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Intézményi adatok 
 

Megnevezés Adatok 

Az intézmény neve Esztergomi Kolping Katolikus Szakképző Iskola 

Székhelye 2500 Esztergom, Petőfi Sándor u. 22. 

Telephelye 2500 Esztergom, Budai Nagy Antal u. 22. 

Fenntartó 
Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet 
1134 Budapest, Huba u. 6. 

Az intézmény típusa Szakképző iskola 

Az intézmény jogállása 
Önálló jogi személy,  
egyházi fenntartású köznevelési intézmény 

Gazdálkodása Önállóan gazdálkodó 

Alapfeladatai 

 szakképző iskolai szakmai oktatás 

 a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos 
nevelési igényű tanulók (Szkt. 7. § 5.) iskolai nevelése-
oktatása, aránya a szakképző iskolai oktatásban 
maximum 30% 

Az alapító okirat kelte 1994. január 15. 
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Igazgatói bevezető köszöntő 

 
Tisztelt Olvasó! 
 

Köszöntöm Önt az Esztergomi Kolping Katolikus Szakképző Iskola nevében.  Kérem, tekintse át 

Szakmai programunkat annak érdekében, hogy még jobban megismerje iskolánk életét, remélve 

azt, hogy miután tájékozódott munkánkról, támogatóink között tudhatjuk majd.  

Az iskola gyökerei 

Iskolánk névadója, Adolph Kolping 1813-ban született Köln mellett, szegény sorsú nagycsaládos 

környezetben. A 24 éves iparos legény ösztöndíjjal kezdett gimnáziumi tanulmányokat, 28 évesen 

pedig teológiai tanulmányokat folytatott. A nagytehetségű, karizmatikus pap, író, szervező és 

vezető látta az iparos legények kiszolgáltatott és reménytelen helyzetét, ezért életét az ő 

felkarolásuknak szentelte. A szeretet társadalomformáló erejébe vetett hitétől ösztökélve 

összegyűjtötte a társadalom peremére szorult iparos legényeket és képezte, nevelte őket, 

szállásukról gondoskodott.  

Az első katolikus legényegylet 1846-ban alakult Németországban. Hazánkban 1856-ban 

személyesen Kolping alapította a pesti belvárosi plébánián az első katolikus legényegyletet.  

Magyarországon 500 egylet működött. A katolikus legényegylet a náci üldözés miatt 

kényszerűségből családi egyletté vált, és neve névadójáról Kolpingra változott. Mára szinte az 

egész világon elterjedt a kolpingi eszme, legerősebb Európában és Amerikában. A mai egyházi 

egyesület programja a hit, a közösség, a szakmai megbízhatóság, az öröm fogalmai köré épül. 

Az Esztergomi Kolping Család Egyesület biztosította az iskola részére az őseik által felépített 

ingatlant, amit a Német Kolping Szövetség segítségével, közreműködésével korszerű iskolává 

alakíttatott a Kolping Oktatási és Művelődési Alapítvány (KOMA) 1994-ben, mint beruházó, 

német pénzen. A színvonalas berendezés, felszerelés szintén német támogatásból származik. A 

Kolping Oktatási és Művelődési Alapítvány 1999-ig irányította fenntartóként iskolánkat, azóta  a 

Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet (KOSZISZ) a fenntartónk.  

Kezdetben csak felzárkóztatásra és pályaorientációra építettük az oktatást, 70 férőhelyen, 108 

tanulóval, akik hátrányos helyzetű, rossz szociális háttérrel rendelkező, csonka családból érkező, 

érzelmileg sérült gyerekek voltak.  

A következő tanévben (1995/1996) tanulóink kérésére – akik továbbra is szerettek volna nálunk 

maradni – szakmunkásképzést indítottunk, majd az 1996/1997-es tanévben, a megyében elsőként, 

kísérleti jelleggel beindítottuk a 9–10. osztályt a szakképző évfolyamok előtt. 

 

 

 

 



8 

 

Küldetésnyilatkozat 

 

Iskolánk feladata, hogy elősegítse a tanulási nehézséggel küzdő, szociálisan hátrányos helyzetű, 

veszélyeztetett, segítő családi hátteret nélkülöző, sajátos nevelési igényű tanulók testi-lelki-

szellemi fejlődését, szakmai kibontakozását és számukra a szakmunkás bizonyítvány 

megszerzését.  

Célunk, hogy segítséget nyújtsunk diákjainknak a szakmaválasztás felelős döntéséhez. Ehhez 

adott az iskola jó felszereltsége és a folyamatos eszköztár-bővítés. Olyan személyiségjegyeket 

igyekszünk kialakítani tanulóinkban, amelyek segítségével képesek a tisztességes munkára, a 

magasabb szintű szakmai ismeretek elsajátítására, felelős, szabad és erkölcsileg helyes döntések 

meghozatalára. Tiszteljék mások gondolkodását, életmódját! Érezzék át mások helyzetét, és 

tanúsítsanak segítőkészséget! Ebben az oktatói példamutatás, toleráns magatartás, 

gyermekközpontú szemlélet elengedhetetlen.  

Az iskola szellemisége Adolph Kolping eszméire épül: olyan hasznos polgárokat nevelni, akik 

képesek keresztényként helytállni a munkában, a hivatásban, a családban és a társadalomban. 

Intézményünk tanulója lehet bármilyen vallású, felekezetű és felekezeten kívüli fiatal, aki 

elfogadja iskolánk szellemiségét és házirendjét. 

Nagy veszélyt jelent iskolánk számára a demográfiai csökkenés, az évek óta csökkenő 

diáklétszám. Gondot jelent a nem megfelelő családi háttér, amely miatt a káros szenvedélyekben 

szenvedők aránya is jóval nagyobb, mint más iskolákban (dohányzás és alkoholfogyasztás). Ezek 

leküzdéséhez az első lépés a jó iskolai légkör kialakítása, és az oktatók egymás iránti nyílt, őszinte, 

segítőkész viszonya, melyre nap, mint nap törekszünk. 

