rendszeres iskolai felkészülést biztosító egyéni és csoportos foglalkozás, 

b)      differenciált képességfejlesztő, tehetség-kibontakoztató foglalkozás, 

c)      a bármely okból lemaradó tanulók felzárkóztatása, hátránykompenzáció, 

d)      a tantárgyi ismeretek bővítése és a pályaválasztás segítése érdekében szervezett 

szakkörök, diákkörök, 

e)      tematikus csoportfoglalkozás. 

  Egyéni és közösségi fejlesztést megvalósító foglalkozások: 

  Csoportvezetői foglalkozások: 

a)      közösségi foglalkozás a kollégiumi csoportok számára: a csoport életével kapcsolatos 

feladatok, tevékenységek, események, problémák megbeszélése, értékelése 

b)      tematikus csoportfoglalkozások: az e rendeletben előírt témakörök, időkeretek között 

szervezhető foglalkozások 

 

17.11.  A kollégiumi közösségek szervezésével összefüggő foglalkozások: 

a)      a kollégiumi diákönkormányzatok működésének támogatása 

b)      kollégiumi diákfórumok (kollégiumi gyűlés, kisebb közösségek szerinti 

megbeszélések) 

  A tanulókkal való egyéni törődést biztosító foglalkozások: 

a)      a foglalkozásokon (tanulói vagy oktatói kezdeményezésre) a diákok feltárhatják egyéni 

problémáikat 

b)      ezek megoldásában számíthatnak a oktató tanácsaira, segítségére 

  Szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozások: 

Állandó vagy adott eseményre szerveződő kollégiumi diákcsoportok számára szervezett 

a)      irodalmi, képzőművészeti, zenei, tánc, vizuális képességeket fejlesztő művészeti, 

b)      természettudományos, műszaki, vállalkozói, gazdasági ismereteket bővítő szakmai, 

c)      egészséges életmódra nevelést, a rendszeres testedzést szolgáló sportcélú, 

d)      a hasznos gyakorlati ismeretek megszerzését, az önellátás képességének fejlesztését 

célzó, 

e)      a pályaorientáció szempontjából is fontos tartalmakat hordozó, 

f)       szakkörök, szakmai, művészeti foglalkozások, kollégiumi sportkörök, rendezvények, 

versenyek, vetélkedők. 

  Témanapok, témahetek, projektek. 

a)      A kollégiumok bekapcsolódhatnak a központi témahetek megvalósításába. 

b)      Az Alapprogramban rögzített témakörökben a kollégiumok szervezhetnek 

témanapokat, témaheteket, projekteket is, amelyekben a kollégiumi nevelés fő céljaihoz és 

alapelveihez kapcsolódó, ill. a csoportfoglalkozások keretterveiben előírt tartalmakat a 

kollégiumok sajátosságaihoz igazodva dolgozzák fel. 

c)      A témanapok, témahetek, projektek keretében el lehet térni a hagyományos 

csoportszerveződési keretektől. Az eltérések nem növelhetik a foglalkozások heti időkereteit 

és a tanulók terheit. 
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17.12. Tematikus csoportfoglalkozások keretterve és éves óraszáma 

Témakörök 

1. A tanulás tanítása 

2. Az erkölcsi nevelés 

3. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

4. Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

5. Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

6. A családi életre nevelés 

7. Testi és lelki egészségre nevelés 

8. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

9. Fenntarthatóság, környezettudatosság 

10. Pályaorientáció 

11. Gazdasági és pénzügyi nevelés 

12. Médiatudatosságra nevelés 

A kollégiumi csoportfoglalkozások éves óraszáma 

TÉMAKÖR 
1–8. 

évfolyam 

9. évfolyam,  

9./N évfolyam, 

9./Kny. 

évfolyam, 

9./Ny. 

évfolyam 

10. 

évfolyam 

11. 

évfolyam 

12. 

évfolyam 

13–14. 

évfolyam 

A tanulás tanítása 4 3 2 2 2 1 

Az erkölcsi nevelés 2 2 2 2 1 1 

Nemzeti öntudat, 

hazafias nevelés 
2 2 2 2 1 1 

Állampolgárságra, 

demokráciára nevelés 
1 2 2 2 1 2 

Az önismeret és a társas 

kultúra fejlesztése 
1 1 1 1 1 1 

A családi életre nevelés  1 1 2 2 3 3 

Testi és lelki egészségre 

nevelés  
2 2 2 2 2 2 

Felelősségvállalás 

másokért, önkéntesség 
2 2 2 2 1 1 

Fenntarthatóság, 

környezettudatosság 
2 2 2 2 2 2 

Pályaorientáció 2 2 2 2 2 2 

Gazdasági és pénzügyi 

nevelés 
2 2 2 2 3 3 

Médiatudatosságra 

nevelés  

1 1 1 1 1 1 

  22 óra 22 óra 22 óra 22 óra 20 óra 20 óra 
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A kollégiumokban évi 37 nevelési héttel (a 12–13–14. évfolyamon 33 nevelési héttel), ezen belül 

minden héten egy kötelező tanulócsoport-vezetői foglalkozással kell számolni. Az óraszámok 

minden évfolyamon lehetővé teszik, hogy a kollégiumok a tematikus csoportfoglalkozásokat – 

részben vagy egészben – a tanulócsoport-vezetői foglalkozások keretében, vagy a felkészítő 

foglalkozások terhére szervezzék meg. 

A 13-14. évfolyamra vonatkozó követelmények a szakképzésben résztvevő diákok kollégiumi 

foglalkozásainak alapját jelentik, amelyek ezekben a képzésekben résztvevő és nem tanköteles 

tanulók számára kollégiumi ellátást biztosító kollégiumoknak szakmai ajánlást jelentenek.  
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II.OKTATÁSI PROGRAM 

 

 
Intézményünk legfontosabb feladata a környék ifjúságának középfokú oktatása. Ezt a küldetést 

nagyon nehéz megoldani jó képességű gyerekanyag és nem utolsó sorban a cél érdekében együttes 

erővel küzdő oktatói testület nélkül. 

A diákok létszámának gyarapítása és minőségbeli javítása az iskola "piacképességétől" függ. 

Mindezeket a célokat az intézmény struktúraváltásával, az iskolai élet átalakításával, 

korszerűsítésével és hatékonyabbá tételével lehet megvalósítani. Természetesen ezeket a célokat 

szorosan hozzá kell rendelni a környék gazdasági életéhez, munkavállalási lehetőségeihez és a 

szatmári térség gazdaságának fejlesztési célkitűzéseihez. 

A meglévő oktatási profiljainkra, olyan képzési formákat kell hatékonyan ráépíteni, amelyek 

átjárhatóságot, széleskörű szakképzési lehetőséget és továbbtanulást biztosítanak minden oktatásban 

részesülő diáknak. Növelni kell a szakmaszerzési profilokat, annak érdekében, hogy a végzős 

diákjainknak nagyobb legyen az elhelyezkedési, munkavállalási esélye. Ennek a célkitűzésnek 

nagyon fontos közvetett célja, hogy térségünk lakosságmegtartó képességét a lehető legmagasabb 

szintre emeljük.  

Intézményünknek az elmúlt években több fenntartója volt. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Önkormányzat sok éven keresztül volt jó gazdája iskolánknak, mely után 2010-től a Gazdasági 

Igazgatóság, később a MIK vette át a pénzügyi feladatokat, szakmai önállóságunk meghagyása 

mellett. 2013. április 1-vel a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) Nyíregyházi 

Tankerületének tagjai voltunk, majd 2015.07.01-től a Kisvárdai Szakképzési Centrum égisze alá 

kerültünk, s jelenleg is hozzá tartozunk. 

 

 

1. A kötelező és nem kötelező foglalkozások megtanítandó és elsajátítandó 

tananyaga, az ehhez szükséges kötelező, kötelezően választandó vagy 

szabadon választható foglalkozások megnevezése, száma 

 
A kötelező és a nem kötelező foglalkozások megtanítandó és elsajátítandó tananyaga a közismeret 

területen az 5/2020. (I. 31.) Korm. rendeletben kiadott A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, 

bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról c. rendelet 

(továbbiakban NAT2020) előírásainak figyelembevételével készült.  

A magyar nyelv és irodalom, a matematika és a történelem és állampolgári ismeretek műveltségi 

területekre a 11–12. évfolyamra meghatározott óraszámok és a NAT2020 tartalma érvényes a 

gimnáziumban és a szakképzési törvényben meghatározott eltérésekkel a technikumban is. 

 Technikumban és a gimnáziumban a helyi tantervünk az Oktatási Hivatal honlapján elérhető 

gimnáziumi kerettanterv tananyagtartalma alapján és technikumban az Innovatív Képzéstámogató 

Központ által megadott óraterv minta alapján készült. 

 Szakképző iskolában a helyi tantervet az Oktatási Hivatal honlapján elérhető, a szakképző iskolák 

számára kiadott kerettanterv tananyagtartalma alapján és technikumban az Innovatív 

Képzéstámogató Központ által megadott óraterv minta alapján készült. 

Gimnáziumi képzés: 

A gimnáziumi oktatás egyik célkitűzése, hogy a tanulók magas szintű idegen nyelvtudást sajátítsanak 

el egy első és egy második idegen nyelvből. A diákok az általános gimnáziumi kerettanterv szerint 

tanulnak, tudatosan felkészülhetnek továbbtanulásra, a nyelvvizsgára és az emelt szintű érettségire. 
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Technikumi képzés: 

A technikumi képzés legfontosabb célja az érettségi bizonyítvány mellett a szakmai végzettség 

megszerzése. A korszerű ismeretek átadása, valamint a széleskörű szakmai műveltség elérése 

érdekében tanulóink számára kötelező, kötelezően választott és szabadon választott tanórákat 

biztosítunk a felkészüléshez. Ezeken az órákon az adott csoportba, osztályba járó tanulóknak kötelező 

részt venni. 

Szakképző iskolai képzés:  

A szakképző iskolai képzés legfontosabb célja a szakmai végzettség megszerzése. Az itt végzett 

tanulók nappali vagy esti munkarendben, a képzést befejezését követően tehetnek érettségi vizsgát. 

Iskolánk gimnáziumi, technikumi és szakképzési heti óraterv mintái, valamint kerettantervei a 

szakmai program Képzési program részében találhatóak meg. 
 

1.1. A közismereti kerettantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi 

megvalósításának részletes szabályai  

 

A pedagógiai feladatok fejlesztése szervesen illeszkedik az iskola nevelő-oktató munkája különböző 

színtereinek feladataihoz. Az egyes területek fejlesztési feladatai a tantárgyi keretben és az iskola 

tantárgyközi és nem tanórai keretei között valósulnak meg.  

 

NAT fejlesztési területek Tanórai fejlesztések Tanórán kívüli fejlesztések 

Erkölcsi nevelés Közismereti, szakmai elméleti 

és gyakorlati tantárgyak, 

osztályfőnöki óráin 

Iskolai szabadidős programok, 

rendezvények, 

osztálykirándulások, 

projektnapok, sportnap, iskolai 

ünnepségek, közösségi 

programok során 

Nemzeti öntudat, hazafias 

nevelés  

Tantárgyi keretben: magyar 

nyelv és irodalom, 

kommunikáció magyar, 

történelem, társadalomismeret, 

etika órán  

Kiemelt iskolai ünnepségek, a 

nemzeti öntudat és a hazafias 

nevelés színterei: Aradi 

vértanúk napja (okt. 6.), 

Október 23-a, Kommunista 

diktatúrák áldozatainak 

emléknapja (febr. 25.), 

Nemzeti ünnep (márc. 15.), 

Holokauszt áldozatainak 

emléknapja (ápr. 16.), 

Összetartozás Napja (jún. 4.)  

Állampolgárságra, 

demokráciára nevelés 

Történelem, a 

társadalomismeret tantárgyak, 

osztályfőnöki, etika órák, a 

gazdaság és a társadalom 

működésével foglalkozó 

szakmai tantárgyak 

Diákönkormányzati  

rendezvények, rendészeti 

előadások keretében 

Önismeret és a társas kultúra 

fejlesztése 

Osztályfőnöki, etika órák, a 

gyakorlati oktatás keretében 

sajátíthatják el a munkaerőpiac 

elvárásai között is megjelenő 

kulcskompetenciákat 

Szakkörök, iskolai 

rendezvények, kulturális, 

tanulmányi kirándulások 
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A családi életre nevelés Osztályfőnöki, etika órák Az oktatók és a család 

kapcsolati rendszerében: 

fogadóórákon, szülői 

értekezleteken, iskolai 

rendezvényeken, 

osztálykirándulásokon, 

szalagavatón, ballagáson 

A testi és lelki egészségre 

nevelés 

Minden tantárgyi munkában 

fontos szerepet tölt be. Kiemelt 

szerepe van: (a helyes 

táplálkozás, a mozgás szerepe, 

a testi higiéné, az egészséges 

életmód) az osztályfőnöki, 

természetismeret, biológia, 

földrajz, fizika-, kémia, 

testnevelés órákon 

sportkör, DSE foglalkozások, 

DÖK napon, 

egészségneveléssel összefüggő 

iskolai rendezvényeken, 

előadásokon, együttműködés a 

helyi Egészségfejlesztési 

irodával 

Felelősségvállalás másokért, 

önkéntesség 

Osztályfőnöki, etika órák Az iskolai közösségi szolgálat 

megszervezése és 

lebonyolítása, a 

Vöröskereszttel iskolai véradás 

keretein belül 

Fenntarthatóság, 

környezettudatosság 

Osztályfőnöki, 

természetismeret, biológia, 

földrajz, fizika-, kémia, órákon 

Kapcsolódás a 

Fenntarthatósági témahéthez, 

környezetvédelmi 

programokhoz, Te Szedd 

akciókhoz. 

Pályaorientáció Osztályfőnöki és minden 

szakmai-eleméleti és 

gyakorlati tantárgy feladata 

Pályaorientációs előadások, 

üzemlátogatások, felsőfokú 

intézmények nyílt napjainak 

látogatása, Európai 

Szakképzési Hét, Szakmák 

éjszakája rendezvényei 

Gazdasági és pénzügyi nevelés Osztályfőnöki, a gazdaság 

működésével foglalkozó 

szakmai tantárgyak 

Csatlakozás a Pénz7 

témahéthez 

Médiatudatosságra nevelés A magyar irodalom, a vizuális 

kultúra, az informatika 

tantárgyak óráin 

Csatlakozás a Digitális 

témahéthez 

A tanulás tanítása minden tantárgy esetében A felzárkóztató foglalkozások, 

korrepetálások az SNI és 

BTMN-es tanulók számára 

szervezett fejlesztő 

foglalkozások 
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2. A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja  

 

Jogszabályi háttér 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet 46. Az Szkt. 35. § (5) bekezdéséhez 

119. § (1) A mindennapos testnevelést azokon a napokon, amikor közismereti oktatás folyik, 

testnevelésóra megtartásával kell biztosítani. 

(2) A testnevelésóra 

a) sportkörben való sportolással vagy 

b) versenyszerűen sporttevékenységet folytató, sportszervezetben sportoló tanuló, illetve 

képzésben részt vevő személy kérelme alapján a sportszervezet által az adott félévben kiállított 

igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett, legalább heti két órának megfelelő 

edzéssel váltható ki. 

(3) Ha a tanuló - választása alapján - a mindennapos testnevelésből heti két testnevelésórát 

sportkörben történő sportolással vált ki, függetlenül attól, hogy a sportkör feladatait a szakképző 

intézménnyel kötött megállapodás alapján diáksport egyesület látja-e el, a szakképző intézmény a 

tanulótól a két sportköri foglalkozáson való részvétel tekintetében sportköri tagdíjat nem szedhet. 

120. § (1) A szakképző intézmény a kötelező foglalkozások keretében gondoskodik a könnyített 

testnevelés és a gyógytestnevelés megszervezéséről. 

 

Az iskolai testmozgás célja a tanulók egészséges testi-lelki fejlődésének elősegítése. A modern kor 

és az azzal járó technológiák az embert olyan mozgásszegény életmódra kényszeríthetik, amely a 

fizikai képességek hanyatlásához vezethet, áttételesen előidézve ezzel a szellemi teljesítmény 

romlását is. Ennek elkerülése érdekében a mindennapos testnevelés, testmozgás célkitűzései 

iskolánkban a következők: 

  Minden tanulónak legyen lehetősége minden tanítási napon egészségfejlesztő testmozgást végezni.  

 Minden testnevelés órán legyen gimnasztika, különös tekintettel a helyes testtartás kialakítását célzó 

gyakorlatokra.  

 Minden foglalkozáson legyen a tanulók biológiai érésének megfelelő a terhelés a keringési és légző-

rendszer működésének fejlesztése érdekében.  

 Nyújtson minden foglalkozás örömöt és sikerélményt.  

 Legyen lehetőségük a tanulóknak a tanultak versenyhelyzetben történő kipróbálására, játék- és 

versenyigényük kielégítésére.  

 Ismerjenek meg a tanulók olyan ún. életmód-sportokat, amelyeket egész életen át lehet folytatni.  

 Szervezzen az iskola táborokat és kirándulásokat. 

Diákjaink számra a szakmai programunk heti öt testnevelési órát tartalmaz, amelyből heti három órát 

az órarendbe iktatva osztálykeretben szervezünk. 

 A 4. és 5. testnevelés órát diákjaink számára az alábbi rendben biztosítjuk:  

 a diáksportkörben sportoló tanulók számára a választott szakosztályban heti 2-2 órás kötelező 

sportköri foglalkozáson való részvétellel,  

 a külső szakosztályokban igazolt, versenyszerűen sportoló tanulók számára a szakosztályban 

történő sportolással – a szakképzési törvényben meghatározott tartalommal beszerzett igazolás 

benyújtásával,  



73 

 

 a kötelező testnevelési órákon felül szervezett heti 2-2 órás gyógytestnevelési foglalkozáson történő 

részvétellel azon tanulóink számára, akik – az iskolaegészségügyi szolgálat szakvéleménye szerint – 

a rendes testnevelési órákon is részt vehetnek. 

2.1 A testi nevelés és gyógytestnevelés rendje 

 Intézményünk a tanulók egészséges fejlődése érdekében biztosítja a mindennapos testedzést. A 

tanulók hetente az órarendbe illesztetten minden nap testnevelés órán vesznek részt, - a többi napokon 

a testnevelő tanárok tömegsport keretében tartanak számukra testedzéseket. Az egészséges tanulókat 

testnevelés óráról átmeneti időre csak az iskolaorvos mentheti fel, szakorvosi vélemény alapján. A 

felmentést a tanuló köteles a testnevelést oktatónak átadni. A tanulók egy részének egészségi állapota 

indokolja, hogy az iskolaorvos könnyített- vagy gyógytestnevelési foglalkozást írjon elő számukra. 

A könnyített testnevelés során az érintett tanuló részt vesz ugyan az órarendi testnevelés órákon, de 

bizonyos mozgásokat és gyakorlatokat - állapotától függően - nem kell végrehajtania. Az iskolaorvos 

- a szakorvosi vélemény figyelembe vételével - a tanulókat gyógytestnevelési foglalkozásokra 

utalhatja. A gyógytestnevelési órákat szakképzett gyógytestnevelő oktató tartja. A gyógytestnevelési 

foglalkozásokon az érintett tanulók a számukra szükséges speciális gyakorlatokat végzik.  

 

 

3. A választható tantárgyak, foglalkozások, választható érettségi 

vizsgatárgyak és az oktatóválasztás szabályai 
 

Az intézményben tanuló diákok számára lehetőséget biztosítunk arra, hogy 9. évfolyamon eldöntsék, 

milyen idegen nyelvet kívánnak tanulni. Az intézmény az angol és a német nyelv oktatását tudja 

vállalni.  

A gimnáziumi képzésben tanuló diákjaink szabadon választhatják meg az ötödik érettségi 

tantárgyukat.  

A technikumi (kifutó rendszerű szakgimnáziumi) képzésen tanuló diákjaink ötödik érettségi 

tantárgyként kötelezően a tanult ágazatnak megfelelő érettségi tantárgyból érettségiznek. Hatodik 

tantárgyként választhatják a tanult tantárgyaikat, amennyiben az a felsőoktatási felvételi eljárásukhoz 

szükséges. 

Lehetőség van a 11-12. évfolyamon emelt szintű érettségire felkészítő csoportok szervezésére a 

kötelező óraszám felett, előzetes felmérés alapján. Az emelt szintű érettségire történő felkészítéshez 

az emelt szintű oktatásban alkalmazott fejlesztési feladatok és követelményeket a Nat és az érettségi 

vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet tartalmazza, azok alapján 

szervezzük munkánkat. 

A tanuló a technikum tizedik évfolyamán legkésőbb április 30-ig írásbeli nyilatkozatban választ a 

tizenegyedik - tizenkettedik évfolyamok kerettantervi irányáról az iskola által biztosított lehetőségek 

közül. A technikumi tanuló az iskola szakmai programjában meghatározottak szerint - legkésőbb a 

tizenkettedik évfolyam első félévét követő, a tanév rendjéről szóló rendeletben meghatározott 

február-márciusi vizsgaidőszakra - jelentkezhet a mellék-szakképesítés megszerzésére irányuló 

komplex szakmai vizsgára, ha a mellékszakképesítés szakképzési kerettantervben meghatározott 

tanulmányi követelményeinek eleget tett. Az iskola a szakmai programjában a szakképzési 

kerettantervben a szakképzési évfolyamon megszerezhető szakképesítés (főszakképesítés) tanítására 

biztosított órakereten túli órakeretben:  

a) mellék-szakképesítés megszerzésére irányuló képzés,  
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b) ágazati szakmai ismeretekből vagy ahhoz közvetlenül kapcsolódó, azt alapozó közismereti 

tárgyból közép- vagy emelt szintű érettségire történő felkészítés, lehetőséget kínál fel. 

A tanulók szabadon választhatják meg azokat a tanórán kívüli foglalkozásokat, amelyeket az 

intézmény meghirdet (sportkörök, felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozások). Az ilyen 

foglalkozások esetében a tanulók élhetnek a szabad oktatóválasztás lehetőségével. 

 Választható tantárgyak:  

 emelt szintű érettségire felkészítő tanórák  

 tehetséggondozó órák  

 felzárkóztató órák 

  szakkörök 

 

A választható érettségi vizsgatárgyak megnevezése 
 

 

20/2012. EMMI rendelet: 7. § (1) Az iskola pedagógiai programja meghatározza  

bg) középiskola esetén azon választható érettségi vizsgatárgyak megnevezését, amelyekből a 

középiskola tanulóinak közép- vagy emelt szintű érettségi vizsgára való felkészítését az iskola 

kötelezően vállalja, továbbá annak meghatározását, hogy a tanulók milyen helyi tantervi 

követelmények teljesítése mellett melyik választható érettségi vizsgatárgyból tehetnek érettségi 

vizsgát,  

100/1997. Kr.: 5. § (1) Tanulói igény esetén az iskola köteles megszervezni a középszintű érettségi 

vizsgát minden olyan vizsgatárgyból, amely a helyi tantervében szerepel. 
 

A kötelező tantárgyakon kívül (magyar nyelv- és irodalom, történelem, matematika, komplex 

szakmai tárgy, I. idegen nyelv- (angol vagy német) az iskola középszintű érettségi vizsgára készít fel 

a következő tantárgyakból: 

-biológia-egészségtan 

-kémia 

- fizika 

- földrajz 

-informatika 

-idegen nyelv (angol vagy német nyelv) 

-testnevelés és sport 

-ének-zene 

-művészetek 

-vizuális kultúra  

-mozgóképkultúra és médiaismeret 

 

 Az iskola tanulói emelt szintű felkészítésben vehetnek részt a kötelező érettségi tantárgyakon kívül 

a fent felsorolt választható érettségi tantárgyakból. Az iskola tanulói abból a választható érettségi 

vizsgatárgyból tehetnek érettségi vizsgát, amelynek a helyi tantervben meghatározott követelményeit 

minden évfolyamra vonatkozóan teljesítették. 

 

3.1. A középszintű érettségi vizsga témakörei  

A középszintű írásbeli témaköröket Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 

24.) OM rendelet szabályozza. Az középszintű szóbeli témakörök összeállításának szabályait szintén 
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Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet határozza meg. 

Az adott szaktárgyra vonatkozóan az osztályban tanító oktató állítja össze a szóbeli érettségi 

témaköreit. A szóbeli érettségi témaköröket legkésőbb az érettségi tanévének szeptember hónapjában 

meg kell határozni és a tanulók tudomására kell hozni. 

 

3.1.1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA 

ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 

A vizsga formája 

Középszinten: írásbeli és szóbeli. 

KÖZÉPSZINT 

Témakörök Követelmények 

1. Magyar nyelv 

1.1. Kommunikáció A nyelv mint kommunikáció. Pragmatika. 

Nyelvi és vizuális kommunikáció. A kommunikáció működése. Személyközi 

kommunikáció. 

A tömegkommunikáció. 

1.2. A magyar nyelv 

története 

A nyelv mint történeti képződmény. A magyar nyelv rokonsága. Nyelvtörténeti 

korszakok. 

A magyar nyelv szókészletének alakulása. Nyelvművelés. 

1.3. Ember és 

nyelvhasználat 

Ember és nyelv. 

A jel, a jelrendszer. Általános nyelvészet. Nyelvváltozatok. 

Nemzetiségi nyelvhasználat és határon túli magyar nyelvűség. Nyelv és társadalom.  

1.4. A nyelvi szintek Hangtan. 

A helyesírás. Alaktan és szótan. 

A mondat szintagmatikus szerkezete. Mondattan. 

1.5. A szöveg A szöveg és a kommunikáció. A szöveg szóban és írásban. 

A szöveg szerkezete és jelentése. Szövegértelmezés. 

Az intertextualitás. A szövegtípusok. 

Az elektronikus írásbeliség és a világháló hatása a szövegre, szövegek a médiában.  

1.6. A retorika 

alapjai 

A nyilvános beszéd. Érvelés, megvitatás, vita. 

A szövegszerkesztés eljárásai. 

1.7. Stílus és jelentés Szóhasználat és stílus. A szójelentés. Stíluseszközök. Stílusréteg, stílusváltozat. 

2. Irodalom 

2.1. Szerzők, művek 

2.1.1. Művek a 

magyar irodalomból 

I. Kötelező szerzők 

Petőfi Sándor, Arany János, Ady Endre, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, József 

Attila. 

Az életút jelentős tényei, művek, műrészletek adott szempontú értelmezése, 

kérdésfelvetései, összefüggések a művek, az életmű és a korszak között. Memoriterek. 
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2.1.2. Művek a 

magyar irodalomból 

II. Választható 

szerzők 

Balassi Bálint, Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály, Illyés Gyula, Jókai Mór, 

Karinthy Frigyes, Kassák Lajos, Kertész Imre, Kölcsey Ferenc, Krúdy Gyula, Márai 

Sándor, Mikszáth Kálmán, Móricz Zsigmond, Nagy László, Nemes Nagy Ágnes, 

Németh László, Ottlik Géza, Örkény István, Pilinszky János, Radnóti Miklós, Szabó 

Lőrinc, Szilágyi Domokos, Vörösmarty Mihály, Weöres Sándor, Zrínyi Miklós (és még 

legfeljebb két, a fentiekhez hasonló jelentőségű szerző). 

Az életút jelentős tényei, művek, műrészletek adott szempontú értelmezése, 

kérdésfelvetései, összefüggések a művek, az életmű és a korszak között. Memoriterek. 

2.1.3. Művek a 

magyar irodalomból 

III. Kortárs szerzők 

Legalább egy szerző ismertetése a legutóbbi 30 év irodalmából. 

Az életút jelentős tényei, művek, műrészletek adott szempontú értelmezése, 

kérdésfelvetései. 

Memoriterek. 

2.1.4. Művek a 

világirodalomból 

Az európai irodalom alapvető hagyományai: az antikvitás és a Biblia. 

A romantika, a realizmus, a századfordulós modernség (a szimbolizmustól az 

avantgárdig), a 20. század. 

Jellemző művek, műrészletek adott szempontú bemutatása, kérdésfelvetései. 

2.1.5. Színház és 

dráma 

1-1 mű értelmezése: Szophoklész, Shakespeare, Molière, Katona József: 

Bánk bán, egy 19. századi dráma (pl. Ibsen, Csehov egy alkotása), Madách Imre: Az 

ember tragédiája, Örkény István egy drámája, egy 20. századi magyar dráma. A mű, 

műrészlet adott szempontú értelmezése, bemutatása. 

Színház és dráma az adott mű korában. 

2.1.6. Az irodalom 

határterületei 

Egy jelenség vagy szerző, vagy műfaj, vagy műalkotás elemzése vagy bemutatása a 

lehetséges témák egyikéből. 

Népköltészet, irodalom és film, gyermek- és ifjúsági irodalom, szórakoztató irodalom. 

A korunk kultúráját jellemző jelenségek. 

2.1.7. Regionális 

kultúra és határon 

túli irodalom 

Egy szerző vagy műalkotás, vagy jelenség, vagy intézmény bemutatása vagy elemzése 

a lehetséges témák egyikéből. 

A régió, a tájegység, a település kultúrája, irodalma. A határon túli magyar irodalom.  

2.2. Értelmezési szintek, megközelítések 

2.2.1. Témák, 

motívumok 

Szépirodalmi alkotások gondolati, tematikus, motivikus egyezéseinek és 

különbségeinek összevetése. 

Az olvasott művekben motívumok, témák változatainak felismerése, értelmezése. 

2.2.2. Műfajok, 

poétika 

Műnemek, műfajok. Poétikai fogalmak alkalmazása. 

2.2.3. Korszakok, 

stílustörténet 

A kifejezésmód és világlátás változása a különböző korszakokban a középkortól 

napjainkig. 
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3.1.2 TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA 

ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 

A vizsga formája 

Középszinten: írásbeli és szóbeli. 

 

Témakörök 

1. Az ókor és 

kultúrája 

Poliszok az ókori Hellászban. 

 Társadalmi és politikai küzdelmek az ókori Rómában. 

 Az európai kultúra alapjai. 

2. A középkor Nyugat-Európa a kora középkorban. 

 A középkori egyház. 

 Az érett középkor Nyugat- és Közép-Európában. 

 Az iszlám vallás és az Oszmán Birodalom. 

 A középkor kultúrája. 

3. A középkori 

magyar állam 

A magyar nép története az államalapításig. 

megteremtése és 

virágkora 

Az államalapítás és az Árpád-házi uralkodók kora. 

 Az Anjouk és Luxemburgi Zsigmond kora. 

 A Hunyadiak. 

4. Szellemi, 

társadalmi és 

politikai 

A földrajzi felfedezések és következményei. 

változások a kora 

újkorban 

Reformáció és katolikus megújulás. 

(1492−1789) Alkotmányosság és abszolutizmus a 17−18. században. 

 A felvilágosodás kora. 

5. Magyarország a 

kora újkorban 

Az ország három részre szakadása és az országrészek berendezkedése. 

(1490−1790) Az Erdélyi Fejedelemség virágkora. 

 A török kiűzése és a Rákóczi-szabadságharc. 

 Magyarország a 18. századi Habsburg Birodalomban. 



78 

 

6. A polgári 

átalakulás, a 

A francia forradalom eszméi és a napóleoni háborúk. 

nemzetállamok és 

az imperializmus 

A 19. század eszméi és a nemzetállami törekvések Európában. 

kora (1789−1914) Gyarmati függés és harc a világ újrafelosztásáért. 

 Az ipari forradalom hullámai és hatásai. 

7. A polgárosodás 

kezdetei és 

kibontakozása 

Magyarországon 

(1790−1914) 

A reformkor. 

 Forradalom és szabadságharc. 

 A kiegyezés és a dualizmus. 

 Társadalmi és gazdasági változások a dualizmus korában. 

8. A világháborúk 

kora 

Az első világháború és következményei. 

(1914−1945) A fasizmus és a nemzetiszocializmus. 

 A kommunista diktatúra. 

 A második világháború. 

9. Magyarország a 

világháborúk 

Az első világháború és következményei Magyarországon. 

korában 

(1914−1945) 

A Horthy-korszak. 

 Művelődési viszonyok és társadalom. 

 Magyarország a második világháborúban. 

10. A jelenkor 

(1945-től 

napjainkig) 

A kétpólusú világ kialakulása. 

 A kétpólusú világrend megszűnése. 

 Az európai integráció. 

 A globális világ sajátosságai. 

11. Magyarország A kommunista diktatúra kiépítése és a Rákosi-korszak. 

1945-től a 

rendszerváltozásig 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc. 

 A Kádár-korszak. 



79 

 

 A rendszerváltozás és a piacgazdaságra való áttérés. 

 Demográfiai folyamatok és a határon túli magyarság. 

12. Társadalmi, 

állampolgári, 

A társadalom tagozódása és a társadalmi felelősségvállalás. 

pénzügyi és 

munkavállalói 

ismeretek 

Az aktív és felelős állampolgárság - ismérvek, fogalmak, eszközök. 

 Az alapvető pénzügyi és gazdasági fogalmak, a tudatos és felelős állampolgári 

gazdálkodás elvei, folyamata, a munkavállalói jogok és kötelességek. 

 

3.1.3 MATEMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA 

ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 

A vizsga formája 

Középszinten: írásbeli. 

KÖZÉPSZINT 

Témakör Követelmények 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok 

Halmazelmélet Halmazelméleti alapfogalmak. Halmazműveletek, műveleti tulajdonságok. 

A halmazfogalom és a halmazműveletek használata a matematika különböző területein 

(pl. számhalmazok, ponthalmazok). 

Logika 

Logikai műveletek 

Fogalmak, tételek, 

bizonyítások a 

matematikában 

A negáció, konjunkció, diszjunkció, implikáció, ekvivalencia ismerete, alkalmazása.  

A „minden”, „van olyan” logikai kvantorok ismerete, alkalmazása. Egyszerű 

matematikai szövegek értelmezése. 

A tárgyalt definíciók és tételek pontos megfogalmazása. Szükséges és elégséges 

feltételek helyes alkalmazása. 

Kombinatorika Egyszerű kombinatorikai feladatok megoldása. 

Gráfok A gráf szemléletes fogalma, egyszerű alkalmazásai. Gráfelméleti alapfogalmak.  

2. Számelmélet, algebra 

Számfogalom A valós számkör. 

A valós számok különböző alakjai. 

Alapműveletek, műveleti tulajdonságok ismerete, alkalmazása a valós számkörben. 

Az adatok és az eredmény pontossága. Számrendszerek, a helyiértékes írásmód. 

Számelmélet Az osztó, többszörös, prímszám, összetett szám fogalma. 

A számelmélet alaptétele, számok prímtényezőkre bontása, legnagyobb közös osztó, 

legkisebb közös többszörös. 

Egyszerű oszthatósági feladatok. 
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Algebrai kifejezések, 

műveletek 

Műveletek egyszerű algebrai kifejezésekkel. 

Másod- és harmadfokú nevezetes azonosságok alkalmazása. 

Hatvány, gyök, 

logaritmus 

Definíciók, műveletek, azonosságok (egész kitevőjű hatványok, racionális kitevőjű 

hatványok). 

A logaritmus fogalma, a logaritmus azonosságainak alkalmazása egyszerű esetekben. 

Egyenletek, 

egyenlőtlenségek 

Első- és másodfokú egyenletek és egyenlőtlenségek megoldása. Az egyenletmegoldás 

alkalmazása szöveges feladatokban. 

Egyszerű négyzetgyökös, algebrai törtes, abszolútértékes egyenletek. 

A definíciókra és az azonosságok egyszerű alkalmazására épülő exponenciális, 

logaritmusos és trigonometrikus egyenletek. 

Két pozitív szám számtani és mértani közepének viszonya. Kétismeretlenes lineáris és 

másodfokú egyenletrendszerek. Egyszerű egyenlőtlenségrendszerek. 

3. Függvények, az analízis elemei 

Függvények 

függvények 

grafikonjai, 

függvény-

transzformációk 

A függvény matematikai fogalma, megadásának módjai. 

Az alapfüggvények (lineáris, másodfokú, harmadfokú és négyzetgyök- függvények, 

fordított arányosság, exponenciális és logaritmusfüggvény, trigonometrikus 

függvények, abszolútérték függvény) és egyszerű transzformáltjaik: 

f(x) + c, f(x + c), c · f (x). 

Függvények 

jellemzése 

Zérushely, növekedés, fogyás, szélsőérték, periodicitás, paritás. 

Sorozatok Számtani sorozat, mértani sorozat. Kamatos kamat számítása. 

4. Geometria, koordinátageometria, trigonometria 

Alapfogalmak, 

ponthalmazok 

Térelemek távolsága, szöge. Nevezetes ponthalmazok. 

Geometriai 

transzformációk 

Egybevágósági transzformációk, egybevágó alakzatok. Középpontos hasonlóság, 

hasonlóság. 

Hasonló alakzatok tulajdonságai. 

Az egybevágóságra és a hasonlóságra vonatkozó ismeretek alkalmazása egyszerű 

feladatokban. 

Síkgeometriai 

alakzatok 

Háromszögek 

Négyszögek 

Sokszögek 

Kör 

Tételek az oldalakra, szögekre, nevezetes pontokra, vonalakra - alkalmazásuk 

bizonyítási és szerkesztési feladatokban. 

Nevezetes négyszögek (trapézok, deltoidok) és tulajdonságaik. Alaptulajdonságok. 

Szabályos sokszögek. A kör és részei. 

Kör és egyenes kölcsönös helyzete. 

Térbeli alakzatok Henger, kúp, gúla, hasáb, gömb, csonkagúla, csonkakúp. 

Kerület-, terület-, 

felszín- és 

térfogatszámítás 

Egyszerű síkidomok és részeik kerülete, területe. Testek felszínének és térfogatának 

számítása. 

Hasonló síkidomok és testek különböző mérőszámainak és a hasonlóság arányának 

viszonya. 

Vektorok A vektor fogalma. 

Vektorműveletek (összegvektor, különbségvektor, skalárral való szorzás, skaláris 

szorzat) és tulajdonságaik. 

Vektor koordinátái. Vektorok alkalmazása. 
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Trigonometria Szögfüggvények fogalma. 

Egyszerű összefüggések a szögfüggvények között. Szinusztétel, koszinusztétel. 

Koordinátageometria Alakzatok (egyenes, kör) egyenlete és kölcsönös helyzetük. 

5. Valószínűség-számítás, statisztika 

Leíró statisztika Statisztikai adatok gyűjtése, rendszerezése, különböző ábrázolásai (kördiagram, 

oszlopdiagram). 

Gyakoriság, relatív gyakoriság. 

Átlagok: számtani közép, súlyozott közép, rendezett minta közepe (medián), 

leggyakoribb érték (módusz). 

Szórás. 

Valószínűség-

számítás 

Valószínűség fogalma. 

A valószínűség klasszikus kiszámítási módja. Visszatevéses mintavétel. 

 

  

3.1.4  ÉLŐ IDEGEN NYELV ÉRETTSÉGI VIZSGA 

ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 

KÖZÉPSZINT 

Témakörök/Kompetenciák Követelmények 

1. Kommunikatív készségek 

Beszédértés (hallott 

szöveg értése) 

A vizsgázó megérti a világos köznyelvi beszéd főbb pontjait ismerős témákban, a 

tényszerű információ lényegét számára ismerős témákban. 

Megérti a standard dialektusú hangfelvételeket érdeklődéséhez közelálló 

témákban, érti a tartalmat, azonosítja a beszélő viszonyát a témához. 

Beszédkészség A vizsgázó meglehetősen folyékonyan el tudja mondani egy elbeszélés vagy leírás 

lényegét, érzései és reakciói bemutatásával. 

El tudja mondani egy könyv vagy film cselekményét, és le tudja írni reakcióit. El 

tud mondani egy történetet. 

Felkészületlenül is részt tud venni ismerős témákról szóló társalgásban, ki tudja 

fejezni véleményét. 

Szövegértés (olvasott 

szöveg értése) 

A vizsgázó megkeres és megért lényeges információt mindennapi anyagokban pl. 

levelekben, rövid hivatalos dokumentumokban. Átfésül hosszabb szöveget, 

megtalálja benne a keresett információt. 