Szeretnénk, ha minden oktatónk felvállalná Adolph Kolping szellemiségét és iskolánk sajátos 

arculatát, átérezné a személyes példamutatás jelentőségét, hiszen egész személyiségünkkel 

nevelünk. Hivatásnak tekintjük munkánkat. Fontos tulajdonságnak tartjuk a szakmai 

felkészültséget, a pontosságot, a rendszerességet, a kiszámíthatóságot, a következetességet és 

mások tiszteletét. A közösen meghatározott célokra, feladatokra és az ezek megvalósításához 

szükséges következetességre kell nagyobb figyelmet fordítanunk. 
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Az iskola képzési szerkezete 
 

 

Szakképző iskolai szakmai oktatás nappali munkarendben, 

2020. szeptember 1-től, felmenő rendszerben 

Ágazat Feladat Az ágazatra beiskolázható létszám 

Élelmiszeripar szakképző iskolai szakmai oktatás 24 

Építőipar szakképző iskolai szakmai oktatás 17 

Szociális szakképző iskolai szakmai oktatás 48 

Turizmus-vendéglátás szakképző iskolai szakmai oktatás 72 

Kifutó szakközépiskolai képzések, nappali munkarendben 

Szakmacsoport Ágazat 
Szakképesítés  

megnevezése 

Szakképesítés 

azonosító száma 
Munkarend 

Évfolyamok 

száma 

2. 

Szociális szolgáltatás 

III. 

Szociális 

Szociális 
gondozó és ápoló 

utolsó évf. végez:  

a 2021/2022. tanévben 

34 762 01 nappali 
10–11.  

szakmai 
évf. 

18. 

Vendéglátás-turisztika 

XXVII. 

Vendéglátóipar 

Cukrász 
utolsó évf. végez:  

a 2021/2022. tanévben 
34 811 01 nappali 

10–11.  
szakmai 

évf. 

18. 

Vendéglátás-turisztika 

XXVII. 

Vendéglátóipar 

Pincér 
utolsó évf. végez:  

a 2021/2022. tanévben 
34 811 03 nappali 

10–11.  
szakmai 

évf. 

18. 

Vendéglátás-turisztika 

XXVII. 

Vendéglátóipar 

Szakács 
utolsó évf. végez:  

a 2021/2022. tanévben 
34 811 04 nappali 

10–11.  
szakmai 

évf. 
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A Szakmai program törvényi háttere 
 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

 2019. évi CII. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

módosításáról 

 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 

 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 

 Az Országos Képzési Jegyzékről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet 

 A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 

 A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Kormányrendelet 

 A Kormány 319/2020. (VII. 1.) Kormányrendelete a szakképzésről szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Kormányrendelet módosításáról 

 A „SZAKKÉPZÉS 4.0 – A szakképzés és felnőttképzés megújításának középtávú 

szakmapolitikai stratégiája, a szakképzési rendszer válasza a negyedik ipari forradalom 

kihívásaira” című stratégia elfogadásáról és végrehajtása érdekében szükséges 

intézkedésekről szóló 1168/2019. (III. 28.) kormányhatározat 

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

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

 110/2012. (VI. 4.) Kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról 

 A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI 

rendelet módosításáról szóló 23/2013. (III. 29.) EMMI rendelet 4. melléklete [11. 

melléklet az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelethez]: Kerettantervek a sajátos nevelési 

igényű tanulókat oktató nevelési-oktatási intézmények számára 

 A 2020-as NAT-hoz illeszkedő kerettantervek 

 Irányelvek a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásához 

 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

 2011. évi CCVI. törvény a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházak 

jogállásáról 

 Képzési és kimeneti követelmények 

 A szakképzésben kötelezően alkalmazandó programtanterv 

 A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI 

rendelet módosításáról szóló 23/2013. (III. 29.) EMMI rendelet 4. melléklete [11. 

melléklet az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelethez]: Kerettantervek a sajátos nevelési 

igényű tanulókat oktató nevelési-oktatási intézmények számára; Kerettanterv a speciális 

szakiskolák számára 

 14/2013 (IV.05) NGM rendelet 

 2015. évi LXV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

módosításáról 

 A szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet 

 22/2016. (VIII. 25.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának 

rendjéről szóló 51/2012.(XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról 

 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

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

 Szakmajegyzék a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 1. számú melléklete a 

12/2020. (II. 7.) Kormányrendelethez  

 ENSZ Gyermekjogi Egyezmény (1989. november 20.) 
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 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásáról 

 326/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet az oktatási igazolványokról 

 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 

 A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás 

rendjéről szóló 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet 

 

Egyéb szabályozók: 

 Alapító okirat 

 Működési engedély 
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A Szakmai program hatálya 
 

A Szakmai program időbeli hatálya  
 

Az elfogadott és jóváhagyott szakmai program a kihirdetés napján lép hatályba és határozatlan 

időre szól. Ezzel egy időben hatályát veszti az előző szakmai program.  

Felülvizsgálata: évenként, illetve jogszabályváltozásnak megfelelően. 

Módosítása: az iskolaigazgató hatásköre, kezdeményezheti az oktatói testület. 

 

A Szakmai program személyi hatálya kiterjed: 
 

 Az iskolával jogviszonyban álló minden oktatóra és a pedagógiai munkát közvetlenül 

segítőkre. 

 Azon személyekre, akik az intézménnyel jogviszonyban nem állnak, de részt vesznek 

az iskola feladatainak megvalósításában. 

 A szülőkre (azokon a területeken, ahol érintettek).  

 

A Szakmai program területi hatálya kiterjed: 
 

 Az iskola területére. 

 Az iskola által szervezett – a szakmai program végrehajtásához kapcsolódó – iskolán 

kívüli programokra.  
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I. Nevelési program 

 

1.  A szakmai oktatás pedagógiai alapelvei, értékei, céljai,   

 feladatai, eszközei, eljárásai 
 

Alapelvek és értékek 

Nevelésünkben Adolph Kolping eszmeisége vezérel bennünket! 