Íráskészség A vizsgázó a számára érdekes témákról rövid, egyszerű esszét tud írni, számára 

ismerős dolgokkal kapcsolatban a tényszerű információt szintén magabiztosan 

képes összefoglalni, beszámolót tud írni róla, és ki tudja fejezni a témával 

kapcsolatos véleményét. 

Egyéb készségek 

(stratégiák) 

A vizsgázó a feladatok megtervezéséhez, megoldásához, értékeléséhez szükséges 

készségeket mozgósítja, és a megfelelő technikákat alkalmazza. 

2. Nyelvi kompetencia 

 A vizsgázó felismeri a tudásszintjének megfelelő szövegfajtákban előforduló 

alapvető lexikai elemeket, nyelvi szerkezeteket, ezeket a lexikai elemeket, nyelvi 



82 

 

szerkezeteket nyelvileg elfogadható, azaz a megértést nem akadályozó módon 

használja. 

Alkalmazza a kommunikációs szándékok megvalósításához szükséges nyelvi 

eszközöket szóban és írásban. 

3. Témák 

Személyes vonatkozások, 

család 

Például: a vizsgázó személye, családi élet. 

Ember és társadalom Például: a másik ember külső és belső jellemzése, ünnepek, vásárlás. 

Környezetünk Például: az otthon, a lakóhely és környéke, időjárás. 

Az iskola Például: a saját iskola bemutatása, nyelvtanulás. 

A munka világa Például: diákmunka, pályaválasztás. 

Életmód Például: napirend, kedvenc ételek. 

Szabadidő, művelődés, 

szórakozás 

Például: színház, mozi, kedvenc sport. 

Utazás, turizmus Például: tömegközlekedés, utazási előkészületek. 

Tudomány és technika Például: népszerű tudományok, ismeretterjesztés, a technikai eszközök szerepe a 

mindennapi életben. 

Gazdaság, pénz Például: nyaralás költségeinek megtervezése, adott áru kiválasztása az ár-érték 

arány figyelembevételével. 

 

 

3.1.5 FIZIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA 

ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 

A vizsga formája 

Középszinten: írásbeli és szóbeli.  

KÖZÉPSZINT 

Témakörök Követelmények 

1. Mechanika 

A dinamika 

törvényei 

A testek mechanikai kölcsönhatása, az erő, az erő mérése, erők összegzése. Newton 

törvényeinek értelmezése. 

Erőtörvények (súrlódási erők, rugalmas erő, gravitációs erő). 

Az impulzus (lendület) megmaradása, felismerése és alkalmazása konkrét példákra. 

Az erőpár fogalma, a forgatónyomaték kiszámítása egyszerű esetekben. Tömegközéppont 

alkalmazása homogén, egyszerű alakú testek esetében. Testek egyensúlyi helyzetének 

értelmezése. 

Egyszerű gépek működésének leírása. 
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Mozgások A vonatkoztatási rendszer, pálya, út, idő, elmozdulás fogalmainak alkalmazása, a mozgás 

viszonylagossága. 

Az egyenes vonalú, egyenletes mozgás leírása. 

Az egyenes vonalú, egyenletesen változó mozgás leírása, a sebesség, gyorsulás 

alkalmazása. 

Az átlagsebesség és a pillanatnyi sebesség megkülönböztetése. A szabadesés és a 

függőleges hajítás leírása. 

Az egyenletes körmozgás leírása, a harmonikus rezgőmozgás jellemzői. E mozgások 

dinamikai feltételének alkalmazása konkrét példákra. 

A súrlódás jelensége, csillapodás. 

A rezonancia jelensége, felismerése gyakorlati példákban. A matematikai inga és az 

időmérés kapcsolata. 

A frekvencia, hullámhossz, terjedési sebesség fogalmának alkalmazása. A longitudinális 

és transzverzális hullám leírása. 

A hullámjelenségek felismerése és leírása. 

A hang tulajdonságainak (hangmagasság, hangerősség, hangszín) 

összekapcsolása fizikai jellemzőivel. Állóhullámok felismerése. 

Munka és energia A munka és a teljesítmény. A hatásfok. A mozgási energia. 

Az emelési munka, a helyzeti energia. 

A munka grafikus ábrázolása. A rugalmas energia. 

A mechanikai energia megmaradása, a törvény alkalmazása. 

Folyadékok és 

gázok mechanikája 

A légnyomás kimutatása és mérése. Hidrosztatikai nyomás. 

Pascal törvénye. Felhajtóerő. Felületi feszültség. Közegellenállás. 

Kontinuitási törvény. Bernoulli-törvény. 

2. Hőtan, termodinamika 

Állapotjelzők, 

termodinamikai 

egyensúly 

Az állapotjelzők ismerete, alkalmazásuk. Hőmérők és használatuk. A Kelvin-skála. 

Avogadro-törvény, anyagmennyiség. 

A termikus egyensúly értelmezése. 

Hőtágulás Szilárd testek vonalas és térfogati hőtágulásának leírása. Folyadékok hőtágulásának 

leírása. 

A hőtágulási jelenségek gyakorlati jelentősége. 

Összefüggés a 

gázok állapotjelzői 

között 

Az ideális gáz speciális állapotváltozásainak leírása. p-V-diagramok értelmezése. 

Az egyesített gáztörvény alkalmazása egyszerűbb problémákban. Az állapotegyenlet 

ismerete. 

A kinetikus 

gázmodell 

A hőmozgás értelmezése. 

Az állapotjelzők kvalitatív értelmezése a modell alapján. 

Termikus és 

mechanikai 

kölcsönhatások 

A hőközlés, hőmennyiség, fajhő fogalmainak ismerete, alkalmazása. A belső energia 

értelmezése. 

A térfogati munka értelmezése. 

A termodinamika I. főtétele és jelentősége, egyszerű alkalmazások. Nyílt folyamatok 

ideális gázokkal: izoterm, izochor, izobár, adiabatikus folyamatok energetikai jellemzése. 

A gázok állandó nyomáson és állandó térfogaton mért fajhőjének megkülönböztetése. 

Halmazállapot-

változások 

A halmazállapotok tulajdonságainak ismerete. Olvadás és fagyás. 

Párolgás és lecsapódás. Forrás. 

E folyamatok energetikai vizsgálata. 

A nyomás szerepének kvalitatív leírása a forrás esetében. 
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A víz különleges tulajdonságainak ismerete, ezek jelentősége. A levegő páratartalma. 

A légkört érő káros behatások és következményeik. 

A termodinamika 

II. főtétele 

A II. főtétel szemléltetése mindennapi példákon. Reverzibilis és irreverzibilis folyamatok 

fogalma. A hőerőgépek hatásfokának korlátai. 

A hőterjedés 

formái 

A hővezetés, hőáramlás és hősugárzás jelensége. 

3. 

Elektromágnesség 

 

Elektrosztatika Elektrosztatikai alapjelenségek értelmezése, bemutatása. A töltésmegmaradás törvénye. 

A Coulomb-törvény ismerete. 

Az elektrosztatikai mező jellemzése: térerősség, erővonalak, feszültség. Többlettöltés 

fémen, alkalmazások. 

A kapacitás fogalma, a kondenzátorok egy-két gyakorlati alkalmazásának ismerete. 

Az egyenáram Az áramkör részei. Áram- és feszültségmérés. 

Ohm törvénye. Vezetők ellenállása, fajlagos ellenállás. 

Ellenállások soros és párhuzamos kapcsolása, az eredő ellenállás meghatározása egyszerű 

esetekben. 

Az egyenáram munkája és teljesítménye. 

Az energiafogyasztással kapcsolatos fogalmak. Az egyenáram hatásai, alkalmazások. 

A galvánelem és az akkumulátor. 

Az érintésvédelmi szabályok ismerete és betartása. Félvezetők tulajdonságai, 

alkalmazások. 

Magnetosztatika. 

Egyenáram 

mágneses mezője 

A Föld mágnessége, az iránytű használata. 

A magnetosztatikai mező jellemzése: a mágneses indukcióvektor és a mágneses fluxus. 

Az egyenes tekercs és az egyenes vezető mágneses mezejének jellege. Az elektromágnes; 

gyakorlati alkalmazások. 

A Lorentz-erő. 

Az 

elektromágneses 

indukció 

A mozgási és a nyugalmi indukció jelenségének leírása, Lenz törvénye. Az önindukció 

jelensége az áram ki- és bekapcsolásánál. 

A váltakozó áram A váltakozó áram jellemzése, az effektív feszültség és az áramerősség. 

A váltakozó áram munkája, effektív teljesítménye ohmikus fogyasztó esetében. Az 

elektromos energia gyakorlati alkalmazásai (generátor, motor, transzformátor). 

Elektromágneses 

hullámok 

A rezgőkörben zajló folyamatok kvalitatív leírása. 

Az elektromágneses hullámok tulajdonságai (terjedési sebesség, hullámhossz, 

frekvencia). 

Az elektromágneses hullámok spektrumának és biológiai hatásainak ismerete. Az 

elektromágneses hullámok alkalmazásainak ismerete. 

4. Optika 

A fény Fényforrások, fénynyaláb, fénysugár, a fény terjedési sebessége. A fény visszaverődése, a 

visszaverődés törvénye. 

A fénytörés, a Snellius-Descartes-törvény, a teljes visszaverődés jelensége. Színfelbontás 

prizmával, homogén és összetett színek. 

A fény hullámjelenségeinek felismerése (interferencia, polarizáció). Képalkotás, valódi és 

látszólagos kép; a nagyítás fogalmának ismerete, alkalmazása. 

A síktükör, a gömbtükrök és a leképezési törvény ismerete. 
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Az optikai lencsék és a leképezési törvény ismerete, a dioptria fogalma. Optikai 

eszközök: a nagyító, a mikroszkóp, a távcső, a szem, a szemüveg, a fényképezőgép 

működésének alapelvei. 

5. Atomfizika, 

magfizika 

 

Az anyag 

szerkezete 

Az atom, a molekula, az ion, az elem fogalma. 

Az anyag atomos természetének alátámasztása konkrét jelenségekkel. 

Az atom 

szerkezete 

Az elektromosság atomos természetének értelmezése az elektrolízis alapján. Az elektron 

töltése és tömege. 

Rutherford szórási kísérlete és atommodellje. 

A kvantumfizika 

elemei 

Az energia kvantáltsága, Planck-formula. 

A fotoeffektus és értelmezése. A foton és energiája. A fény kettős természete. A vonalas 

színképek keletkezésének ismerete. 

Összefüggés a színképvonalak hullámhossza és az atomi elektronok energiája között. 

Az elektron kettős természete. 

A Bohr-modell sajátosságai, újszerűsége. 

Az elektronburok szerkezete: a fő- és mellékkvantumszám és az elektronhéj fogalma, a 

Pauli-elv szerepe. 

Az atommagban 

lejátszódó 

jelenségek 

Az atommag összetétele. 

Az erős kölcsönhatás, nukleonok, tömeghiány és kötési energia, tömeg-energia 

ekvivalencia fogalmainak használata az atommag leírásában. 

A természetes radioaktív sugárzás (alfa, béta, gamma) leírása; felezési idő, aktivitás.  

Atommag-átalakulások leírása, izotópok, alkalmazások. 

Maghasadás, láncreakció, atomreaktor, atombomba. Az atomenergia jelentősége, előnyei, 

hátrányai, összehasonlítás más energiafelhasználási módokkal. 

Magfúzió, hidrogénbomba, a Nap energiája. 

Sugárvédelem A radioaktív sugárzás környezeti és biológiai hatásainak ismerete, a sugárterhelés 

fogalma. A sugárvédelem módszerei. 

6. Gravitáció, csillagászat 

Gravitáció Az általános tömegvonzási törvény és jelentősége. A bolygók mozgásának leírása: Kepler 

törvényei. 

A mesterséges égitestek mozgása. 

Nehézségi erő, a súly, a súlytalanság értelmezése. A gravitációs gyorsulás mérése.  

Potenciális energia homogén gravitációs mezőben. 

A csillagászat 

elemeiből 

A Naprendszer és főbb részeinek jellemzése. A csillag fogalma, összehasonlítás a Nappal. 

A Tejútrendszer; a galaxisok. 

Az Univerzum tágulása. Ősrobbanás-elmélet. 

A világűr megismerésének legfontosabb módszerei, eszközei. 

7. Fizika- és kultúrtörténeti ismeretek 

Személyiségek Arkhimédész, Kopernikusz, Kepler, Galilei, Newton, Huygens, Watt, Ohm, 

Joule, Ampère, Faraday, Jedlik Ányos, Eötvös Loránd, J. J. Thomson, Rutherford, Curie-

család, Planck, Bohr, Einstein, Szilárd Leó, Teller Ede, Wigner Jenő a tanultakkal 

kapcsolatos legfontosabb eredményeinek ismerete. 
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Elméletek, 

felfedezések, 

találmányok 

A geo- és a heliocentrikus világkép összehasonlítása. Galilei munkásságának jelentősége: 

a kísérletezés szerepe. 

Newton munkásságának jelentősége: „az égi és földi mechanika egyesítése”, a newtoni 

fizika hatása. 

A távcső, a mikroszkóp, a gőzgép, az elektromotor, a generátor, a transzformátor, az 

elektron, a belső égésű motor, a röntgensugárzás, a radioaktivitás, a félvezetők, az 

atomenergia felhasználásának felfedezése, illetve feltalálása és hatásuk - összekapcsolás a 

megfelelő nevekkel. 

Néhány új energiatermelő és átalakító technika, és azok hatása az adott kor gazdasági és 

társadalmi folyamataira. 

A követelményekben szereplő ismeretek alapján megállapítható eltérések a klasszikus 

fizika és a kvantummechanika között. 

Az űrkutatás történetének legfontosabb állomásai. 

A modern technika, a távközlés, a számítástechnika vívmányai és ezen eszközöknek a 

mindennapi életre is gyakorolt hatása. 

 

3.1.6 KÉMIA ÉRETTSÉGI VIZSGA 

ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 

A vizsga formája 

Középszinten: írásbeli és szóbeli. 

KÖZÉPSZINT 

Témakör Követelmények 

1. Általános kémia 

Atomok és a belőlük 

származtatható 

Az elemi részecskék szerepe az atom felépítésében. 

ionok Az elektronburok héjas szerkezete, nemesgáz-elektronszerkezet. 

 Hasonlóságok és különbségek megállapítása az anyagi tulajdonságokban a periódusos 

rendszer alapján. 

 A periódusos rendszerben megmutatkozó tendenciák. 

 A periódusos rendszer használata a tulajdonságok meghatározásához. 

Molekulák és 

összetett ionok 

Egyszerű szervetlen és szerves molekulák, valamint az ammónium- és az oxóniumion 

szerkezete. 

 A molekulák és a megismert összetett ionok összegképlete, a megismert molekulák 

szerkezeti képlete. 

Halmazok Az anyagi halmazok tulajdonságai és az azokat felépítő részecskék szerkezete közötti 

kapcsolat értelmezése modellek alapján. 

 Az anyagi halmazok csoportosítása és jellemzése különböző szempontok (pl. 

komponensek száma, halmazállapot, homogenitás) szerint. 

 Az oldatok és a kolloid rendszerek legfontosabb tulajdonságai. 
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A kémiai reakciók Egyszerű kísérlet elvégzése leírás alapján, a tapasztalatok értelmezése. Egyszerű 

kísérletek megtervezése, a tapasztalatok értelmezése. 

A kémiai reakciók 

jelölése 

Sztöchiometriai és egyszerűbb ionegyenletek felírása, rendezése. 

Termokémia A termokémiai fogalmak és törvények ismerete, alkalmazásuk egyszerűbb esetekben. 

Reakciókinetika A reakciók végbemenetelének feltételei. 

 A reakciósebességet befolyásoló tényezők. 

Kémiai egyensúly A dinamikus egyensúly értelmezése a megismert reakciókra. 

 Az egyensúlyi állandó és az egyensúlyi koncentrációk közötti kapcsolat. 

 Az ipari szempontból fontos gyártási folyamatok optimális paramétereinek értelmezése.  

Reakciótípusok A kémiai reakciók csoportosítása különböző szempontok (pl. irány, reakcióhő, sebesség, 

részecskeátmenet stb.) szerint. 

 A megismert anyagok csoportosítása kémiai viselkedésük alapján (sav, bázis, 

oxidálószer, redukálószer stb.). 

 A megismert kémiai folyamatok besorolása különböző reakciótípusokba (pl. 

protolitikus, redoxi stb.). 

Protonátmenettel 

járó reakciók 

A vizes közegben lejátszódó protolitikus reakciók értelmezése egyszerűbb, illetve tanult 

példák alapján (pH, kémhatás, közömbösítés, hidrolízis). 

Elektronátmenettel 

járó reakciók 

A redoxireakciók értelmezése (elektronátmenet). 

A kémiai reakciók 

és az elektromos 

energia 

kölcsönhatása 

A kémiai energia és az elektromos energia kapcsolata (galvánelem, elektrolizáló cella 

működése). 

 A redoxireakciók iránya és a standardpotenciálok közötti összefüggés. 

 Táblázatok adatainak használata a redoxifolyamatok irányának meghatározására. 

 A gyakorlati életben használt galvánelemek (akkumulátorok). 

 Korróziós jelenségek, korrózióvédelem. 

 Az elektrolízis során végbemenő elektródfolyamatok felírása és értelmezése a keletkező 

termékek ismeretében. 

Tudománytörténet A követelményekkel kapcsolatos tudománytörténeti vonatkozások megnevezése (pl. 

Mengyelejev, Hevesy György, Faraday, Arrhenius, Brønsted, Avogadro). 

2. Szervetlen kémia 

Az elemek és 

vegyületek 

szerkezete (az atom-

, a molekula- és a 

A megismert elemek és vegyületek tulajdonságainak és reakcióinak magyarázata az 

általános kémiai ismeretek alapján. 



88 

 

halmaz- szerkezet 

kapcsolata) 

Az elemek és 

vegyületek fizikai 

tulajdonságai és 

ezek 

anyagszerkezeti 

értelmezése 

Az általános kémiában tanult fogalmak, összefüggések, szabályok alkalmazása a 

megismert elemek és vegyületek tulajdonságainak és reakcióinak magyarázatára. 

Az elemek és 

vegyületek kémiai 

Megismert elemek jellemzése a periódusos rendszer adatai alapján. 

sajátosságai Egyszerűbb kísérletek elvégzése leírás alapján, és a tapasztalatok anyagszerkezeti 

értelmezése. A természettudományos megfigyelési, kísérleti és elemzési módszerek 

alkalmazása. 

 A megfigyelések, mérések során nyert adatok rendezése, ábrázolása, értelmezése. 

 Képlet- és adatgyűjtemény, szaklexikon önálló használata. 

 Az anyagok tulajdonságainak összehasonlítása és értelmezése táblázat adatai alapján. 

 A képlet alapján a megismert vegyületek besorolása a megfelelő rácstípusba és főbb 

tulajdonságaik jellemzése. 

 A megismert vegyületek képleteinek, a reakciók reakcióegyenleteinek felírása. 

Az elemek és 

vegyületek 

előfordulása 

A megismert elemek előfordulásának formái. 

Az elemek és 

vegyületek 

laboratóriumi és 

ipari előállítása 

Az elemek, szervetlen vegyületek laboratóriumi és ipari előállításának elvi alapjai és 

módjai. 

Az elemek és 

szervetlen 

vegyületek 

legfontosabb 

felhasználásai 

Annak ismerete, hogyan kell felelősségteljesen használni a környezetben előforduló 

elemeket és szervetlen vegyületeket. 

Az elemek és 

vegyületek 

jelentősége 

Megismert elemek és vegyületek felhasználása, élettani hatása, gyógyító, károsító 

hatása. 

 A környezetkárosító anyagok hatásai és a megelőzés módjai. 

 Az energiatermelés szervetlen kémiai vonatkozásai. 

 A környezetszennyezés okai, környezetvédelem. 

Tudománytörténet A követelményekkel kapcsolatos tudománytörténeti vonatkozások megnevezése (pl. 

Hevesy György, Irinyi János, Semmelweis Ignác). 

3. Szerves kémia 
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A szerves 

vegyületek 

szerkezete és 

A szerves anyag fogalma. 

csoportosításuk A szerves vegyületek csoportosítása a szénatomok közötti kötések szerint. 

 A funkciós csoport fogalma. 

 A szerves vegyületek csoportosítása a funkciós csoportok szerint. 

 A szerves vegyületek elnevezésének alapelvei és annak alkalmazása. 

 A mindennapi életben használt vegyületek köznapi neve. 

 A főbb vegyületcsoportok általános képlete. 

 A konstitúció, a konfiguráció és a konformáció. 

 Szerkezeti képlet írása. 

 Az izoméria különböző típusai, annak példával történő illusztrálása. 

 A konstitúciós izomerek felismerése. 

A szerves 

vegyületek fizikai 

tulajdonságai 

Megismert vegyületek fizikai tulajdonságainak molekula- és halmazszerkezeti 

értelmezése. 

A szerves 

vegyületek kémiai 

A szerves vegyületek kémiai reakciói a szénváz és a funkciós csoportok alapján. 

sajátosságai A kémiai változások reakcióegyenleteinek felírása a megismert vegyületek példáján.  

 Egyszerű kísérletek elvégzése leírás alapján, illetve megtervezése, ezek eredményének 

értelmezése. 

A szerves 

vegyületek 

előfordulása 

A legismertebb szerves vegyületek előfordulási területei. 

A szerves 

vegyületek 

jelentősége 

A mindennapi életben fontos vegyületek felhasználása, élettani, gyógyító, károsító 

hatása (pl. drogok). 

 Az energiatermelés szerves kémiai vonatkozásai, megújuló energiaforrások. 

A szerves 

vegyületek 

laboratóriumi és 

ipari előállítása 

Az egyes szerves vegyületcsoportok legismertebb tagjai, laboratóriumi és ipari 

előállításának elvi alapjai és előállítási módjai. 

Tudománytörténet A követelményekkel kapcsolatos tudománytörténeti vonatkozások megnevezése (pl. 

Szent-Györgyi Albert, A. Nobel). 

4. Kémiai számítások 

Általános 

követelmények 

Az SI-mértékegységek használata. 
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 A periódusos rendszer adatainak használata a számításokhoz. 

 A feladatok szövegének, adatainak helyes értelmezése. 

Az anyagmennyiség A tömeg, az anyagmennyiség, a részecskeszám és a térfogat közötti összefüggések 

(moláris tömeg, sűrűség, Avogadro-állandó) és alkalmazásuk. 

Az Avogadro-

törvény 

Az Avogadro-törvény, illetve az Avogadro-törvényből következő összefüggések (gázok 

moláris térfogata, sűrűsége, relatív sűrűsége) alkalmazása egyszerűbb feladatokban. 

Oldatok, elegyek 

(százalékos 

összetételek, 

koncentráció, 

oldhatóság stb.) 

Az oldatok százalékos összetételének és koncentrációjának alkalmazása egyszerűbb 

feladatokban. 

A képlettel és 

reakcióegyenlettel 

A vegyületek összegképlete és százalékos összetétele közötti kapcsolat, és annak 

alkalmazása. 

kapcsolatos 

számítások 

A kémiai egyenlet jelentései, ez alapján egyszerűbb számítási feladatok megoldása. 

Termokémia A reakcióhő és a képződéshők közötti kapcsolat és annak alkalmazása, a reakcióhő 

alkalmazása egyszerű kémiai számítási feladatokban. 

Kémiai egyensúly, 

pH-számítás 

Az egész értékű pH és az oldatok oxónium-, illetve hidroxidion-koncentrációja közötti 

kapcsolat alkalmazása. 

Elektrokémia A standardpotenciál és galvánelemek elektromotoros ereje közötti kapcsolat 

alkalmazása. 

 

3.1.7 BIOLÓGIA ÉRETTSÉGI VIZSGA 

ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 

A vizsga formája 

Középszinten: írásbeli és szóbeli. 

KÖZÉPSZINT 

Témakör Követelmények 

1. Bevezetés a biológiába 

A biológia 

tudománya 

A rendszertani kategóriák, a faj, a mesterséges és természetes rendszer fogalma. A 

szerveződési szint fogalma. 

Fizikai, kémiai 

alapismeretek 

A diffúzió, az ozmózis, a felületi kötődés és a katalízis biológiai jelentősége, feltételei.  

2. Egyed alatti szerveződési szint 

Szervetlen és 

szerves 

alkotóelemek: 
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Elemek, ionok A C, H, O, N, S, P szerepe az élő szervezetben. 

A H+, Na+, K+, Cl-, Ca2+, Mg2+, Fe2+-3+, HCO -, CO 2-, NO -, PO 3--ionok 

természetes 3 3 3 4 előfordulásai. 

Szervetlen 

molekulák 

A víz, a szén-dioxid és az ammónia jelentősége az élővilágban. 

Lipidek A lipidek oldódási tulajdonságai, a zsírok és olajok, a foszfatidok, az epe biológiai 

szerepe. 

Szénhidrátok A fontosabb szénhidrátok természetes előfordulása, tulajdonságai. 

Fehérjék A fehérjék általános szerkezete (peptidlánc). Térszerkezet és aminosav sorrend. A 

fehérjék és az esszenciális aminosavak biológiai szerepe. 

Nukleinsavak, 

nukleotidok 

A DNS információhordozó, örökítő (önmegkettőződő) szerepe. 

Az anyagcsere 

folyamatai: 

 

Felépítés és 

lebontás kapcsolata 

Az élőlények felépítő és lebontó folyamatainak kapcsolata (fototrófok, kemotrófok, 

autotrófok és heterotrófok). Az endo- és exocitózis. 

Felépítő 

folyamatok 

Lényegük (reduktív, energia-felhasználó) és helyük. 

A fotoszintézis szerepe a földi életben, alapfolyamatai. 

Lebontó 

folyamatok 

A biológiai oxidáció lényege, egyszerűsített egyenlete. Az erjedés lényege, felhasználása. 

Sejtalkotók (az 

eukarióta sejtben) 

Ismerje fel rajzolt ábrán, mikroszkópban a sejtalkotókat. 

A biológiai hártyák (membránok) szerepe, felépítésük általános elve. A passzív és az 

aktív szállítás. 

Állábas, ostoros, csillós mozgások az emberi szervezetben. Mitózis és meiózis. 

Sejtválasz külső és belső ingerekre. 

3. Az egyed szerveződési szintje 

Nem sejtes 

rendszerek: 

 

Vírusok Felépítésük, biológiai, egészségügyi jelentőségük. Fertőzéses és járványos 

megbetegedések, a megelőzés lehetőségei. 

Önálló sejtek:  

Baktériumok A baktérium és az eukarióta sejt szerveződése. A baktériumok jelentősége; 

anyagcseréjük. 

Egysejtű 

eukarióták 

Testszerveződésük és anyagcseréjük példákon. 

Többsejtűség:  

Gombák, 

növények, állatok 

elkülönülése 

Az öt regnum elkülönítésének alapja. 

Az egysejtű szerveződés és a többsejtű szerveződés típusai (sejttársulás, sejtfonal, 

teleptest). 

Sejtfonalak A gombák fonalas testfelépítése, spórás szaporodása. 
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Teleptest és 

álszövet 

A teleptest és az álszövet jellemzői. 

Szövetek, szervek, 

szervrendszerek, 

testtájak 

A növényvilág fejlődésének hajtóerői. Evolúciós „újítások” a harasztoknál, a 

nyitvatermőknél és a zárvatermőknél. 

A testfelépítés, az életmód és a környezet kapcsolata (szivacsok, laposférgek, 

gyűrűsférgek, rovarok, csigák, a gerincesek nagy csoportjai - halak, kétéltűek, hüllők, 

madarak, emlősök). 

Növényi szövettípusok működései, mikroszkópos képük. Felépítésük és alapfunkcióik. 

Fás szár. A virág biológiai szerepe, része, típusai. 

A virágos növények ivaros és az ivartalan szaporodása, szaporítása. Állati szövettípusok, 

működésük, mikroszkópos képük. 

A petesejt, a hímivarsejt, a zigóta, a hímnősség és a váltivarúság, az ivari kétalakúság, az 

embrionális és posztembrionális fejlődés fogalma. Életkörülmények és szaporodási mód 

kapcsolata. Regeneráció. 

Viselkedés Reflex, irányított mozgás, mozgásmintázat, társítások, belátásos tanulás. 

4. Az emberi szervezet 

Homeosztázis A homeosztázis fogalma, jelentősége. A szűrővizsgálatok szerepe a megbetegedések 

korai felismerésében. 

Kültakaró A bőr funkciói, részei. A bőr ápolása és védelme, mint a személyi higiéné része.  

A mozgás A csontváz biológiai funkciói, a csontok szerkezete, lehetséges kapcsolataik. Néhány 

fontosabb emberi izom helye és funkciója. A vázizom felépítése. 

A mozgási szervrendszer gyakoribb betegségei. 

A táplálkozás A táplálkozás jelentősége, folyamatai. 

Az emésztőrendszer részei, funkciói. A máj szerepe. A fog részei, a szájápolás higiéniája.  

A bélbolyhok helye, működése. A bélperisztaltika. Az éhség-, szomjúságérzet. 

A tápanyagok természetes forrásai, hiányuk vagy túlzott fogyasztásuk következményei.  

Az étrend változása tevékenységtől, kortól, nemtől és állapottól függően. Az alul- és 

túltápláltság következményei és megelőzése. 

Az élelmiszer- és ételtartósítás alapvető szabályai. 

A légzés A légzőrendszer szervei, funkciói. 

A légcsere, a gázcsere és a sejtlégzés összefüggései. A gége részei, a hangszalagok 

szerepe. 

A vér szén-dioxid koncentrációjának szerepe. 

A légzőrendszert károsító környezeti tényezők és a légzőrendszer gyakori betegségeinek 

felismerése, megelőzésének és kezelésének lehetőségei. 

A dohányzás és a légzőszervi betegségek kialakulásának összefüggései. 

Az anyagszállítás A vér, szövetnedv, nyirok összetétele, szerepük az emberi szervezet működésének 

fenntartásában. 

A vér, a szöveti folyadék és a nyirok kapcsolata. A vérszegénység lehetséges okai. 

A szív, a koszorúerek felépítése és működése. 

A vérnyomás és a pulzus fogalma, mérése és normálértékei. A keringést befolyásoló 

élettani hatások. 

A szívinfarktus kockázati tényezői, felismerése. 

A véreloszlás megváltozásának élettani funkciója. 

Az életmód és a táplálkozás hatása. Sebellátás. 
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A kiválasztás A vizeletkiválasztó rendszer főbb részei, a kiválasztás funkciója. A vizelet összetételét és 

mennyiségét befolyásoló tényezők. 

A húgyúti betegségek és a vesekőképződés megelőzése, a művesekezelés. 

A szabályozás A szabályozás, a vezérlés és a visszacsatolások. 

Az idegrendszer 

általános 

jellemzése 

Az idegsejt felépítése és működése. 

A receptor, a receptornak megfelelő (adekvát) inger, típusai (mechanikai, kémiai, fény, 

hő). 

A szinapszis fogalma, a serkentő vagy gátló hatás magyarázata. A reflexív és a reflexkör 

fogalma. Hierarchikus felépítés. 

A gerincvelő főbb funkciói. Az agy főbb részei, funkciói. 

A bőr és a belső szervek receptorai. 

Az érzékszervek működésének általános elvei. 

A szem részei, ezek működése, látáshibák, korrigálásuk. 

A pupilla, akkomodációs és szemhéjzáró reflex, a távolságészlelés. A külső-, közép- és 

belső fül része, működései. 

A nyúltvelői kemoreceptorok szerepe. A szaglóhám, az ízlelőbimbók szerepe. Az 

akaratlagos mozgások szerveződése. A motiváció szerepe. 

A kisagy fő funkciója, az alkohol hatása. 

A vegetatív működés fogalma, a szimpatikus és paraszimpatikus befolyásolás 

következményei. 

Az idegrendszer fontosabb betegségei. 

Az emberi 

magatartás 

biológiai-

pszichológiai 

alapjai 

Az öröklött és tanult magatartásformák. 

Öröklött és tanult elemek az emberi viselkedésben. A tanulás és az érzelmek kapcsolata. 

Lorenz bevésődésre vonatkozó kísérletei. Megerősítés, szokás, függőség kialakulása.  

Az agresszió és az önzetlenség megnyilvánulásai. Az érzelmi és értelmi fejlődés 

kapcsolata. 

Az idegrendszer egészségének kapcsolata az életmóddal, a stresszbetegségek kialakulása. 

A fájdalom jelző funkciójának jelentősége, a fájdalom csillapítása. A pszichoaktív szerek 

főbb csoportjai, a kémiai és a viselkedési függőségek közös jellegzetességei. 

Hormonrendszer, 

hormonális 

működések 

A hormonrendszer működésének lényege és szabályozása. A neurohormonális rendszer. 

Az inzulin, adrenalin, tiroxin, tesztoszteron, oxitocin termelődési helye és hatása. A női 

nemi ciklus során végbemenő 

hormonális és testi változások. A hormonális fogamzásgátlás biológiai alapjai.  

A cukorbetegség. 

Immunrendszer, 

immunitás 

Antitest, antigén, immunitás. Az immunrendszer jellemző sejtjei. Az immunizálás, a 

védőoltások. 

Pasteur és Semmelweis tudománytörténeti jelentősége. 

Az AB0- és az Rh-vércsoportrendszer. Rh-összeférhetetlenség. 

A szervezett véradás és a vérátömlesztés egészségügyi jelentősége. A szervátültetés. 

A gyulladás és a láz mint az immunválasz elemei. A lázcsillapítás formái. 

Szaporodás és 

egyedfejlődés 

A férfi és női nemi szervek felépítése, működése, a megtermékenyítés. Az ivar 

meghatározottságának szintjei. 

A családtervezés jelentősége, formái. 

Várandósság, terhesgondozás. A terhességmegszakítás lehetséges következményei. 

A meddőség gyakoribb okai és az ezeket korrigáló orvosi beavatkozások. 

Az ember magzati fejlődésének, születésének és posztembrionális fejlődésének fő 

szakaszai. 

Az emberi élet életkori szakaszainak jellemző változásai. Szexuális úton terjedő 
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betegségek és megelőzésük lehetőségei. Az öregedés során bekövetkező biológiai 

változások. 

Az emberi élet vége. 

5. Egyed feletti szerveződési szintek 

Populáció A populáció fogalma. Növekedési modellek, korfák. 

A környezet fogalma, időbeli és térbeli változása. 

A fajok elterjedése és a környezet közti összefüggés. Tűrőképességi görbék és indikáció. 

A territórium, a rangsor, az önzetlen és az agresszív magatartás, a rituális harc, a 

behódolás fogalma, a csoportszerveződés típusai. 

A szimbiózis, a versengés, az asztalközösség (kommenzalizmus), az antibiózis, az 

élősködés és a táplálkozási kölcsönhatás (predáció) fogalma, állati és növényi példákkal. 

Életközösségek 

(élőhelytípusok) 

A flóra, a fauna és az életközösség (élőhelytípus) fogalma. Ökológiai mutatók. 

Térbeli és időbeli mintázatok, az emberi hatás felismerése. Egy tó feltöltődésének 

folyamata. 

Bioszféra, globális 

folyamatok 

A bioszféra fogalma. A Gaia-elmélet. 

Az ember szerepe, feladatai (környezettudatosság). Civilizációs ártalmak, a természetes 

növény- és állatvilágot pusztító és védő emberi beavatkozások. Globális és helyi 

problémák. 

Az ökológiai válság társadalmi és gazdasági összefüggései. 

Ökoszisztéma Az életközösségek anyagforgalmának és energiaáramlásának jellemzői. A szén és az 

oxigén körforgása. (Biogeokémiai ciklus.) 

Környezet- és 

természetvédelem 

A természetvédelem fogalma, a mellette szóló érvek. A védett területek típusai. 

Hazánk nemzeti parkjai. 

A környezetvédelem a kibocsátás és ülepedés, a határérték fogalma. 

A légszennyezés forrásai, az üvegházhatás. A lehetséges teendők. A vizek tisztulása, 

tisztítása. Fosszilis és megújuló energiaforrások. A talaj képződése és védelme. 

A hulladék típusai, kezelésük lehetséges módja. 

6. Öröklődés, változékonyság, evolúció 

Molekuláris 

genetika 

A gén és allél, a genetikai kód, a kromoszóma, a rekombináció, a kromatinfonál és 

homológ kromoszóma fogalma. 

A DNS bázissorendje, a fehérje aminosavsorrendje, térszerkezete és biológiai funkciója, 

valamint a tapasztalható jelleg közötti általános összefüggés. 

A mutáció fogalma, evolúciós szerepe és lehetséges hatásai. 

Mutagén hatások, csökkentésük vagy kivédésük lehetőségei. A génműködés 

szabályozásának lényege. 

A daganatos betegségek és a kockázati tényezők. 

Mendeli genetika A haploid, diploid, homozigóta és heterozigóta, genotípus és fenotípus fogalmai.  

Az öröklésmenetek alaptípusai. 

A humángenetika sajátos módszerei (családfaelemzés). Az ivarsejtek szerepe az ivar 

meghatározásában. 

A génkölcsönhatás és a génkapcsoltság. 

Öröklődő mennyiségi tulajdonságok és hajlamok. 

Populációgenetika 

és evolúciós 

folyamatok 

Az ideális és a reális populáció fogalma. A mutációk és a szelekció szerepe az evolúció 

folyamatában és a fajok keletkezésében. A természetes szelekció darwini modelljének 

lényege. 

A populáció nagyságának természetvédelmi jelentősége. Adaptív és nem adaptív jellegű 
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evolúciós folyamatok. 

Az evolúció közvetlen bizonyítékai. 

A klón fogalma. Biotechnológai módszerek. 

A géntechnológia mellett és ellen felsorakoztatható érvek. 

A genetikai tanácsadás jelentősége. A biológiai alkalmasság (fittnes) és az emberi élet 

értéke közti különbség. 

Az emberi genom felépítésének és szerveződésének feltárása (Humán Genom Program). 

A bioszféra 

evolúciója 

Az emberszabású majmok és az ember vonásai. Az emberi faj egysége. 

 

 

3.1.8 FÖLDRAJZ (FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK) ÉRETTSÉGI VIZSGA 

ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 

A vizsga formája 

Középszinten: írásbeli és szóbeli.  

KÖZÉPSZINT 

Témakör Követelmények 

1. Térképi ismeretek 

 A földrajzi környezet ábrázolásának lehetőségei, módjai. 

A különböző tartalmú és fajtájú térképeken közölt információk leolvasása, az egyszerű 

összefüggések feltárása és alkalmazása. 

Tájékozódás a térképen és a térképpel. Távérzékelés és térinformatika. 

2. Kozmikus környezetünk 

 A csillagászati ismeretek fejlődése. A Világegyetem. A Nap és kísérői. 

A Föld mint égitest. (Tengely körüli forgás, Nap körüli keringés.) Az űrkutatás szerepe a 

Naprendszer megismerésében. 

3. A geoszférák földrajza 

A kőzetburok Földtörténet. 

A Föld gömbhéjas szerkezetének jellemzői. 

A kőzetlemezek és mozgásaik következményei. A hegységképződés. 

A kőzetburok (litoszféra) építőkövei, ásványkincsek. 

A Föld nagyszerkezeti egységei (ősmasszívumok, röghegységek, gyűrthegységek, 

süllyedékterületek, síkságok). 

A földfelszín formálódása. A talaj. 

A levegőburok A légkör kialakulása, anyaga és szerkezete. A levegő felmelegedése. 

A levegő mozgása. 

Felhő és csapadékképződés. Az időjárás és az éghajlat. 

A szél és a csapadék felszínformáló tevékenysége. A légszennyezés következményei. 

A vízburok A vízburok kialakulása és tagolódása, tulajdonságai és mozgásai. A felszíni vizek és 

felszínalakító hatásuk. (A tavak és a folyóvizek.) A felszín alatti vizek. 
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A víz és a jég felszínformáló munkája. A karsztosodás. 

A vízburok mint gazdasági erőforrás. 

A geoszférák 

kölcsönhatásai 

A geoszférák kölcsönhatásaihoz kapcsolódó folyamatábrák és szemelvények elemzése. 

4. A földrajzi övezetesség 

 A szoláris és a valódi éghajlati övezetesség. A vízszintes földrajzi övezetesség. 

Az egyes övezetek egyedi jellemzői. 