A Kolping-mű arra akarja képessé tenni tagjait, hogy keresztényként a világban és ezáltal 

foglalkozásukban, a házasságukban és a családban, az Egyházban, a társadalomban és az államban 

megállják a helyüket, hogy segítséget nyújtsanak egymásnak és a társadalomnak. 

A katolikus iskolákra vonatkozó alapelveket a pápai iránymutatás és a Magyar Kolping Szövetség 

elvárásrendszere határozza meg: 

– „A lelkiismeretből fakadó becsületesség az első számú személyes erény, és ezért 

egyszersmind az első társadalmi erény is.”  

– „A szakmai kiválóság nyújtja a szilárd alapot ahhoz a belső elégedettséghez és az igazi és 

jogos öntudathoz, amely az embert kitünteti és a világ megbecsülésével jár, amire 

tulajdonképpen mindenkinek szüksége van.” 

– „Ha valakinek egy ügy a szívén fekszik, akkor szívesen megtanulja mindazt, ami ezt az 

ügyet szolgálja. Áldozatot hoz azért, ami az ügyet előbbre viszi, mert szívét a szeretet 

irányítja, és az ügy iránti szeretet a legjobb tanítómester.” 

– „Az ember igazi értékét és jelentőségét a szíve és kedélye adja meg, nem pedig az esze. Az 

észre, amivel valaki rendelkezik, sokan igényt tartanak, de azért a szíve miatt szeretik az 

embert.” 

–  Törekszünk a keresztény szellemiség megvalósítására. 

–  Tanulóinkat fegyelemre, tisztességre, kölcsönös megbecsülésre, az emberi méltóság 

tiszteletére neveljük. 

Célok  
 

 Az iskolánkban tanuló 14–25 év közötti fiatalok harmonikus, teljes, sokoldalú 

személyiségfejlesztése, képességeik legmagasabb szintű kibontakoztatása. 

 A tanulók megóvása az elkallódástól, első szakmához juttatásuk, munkába állításuk, 

beillesztésük a társadalomba. 

 A tanulási motiváció felkeltése, az alapismeretek rendszerezése, kiegészítése, 

stabilizálása, az alapkészségek fejlesztése.  



14 

 

 A szakmai évfolyamok befejezése után legyenek képesek sikeres szakmai vizsgát tenni. 

Tudásuk, képességeik feleljenek meg a munkába állásuk idején támasztott elvárásoknak, 

követelményeknek. 

 Katolikus iskolánkban kitüntetett helyet foglal el a hitoktatás. Ennek elsődleges célja a 

meghívás, a hit ébresztése, a diákok személyes istenkapcsolatra vezetése. A megtanult 

hittételek csak megalapozott és megélt istenkapcsolatban nyernek értelmet.  

 Tiszteljék a szakmai tudást, szeressék szakmájukat, valósuljon meg az „Isten áldja a tisztes 

ipart!”  köszöntés által kifejezett elv! 

Feladatok, eszközök és eljárások 
 

 Nagy figyelmet kell fordítanunk tanulóink személyiségfejlesztésére, az anyanyelv igényes 

használatára, a tanulók érzelmi kultúrájának gazdagítására, erkölcsi tudatosságuk 

erősítésére. 

 Ki kell fejlesztenünk a tanulókban saját egészségük, az emberi környezet és a természet 

megóvására irányuló felelősségérzetet, igényt arra, hogy munkatársaikkal együttműködők 

legyenek, egyenrangú, szolidáris viszonyt alakítsanak ki, teremtsék meg a közösségi és az 

egyéni érdekek, értékek egyensúlyát. 

 Lehetővé kell tenni számukra a korábban kialakult tudásbeli és szociális hátrányok 

felszámolását. 

 Feladatunk, hogy a tanulók munkatapasztalataik és munkakultúrájuk révén képesek 

legyenek beilleszkedni a termelési, illetve munkakörnyezetbe, fejlődjék bennük az 

igényesség munkájuk eredményessége, minősége iránt, és alakuljon ki a munkájukkal 

kapcsolatos felelősségérzet. 

 Differenciált pedagógiai eljárásokkal rendszerezzük az általános iskolai ismereteiket, 

pótoljuk a hiányokat, új ismereteket adjunk át, zárkóztassuk fel a gyengébb képességű 

tanulókat a továbbhaladáshoz szükséges szintre. 

 Nevelésünk nagy feladata, hogy a hamis értékeket valóban negatívakká tudjuk tenni, és 

diákjaink személyiségét helyes irányba tudjuk terelni, s ezáltal a pozitív személyiségideált 

megközelíteni. 

 

2. Hitéleti elvárások és ajánlások 
 

A KOSZISZ intézményei egyházi fenntartású intézmények, ezért iskolánk nevelési programja a 

katolikus iskolákra vonatkozó egyházi előírásokra, javaslatokra épül. Alapvető útmutatást ad erre 

vonatkozólag a Katolikus Nevelés Kongregációja (Róma, 1977). 

Bevezetőjében a következőket olvashatjuk: „A nevelés sajátos területén a nevelési tevékenység 

köre kitágult: összetettebb és szakosítottabb lett. Elengedhetetlenül szükséges, hogy a katolikus 

iskola hatékonynak, meggyőzőnek és időszerűnek bizonyuljon. Missziós lendületre van szükség, 

ezt kívánja az evangelizáció alapvető kötelezettsége: megkeresni az embert ott, ahol van, hogy 

átadja neki az üdvösség ajándékát. A katolikus iskola a teljes emberi személyiség nevelésének 

helye, ahol világos nevelési tervének alapját Krisztusban veti meg, kialakítja egyházi és kulturális 

azonosságát: küldetését a nevelői szeretet révén; elkötelezettségét a társadalom szolgálatában; a 

nevelői közösséget jellemző nevelési stílust.” 

A katolikus iskolák örömeit és nehézségeit így foglalja össze: „A katolikus iskola érzékeny, finom 

gondoskodást adott, amellyel a családok lelki megerősítését végezte a szülők és gyermekek közt. 