A forró övezet. (Egyenlítői öv, Átmeneti öv, Térítői öv, Monszun vidék.) Az egyes 

övezetek egyedi jellemzői. 

Mérsékelt övezet. (Meleg-mérsékelt öv, Valódi mérsékelt öv, Hideg-mérsékelt öv.) 

Az egyes övezetek egyedi jellemzői. 

A hideg övezet. (Sarkköri öv, Sarkvidéki öv.) A függőleges földrajzi övezetesség. 

5. Társadalmi folyamatok a 21. század elején 

 A népesség földrajzi jellemzői. (Demográfiai folyamatok, A népesség összetétele.) 

Településtípusok, urbanizáció. 

6. A világgazdaság jellemző folyamatai 

 Nemzetgazdaságok és a világgazdaság. Integrációs folyamatok. 

A globalizáció. 

A monetáris világ. 

7. Magyarország - Helyünk a Kárpát-medencében és Európában 

 A Kárpát-medence természet- és társadalom-földrajzi sajátosságai. Magyarország 

természetföldrajzi adottságai. 

Magyarország társadalmi-gazdasági jellemzői. A társadalmi-gazdasági fejlődés jellemzői. 

Hazánk nagytájainak eltérő természeti és társadalmi-gazdasági képe. A magyarországi 

régiók földrajzi jellemzői. 

Természeti, kulturális és történelmi értékek védelme. Magyarország környezeti állapota. 

Az országhatárokon átívelő kapcsolatok. 

8. Európa földrajza - A társadalmi-gazdasági fejlődés regionális különbségei Európában 

 Európa általános természetföldrajzi képe. Európa általános társadalom-földrajzi képe. Az 

Európai Unió. 

A területi fejlettség különbségei Európában. 

Az Európai Unió magterületei (Egyesült Királyság, Franciaország, Benelux államok, 

Németország). 

Fejlett gazdaságú országok Európa közepén (Ausztria, Svájc). 

A gazdasági felzárkózás lehetőségeinek példái (Olaszország, Spanyolország, 

Görögország). 

Kelet-Közép- és Délkelet-Európa rendszerváltó országai (Lengyelország, Csehország, 

Szlovákia, Románia, Jugoszlávia utódállamai [Délszláv államok], Szlovénia, 

Horvátország, Szerbia). 

Kelet-Európa (Oroszország, Ukrajna). 

9. Az Európán kívüli földrészek földrajza 

 A kontinensek általános természet- és társadalom-földrajzi képe. Ázsia általános földrajzi 

jellemzői. 
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Ázsia regionális földrajza (Kína, Japán, India, Délkelet-Ázsia iparosodott és iparosodó 

országai, Délnyugat-Ázsia). 

Ausztrália és Óceánia. A sarkvidék földrajza. 

Afrika általános földrajzi jellemzői. Afrika regionális földrajza. 

Amerika földrajza. 

Amerika országai, regionális földrajza (Amerikai Egyesült Államok, Kanada, Latin-

Amerika, Mexikó, Brazília, „Banánköztársaságok”, adóparadicsomok). 

10. Globális kihívások - a fenntarthatóság kérdőjelei 

 A globálissá váló környezetszennyezés és következményei. A demográfiai és urbanizációs 

válság. 

Élelmezési válság. 

A mind nagyobb méretű fogyasztás és a gazdasági növekedés következményei. A 

környezet- és a természetvédelem feladatai. 

 

3.1.9 ÉNEK-ZENE ÉRETTSÉGI VIZSGA 

ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 

A vizsga formája 

Középszinten: gyakorlati/szóbeli és írásbeli. 

 

KÖZÉPSZINT 

Kompetenciák/Témakörök Követelmények 

1. Éneklés és zenetörténet 

Népzene Eltérő stílusú magyar népdalok, valamint nemzetiségi és más népek népdalának 

előadása emlékezetből. 

A magyar népdalok stílusrétegeinek ismerete, a régi és az új stílusú népdalok 

elemzése: dallamvonal, sorszerkezet, kadencia, szótagszám, hangkészlet, hangsor 

megállapítása, besorolás az alapvető stílusrétegekbe. 

A tanult népdalokhoz kapcsolódó népszokások, jeles napok ismerete. Népzenei 

ismeretek: téma- és ünnepkör szerinti dialektusok. 

A népzenegyűjtés és rendszerezés általános ismerete. 

A műfajokhoz kapcsolódó népi hangszerek ismerete és felismerése. 

Műzene A zenetörténeti korszakok általános jellemzése. 

Társművészeti összefüggések bemutatása (irodalom, képzőművészet, építészet). A 

korszakok történelmi, társadalmi hátterének ismerete. 

A tanult zeneszerzők személyiségének bemutatása és főbb műveik megnevezése. 

Zenei műszavak, fogalmak, előadási jelek, hangszerek ismerete. 

Középkor Gregorián dallam éneklése latin szöveggel, emlékezetből. Trubadúr vagy trouvère 

dallam előadása szöveggel, emlékezetből. 

Az énekelt dallamok elemzése a stílus jellegzetes vonásainak bemutatásával, 

kottakép alapján (a ritmus, a dallam és a szöveg sajátosságai, egyéb 

kapcsolódások). 
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A gregorián ének általános jellemzése. 

A zenei írásbeliség történetiségének ismerete, a kottaírás fejlődése (Arezzoi Guido 

munkássága). 

A zsoltár, himnusz fogalmának meghatározása. 

Az énekes világi zene általános jellemzése (trubadúr, trouvère dallamok). 

Reneszánsz Históriás ének szöveges megszólaltatása emlékezetből. Ungaresca dallam éneklése 

szolmizálva, emlékezetből. 

Az énekelt dallamok elemzése a stílus jellegzetes vonásainak bemutatásával, 

kottakép alapján (a ritmus, a dallam és a szöveg sajátosságai, egyéb 

kapcsolódások). 

Vokális műfajok ismerete, a műfaji jellemzők meghatározása (mise, motetta, 

madrigál). 

A magyarországi reneszánsz zene általános bemutatása. 

A homofon és a polifon szerkesztési mód kottakép alapján történő felismerése és 

értelmezése. 

Barokk Virágének előadása szöveggel, emlékezetből. 

Korál dallam éneklése magyar vagy eredeti szöveggel, emlékezetből. Könnyebb 

ária vagy dal szöveges éneklése emlékezetből, zongorakísérettel. Barokk 

hangszeres zeneműrészlet hangszeres bemutatása vagy éneklése emlékezetből, 

szolmizálva vagy abszolút névvel. 

Az énekelt dallamok elemzése a stílus jellegzetes vonásainak bemutatásával, 

kottakép alapján (a ritmus, a dallam és a szöveg sajátosságai). 

J. S. Bach és G. F. Händel munkásságának bemutatása, főbb műveik felsorolása. 

Korál, passió, oratórium, kantáta, a barokk opera meghatározása. 

A korál szerepének ismertetése. A da capo-s ária formai ismerete. 

Zenei formák: rondó, variáció értelmezése. 

Hangszeres műfajok: concerto, concerto grosso, szvit, prelúdium, fúga 

értelmezése. 

A barokk zenekar összetételének és jellemző hangszereinek felsorolása. 

Bécsi klasszika Bécsi klasszikus szerzők (J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven) egy-egy 

dalának bemutatása szöveggel, emlékezetből, (tanári) zongorakísérettel. 

J. Haydn, W. A. Mozart vagy L. van Beethoven egy hangszeres zeneműve 

jellegzetes periódus terjedelmű témájának hangszeres bemutatása vagy éneklése 

emlékezetből, szolmizálva vagy abszolút névvel. 

Az énekelt dallamok elemzése a stílus jellegzetes vonásainak bemutatásával, 

kottakép alapján (a ritmus, a dallam és a szöveg sajátosságai, kapcsolódásuk, 

formai elemzés). 

J. Haydn, W. A. Mozart és L. van Beethoven munkásságának vázlatos ismertetése, 

főbb műveik felsorolása. 

A periódus fogalma. 

A két-, illetve háromtagú formák meghatározása. 

Jellemző műfajok általános bemutatása: szonáta, vonósnégyes, szimfónia, 

klasszikus versenymű, opera, klasszikus dal. 

A klasszikus szimfonikus zenekar összetételének meghatározása. 

Romantika Három, különböző szerzőtől származó romantikus mű éneklése emlékezetből, 

zongorakísérettel. 

Műzenei részlet hangszeres bemutatása vagy éneklése emlékezetből, szolmizálva 

vagy abszolút névvel. 

A romantikus dal jellegzetes vonásainak ismerete. A dalciklus fogalma. A 

programzene meghatározása. 
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A szimfonikus költemény műfaji meghatározása. A nemzeti romantika jellemzése. 

Liszt Ferenc és Erkel Ferenc munkásságának vázlatos ismertetése, főbb műveik 

felsorolása. 

A 19-20. század fordulója M. Ravel egy művének, vagy műrészletének éneklése emlékezetből, szolmizálva 

vagy hangnévvel. 

A zenei impresszionizmus bemutatása (melodika, hangkészlet, hangszerelés), 

zenei törekvések a 19-20. század fordulóján. 

20. századi és kortárs zene Bartók Béla és Kodály Zoltán egy-egy zenemű részletének éneklése emlékezetből, 

szöveggel, szolmizálva vagy abszolút névvel. 

20. századi vagy kortárs mű vagy műrészlet hangszeres bemutatása, illetve 

éneklése emlékezetből, szöveggel, szolmizálva vagy abszolút névvel. 

Bartók Béla és Kodály Zoltán munkásságának bemutatása (életút, főbb művek). A 

20. század főbb zenei irányzatainak megnevezése, lényegük ismerete 

(neoklasszicizmus, folklorizmus, expresszionizmus). 

Komponálási technika (dodekafónia) megnevezése, lényegének ismerete. 

Az amerikai zene fejlődésének, a dzsessz és hatásának leíró jellegű, általános 

bemutatása. 

2. Zeneelmélet 

 A tanult anyagban leggyakrabban előforduló zenei műszavak, fogalmak, előadási 

jelek, hangszerek ismerete. 

Dallamok olvasása és írása violinkulcsban. 

A módosítójelek használata az ötvonalas rendszerben (kereszt, bé, feloldójel). 

Törzshangok és egyszeresen módosított hangok lejegyzése az ötvonalas 

rendszerben. 

Oktávig terjedő valamennyi kis, nagy, tiszta hangköz, alaphelyzetű hármashangzat 

(dúr, moll, szűkített, bővített) ismerete és lejegyzése szolmizációs nevekkel és az 

ötvonalas rendszerben (2#-2b-ig) adott hangra. 

A pentaton, a pentachord és a hétfokú (modális, dúr, moll) hangsorok ismerete, 

felismerésük és lejegyzésük betűkotta segítségével. 

A ritmusértékek, ritmusképletek, a 2/4, 4/4, 3/4, 3/8, 6/8-os metrum ismerete. 

Szekvencia szerkesztése. 

Középnehéz, periódus terjedelmű, modulálás nélküli dallam felismerő 

kottaolvasása szolmizálva vagy hangnévvel (2#-2b-ig). 

3. Zenefelismerés 

 A zenefelismerési feladatban a Részletes követelmények Műjegyzékében szereplő 

(CD-n rögzített) zenei szemelvényeket kell felismerni, azonosítani az alábbiak 

szerint: 

- népi hangszerek neve, 

- korszak, illetve évszázad, 

- zeneszerző, 

- mű címe, részlet (tétel) címe, 

- műfaj, 

- forma. 

A válogatás az Általános követelményekben szereplő korszakok, stílusok és 

műfajok szerint történhet. 

4. Dallamírás 
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 Egy egyszólamú, 8-10 ütem terjedelmű, barokk vagy bécsi klasszikus, 

hangnemben maradó dallam átírása betűkottából a vonalrendszerbe 

violinkulcsban, legfeljebb 2#-2b előjegyzési körben vagy fordítva, 

vonalrendszerről betűkottára. 

 

 

3.1.9 VIZUÁLIS KULTÚRA ÉRETTSÉGI VIZSGA 

ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 

A vizsga formája 

Középszinten: írásbeli és gyakorlati. 

KÖZÉPSZINT 

Kompetenciák/Témakörök Követelmények 

1. Alkotás 

1.1. Vizuális nyelv A vizuális nyelv elemeinek és eszközeinek (pont, vonal, sík- és térforma, tónus, 

szín) adott célnak megfelelő használata. 

Adott célnak megfelelő kompozíció létrehozása. 

Kontrasztokkal történő kiemelés használata és értelmező ábrázolása. 

Színharmóniák, színkontrasztok használata. 

A vizuális nyelv eszközeinek használata különböző kontextusban. 

1.2. Technikák Az adott technika adekvát használata. 

Jártasság a szabadkézi rajzban - ceruzával, tollal. Jártasság a műszaki jellegű 

rajzban - ceruzával, szerkesztőeszközökkel. 

Jártasság egyes festőtechnikákban - akvarellel vagy temperával. Jártasság a 

kollázstechnikában. 

Makett-, vagy modellkészítés (pl. papírból, fából). Jártasság egy kézi sokszorosító 

eljárásban (pl. papírnyomat). 

Jártasság egy további szabadon választott technika alkalmazásában (pl. mintázás, 

vegyes technikák, fotó, videó, számítógép, kézműves technikák). Jártasság a 

sablonnal történő feliratkészítésben. 

1.3. Ábrázolás, 

látványértelmezés 

Ábrázoló jellegű rajz készítése során a látvány főbb arányainak, formájának 

megfigyelése és helyes visszaadása. 

Formaértelmezés Egyszerű tárgyak formakapcsolatait bemutató rajz készítése (pl. szabásrajz, 

szerkezeti vázlat). 

Térértelmezés Téri helyzetek értelmezhető ábrázolása. 

 Látvány alapján, az ábrázolás során a nézőpont következetes megtartása. Adott cél 

érdekében a látványértelmezés szempontjából optimális nézőpont kiválasztása. 

 Beállítás alapján a térmélység megjelenítése. 

 A választott térábrázolási rendszer következetes alkalmazása szabadkézi rajzban. 



101 

 

 Látvány vagy ábra alapján a térábrázolási konvenciók (vetületi ábrázolás, 

axonometrikus ábrázolás, kétiránypontos perspektivikus ábrázolás) következetes 

alkalmazása szabadkézi rajzban. 

Színértelmezés Beállítás alapján szín- és fényviszonyok helyes visszaadása. Látvány vagy 

instrukció alapján színvázlat készítése. 

1.4. Megjelenítés, közlés, 

kifejezés, alkotás 

 

Kompozíció Kompozíció létrehozása megadott szempontok alapján. 

Színhatás Színek kommunikációs és színdinamikai hatásának alkalmazása a tervezés során. 

Érzelmek Érzelmek, lelkiállapotok vizuális kifejezése. 

Folyamat, mozgás, idő Folyamat, történet bemutatása értelmezhető képsorozatokban (pl. folyamatábra, 

képes forgatókönyv). 

Kép és szöveg Kép- és szövegszerkesztés hagyományos technikával, adott kommunikációs cél 

érdekében. 

Adott tartalomnak megfelelő betűtípus és kompozíció kiválasztása. 

Vizuális információ Vizuális jelek, szimbólumok következetes használata. Célzottan vizuális 

kommunikációs szándékú felület tervezése. 

Nem vizuális természetű információk értelmező képi megjelenítése (pl. 

grafikonnal, diagrammal). 

Színkódok következetes alkalmazása a magyarázó-közlő ábrázolásban. 

Tárgyak és környezet Egyszerű csomagolás tervezése adott funkcióra. 

Egyszerű terek átalakításának, berendezésének megtervezése, a tervek 

értelmezhető megjelenítése. 

2. Befogadás 

2.1. A megjelenítés 

sajátosságai 

 

Vizuális nyelv A vizuális közlés, kifejezés legfontosabb eszközeinek (pont, vonal, sík- és 

térforma, felület, tónus, szín, szerkezet/kompozíció, képi motívumok, kontrasztok, 

térábrázolási rendszerek, anyagok, technikák), a vizuális közlésben, kifejezésben 

betöltött szerepének ismerete, használata az elemzés során. 

Térábrázolási módok A legjellegzetesebb térábrázolási konvenciók felismerése és lényegének ismerete. 

Vizuális minőségek Vizuális minőségek differenciált megkülönböztetése. 

Látványértelmezés A látványértelmezésben szerepet játszó tényezők ismerete és alkalmazása az 

elemzés során. 

Kontraszt, harmónia Színharmóniák, színkontrasztok felismerése és lényegének ismerete. 

Kontextus A vizuális közlés, kifejezés jelentését meghatározó összefüggések - kontextus - 

felismerése és használata az értelmezés, elemzés során. 

2.2. Technikák A vizuális közlés, kifejezés legfontosabb technikáinak felismerése. 

2.3. Vizuális 

kommunikáció 
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Vizuális információ A köznapi és művészi vizuális közlésekben előforduló legfontosabb jelek, 

jelképek, motívumok értelmezése. A köznapi közlésekben előforduló vizuális 

információk értelmezése (pl. műszaki rajz, folyamatábra). 

Tömegkommunikáció A tömegkommunikáció legfontosabb eszközeinek, formáinak ismerete és 

megkülönböztetése. 

A tömegkommunikáció vizuális információinak megfelelő értelmezése. 

Fotó, mozgókép Fotó elemzése. 

A fotó legfontosabb műtípusainak ismerete. 

A mozgóképi közlés, kifejezés legfontosabb eszközeinek ismerete és használata az 

elemzés során. 

A mozgóképi közlés ábrázoló és reprodukáló tulajdonságainak ismerete és 

értelmezése. 

Álló- és mozgóképi reklámanyag képi hatásának elemzése. 

2.4. Tárgy- és 

környezetkultúra 

 

Forma és funkció A tárgyról leolvasható információk ismerete és használata az elemzés során. 

Különböző korokból és kultúrákból származó tárgyak és objektumok (pl. épület, 

építmény) forma- és funkcióelemzése. 

Tárgyak, épületek stílusjegyek alapján történő csoportosítása. 

Tervező folyamat A tervező, alkotó folyamat lépéseinek ismerete. 

Népművészet A tárgyi néprajz és népművészet fogalmának ismerete. 

Egy választott néprajzi tájegység életmódjának, tárgykultúrájának ismerete és 

elemzése. 

2.5. Kifejezés és 

képzőművészet 

 

Művészeti ágak A művészeti ágak (képzőművészet, építészet, alkalmazott művészetek) 

legfontosabb jellemzőinek ismerete. 

Műfajok A képzőművészet kétdimenziós (pl. festészet, grafika, fotó) és háromdimenziós 

(pl. szobrászat, installáció), valamint időbeli kifejezéssel bíró (pl. happening, 

multimédia) műfajainak ismerete. 

Művészettörténeti 

korszakok, irányzatok 

A művészeti ágak történetének, nagy korszakainak, irányzatainak ismerete (őskor, 

ókor, középkor, reneszánsz, barokk, klasszicizmus, romantika, realizmus, a 

századforduló és századelő izmusai, a 20. század második felének irányzatai, a 

kortárs művészet és legalább egy Európán kívüli kultúra) és az ismeretek 

felhasználása az elemzés során.). 

Stílusjegyek Adott művek besorolása vagy csoportosítása stílusjegyeik alapján. 

Alkotások és alkotók A legjelentősebb alkotók ismerete és alkotásaik felismerése és 

stílusmeghatározása. 

Műelemző módszerek A különböző művészeti ágak kiemelkedő alkotásainak elemzése a megfelelő 

műelemző módszerek alkalmazásával. 

Műalkotás-elemző vázlat készítése. 

Mű és környezete A mű létrehozását meghatározó összefüggések ismerete. 
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3.1.10 INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA 

ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 

A vizsga formája 

Középszinten: gyakorlati és szóbeli. 

KÖZÉPSZINT 

Témakör Követelmények 

1. Információs társadalom 

Információkezelés Az információkezeléssel kapcsolatos alapfogalmak ismerete. 

Jogi és etikai 

ismeretek 

Adatbiztonság, szerzői jog, etikai vonatkozások ismerete. 

Információs 

rendszerek, 

információs 

társadalom 

Információs rendszerek alkalmazása. 

Az információs és kommunikációs technológiák alkalmazási lehetőségeinek ismerete. 

Elektronikus 

szolgáltatások 

Az elektronikus szolgáltatások jellemzőinek ismerete. 

2. Informatikai alapismeretek - hardver 

Informatikai 

környezet 

Az informatikai környezet jellemzőinek ismerete. 

A számítógép és a 

perifériák 

A számítógép és a kapcsolódó perifériák típusai, főbb jellemzői és feladataik. 

3. Informatikai alapismeretek - szoftver 

Az operációs 

rendszer 

Az operációs rendszer funkciói és műveletei. 

Állománykezelés Állományokkal kapcsolatos műveletek ismerete, alkalmazása. 

Hálózatok 

működése 

Hálózatok működésének alapelvei. Hozzáférési jogok, adatvédelem. 

4. Szövegszerkesztés 

Szövegszerkesztő 

program használata 

Dokumentum készítése. Dokumentum mentése, nyomtatása. 

Szövegszerkesztő 

program műveletei 

Szöveg beillesztése és formázása. Objektumok beillesztése és formázása. 

5. Táblázatkezelés 

Táblázatkezelő 

program használata 

Táblázat készítése. 

Táblázat mentése, nyomtatása. 

Táblázatkezelő 

program műveletei 

Adatok beillesztése, formázása. Megfelelő adattípusok alkalmazása. Cellahivatkozások 

használata. Képletek szerkesztése. 
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Diagramok 

szerkesztése 

Megfelelő diagramtípus kiválasztása. Diagram szerkesztése. 

Problémamegoldás 

táblázatkezelővel 

Tantárgyi feladatok megoldása. 

6. Adatbázis-kezelés 

Az adatbázis-

kezelés 

alapfogalmai 

Az adatbázis-kezeléssel kapcsolatos fogalmak ismerete. 

Adatbázis-kezelő 

program használata 

Adattábla készítése. 

Adatok bevitele, megfelelő adattípusok kiválasztása, adatok módosítása, törlése, 

megjelenítése. 

Adatbázisok létrehozása, karbantartása. 

Adatbázis-kezelő 

műveletek 

Lekérdezések, függvények használata. 

Keresés, válogatás, szűrés, rendezés, összesítés. 

7. Információs hálózati szolgáltatások 

Kommunikáció az 

interneten 

Keresőrendszerek alkalmazása. Infokommunikációs eszközök alkalmazása. 

Az elektronikus publikálás módszereinek ismerete. 

Weblapkészítés Hálózati dokumentumok szerkezetének ismerete. Honlapok készítése. 

8. Prezentáció és grafika 

Prezentációkészítő 

program használata 

Prezentáció készítése. 

Prezentáció mentése, nyomtatása. 

Prezentációkészítő 

program műveletei 

Szöveg beillesztése, formázása. Objektumok beillesztése, formázása. 

Grafika A grafikai eszközök használata. 

Elemi alakzatok megrajzolása, módosítása, képek beillesztése. 

9. Könyvtárhasználat 

Könyvtárak A könyvtárak funkciói. Könyvtártípusok. Elektronikus könyvtárak. Dokumentumtípusok. 

Információkeresés Katalógusok, számítógépes információkeresés. Hivatkozások alkalmazása. 
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3.1.11 TESTNEVELÉS ÉRETTSÉGI VIZSGA 

ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 

A vizsga formája 

Középszinten: szóbeli és gyakorlati.  

 

KÖZÉPSZINT 

Kompetenciák/Témakörök Követelmények 

1. *  Elméleti ismeretek 

A harmonikus testi 

fejlődés 

A testi fejlődés legfontosabb életkori mutatóinak alakulása. 

Az egészséges életmód A testmozgás, a sport szerepe az egészséges életmód kialakulásában és a 

személyiség fejlesztésében. 

Testi képességek szerepe 

a teljesítményben 

A kondicionális és koordinációs alapképességek (erő, gyorsaság, állóképesség, 

ügyesség) értelmezése. 

A pulzusszám alakulása terhelésre. Az erőfejlesztés szabályai. 

Gimnasztikai ismeretek A bemelegítés szerepének értelmezése és kritériumai. A rendgyakorlatok szerepe a 

testnevelés órákon. 

Gyakorlatok javaslata az állóképesség fejlesztésére és a testtartás javítására. 

Nyújtó, lazító és erősítő hatású gyakorlatok. 

Légzőgyakorlatok. 

Atlétika A tanult atlétikai futó-, ugró- és dobóversenyszámok ismerete és végrehajtásuk 

lényege. 

Torna A női és férfi tornaszerek, és az azokon végrehajtható alapelemek. A legfontosabb 

baleset-megelőző eljárások. 

Segítségadás a gyakorlásnál. 

Zenés-táncos 

mozgásformák 

A zenés-táncos mozgásformák egyikének bemutatása (pl. ritmikus gimnasztika, 

aerobik, néptánc). 

Küzdősportok, önvédelem 2-2 páros és 1-1 csapat küzdőjáték ismertetése. 

Egy küzdősport bemutatása, alapvető szabályainak ismertetése. Küzdőjátékok. 

Úszás Az úszás jelentősége az ember életében. 

Egy úszásnem technikai végrehajtásának leírása. Az úszás higiénéjének ismerete. 

Testnevelés és 

sportjátékok 

Egy választott sportjáték játékszabályainak értelmezése. 

Alternatív és szabadidős 

mozgásrendszerek 

Egy választott alternatív, szabadidős, természetben űzhető sportág 

jellegzetességeinek és legfontosabb szabályainak ismertetése (sí, kerékpár, 

természetjárás, evezés, görkorcsolya stb.). 

Alapvető ismeretek a táborozások előnyeiről. 

Az olimpiai mozgalom 

létrejötte, célja, feladatai; 

magyar sportsikerek 

Az ókori és az újkori olimpiai játékok kialakulása, története; kiemelkedő 

események. 

A legnevesebb magyar olimpiai bajnokok sportágai és eredményei. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700100.kor#lbj409id10df
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2. Gyakorlati ismeretek 

1. Gimnasztika Leányok: kötélmászás állásból teljes magasságig, mászókulcsolással, a részletes 

követelményekben meghatározott szintidő alatt. 

Fiúk: függeszkedés állásból teljes magasságig a részletes követelményekben 

meghatározott szintidő alatt. 

48 ütemű szabadgyakorlat bemutatása. 

2. Atlétika Atlétika: egy futó-, egy ugró- és egy dobószám választása kötelező. 

Futások Egy választott futószám bemutatása a részletes követelményekben meghatározott 

szintidő alatt. 

60 méteres síkfutás térdelőrajttal. 

2000 m síkfutás. 

Ugrások Egy választott ugrószám (magasugrás vagy távolugrás) bemutatása a részletes 

követelményekben meghatározott minimum szint fölött. 

Az ugrás technikája egyénileg választható. 

Dobások Kislabdahajítás vagy súlylökés választott technikával a részletes 

követelményekben meghatározott minimum szint fölött. 

3. Torna A talaj- és a szekrényugrás bemutatása kötelező, egy további szer kötelezően 

választandó. 

Talajtorna Öt különböző gyakorlatelemből összefüggő gyakorlat összeállítása és bemutatása, 

kötelező elemek felhasználásával. 

Szekrényugrás Egy tanult támaszugrás bemutatása. 

Felemáskorlát Négy különböző elemből álló összefüggő gyakorlat bemutatása, kötelező elemek 

felhasználásával. 

Gerenda Öt különböző elemből álló összefüggő gyakorlat bemutatása, kötelező elemek 

felhasználásával. 

Ritmikus gimnasztika 

vagy aerobik 

Különböző elemekből álló összefüggő szabad gyakorlat zenére történő bemutatása 

(a gyakorlat ideje 35-45 sec). 

Továbbá ritmikus gimnasztika esetében egy választott kéziszerrel (labda, karika, 

kötél) 3 elem bemutatása. 

Gyűrű Négy különböző elemből álló összefüggő gyakorlat bemutatása, kötelező elemek 

felhasználásával. 

Nyújtó Négy különböző elemből álló összefüggő gyakorlat bemutatása, kötelező elemek 

felhasználásával. 

Korlát Négy különböző elemből álló összefüggő gyakorlat bemutatása, kötelező elemek 

felhasználásával. 

4. Küzdősportok, 

önvédelem 

A dzsúdó vagy a birkózás alapelemeinek bemutatása. 

5. Úszás Egy választott úszásnemben 50 m úszás. 

Egy további úszásnemben 25 méter leúszása. 

6. Testnevelés és 

sportjátékok 

Két sportjáték választása kötelező. 
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Kézilabda Kapura lövés gyorsindítás után (társtól visszakapott labdával labdavezetés, passzív 

védő mellett beugrásos lövés). 

Távolba dobás tetszőleges lendületszerzéssel kézilabdával. 

7 méteres büntető dobás. 

Kosárlabda Mindkét oldalra végrehajtott, fektetett dobás félpályáról indulva; félpályáról 

kétkezes mellső átadás a büntetővonal magasságában az oldalvonalnál álló 

társnak, indítócsel után befutás a kosár felé a visszakapott labdával, labda leütés 

nélkül, fektetett dobás. 

Büntetődobás választott technikával. 

Labdarúgás Labdaemelgetés (dekázás) váltogatott lábbal. Szlalom-labdavezetésből 

kapuralövés. 

Összetett gyakorlat a részletes követelményekben meghatározottak szerint. 

Röplabda Kosárérintés és alkarérintés fej fölé folyamatosan a részletes követelményekben 

meghatározottak szerint. 

Nyitás választott technikával. 

 

3.1.12 BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGY 

ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI *  

A vizsga formája 

Középszinten: írásbeli és szóbeli. 

KÖZÉPSZINT 

Témakörök Követelmények 

1. A rendészet alapjai 

1.1. Rendészet, 

rendészeti szervek 

A rend, a közrend (belső rend) és a határrend. 

 A biztonság, a nemzetbiztonság és a közbiztonság. 

 A rendvédelem, a közrend és a közbiztonság védelme, az államhatár rendjének védelme. 

 A katasztrófavédelem és a polgári védelem. 

 A katasztrófák felosztása. 

 A rendészet szervei. 

1.2. A rendészeti 

szervek általános 

jellemzése 

A rendészeti szervek működését meghatározó főbb jogszabályok. 

A rendészeti szervek rendeltetése jogállása és feladatai. 

A rendőrség és a katasztrófavédelem szervezeti felépítése, erői (személyi állománya) és 

eszközei. 

2. A rendészeti szervek szakmai tevékenysége 

2.1. A szakmai 

tevékenység 

A rendészeti szervek szolgálati tagozódása, szakmai tevékenységének területei.  

A rendőrség, a katasztrófavédelem működésének általános elvei és szabályai. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700100.kor#lbj414id10df
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területei, az egyes 

szervek működése 

és irányítása 

 A rendészeti szervek irányítása és vezetése. 

2.2. Intézkedések 

és kényszerítő 

eszközök 

A rendőri intézkedések, alkalmazásuk alapvető szabályai. 

A kényszerítő eszközök és alkalmazásuk legfontosabb szabályai. 

2.3. A katasztrófák 

felosztása 

A katasztrófa fogalma. 

 A katasztrófák csoportosítása. 

2.4. 

Együttműködés, 

kapcsolatok és 

szolgálati 

tevékenységek 

A rendészeti szervek együttműködése, kapcsolata a társadalmi szervekkel, szervezetekkel, 

lakossággal és a civil kontroll. 

 A rendészeti szervek filozófiája. 

 A rendőrség által alkalmazott szolgálati tevékenységek jellemzése. 

 A katasztrófavédelmi szolgálati tevékenységek jellemzői. 

 A katasztrófavédelem tevékenysége egyes katasztrófahelyzetekben. 

3. A rendészeti szervek funkcionális tevékenysége 

3.1. A személyzeti, 

munkaügyi és 

szociális 

tevékenység. 

A személyzeti, munkaügyi és szociális tevékenység célja, feladatai. 

A rendészeti szervek tagjává válásának feltételei. 

 A rendészeti szervek tagjait megillető alapvető pénzügyi és anyagi járandóságok, 

szociális juttatások. 

3.2. A szolgálattal 

összefüggő jogok 

és kötelességek 

A személyi állomány szolgálatellátással összefüggő jogai és kötelességei. 

A személyi állománnyal szemben támasztott társadalmi elvárások jogi, szakmai és etikai 

követelmények. 

3.3. A környezet-, 

a munka- és 

egészségvédelem 

A környezet-, a munka- és egészségvédelem célja és feladatai. 

Az elsősegélynyújtás alapelvei, az eszméletvesztés, mérgezés, vérzés, törés, égési sérülés 

elsődleges ellátásának gyakorlati feladatai. 

3.4. A szolgálati 

érintkezés 

Rendfokozatok és állománycsoportok. 

 Fegyelmi és függőségi viszonyok. 

 A szolgálati érintkezés főbb szabályai. 

3.5. Az alaki 

magatartás 

Az alakiság jelentősége. A főbb alaki elvárások és követelmények. 

4. Tereptan 
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4.1. A tereptan 

alapjai 

A terep fogalma, fajtái, jellemzői, a világtájak meghatározása. 

 A térkép fogalma, fajtái, méretaránya. 

 A térképi jelek és jelzések. 

 A térkép tájolása. 

4.2. A terepen 

történő 

tájékozódás 

A tájékozódás fogalma, szerepe az ember és a rendészeti szervek tevékenységében. 

 Az iránytű, a tájoló és a távcső használata. 

 A közúthálózat számozása, a közúti gépjárművek államjelzései, a magyar rendszámtáblák 

ismertető jegyei. 

5. A jogellenes cselekményekkel szembeni fellépés 

5.1. A jogellenes 

cselekmények 

A jogellenes cselekmények értelmezése, felosztása, a velük szembeni fellépést szabályozó 

jogszabályok. 

5.2. Szabálysértési 

alapismeretek 

A szabálysértés fogalma, elkövetői, a felróhatóság és a felróhatósági akadályok, az 

elkövetőkkel szemben alkalmazható szabálysértési szankciók. 

 A szabálysértési ügyekben eljáró hatóságok, az eljárásban résztvevő személyek.  

 A szabálysértési eljárás szakaszai, lefolytatásának rendje, főbb szabályai. 

 A rendőrség tevékenysége során előforduló főbb szabálysértési tényállások köznapi 

értelmezése, gyakorlati jellemzői. 

5.3. 

Bűncselekményi 

alapismeretek 

A bűncselekmény fogalma, felosztása, elkövetői. 

 A tényállások fajtái, az általános törvényi tényállás szerkezete. 

 A büntethetőségi akadályok. 

 Az elkövetőkkel szemben alkalmazható szankciók. 

 A rendőrség tevékenysége során előforduló főbb bűncselekmények köznapi értelmezése, 

gyakorlati jellemzői. 

5.4. Nyomozási 

alapismeretek 

A büntetőeljárás elvei. 

 A büntető ügyekben eljáró hatóságok, az eljárásban résztvevő személyek. 

 A büntetőeljárás szakaszai. 

 A bűncselekmény nyomozása során alkalmazható krimináltechnikai eszközök. 

 A büntetőeljárási cselekmények és az azokkal kapcsolatos krimináltaktikai ajánlások és 

módszerek. 
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4. A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban 

történő ellenőrzési és értékelési módjai, diagnosztikus, szummatív, fejlesztő 

formái  
 

Az oktatók a tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, minősítését az 

alapján végzik, hogy a tanulói teljesítmény hogyan viszonyul az iskola helyi tantervében előírt 

követelményekhez. 

 Az előírt követelmények teljesítését az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek megfelelően a tanulók 

szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége alapján ellenőrizzük. Az ellenőrzés 

kiterjedhet a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó követelményekre is. A tanulók munkáját 

havonta legalább egy alkalommal értékelni kell. Minden tantárgy esetén a heti óraszám és plusz egy 

érdemjeggyel kell rendelkezni a diákoknak egy félév alatt. 

 Kiemelten fontos, hogy a tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében minél többször 

ellenőrizzük a követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában. Az ellenőrzésnek ki kell 

terjednie az írásbeli házi feladatra és a füzetvezetésre is. Minden érdemjegyet a szaktanár az e-

Krétában tart nyilván, ezen keresztül értesülhet a szülő a tanuló által szerzett érdemjegyekről. 

 

4.1 Értékelés területei: 

      Szóbeli felelet 

 Az előző tanítási órákon feldolgozott ismeretek rendszeres ellenőrzése önálló feleletek és 

kérdésekre adott válaszok alapján. 

 

Írásbeli felelet 

 Feladatok önálló értelmezésében, megoldásában, ábrázolásában elért gyakorlottság 

ellenőrzése. 

 

Gyakorlati tevékenység 

 A kísérletek, mérések elvégzésében elért gyakorlottság mérése. 

 Informatikai eszközök használatában elért gyakorlottság mérése. 

 Készségtárgyak mérése az elkészült munkadarabok, alkotások, gyakorlatok, feladatok, 

bemutatók alapján. 

 A szakmai oktatás gyakorlati tevékenységének értékelése. 

 

      Újszerű értékelési formák: 

- portfólió készítése 

- projektfeladatok 

- online tesztek, dolgozatok 

 

 

4.1.1 A szóbeli felelet kritériumai: 

 

Tartalma: adott tananyag összefüggő, esetleg kérdések segítségével történő elmondása. 

jeles: összefüggő, legfeljebb egy tanári kérdéssel segítő önálló felelet 

jó: néhány segítő kérdéssel elmondott tanulói felelet 

közepes: kérdések alapján tananyag elmondása 

elégséges: az adott tantárgy minimum szintjének teljesítése az adott tananyagból kérdések 

segítségével 

elégtelen: a minimumszintet sem teljesítő felelet 
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4.1.2 Az írásbeli felelet kritériumai: 

 

Tartalma: adott tananyag összefüggő, vagy kérdésekre adott írásbeli válaszokkal 

történő ellenőrzése. Alapfogalmak, szabályok, törvényszerűségek, összefüggések felismerésének, 

alkalmazásának ellenőrzése néhány tanulónál, vagy az osztály valamennyi tagjánál az adekvát 

elsajátítási szint figyelembevételével 

 

Alkalmazott értékelési funkciók        

 DIAGNOSZTIKUS FORMATÍV SZUMMATÍV 

az 

értékelés 

funkciója 

- csoportba sorolás esetén az 

előzetes készségek és a tudás 

felmérése, 

 - a tanulók jellemzői alapján a 

tanítási mód kiválasztása, 

- tanulási problémák esetén az 

okok meghatározása 

visszacsatolás a 

tanulóhoz és a 

tanárhoz, a hibák 

azonosítása a 

tananyagon belül 

a tanulók 

minősítése, 

kategorizálása 

az 

értékelés 

időpontja 

- csoportba sorolás esetén a 

szakasz elején, 

- tanulási problémák esetén a 

probléma felmerülésekor 

az oktatás során 

folyamatosan 

a szakasz végén 

az 

értékelés 

formája 

írásbeli felelet, feladatlap, 

tesztlap, szóbeli felelet, 

írásbeli felelet, 

feladatlap, 

röpdolgozat, tesztlap, 

szóbeli felelet, 

kiselőadás, órai 

munka, gyűjtőmunka, 

önálló felkészülés, 

gyakorlati 

tevékenység, 

versenyeken részvétel, 

stb. 

témazáró dolgozat 

  

részösszefoglalás 

az 

értékelés 

módja 

szóbeli vagy írásbeli 

véleménnyel, pontozással, 

százalékértékekkel 

szóbeli vagy írásbeli 

véleménnyel, 

pontozással, 

százalékértékekkel, 

osztályzatokkal 

pontozással, 

százalékértékekkel, 

osztályzatokkal 

 

A szummatív értékelés célja, hogy összehasonlítsa a tanuló jelenlegi eredményeit saját korábbi 

eredményeivel, vagy – gyakran – az ő eredményeit a többi osztálytársáéval vagy kortársával. A 

tanulók egy csoportja eredményeinek összehasonlítása betekintést adhat az egyes tanulók egyéni 

relatív előmenetelébe, fejlődésébe.  

A szummatív értékelés a következők szerint zajlik:  

 0-39% = elégtelen  

 40-59%= elégséges  

 60-74%= közepes  

 75-84%= jó  

 85-100%= jeles  
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Ezt a skálát alkalmazzuk a röpdolgozatoknál és a témazáró dolgozatoknál is. Az érettségi és az 

szakmai vizsga előtt álló tanulók esetében, amennyiben ilyen típusú feladatokat értékelünk, az 

értékelés alapja az érettségi és a szakmai vizsga során aktuálisan alkalmazandó skála. 

 

 

4.1.3 A gyakorlati munka értékelésének kritériumai 

 

jeles: minden fajta alkotótevékenységet teljes figyelemmel és odaadással végez. Produktumai 

tervezésében és kivitelezésében precíz, igényes. A munkafolyamatokban, eszközhasználatban 

tájékozottsága sokrétű, megbízható.  Fantáziája alkotó, kifejezésmódja érzelem gazdag.  

jó: minden fajta alkotótevékenységet szívesen végez. Megfigyelései általában pontosak. 

Kivitelezése nagyrészben tetszetős, igényes. Munkafolyamatokban, eszközhasználatban 

tájékozottsága életkorának megfelelő szintű. 

közepes: türelme, pontosságra törekvése változó. Az eszközhasználatban időnként segítséget 

igényel. A munkafolyamatok ismerete hiányos. A produktumot pontatlanság jellemzi.  

elégséges: a munkadarabok kivitelezésekor felületes, kapkodó. Eszközök, anyagok használatában 

bizonytalan. Folyamatos kontrollra, megsegítésre szorul. A munkafolyamatokban a tájékozatlanság 

jellemzi. 

elégtelen: a kapott segítséget sem tudja felhasználni. 

 

Iskolánk szakképző tanulóinak gyakorlati képzését nem kizárólag az iskola végzi. A gyakorlati 

képzés keretében végzett tevékenységekkel összefüggésben a tanuló teljesítményét, magatartását, 

szorgalmát a gyakorlati képzés szervezője is értékeli.  A tanuló félévi és év végi osztályzatát ezek 

figyelembevételével a nevelőtestület állapítja meg, és dönt a tanuló magasabb évfolyamra lépéséről, 

szakmai vizsgára bocsátásáról. 

A gyakorlati képzőhelyekre kiadott tananyagegységeket is értékelni kell a foglalkoztatónak. A 

tanulókat a munkahelyeken havonta egy alkalommal köteles a tanulófelelős értékelni, melyről az 

iskolát a munkanaplón keresztül tájékoztatja. 

Az érdemjegyek, osztályzatok a következők: 

 A tanuló tudásának értékelésénél: jeles /5/, jó /4/, közepes /3/, 

elégséges/2/, elégtelen /1/. 

 A tanuló magatartásának értékelésénél: példás /5/, jó /4/, 

változó /3/, rossz /2/. 

 A tanuló szorgalmának minősítésénél: példás /5/, jó /4/, változó 

/3/, hanyag /2/. 

4.2 A tanulói jutalmazás, dicséretek  

 

 A dicséret és a jutalmazás elvei  

Iskolánk dicséretben részesíti, illetve jutalmazza azt a tanulót, aki képességeihez mérten:  

 tanulmányi munkáját kiemelkedően végzi,  

 kitartó szorgalmat, vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít,  

 eredményes kulturális tevékenységet folytat, 

  kimagasló sportteljesítményt ér el, 

  jól szervezi és irányítja a közösségi életet, kiváló eredménnyel záruló együttes munkát végez,  

 egyéb módon hozzájárul az iskola jó hírnevéhez, 

 

 A dicséret formái  

A fenti elveknek megfelelő kiemelkedő tanulói teljesítmény egyéni dicséretet von maga után. A 

kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát és a példamutatóan egységes helytállást tanúsító 

tanulói közösséget csoportos dicséretben kell részesíteni. Elismerésként szóbeli és írásos dicséretek 
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adhatók, mely utóbbiakat az e-Krétába is be kell jegyezni. A dicséretes és sikeres tanulók nevét közzé 

kell tenni az intézmény faliújságján és a honlapján is.  

 

Az írásos dicséretek formái: 

 

  szaktanári dicséret  

 osztályfőnöki dicséret  

 igazgatói dicséret, 

  oktatótestületi dicséret.  

Az egész tanévben kiemelkedő teljesítményű tanulók tantárgyi, szorgalmi és magatartási dicséretét a 

bizonyítványba is be kell vezetni. Az iskolai szinten is kimagasló teljesítményű tanulók igazgatói és 

általános oktatótestületi dicséretét a tanévzáró ünnepély nyilvánossága előtt oklevéllel is elismeri az 

iskola.  

A négy éves kimagasló tanulmányi és közösségi munka elismerésekén a végzősök ballagásán 

alapítványi támogatással a következő díjak adhatók: 

  Az iskola legjobb tanulója  

 Az év diákja 

 Ady Gyűrű 

 

A jutalmazás formái  

A dicséretes tanulók könyv- és tárgyjutalomban részesülhetnek. Ugyanez az elismerés illeti meg a 

tanulmányi és kulturális versenyek győzteseit, az év tanulóját, az év sportolóját, az iskola jó hírét 

egyéb módon öregbítő tanulót.  

 

 

4.3 A tanuló magasabb évfolyamára lépésének feltételei  

 

Az adott évfolyamra vonatkozó tantervi minimumkövetelmények teljesítése:  

 az előírt tanulmányi követelmények teljesítése legalább elégséges (2) minősítéssel  

 ha a tanulónak az adott tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja a 

kétszázötven órát, a tanítási év végén nem osztályozható, kivéve, ha az oktatói testület engedélyezi 

az osztályozó vizsga letételét. 

 

4.4 A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei 

 

 Az iskolai csoportbontások kialakítása során arra törekszünk, hogy a meglévő oktatói létszámot 

figyelembe véve a legoptimálisabb megoldást valósítsuk meg. Az idegen nyelvi és az informatikai 

csoportok 9. évfolyamon jönnek létre a bemeneti mérések eredményeit figyelembe véve. A kialakított 

csoportbontások teszik lehetővé, hogy informatikából és idegen nyelvből 9-10. évfolyamon 

felzárkóztatást, 11-12. (13.) évfolyamon pedig sikeres közép- és emelt szintű érettségi, valamint 

nyelvvizsga felkészítést tudjunk megvalósítani.  

A két közismereti tantárgyon kívül a szakmai elméleti és gyakorlati oktatásban valósítunk meg 

csoportbontásokat, igazodva az évfolyamok ágazati sajátosságaihoz, valamint a gyakorlati tantárgyak 

oktatáshoz szükséges termek, műhelyek, kabinetek befogadóképességéhez. A gyakorlati csoportok 

kialakítására a mindenkori jogszabályi előírások érvényesek. A szakmai tantárgyak csoportbontásai 

az egyes tanévekben változhatnak. 

Intézményünkben a következő csoportbontások szerveződtek: 

- idegen nyelv 



114 

 

- informatika 

- szakmai tárgyak a szakképző évfolyamokon. 

A tanulók részt vehetnek szakkörökön, felzárkóztatókon, érettségi felkészítőn, egyéni foglalkozáson. 

Egyéni foglalkozásokat elsősorban a szakvélemény alapján készült igazgatói határozattal rendelkező 

tanulók számára szervezzük a lehetőségek függvényében. 

 

 

5. Az egészségnevelési és környezeti nevelési elvek, tevékenységek 

  
Az intézmény szakmai programjának kiemelt része az egészségnevelés és a környezeti nevelés. A 

program részletesen tartalmazza az egészségfejlesztési célokat és a konkrét feladatokat. Különösen 

meg kell ismertetni a tanulókkal az alkalmazás szintjén: 

  a testi - lelki harmónia összefüggéseit, 

  az egészséges életmód, stressz mentes életvezetés jellemzőit,  

 a helyes táplálkozás és a testmozgás jelentőségét,  

 az egészségre ártalmas hatásokat,  

  a szenvedélybeteg állapot lényegét és az elkerülés módját. 

 A fiatalok egészséges pszichés és testi fejlődése szükségessé teszi az egészségügyi felvilágosítást.  

Az iskolaorvos, a pszichológus az osztályfőnök kérésére felvilágosító előadásokat tart. Az 

iskolaorvos és a védőnő fogadja, és tanáccsal látja el a tanulókat a rendelési időben egyéni 

problémáikkal kapcsolatban is. Különösen fontos, hogy a tanulók  az egészséget veszélyeztető 

élvezeti szerek káros hatásairól (dohányzás, droghasználat, alkoholfogyasztás, stb.), és a 

szenvedélybeteg állapotról, annak alattomos kialakulásáról az életkoruknak megfelelő módon 

tájékozódhassanak. 

 

 

6. Az emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítés intézményi elvei 

 
Intézményünk nagyon fontos feladatának tartja a diákok emelt szintű vizsgákra való felkészítését, 

hiszen ez a felsőfokú oktatási intézményekbe való bekerülés egyik alapfeltétele. Ennek megfelelően 

az éves órakeretünk úgy kerül kialakításra, hogy biztosítani tudjuk az emelt szintű érettségi vizsgára 

való felkészülést minden oktatott tantárgyból.  

Az emelt szintű vizsgára felkészítés a 11-12. évfolyamon történik. Az adott tantárgyat heti 2 órában 

oktatjuk. Az oktató részletes érettségi vizsgakövetelmények alapján, saját tanmenet készül, melyet a 

foglalkozásokat vezető oktató legkésőbb szeptember 15-ig készít el.  

A foglalkozásokat az oktató az e-KRÉTA naplóban rögzíti. Ezeken a felkészítőkön szerzett 

érdemjegyeket az adott tantárgynál rögzíti az oktató, s beleszámítanak a tantárgyi átlagba. 

 A foglakozásokon való részvétel nem kötelezi a diákokat emelt szintű vizsgára jelentkezésre, illetve 

azok, akik nem választják a felkészítési lehetőséget, ők is bejelentkezhetnek az egyes 

vizsgatárgyakból emelt szintre. 
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III. KÉPZÉSI PROGRAM 

 

1.  Oktatási profiljaink 

 
Gimnáziumi képzés 

 

A Gimnáziumi tantervű emeltszintű nyelvi-informatikai képzésre jó képességű diákok kerülhetnek. 

A képzés célja, felkészíteni a tanulókat a közép, illetve az emelt szintű érettségire és a 

továbbtanulásra. Az ebben az osztályban tanuló növendékek magas óraszámban tanulják az angol és 

a német nyelvet, valamint az informatikát. 11. osztálytól kezdve emelt szintű érettségi felkészítést 

választhatnak, felkészítést kaphatnak a közép- illetve felsőfokú nyelvvizsgára.  

 

Technikumi képzés 

 

A 2009/2010. tanévtől indítjuk a belügyi, rendészeti osztályt, ide a katonai, rendvédelmi pályák iránt 

érdeklődő fiúk, lányok jelentkeznek. Ennek kimenete a 13. évfolyamon a közszolgálati ügyintéző 

képzés, ami jelenleg is folyik az intézményünkben. Az itt végzők jó eséllyel pályázhatnak a 

szakirányú felső- illetve középfokú intézményekbe.  

 

Szakképzés 

 

A cipőkészítő szakképzés a helyi cipőgyár igényeinek megfelelően 1989-től folyik intézményünkben. 

Előnyös, ebben az oktatási formában tanuló és végző diákok számára, hogy a helyi cipőipari Kft. 

gyáregységeiben a szakmai vizsga után, munkalehetőséghez jutnak. Sajnos az utóbbi években erre az 

oktatási formára kevés diák jelentkezett, így önálló osztályt nem mindig tudtunk indítani. 

 

A 2009/2010. tanévben egy építészeti szakmacsoportos osztályt indítottunk. Jelenleg is van kőműves 

osztályunk, igaz, hogy elég kevés a létszám. Az ide jelentkező tanulók az építőipar, a kőművesmunka 

alapjaival ismerkedhetnek meg.  

 

2012/2013-ban indult a vendéglátás, idegenforgalom szakmacsoport területén, a szakács és a pincér 

szakképzési évfolyam.  

 

Felnőttképzés- esti tagozat 

 

Intézményünk feladatának tartja, hogy alkalmat adjon az általános műveltség megszerzésére, 

lehetővé tegye a megszakadt tanulmányok folytatását, lehetőséget biztosítson a továbbképzésre, 

szakmaváltásra, pályamódosításra. 

 

Képzéseink 

 

-Szakmunkás bizonyítványra épülő 2 éves érettségit adó képzés 

-Pedagógiai munkatárs-pedagógiai asszisztens 

-Kisgyermekgondozó-, nevelő 

- Sportedző-sportszervező 

- Szakács 

- Pék 
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- Kőműves 

 

Jelen oktatási rendszerünk bővítése a szatmári térség gazdasági fejlesztési programjához igazodva 

kötelező igényként merül fel. A földrajzi terület fekvéséből adódóan a hármas határ kereskedelmi és 

gazdasági lehetőségeit és annak oktatási előkészítését fel kell vállalni. Az EU-csatlakozást követő 

politikai és gazdasági változások pozitív hatással vannak iskolánk fejlődésére, a tanulói létszámunk 

is növekedik romániai és kárpátaljai magyar tanulókkal.  

 

Jogszabályi háttér: 20/2012 EMMI rendelet A Nevelési, oktatási, intézmények működési 

rendjéről 7.§-11.§ 

1.1 Gimnáziumi képzésünk óraszámai 

 

A 9-12- évfolyamok tantárgyai és heti óraszámai 

2020-tól felmenő rendszerben 

Az évfolyamoknál a baloldali adat a NAT kötelező óraszámát tartalmazza, a 

jobboldali rovatba a szabadon választható órák szerepelnek 

Tantárgyak / évfolyam 9. 10. 11. 12. 

Magyar nyelv és irodalom 3 1 4  4 1 4 1 

Matematika 3  3 1 3 1 3 1 

Történelem 2  2  3 1 3 1 

Állampolgári ismeretek       1  

Természettudomány     2   1 

Kémia 1  2      

Fizika 2  3      

Biológia 3  2      

Földrajz 2  1      

Első idegen nyelv 3 1 3 1 4 1 4 1 

Második idegen nyelv 3  3  3  3  

Művészetek     1    

Ének-zene 1  1      

Vizuális kultúra 1  1      

Mozgóképkultúra és médiaismeret       1  

Digitális kultúra 2  1  2    

Testnevelés 5  5  5  5  

Közösségi nevelés (osztályfőnöki) 1  1  1  1  

Érettségi előkészítő     4  4  

Kötelező alapóraszám 32 32 30 29 

Szabadon tervezhető órakeret  2  2  4  5 

Maximális órakeret 34 34 34 34 

         

 

A gimnáziumi felnőttképzés esti munkarend szerinti óraszáma a nappali munkarend óraszámának 

50%-a. 

Kerettanterv a gimnáziumok 9–12. évfolyama számára 

Ezek a kerettantervek az Oktatási Hivatal oldalán, az alábbi link alatt érhetők el: 

 https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_gimn_9_12_evf   

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_gimn_9_12_evf
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1.2 Technikum és a szakképzés 

Jogszabályi háttér:12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról 

14§ (2) A szakképző intézmény szakmai programja meghatározza  

b) a szakképző intézmény oktatási programját 

 

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 2020. január 1-jei hatályba lépésével új szakképzési 

intézményszerkezet jön létre. A szakképzési törvény hatálya alá tartozó szakképző intézmények, így 

a miénk is, 2020. szeptember 1-jétől működik az új szakképzési törvény szerint. Intézményünkben 

a szakképző iskola és a technikum, kifutó jelleggel a szakgimnázium 2020. szeptember 1-jétől – az 

új szakképzési intézményszerkezetben – a kilencedik évfolyamokon már a 2020-ban módosított 

Nemzeti alaptanterv előírásai szerint készített kötelezően alkalmazandó programtantervek és szakmai 

programok szerint folyik a szakmai oktatás. A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a 

továbbiakban: Szkt.) az alábbiak szerint határozza meg a szakképzés intézményeit: 

Szkt. 16. § [A szakképző intézmény] 

(1) Szakképző intézmény 

a) a technikum és 

b) a szakképző iskola. 

Szkt. 125. § [A szakképzés megszervezésére vonatkozó szabályozási átmenet] 

(1) Az Nkt. e törvény hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezései szerinti 

a) szakgimnáziumi nevelés-oktatást technikumban, 

b) szakközépiskolai nevelés-oktatást szakképző iskolában kell kifutó jelleggel megszervezni. 

Szkt. 127. § [A szakképző intézményre vonatkozó szabályozási átmenet] 

(1) A technikum az Nkt. e törvény hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezései szerinti 

szakgimnáziumként, a szakképző iskola az Nkt. e törvény hatálybalépését megelőző napon 

hatályos rendelkezései szerinti szakközépiskolaként működik 2020. június 30-áig. 

Szkt. 12. § [A programtanterv és a szakmai program] 

A szakképző intézményben a nevelő és oktató munka 

a) a szakképzésben kötelezően alkalmazandó programtanterv és 

b) a programtanterv alapján kidolgozott szakmai program szerint folyik. 

A szakképzés rendszerében alapvetően meghatározó jelentősége van a szakmai képzésnek, amelyet 

a szakirányú oktatással párhuzamosan vagy attól függetlenül folytatott közismereti oktatás egészít ki, 

amelyről a szakképzési törvény így rendelkezik: 

Szkt. 19. § [A szakképző intézmény tevékenysége] 

(1) A szakképző intézményben a szakmajegyzékben meghatározott szakmára felkészítő szakmai 

oktatás és szakképesítésre felkészítő szakmai képzés folyik. A szakmai oktatás a képzési és 

kimeneti követelmények alapján 

a) ágazati alapoktatásban és 

b) szakirányú oktatásban 

történik. A szakmai oktatás keretében – ha e törvény vagy a Kormány rendelete eltérően nem 

rendelkezik – az ágazati alapoktatással és a szakirányú oktatással párhuzamosan vagy attól 

függetlenül a közismereti kerettanterv szerinti oktatás folyik. 

A szakképző intézményekben folyó közismereti oktatást a 2020-as Nat alapján kiadott közismereti 

kerettanterv előírásai szerint kell folytatni. 

Szkt. 73. § [A közismereti oktatás] 

i. A szakképző intézményben a közismereti oktatás a közismereti kerettanterv 

szerint folyik. 

 

1.2.2 Heti óraterv minta – Technikum: 
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Tantárgyak 
9. 

évfolyam 
10. 

évfolyam 
11. 

évfolyam 
12. 
évfolyam 

13. 
évfolyam 

9-13. 
óraszám 
összesen 

K
ö

zi
sm

er
et

i o
kt

at
ás

 

Magyar nyelv és 
irodalom 

4 5 3 3 0 525 

Idegen nyelv 4 4 3 3 3 597 

Matematika 4 4 3 3 0 489 

Történelem 3 3 2 2 0 350 

Állampolgári ismeretek 0 0 0 1 0 31 

Digitális kultúra 1 0 0 0 0 36 

Testnevelés 4 4 3 3 0 504 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 175 

Kötelező komplex 
természettudományos 
tantárgy 

3 0 0 0 0 108 

Ágazathoz kapcsolódó 
tantárgy: pl.fizika, kémia, 
biológia, idegen nyelv  

0 2 2 0 0 144 

Érettségire felkészítő 
tantárgy 

0 0 2 2 0 144 

Pénzügyi és vállalkozói 
ismeretek 

0 1 0 0 0 36 

Összes közismereti 
óraszám 

24 24 19 18 4 3139 

Ágazati alapozó oktatás 7 9 0 0 0 576 

Szakirányú oktatás 0 0 14 14 24 1752 

       

Szabadon tervezhető 
órakeret (közismeret) 

3 1 1 2 6 438 

Tanítási hetek száma 36 36 36 31/36 31   

Éves összes óraszám 1224 1224 1224 1179 1054 5905 

Rendelkezésre álló 
órakeret/hét 

34 34 34 34 34   
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(2) A szakképző intézmény a közismereti kerettanterv alkalmazása során az ágazati alapvizsga 

követelményeire tekintettel a közismereti tantárgyak témaköreit, tartalmát és óraszámait – az Nkt. 

6. mellékletében meghatározott heti időkeret és a tananyagtartalom megtartásával – évfolyamok 

között átcsoportosíthatja. 

A módosított Nemzeti alaptantervet tartalmazó 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a következőként 

rendelkezik a szakképző intézmények szakképzési kerettanterveivel kapcsolatos követelményekről.  

Nat 5. § (3) A szakképző intézmény, szakgimnázium, szakiskola közismereti és szakképzési 

kerettanterveit úgy kell elkészíteni, hogy együttesen alkalmazva biztosítsák az iskolai nevelés-

oktatás Nat-ban meghatározott pedagógiai tartalmának feldolgozását. 

 

A technikumokban a következő kötelező tantárgyak esetében a gimnáziumi kerettanterveket kell 

alkalmazni: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, állampolgári 

ismeretek, digitális kultúra, valamint testnevelés tantárgyak esetében.  

 

 

1.2.3. Heti óraterv minta – Szakképző iskola 

 

Tantárgyak 9. évfolyam 
10. 

évfolyam 
11. 

évfolyam 

9-11. 
óraszám 
összesen 

K
ö

zi
sm

er
et

i o
kt

at
ás

 

Kommunikáció-magyar nyelv és irodalom 2 2 2 206 

Idegen nyelv 2 1 1 139 

Matematika 2 2 1 175 

Történelem és társadalomismeret 3 0 0 108 

Természetismeret 3 0   108 

Testnevelés 4 1 1 211 

Osztályközösség-építő Program 1 1 1 103 

Pénzügyi és munkavállalói ism.     1 31 

Összes közismereti óraszám 17 7 7 1081 

Ágazati alapoktatás 16 0 0 576 

Szakirányú oktatás 0 25 25 1675 

        

 

Tantárgyak 13. évf. 14. évf. 
13-14. 
óraszám 
összesen    

 

Idegen nyelv (ajánlott, 
nyelvvizsgára felkészítés) 

    0 
   

 Szakmai órakeret 35 35 2345    

 

Rendelkezésre álló 
órakeret/hét 

35 35 
     

 Tanítási hetek száma 36 31      

 

Éves összes óraszám 1260 1085 2345 
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Szabad órakeret  1 2 2 170 

Tanítási hetek száma 36 36 31   

Éves összes óraszám 1224 1224 1054 3502 

Rendelkezésre álló órakeret/hét 34 34 34   

 

Tantárgyak   
10.  
évfolyam 

11.  
évfolyam 

9-11 
 óraszám 
 összesen 

Idegen nyelv      

Szakmai órakeret  32 32 2144 

Szabad órakeret  3 3 201 

Rendelkezésre álló órakeret/hét   35 35   

Tanítási hetek száma   36 31   

Éves összes óraszám   1260 1085 2345 

 
2.Intézményünk szakképzési kínálata  

 

Iskolánk a szakképzés személyi és tárgyi feltételeit figyelembe véve a Szakmajegyzékben szereplő 

szakmák közül elsősorban középfokú szakképzéseket kínálja, igény szerint iskolarendszeren kívüli 

képzést is szeretnénk folytatni. A képzési kínálat kialakítása során a munkaerőpiac igényeihez 

rugalmasan alkalmazkodó differenciált szakképzés megvalósítására törekedtünk.  

 

Szakma neve OKJ/SZVK/Szakmajegyzék 

száma 

Évfolyam a 

2020/21-es 

tanévben 

szakács 4 1013 23 05 9.SZ, KSZ11 

pincér 4 1013 23 04 9.P 

kőműves 4 0732 06 08 9.SZ, 

1/13KKP 

szakács 34 811 04 10.SZ, 11. D, 

KSZ12 

pincér 34 811 03 10. K,11. D 

cipőkészítő 34 542 02 11.D 

kőműves 34 582 14 10.K 

pék 4 0721 05 11 1/13KKP 

pedagógiai- és családsegítő 

munkatárs 

52 140 02 2/14PK 

kisgyermekgondozó-, nevelő 5 0922 22 02 1/13KKP 

kisgyermekgondozó és nevelő 54 761 02 2/14PK 

sportedző (labdarúgás)-

sportszervező 

5 1014 20 02 1/13.S 

közszolgálati ügyintéző 54 345 01 13.B 
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Szakiskolai OKJ képzések  

kifutó jellegűek 

 

Szakmaszám Szakma megnevezése Képzési idő 

Műszaki szakterület építészet szakmacsoport (9) 
 

34 582 14 kőműves 3 év 

Műszaki szakterület könnyűipar szakmacsoport (10) 
 

34 542 02 cipőkészítő 3 év 

                                            Vendéglátás turisztika (18) 
 

34 811 03 pincér 3 év 

34 811 04 szakács 3 év 

 

 

Érettségi vizsgára épülő szakmai képzés 

kifutó jellegű 

 

Szakmaszám Szakma megnevezése Képzési idő 

 

Humán szakterület oktatás szakmacsoport (3) 
 

52 140 02 Pedagógiai és családsegítő munkatárs 2 év 

Szociális szakmacsoport (2) 
 

54 761 02 Kisgyermekgondozó és nevelő 2 év 

 

OKJ képzések  

kifutó jellegűek 

 

Szakmaszám Szakma megnevezése Képzési idő 

                             Vendéglátás turisztika (18) 
 

34 811 04 szakács 2 év 
 

 

 

Szakiskolai Képzéseink a 2020/21-es tanévtől az új Szakmajegyzék alapján a szakképzésről szóló 

törvény végrehajtásáról szóló - 319/2020. (VII.1.) korm rendelettel módosított - 12/2020. (II. 7.) 

Korm. Rendelet szerint: 
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Szakmaszám Szakma megnevezése Képzési idő 

Építőipar szakmacsoport 
 

4 0732 06 08 Kőműves 3 év 

Kreatív Bőrtermékkészítő szakmacsoport 
 

4 0723 16 01 cipőkészítő 3 év 

Turizmus-vendéglátás szakmacsoport 
 

4 1013 23 04 pincér-vendégtéri szakember 3 év 

4 1013 23 05 szakács 3 év 

 

Érettségi vizsgára épülő szakmai képzés 

 

Szakmaszám Szakma megnevezése Képzési idő 

Rendészet, honvédelem és közszolgálat 
54 345 01  Közszolgálati ügyintéző 1 év 

Szociális szakmacsoport  

 
5 0922 22 02 Kisgyermekgondozó-, nevelő 2 év 

 

Sport szakmacsoport 
 

5 1014 20 02 Sportedző (labdarúgás)-sportszervező 2 év 
 

    
Szakmajegyzék szerinti képzéseink 

 

Turizmus-vendéglátás szakmacsoport 
 

4 1013 23 05 szakács 2 év 

4 1013 23 03 Panziós-fogadós 2 év 

 

Élelmiszeripari szakmacsoport 
4 0721 05 11 Pék 2 év 

  

Építőipar szakmacsoport 

 
4 0732 06 08 Kőműves 2 év 

4 0732 06 03 Burkoló 2 év 

 

 
Intézményünk a szakirányú képzésben a duális képzőkkel való egyeztetés alapján a hagyományos 

együttműködési formákat választotta, melynek keretében az oktatás egy részének - a szakmai 

gyakorlati tartalomnak- a kihelyezése mellett döntöttek. Hagyományos képzési struktúrát 

alkalmazunk a KKK-k követelményei és az erre épülő programtantervek ajánlása alapján. 

A szakképző intézményekben folyó közismereti oktatást a 2020-as Nat alapján kiadott közismereti 

kerettanterv előírásai szerint kell folytatni. 
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2.1 A szakképzési programtantervek és az egyes szakmák képzési és kimeneti 

követelményrendszere 

 

E dokumentumok meghatározzák a szakmai képzésbe való belépés feltételeit, a szakmai, 

vizsgáztatási követelmények pedig meghatározzák a kimenetet. 

A hagyományos OKJ-hez tartozó kifutó évfolyamok esetében a központi programok jelenítik meg 

azt a tantárgyrendszert, melyben a képzés folytatható. A tantárgyakhoz óraszámot rendelnek, 

tantervekben rögzítik a részletes követelményeket.  

A modulrendszerű OKJ-ben megjelenő képzésekre felmenő rendszerben a szakmai és 

vizsgakövetelményben foglaltak az irányadók, különös tekintettel az elmélet és gyakorlat arányának 

figyelembe vételével. 

Az új szakképzési törvény alapjaiban változtatja meg a szakképző iskolák működését és szervezeti 

felépítését. Az átalakítás elsődleges célja a munkaerőpiac igényeihez az eddigieknél sokkal 

rugalmasabban alkalmazkodó szakképzési rendszer kialakítása.  

A szakmai képzés a hagyományos OKJ szerint elméleti, elmélet-igényes gyakorlat, és gyakorlati 

oktatásból áll, míg a modulrendszerű képzéseknél az oktatás elméleti, elmélet-igényes gyakorlat, 

illetve gyakorlati oktatásból épül fel. 

A szakmai elméleti képzés az iskola tantermeiben, kabinetekben történik. Az iskola szaktanárai és 

esetenként óraadók tartják, végzettségükre előírásokat, a szakképzési törvény tartalmaz. Azonos 

szakmacsoport szakmáinál, a közös szakmai alapozó tárgyak osztálykeretben szervezhetők. A 

központi programok feltüntetik azokat a tárgyakat, melyeket homogén osztály esetén 

csoportbontásban kell oktatni, a tárgy jellege miatt. 

 

2.2 A gyakorlati oktatás két egymást kiegészítő és feltételező részterületre bomlik: 

 

 Iskolai csoportos foglalkozás a szakoktatók vezetésével iskolai tanműhelyekben, 

kabinetekben. A csoportok létszámára a szakképzési törvény gyakorlati csoportokra vonatkozó 

előírásai az irányadók. 

Célja: nyugodt körülmények között a szakmai alapfogások bemutatása, megtanítása, gyakoroltatása, 

később a szintre hozása és a felzárkóztatás. A csoportos oktatás hivatott kiküszöbölni a munkahelyi 

sajátosságokból adódó esetleges hátrányokat, valamint a szakmai és vizsgakövetelményekben 

meghatározott előírásoknak megfelelően felkészíteni a tanulókat a gyakorlati vizsgára.  

 A gyakorlat iskolai és duális képzőhelyeken gyakorlati oktatók irányításával valósul meg 

tanulószerződéssel, vagy együttműködési megállapodással. Az egységet fenntarthatja iskola vagy 

vállalkozás. 

Célja: valós gazdálkodási környezetben begyakorolni a megismert alapfogásokat. A vállalkozások 

célrendszerének megfelelő legjobb megoldásokra törekedni a mindennapok munkájában. A duális 

képzést erősíteni a munkaerőpiaci igényeknek megfelelően. 

 

 
3. Az iskolánk szakmai fejlesztési stratégiáját meghatározó tényezők: 

 

 a megye munkaerő-piacának várható alakulása 
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 a szolgáltatásainkat igénybe vevők - a tanulók, a szülők, a gazdasági kamarák, a gazdálkodó 

egységek - elvárásai 

 a versenytárs iskolák és képző intézmények programjai 

 

3.1 A szakmai program általános célja: 

 

 Mindenki számára biztosítani kívánjuk a lehetőséget képességei kibontakoztatására; ha 

szükséges, differenciált módon. 

 A szakmai ismeretek elmélyült tanulmányozása és alkalmazása révén adunk módot 

diákjainknak arra, hogy alkotóképességük fejlődjék. 

 Az új üzleti gondolkodásmód kialakítása, vállalkozási kompetenciák fejlesztése is kitűzött 

céljaink közé tartozik. 

 Az érettségi vizsgára történő színvonalas felkészítéssel esélyt adunk 

 a felsőfokú intézményekben való továbbtanulásra; 

 az érettségire épülő, munkaerő-piaci igényekhez igazodó szakmatanulásra, az 

életpályán várhatóan többször bekövetkező szakmaváltásra; 

 Egyéni tanulói haladási utak kialakítása, az átjárhatóság biztosítása: más iskola tanulói számára. 

Biztosítani kívánjuk, hogy a 10. vagy a 12. évfolyam befejezése után iskolát válthassanak a 

tanulók, bekapcsolódhassanak a nálunk folyó képzésbe; illetve a mi tanulóink folytathassák 

tanulmányaikat más középiskolákban.  

 A gyakorlatorientált kompetencia alapú, moduláris képzés szerepének növelése: az elméleti és 

gyakorlati ismeretek oktatásában - különösen a szakképzési évfolyamokon - érzékelhető 

arányváltozást kell elérnünk a gyakorlat javára.  

 A diákok olyan munkavállalói és állampolgári kompetenciákra tegyenek szert, amely lehetővé 

teszi azt, hogy hatékony munkatársai és felelős tagjai legyenek a társadalomnak és a 

vállalkozásoknak. 

 A környezettudatos magatartás erősítése. 

 A tanulók megértsék, miért szükséges az etikai szabályok betartása az üzleti életben, mind a 

vezetők, alkalmazottak, mind a termelők és fogyasztók részéről. 

 Kézzel fogható tapasztalatokat nyújtani, hogy milyen egy üzleti vállalkozást működtetni, ezzel 

a gazdálkodási, pénzügyi készségeket fejleszteni. 

 Az iskola szolgáltató jellegének erősítése: saját tanulóink részére bővítenünk kell a kiegészítő 

illetve az ismeretanyag elmélyítését szolgáló foglalkozások körét; növelnünk kell a 

felnőttképzés szerepét mind az iskolarendszerű, mind pedig tanfolyami formában; az 

iskolánkban korábban végzettek szakmai továbbképzését is fel kell karolnunk.  

 Rugalmas képzési rendszer kialakítása: szélesítenünk kell az iskola szakmakínálatát, másfelől 

a különböző képzési formákkal - nappali, felnőttképzési, átképzési, továbbképzési, távoktatási 

forma - igazodnunk kell a különböző igényekhez.  

 Értékes, érvényes, hasznosítható, piacképes tudás átadása, szakmai elkötelezettség kialakítása. 

 

 

4. A szakmai képzés feladatai 

 
 Olyan készségek, képességek, kompetenciák kialakítása tanulóinkban, amelyek esélyt 

adnak arra, hogy a munkaerőpiacon megtalálják helyüket és ott majd helytálljanak, 

függetlenül attól, hogy milyen szakmát tanulnak. 

 

Ezek a következők: 

 Munkaerő-piaci kompetenciák 
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 szociális kompetencia, mint munkaerő-piaci elvárás 

 világos, korrekt kommunikáció szóban és írásban 

 kommunikációs kultúrák tanulásának képessége (idegen nyelv) 

 önismereti készség 

 viselkedés- és mentális kultúra és interkulturális műveltség 

 együttműködés, team-munka, kooperációs modellekben gondolkodás 

 kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

 hatékony, önálló munkavégzés 

 

 Szakmai kompetenciák (szakmai ismeretek és készségek) 

 általános szakmai cselekvőkészség 

 innovációs készség 

 élethosszig tartó fejlődés igénye 

 célorientált viselkedés 

 szervezeti-vezetési készség 

 problémamegoldó-, és kezelő készség 

 kooperáció és konszenzus készség 

 gazdálkodási, tervezési képesség 

 kreatív és kritikai gondolkodás képesség 

 

 Személyes kompetenciák 

 elhivatottság 

 megbízhatóság 

 stressztűrő képesség 

 gyakorlatias feladatelemzés 

 önállóság 

 szervező készség 

 szorgalom, igyekezet 

 döntésképesség 

 Társas kompetenciák 

 kapcsolatteremtő készség 

 udvariasság 

 közérthetőség 

 konfliktusmegoldó készség 

 empatikus készség 

 motiváló készség 

 hatékony kérdezés készsége 

 kezdeményező készség 

 visszacsatolási készség 

  

 Módszertani kompetenciák 

 logikus gondolkodás 

 következtetési készség 

 nyitott hozzáállás 

 módszeres munkavégzés 

 rendszerező képesség 

 tervezési képesség 

 értékelési képesség 

 figyelemmegosztás 

 figyelemösszpontosítás. 
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4.1 A szakképzés célja: 

 

A szakmai vizsgára történő felkészítés, valamint, hogy az iskolánkat elhagyó cipőkészítő, kőműves, 

pincér, szakács, pék, kisgyermekgondozó-, nevelő, sportedző szakemberek rendelkezzenek: 

 megfelelő szakmai elméleti tudással, 

 korszerű gyakorlati ismeretekkel, 

 szakmaszeretettel és munkaszeretettel. 

 

 Fenti céljaink megvalósítása érdekében feladatunk: 

 

 változatos pedagógiai módszerek alkalmazásával megismertetni a tanulókkal a 

szakmai ismereteket és törvényi előírásokat, 

 biztosítani a gyakorlati ismeretek elsajátításához szükséges legmegfelelőbb körül-

ményeket, 

 a vállalkozói szemlélet kialakítása, formálás 

 megismertetni a munkavállalói jogokat és kötelességeket, valamint tudatosítani az 

alkalmazkodó képesség fontosságát 

 a gyakorlati képzést végzők személyes példáján keresztül rámutatni arra, hogy az 

odaadással, sikeresen végzett munka, öröm forrása az ember életében 

 a képzés egésze során megragadni minden alkalmat arra, hogy sikerélményhez 

juthassanak tanulóink, mert ez hozzájárulhat a szakmaszeretet kialakulásához. 

 

 

5. A szakmai gyakorlat szervezése 

 
 A gyakorlati képzés színterei:  

       – iskola, 

 – gazdálkodó tevékenységet folytató egységek. 

 

 A gyakorlati képzés formái: 

– összevont csoportos gyakorlat, mely az iskola tanműhelyeiben és a vállalkozóknál folyik, a 

gyakorlati alapok elsajátíttatása érdekében, 

– duális gyakorlat, mely a gazdálkodó egységeknél folyik az elméleti képzéssel váltakozva,  

– összefüggő nyári gyakorlat a gazdálkodó egységeknél, a szorgalmi időt követően. 

- a duális képzés erősítése. 

  

 5.1 A gyakorlati képzés feltételei a következőképpen biztosíthatók: 

 

– Tanulószerződés alapján: a munkáltató és a tanuló között jön létre a 9. évfolyamon, sikeres 

ágazati vizsgát követően. Ennek szigorú feltétele, hogy a gyakorlati képzőnél csak a kizárólag 

gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhelybe kerülhet először a tanuló, amelyet a gazdasági kamara 

ellenőriz, a területileg illetékes Kamara közreműködésével. 

 

– Együttműködési megállapodás alapján: amennyiben a tanuló gyakorlatát költségvetési 

intézménynél tölti, vagy a gyakorlati képzési idő kevesebb, mint 50%-át teljesíti az adott 

munkahelyen.  
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- Szakképzési munkaszerződéssel 

Jogszabályi háttér: 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről 

19. Szakképzési munkaszerződéssel való részvétel a szakirányú oktatásban 

83. § [A szakképzési munkaszerződés] 

(1) A szakképzési munkaszerződéssel a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy és a duális 

képzőhely között munkaviszony jön létre. A szakképzési munkaszerződéssel a tanuló, illetve a 

képzésben részt vevő személy elfogadja a szakirányú oktatásban való részvétel feltételeit és 

kötelezettséget vállal a duális képzőhely irányítása szerint a szakirányú oktatásban való részvételre, 

a duális képzőhely pedig vállalja a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy szakirányú 

oktatáson való foglalkoztatását és oktatását, továbbá kötelezettséget vállal a tanuló, illetve a 

képzésben részt vevő személy számára az e törvényben meghatározott juttatások nyújtására. A 

szakirányú oktatásban szakképzési munkaszerződéssel való részvétel esetén, ha e törvény eltérően 

nem rendelkezik, a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy oktatására a duális képzőhelynél a 

82. § (1) bekezdés b) pontja szerint kijelölt személy gyakorolja az oktató e törvényben meghatározott 

jogait és teljesíti kötelezettségeit. 

(2) Szakképzési munkaszerződés a tanulóval, illetve a képzésben részt vevő személlyel a 

szakirányú oktatás kezdő napjával kezdődő hatállyal a szakirányú oktatás egészére kiterjedő 

határozott időtartamra köthető. 

 

 

6. A projektoktatás szabályozása, szervezése 

 
A projektoktatás intézményünkben alkalmazott tanulási forma, ami az oktatók széleskörű 

módszertani kultúrájának egyik fontos eleme. A projektoktatás során az együttműködő tanulók egy 

célt járnak körül (a projekt tárgya) és azt több oldalról megvizsgálják, feldolgozzák. A lényege, hogy 

a diákok tevékenységeken keresztül sajátítsák el a projekt tárgyával kapcsolatos ismereteket. Nagy 

szerepet játszik a tehetség kibontakoztatása során, de a tanulási kudarcok leküzdésében is.  