De ennél is többet tettek azzal a közvetlen, mély érzékenységgel és lelki finomsággal, amellyel a 



15 

 

»meggyengült« vagy »szétesett« családokat támogatták, és amelyre főleg a fejlett országokban 

van szükség.” 

A katolikus iskolát is érzékenyen érintik azok a megoldásra váró kérdések, amelyek a harmadik 

évezredben sokasodnak. A katolikus iskola is olyan gyermekekkel és fiatalokkal találkozik, akik 

a jelen nehézségeit megélik. Szembesül tanulóival, akik nem képesek erőkifejtésre, 

áldozathozatalra és kitartásra, és akiknek az értékek megvalósítására még családjukban sincsenek 

példaképeik. Egyre gyakoribb a közömbösség a gyakorló vallásos élet iránt, sőt a vallási és 

erkölcsi nevelés teljes hiánya. Ehhez járul számos tanulóban és családjában az érdektelenség az 

erkölcsi és vallási nevelés iránt, oly mértékben, hogy a katolikus iskolától is csak a jó diplomát, 

legfeljebb a minőségi oktatást és a szakmai képesítést igénylik. Az ilyen légkörben a nevelő 

elkedvetlenedik, és ez hozzájárul ahhoz, hogy személyiségében egyre nehezebben tudja egységbe 

foglalni oktató és nevelő önazonosságát. 

A Katolikus Nevelés Kongregációja „Kitekintés a jövőbe” címmel határozza meg a katolikus 

iskolák feladatait: „A katolikus iskolának képesnek kell lennie arra, hogy a tudásnak olyan 

eszköztárát adja a fiataloknak, amelyek birtokában megtalálják helyüket abban a világban, 

amelyet a technikai és tudományos ismeretek határoznak meg. Ugyanakkor azonban, sőt, azt 

mondhatjuk: elsősorban szilárd keresztény nevelést kell adnia. Meggyőződésünk szerint tehát, ha 

a katolikus iskola olyan nevelő intézménnyé kíván lenni, amely meg tud felelni a mai 

kihívásoknak, akkor néhány alapvető tulajdonságát kell megerősítenie.”  

Melyek ezek a tulajdonságok? Az erre adott válaszok a következők:  

Az emberi személy és annak nevelése 

A katolikus iskola olyan intézmény, amely a személyiség javáért tevékenykedik, s ezért az emberi 

személyek iskolája. Az emberi személyiség anyagi és lelki igényével központi helyet foglal el 

Jézus tanításában, ezért annak kibontakoztatása a katolikus iskola legfőbb célja. Az Egyház a 

katolikus iskola működésével elkötelezetten törekszik az embert teljes mivoltában alakítani, hogy 

ellássa az összes emberi érték teljességével, és így Krisztussal egységbe kapcsolja. Ez a tudat a 

személyt a katolikus iskola pedagógiai programjának középpontjába állítja, erősíti 

elkötelezettségét a nevelésre, s arra képesíti, hogy erős személyiségeket neveljen. 

A katolikus iskola az Egyház szívében 

Az iskola a keresztény nevelés kiváltságos területeként vesz részt az Egyház evangelizációs 

küldetésében. Ebben a tekintetben a katolikus iskolák egyszerre területei az evangelizációnak, a 

teljes ember formálásának, az inkulturációnak és a különböző vallású és társadalmi helyzetű 

fiatalok közti eleven párbeszéd elsajátításának. Az iskola egyházi jellege az oktatási intézmény 

szíve. Iskolai tevékenysége igazi egyházi szolgálat, amelyben harmonikusan ötvöződik a hit, a 

kultúra és az élet. Újból meg kell erősíteni azt a tényt, hogy ez az egyházi jelleg nem csupán egyik 

járulékos eleme a katolikus iskolának, hanem sajátos megkülönböztető minősége, amely minden 

pillanatban alakítja a nevelő tevékenységét, sőt azonosságának alapja és küldetésének lényege. 

Az oktató testület minden tagjának törekednie kell arra, hogy ezt a távlatot erősítse. 

A kultúra és a katolikus iskola 

A katolikus iskola természetéből adódik nevelési programjának egyik legeredetibb eleme: a 

kultúra és a hit szintézise. Hiszen a tudás a hit fényében bölcsességgé nemesül, és világnézetté 

alakul. A különböző tantárgyak nemcsak a tudás megszerzését célozzák, hanem értékeket 

közvetítenek, és igazságokat fedeztetnek fel. A felkészült és egységes meggyőződésű oktatók a 

tudás és az élet mestereiként mintegy megjelenítői, még ha tökéletlenül is, de vonzóan az egyetlen 

Mesternek. E nevelési program megvalósításában mindegyik tantárgynak saját tudományága 

törvényei szerint kell hozzájárulnia a személyiség teljes érettségének kialakításához. 
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Az oktatásra sürget a szeretet 

A katolikus iskola sajátos jegye, hogy mindenki iskolája. A történelem tanúsága szerint a katolikus 

nevelő-oktató intézmények azért jöttek létre, hogy feleletet adjanak a szociálisan és gazdaságilag 

hátrányos helyzetben lévő társadalmi csoportok szükségletére. 

A fiatalok nem találják életük értelmét, és szenvednek az eszmények hiánya miatt, nem ismerik a 

hit szépségét. Felbomlott és szeretetre képtelen családokból származnak, s gyakran anyagi és lelki 

nyomorban élnek. Így rabszolgáivá válnak egy olyan társadalom bálványainak, amelyek csak a 

munkanélküliség és a peremre szorultság jövőképét festik számukra. Az ilyen szegények felé 

fordul ma szeretetével a katolikus iskola. Ezzel a szenvedélyes szeretettel akarja felajánlani 

mindenkinek, főleg a legszegényebbeknek és a peremre szorultaknak egy olyan nevelés 

lehetőségét, amely munkára képesít, valamint emberi és keresztény képzést jelent. 

A katolikus iskola a társadalom szolgálatában 

A katolikus iskolát nem lehet úgy tekinteni, mint a többi nevelési intézménytől elhatárolt idegen 

testületet, hanem mint a társadalom egészébe ágyazott intézményt. Példának és ösztönző erőnek 

kell lennie más nevelési intézmények számára az egyházi nevelés előőrseként. Közszolgálatot lát 

el, s bár világosan és határozottan a katolikus hit távlatai szerint tevékenykedik, még sincs csupán 

a katolikusoknak fenntartva, hanem nyitva áll mindazok számára, akik értékelik és elfogadják a 

minőségi nevelés célkitűzéseit. A katolikus iskolák az állami iskolákhoz hasonlóan közfeladatot 

látnak el, és ezzel biztosítják a kulturális és nevelési pluralizmust, valamint mindenekelőtt a család 

jogát annak szabad megválasztásában, hogy milyen irányú nevelést óhajt adni saját gyermekének. 

Ilyen összefüggésben a katolikus iskola békés és építő párbeszédet kezdeményez az állammal és 

a civil társadalommal. A párbeszédnek és az együttműködésnek a kölcsönös megbecsülésre és 

annak elfogadására kell épülnie, hogy elismerik egymás sajátos szerepét az ember közös 

szolgálatában. 

A nevelés stílusa az oktatói közösségben 

A katolikus iskolában a sajátos keresztény légkör megteremtéséért elsődlegesen az oktatók 

felelősek: az oktató testület és minden egyes oktató. 

A nevelői közösségben különlegesen jelentős szerepük van a szülőknek, akik természet adta 

joguknál fogva elsődlegesen felelősek gyermekeik neveléséért. Manapság sajnos ezt az eredendő 

kötelességüket sokan másokra ruházzák át. Az iskolai nevelésnek állandó céljai közé kell tartoznia 

a családokkal való rendszeres találkozásnak és párbeszédnek. 

Erkölcsi elvárások az oktatókkal szemben 

A fiatalok nevelése felelős, örök életre szóló feladat. Üdvösségre nevelünk, minden más ezután 

következik. Ahhoz, hogy a tanulók harmonikus, kellő önismerettel, önfegyelemmel rendelkező, 

szépre, jóra fogékony, Istent és embertársait szerető emberekké váljanak, az oktatóknak is ilyenné 

kell lenniük. Az oktatónak nyitottnak kell lennie minden értékre, amelyet beépíthet saját életébe 

és nevelő-oktató munkájába. Elengedhetetlen az önképzés, a megmerítkezés a kultúra 

szépségeiben, amelyek lelki, szellemi töltést adnak a napi munkához. Az oktató számára 

nélkülözhetetlen a folyamatos, elmélyült lelkiélet, amely segítségével erőt meríthet munkájához, 

hálát adhat sikereiért, és hordozhatja a reá bízottakat. 

A fiatalok nevelése elképzelhetetlen a szeretet, az adás vágya és az empátia nélkül. Meg kell 

érezni, melyik diáknak van szüksége szerető, személyes beszélgetésre, és melyiknek határozott 

szigorra. Ezt a munkát csak a fiatal és a családja minél jobb megismerésével lehet lelkiismeretesen 

elvégezni.  
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Az oktató minden pillanatban értéket közvetít, ezért kerülnie kell mindent, ami értéktelen, amely 

az aktuális fogyasztói divatot képviseli, ami csak szórakoztat, de nem nevel, ami üres tudást ad, 

de a személyiséget nem fejleszti, ami Isten helyett valami pótszert akar nyújtani az embereknek. 

Mindezt úgy kell tennie, hogy igazodjon a fiatalok jogos igényeihez, életkori sajátosságaihoz, 

hogy el ne riasszon, hanem magával hívjon. 

Az oktató életének összhangban kell állnia az általa és az iskola által képviselt értékekkel, ezért 

fontos, hogy minden pedagógus pontos, fegyelmezett, alapos munkát végezzen. Konfliktusait 

emberi módon kezelje. Tudjon megbocsátani. Az oktató szavainak és cselekedeteinek mindig 

összhangban kell lenniük egymással, hiszen mindennél nagyobb veszélyt jelent a fiatalok számára 

a hamis tanúságtétel. 

Az intézményben minden olyan oktató taníthat, aki elfogadja annak katolikus voltát, alaposan 

tanulmányozza a keresztény tanítást, és munkája közben nem tesz elmarasztaló, sértő megjegyzést 

az Egyházra és annak tanítására.  

Az oktatók munkájának lényege, hogy tudásukat átadva neveljék, oktassák tanítványaikat. Nem 

egyenként, hanem oktatói testületként. Lényeges egymás munkájának megbecsülése, az 

együttérzés örömben és bánatban egyaránt. A segítő szándékú kritikát minden oktató igyekezzen 

mindig elfogadni, és azt munkájában kamatoztatni. Az oktatói testület legyen egy közösség: 

 ahol mindenki úgy érzi, hogy megbecsülik és számítanak rá, 

 ahol mindenki úgy érzi, hogy elismerik és szeretik, 

 ahol mindenki segítséget és támogatást találhat emberi és lelki életének nehézségeire.  

Az oktatót a tanulók elbírálása során mindig segítőkész szándék vezérelje. Legyen következetes 

és igazságos. A tantárgyi érdemjegyek a tárgyi tudást tükrözzék, és ne befolyásolhassa azt a tanuló 

magatartása.  

Igyekezzen a tanítványaiból is a legjobb eredményt kihozni. A jókat ösztönözze plusz 

feladatokkal, a gyengéket pedig segítse felzárkózni. 

A katolikus iskolában tanító oktató feleljen meg a szakképzettség, a rátermettség és a vallásos 

háttér követelményeinek. A keresztény oktató igyekezzék maga is élő hitű, jóra törekvő, 

elkötelezett lenni. 

Erkölcsi elvárások a diákokkal szemben 

A mai magyar társadalom nagyon sokrétű, így a fiatalok is sokféle hatásnak vannak kitéve. 

Alapvető, hogy elfogadják és befogadják az iskola üdvösségre és felelős tudásra irányuló 

tevékenységét, és ezt tudatosan ne akadályozzák.  