A projektoktatás alkalmával egy összetett, komplex, tantárgyi vagy gyakran a mindennapi életből 

származó téma kerül feldolgozásra. A projektmódszer egy sajátos tanulási egység, amelynek 

középpontjában egy probléma áll. A feladat a probléma megválasztásán és megoldásán túl a lehető 

legtöbb vonatkozásnak és összefüggésnek a feltárása, amely a való világban az adott problémához 

kapcsolódik. A végrehajtandó feladat sokszínűsége biztosítja a közös alkotáshoz való hozzájárulás 

sokféleségét, ezzel segíti a foglalkoztatók által kiemelten igényelt szociális kompetenciák, így az 

együttműködés, a kreativitás és kommunikáció fejlesztését. Minden külön módszertani erőfeszítés 

nélkül lehetővé teszi, hogy a résztvevők a korábbi élményeik, tapasztalataik, tehetségük és ambícióik 

szerint válasszanak részfeladatot. A projektoktatás a hagyományos tantermi oktatás kiegészítő 

elemeként is alkalmazható. A projektmódszer átlép a hagyományos oktatáson, az iskola 

hagyományos időkeretein, falain, életközeli problémákból indít, és minden résztvevő mindenféle 

tapasztalatára épít. 

 A projektmódszer a tanulói tevékenységek tudatos tervezését igényli. 

 A tervezés két fő szinten történik: az első az egész folyamatra vonatkozik, amely során 

meghatározott ismeretekhez és képességekhez kívánjuk eljuttatni a tanulókat. 

 A másik szint az egyes projektek megtervezését jelenti, amelyhez a tanári motiváció és segítség 

tudatos jelenléte szükséges. A végrehajtandó feladat sokszínűsége biztosítja a közös alkotáshoz való 

hozzájárulás sokféleségét. A feladatválasztás történhet osztályközösségi szinten, munkaközösségi 

szinten, több tanulócsoport bevonásával. A témaválasztás lehet tanulói, vagy oktatói 

kezdeményezésére. A projekt időtartama 1-6 hétre tervezendő. Intézményünkben szakmai ágazaton, 

tantárgyakon belüli, tantárgyközi, környezetvédelmi és versenyfelkészítést segítő projektekre van 

lehetőség. 
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7. Ösztöndíjak az új szakképzési rendszerben 

Jogszabályi háttér: 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről 

66. Az Szkt. 59. § (1) bekezdéséhez 

170. § Az Szkt. 59. § (1) bekezdése szerinti ösztöndíj, egyszeri pályakezdési juttatás és támogatás 

alapja a tanév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér egyhavi összege.  

171. § (1) Az Szkt. 59. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ösztöndíj havonkénti összege 

a) a technikumban folyó ágazati alapoktatásban az ösztöndíj alapjának öt százaléka, a szakképző 

iskolában folyó ágazati alapoktatásban az ösztöndíj alapjának tíz százaléka, 

b) a szakképző intézményben folyó szakirányú oktatásban az ösztöndíj alapjának 

ba) öt százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 2,00-2,99 

között van, 

bb) tizenöt százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 3,00-

3,99 között van, 

bc) huszonöt százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 

4,00-4,49 között van, 

bd) harmincöt százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 

4,49 fölött van. 

(2) Az előkészítő évfolyamon járó ösztöndíj havonkénti összege az ösztöndíj alapjának öt 

százaléka. 

(3) Az Szkt. 59. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ösztöndíjra az első szakma megszerzéséhez 

kapcsolódóan az adott szakmára vonatkozóan a szakmai oktatásnak a szakmajegyzékben 

meghatározott időtartamáig a szakképző intézmény nappali rendszerű szakmai oktatásában tanulói 

jogviszonyban részt vevő tanuló jogosult. A megismételt évfolyamon nem részesülhet ösztöndíjban 

a tanuló, ha évfolyamismétlésre kötelezték. Az adott tanév hátralévő részében nem részesülhet 

ösztöndíjban a tanuló, ha az igazolatlan mulasztása eléri a hat foglalkozást. 

 

 A 2020-21-es tanévtől megváltozott a szakképzési rendszer, aminek a lényege, hogy a rugalmasabb, 

a piaci igényekhez illeszkedő, a lemorzsolódást hatékonyabban megakadályozó intézményi szerkezet 

jött létre. 

A szakképzésbe újonnan belépő tanulók számára ösztöndíj rendszert vezettek be, ami azt jelenti, hogy 

a tanulók már az ágazati alapoktatás során ösztöndíjat kapnak. A szakirányú oktatás során nem duális 

képzés esetén a tanuló tanulmányi átlaga alapján történik az ösztöndíj kifizetés. A szakmát tanuló 

diákok pályakezdési juttatásra is jogosulttá válnak az első szakma megszerzését követően. Az 

ösztöndíj rendszerben rászorultsági támogatást is kaphatnak a diákok, ez nem jár automatikusan, meg 

kell pályázni. Amennyiben hátrányos helyzetű vagy és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesül a tanuló tanulmányi átlaga 3,5 felett van, az ösztöndíjra jogosult. 

A szakképzési ösztöndíjrendszer a tanulmányi teljesítménytől függ. A szakképzési ösztöndíj a 

szakképző iskolák 9. évfolyamában egységesen 14 ezer forint, majd a teljesítménytől függően 10 ezer 

és 50 ezer forint közötti azoknak, akik nem vesznek részt duális képzésben. 

A technikumokban a 9. és 10. évfolyamosok havi 7 ezer forintot kapnak egységesen, és további 

juttatásokra is jogosultak. 

 Ösztöndíjat a munkaszerződéssel nem rendelkezők kaphatnak, a duális képzésben részt vevők a 

minimálbér 25-60 százalékára számíthatnak, ami az utolsó évben akár 100 százalékra is emelkedhet.  
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8. Intézményünk duális partnerei az oktatott szakmák szerint 
 

Cipőkészítő szakma: Szamos Cipőipari és Kereskedelmi KFT 

Kőműves szakma: Pallér 2 Kft, Csengeri Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság, Porcsalmai Településüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  

Pincér-vendégtéri szakember szakma: Hotel Schuszter- BTSZ Csenger Kft., Kraszna Vigadó 

Kocsord 

Szakács szakma: Hotel Schuszter- BTSZ Csenger Kft, Sz-Sz-B megyei „Viktória” Egyesített 

Szociális Intézmény Győrtelek, Kölcsey Ferenc Turisztikai és Vendéglátó Központ Szatmárcseke, 

Ököritófülpösi Közös Önkormányzati Hivatal, „Petőfi Sándor” Könyvtári Közművelődési és 

Intézményfenntartó Központ, Porcsalma Szociális Szolgáltató Központ, Tyukod GAMESZ 

Pedagógiai munkatárs-pedagógiai asszisztens: Riskó Ignác Óvoda, Ököritófülpösi Gyöngyszem 

Óvoda 

Kisgyermekgondozó és nevelő: Csenger Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ, Mosolyvirág 

Bölcsőde 

Pék szakma: Ferr-Trade Kft., Czuri Pékség 

Sportedző (labdarúgás)-sportszervező szakma: Csenger Városi Sportcentrum, Csenger FC 

 

 

9. Szakképzési Kerettantervek 
 

Pincér-szakács képzés 

Intézményünkben a kilencedikes tanulók a tantárgyaik 23,5 %-ban vannak gyakorlaton. Az új 

szakképzési törvény értelmében a pincér és szakács tanulók a gyakorlati képzés során 

megismerkednek a cukrászat, az ételkészítés, a felszolgálás és a turizmus alapjaival.  Mindegyik 

tantárgyból az év folyamán 1,5 – 1,5 óra gyakorlat van. Az év végén alapvizsgát is kell tenniük az 

elsősöknek. 

 

A tizedikes tanulóinknak heti 18 óra gyakorlatuk van, mely az óraszámuk 56,25 % teszi ki. A pincérek 

a gyakorlaton a felszolgálás különböző formáival, illetve az étel- és italismerettel ismerkednek meg. 

A szakácsok leveseket, meleg előételeket valamint házi állatokból készült ételeket készítenek. 

 

A végzős tanulóinknak szintén heti 18 óra gyakorlatuk van, de náluk kevesebb elméleti óra van, így 

a gyakorlat az óráik 62,07 %-t teszi ki. Ezen az évfolyamon a pincérek tovább mélyítik a felszolgálás 

különböző formáit, illetve megtanulják a vendég előtti étel befejezést, valamint az italkeverés 

fortélyait. A szakács tanulók a vadon élő állatokból illetve hideg konyhai készítményeket készítenek. 

Megtanulják, hogyan kell anyaghányadokat számítani, étlapok készítésével ismerkednek, valamint 

megtanulják, miként kell összeállítani ételeket sajátos étkezési igényű vendégek számára. 

 

S Z A K K É P Z É S I  K E R E T T A N T E R V  

a 34 811 04 SZAKÁCS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

2018 év 

 

A szakképesítés azonosító száma: 34  
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A szakmacsoport száma és megnevezése: 18. Vendéglátás -Idegenforgalom  

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XVIII. Vendéglátás  

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 év 

Elméleti képzési idő aránya: 30% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 

 

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással 

 

 
1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 

3/11. 

évfolyam 

heti 

óraszám 
ögy 

heti 

óraszám 
ögy 

heti 

óraszám 
e gy e gy e gy 

A fő szakképesítésre 

vonatkozóan: 

Összesen 9,5 5 
140 

5,5 17,5 
140 

5,5 17,5 

Összesen 14,5 23,0 23,0 

11499-12 Foglalkoztatás 

II. 
Foglalkoztatás II. 

      
0,5 

 

11497-12 Foglalkoztatás 

I. 
Foglalkoztatás I. 

      

2 

 

Gazdálkodási ismeretek 
Vendéglátó 

gazdálkodás 2 

  

1 

  

1 

 

11518-16 

Élelmiszerismeret 

Általános 

élelmiszerismeret 

1,5   

1 

  

1 

 

11519-

16Élelmiszerbiztonsági 

alapismeretek 

Élelmiszerbiztonságról 

általában 

0,5        

Vendéglátás higiéniája 

   

0,5 

    

12096-16 Szakács 

szakmai idegennyelv 

Szakmai idegen nyelv 

1 

  

1 

    

12094-16 Ételkészítési 

ismeretek alapjai 

Ételkészítési ismeretek 

alapjai elmélet 4,5 
       

Ételkészítési ismeretek 

alapjai gyakorlat 

 

5 

      

Ételkészítési ismeretek 

alapjai üzemi 

gyakorlat 

    

15,5 

   

12095-16 Ételkészítési Ételkészítési ismeretek 

 elmélet 

   

2 

  

1 
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 Ételkészítési ismeretek 

üzemi gyakorlat 

    2   17,5 

 

   

Az ágazat megnevezése: Turizmus-vendéglátás  

A szakma megnevezése: Szakács  

A szakma azonosító száma: 4 1013 23 05 

 

2020 évi S Z A K K É P Z É S I  K E R E T T A N T E R V  – nappali képzés 

  

 

 
 

 

 

Termelési, értékesítési 

és turisztikai 

alapismeretek 
432 0 0 432 432 0 432 

A cukrászati termelés 
alapjai 

108 
  

108 108 
 

108 
Az ételkészítés alapjai 108 

  

108 108 
 

108 
A vendégtéri 
értékesítés alapjai 

108 
  

108 108 
 

108 
A turisztikai és 

szálláshelyi 

tevékenység alapjai 

108 
  

108 108 
 

108 

Tanulási terület 

összóraszáma 
558 0 0 558 558 0 558 

S
z
a
k

á
c
s 

- 
k

ö
z
é
p
sz

in
tű

 
k

é
p

z
és

 Előkészítés és 
élelmiszerfeldolgozás 0 108 62 170 108 62 170 

Előkészítés  

20 
 

20 20 
 

20 

Évfolyam 1/9. 2/10. 3/11. A képzés összes 

óraszáma 1. évfolyam 2. évfolyam A képzés összes 

óraszáma 

Évfolyam összes óraszáma 576 
810 

695 
2081 1080 868 

1948 

M
u

n
k

a
v

á
ll

a
ló

i 
is

m
e
re

te
k
 

Munkavállalói 
ismeretek 18 0 0 18 18 0 18 

Álláskeresés 5   5 5  5 

Munkajogi alapismeretek 5 
  

5 5 
 

5 
Munkaviszony létesítése 5 

  

5 5 
 

5 
Munkanélküliség 3 

  

3 3 
 

3 

M
u

n
k

a
v

á
ll

a
ló

i 
id

eg
e
n

 

n
y

e
lv

 

Munkavállalói idegen 
nyelv 0 0 62 62 0 62 62 

Az álláskeresés lépései, 
álláshirdetések 

  

11 11 
 

11 11 
Önéletrajz és motivációs 

levél 
  

20 20 
 

20 20 
„Small talk” - általános 

társalgás 
  

11 11 
 

11 11 
Állásinterjú   

20 20 
 

20 20 

T
u

ri
z
m

u
s-

v
e
n
d

é
g

lá
tá

s 
a
la

p
o

z
ás

 

A munka világa 54 0 0 54 54 0 54 

Alapvető szakmai 
elvárások 

9 
  

9 9 
 

9 
Kommunikáció és 
vendégkapcsolatok 

36 
  

36 36 
 

36 
Munkabiztonság és 
egészségvédelem 

9 
  

9 9 
 

9 

IKT a vendéglátásban 72 0 0 72 72 0 72 

Digitális eszközök a 
vendéglátásban 

36 
  

36 36 
 

36 
Digitális 
tananyagtartalmak 
alkalmazása 

9 
  

9 9 
 

9 
Digitális eszközök a 
turizmusban 
 27 

  

27 27 

 

27 
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Alapműveletek, 
fűszerezés, ízesítés 

 

20 
 

20 20 
 

20 
Alaplevek, rövid levek, 

kivonatok és 

pecsenyelevek 

 

20 
 

20 20 
 

20 

Alapkészítmények 
 

4 
 

4 4 
 

4 
Sűrítési eljárások 

 

10 
 

10 10 
 

10 
Bundázási eljárások 

 

14 
 

14 14 
 

14 
Mártások  

20 
 

20 20 
 

20 
Töltelék áruk 

(kolbászok, terrinek, 

pástétomok, 

galantinok) 

  

18 18 
 

18 18 

Pékáruk és cukrászati 
alaptészták 

  

18 18 
 

18 18 
Savanyítás, tartósítás 

  

26 26 
 

26 26 
Konyhai 

berendezések-gépek 

ismerete, kezelése, 

programozása 

0 72 62 134 72 62 134 

Kézi szerszámok  

20 
 

20 20 
 

20 
Hűtő és fagyasztó 
berendezések 

 

20 
 

20 20 
 

20 
Főző és sütő 
berendezések 

 

20 
 

20 20 
 

20 
Egyéb berendezések és 
gépek 

 

12 
 

12 12 
 

12 
Karbantartási és 
üzemeltetési ismeretek 

  

62 62 
 

62 62 
Ételkészítés-
technológiai 
ismeretek 

0 486 385 871 180 558 738 

Főzés 
 

123 
 

123 90 
 

90 
Gőzőlés  

112 
 

112 90  

90 
 

 

 

Párolás 
 

129 
 

129 
 

96 96 
 

Sütés I.  

122 
 

122 
 

90 90 
 

Sütés II.   

60 60 
 

70 70 
 Különleges 

technológiák 
  

57 57 
 

52 52 
 

Cukrászat   

110 110 
 

100 100 
 Speciális ételek (mentes, 

kímélő) 
  

58 58 
 

50 50 
 Ételkészítés árukosárból   

100 100 
 

100 100 
 

Ételek tálalása 0 72 62 134 72 62 134 

 Alapvető tálalási 
formák, lehetőségek 

 

20 
 

20 20 
 

20 
 Szezononális 

alapanyagok használata 
 

17 
 

17 17 
 

17 
 

Heti menük összeállítása 
 

15 
 

15 15 
 

15 
 Alkalmi menük 

összeállítása 
 

20 
 

20 20 
 

20 
 Rendezvényekkel 

kapcsolatos teendők 
  

17 17 
 

17 17 
 

Nemzetközi ételismeret 
  

17 17 
 

17 17 
 Büfék összeállítása és 

tálalása 
  

16 16 
 

16 16 
 

Kalkuláció összeállítása   

12 12 
 

12 12 
 

Anyaggazdálkodás, 

adminisztráció, 

elszámoltatás 
0 72 62 134 72 62 134 

 
Áruátvétel  

8 
 

8 8 
 

8 
 Árugazdálkodási 

szoftverek használata 
 

36 
 

36 36 
 

36 
 Élelmiszer- és 

árukészlet ellenőrzése 
 4  4 4  4 

 Az anyagfelhasználás 
kiszámítása 

  

12 12 
 

12 12 
 

Vételezés, rendelési 

mennyiség megállapí-

tása 

 

8 
 

8 8 
 

8 

 
Raktározás  

16 
 

16 16 
 

16 
 

Árképzés 
  

15 15 
 

15 15 
 

Bizonylatolás 
  

10 10 
 

10 10 
 

Elszámoltatás   

10 10 
 

10 10 
 

Készletgazdálkodás 
  

15 15 
 

15 15 
 Tanulási terület 

összóraszáma 
0 810 633 1443 504 806 1310 

Egybefüggő szakmai 
gyakorlat: 

0 175   

200 
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Az ágazat megnevezése: Turizmus-vendéglátás  

A szakma megnevezése: Szakács  

A szakma azonosító száma: 4 1013 23 05 

 

2020 évi Szakképzési Kerettanterv – felnőttképzés 

 

 

Évfolyam 1/13. 2/14. A képzés összes óraszáma 

  
Évfolyam összes 

óraszáma 
1080 868 1948 

  Heti óraszám 30 28  

    
I. 

félév 
II. félév   

  Heti óraszám 17 17 17 51 

Éves óraszám 306 306 527 1139 

Munkavállalói 
ismeretek 

Munkavállalói 
ismeretek 

 9  9 

Munkavállalói 
idegen nyelv 

Munkavállalói idegen 
nyelv 

  31 31 

Turizmus-
vendéglátás 

alapozás 

A munka világa 27   27 

IKT a vendéglátásban, 
(gyakorlat 100%) 

36   36 

Termelési, értékesítési 
és turisztikai 
alapismeretek, 
(gyakorlat 50%) 

216   216 

Szakács - 
középszintű képzés 

Előkészítés és 
élelmiszerfeldolgozás, 
(gyakorlat 100%) 

27 63 47 137 

Konyhai berendezések-
gépek ismerete, 
kezelése, programozása, 
(gyakorlat 100%) 

 36 31 67 

Ételkészítés-
technológiai ismeretek, 
gyakorlat 100% 

 126 356 482 

Ételek tálalása, 
(gyakorlat 100%) 

 36 31 67 

Anyaggazdálkodás, 
adminisztráció, 
elszámoltatás, 
(gyakorlat 30-70%) 

 36 31 67 
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Egybefüggő szakmai 
gyakorlat: 

    100   100 

      
 

 

Az ágazat megnevezése: Turizmus-vendéglátás  

A szakma megnevezése: Panziós-fogadós 

A szakma azonosító száma: 4 1013 23 03 

2020 évi Szakképzési Kerettanterv – felnőttképzés 

Évfolyam 1/13. 2/14. 
A képzés 
összes 
óraszáma 

  
Évfolyam összes 

óraszáma 
1054 1027 2081 

  Heti óraszám 29,2 33   

    I. félév II. félév     

  Heti óraszám 16,5 17,5 17 51 

Éves óraszám 297 315 527 1139 

Munkavállalói 
ismeretek 

Munkavállalói 
ismeretek 

9     9 

Munkavállalói idegen 
nyelv 

Munkavállalói 
idegen nyelv 

    31 31 

Turizmus-
vendéglátás alapozás 

A munka világa   36   36 

IKT a 
vendéglátásban, 
(gyakorlat 100%) 

36     36 

Termelési, 
értékesítési és 
turisztikai 
alapismeretek, 
(gyakorlat 50%) 

252     252 

Panziós-fogadós - 
középszintű képzés 

Előkészítés 
(gyakorlat 100%) 

  54 47 101 

Vendégfogadás és 
kiszolgálás 

  36 46 82 

Panziók és 
fogadók 
működtetése, 
gyakorlat 100% 

  108 341 449 

Reklám és 
vásárlásösztönzés 
(gyakorlat 100%) 

  36 31 67 

Anyaggazdálkodás, 
adminisztráció, 

  45 31 76 
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elszámoltatás, 
(gyakorlat 30-70%) 

Egybefüggő szakmai 
gyakorlat: 

    100   100 

 

Kőműves szakma 

A kőműves képzés a KKK-ban meghatározott és a PTT-ben rögzített ajánlások, valamint a dualitás 

kínálta lehetőségek együttes figyelembe vétele alapján történik. 

9. évf. alapképzést folytatunk iskolai keretek között. A szakmai képzés 56%-ban gyakorlati képzés, 

amit az iskola tanudvarán és tanműhelyében folytatunk. A tanulók a PTT-ben ajánlott képzésekben 

részesülnek, melynek végén alapvizsgát tesznek. 

10. évfolyamtól külső képzőhelyeken életszerű körülmények között, szakemberek mellett 

részesülnek gyakorlati felkészítésben. 

A Képzési program a Foglalkozási naplók alapján összeállított munkafolyamatokat tartalmazza. 

 

A szakképesítés azonosító száma: 34 582 08  

A szakképesítés megnevezése: Kőműves  

A szakmacsoport száma és megnevezése: 9. Építészet  

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XVI. Építőipar  

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 Elméleti képzési idő aránya: 

30% Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 

2018 év- nappali képzés 
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gyakorlat 
        

10277-12 

Víz-, hő és 

hangszigetelés 

   

2 

    

Szigetelések Szigetelések 
gyakorlat 

    

4 

   

10276-12 

Hidegburkolás i 

feladatok 

   

2 

  

2 

 

Hidegburkolási 
feladatok 

Hidegburkolás i 

feladatok 

gyakorlat 

    

2 

  

11,5 

10278-12 

Vegyes 

kőműves 

feladatok 

      

1 

 

Vegyes kőműves 

feladatok 
Vegyes 

kőműves 

feladatok 

gyakorlat 

       

6 

Saját modul 
Szakmai 
informatika 

   

1 

    

Szakmai 

követelmény 

modulok 

Tantárgyak 

Szakiskolai képzés közismereti oktatással 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 

elmélet i 

heti 

óraszá 

m 

gyakorla 

ti heti 

óraszám 

ögy 

elmélet i 

heti 

óraszá 

m 

gyakorla 

ti heti 

óraszám 

ögy 

elmélet i 

heti 

óraszá 

m 

gyakorlat i 

heti 

óraszám 

11500-12 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

0,5 

 

140 

  

140 

  

11499-12 

Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás 
II. 

    

0,5 

 

11497-12 

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás 
I. 

    

2 

 

10101-12 

Építőipari közös 

tevékenység 

Építőipari 
alapismeretek 

1 

 

2 

 

0,5 

 

Építőipari 

alapismeretek 

gyakorlat 

 

1 

    

10275-12 Falazás, 

vakolás 

Falazás, 
vakolás 

2 

 

2 

 

1 

 

Falazás, 

vakolás 

gyakorlat 

 

7 

 

3 

  

10274-12 Beton és 

vasbeton 

szerkezetek 

Beton és 

vasbeton 

szerkezetek 

1 

 

2 

 

1 

 

Beton és 

vasbeton 

szerkezetek 

 

4 

 

5 
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Saját modul 
Szabadkézi 
rajz 

0,5 

       

Összes óra 5 12 
 

11 14 
 

8 17,5 

Összes óra 17 140 25 140 25,5 

      
 

Szakmai 
követelménymo

dul 
T antárgyak/témakörök 

Szakiskolai képzés közismereti oktatással 

Óraszám 

Összesen 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 

e gy ögy e gy ögy e gy 

11500-12 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 
18 

       

18 

Munkavédelmi 
alapismeretek 

4 

     

4 

Munkahelyek 
kialakítása 

4 

     

4 

Munkavégzés személyi 

feltételei 
2 

     

2 

Munkaeszközök 
biztonsága 

2 

     

2 

Munkakörnyezeti 
hatások 

2 
     

2 

Munkavédelmi jogi 

ismeretek 
4 

     

4 

11499-12 

Foglalkoztatás 

II. 

Foglalkoztatás II. 
    

16 
 

16 

Munkajogi 
alapismeretek 

    

5 
 

5 

Munkaviszony 
létesítése 

    

4 
 

4 

Álláskeresés 
    

4 
 

4 

Munkanélküliség 
    

3 
 

3 

11497-12 

Foglalkoztatás I. 

Foglalkoztatás I. 
    

64 
 

64 

Nyelvtani rendszerzés 1 
    

10 
 

10 

Nyelvtani rendszerezés 
    

10 
 

10 
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2 
         

Nyelvi 
készségfejlesztés 

    

24 
 

24 

Munkavállalói szókincs 
    

20 
 

20 
 

Építőipari 
alapismeretek 

36 

 

72 

 

16 

 

124 

Szakmai munka- és 

balesetvédelem 

  

36 

   

36 

Építési alapismeretek 36 
 

36 
   

72 

10101-12 Építőipari 

közös tevékenység 

Munkajogi és 

vállalkozási ismeretek 

    

16 

 

16 

Építőipari 

alapismeretek 

gyakorlat 

 

36 

    

36 

Építési alapismeretek 
 

12 
    

12 

Műszaki rajz 
 

12 
    

12 

Épületfizika 
 

12 
    

12 

10275-12 Falazás, 

vakolás 

Falazás, vakolás 72 
 

72 
 

32 
 

176 

Falszerkezetek anyagai, 

kitűzési ismeretek 
36 

     

36 

Falszerkezetek 
készítése 

18 

 

36 

   

54 

Falszerkezetek tervei, 

anyagszükséglete 

    

32 

 

32 

Vakolási ismeretek 18 
 

36 
   

54 

Falazás, vakolás 

gyakorlat 

 

252 

 

108 

  

360 

Mérés és kitűzés 
 

36 
 

8 
  

44 

Falszerkezetek 
 

126 
 

36 
  

162 

Vakolási munkák 
 

90 
 

64 
  

154 

10274-12 Beton és vasbeton 36 
 

72 
 

32 
 

140 
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Beton és vasbeton 

szerkezetek 
szerkezetek 

         

Beton és vasbeton 

anyagai 
22 

     

22 

Monolit beton és 

vasbeton szerkezetek 

  

36 
   

36 

Előregyártott vasbeton 

szerkezetek 

  

36 

   

36 

Betonozási munkák 

eszközei, gépei, 

zsaluzatok, állványzatok 

14 

     

14 

Beton és vasbeton 

szerkezetek tervei, 

anyagszükséglete 

    

32 

 

32 

Beton és vasbeton 

szerkezetek gyakorlat 

 

144 

 

180 

  

324 

Beton és vasbeton 

előállítása 

 

90 

 

72 

  

162 

Beton és vasbeton 

szerkezetek készítése 

 

54 

 

108 

  

162 

10277-12 
Szigetelések 

Víz-, hő- és 

hangszigetelés 

  

72 

   

72 

Vízszigetelés 
  

36 
   

36 

Hő- és hangszigetelés 
  

36 
   

36 

Szigetelések gyakorlat 
   

144 
  

144 

Vízszigetelés készítése 
   

54 
  

54 

Hő- és hangszigetelés 

készítése 

   

90 
  

90 

10276-12 

Hidegburkolási 

feladatok 

Hidegburkolási 
feladatok 

  

72 
 

64 
 

136 

Burkolandó felület 

ellenőrzése, 

  

20 

   

20 
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előkészítése, burkolatok 

kitűzése 

         

Hagyományos 

vastagágyas fal és 

padlóburkolás 

  

22 

   

22 

Ragasztott vékonyágyas 

fal és padlóburkolás 

  

30 

   

30 

Burkolati tervek, 

anyagszükséglet 

számítás 

    

32 

 

32 

Homlokzatburkolatok 
készítése 

    

16 

 

16 

Térburkolási ismeretek 
    

16 
 

16 

Hidegburkolási 

feladatok gyakorlat 

   

72 
 

368 440 

Burkolatok kitűzése 
   

14 
 

32 46 

Beltéri burkolatok 

készítése 

   

29 

 

144 173 

Kültéri fal és 

padlóburkolatok 

készítése 

   

29 

 

96 125 

Térburkolat készítése 
     

96 96 

10278-12 Vegyes 

kőműves feladatok 

Vegyes kőműves 

feladatok 

    

32 
 

32 

Nyílászáró szerkezetek 
    

16 
 

16 

Bontás és átalakítás 
    

16 
 

16 

Vegyes kőműves 

feladatok gyakorlat 

     

192 192 

Nyílászárók beépítése 
     

96 96 

Bontási és átalakítási 

munkák 

     

96 96 
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Az ágazat megnevezése: Építőipar ágazat  

A szakma megnevezése: Kőműves 

 A szakma azonosító száma: 4 0732 06 08 

2020 évi Szakképzési Kerettanterv - nappali képzés 

 

A tanulási területekhez rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 

 

 

Saját modul Szakmai informatika 
   

36 
    

36 

Saját modul Szabadkézi rajz 18 
       

18 

Összesen: 180 432 
140 

396 504 
140 

256 560 2608 

Összesen: 61 12 900 81 16 2608 

Elméleti óraszámok/aránya 832 óra / 31,9% 

Gyakorlati óraszámok/aránya 1776 óra / 68,1 % 

Évfolyam 1/9. 2/10. 3/11. 
A képzés 

összes 

óraszáma 

1. évfo-

lyam 
2. évfo-

lyam 

A képzés 

összes 

óraszáma 

Évfolyam összes óraszáma 576 828 734 2138 1206 948 2154 

M
u

n
k

a
v

á
ll

a
ló

i 
is

m
e
re

-

te
k
 

Munkavállalói ismeretek 18 0 0 18 18 0 18 

Álláskeresés 5   5 5  5 

Munkajogi alapismeretek 5 
  

5 5 
 

5 
Munkaviszony létesítése 5 

  

5 5 
 

5 
Munkanélküliség 3 

  

3 3 
 

3 

M
u

n
k

a
v

á
ll

a
ló

i 
id

eg
e
n

 

n
y

e
lv

 

Munkavállalói idegen nyelv 0 0 62 62 0 62 62 

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések 
  

11 11 
 

11 11 
Önéletrajz és motivációs levél   

20 20 
 

20 20 
„Small talk” - általános társalgás 

  

11 11 
 

11 11 
Állásinterjú   

20 20 
 

20 20 

É
p

ít
ő

ip
a
ri

 á
g

az
a
ti

 a
la

p
o

k
ta

tá
s Építőipari alapismeretek 126 0 0 126 126 0 126 

Az építőipar feladata, felosztása 9 
  

9 9 
 

9 

Az építési munkák sorrendje, az építési 

folyamat résztvevői 
9 

  

9 9 
 

9 

Az építőipari szakmák és az építőipari 

feladatokhoz kapcsolódó szakmák tevé-

kenységi köre 
21 

  

21 21 

 

21 

Az épített környezet, települések, települési 

infrastruktúra 12 
  

12 12 
 

12 
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Épületek, építmények csoportosítása, 

jellemzői, lakóépületek helyiségeinek, 

méreteinek, tájolásának ismerete 
15 

  

15 15 

 

15 

 

Épületszerkezetek fogalma, rendeltetése, 

csoportosítása 12 
  

12 12 
 

12 

 
Építési technológiák, építési módok 12 

  

12 12 
 

12 
 

Az építőipar és a digitalizáció kapcsolata 36 
  

36 36 
 

36 
 

Építőipari kivitelezési alapismeretek 324 0 0 324 324 0 324 

 

Az építőipari munkáknál használt anyagok 

ismerete 
36 

  

36 36 
 

36 

 

Szerszámok, eszközök, gépek ismerete és 

alkalmazása 
24 

  

24 24 
 

24 

 

Építőipari alapfeladatok készítése 240 
  

240 240 
 

240 
 

Dokumentáció és prezentáció 24 
  

24 24 
 

24 
 

Építőipari rajzi alapismeretek 72 0 0 72 72 0 72 

 

Rajzi alapfogalmak 9 
  

9 9 
 

9 
 

Műszaki rajzok készítése 45 
  

45 45 
 

45 
 

Szabadkézi rajzok készítése 18 
  

18 18 
 

18 
 

Munka- és környezetvédelem 36 0 0 36 36 0 36 

 Általános munkavédelmi ismeretek 14   14 14  14 
 

Tűzvédelem 4 
  

4 4 
 

4 
 

Környezetvédelem 6 
  

6 6 
 

6 
 

A munkavédelem építőipari vonatkozásai 12 
  

12 12 
 

12 
 

Tanulási terület összóraszáma 558 0 0 558 558 0 558 

3 

ű 
Földmunkák, alapok 0 72 47 119 18 93 111 

a Talajok, földmunkák 
 

36 
 

36 
 

31 31 
-V 

1 
Alapozás 

 

36 31 67 18 47 65 
-tu Alapozási tervek, szakmai számítás 

  

16 16 
 

15 15 
< Tanulási terület összóraszáma 0 72 47 119 18 93 111 
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Falszerkezetek 0 162 109 271 126 170 296 

 

Falszerkezetek és falazóhabarcsok anyagai 

 

36 
 

36 36 
 

36 

 
Teherhordó falszerkezetek  

54 62 116 54 86 140 
 

Nem teherhordó falszerkezetek 
 

36 31 67 18 48 66 
 

Kémények, szellőzők 
 

36 11 47 18 31 49 
 

Épületszerkezetek bontása 
  

5 5 
 

5 5 

3 
Nyílásáthidalók, boltövek 0 90 47 137 54 78 132 

1 Boltövek  

18 16 34 18 16 34 
I Nyílásáthidalók 

 

72 31 103 36 62 98 
ö 
"Ö 

a 
“•D 

Koszorúk, födémek, boltozatok 0 180 140 320 180 155 335 

PH Koszorúk szerkezeti kialakítása 
 

72 31 103 72 31 103 
 

Födémek, aljzatok 
 

90 47 137 90 62 152 
 

Boltozatok 
  

31 31 
 

31 31 
 

Erkélyek, függőfolyosók, loggiák 
 

18 31 49 18 31 49 
 

Lépcsők, rámpák 0 90 93 183 90 93 183 

 

Lépcsőkről általánosan 
 

18 
 

18 18 
 

18 
 

Külső lépcsők 
 

18 31 49 18 31 49 
 

Beltéri lépcsők 
 

36 47 83 36 47 83 
 

Rámpák, lejtők 
 

18 15 33 18 15 33 
 Tanulási terület összóraszáma 0 522 389 911 450 496 946 
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Az ágazat megnevezése: Építőipar ágazat 

A szakma megnevezése: Kőműves 

A szakma azonosító száma: 4 0732 06 08 

2020 évi Szakképzési Kerettanterv 

1/13. 2/14. 

Évfolyam összes 
óraszáma 

1206 948 2154 

Heti óraszám 33,5 30,58   

  I. félév II. félév     

Heti óraszám 17 17 17 51 

306 306 528 

Munkavállalói 
ismeretek, (elmélet) 

  9   9 

Munkavállalói idegen 
nyelv, (elmélet) 

    31 31 

Építőipari alapismeretek 
, (elmélet) 

63     63 

B
e
fe

je
z
ő

 m
u

n
k

á
k
 

Vakolási munkák 0 108 62 170 108 62 170 

Beltéri vakolás 
 

54 31 85 54 31 85 
Kültéri vakolás 

 

54 31 85 54 31 85 

Kültéri burkolatok 0 36 62 98 0 93 93 

Térburkolás 
 

36 31 67 
 

62 62 
Kültéri falburkolat készítése 

  

31 31 
 

31 31 
Tanulási terület összóraszáma 0 144 124 268 108 155 263 

K
o

m
p

le
x

 s
z
a
k

m
a
i 

is
m

e
re

te
k
 

Szakmai portfólió 0 36 47 83 54 31 85 

Szakmai informatika 
 

18 16 34 36 
 

36 
Szakmai portfólió készítése 

 

18 31 49 18 31 49 

Szakmai számítások 0 54 65 119 0 111 111 

Alépítményi munkák anyagszükséglete 
  

15 15 
 

15 15 
Felépítményi munkák anyagszükséglete 

 

36 16 52 
 

47 47 
Befejező munkák anyagszükséglete 

 

18 16 34 
 

31 31 
Épületinformációs modellezés (BIM)   

18 18 
 

18 18 
Tanulási terület összóraszáma 0 90 112 202 54 142 196 

Egybefüggő szakmai gyakorlat: 0 140   

160 
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Építőipari kivitelezési 
alapismeretek , 
(gyakorlat 100%) 

162     162 

Építőipari rajzi 
alapismeretek, (elmélet) 

36     36 

Munka- és 
környezetvédelem, 
(gyakorlat 50%) 

18     18 

Földmunkák, alapok, 
(gyakorlat 40%) 

9   47 56 

Falszerkezetek, 
(gyakorlat 40%) 

  63 85 148 

Nyílásáthidalók, 
boltövek, (gyakorlat 
40%) 

  27 47 74 

Koszorúk, födémek, 
boltozatok, (gyakorlat 
40%) 

  90 77 167 

Lépcsők, rámpák, 
(gyakorlat 50%) 

  45 62 107 

Vakolási munkák, 
(gyakorlat 40%) 

18 36 47 101 

Kültéri burkolatok, 
(gyakorlat 40%)  

    54 54 

Szakmai portfólió, 
(elmélet) 

  36 16 52 

Szakmai számítások , 
(elmélet) 

    62 62 

 Egybefüggő szakmai 
gyakorlat: 

  80   80 

 

 

Az ágazat megnevezése: Építőipar ágazat 

A szakma megnevezése: Burkoló 

A szakma azonosító száma: 4 0732 06 03 

2020 évi Szakképzési Kerettanterv 
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Évfolyam 1/13. 2/14. 
A képzés 

összes 
óraszáma 

  Évfolyam összes óraszáma 1188 998 

  Heti óraszám 33 32,19 

    I. félév II. félév   

  Heti óraszám 23 11 19,1 

Éves óraszám 414 198 592 

Munkavállalói ismeretek Munkavállalói ismeretek, (elmélet)   9   9 

Munkavállalói idegen nyelv Munkavállalói idegen nyelv, (elmélet)     31 31 

Építőipari közös ismeretek 

Építőipari alapismeretek , (elmélet) 63     63 

Építőipari kivitelezési alapismeretek , 
(gyakorlat 100%) 

162     162 

Építőipari rajzi alapismeretek, (elmélet) 36     36 

Munka- és környezetvédelem, (gyakorlat 50%) 18     18 

A burkolás alapjai 

Burkolás előkészítés(gyakorlat 50%) 45     45 

Beltéri burkolatok (gyakorlat 20%)   27   27 

Kültéri burkolatok (gyakorlat 20%)   27   27 

Burkoló szakmai dokumentáció (gyakorlat 
20%) 

  45 8 53 

Hidegburkolatok 

Hideg padlóburkolatok (gyakorlat 60%) 45 45 55 145 

Hideg falburkolatok (gyakorlat 60%) 45 45 55 145 

Hidegburkolatok dokumentációja (gyakorlat 
10%) 

    93 93 

Melegburkolatok 

Melegburkolás (gyakorlat 60%)      108 

Melegburkolatok dokumentációja (gyakorlat 
20%) 

    16 

Különleges burkolatok (gyakorlat 70%)     101 

Különleges burkolatok 
Különleges burkolatok dokumentációja 
(gyakorlat 20%) 

    17 

Térburkolatok 
Térburkolás (gyakorlat 70%)     77 

Térburkolatok dokumentációja (gyakorlat 
20%) 

    31 
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Egybefüggő szakmai gyakorlat:     80   96 

 

 

III. SZOCIÁLIS ágazathoz tartozó 

54 761 02 

KISGYERMEKGONDOZÓ, -NEVELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

2018 évi Szakképzési Kerettörvény – felnőttképzés 

    

1/13. 2/14. 