A tanulók első és legfontosabb feladata, hogy igyekezzenek képességeiknek megfelelően tanulni. 

Figyeljenek jobban egymásra, legyenek segítőkészek. Tudják elfogadni egymás személyiségét, 

becsüljék meg az emberi értékeket. Lássák be, hogy mindenki tehetséges valamiben. 

Tiszteljék oktatóikat és a felnőtteket. A tisztelettudó köszönés és udvarias viselkedés legyen 

mindenkor jellemző rájuk. 

A római katolikus vallásnak megfelelő egyházi programokon vegyenek részt. A Házirendet 

mindenkor felelősen tartsák be. 

Diákjaink számára legyen mindig igazi útravaló Adolph Kolping bölcs mondása: „Az élet a hitre 

épül.” 
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Erkölcsi ajánlások szülőknek 

Minden iskola létét, szükségességét a mögötte álló szülők társadalma igazolja. A szülők joga és 

kötelessége, hogy hitüknek megfelelő iskolába járassák gyermeküket, illetve ennek hiányában 

igyekezzenek ilyen iskolát alapítani. Az iskola igazán egyházi szelleme csak akkor születhetik 

meg, ha a szülők is közösséget alkotnak. 

Az iskola a szülőtől megkívánja, hogy elfogadják az iskola katolikus jellegét. Vele 

együttműködően neveljenek, szükség esetén anyagilag is támogassák. A szülői értekezleteken és 

fogadóórákon minél nagyobb számban vegyenek részt. Az iskolával kapcsolatos problémáikat az 

érintettekkel beszéljék meg. 

Lényeges, hogy a szülők okosan szeressék gyermekeiket; vegyék észre értékes tulajdonságaikat, 

fogadják el hiányosságaikat. Hallgassák meg az oktatók javító szándékú tanácsait, és próbálják a 

gyermek érdekében ezeket megszívlelni.  

Az iskola szükségesnek látja, hogy a szülők maguk is fejlődjenek hitben és tudásban, ezzel példát 

mutatva gyermekeiknek.  

 

3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai 
feladatok 
 

Fokozott feladat hárul ránk ezen a területen, mert iskolánk hátrányokkal küzdő diákok képzését 

vállalja. Ebben a munkában a gyógypedagógus kulcsfontosságú szerepet tölt be.  

Feladatok: általános személyiségvédelem, személyiségfejlesztés, zavarszűrés, zavarfelismerés, 

problémakezelés, prevenció. 

Beiratkozásnál és tanév elején történik először a szükségletek, érdeklődési irányok, erősségek 

felmérése, egyenként. 

Felelősök ebben az osztályfőnökök, a gyógypedagógus, az iskolaorvos, a védőnő, az oktatói 

testület, a szülők és a külső szakemberek. 

Módszerek, tevékenységek: 

1. Megfelelő és rendszeres információáramlás a felelősök között. 

2. Kooperáció, konzultáció, módszerátadás, pedagógus csapat. 

3. Személyiségfejlesztő beszélgetések. 

4. Személyiségfejlesztő interjúk. 

5. Önvizsgálat. 

6. Önfeltárás. 

7. Önirányítás-alakítás. 

8. Mintanyújtás (főleg kortárs modellek példája alapján, videofilmekről is). 

9. Megerősítési, alakítási, viselkedésmódosító játéktechnikák. 

10. Hitoktatás. 

11. Felkészítés a pályaválasztásra. 

A megvalósítás területei a diákok személyiségfejlesztésében a fejlesztő órák és foglalkozások, 

osztályfőnöki órák, hittanórák, tanórák, szakmai gyakorlatok, önismereti tréningek, szabadidős 

tevékenységek. 
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Nélkülözhetetlen és folyamatos feladat hárul az oktatói testületre a fenti módszerek általánossá 

tételében. Ezért szükséges az oktatók kiképzése. A hatékony munka megköveteli személyiségünk 

folyamatos „karbantartását” és fejlesztését is. 

LEGFONTOSABB MUNKAESZKÖZÜNK A SZEMÉLYISÉGÜNK! 

A gyakorlati oktatás folyamán több a kötetlenül eltöltött idő az oktatók és a diákok között. Nagy 

az oktatók felelőssége. Az általunk közvetített viselkedési és gondolkodási minta meghatározó a 

munkában, a privát életben, az értékrend kialakításában! Lehetőség van arra is, hogy 

hozzásegítsék a tanulókat a hátrányok, a gátlások, a különbségek leküzdéséhez. 

A nevelés-oktatás tudatosan megtervezett és megszervezett tevékenység. Ennek során ki kell 

művelni a fiatalok személyiségét, vagyis szükséges, hogy átéljék emberi méltóságukat és – 

szabadságuk következményeként – a felelősségüket. 

Fontos feladat a motiválás: egy hosszú fejlődés révén az indítékoknak egyre személyesebbeknek, 

egyre bensőbbeknek kell lenniük. Ki kell alakítani a kötelességek és jogok egyensúlyát, úgy, hogy 

a kötelességtudat ne billenjen át aggályoskodásba, görcsösségbe; s a jogok az emberi méltóságot 

biztosítsák, de úgy, hogy nagylelkűen tartsák tiszteletben mások jogait is. 

A nevelés-oktatás tárja fel az egyén és a közösség egymásra utaltságát. Segíteni kell a fiatalokat 

abban, hogy elkerüljék az individualizmus és a kollektivizmus zsákutcáit, mert mindkettő az 

önfeladás kísérlete. Akár önállóságuk, akár kapcsolataik sérülnek, egész személyiségük torzul. 

 
Személyiségfejlődés és terhelés 

Ha a terhelés nagyon kicsi, a személyiség nem fejlődik, hanem szétesik. Van egy optimális 

terhelés, amikor a személyiség fejlődése a lehető legnagyobb.  

Kisebb túlterhelés esetén a személyiség fejlődik ugyan, de az optimális terheléshez képest csak 

kisebb mértékben. Nagyobb túlterhelés esetén a személyiség károsodik, s ez a károsodás 

irreverzibilissé is válhat. Érzékenyebb idegrendszerű tanulóknál túlterhelés esetén hamarabb 

következik be a személyiség károsodása.  