A
 k

ét
 é

vf
ol

ya
m

o
s 

sz
ak

ké
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662 396 
160 

606 355 

2019 

Összesen 1058 961 

Elméleti óraszámok  

(arány ögy-vel) 
1268 óra (58,2%) 

Gyakorlati óraszámok  

(arány ögy-vel) 
751 óra (41,8%) 
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Foglalkoztatás II. 

fő
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0 0   15 0 15 

Munkajogi alapismeretek 0 0   4 0 4 

Munkaviszony létesítése 0 0   4 0 4 

Álláskeresés 0 0   4 0 4 

Munkanélküliség 0 0   3 0 3 
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Foglalkoztatás I. 

fő
 s

za
kk

ép
es

ít
és

 

0 0   62 0 62 

Nyelvtani rendszerezés 1 0 0   8 0 8 

Nyelvtani rendszerezés 2 0 0   8 0 8 

Nyelvi készségfejlesztés 0 0   23 0 23 

Munkavállalói szókincs 0 0   23 0 23 
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Szakmai készségfejlesztés és 

kommunikációs gyakorlat 

fő
 s

za
kk

ép
es

ít
és

 

0 144   0 0 144 

Tanulástechnikai gyakorlat 0 12   0 0 12 

A kongruens kommunikáció 0 15   0 0 15 

Viselkedéskultúra 0 20   0 0 20 

A reális énkép szerepe a szociális 

segítésben 
0 72   0 0 72 

Kommunikáció, a szakmai 

együttműködés készségei 
0 25   0 0 25 

Társadalomismereti, 

szociálpolitikai és jogi ismeretek  

fő
 s

za
kk

ép
es

ít
és

 

235 0   0 0 235 

Jogi alapismeretek 18 0   0 0 18 

Szociológiai és szociálpolitikai  

alapismeretek 
36 0   0 0 36 

Társadalmi struktúra, a mai 

magyar társadalom  
36 0   0 0 36 

Szociálpolitikai beavatkozást 

igénylő problémák, a 

szociálpolitika 

intézményrendszere 

31 0   0 0 31 

A lokális ellátások  19 0   0 0 19 

Család- és gyermekjogi 

alapismeretek  
18 0   0 0 18 

Család és életmód 36 0   0 0 36 

Szervezetszociológia 14 0   0 0 14 

A jóléti  nagyrendszerek 13 0   0 0 13 

Közigazgatási ismeretek 14 0   0 0 14 

Társadalomismereti és 

szociálpolitikai gyakorlat 

fő
 s

za
kk

ép
es

ít
és

 

0 144   0 0 144 

Szociológiai alapismereti gyakorlat 0 36   0 0 36 
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Szociálpolitikai monitorozás, az 

intézmény megismerése 
0 90   0 0 90 

Gyakorlat a család és életmód 

körében 
0 18   0 0 18 

Pedagógiai, pszichológiai 

ismeretek 

fő
 s

za
kk

ép
es

ít
és

 

157 0   0 0 157 

Pszichológiai ismeretek, 

fejlődéslélektan 
18 0   0 0 18 

A személyiség pszichológiája 48 0   0 0 48 

Szociálpszichológiai jelenségek és 

folyamatok 
47 0   0 0 47 

Pedagógiai ismeretek 44 0   0 0 44 

Egészségügyi ismeretek 

fő
 s

za
kk

ép
es

ít
és

 

108 0   0 0 108 

Az emberi test felépítése és 

működése 
36 0   0 0 36 

Kórok és kórokok, a 

betegmegfigyelés szempontjai 
36 0   0 0 36 

A gondozás és a betegellátás 

laikus módszerei 
36 0   0 0 36 
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k Elsősegélynyújtási feladatok 

fő
 s
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és

 

0 72   0 0 72 

Elsősegélynyújtás 0 36   0 0 36 

Elsősegélynújtási gyakorlata 0 36   0 0 36 

Népegészségügyi ismeretek 

fő
 s

za
kk

ép
es

ít
és

 

36 0   0 0 36 

Egészségmegőrzés 18 0   0 0 18 

Közegészségügyi és járványtani 

ismeretek 
18 0   0 0 18 
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Gyermekvédelmi ismeretek 

fő
 s

za
kk

ép
es

ít
és

 

36 0   0 0 36 

Gyermekvédelem története és 

jogi szabályozása 
8 0   0 0 8 

A gyermekvédelem pszichológiai 

vonatkozásai 
13 0   0 0 13 

A gyermekvédelem mai rendszere 15 0   0 0 15 

Gyógypedagógiai ismeretek 

fő
 

sz
ak

ké
p

es
ít

és
 

36 0   0 0 36 

A gyógypedagógia mint 

tudományág  
12 0   0 0 12 
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Fejlődési rendellenességek, 

fogyatékosságok, fejlesztés, 

rehabilitáció 

24 0   0 0 24 

Gondozási, ápolási ismeretek 

fő
 s

za
kk

ép
es

ít
és

 

54 0   0 0 54 

Szakmai együttműködés  6 0   0 0 6 

Ismeretek a gondozásról 12 0   0 0 12 

Ápolási ismeretek 18 0   0 0 18 

Gyakori gyermekbalesetek, 

gyermekbetegségek 
18 0   0 0 18 

Gondozási, ápolási gyakorlat 
fő

 s
za

kk
ép

es
ít

és
 

0 36   0 0 36 

Gondozási, ápolási feladatok és 

karbantartás 
0 36   0 0 36 
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A napközbeni kisgyermekellátással 

kapcsolatos ismeretek 

fő
 s

za
kk

ép
es

ít
és

 

0 0   110 0 110 

A napközbeni ellátás rendszere és 

formái 
0 0   74 0 74 

A család és az intézmény kapcsolata 0 0   36 0 36 

A kisgyermekkori nevelés 

fő
 s

za
kk

ép
es

ít
és

 

0 0   264 0 264 

A kisgyermeknevelő mint hivatás 0 0   8 0 8 

A kisgyermek személyiségének 

fejlődése 
0 0   23 0 23 

A kisgyermekkor pedagógiája, az 

eltérő fejlődés 
0 0   63 0 63 

A csecsemő és kisgyermek 

mozgásfejlődése, beszédfejlődése 
0 0   31 0 31 

A gyermek játéktevékenysége 0 0   46 0 46 

Gyermekirodalom, ének-zene, 

vizuális nevelés 
0 0   93 0 93 

A kisgyermek gondozása 

fő
 s

za
kk

ép
es

ít
és

 0 0   124 0 124 

A három év alatti kisgyermek 

gondozási feladatai, tárgyi 

környezete 

0 0   66 0 66 

A kisgyermek egészsége 0 0   28 0 28 
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A kisgyermek táplálása 0 0   30 0 30 

A napközbeni kisgyermekellátás 

gyakorlata 

fő
 s

za
kk

ép
es

ít
és

 

0 0   0 279 279 

Az ellátási szükségletek 

felmérésének gyakorlata 
0 0   0 30 30 

A kisgyermek megfigyelésének 

gyakorlata 
0 0   0 38 38 

Bölcsődei gyakorlat 0 0   0 211 211 
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i Adminisztráció és tájékoztatás   
fő

 s
za

kk
ép

es
ít

és
 

0 0   31 0 31 

Kölcsönös tájékozódás a gyermekről 

és az intézményről 
0 0   8 0 8 

Az intézmény működésével 

kapcsolatos dokumentumok 
0 0   8 0 8 

Az egészségvédelem 

dokumentációja 
0 0   5 0 5 

Az intézmény ellenőrzésével 

kapcsolatos dokumentumok 
0 0   10 0 10 

Dokumentáció gyakorlat   

fő
 s

za
kk

ép
es

ít
és

 

0 0   0 76 76 

Bölcsődei dokumentáció 

vezetésének gyakorlata 
0 0   0 76 76 
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Házi időszakos gyermek-felügyeleti 

ismeretek 

fő
 s

za
kk

ép
es

ít
és

 

0 0   0 0 0 

Házi időszakos gyermek-felügyeleti 

ismeretek 
0 0   0 0 0 

Házi időszakos gyermek-felügyelet 

gyakorlata  

fő
 s

za
kk

ép
es

ít
és

 

0 0   0 0 0 

Házi időszakos gyermek-felügyelet 

gyakorlata 
0 0   0 0 0 
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Az ágazat megnevezése: Szociális ágazat  

 A szakma megnevezése: 

KISGYERMEKGONDOZÓ, - 

NEVELŐ  

A szakma azonosító száma:  

5 0922 22 02        

     

2020 évi Szakképzési Kerettörvény – felnőttképzés 

     

     

     

     

Évfolyam 1/13. 2/14. 

A 
képzés 
összes 
óraszá

ma 

Évfolyam összes óraszáma 1131 984 2115 

Heti óraszám 31,41 31,74   

  I. félév II. félév     

Heti óraszám 17 17 17 51 

Éves óraszám 3060 3060 527 1139 

Munkavállalói ismeretek, (elmélet)   9   9 

Munkavállalói idegen nyelv, (elmélet)     31 31 

Szakmai személyiségfejlesztés, (gyakorlat 90%) 90     90 

Pszichológia, (gyakorlat 50%) 36     36 

Egészségügyi ismeretek, (gyakorlat 50%) 36     36 

Elsősegélynyújtás alapismeretei, (gyakorlat 90%) 36     36 

Társadalomismeret,(gyakorlat 20%) 36     36 

Szociális ismeretek, (gyakorlat 50%) 72     72 

Gyermekek védelmének rendszere, (gyakorlat 20%)     47 47 

A bölcsődei ellátás szervezési feladatai, (gyakorlat 50%)   36 31 67 

Otthont nyújtó ellátások, (gyakorlat 20%)   27 16 43 

Tanulástechnikai módszerek, tanulás technikai gyakorlatok, (gyakorlat 70%)   18   18 

A segítő hivatás, segítő kapcsolatok a nevelőmunkában, (gyakorlat 50%)   9 31 40 
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Az egészséges csecsemő és kisgyermek fejlődése, (gyakorlat 20%)   27 31 58 

A játéktevékenység fejlődése, (gyakorlat 30%)   45 23 68 

A kisgyermek gondozása, (gyakorlat 50%)   36 47 83 

A kisgyermek táplálása, (gyakorlat 30%)   36   36 

A beteg gyermek ápolása a bölcsődében, (gyakorlat 30%)   27 31 58 

Gyógypedagógiai ismeretek, (gyakorlat 40%)     31 31 

Kisgyermeknevelő dokumentációs feladatai, (gyakorlat 80%)   27 47 74 

Kutatási módszerek a kisgyermeknevelés gyakorlatában, (gyakorlat 60%)   9 36 45 

Pszichológiai és pedagógiai ismeretek, (gyakorlat 50%)     31 31 

Családi mentálhigiéné, (gyakorlat 50%)     47 47 

Családközpontú nevelés a bölcsődében, (gyakorlat 50%)     47 47 

        0 

    100   100 

     

     

     

     

IV. PEDAGÓGIA ágazathoz tartozó 54 140 02 

PEDAGÓGIAI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

2018 évi Kerettanterv- felnőttképzés 

 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma 

évfolyamonként 

 

    

1/13. 2/14. 

A
 k

ét
 é

vf
ol

ya
m

o
s 

sz
ak

ké
p

zé
s 

ö
ss

ze
s 

ó
ra

sz
ám

a 

e gy ögy e gy 

A
 f

ő
 s

za
kk

ép
e

-

sí
té

sr
e 

vo
n

at
ko

zó
: Összesen 

A
 t

an
tá

rg
y 

ka
p

cs
o

ló
d

ás
a 

720 343 
160 

622 341 

2026 

Összesen 1063 963 

Elméleti óraszámok  

(arány ögy-vel) 
1342 óra (61,4%) 

Gyakorlati óraszámok  

(arány ögy-vel) 
684 óra (38,6%) 
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0 0   15 0 15 
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Munkajogi alapismeretek 0 0   4 0 4 

Munkaviszony létesítése 0 0   4 0 4 

Álláskeresés 0 0   4 0 4 

Munkanélküliség 0 0   3 0 3 
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Foglalkoztatás I. 

fő
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0 0   62 0 62 

Nyelvtani rendszerezés 1 0 0   8 0 8 

Nyelvtani rendszerezés 2 0 0   8 0 8 

Nyelvi készségfejlesztés 0 0   23 0 23 

Munkavállalói szókincs 0 0   23 0 23 

  



155 

 

 

1
1

4
6

4-
16

 P
ed

ag
ó

gi
ai

, p
sz

ic
h

ol
ó

gi
ai

 f
el

ad
at

o
k 

Pedagógia 

fő
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és

 

324 0   47 0 371 

Általános pedagógia 0 316 0 0 0 18 

A nevelési folyamat 36 0   0 0 36 

A nevelés módszerei 36 0   5 0 41 

A gyermek fő tevékenységformái 72 0   12 0 84 

A nevelés színterei 54 0   12 0 66 

Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, 

tanuló 
36 0   0 0 36 

Szabadidő-pedagógia 18 0   0 0 18 

Didaktika 35 0   12 0 47 

Alternatív pedagógiai irányzatok 19 0   6 0 25 

Pszichológia 
fő

 s
za

kk
ép

es
ít

és
 

324 0   48 0 372 

Általános pszichológia 72 0   0 0 72 

Szociálpszichológia 72 0   15 0 87 

Fejlődéslélektan 89 0   0 0 89 

Személyiséglélektan 53 0   6 0 59 

Pedagógiai pszichológia 20 0   12 0 32 

Alkalmazott pszichológia 18 0   15 0 33 

Pedagógiai gyakorlat 

fő
 s

za
kk

ép
es

ít
és

 

0 271   0 310 581 

A gyermek megismerésének 

lehetőségei 
0 9   0 16 25 

A gyermek tevékenységének 

megfigyelése, irányítása, 

problémahelyzetek elemzése 

0 130   0 46 176 

Gondozási tevékenység 

meegfigyelése, irányítása 
0 69   0 62 131 

Gyermeki tevékenységekhez 

kapcsolódó készségek fejlesztése 
0 63   0 62 125 

Családi krízisek megjelenése a 

köznevelési intézményekben 
0 0   0 62 62 

Intézményen belüli és kívüli 

programok 
0 0   0 62 62 
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 Gondozás és egészségnevelés 

fő
 s

za
kk

ép
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és

 72 0   0 0 72 

Egészségnevelés, egészségvédelem 24 0   0 0 24 

Személyi gondozás 36 0   0 0 36 

A beteg gyermek ellátása 12 0   0 0 12 
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Kommunikáció 

fő
 

sz
ak

ké
p

e

sí
té

s 

0 72   31 0 103 

A kommunikáció folyamata 0 36   0 0 36 
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A kommunikáció zavarai 0 18   0 0 18 

Kommunikáció a pedagógiai 

folyamatban 
0 18   0 0 18 

Kommunikáció a családokkal 0 0   31 0 31 

Kommunikációs gyakorlat 

fő
 s

za
kk

ép
es

ít
és

 

0 0   0 31 31 

Kommunikációs gyakorlat 0 0   0 31 31 
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Pedagógiai szociológia 

fő
 s

za
kk
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ít
és

 

0 0   155 0 155 

Családtani alapismeretek 0 0   35 0 35 

Krízishelyzetek a családban 0 0   120 0 120 

Mentálhigiéné 

fő
 s

za
kk

ép
es

ít
és

 

0 0   93 0 93 

Mentálhigiénés alapismeretek 0 0   31 0 31 

Családi mentélhigiéné 0 0   62 0 62 
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Szabadidő-szervezés 

fő
 s

za
kk

ép
es

ít
és

 0 0   155 0 155 

Szabadidő-pedagógia 0 0   62 0 62 

Játékpedagógia 0 0   31 0 31 

Programszervezés 0 0   62 0 62 
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Munkahelyi egészség és biztonság 

fő
 s

za
kk
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és

 

0 0   16 0 16 

Munkavédelmi alapismeretek 0 0   4 0 4 

Munkahelyek kialakítása 0 0   4 0 4 

Munkavégzés személyi feltételei 0 0   2 0 2 

Munkaeszközök biztonsága 0 0   2 0 2 

Munkakörnyezeti hatások 0 0   2 0 2 

Munkavédelmi jogi ismeretek 0 0   2 0 2 
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Az ágazat megnevezése: Élelmiszeripar  

1.2 A szakma megnevezése: Pék  

1.3 A szakma azonosító száma: 4 0721 05 11 

2020 évi Szakképzési Kerettanterv - nappali képzés 

  
A tanulási területekhez rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 

Évfolyam 1/9. 2/10. 3/11. 
A képzés 

összes 

óraszáma 

1. évfo-

lyam 2. évfolyam 
A képzés 

összes 

óraszáma 

Évfolyam összes óraszáma 576 
810 

702 
2088 

1117 971 
2088 

M
u

n
k

a
v

á
ll

a
ló

i 
is

m
e
re

-

te
k
 

Munkavállalói ismeretek 18 0 0 18 18 0 18 

Álláskeresés 5   5 5  5 

Munkajogi alapismeretek 5 
  

5 5 
 

5 
Munkaviszony létesítése 5 

  

5 5 
 

5 
Munkanélküliség 3 

  

3 3 
 

3 

M
u

n
k

a
v

á
ll

a
ló

i 
id

eg
e
n

 

n
y

e
lv

 

Munkavállalói idegen nyelv 0 0 62 62 0 62 62 

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések 
  

11 11 
 

11 11 
Önéletrajz és motivációs levél   

20 20 
 

20 20 
„Small talk” - általános társalgás 

  

11 11 
 

11 11 
Állásinterjú   

20 20 
 

20 20 

É
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p
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i 
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p
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m
e
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te
k
 

Élelmiszerismeret 72 0 0 72 72 0 72 

Anyagismeret 36 
  

36 36 
 

36 
Élelmiszeripari technológiai alapok 36   36 36  36 

Műszaki alapismeretek 36 0 0 36 36 0 36 

Géprajzi alapismeretek 9 
  

9 9 
 

9 
Gépelemek 7 

  

7 7 
 

7 
Erőátviteli gépelemek 7 

  

7 7 
 

7 
Csövek és csővezetékek 7   7 7  7 

Villanymotorok, hajtóművek, áttételek 6 
  

6 6 
 

6 
 
 

 

Élelmiszervizsgálat 72 0 0 72 72 0 72 

 
Bevezetés a laboratóriumi munkába 8 

  

8 8 
 

8 
 

Mintavétel 8 
  

8 8 
 

8 
 

Tömegmérés 8 
  

8 8 
 

8 
 

Térfogatmérés 8 
  

8 8 
 

8 
 

Hőmérsékletmérés 8 
  

8 8 
 

8 
 

Sűrűségmérés 16 
  

16 16 
 

16 
 

Oldatok 16 
  

16 16 
 

16 
 

Alapozó gyakorlatok 144 0 0 144 144 0 144 

 
Mérések 18 

  

18 18 
 

18 
 

Szakmaspecifikus alapműveletek 126 
  

126 126 
 

126  
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Munkavédelem és higiénia 36 0 0 36 36 0 36 

 
Munkavédelem 18 

  

18 18 
 

18 
 

Higiénia 18 
  

18 18 
 

18 
 

Alágazati specializáló 198 0 0 198 198 0 198 

 

Alágazati specializáció 198 
  

198 198 
 

198 
 

Tanulási terület összóraszáma 558 0 0 558 558 0 558 
 

Sütőipari ismeretek 0 90 92 182 78 104 182 

 

Sütőipari anyagok 
 

24 
 

24 12 12 24 
1ő A sütőipari technológia szakaszai  30  30 30  30 
B 

00 
Kenyérfélék  24  24 24  24 

o3 
=o 
3 
co 

Péksütemények 
 

12 34 46 12 34 46 
Finompékáruk 

  

32 32 
 

32 32 

Egyedi táplálkozási igényt kielégítő termékek 
  

8 8 
 

8 8 

 

Egyedi technológiák 
  

8 8 
 

8 8 
 

Hagyományos sütőipari termékek   

10 10 
 

10 10 
 

 

 

Szakmai gépek 0 36 52 88 36 52 88 

 

Sütőipari eszközök 
 

4 
 

4 4 
 

4 
 

A nyersanyagtárolás és -előkészítés gépei, 

berendezései 

 

12 
 

12 12 
 

12 

 

A kovász- és tésztakészítés gépei, berendezései 
 

16 10 26 16 10 26 

 
A tésztafeldolgozás gépei  

4 12 16 4 12 16 
 

Kelesztők   

8 8 
 

8 8 
 

Kemencék és sütők   

16 16 
 

16 16 
 

A késztermékkezelés és a csomagolás gépei, 

berendezései 

  

6 6 
 

6 6 

 

Sütőipari termékek készítése 0 550 388 938 293 645 938 

     

0 
  

0 
 A raktározás és előkészítés műveletei  50  50 50  50 
 

Technológiai műveletek 
 

429 
 

429 172 257 429 
 

Kenyérkészítés 
 

25 130 155 25 130 155 
 

Péksütemények és finompékáruk készítése 
 

30 185 215 30 185 215 
 

Egyedi táplálkozási igényt kielégítő, hagyományos 

és egyedi technológiával készült termékek 

készítése 

 

10 58 68 10 58 68 

 
A pékség működése  

6 15 21 6 15 21 
 

Minőség-ellenőrzés és minőségbiztosítás 0 62 0 62 62 0 62 

 

Nyersanyagvizsgálatok 
 

10 
 

10 10 
 

10 
 

Késztermékvizsgálatok 
 

20 
 

20 20 
 

20 
 

Minőségszabályozás  

10 
 

10 10 
 

10 
 

Üzemi minőségbiztosítási feladatok  

22 
 

22 22 
 

22 
 Tanulási terület összóraszáma 0 738 532 1270 469 801 1270 
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Gazdasági és vállalkozási ismeretek 0 36 72 108 36 72 108 

Gazdasági alapismeret 
 

18 
 

18 18 
 

18 
Vállalkozás alapítása 

 

18 
 

18 18 
 

18 
Vállalkozás működtetése   

72 72  
72 72 

Tanulási terület összóraszáma 0 36 72 108 36 72 108 

xn 

Xfi 
-<D 
:o 

1 
o 

OH 

Portfóliókészítés 0 36 36 72 36 36 72 

A portfóliókészítés alapjai 
 

4 
 

4 4 
 

4 
Bemutatkozás, célkitűzés 

 

4 
 

4 4 
 

4 
Dokumentumgyűjtés 

 

28 32 60 28 32 60 
Összegzés, reflexió 

  

4 4 
 

4 4 
Tanulási terület összóraszáma 0 36 36 72 36 36 72 

Egybefüggő szakmai gyakorlat: 0 140 
  

160 
  

 

 

 

 

Az ágazat megnevezése: Élelmiszeripar  

1.2 A szakma megnevezése: Pék  

1.3 A szakma azonosító száma: 4 0721 05 11 
  

2020 évi Szakképzési Kerettanterv - felnőttképzés  

 

 

 

Évfolyam 1/13. 2/14. 
A képzés összes  
óraszáma 

  
Évfolyam összes 

óraszáma 
1117 971 2088 

  Heti óraszám 31,02 31,32   

    I. félév II. félév     

  Heti óraszám 17 17 17 51 

Éves óraszám 306 306 527 1139 

Munkavállalói 
ismeretek 

Munkavállalói 
ismeretek 

  9   9 

Munkavállalói idegen 
nyelv 

Munkavállalói 
idegen nyelv 

    31 31 

Élelmiszeripari 
alapismeretek 

Élelmiszerismeret 
(elméleti tárgy)  

36     36 

Műszaki 
alapismeretek 
(elméleti tárgy)  

18     18 

Élelmiszervizsgálat 
(gyakorlati tárgy)  

36     36 

Alapozó 
gyakorlatok  

90     90 

Munkavédelem és 
higiénia (50% 
gyakorlat)  

36     36 
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Alágazati 
speciálizáció 
(gyakorlati tárgy)  

90 18   108 

Sütőipari ismeretek 

Sütőipari ismeretek 
(10% gyakorlat)  

  45 70 115 

Szakmai gépek 
(10% gyakorlat)  

  18 31 49 

Sütőipari termékek 
készítése 
(gyakorlat)  

  144 341 485 

Minőség-ellenőrzés 
és 
minőségbiztosítás 
(20% gyakorlat)  

  36   36 

Gazdasági és 
vállalkozási ismeretek 

Gazdasági és 
vállalkozási 
ismeretek (elmélet)  

  18 36 54 

Portfóliókészítés 
Portfóliókészítés 
(elmélet)  

  18 18 36 

  Egybefüggő 
szakmai gyakorlat                                        

  80   80 
 

 

      

 

Az ágazat megnevezése: Sport  

A szakma megnevezése: Sportedző (a sportág megjelölésével) - sportszervező  

A szakma azonosító száma:  

5 1014 20 02 

2020 évi Szakképzési Kerettanterv felnőttképzés 

      

Évfolyam 1/13. 2/14. 

A képzés 
összes 
óraszám
a 

  Évfolyam összes óraszáma 1080 930 2010 

  Heti óraszám 30 30   

    I. félév II. félév     

  Heti óraszám 17 17 17 51 

Éves óraszám 
306 306 528 1140 

Munkavállalói ismeretek Munkavállalói ismeretek   9   9 

Munkavállalói idegen nyelv Munkavállalói idegen nyelv     31 31 

Sport ágazati alapoktatás Anatómiai-élettani ismeretek, (elmélet) 72     72 
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Egészségtan, (elmélet) 36     36 

Edzéselmélet I. 54 27   81 

Edzésprogramok I., (gyakorlat 70%) 54 27   81 

Gimnasztika I., (gyakorlat 50%) 63 18   81 

Sport ágazati közös tartalmak 

Elsősegélynyújtás, (gyakorlat 30%)     16 16 

Funkcionális anatómia     31 31 

Terhelésélettan 27 9   36 

Edzéselmélet II.   36   36 

Edzésprogramok II., (gyakorlat 70%)   54   54 

Gimnasztika II., (gyakorlat 50%)   18   18 

Kommunikáció, (gyakorlat 10%)   36   36 

Sportszervezési ismeretek   18   18 

Sporttörténet   18   18 

Sportedzői és sportvezetési 
ismeretek 

Sportági alapok, (gyakorlat 70%)     186 186 

Sportági szakismeretek, (gyakorlat 70%)     93 93 

Pedagógia 
    31 31 

Pszichológia     31 31 

Sportjog   18   18 

Pénzügyi ismeretek   18   18 

Sportmenedzsment és marketing     62 62 

Számviteli ismeretek     16 16 

Vállalkozási ismeretek     31 31 

          

Egybefüggő szakmai gyakorlat:     35   35 

 

 



 

162 
 

2016 évi SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 

A szakképesítés azonosító száma: 34 542 02 

 

A szakképesítés megnevezése: Cipőkészítő 

 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 10. Könnyűipar 

 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XVII. Könnyűipar 

 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 év  

 

Elméleti képzési idő aránya: 30% 

 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 

 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma 

évfolyamonként 

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  

10256-12 

Bőripari anyagok 

jellemzői, szabás és 

előkészítő műveletek 

Bőripari anyag- és 

áruismeret 
1  1  1  

Szabás, előkészítés 

elmélet   
2      

Szabás, előkészítés 

gyakorlat 
 4     

Gyártmánytervezés 1  2  1  
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10265-12 

Cipőipari 

gyártmánytervezés 

Mintakészítési 

gyakorlat 
 1  2  2 

10264-12  

Cipőfelsőrész-

alkatrészek 

előkészítő műveletei 

Cipő-felsőrész 

előkészítési 

ismeretek 

1  1    

Cipőfelsőrész-

előkészítő 

gyakorlat 

 1  4   

10263-12 

Cipőfelsőrész 

összeállítása 

Cipő-felsőrész- 

készítési ismeretek 
  3    

Cipőfelsőrész-

készítő gyakorlat 
 1  9  4 

10262-12 

Cipő összeállítása 

Cipő összeállítási 

ismeretek 
    2  

Cipő összeállítása 

gyakorlat 
 1  1  9 

10261-12 

Cipő javítása 

Cipőjavítási 

ismeretek 
    0,5  

Cipő javítása 

gyakorlat 
 1    1 

Összes óra 5,5 9 7 16 7 16 

Összes óra 14,5 140 23 140 23 

 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma 

évfolyamonként 
 

Szakmai 

követelménymodul 
Tantárgyak/témakörök 

Szakiskolai képzés közismereti oktatással 

Óraszám 

Összesen 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 

e gy ögy e gy ögy e gy 

11500-12  

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság  

Munkahelyi egészség és 

biztonság 
18  

140 

  

140 

  18 

Munkavédelmi 

alapismeretek 
4      4 

Munkahelyek kialakítása 4      4 

Munkavégzés személyi 

feltételei 
2      2 

Munkaeszközök 

biztonsága 
2      2 

Munkakörnyezeti hatások 2      2 

Munkavédelmi jogi 

ismeretek 
4      4 
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11499-12 

Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II.     16  16 

Munkajogi alapismeretek     4  4 

Munkaviszony létesítése     4  4 

Álláskeresés     4  4 

Munkanélküliség     4  4 

11497-12 

Foglalkoztatás I.  

Nyelvtani rendszerzés 1     64  64 

Nyelvtani rendszerezés 2     10  10 

Nyelvi készségfejlesztés     10  10 

Munkavállalói szókincs     24  24 

Nyelvtani rendszerzés 1     20  20 
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10256-12 

Bőripari anyagok 

jellemzői, szabás és 

előkészítő műveletek 

Bőripari anyag- és 

áruismeret 
36  

 

36  

 

32  104 

Természetes bőrök 36      36 

Textilek- és műbőrök   36    36 

Táblás áruk     16  16 

Kellékek- és segédanyagok     16  16 
Szabás, előkészítés elmélet   72      72 

Szabás gazdaságossága, 

szabásrendszerek 
30      30 

Kézi szabás 12      12 

Gépi szabás 12      12 

Előkészítő műveletek 18      18 

Szabás, előkészítés 

gyakorlat 
 144     144 

Különböző anyagok szabása  70     70 

Előkészítő műveletek  49     49 

Gépek, berendezések, 

szerszámok használata 
 25     25 

10265-12  

Cipőipari 

gyártmánytervezés 

Gyártmánytervezés 36  72  32  140 

Műszaki rajzolás alapjai 18      18 

Lábanatómia, 

kaptafaismeret  
18      18 

Alapminta szerkesztések   72    72 

Mintakészítés, 

mintasorozatok 
    32  32 

Mintakészítési gyakorlat  36  72  64 172 

Modelltervezés  18  72   90 

Kaptafamásolat készítés  18     18 

Számítógépes 

modelltervezés 
 

 

 

 

 

 

 

 
 64 64 

10264-12 

Cipőfelsőrész-

alkatrészek előkészítő 

műveletei 

Cipőfelsőrész előkészítési 

ismeretek 
36  36    72 

Szabást kiegészítő 

műveletek 
18      18 

Felsőrész-alkatrész 

előkészítő műveletek 
18  18    36 

Egyéb cipőalkatrészek 

előkészítése 

 

 

 

 

 
18  

 

 

 

 

 
18 

Cipőfelsőrész előkészítő 

gyakorlat 
 36  144   180 

Szabást kiegészítő 

műveletek 
 14  49   63 

Felsőrész-alkatrész 

előkészítő műveletek 
 14  70   84 
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Egyéb cipőalkatrészek 

előkészítése 

 

 
8 

 

 
25 

 

 

 

 
33 

 

10263-12 

Cipőfelsőrész 

összeállítása 

Cipőfelsőrész-készítési 

ismeretek 
  108    108 

Összeerősítési módok   54    54 

Felsőrész összeszerelési 

alaptechnológiák 
  36    36 

Különleges felsőrészek 

gyártása  
  18    18 

Cipőfelsőrész-készítő 

gyakorlat 
 36  324  128 488 

Összeerősítési módok  14  72   86 

Felsőrész összeszerelési 

alaptechnológiák 
 14  144  64 222 

Különleges felsőrészek 

gyártása 
 8  108  64 180 

10262-12  

Cipő összeállítása 

Cipő összeállítási ismeretek     64  64 

Fára foglalás előkészítő 

műveletei 
    16  16 

Fára foglalás műveletei     32  32 

Talpfelerősítés, kikészítés     16  16 

Cipő összeállítása gyakorlat  36  36  288 360 

Alsórész alkatrészek 

előkészítése 
 14  14  72 100 

Vegyi és mechanikai 

talpfelerősítés 
 14  14  144 172 

Kikészítés  8  8  72 88 

10261-12  

Cipő javítása 

Cipőjavítási ismeretek     16  16 

Kézi cipőgyártás     8  8 

Hibák csoportosítása     4  4 

Hibák javítási lehetőségei     4  4 

Cipő javítása gyakorlat  36    32 68 

Kézi cipőgyártás  14    16 30 

Hibák csoportosítása  8    8 16 

Hibák javítási lehetőségei  14    8 22 

Összesen: 198 324 
140 

252 576 
140 

224 512 2086 

Összesen: 522 828 736   

Elméleti óraszámok/aránya 674/28,49% 

Gyakorlati óraszámok/aránya 1692/71,51% 
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Az ágazat megnevezése: Kreatív 

  A szakma megnevezése: Bőrtermékkészítő 

  A szakma azonosító száma: 4 0723 16 01  

  A szakma szakmairányai: Cipőkészítő 

 

2020 évi Szakképzési Kerettanterv – nappali képzés



A tanulási területekhez rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként a 
Cipőkészítő szakmairány számára 

168 

 

 

 

Évfolyam 1/9. 2/10. 3/11. 
A képzés 

összes 

óraszáma 

1. évfo-

lyam 
2. évfo-

lyam 

A képzés 

összes 

óraszáma 

Évfolyam összes óraszáma 576 720 611 1907 1008 899 1907 

M
u

n
k

a
v

á
ll

a
ló

i 
is

m
e
re

-

te
k
 

Munkavállalói ismeretek 18 0 0 18 18 0 18 

Álláskeresés 5   5 5  5 

Munkajogi alapismeretek 5 
  

5 5 
 

5 
Munkaviszony létesítése 5 

  

5 5 
 

5 
Munkanélküliség 3 

  

3 3 
 

3 

M
u

n
k

a
v

á
ll

a
ló

i 
id

eg
e
n

 

n
y

e
lv

 

Munkavállalói idegen nyelv 0 0 62 62 0 62 62 

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések 
  

11 11 
 

11 11 
Önéletrajz és motivációs levél   

20 20 
 

20 20 
„Small talk” - általános társalgás 

  

11 11 
 

11 11 
Állásinterjú   

20 20 
 

20 20 

Á
g

a
z
a
ti

 a
la

p
o
z
ó
 

Ábrázolási gyakorlat 108 0 0 108 108 0 108 

Szabadkézi ábrázolás 36 
  

36 36 
 

36 

Színek és formák kialakítása, hatása, 

összehangolása 
36 

  

36 36 
 

36 

Műszaki ábrázolás 36 
  

36 36 
 

36 

Kreatív műhely 324 0 0 324 324 0 324 

Az ágazatban használatos alapanyagok, 

segédanyagok és kellékanyagok ismerete, 

kiválasztása 
36 

  

36 36 

 

36 
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Az ágazatban alkalmazott kéziszerszámok, 

gépek, berendezések megismerése, használata 108 

  

108 108 

 

108 

 

Az ágazatban előforduló gyártmányok, 

termékek, alapformák, alapminták 
36 

  

36 36 
 

36 
 

Az ágazatban előforduló munkafolyamatok 

megismerése, gyakorlása 72 

  

72 72 

 

72 

 

Az ágazatban használt műszaki ismeretek, 

dokumentációk felhasználása 
72 

  

72 72 
 

72 

 

Művészettörténeti alapismeretek 72 0 0 72 72 0 72 

 

Művészettörténet a kezdetektől az ókorig 24 
  

24 24 
 

24 
 

A középkor művészettörténetének nagy 

korszakai (román, gótika) 
12 

  

12 12 
 

12 

 

Az újkor művészettörténetének nagy korszakai 

(reneszánsz, barokk, rokokó stílus) 20 

  

20 20 

 

20 

 

A 18-19. század művészeti irányzatai 

(klasszicizmus, romantika, realizmus) 8 
  

8 8 
 

8 

 

A 19-20. századforduló európai és magyar 

építészete, iparművészete 
4 

  

4 4 
 

4 

 

20. század - A modern művészet törekvései (a 

klasszikus avantgárdtól a posztmodernig) 
4 

  

4 4 

 

4 

 

Munkahelyi egészség és biztonság 18 0 0 18 18 0 18 

 

Balesetvédelem, munkabiztonság, munka-

egészség, műhelyrend 
12 

  

12 12 
 

12 

 

Veszélyes anyagok kezelése 2 
  

2 2 
 

2 
 

Környezet- és tűzvédelem, újrahasznosítás 4 
  

4 4 
 

4 
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Digitális szakmai ismeretek 36 0 0 36 36 0 36 

 

Szövegszerkesztő program használata 8 
  

8 8 
 

8 
 

Táblázatkezelő program használata 8 
  

8 8 
 

8 
 

Internethasználat 6 
  

6 6 
 

6 
 

Műszaki dokumentáció 14 
  

14 14 
 

14 
 

Tanulási terület összóraszáma 558 0 0 558 558 0 558 
 

Gyártmánytervezési ismeretek 0 90 90 180 63 117 180 

 

Lábanatómia, kaptafaismeret 
 

9 
 

9 9 
 

9 
 

Alapminta-szerkesztés 
 

9 18 27 9 18 27 
 

Mintakészítés, mintasorozatok 
 

18 18 36 9 27 36 
 

Modelltervezés 
 

9 18 27 9 18 27 
 

Kaptafamásolat készítése 
 

9 
 

9 9 
 

9 
 

Számítógépes modelltervezés, sorozatkészítés 

 

36 36 72 18 54 72 

=c> 

Anyag- és áruismeret 0 54 54 108 36 72 108 

N 
00 
-<D 

Bőranyagok 
 

36 18 54 18 36 54 
sO 
OH Textilanyagok 

 

9 9 18 9 9 18 
u Műbőrök, műanyagok 

 

9 9 18 9 9 18 
 

Táblásáruk 
  

9 9 
 

9 9 
 

Kellék- és segédanyagok 
  

9 9 
 

9 9 
 

Szabászati alapismeretek 0 108 81 189 54 135 189 

 

Szabás gazdaságossága, szabásrendszerek 
 

36 18 54 18 36 54 
 

Kézi szabás 
 

18 9 27 9 18 27 
 

Gépi szabás 
 

18 9 27 9 18 27 
 

Különböző anyagok szabásának technológiája 
  

18 18 
 

18 18 

 
Szabászati eszközök, gépek, berendezések 

ismerete és alkalmazása 

 

36 27 63 18 45 63 
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Előkészítő műveletek 0 36 18 54 27 27 54 

 

Előkészítő műveletek 
 

5 
 

5 5 
 

5 
 

Előkészítési műveletek kivitelezése 
 

4 5 9 5 4 9 
 

Az előkészítési műveletek eszközeinek, 

gépeinek, berendezéseinek ismerete és 

alkalmazása 

 

9 

 

9 4 5 9 

 

Szabást kiegészítő műveletek 
 

9 4 13 4 9 13 
 

F elsőrész-alkatrészek előkészítése 
 

5 4 9 5 4 9 
 

Egyéb cipőalkatrészek előkészítése 
 

4 5 9 4 5 9 
 

Összeszerelő és befejező műveletek 0 396 270 666 252 414 666 

 

Cipőfelsőrész összeszerelése, összeerősí- tési 

módok 

 

72 36 108 72 36 108 

 

Cipőfelsőrész-összeszerelési alaptechnológiák 

 

72 72 144 36 108 144 

 

Különleges felsőrészek gyártása 
 

90 36 126 36 90 126 
 

A fárafoglalás előkészítő műveletei 
 

36 36 72 36 36 72 
 

A fárafoglalás műveletei 
 

72 36 108 36 72 108 
 

Talpfelerősítés 
 

36 36 72 18 54 72 
 

Befejező műveletek  

18 18 36 18 18 36 
 

Szakmai informatika 0 36 36 72 0 72 72 

 

Szövegszerkesztés, szakmai dokumentáció 

készítése 

 

9 9 18 
 

18 18 
 

Táblázatszerkesztés, táblázatkezelés  
9 9 18 

 

18 18 
 

Szakmai információk keresése az inteme- ten 
 

9 9 18 
 

18 18 

 

Cipőipari tervezőrendszerek ismerete, 

alkalmazása 

 

9 9 18 
 

18 18 

 

Tanulási terület összóraszáma 0 720 549 1269 432 837 1269 
Egybefüggő szakmai gyakorlat: 0 140   

160 
  

 



A tanulási területekhez rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként az Ortopédiai 
cipész szakmairány számára 
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Évfolyam 1/9. 2/10. 3/11. 
A képzés 

összes 

óraszáma 

1. évfo-

lyam 
2. évfo-

lyam 

A képzés 

összes 

óraszáma 

Évfolyam összes óraszáma 576 720 611 1907 1008 899 1907 

M
u

n
k

a
v

á
ll

a
ló

i 
is

m
e
re

-

te
k
 

Munkavállalói ismeretek 18 0 0 18 18 0 18 

Álláskeresés 5   5 5  5 

Munkajogi alapismeretek 5 
  

5 5 
 

5 
Munkaviszony létesítése 5 

  

5 5 
 

5 
Munkanélküliség 3 

  

3 3 
 

3 

M
u

n
k

a
v

á
ll

a
ló

i 
id

eg
e
n

 

n
y

e
lv

 

Munkavállalói idegen nyelv 0 0 62 62 0 62 62 

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések 
  

11 11 
 

11 11 
Önéletrajz és motivációs levél   

20 20 
 

20 20 
"Small talk" - általános társalgás 

  

11 11 
 

11 11 
Állásinterjú   

20 20 
 

20 20 

Á
g

a
z
a
ti

 a
la

p
o
z
ó
 

Ábrázolási gyakorlat 108 0 0 108 108 0 108 

Szabadkézi ábrázolás 36 
  

36 36 
 

36 

Színek és formák kialakítása, hatása, 

összehangolása 
36 

  

36 36 
 

36 

Műszaki ábrázolás 36 
  

36 36 
 

36 

Kreatív műhely 324 0 0 324 324 0 324 

Az ágazatban használatos alapanyagok, 

segédanyagok és kellékanyagok ismerete, 

kiválasztása 
36 

  

36 36 

 

36 
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Az ágazatban alkalmazott kéziszerszámok, 

gépek, berendezések megismerése, használata 108 

  

108 108 

 

108 

 

Az ágazatban előforduló gyártmányok, 

termékek, alapminták 
36 

  

36 36 
 

36 
 

Az ágazatban előforduló munkafolyamatok 

megismerése, gyakorlása 72 

  

72 72 

 

72 

 

Az ágazatban használt műszaki ismeretek, 

dokumentációk felhasználása 
72 

  

72 72 
 

72 

 

Művészettörténeti alapismeretek 72 0 0 72 72 0 72 

 

Művészettörténet a kezdetektől az ókorig 24 
  

24 24 
 

24 
 

A középkor művészettörténetének nagy 

korszakai (román, gótika) 
12 

  

12 12 
 

12 

 

Az újkor művészettörténetének nagy korszakai 

(reneszánsz, barokk, rokokó stílus) 20 

  

20 20 

 

20 

 

18-19. század művészeti irányzatai (klasz- 

szicizmus, romantika, realizmus) 8 
  

8 8 
 

8 

 

19-20. századforduló európai és magyar 

építészete, iparművészete 
4 

  

4 4 
 

4 

 

20. század - a modern művészet törekvései 

(klasszikus avantgarde-tól a posztmodernig) 
4 

  

4 4 

 

4 

 

Munkahelyi egészség és biztonság 18 0 0 18 18 0 18 

 

Balesetvédelem, munkabiztonság, munka-

egészség, műhelyrend 
12 

  

12 12 
 

12 

 

Veszélyes anyagok kezelése 2 
  

2 2 
 

2 
 

Környezet- és tűzvédelem, újrahasznosítás 4 
  

4 4 
 

4 
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Digitális szakmai ismeretek 36 0 0 36 36 0 36 

 

Sövegszerkesztő program használata 8 
  

8 8 
 

8 
 

Táblázatkezelő program használata 8 
  

8 8 
 

8 
 

Internet használata 6 
  

6 6 
 

6 
 

Műszaki dokumentáció 14 
  

14 14 
 

14 
 

Tanulási terület összóraszáma 558 0 0 558 558 0 558 
 

Gyártmánytervezési ismeretek 0 99 81 180 99 81 180 

 

Láb anatómia, deferomált, csonkolt lábak 

anatómiája, kaptafaismeret 

 

27 
 

27 27 
 

27 

 

Alapminta szerkesztés 
 

9 18 27 9 18 27 
 

Mintakészítés, mintasorozatok 
 

9 9 18 9 9 18 
 

Modell tervezés 
 

9 9 18 9 9 18 
 

Kaptafamásolat készítése 
 

9 
 

9 9 
 

9 
 

Számítógépes modelltervezés, sorozatkészítés 
 

18 18 36 18 18 36 

N 
00 
"0) 
.gn 
O 

Ortopéd cipő tervezés 
 

18 27 45 18 27 45 
Anyag- és áruismeret 0 36 54 90 36 54 90 
Bőranyagok  

18 18 36 18 18 36 
 

Textilanyagok 
 

9 9 18 9 9 18 
o 
ti Műbőrök, műanyagok 

 

9 9 18 9 9 18 

o Táblásáruk   9 9  9 9 
 

Kellék- és segédanyagok 
  

9 9 
 

9 9 
 

Szabászati alapismeretek 0 90 72 162 54 108 162 

 

Szabás gazdaságossága, szabásrendszerek 
 

36 18 54 18 36 54 
 

Kézi szabás 
 

18 9 27 9 18 27 
 

Gépi szabás 
 

18 9 27 9 18 27 
 

Különböző anyagok szabásának technológiája 
  

18 18 
 

18 18 

 

Szabászati eszközök, gépek, berendezések 

ismerete és alkalmazásuk 

 

18 18 36 18 18 36 
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Előkészítő műveletek 0 45 36 81 45 36 81 

 

Előkészítő műveletek 
 

9 
 

9 9 
 

9 
 

Előkészítési műveletek kivitelezése 
 

5 5 10 5 5 10 
 

Az előkészítési műveletek eszközeinek, 

gépeinek, berendezéseinek ismerete és 

alkalmazásuk 

 

4 4 8 4 4 8 

 

Szabást kiegészítő műveletek 
 

9 9 18 9 9 18 
 

Felsőrész alkatrészek előkészítése 
 

9 9 18 9 9 18 
 

Egyéb cipőalkatrészek előkészítése 
 

9 9 18 9 9 18 
 

Összeszerelő és befejező műveletek 0 414 270 684 198 486 684 

 

Cipőfelsőrész összeszerelése, összeerősí- tési 

módok 

 

18 18 36 18 18 36 

 

Cipőfelsőrész összeszerelési alaptechnológiák 

 

72 54 126 36 90 126 

 

Különleges felsőrészek gyártása 
 

90 36 126 36 90 126 
 

Fárafoglalás előkészítő műveletei 
 

36 18 54 18 36 54 
 

Fárafoglalás műveletei 
 

54 36 90 18 72 90 
 

Talpfelerősítés 
 

54 18 72 18 54 72 
 

Befejező műveletek  

18 18 36 18 18 36 
 

Egyensúly helyreállításához szükséges 

tartozékok, ortopéd cipő készítés 

 

72 72 144 36 108 144 

 

Szakmai informatika 0 36 36 72 0 72 72 

 

Szövegszerkesztés, szakmai dokumentáció 

készítése 

 

9 9 18 
 

18 18 

 
Táblázat szerkesztés, kezelés  

9 9 18 
 

18 18 
 

Szakmai információk keresése az Interneten 
 

9 9 18 
 

18 18 

 

Cipőipari tervezőrendszerek ismerete, 

alkalmazása 

 

9 9 18 
 

18 18 

 

Tanulási terület összóraszáma 0 720 549 1269 432 837 1269 
Egybefüggő szakmai gyakorlat: 0 140   

160 
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A XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ágazathoz tartozó 

a 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

2018 évi Szakképzési Kerettanterv 

A tanulási területekhez rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 

 

 

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. 
évfolyam Összesen 

 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. 
évfolyam 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 

e gy e gy e gy 

A fő szakképesítésre vonatkozóan: 
Összesen 9,5 5 

140 
5,5 17,5 

140 
5,5 17,5 

Összesen 14,5 23,0 23,0 

11499-12 Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II. 

      

0,5 

 

11497-12 Foglalkoztatás I. Foglalkoztatás I. 

      

2 

 

Gazdálkodási ismeretek Vendéglátó gazdálkodás 2 
  

1 
  

1 
 

11518-16 Élelmiszerismeret Általános élelmiszerismeret 1,5   

1 
  

1 
 

11519-16 Élelmiszerbiztonsági 

alapismeretek 
Élelmiszerbiztonságról általában 0,5 

       

Vendéglátás higiénéje 
   

0,5 
    

11523-16 Pincér szakmai idegen 

nyelv 
Pincér szakmai idegen nyelv 

1 

  

1 

    

11524-16 Felszolgálási alapok 
Felszolgálási alapok 4,5 

       

Felszolgálási alapok gyakorlat 
 

5 
      

11525-16 Felszolgáló szakmai 

ismeretek 
Felszolgálás 

   

2 
  

1 
 

Felszolgálás üzemi gyakorlat 
    

17,5 
  

17,5 
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e gy ögy e gy ögy e gy 

A szakképesítésre 

vonatkozó: 

Összesen 342 180 
140 

198 630 
140 

173 542 

2065 
Összesen 522 828 715 

Elméleti óraszámok (arány ögy-vel) 713 óra (30,4%) 

Gyakorlati óraszámok (arány ögy-vel) 1352 óra (69,6%) 

1
1
4
9
9

-1
2
 

F
o
g
la

lk
o
zt

at
ás

 
II

. 

Foglalkoztatás II. 0 0 
 

0 0 
 

15 0 15 

Munkajogi alapismeretek 
      

3 
 

3 
Munkaviszony létesítése 

      

4 
 

4 
Álláskeresés 

      

4 
 

4 
Munkanélküliség 

      

4 
 

4 

1
1
4
9
7

-1
2
 

F
o
g
la

lk
o
zt

at
ás

 
I.
 

Foglalkoztatás I. 0 0 
 

0 0 
 

62 0 62 
Nyelvtani rendszerezés 1 

      

8 
 

8 
Nyelvtani rendszerezés 2 

      

10 
 

10 
Nyelvi készségfejlesztés 

      

24 
 

24 
Munkavállalói szókincs 

      

20 
 

20 

   
      

 
 

 

 

G
az

d
ál

k
o
d
ás

i 
is

m
er

et
ek

 

Vendéglátó gazdálkodás 72 0 
 

36 0 
 

31 0 139 72 

A gazdálkodás elemei, a piac 8 
       

8 8 
Vendéglátó alapismeretek 28 

  

8 
    

36 28 
Adózási ismeretek 

   

10 
    

10 
 

Ügyvitel a vendéglátásban 
      

15 
 

15 
 

Alap, tömeg-és veszteségszámítás 16 
       

16 16 
Viszonyszámok 10 

       

10 10 
Árképzés 10 

  

8 
    

18 10 
Jövedelmezőség 

   

8 
    

8 
 

Készletgazdálkodás 
   

2 
  

8 
 

10 
 

Elszámoltatás 
      

8 
 

8 
 

1
1

5
1

8
-1

6
 É

le
lm

is
ze

ri
sm

er
et

 Általános élelmiszerismeret 54 0 
 

36 0 
 

31 0 121 54 

Táplálkozás ismeret 12 
       

12 12 

Környezetvédelmi ismeretek 2 
       

2 2 
Fogyasztóvédelem 4 

       

4 4 
Élelmiszerek csoportjai I. 36 

  

4 
    

40 36 
Élelmiszerek csoportjai II. 

   

19 
    

19 
 

Élelmiszerek csoportjai III. 
   

13 
  

3 
 

16 
 

Élelmiszerek csoportjai IV, 
      

12 
 

12 
 

Élelmiszerek csoportjai V. 
      

16 
 

16 
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1
1
5
1
9

-1
6
 É

le
lm

is
ze

rb
iz

to
n
sá

g
i 

al
ap

is
m

er
et

ek
 

Élelmiszerbiztonságról általában 18 0 
 

0 0 
 

0 0 18 0 
Élelmiszerbiztonsági alapfogalmak 3 

       

3 
 

Élelmiszer mikrobiológia, tartósítás 6 
       

6 
 

Kémia toxikológiai élelmiszerbiztonság 4 
       

4 
 

Élelmiszerekre vonatkozó jogszabályok 5 
       

5 
 

Vendéglátás higiénéje 0 0 
 

18 0 
 

0 0 18 0 

Vendéglátó üzlet kialakításának feltétele 
   

10 
    

10 
 

Személyi higiénia 
   

2 
    

2 
 

Vendéglátó tevékenység folytatásának 

követelményei 

   

6 
    

6 
 

1
1
5
2
3
-1

6
 

P
in

cé
r 

sz
ak

m
ai

 
id

eg
en

 
n
y
el

v
 Pincér szakmai idegen nyelv 36 0 

 

36 0 
 

0 0 72 0 
Szakmai kifejezések 14 

  

10 
    

24 
 

Szakmai technológiák 14 
  

10 
    

24 
 

 
 

Szakmai szituációk 8 
  

16 
    

24 
 

1
1
5
2
4

-1
6
 F

el
sz

o
lg

ál
ás

i 
al

ap
o
k
 

Felszolgálási alapok 162 0 
 

0 0 
 

0 0 162 126 
Higiénia, HACCP, munkavédelem 6 

       

6 6 
Kommunikáció, viselkedéskultúra 14 

       

14 14 
Vendéglátás és értékesítés gépei, 

berendezései 
10 

       

10 10 

Eszközismeret 32 
       

32 31 
Értékesítési ismeret 1. 50        50 48 

Étel- és italismeret 1. 50 
       

50 17 
Felszolgálási alapok gyakorlat 0 180 

 

0 0 
 

0 0 180 0 
Helyiség- és eszközismeret 

 

10 
      

10 
 

Eszközhasználat 
 

20 
      

20 
 

Értékesítés alapjai 
 

50 
      

50 
 

Italfelszolgálás 
 

30 
      

30 
 

Különböző felszolgálási módok 1. 
 

70 
      

70 
 

1
1

5
2

5
-1

6
 F

el
sz

o
lg

ál
ó

 s
za

k
m

ai
 

is
m

er
et

ek
 

Felszolgálás 0 0 
 

72 0 
 

31 0 103 0 
Étel- és italismeret 2.    40     40  

Értékesítési ismeret 2.    32     32  

Étlapszerkesztés, étrend összeállítás 
      

18 
 

18 
 

Rendezvényszervezés, szállodai értékesítés 
      

6 
 

6 
 

Értékesítés elszámoltatása, bizonylatai, 

értékesítési informatikai rendszerek 

      

7 
 

7 
 

Felszolgálás üzemi gyakorlat 0 0 
 

0 630 
 

0 542 1172 0 

Nyitás előtti teendők 
    

145 
  

120 265 
 

Különböző felszolgálási módok 1. 
    

150 
  

115 265 
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Különböző felszolgálási módok 2. 
    

150 
  

115 265 
 

Különleges éttermi munka 
    

150 
  

115 265 
 

Ügyvitel, üzleti dokumentáció a 

gyakorlatban 

    

35 
  

77 112 
 

 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a 

táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai 

elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került. 

 

 

Az ágazat megnevezése: Turizmus-vendéglátás 

1.1 A szakma megnevezése: Pincér - vendégtéri szakember 

1.2 A szakma azonosító száma: 4 1013 23 04 

 

2020 évi Szakképzési Keretanterv –nappali képzés 
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A tanulási területekhez rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 

 

Évfolyam 1/9. 2/10. 3/11. 
A képzés 

összes 

óraszáma 

1. évfo-

lyam 
2. évfo-

lyam 

A képzés 

összes 

óraszáma 

Évfolyam összes óraszáma 576 
810 695 

2081 1160 921 
2081 

M
u

n
k

a
v

á
ll

a
ló

i 
is

m
e
re

-

te
k
 

Munkavállalói ismeretek 18 0 0 18 18 0 18 

Álláskeresés 5   5 5  5 

Munkajogi alapismeretek 5 
  

5 5 
 

5 
Munkaviszony létesítése 5 

  

5 5 
 

5 
Munkanélküliség 3 

  

3 3 
 

3 

M
u

n
k

a
v

á
ll

a
ló

i 
id

eg
e
n

 

n
y

e
lv

 

Munkavállalói idegen nyelv 0 0 62 62 0 62 62 

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések 
  

11 11 
 

11 11 
Önéletrajz és motivációs levél   

20 20 
 

20 20 
„Small talk” - általános társalgás 

  

11 11 
 

11 11 
Állásinterjú   

20 20 
 

20 20 

T
u

ri
z
m

u
s-

v
e
n
d

é
g

lá
tá

s 
a
la

p
o

z
ás

 A munka világa 54 0 0 54 54 0 54 

Alapvető szakmai elvárások 9 
  

9 9 
 

9 
Kommunikáció és vendégkapcsolatok 36 

  

36 36 
 

36 
Munkabiztonság és egészségvédelem 9 

  

9 9 
 

9 

IKT a vendéglátásban 72 0 0 72 72 0 72 

Digitális eszközök a vendéglátásban 36 
  

36 36 
 

36 
Digitális tananyagtartalmak alkalmazása 9 

  

9 9 
 

9 
Digitális eszközök a turizmusban 27 

  

27 27 
 

27 
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Termelési, értékesítési és turisztikai 
alapismeretek 432 0 0 432 432 0 432 

 

A cukrászati termelés alapjai 108 
  

108 108 
 

108 
 

Az ételkészítés alapjai 108 
  

108 108 
 

108 
 

A vendégtéri értékesítés alapjai 108 
  

108 108 
 

108 
 

A turisztikai és szálláshelyi tevékenység 

alapjai 
108 

  

108 108 
 

108 

 
Tanulási terület összóraszáma 558 0 0 558 558 0 558 

 

Rendezvényszervezési ismeretek 0 108 62 170 108 62 170 

 

Rendezvények típusai, fajtái 
 

35 
 

35 35 
 

35 
 

Értékesítés folyamata 
 

25 
 

25 25 
 

25 
 

Kommunikáció a vendéggel 
 

12 
 

12 12 
 

12 
 

Rendezvény logisztika 
 

20 
 

20 20 
 

20 
00 Rendezvény bonyolítása 

 

16 22 38 16 22 38 
N 
CL Elszámolás, fizettetés 

  

40 40 
 

40 40 
M 
'B 
B 
ü 
OH 

Vendégtéri ismeretek 0 72 62 134 72 62 134 

"<D 
N 
O Felszolgálási ismeretek 

 

36 28 64 36 28 64 
M 

i Felszolgálás lebonyolítása 
 

36 28 64 36 28 64 
Ö 
-s Fizetési módok   

6 6 
 

6 6 
S 
N 
00 Étel és italismeret 0 486 385 871 260 611 871 

ab Konyhatechnológiai alapismeretek 
 

76 
 

76 76 
 

76 
ö Ételkészítési ismeretek 

 

185 110 295 112 183 295 
> 

Betekintés a csúcsgasztronómia világába, fine 

dining 

  

20 20 
 

20 20 

 

Étterem értékelő és minősítő rendszerek a 

világban 

  

20 20 
 

20 20 

 

Italismeret és felszolgálásuk szabályai 
 

225 128 353 72 281 353 
 

Italok készítésének szabályai 
  

34 34 
 

34 34 
 

Ételek és italok párosítása, étrend összeállítás   

40 40 
 

40 40 
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Étel és ital érzékenységek, intoleranciák, 

allergiák 

  

33 33 
 

33 33 

 

Értékesítési ismeretek 0 72 62 134 72 62 134 

 

Étlap és itallap szerkesztésének marketing 

szempontjai 

 

42 
 

42 42 
 

42 
 

A bankett kínálat kialakításának szempontjai 

 

30 15 45 30 15 45 

 

A Séf (táblás) ajánlat kialakításának 

szempontjai 

  

10 10 
 

10 10 

 

Sommelier feladatának marketing vonat-

kozásai 

  

7 7 
 

7 7 

 

Vendéglátó egységek online tevékenységének 

elemzése 

  

15 15 
 

15 15 

 

Gasztroesemények az online térben 
  

8 8 
 

8 8 
 

Hírlevelek szerkesztése és marketing 

vonatkozásai 

  

7 7 
 

7 7 

 

Gazdálkodás és ügyviteli ismeretek 0 72 62 134 72 62 134 

 
Beszerzés  

8 
 

8 8 
 

8 
 

Raktározás  

8 
 

8 8 
 

8 
 

Termelés  

8 
 

8 8 
 

8 
 

Ügyvitel a vendéglátásban 
  

13 13 
 

13 13 
 

Százalék számítás, mértékegység átváltások 

 

17 
 

17 17 
 

17 
 Árképzés  15 13 28 15 13 28 
 

Jövedelmezőség 
  

22 22 
 

22 22 
 

Elszámoltatás 
  

14 14 
 

14 14 
 

Vállakozási formák  

8 
 

8 8 
 

8 
 

Alapvető munkajogi és adózási formák 
 

8 
 

8 8 
 

8 
 

Tanulási terület összóraszáma 0 810 633 1443 584 859 1443 
Egybefüggő szakmai gyakorlat: 0 175   

200 
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IV. EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM 

 

Jogszabályi háttér:12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról 

102§ (4) A szakképző intézmény teljes körű egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatait 

koordinált, nyomon követhető és mérhető, értékelhető módon kell megtervezni a szakképző 

intézmény szakmai programjának részét képező egészségfejlesztési program keretében. Az 

egészségfejlesztési programot az oktatói testület az iskola-egészségügyi szolgálat 

közreműködésével készíti el. 

 Az egészségfejlesztés társadalmilag meghatározott nevelési terület. Célja az egyén és a 

közösség magatartását úgy formálni, hogy azzal az egész társadalom és annak egyes tagjai 

egészségének megtartásához, fejlesztéséhez és az egészség visszaszerzéséhez járuljon hozzá. 

Valójában egészséges, edzett, testi, lelki, szociális harmóniában élő, munkájában örömét lelő, 

a közösségben és egyéni életében kiegyensúlyozott embereszmény kinevelése a feladata. 

 

1.Az iskolai egészségfejlesztés 
 

Az iskolai egészségfejlesztésnek ki kell terjednie a gyermekek és felnőttek szomatikus, 

pszichikai, szociális és társadalomegészség védelmére is, az életminőség és a jólét fenntartása 

(javítása) érdekében. 

Az iskolai egészségfejlesztés minden oktató feladata, s így minden tanórán és tanórán kívüli 

foglalkozáson szerepet kell kapnia. 

 

Ez a pedagógiai folyamat két részből építhető fel: 

1. Az iskolai élet mindennapjaiban - fenntartásában, üzemeltetésében- gondoskodni 

kell az iskola valamennyi felhasználójának az egészségéről, egészséges környezetéről. 

2. Az egészségre, az egészség megőrzésére vonatkozó fogalmak, adatok, ismeretek, 

elvek és összefüggések az iskola tantervében és a gyakorlati életében is szerepet kapjanak. 

 

Az oktatóknak az egészség megőrzésében a prevencióban és egészségfejlesztésben van jelentős 

szerepe.  

A prevencióban az egészséges életmódra nevelés, az egészségügyi szűrések, a közösségi és 

egyéni attitűdök kialakítása, az egészséges környezet biztosítása kapnak szerepet.  

Az egészségfejlesztés az iskola egész életébe, mindennapjaiba beépülő tevékenység, amely 

egyaránt irányul a oktatóok és a tanulók egészség ismereteinek bővítésére, korszerűsítésére, a 

fizikai és pszichoszociális környezet egészségtámogató jellegének erősítésére, az oktatói-

nevelői tevékenységben a személyközpontú megközelítésre, a tanulók személyiségfejlesztése 

érdekében.  

Az oktatók személyes példaadása, életviteli tapasztalatai elengedhetetlenek a tanulók nevelése 

során, mivel egyik leghatékonyabb pedagógiai módszer a példamutatás.  

Az oktató egészségtudatos életvitele és egészségnevelési hatékonysága között szoros kapcsolat 

létezik. Az egészségi állapot nem kizárólagosan az egyén felelőssége, nem csupán az egyéni 

készségektől és jártasságoktól függ, hanem jelentős szerepet játszanak társas, társadalmi, 
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ökológiai tényezők is, ezért a gyerekeknek ismerniük kell azokat a környezeti tényezőket, 

melyek az egészségüket veszélyeztetik. E tényezők ismerete lehetővé teszi, hogy a betegségek 

megelőzhetők legyenek. 

Az egészségfejlesztés feladatai: 

- Az egészséges magatartást előmozdító és biztosító ismeretek minél szélesebb körben 

történő terjesztése (oktatás, felvilágosítás, ismeretterjesztés). 

- A diákokat rá kell nevelni arra, hogy a megszerzett ismeretek szerint éljenek, az 

egészségvédő normákat, az egészségügyi intézkedéseket megtartsák. 

Az iskolai egészségfejlesztési program azt segíti, hogy a tanulók megszerezzék azokat az 

ismereteket, melyek az egészséges életvitelük kialakításához és a helyes értékrend felépítéséhez 

feltétlenül szükséges. 

A program általános feladatai közzé tartoznak mindazok az egészségi ismeretek, normák, 

magatartáselemek, amelyek minden személyre érvényesek. Speciális feladatnak tekinthetők az 

egyes életkoroknak, egészségi állapotnak, veszélyhelyzetnek megfelelő tennivalók. 

A feladatok végrehajtásában szerepet kap a szülő, a testvér, a kortársak, az oktatók, az orvos, a 

védőnő, az ifjúságvédő, a vallási közösségek, az alapítványok, a TV, a rádió, a folyóiratok és a 

könyvek is. 

 

Az iskolában a testi-lelki egészségnevelésben résztvevő szakemberek: 

- az iskolaorvos 

- a védőnő 

- az ÁNTSZ munkatársa 

- szaktanárok 

- testnevelő tanárok 

- az iskolapszichológus 

Az egészséges nevelés az intézmény valamennyi dolgozójának fontos feladata. A szocializáció, 

a társadalmi emberré formálás és a megfelelő személyiségalakítás alapja, az egészség és az élet 

védelme, tisztelete, szeretete. Ez szoros kapcsolatban van az erkölcsi értékek, magatartások 

megítélésével, az értékközvetítéssel és az életre való felkészítéssel. 

Az iskola fontos szerepet játszik a felnövekvő generációk egészségmagatartásának 

formálásában. Mivel a gyerekek az iskolában nem egyszerűen az ÉLETRE készülnek fel, 

hanem az iskola maga az ÉLET! 

 

1.1 Az egészségfejlesztés témakörei, célja, feladata 

 

Témakörök: 

o Ifjúsági egészségnevelés 

o Egészséges életmódra nevelés fejlesztése 

o Családi életre nevelés fejlesztése 

o Személyi higiénia, harmonikus párkapcsolat kialakítása, fenntartása, sport, mozgás 

fejlesztése, balesetvédelem egészségkultúra dohányzás, alkohol, drog, társkapcsolatok 

o Egészséges táplálkozás, környezeti és egészségügyi gondok megismerése  

o Bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése 

o Baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás 

 

Egészségfejlesztő feladatok 

o Legalapvetőbb egészségvédelmi ismeretek megismertetése, oktatása, ismeret közlése 

o Az orvostudomány eredményeiből levonható helyes magatartások, tevékenységre történő 

aktivizálás  
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Az egészségfejlesztési program célja 

 A gyerekek ismerjék meg az egészségvédelem alapvető tényezőjét, kiemelt kérdéseit és 

felmerülő problémáit 

 Sajátítsák el az életkorral járó biológiai pszicho- higiénés életmód elemeit és tennivalóit 

 Fejlessze és erősítse az egészséges életvitelhez szükséges képességeket  

 Ismerjék meg a társas kapcsolatok egészségi és etikai kérdéseit  

 Ismerjék meg az egészségre káros szokások pszichés, élettani, biológiai összefüggéseit, 

az alkoholfogyasztás, dohányzás, inaktív életmód drogfogyasztás és helytelen táplálkozás  

 Az egészségfejlesztési program legyen motiváló figyelemfelkeltő tájékoztató és 

aktivizáló szerepű az egészség, mint érték tudatosításában  

 A diákok ezen ismeretek birtokában legyenek képesek egészségük megőrzésére, 

betegségek elkerülésére helyes magatartás kialakítására és a minden téren egészséges 

személyiség fejlesztésére. 

 

Az értékrendszer kiépülése 

 

A család szerepe az értékek átadásában 

A gyereket körülvevő kiscsoport a család, amely születésétől kezdve neveli őt. A család számos 

funkciói közül kiemelkedő jelentőségű az értékek átadása, átörökítése a nevelés folyamatában. 

Mivel a gyermek személyiségfejlődésében nagy szerepet tölt be ez a közösség, így annak 

kialakult értékrendszere, életmódja az alapja a fejlődésének. Ugyanis itt éli meg azokat a 

hatásokat, amelyek értékrendjének alakulásában nagy fontossággal bírnak és további életének 

meghatározója lesz. 

 

Az oktató szerepe a gyerekek értékrendszerének formálásában 

 

Az oktató nagy feladata a személyiség alakítása, formálása. Ebben a tevékenységében saját 

személyisége az alapvető munkaeszköz, de elengedhetetlen fontosságú a szakismerete és 

tapasztalata is. A gyerekek magatartásának kialakításában a személyes példamutatás alapvető 

jelenség. Nem mindig az a fontos mit mond az oktató, hanem az, ahogyan cselekszik, amilyen 

példát és modellt nyújt akarva-akaratlanul a fiataloknak. A nevelő, mint magatartási modell az 

egyenrangúság tudatát, az autonómiát, a szabad együttműködés képességét fejleszti a 

gyermekekben. 

 

1.2 Iskolánk prevenciós tevékenysége 

 

1. Megfelelő iskolai légkör kialakítása érdekében együttműködünk a családokkal, hiszen 

közösen kell vállalni a tanulók egészséges kiegyensúlyozott életének kialakítását. 

2. Tanulóinkat a dohányzással, alkohollal, drogokkal kapcsolatos ellenállásra és ezeket 

ösztönző ingerekkel szembeni aktív elutasításra neveljük. 

3. A drog-prevencióval kapcsolatos előadások szervezése rendőrségi, ifjúságvédelmi 

szakemberek segítségével folyamatosan jelen van az osztályok életében. 

4. A járványügyi előírások maximális betartása és betartatása 

5. Az egészséges életmódra nevelés minden egyes dolgozó fontos feladata. 

6. Táplálkozás: Egészséges ételválaszték a büfében: több tejtermékkel, péksüteménnyel, 

gyümölccsel. Gyümölcsnapok szervezése a DÖK segítségével. Egészséges étkezési – 

reformétkezésről szóló előadások szervezése. Sportrendezvényekkel egybekötött gyümölcs, 

rostos ital, tiszta víz bemutatók. 
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7. Az iskolai testnevelés célja, hogy a tanulók képesek legyenek edzettségük és egészségük 

megszerzésére és hosszú távú megőrzésére, helyes életvitel kialakítására. 

8. Biztosítjuk a gyerekeknek az iskolaorvosi rendeléseket, egészségügyi szűrővizsgálatokat 

és tanácsadásokat. 

9. Osztályfőnöki órák keretében kerül sor a káros szenvedélyek, azok hatásainak a 

megelőzés fontosságának a megvitatására. 

10. Bántalmazás és iskolai erőszak megelőzésére irányuló előadások a csengeri rendőrőrs 

tagjainak segítségével, illetve osztályfőnöki órák keretei között. Ez év szeptemberétől a 

kormányzati akaratnak megfelelően iskolaőr is segíti az intézményi oktatás zavartalan 

működését. 

11. Balesetvédelmi és elsősegély-nyújtó oktatások szervezése folyamatosan, a szakképző 

osztályok számára pedig a gyakorlati oktatás elkezdése előtt rendszeresen. 

12. Iskolánk egész területén tilos a dohányzás. Előadások szervezése meghívott előadókkal 

ebben a témában. Audiovizuális eszközök felhasználásával videók, cd-k lejátszása. 

Sportverseny szervezése. Biológia, kémia és fizika órákon, ahol a légzés élet- és egészségtana 

a tanóra szerves része a tantárgyak közötti kooperáció keretében az egészségnevelés. 

13. Önismereti, társismereti és problémamegoldó foglalkozások nagy szerepe az 

iskolapszichológusi foglalkozásokon. 

14. A tanulóban tudatosítani igyekszünk az egészséges életmód, a higiénia, a testápolás és a 

környezetvédelem fontosságát, szükségességét. Pedagógiai eszközeink és módszereink az 

ismeretek gyakorlati alkalmazását biztosító készségeket és képességeket fejleszti és törekszünk 

az ismeretek teljes alkalmazására. 

 

 

2.Az intézmény feladatai a tanulói és gyermekbalesetek 

megelőzésében, illetve balesetek esetén  

 
Az iskola minden dolgozójának alapvető feladatai közé tartozik, hogy a tanulók részére az 

egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, valamint ha észleli, hogy 

a tanuló balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket 

megtegye.  

 Az iskola dolgozóinak feladatai a tanuló- és gyermekbaleset megelőzésével 

kapcsolatosan: 

  Minden dolgozónak ismernie kell és be kell tartani az iskolai munkabiztonsági 

(munkavédelmi) szabályzat, valamint a tűzvédelmi utasítás és a tűzriadó terv rendelkezéseit.  

  Az iskola helyi tanterve alapján minden tantárgy keretében oktatni kell a tanulók 

biztonságának és testi épségének megóvásával kapcsolatos ismereteket, rendszabályokat és 

viselkedési formákat.  

 Az oktatók a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint ügyeleti beosztásuk ideje 

alatt kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét folyamatosan figyelemmel kísérni, a rendet 

megtartani, valamint a baleset-megelőzési szabályokat a tanulókkal betartatni.  

 Az osztályfőnököknek az osztályfőnöki órákon ismertetniük kell a tanulókkal az egészségük 

és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, az egyes foglalkozásokkal együtt járó 

veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható magatartásformákat. 

  Az osztályfőnököknek feltétlenül foglalkozniuk kell a balesetek megelőzését szolgáló 

szabályokkal a következő esetekben:  

- A tanév megkezdésekor az első osztályfőnöki órán. Ennek során ismertetni kell:  

 az iskola környékére vonatkozó közlekedési szabályokat,  

 a házirend balesetvédelmi előírásait,  
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 a rendkívüli esemény (baleset, tűzriadó, bombariadó, természeti katasztrófa bekövetkezésekor 

szükséges teendőket, a menekülési útvonalat),  

 a menekülés rendjét,  

 a tanulók kötelességeit a balesetek megelőzésével kapcsolatban.  

- A gyakorlati képzések megkezdése előtt. 

- Tanulmányi kirándulások, túrák előtt.  

- Közhasznú munkavégzés megkezdése előtt.  

 A tanév végén a nyári idénybalesetek veszélyeire kell felhívni a tanulók figyelmét.  

 Az oktatóknak ki kell oktatniuk a tanulókat minden gyakorlati, technikai jellegű feladat, 

illetve tanórán vagy iskolán kívüli program előtt a baleseti veszélyforrásokra, a kötelező 

viselkedés szabályaira, egy esetleges rendkívüli esemény bekövetkezésekor követendő 

magatartásra.  

 A tanulók számára közölt balesetvédelmi ismeretek témáját és az ismertetés időpontját az 

osztálynaplóba be kell jegyezni. Az oktatóknak visszakérdezéssel meg kell győződnie arról, 

hogy a tanulók elsajátították a szükséges ismereteket. 

  A fokozottan balesetveszélyes tanítási órákat (testnevelés, fizika, kémia) és a gyakorlati 

oktatást vezető nevelők baleset-megelőzési feladatait részletesen a munkabiztonsági 

(munkavédelmi) szabályzat tartalmazza.  

 Az iskola igazgatója az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit 

munkavédelmi ellenőrzések (szemlék) keretében rendszeresen ellenőrzi. A munkavédelmi 

szemlék tanévenkénti időpontját, a szemlék rendjét és az ellenőrzésbe bevont dolgozókat az 

iskola munkabiztonsági (munkavédelmi) szabályzata tartalmazza.  

 

Az iskola dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek esetén 

 

 A tanulók felügyeletét ellátó oktatóknak a tanulót ért bármilyen baleset, sérülés, vagy rosszullét 

esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket: 

  a sérült tanulót elsősegélyben kell részesítenie, ha szükséges orvost kell hívnia, 

  a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetnie,  

 minden tanulói balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az iskola igazgatójának 

 E feladatok ellátásában a tanulóbaleset színhelyén jelenlévő többi oktatónak is részt kell 

vennie.  

 A balesetet szenvedett tanulót elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel csak annyit 

tehet, amihez biztosan ért. Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell tennie, akkor 

feltétlenül orvost kell hívnia, és a beavatkozással meg kell várnia az orvosi segítséget.  

 Az iskolában történt mindenféle balesetet, sérülést az iskola igazgatójának ki kell vizsgálnia. 

A vizsgálat során tisztázni kell a balesetet kiváltó okokat és azt, hogy hogyan lett volna 

elkerülhető a baleset. A vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, hogy mit kell tenni a 

hasonló balesetek megelőzése érdekében és a szükséges intézkedéseket végre kell hajtani.  

  A tanulóbalesetekkel kapcsolatos iskolai feladatok a jogszabályok alapján:  

- A tanulóbalesetet az előírt nyomtatványon nyilván kell tartani. 

 - A három napon túl gyógyuló sérülést okozó tanulóbaleseteket haladéktalanul ki kell vizsgálni 

és e balesetekről az előírt nyomtatványon jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv egy 

példányát meg kell küldeni a fenntartónak, egy példányt, pedig át kell adni a tanulónak (kiskorú 

tanuló esetén a szülőnek). A jegyzőkönyv egy példányát az iskola őrzi meg. 

 - A súlyos balesetet azonnal jelenteni kell az iskola fenntartójának. A súlyos baleset 

kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell 

bevonni.  
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- Az iskola igény esetén biztosítja a szülői munkaközösség és az iskolai diákönkormányzat 

képviselőjének részvételét a tanulóbalesetek kivizsgálásában. Az iskolai nevelő és oktató 

munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtésére, a tanulóbalesetek megelőzésére 

vonatkozó részletes helyi szabályokat az iskolai munka és balesetvédelmi szabályzat 

szabályozza. 

 

 

3.A környezeti nevelés elvei  

 
Jogszabályi háttér:  

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról 

14. § (1) A szakmai programot a szakképző intézmény, illetve az általa szervezett 

részszakmára történő felkészítés tekintetében a felnőttképző dolgozza ki, és a szakképző 

intézmény, illetve a felnőttképző honlapján teszi közzé. 

(2) A szakképző intézmény szakmai programja meghatározza 

 bj) az egészségnevelési és környezeti nevelési elveket, programokat, tevékenységeket 

 

Az iskolai környezeti nevelés törvényi hátterét az Alkotmány környezetvédelemmel 

kapcsolatos paragrafusai és a környezet- és természetvédelmi jogszabályok és a fenn említett 

Kormányrendelet adják.  

 

3.1 Helyzetelemzés, helyzetkép 

 

A belső iskola  

Az iskola épülete modern, az építészeti szabványoknak megfelelő (pl. egészségügyi 

követelményeknek megfelelő toalett helyiségek, étkezés előtti tisztálkodási lehetőségek). Az 

épület több lépésben bővült, ami több, nem túl szerencsés megoldást is eredményezett (két 

folyosó túl sötét). Az épület barátságos, világos, állapota megfelelő. A szellőztetés megoldott, 

a természetes világításról nagy ablakfelületek gondoskodnak. A diákok kényelmét szolgálják a 

folyosókon található szekrények, melyeket rendszeresen használnak. Számos feladat vár ránk, 

amely segíti a tanulóink környezettudatos szemléletformálását. A takarékos energiafelhasználás 

érdekében a fűtés korszerűsítése és a nyílászárók cseréje már megtörtént, de szeretnénk 

energiatakarékos világítótesteket használni. Esztétikai fejlesztésben a folyosók és tantermek 

dekorálása, növények szaporítása fontos szerepet tölt be. Kiemelt helyen kell kezelnünk az 

iskola berendezésének, állapotának megóvását, a tisztaságot és a szelektív hulladékgyűjtést. A 

takarékos vízfogyasztásban jelentős a mellékhelyiségek rendeltetésszerű használata is. 

Az iskolai büfé kínálata az egészséges táplálkozás szempontjait kell, hogy figyelembe vegye.  

Az intézmény körbekerített zöld, parkosított udvarral rendelkezik, mely javítja a tanulók és 

dolgozók közérzetét. 

 

A külső iskola  

Az iskola Szabolcs- Szatmár- Bereg megye keleti szögletében, Csenger város központi részén 

épült. Az alföldi kisvárosi léthez kapcsolódó előnyök és hátrányok meghatározzák környezeti 

nevelési tevékenységünk lehetőségeit. A természettel való kapcsolat a városi parkok, zöld 

területek, kertek tanulmányozásával valósítható meg. A Szamos folyó a természeti értékek 

megismerésének lehetőségét kínálja. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000012.kor
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000012.kor
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A településen és környékén működő kisüzemekkel való jó kapcsolat lehetővé teszi az egyes 

szakmák környezeti hatásának megismerését a gyakorlatban. 

A környezetvédelmi programokban való aktív részvétel fokozására különböző „zöld akciók” 

szervezése mindenki számára hasznos lenne. 

 

Iskolánk erősségei 

- a természeti környezet közelsége 

- településünk emberléptékűsége 

- kipróbált, használt kommunikációs csatornák 

- mindennapos munkakapcsolat különböző intézményekkel (múzeum, közművelődési, 

oktatási intézmények civil szervezetek, önkormányzatok) 

- személyes kapcsolatok 

- hagyományaink, sikereink 

- a tantestület környezeti nevelés iránt elkötelezett tagjai 

- iskolavezetés innovációs irányultsága 

- az iskola tárgyi feltételei. 

 

3.2 A környezeti nevelés színterei az iskolában 

 

Hagyományos tanórai oktatásszervezésben 

A tanórákon hozzárendeljük az adott témákhoz a megfelelő környezetvédelmi vonatkozásokat. 

Kiemelten kezeljük a hétköznapi élettel kapcsolatos összefüggéseket, amelyekhez a 

gyermekeknek is köze van. Az önálló ismeretszerzés mellett különböző interaktív módszereket 

alkalmazva adjuk át az ismereteket. Felhasználjuk a hagyományos szemléltetést, az 

audiovizuális és informatikai lehetőségek tárházát is. Törekszünk, hogy tanításunk élményszerű 

legyen. Fontos számunkra a gyerekek saját tapasztalatainak elemzése, értékelése és 

következtetések megállapítása.  Nagyon lényegesnek tartjuk, hogy diákjaink komoly, összetett 

elméleti alapokat szerezzenek, mivel csak így lehet harcolni a környezet megóvásáért. 

 A tantárgyak és az osztályfőnöki órák kiemelt környezeti nevelési lehetőségeit az iskola helyi 

tanterve tartalmazza.  

 

Nem hagyományos tanórai és tanórán kívüli komplex foglalkozások  

A komplexitás jellemzői:  

- tantárgyakon átívelő, sokoldalú megközelítése egy adott tartalomnak;  

- a természet és társadalom kapcsolatrendszerének holisztikus megközelítése;  

- „egymásra hajtogatott”, kölcsönös kapcsolat  

- sokféleség összekapcsolódása, különféle tevékenységek által  

- kapcsolatközpontúság  

- rendszerező projektek  

- értelem és érzelem egysége 

- változások és ismeretek összekapcsolása 

- módszerek sokfélesége;  

- az „egység” megteremtése a gondolkodásmódban  

Iskolai lehetőségek:  

a) terepi: tábor, tanulmányi kirándulás,   

b) játékok: érzékelést fejlesztő szituációs játékok, stimulációs, drámajáték   

c) „akciók”: vetélkedők, pályázatok, kiállítás rendezése, iskolarádió, iskolaújság 

működtetése, faültetés, „nemzetközi akciók”.  

d) „látogatás”: múzeum, állatkert, botanikus kert, szennyvíztisztító, nemzeti park 
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e) szakkör;  

f) iskolazöldítés;  

g) „DÖK-nap”;  

h) „Ady Napok”; 

Lehetőségek a kollégiumban:  

- „DÖK-nap”;  

- pályaválasztási nap;  

- tanulás-módszertani foglalkozás szervezése;  

- helyi rendezvények (csoportmunkával);  

- kollégiumi hagyományos rendezvények.  
 

A városi környezeti nevelés komplex gondolata  

 Természeti környezet vizsgálata az iskolakertben, a parkokban, a temetőben, az 

előkertekben. A városi környezet zöldterületei és természetszerű élőhelyei segítségével 

ismerteti meg a természetet és tanítja annak megbecsülését.  

 Az épített környezet tanulmányozása (pl. milyen volt a városkép 50, 100 éve, milyenek az 

épületek, a város fényei, milyen a közlekedés, hova kerül a szemét, honnan érkezik az energia?). 

A hangsúlyt arra helyezi, hogyan hat az ember a környezetre, beleértve a város építészetét, 

tervezését és infrastruktúráját.  

 Környezetvédelmi akciók, közösségfejlesztő programok. Egyesíti a környezettudatos és 

öntudatos polgári ismereteket és készségeket. 

 

Erőforrások 

A környezeti nevelési munkánk céljainak eléréséhez elengedhetetlen feltétel, hogy az iskolai 

élet résztvevői egymással, valamint külső intézményekkel, szervezetekkel jó 

munkakapcsolatot, együttműködést alakítsanak ki. A résztvevők és a közöttük kialakuló 

együttműködés egyben környezeti nevelési munkánk erőforrása is.  

 

3.3 Iskolán belüli együttműködés  

 

- Iskolavezetés 

Támogatja a környezeti nevelési programokat. A minőségi munka részeként értékeli az ilyen 

tevékenységeket. Anyagi forrásokat teremt a programok megvalósításához. Ösztönzőleg hat a 

kollégákra. Hiteles személyiségek legyenek az oktatók és a diákok számára. 

 

- Oktatók  

Az iskola minden oktatójának feladata, hogy környezettudatos magatartásával, munkájával 

példaértékű legyen a tanulók számára. Ahhoz, hogy az iskolai környezeti nevelés ill. oktatás 

közös szemléletben és célokkal valósuljon meg, ki kell alakítanunk, illetve tovább kell 

fejlesztenünk a munkaközösségek együttműködését. A közös munka áttekintése 

igazgatóhelyettesi feladat, a koordinátori szerepet az iskolai gyermek és ifjúságvédelmi felelős 

látja el.  

 

- Osztályfőnöki munkaközösség 

Évfolyamokra lebontva foglalkozzon az egészségneveléshez kötődő környezeti nevelési 

tartalmak feldolgozásával. Azonnali aktualitásokat az osztályfőnöki órákba építsék be. 
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- Diákok 

Az iskola minden diákjának feladata, hogy vigyázzon környezetére és figyelmeztesse társait a 

kulturált magatartásra. Ebben kiemelkedő feladata van az iskolai diákönkormányzatnak, az 

osztályközösségeknek. Lényeges, hogy a tervezett éves programokban tevékeny szerepet 

vállaljanak. A fő hangsúlyt a szemléletformálásuk kapja, mely a jó partneri viszonnyal 

könnyebben elérhető.  

 

- Az oktatók és a diákok 

A diákok a környezeti témákkal kapcsolatos ismereteiket az oktatókkal való közös munka során 

tanórai és tanórán kívüli programok keretében sajátítják el. A diákok és oktatóik 

együttműködése nélkülözhetetlen a környezetbarát iskolai környezet létrehozásában és 

megőrzésében is. A tanórák környezeti tartalmát a munkaközösségek határozzák meg, a tanórán 

kívüli környezeti nevelési tevékenységek áttekintése igazgatóhelyettesi feladat.  

 

- Oktatók és szülők  

Az iskolai környezeti nevelés területén is nélkülözhetetlen a szülői ház és az iskola harmonikus 

együttműködése. Fontos, hogy a szülők megerősítsék gyermekükben azt a környezettudatos 

magatartást, amit iskolánk is közvetíteni kíván. Iskolánkban ez azon keresztül valósul meg, 

hogy az elsajátított viselkedési formákat, ismereteket otthon is alkalmazzák a tanulók.   

 

- Nem oktatói munkakörben foglalkoztatottak.  

Az iskola adminisztrációs és technikai dolgozói munkájukkal aktív részesei környezeti nevelési 

programunknak. Az iskolai adminisztráció területén fontos feladatunk, hogy csökkentsük a 

felesleges papírfelhasználást (pl.: féloldalas papírlapok használata, kicsinyített és kétoldalas 

fénymásolás, digitális információáramlás), folyamatosan gyűjtsük a hulladékpapírt és a 

kifogyott nyomtatópatront. Az adminisztrációs dolgozók, segítik a tanári munkát az egyes 

programok hátterének biztosításával (hivatalos levelek). Példamutató, ha a tanulók látják, hogy 

az iskola épületének takarítása során környezetkímélő, az egészségre nem ártalmas 

tisztítószereket használunk. Az iskolai szelektív hulladékgyűjtés tovább fejlesztéséhez a 

takarítók aktív, környezettudatos munkájára is szükségünk van.  

 

3.4 Iskolán kívüli együttműködés  

 

- Fenntartó  

Mivel a fenntartó határozza meg az általa fenntartott intézmények profilját és költségvetését, 

ezért a fenntartóval való kölcsönös együttműködés – az iskola egész életén belül - a környezeti 

nevelési programunk megvalósítása szempontjából is fontos. Az iskola igazgatójának feladata, 

hogy a fenntartóval való egyeztetés során a lehető legoptimálisabb helyzet megteremtését 

elérje. Célunk, hogy a fenntartó a kötelező támogatáson túl is finanszírozza az iskolai 

környezeti nevelési programokat. 

  

- Környezeti neveléssel is foglalkozó intézmények  

A tanórai és tanórán kívüli környezeti programot színesebbé és tartalmasabbá teszi a különböző 

intézmények meglátogatása. Iskolánk számára ilyen szempontból kiemelkedően fontosak a 

múzeumok, az állatkertek. Az adott intézménnyel a kapcsolatot a munkaközösségek egy 

megbízott tanára tartja.  

 

 

 



 

193 

 

- Hivatalos szervek  

A hivatalos szervek egyik feladata annak ellenőrzése, hogy környezetvédelmi és egészségügyi 

szempontból megfelelően működik-e az iskola. Javaslataikra, véleményükre építeni kívánunk 

az iskolai környezet kialakításában.  

 

- Iskolai büfé  

Diákjaink délelőtti étkezésének egyik meghatározó tényezője az iskolai büfé kínálata. 

Kívánatos, hogy bővüljön az egészséges táplálkozáshoz nélkülözhetetlen tejtermék- és 

gyümölcskínálat. Újra időszerűvé vált annak felmérése, hogy az egészséges táplálkozás 

érdekében mi legyen a büfé kínálata. Az eredmény ismeretében az iskolavezetés megbeszélést 

folytat a büfé működtetőjével.  

 

3.5 Alapelvek, jövőkép, célok  

 

Alapelvek, jövőkép  

Alapelvünk, hogy az oktatók, a diákok és a szülők együttműködése nélkül nem lehetünk 

sikeresek. Az iskola hitvallása a személyiség-központúságra épül. Lényegesnek tartjuk, hogy 

diákjaink képesek legyenek önálló döntéseket hozni. Feladatunknak tartjuk a társadalmi 

beilleszkedésük segítését. A tanulói jogok biztosítása mellett fontos a tanuló 

kötelességtudatának fejlesztése is. Feladatunk a probléma- és konfliktuskezelési, kudarctűrési 

képességük fejlesztése, a kommunikációs készségük előmozdítása. Lényeges a tanulók 

nyitottságának kialakítása a szűkebb környezet és a nagyvilág felé. Törekvésünk, hogy a 

diákjainkban kialakítsuk a felelősségtudatot saját szellemi és testi fejlődésükért, egészségük 

megőrzéséért, hogy tudatosan kerüljék az egészségüket veszélyeztető hatásokat. Szeretnénk, ha 

fogékonyak lennének az irodalom és a művészetek iránt. 

Diákjaink nem lehetnek közömbösek a szűkebb és tágabb környezetük tisztasága, esztétikuma 

és a világ globális problémái iránt. Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink környezetükért 

felelősséget érző, érte tenni akaró emberekké váljanak, akik az emberi alkotásokat tisztelik.  

Óriási szerepe van az olyan nevelésnek, mely a környezet egységének megértését, elfogadását 

tűzi ki célul. Ez olyan módszerekkel érhető el, amely a kultúraterületek együttesével az 

egészről, a környezetről szól, és az egész személyiségre hat, és minden gyerek részesül benne. 

Így alakul ki olyan gondolkodási és cselekvési kultúra, mely ismeri és elismeri a környezet 

fejlődésének eredményét, és tiszteletben tartja a környezetét.  

 

Kulcsszavaink a környezeti nevelés során: 

Szeretet, tisztelet, megbecsülés, harmónia, mértékletesség, takarékosság, alázat, esztétika, 

empátia-segítőkészség, tolerancia, komplementaritás, együttműködés, kölcsönhatás, 

felelősség, ökológiai fenntarthatóság, mérték és mértéktartás, öröm-vidámság, globális 

gondolkodás, lokális cselekvés, holisztikus világszemlélet, szelídség. 

 

A környezeti nevelés alapelvei közül az alábbiakat kiemelten kell kezelnünk:  

- a fenntartható fejlődés  

- a kölcsönös függőség, ok-okozati összefüggések  

- a helyi és globális szintek kapcsolatai, összefüggései  

- alapvető emberi szükségletek 

- emberi jogok, demokrácia 

- biológiai és társadalmi sokféleség. 

Hosszútávú célunk, jövőképünk, hogy környezettudatos állampolgárrá váljanak 

tanítványaink. Ennek érdekében diákjainkban ki kell alakítani:  
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- a környezettudatos magatartást és életvitelt 

- a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő, takarékos magatartást és életvitelt  

- a környezet (természetes és mesterséges) értékei iránti felelős magatartást, annak 

megőrzésének igényét és akaratát  

- a természeti és épített környezet szeretetét és védelmét, a sokféleség őrzését  

- tudományosan megalapozni a globális összefüggések megértését, rendszerszemléletet 

- az egészséges életmód igényét és elsajátíttatni az ehhez vezető technikákat, módszereket. 

 

 Konkrét célok  

 

Rövidtávú céljaink tervezésében figyelembe vesszük, hogy a hosszabb távú célok 

megvalósításához milyen lépések vezetnek.  

 

Céljaink: 

- környezettudatos szemlélet, magatartás, életvitel kialakítása 

- iskolai drogstratégia kidolgozása, mentálhigiénés neveléssel (pozitív értékrend, reális 

énkép, önbizalom, pozitív önértékelés megvalósítása, döntéshozatali, konfliktuskezelői 

képességek fejlesztése)  

- a diákok mozgáskultúrájának fejlesztése 

- a legalapvetőbb egészségvédelmi ismeretek megismertetése 

- hagyományok megismerése, tisztelete a mindennapi életben, szakmákban 

- környezetbarát technológiák fontosságának hangsúlyozása 

- a város illetve a környezetének megismerése 

- a megye nevezetességeinek megismerése 

- szelektív hulladékgyűjtés beindítása 

- iskolakert ápolása 

- az iskolabüfé kínálatának bővítése egészséges élelmiszerekkel 

- házirendben kiemelni a viselkedéskultúrát 

- környezetvédelmi és egészségvédelmi vetélkedők szervezése 

- osztályfőnöki órák környezetvédelmi témáinak bővítése 

- a kétszintű érettségi környezeti nevelési vonatkozásainak összegyűjtése, tananyagba 

építése.  

 

 Szaktárgyi céljaink:  

- a szakórákon minden lehetőség megragadása a környezeti nevelésre (pl. ember és 

környezete, kapcsolatok, természetismeret, a természet állapotának mérési módszerei);  

- a kétszintű érettségire felkészítés (környezetvédelmi kérdések, problémák és megoldási 

lehetőségeik);  

- a hétköznapi környezeti problémák megjelenítése a szakórákon (a környezetszennyezés 

hatása a természeti-, és az épített környezetre, az emberre);  

- tanórán kívüli szakórák szervezése;  

- a számítógép felhasználása a tanórákon.  

 

A szakképzés szempontjainak beépítése:  

A hatékony környezeti oktatói munkához elengedhetetlen a környezeti nevelés alapelveinek 

széleskörű beépítése a tantárgyi struktúrába, illetve az iskolai élet egészébe. A képzés során 

tudatosítani kell a jövő szakembereivel, hogy az ember termelő-fogyasztó tevékenysége során 

valamennyi földi szférában változásokat okoz.  
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A változások csökkentéséhez, megelőzéséhez vezető céljaink, feladataink:  

- életkoruknak megfelelően bővíteni látókörüket a lokális ismereteken keresztül a globális 

felé;  

- a közvetlen és tágabb környezetük élő és élettelen elemeinek azok kölcsönös kapcsolatának, 

szépségeinek és értékeinek megismertetése;  

- a szokások kialakításával, az értékek tudatos formálásával, széleskörű ismeretekkel 

alátámasztva a környezetéért felelősséget érző, cselekvőképes szakemberek nevelése;  

- az esztétikus környezet és egészséges életmód iránti igény kialakítása tanulóinkban;  

- megismertetni a helyi környezetvédelmi programokat, terveket, melyben koruknak 

megfelelően aktív részesek lehetnek;  

- legyenek tisztában a történelmi, gazdasági változásokkal, tanulmányozzák a múltat, 

különös figyelemmel a szakmájukhoz kapcsolódóan;  

- ismerjék meg, tiszteljék, illetve kapcsolódjanak be az iskola és a város hagyományőrző 

programjaiba;  

- tudatosítani a természeti és társadalmi környezet változásait az urbanizáció, az ipari és 

mezőgazdasági termelés emberi egészséget veszélyeztető hatásait;  

- a szakmai képzésben ismerjék meg a környezetbarát anyagok, technológiák fontosságát;  

- kialakítani a környezetvédelmet, az ergonómiát, a munkavédelmet, a biztonságtechnikát és 

a munkaszervezést összekapcsoló szemléletmódot;  

- szakmacsoportoknak megfelelően a korábban tanult általános ismeretekre építve 

megismertetni a szakma speciális környezetvédelemmel kapcsolatos kérdésköreit;  

- legyen számukra természetes a takarékos anyag-, víz és energia felhasználás (!);  

- képesek legyenek szakmájuk káros környezeti hatásainak csökkentésére, elkerülésére;  

- a szelektív hulladékgyűjtés legyen természetes számukra;  

- ismerjék meg a szakmájuk veszélyes hulladékait és kezelésükre vonatkozó szabályokat;  

- törekedjenek a munkájuk során keletkező maradékok, hulladékok felhasználására, 

újrahasznosítására;  

- környezetbarát szemlélet, magatartás, viselkedés, életvitel kialakítása és megszilárdítása.  

 

Rövid távú célok Feladatok Sikerkritériumok 

A környezeti nevelés az 

oktatás és nevelés valamennyi 

területén jelenjen meg 

A helyi tantervben műveltségi 

területenként és a 

tanmenetekben is konkrétan 

jelöljük meg a feladatokat és 

az alkalmazni kívánt 

módszereket 

Az iskolai élet egészét átfogó 

környezeti nevelés valósul 

meg: 

- átdolgozott tanmenetek, 

- több környezeti nevelési 

tartalom a tanórákon, 

- változatosabb tanítási, 

tanulássegítési környezeti 

nevelési módszerek 

-  

Erősítsük a tantárgyközi 

kapcsolatokat, hogy a tanulók 

egységben lássák az egy 

témához tartozó ismereteket 

Projektek kidolgozása A széttagolt ismeretek 

rendszerszemlélettel 

összekapcsolódnak, egyre 

több tanuló vesz részt tanulási 

projektekben, a gyerekek 

örömmel készülnek a 

következő projektre. 

Az oktatók, a felnőtt dolgozók 

és a szülők személyes 

példájukkal legyenek a 

Képzések, továbbképzések, 

szülői értekezletek tartása az 

adott témában. 

A felnőttek rendelkeznek 

mindazon ismeretekkel, 

szakmai hozzáértéssel és 
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környezettudatos életvitel 

hiteles terjesztői 

személyiségvonásokkal, 

amelyek a 

környezettudatosság alakítása 

során mintaként szolgálnak. 

Egyre több szülő, tanár vesz 

részt s programokon. Az 

iskolai programok 

tervezésekor szempont, hogy 

a lehetőségekhez képest minél 

környezetkímélőbb legyen a 

program. 

Az iskola tisztaságának, 

higiéniájának javítása, a 

szemét mennyiségének 

csökkentése. 

Tisztasági őrjárat szervezése 

(diákönkormányzat) 

Szelektív hulladékgyűjtés 

Helyes vásárlói szokások 

kialakulása 

Javul az iskola tisztasága. A 

tanulók és az iskola dolgozói 

szelektíven kezelik a 

papírhulladékot. Csökken az 

elszállított szemét 

mennyisége. Kevesebb a 

csomagolási hulladék a 

szemetesekben. 

Takarékoskodás a vízzel és a 

villannyal. 

Rendszeres, majd 

alkalmankénti ellenőrzések. 

Mérések, számítások, 

következtetések. 

Nem lesznek nyitva felejtett 

vagy csöpögő csapok, égve 

felejtett villanyok. 

Észrevehetően csökken az 

iskola víz- és 

villanyszámláján szereplő 

összeg. 

A tanulók ismerjék meg 

szűkebb környezetüket, lássák 

az értékeket, problémákat, 

ápolják a hagyományokat. 

Részvétel pályázatokon. 

A természetben, környezetben 

végzett szemlélődés, 

vizsgálódás, kutatómunka; 

kiállítások, vetélkedők 

szervezése a Diáknapon. 

Ha ismeri környezetét, jobban 

szereti, kötődik hozzá és 

megóvja. 

Legyenek a tanulók 

környezetük, szülőföldjük 

védelmezői. 

„Örökbefogadási” akciók: 

egy-egy fát, területet, szobrot, 

folyópartszakaszt, amihez 

rendszeresen visszajárnak, 

figyelik változásait, 

gondozzák. Faültetés. 

Változik az osztály 

közvéleménye, morálja. 

Beszélgetéseken, 

osztályfőnöki órákon, 

kirándulásokon egyre 

többször téma a szülőföld 

értékei. A tanuló kötődik 

környezete egy darabkájához, 

és ezen keresztül átérzi 

környezetünk megóvásának 

fontosságát. 

Fejlesszük a tanulók 

problémamegoldó 

gondolkodásmódját, az önálló 

ismeretszerzés képességét – 

megalapozva az élethosszig 

tartó tanulást. 

„Zöld sarok” kialakítása az 

iskolai könyvtárban, 

szakkönyvek, folyóiratok, 

online anyagok beszerzése. 

Internet-hozzáférés 

biztosítása. 

Egyre több gyerek kér 

feladatot, tart kiselőadást, 

tudja használni a 

szakirodalmat. Szép 

eredményeket érünk el 

különböző versenyeken. 

 



 

197 

 

3.6 Módszerek   

A környezeti nevelésben a hatékonyság növelése érdekében módszertani megújulásra van 

szükség. A módszerek kiválasztása során kiemelt jelentőségűnek kell, hogy legyen az 

élményalapú, tevékenységközpontú, érzékenyítő, interaktív módszerek alkalmazása.  

Olyan módszereket kell választanunk, amelyek segítségével a környezeti nevelési céljainkat 

képesek leszünk megvalósítani, ennek érdekében a következő szempontokat tartjuk 

lényegesnek: 

- a tanulói aktivitást igénylő módszerek előtérbe helyezése 

- szenzitív pedagógia 

- érzelmi minták közvetítése, élményben gazdag helyzetek megteremtésével 

- viselkedési minták közvetítése, példamutatás 

- önismeret fejlesztése 

- döntési helyzetek biztosítása 

- ismeretek, tapasztalatok közvetítése 

- az egyéni, kiscsoportos és nagycsoportos, tömeges hatás megfelelő alkalmazása 

- oktatói tevékenységek mellett adekvát módon alkalmazandó a tanulói és együttes 

tevékenységek kombinálása 

- akciók, terepi formák 

- irodalmi, képzőművészeti pályázatok, kiállítások 

- projektmódszerek 

A környezeti nevelés természetéből fakad, hogy a tanórán és tanórán kívül is, a hagyományos 

tanítási módszereken túl más egyéb módszereket is alkalmaznunk kell. 

 

3.7 Taneszközök  

Taneszközeink folyamatos fejlesztése a környezeti neveléshez az alapfeltételeket biztosítja. 

Az intézmény rendelkezik azokkal az alapvető oktatási eszközökkel, szakkönyvekkel, amelyek 

a környezeti nevelési munkához szükségesek. Folyamatosan pótolni kell az elhasználódott 

vegyszereket, eszközöket, valamint lépést tartva a fejlődéssel, új eszközöket kell beszerezni. A 

szakmai program végrehajtásához szükséges, hogy a nevelő-oktató munkát segítő eszközök, és 

felszerelések jegyzékébe beépüljön a környezeti nevelés speciális eszközigénye is.  

Az iskolai könyvtárban található ismerethordozók 

- a tanulók számára: növény és állathatározók, lexikonok, térképek, 

                               ökológiai mérések, vizsgálatok elvégzéséhez kiadványok, 

                               ismeretterjesztő kiadványok (nemzeti parkokról, tájakról, helyi értékekről) 

- az oktatók számára: szakmai és módszertani kiadványok 

 

Eszközök 

 

- Multimédiás segédanyagok, DVD filmek, Internet hozzáférés- ezek használatához szükséges 

hardverek (projektor, tv és DVD lejátszó) 

- Mikroszkópok, távcső, fényképezőgép, digitális fényképezőgép 

- Transzparensek, diasorozatok, faliképek, plakátok 

- Applikációs képek: veszélyes, mérgező, gyúlékony anyagok, radioaktív anyagok, 

oxidálószerek 

- Elsősegély készlet az alapvető felszereléssel 

 

Amire szükségünk lenne: 
- az iskola épületében a hulladéktárolók számának növelésére a szelektív hulladékgyűjtés 

érdekében 
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- aktuális környezetvédelmi és egészségügyi szakirodalmi könyvekre, segédkönyvekre, 

munkafüzetekre, DVD anyagokra 

- mérőeszközökre, zajmérőre, szemléltető táblákra 

- az iskolaudvaron udvari padokra, asztalokra, hulladéktárolókra 

 

Az iskola épületének helyzetképe, a javulást szolgáló célok és a változást segítő feladatok: 

 

A helyzetből adódó 

jellemzők 

Célok Tevékenység, feladat 

Nagy forgalom - közlekedési biztonság 

növelése, 

- a kerékpáros és 

gyalogosközlekedés növelése 

- közlekedésbiztonsági 

ismeretek kiemelt tanítása, 

- kerékpárral közlekedők 

számára biciklitároló 

- biztonsági felszerelések 

viselésének ösztönzése 

Zaj - csökkentés - fák, cserjék ültetése 

- speciális ablaküvegek 

légszennyezés - csökkentés - zöldesítés az iskola 

környékén, az iskolakertben, 

- a növények gondozása, 

pótlása, 

- gyomtalanítás 

szemét - tiszta, egészséges 

környezet 

 

- szeméttárolók sűrítése 

- szelektív hulladékgyűjtés, 

- felvilágosító előadások az 

egészségkárosító anyagokról 

és a fertőzési veszélyekről 

- utak sózása helyett 

ásványi őrlemény használata 

Az iskolabelső - tiszta, meghitt környezet - festések, felújítások, a 

dekorációkhoz falitáblák, 

élősarkok, 

- a mellékhelyiségekben 

szappan, WC papír, 

- dohányzásra külön 

helyiség kialakítása, 

- portalanítás, 

- gyakori szellőztetés 

- lábtörlők alkalmazása  

Energia-felhasználás - takarékos fűtés - gázkazán szabályozása, 

-     tető szigetelése 

világítás - egészséges, takarékos 

- természetes fény 

preferálása 

- a hagyományos fénycsövek 

cseréje energiatakarékos, 

kompakt izzókra 

vízfelhasználás - egészséges ivóvíz 

- a vízfogyasztás 

csökkentése 

- víztakarékos öblítés, 

-  csapok karbantartása 

csatorna - a csatorna karbantartása - biológiai lebontók 

alkalmazása 
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- környezetbarát 

takarítószerek alkalmazása 

iskolakert - a tanítás, pihenés, 

felüdülés helye legyen 

 

- a növények gondozása, 

pótlása, 

- csepegtető öntözés, 

- madáretetők kihelyezése 

és gondozása 

Iskolabüfé - egészséges életek, italok - gyümölcslevek és teák 

- joghurtok, sajtok, 

gabonapelyhes édességek 

Az iskola eszközellátottsága - a tanítás-nevelés 

élményközpontúságának 

növelése, 

- az esztétikai érzék 

fejlesztése 

- egészséges személyiség 

kifejlődése 

- a tantermekben digitális 

tábla és számítógép, 

- esztétikus dekorációk, 

falitáblák, 

szemléltetőanyagok, 

- digitális fényképezőgép, 

- az étkező konyháján 

gáztűzhelyek, konyhai 

eszközök a HACCP-nek 

megfelelően, 

- ismeretterjesztő 

folyóiratok, könyvtár, 

médiatár.  

 

 

 

4.Az egészségfejlesztési program megvalósítása 
 

 Tanórai keretek között:  

• természettudományos órák, különösen biológia és egészségtan, kémia 

• osztályfőnöki órák,  

• életvitel, etika órák,  

• testnevelés órák. 

  

 Tanórán kívüli keretek: 

 • egészségnap, takarítási akciók, rendezvények,  

• mindennapos testmozgás, tömegsport,  

• Ady kupa, 

 • Ady napok,  

• sportnap, tanár-diák mérkőzések,  

• túrázás a hegyekben, biciklitúrák 

 

 Egyéb lehetőségek:  

 

Iskola egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő, asszisztens, iskolafogászat)  

Fő feladata a prevenció. Az év eleji- közi szűrésekkel, vizsgálatokkal diagnosztizálni az 

előforduló tüneteket, problémákat és a szükséges terápia mielőbbi alkalmazása. Rendszeres 

konzultáció osztályfőnökkel, szülővel, testnevelővel. Meghívottként részvétel az 

egészségnevelést érintő oktatótestületi értekezleteken, illetve osztályfőnöki órákon. 

Kapcsolattartás háziorvos és iskolaorvos között.  
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Iskolapszichológus  

Az iskolapszichológus feladatait a tanulók személyiségfejlesztése, lelki egészségvédelme, 

továbbá a nevelő-oktató munka hatékonyságának segítése érdekében végzi, közvetlen 

segítséget nyújt az oktatóknak a nevelő-oktató munkához. A gyermekekkel, a tanulókkal 

közvetlenül, egyéni vagy csoportos foglalkozások keretében közreműködik a gyermekek 

beilleszkedését, társas kapcsolatait javító és iskolai teljesítményét növelő intézkedésekben, 

kezeli a tanulóknak a nevelési-oktatási intézménnyel összefüggő személyközi kapcsolati 

kommunikációs és esetlegesen fellépő teljesítményszorongásos tüneteit.  

Képzési Tanács 

A program megvalósításának egyik fontos színtere a Képzési Tanács, hisz a szülők aktív 

részvétele, tevőleges segítése a siker záloga.  

 Diákönkormányzat  

A tanév elején és a tanév közben rendszeres konzultáció a diákok képviselői és a testnevelők 

között a tanévi tömegsportok: - házi bajnokságok és egyéni testmozgásvégzési lehetőségek 

koordinálása 

4.1 A testnevelés szerepe az egészségnevelésben 

 

Az iskolában a testnevelés kapja a legnagyobb feladatot a prevenció során. 

Jogszabályi háttér: 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény 

végrehajtásáról  

46. Az Szkt. 35. § (5) bekezdéséhez 

119. § (1) A mindennapos testnevelést azokon a napokon, amikor közismereti oktatás folyik, 

testnevelésóra megtartásával kell biztosítani. 

(2) A testnevelésóra 

a) sportkörben való sportolással vagy 

b) versenyszerűen sporttevékenységet folytató, sportszervezetben sportoló tanuló, illetve 

képzésben részt vevő személy kérelme alapján a sportszervezet által az adott félévben kiállított 

igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett, legalább heti két órának 

megfelelő edzéssel 

váltható ki. 

(3) Ha a tanuló – választása alapján – a mindennapos testnevelésből heti két testnevelésórát 

sportkörben történő sportolással vált ki, függetlenül attól, hogy a sportkör feladatait a szakképző 

intézménnyel kötött megállapodás alapján diáksport egyesület látja-e el, a szakképző intézmény 

a tanulótól a két sportköri foglalkozáson való részvétel tekintetében sportköri tagdíjat nem 

szedhet. 

120. § (1) A szakképző intézmény a kötelező foglalkozások keretében gondoskodik a 

könnyített testnevelés és a gyógytestnevelés megszervezéséről. 

(2) A tanulót, ha egészségi állapota indokolja, az iskolaorvosi, szakorvosi szűrővizsgálat 

alapján könnyített testnevelés- vagy gyógytestnevelés-órára kell beosztani. Az orvosi 

szűrővizsgálatot – kivéve, ha a vizsgálat oka később következik be – május tizenötödikéig kell 

elvégezni. Az orvos által vizsgált tanulókról a szakképző intézménynek nyilvántartást kell 

vezetnie, amelyben fel kell tüntetni a felvételi állapotot és az ellenőrző vizsgálatok eredményét. 

(3) A könnyített testnevelésórát az iskolaorvosi, szakorvosi vélemény alapján a testnevelésóra 

vagy a szakképző intézmény által megszervezett külön foglalkozás keretében úgy kell 

biztosítani, hogy a mindennapos testnevelés ezekben az esetekben is megvalósuljon. 

(4) A gyógytestnevelés-órákat a pedagógiai szakszolgálat feladatainak ellátására kijelölt 

nevelési-oktatási intézményben kell megszervezni legkevesebb heti három, de legfeljebb heti 
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öt foglalkozás keretében. Ha a tanuló szakorvosi javaslat alapján a testnevelésórán is részt 

vehet, akkor számára is biztosítani kell a mindennapos testnevelésen való részvételt. Ebben az 

esetben a gyógytestnevelés- és a testnevelésórákon való részvételnek együttesen kell elérnie a 

heti öt órát, ezek arányára az iskolaorvos, a szakorvos tesz javaslatot. 

(5) Fel kell menteni a tanulót a testnevelésórán való részvétel alól, ha mozgásszervi, 

belgyógyászati vagy egyéb, szakorvos által megállapított egészségkárosodása nem teszi 

lehetővé a gyógytestnevelés-órán való részvételét sem. 

(6) Ha a tanuló 

a) csak gyógytestnevelésórán vesz részt, értékelését a gyógytestnevelő, 

b) gyógytestnevelés és testnevelésórán is részt vesz, értékelését a testnevelő és a 

gyógytestnevelő együtt végzi. 

121. § A tanulók fizikai állapotára és edzettségére vonatkozó méréseket a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 

31.) EMMI rendelet [a továbbiakban: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet] 81. §-a és 4. 

melléklete szerint kell végezni. 

Tanulóink fizikai állapotának felmérésére és nyomon követésére testnevelőink az évenkénti 

NETFITT országos méréseket végzik el, s annak eredményei alapján fejlesztik a tanulókat. 

 

4.2 Egészségnevelési célok és feladatok a testnevelés tantárgyban  

 

Az iskolai testnevelés célja, hogy az intézmény egész nevelő-oktató munkájának részeként a 

sportágak és játékok felhasználásával úgy segítse elő a tanulók nevelését, hogy képesek 

legyenek alkotó, hasznos munka végzésére, edzettségük és egészségük megszerzésére és 

hosszú távú megőrzésére. Rendelkezzenek az öntevékeny, meggyőződésen alapuló egészséges 

életmód kialakításához szükséges alapvető ismeretekkel. Ehhez elengedhetetlen fontosságú, 

hogy a diákok legyenek tudatában annak, hogy a különböző sportgyakorlatok milyen hatásokat 

fejtenek ki szervezetükben. Tudják és értsék, hogy milyen edzésmódszert kell végezniük 

kitűzött céljaik elérése érdekében. Tudatosítani kell bennük a helyes táplálkozásra és életvitelre 

vonatkozó alapelveket és kritériumokat, hiszen az egészséges táplálkozás és a helyes életvitel 

egységes megvalósulása mindenképpen szükséges. A diákok értsék és tapasztalják meg a 

szabadtéri foglalkozásokon keresztül, hogy a környezetszennyezés az egészségre veszélyes.  

A sportgyakorlatok révén elérhető sokoldalú élettani hatások kiaknázásával segítse, hogy az 

iskolai tanulmányaikat befejező tanulók egészségesek, testileg jól fejlettek, a mozgásos 

terheléssel és az időjárással szemben ellenállóak és edzettek legyenek.  

Kiemelt feladat a helyes testtartás tudatos kialakítása, a testi deformitások megelőzése, javítása. 

 

A testnevelők feladata 

 

A testnevelők munkakörüknél fogva képesek a tanulók életvitelének helyes irányba való 

befolyásolására s, ezáltal játszanak jelentős szerepet a morális értékek kialakításában. A 

viselkedése mindenkor legyen példamutató. A testnevelők nemcsak a fiatal személyekért 

felelősek, hanem azért az intézményért is, amelynek a tanulókkal együtt a tagja, képviselője.  

Kiemelt feladatuk a káros szenvedélyekkel kapcsolatos felvilágosító munka. Ahhoz, hogy ez 

megvalósulhasson, szükséges a testnevelők, oktatók és a szülők ilyen irányú felkészülése, 

felkészítése és szoros együttműködése. 

A testnevelőknek ki kell alakítani a diákokban és felnőttekben azt a meggyőződést, hogy a 

rendszeres sportolás, testmozgás az egészség megőrzésének fontos eszköze, egyben a 

szabadidő felhasználásának kulturált, szórakoztató formája is. Fejlessze az erkölcsi 
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tulajdonságokat (bátorság, fegyelmezettség, határozottság, önuralom, önbizalom, tolerancia, 

együttműködés), formálja a közösségi magatartásokat. Fejlessze a szép mozgás iránti érzéküket 

és szoktassa őket a helyes mozgásra. Tudatosítsa bennük, hogy a mozgásnak nincs alternatívája. 

 

4.3 A mentálhigiénés programok és tevékenység keretei 

 

Szemléleti kerete és vezérfonala: - az egészség-megőrzésre, betegség-megelőzésre helyezzük a 

fő hangsúlyt. 

Az életkornak megfelelő testi - lelki önismeret birtokában hozott helyes döntés - ami belső 

elhatározáson alapszik -, a leghatásosabb módja annak, hogy bármilyen anyaghoz, droghoz 

vagy tevékenységhez kötődő káros szokás, szenvedély kialakulását megelőzzük. 

Az ehhez szükséges készségek, képességek kialakításához, fejlesztéséhez kívánunk segítséget 

nyújtani a gyerekek és a felnőttek számára egyaránt. 

A foglalkozások elsősorban osztályfőnöki órák, valamint délutáni fakultatív órák, DÖK- napok 

programjai keretében zajlanak. 

Időkeretek: az egyes témakörök minimális idő igénye - 2 óra. Ezen felül - egyedi igények 

alapján - plusz órák tervezhetők. Különösen az önismeret, konfliktuskezelés, relaxáció, 

tanulásmódszertan témakörökben javasolt a minél nagyobb óraszám. 

 

Mérés-értékelés-visszacsatolás: 

A mérés-értékelés különböző tesztek, illetve a NETFITT országos program segítségével, 

melynek eredményei visszacsatolásként meghatározzák az egészségfejlesztési terv 

hatékonyságát és fejleszthetőségének területeit. 

Az egészségfejlesztési program által megvalósult pozitív eredmények megerősítik az iskola 

közösségét, gyengítik, és lassan megszüntetik a társadalmi előítéleteket tanulóinkkal szemben.  