Az iskola komoly felelőssége a tanulók számára az optimális terhelés biztosítása. A szélsőségek 

(alulkövetelés, túlkövetelés) egész életre szóló visszamaradást is okozhatnak. 

 

A diákokban kialakítandó személyiségideál 

Gyermekideálunk: 

 Legyen nyitott, de ha zárkózott, igyekszünk megnyitni. 

 Legyen eleven, de ha csöndes, igyekszünk bátorítani. 

 Legyen magabiztos, de ha bizonytalan önmagában, segítünk önbizalmat ébreszteni benne. 

 Legyen kedves, de ha morcos, akkor kedvességgel közeledünk hozzá. 

 Legyen barátkozó természetű, de ha magányos, igyekszünk magányát oldani. 

 Legyen szorgalmas, de ha lusta, igyekszünk kedvet ébreszteni benne a tanulás iránt. 

 Legyen okos, de ha nem annyira az, keresünk benne más értéket. 

 Legyen tisztelettudó, de csak akkor, ha a tiszteletet meg is érdemeljük. 

 Legyen kitartó, de ne legyen önfejű. 

 Legyen ambiciózus, de ne legyen törtető. 

 Legyen együttműködő, de ne legyen konformista. 

A nevelés célja, hogy a diákok személyisége helyes irányba fejlődjön, alakuljon. E munka során 

egyes tulajdonságokat erősíteni kell, míg másokat lefaragni, helyére tenni. A nevelő előtt mindig 

ott lebeg egy személyiségideál, amit igyekszik minél jobban megközelíttetni diákjaival a nevelés 
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során. Minden fiatalban más értékeket lehet felfedezni, mást kell kidomborítani. Így az általános 

emberi értékeken túl mindig szem előtt kell tartani a csak arra a fiatalra jellemző értékeket is. Így 

kialakul egy személyes nevelési ideál, amely felé a nevelésnek tartani kell. 

Az emberi személyiség kialakulása a gyermekkortól kezdve a kamaszkoron át az ifjú korig hosszú 

folyamat. Minden kornak megvan a maga jellemzője mind érdeklődésben, mind emberi 

példákban, mind olyan értékekben, amelyekre érzékeny. A nevelőhöz való viszony is sokat alakul 

a kezdeti feltétlen elfogadástól a tagadáson át az egyenrangú felebaráti kapcsolatig. 

Nagyon fontos: 

 a hitre, reményre, szeretetre nevelés; 

 a helyes önértékelés, amely se nem túlozza el, se nem becsüli le értékeit; 

 az értékek felismerése, megbecsülése és a mellettük való kiállás; 

 józan, megfontolt ítélőképesség; 

 a mások felé való nyitottság, befogadóképesség; 

 a saját akaratunkról való lemondás mások érdekében; 

 a szelídség; 

 az alázat; 

 a türelem;  

 az alaposság; 

 a mértékletesség; 

 a bűnbánat, amelynek mentesnek kell lennie a kóros önmarcangolástól; 

 a megbocsátás; 

 a belső csendre, elmélyülésre való igény; 

 hűség Istenhez és embertársainkhoz; 

 felelősség magunk, mások és a teremtett világ iránt. 

Ezt fejezi ki a szeretetparancs hármas egysége: szeretni Istent, szeretni embertársaimat, mint saját 

magamat. Akiben ezek a tulajdonságok megerősödnek, az fogékony lesz a szentre, az igazra, a 

jóra és a szépre. 

A katolikus iskolának kötelessége vállalni a tanulók személyiségének keresztény szellemi 

formálását – „ma különösen, hiszen számot kell vetnünk azzal, hogy a család és a társadalom e 

téren nem teszi meg, ami rajta áll.” (KNK, 1977.) 

 

Iskolánk feladata: 

 Segítse elő az egyéni életélmények szerzését, az egyéni képességek kibontakozását, a 

hitélet erősítését szolgáló programokban: lelkigyakorlatokban, az órai munkában és a 

tanórán kívüli tevékenységekben (szakkörökön, kirándulásokon). 

 Fejlessze a tanulók problémamegoldó gondolkodását, az összefüggések felismerését, a 

morális kérdések megítélését osztályfőnöki órákon és a tantárgyak tananyagának 

elsajátítása során. 

 Teremtsen a diákok számára életkoruknak megfelelő formájú és jelentőségű döntési 

helyzeteket. 

 Mutassa fel szentek, ismert egyházi és elismert civil személyiségek követésre méltó 

példáit. 

 Segítse elő a személyes meggyőződés, a keresztény világnézet és világkép kialakítását és 

érzelmi, szellemi megerősítését, személyre és konkrét közösségekre szabott feladatok 

alapján. 
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A személyiségfejlesztés azért is lényeges eleme kell, hogy legyen az iskolai életnek, mert a fejlett 

személyiségű emberek mentálhigiénés állapota jobb, ritkábban kerülnek megoldhatatlannak tűnő 

krízishelyzetekbe, jobb a kudarc- és sikertűrő készségük. 

A személyiségfejlesztés területén fontos szem előtt tartani a következőket: 

 Ne felejtsük el, hogy senki sem tökéletes. 

 Valamennyien csak próbálkozunk, hogy a legjobbat tudjuk nyújtani. 

 Néha jól tudjuk, hogy egy nehéz helyzetet jobban is lehetett volna kezelni, ezért nem 

szabad abbahagyni a próbálkozást. 

Nevelési célkitűzések 

 Meghívni a fiatalokat Isten üdvözítő művének előmozdítására. 

 Megismertetni és megszerettetni Jézus Krisztust. 

 Megismertetni az Egyház működését, és megszerettetni az Egyház céljait. 

 Különleges figyelmet szentelni a legszegényebbeknek, a leghátrányosabb helyzetűeknek, 

a legelhagyatottabbaknak. 

 Nyitottság a világra, különösen Európára. 

Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

 Az értelem kiművelése területén: 

- a megismerési vágy fejlesztése; 

- a tapasztalat és értelmező tanulás elsajátítása; 

- tanulási módok optimalizálása. 
 

 A tanulók erkölcsi nevelése területén: 

- a tanulók közösségére és önmagukra irányuló, helyes cselekvésre és aktivitásra 

késztető érzelmek kialakítása; 

- az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé 

alakítása; 

- pozitív szociális szokások kialakulásának, gyarapodásának segítése. 
 

 Az egészséges és kulturált életmódra nevelés területén: 

- az egészséges életmód ismérveinek megismertetése a tanulókkal; 

- az egészségvédő képesség kialakítása; 

- a tanulói önértékelés rendszeressé válása a nevelő munka során is; 

- a realitásoknak megfelelő viselkedésformák erősítése. 

 

Nevelési eszközök 

 A példa és állandó jelenlét a fiatalok körében. 

 A fiatalokat csak fokozatosan szabad magukra hagyni, így alakítható ki bennük a rend 

szeretete, az általános fegyelmezettség és a munka tisztelete. 

 A nevelés fontos elemei: a pontosság, a rend, a jó értelemben vett fegyelem, a felelősség 

megosztása csoporton belül, valamint a kölcsönös segítségnyújtás. 
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4. A teljeskörű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok 
 

Jogszabályi háttér: 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet X. fejezete 128.§–132.§. 

Az egészségérték kialakulásában is a család játssza a legfontosabb szerepet. Nyilvánvaló, hogy a 

különböző szociokulturális háttérrel jellemezhető családokban felnövő gyermekek számára az 

egészséghez, mint értékhez való viszony is más-más módon jelenik meg. 

Az egészségfejlesztés célja, hogy a tanulók képesek legyenek objektív módon felmérni saját 

egészségi állapotukat, ismerjék az egészségkárosító tényezőket, azok hatását, elkerülésük módját. 

El kell érni, hogy alkalmazzák a tanultakat: tegyenek saját egészségük érdekében. 

 

Az egészségfejlesztés kiemelt témakörei:  

 az életkorral járó biológiai, életmódbeli tennivalók;  

 a társas kapcsolatok egészségi, etikai kérdései;  

 az egészségre káros szokások (helytelen táplálkozás, inaktív életmód);  

 az antihumánus szenvedélyek, drogprevenció;  

 az egészséges életvitelhez szükséges képességek, a személyiség fejlesztése;  

 az egészségérték tudatosítása.  

A WHO egészségdefiníciója hangsúlyozza, hogy az egészség nem pusztán a betegségek hiánya, 

hanem testi-lelki és társadalmi jóllét, mely a fenntartható fejlődésnek is egyik elengedhetetlen 

alapfeltétele. Az egészség tehát nem passzív, statikus állapot, hanem folyamatosan változó, sok 

komponensű állapot.  

Az egészség kiteljesedésére az alábbi négy feltétel együttes megléte adja a legnagyobb esélyt: 

 ha az egyén képes integrálódni különböző közösségekbe, 

 ha alkalmazkodni tud a változó terheléshez, 

 ha individuális önállóságát megőrzi, 

 ha képes megteremteni az összhangot a biogenetikai, fizikai, lelki és társadalmi 

lehetőségei közt. 

A WHO meghatározása szerint „az egészségfejlesztő iskola elősegíti, hogy az iskola az élet, a 

tanulás és a munka egészséges színtere legyen”. Az iskolának jelentős szerepe van tehát abban, 

hogy a tanulók a fent említett feltételeknek megfeleljenek, és ezáltal egészségüket megőrizhessék. 

 

Helyzetleírás 

A szakiskolás tanulók nagy része egészségtelen életmódot folytat, az egészségtudatos magatartás 

távol áll tőlük. Tartalmasságát tekintve a szabadidejük eltöltése megkérdőjelezhető. A tartalmas 

időtöltést a diákok többsége nem preferálja, kizárja az életéből, és helyette leginkább a 

semmitmondó szórakozási formákat választja. Szabadidejük nagy részét haverjaikkal, barátaikkal 

töltik. Problémáikat leginkább a társaságon belül oldják meg, és szüleiket egyre kevésbé vonják 

be az életükbe. Motiválatlanok minden olyan tevékenység iránt, ami egy kis fizikai aktivitást 

jelentene számukra. Szabadidejüket nem töltik tevékenyen, sokaknál a semmittevés, a lődörgés, a 

tévézés, a számítógépezés a legfontosabb unaloműző tevékenység a tartalmas szórakozás helyett 

(szakköri tevékenység, sportkör, olvasás, színház, hangverseny).  

A tanulók szülei csak minimális mennyiségű aktív sporttevékenységet végeznek, és a rendszeres 

testmozgás nem épül be a családok többségének mindennapi életébe. Sajnálatos módon csupán 

egy viszonylag szűk társadalmi réteg érzi szükségét a sportolásnak.  
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A szülői példamutatás hiányára utal az a tény is, hogy a családok a hétvégi programok közé nem 

iktatnak be kirándulást vagy más szabadtéri sporttevékenységet.  

Kevés az a szülő, aki gyermekét sportolásra ösztönzi. A pozitív attitűd kialakításában 

meghatározó a szociális makro- és mikrokörnyezet, elsősorban a család életstílusa és 

szokásrendszerének befolyásoló hatása. A családban kialakult sportszerető légkör tehát fontos 

tényező lenne a mozgásos aktivitás szokásrendszerré alakításában. 

A testedzés iránti pozitív szemlélet kialakulásában komoly tényező az iskola. A gyermekek, a 

fiatalok testedzéshez való viszonyulása már az iskolába kerülés pillanatában eldől. Nem a 

testnevelésórák száma befolyásolja a gyerekek sportolási motivációját, hanem az intézményes 

nevelésben a sportot népszerűsítő, értéket átadó oktatók mintája, személyisége.  

Az egészséges életmód egyik kulcskérdése a helyes táplálkozás, ami a családban kezdődik, hiszen 

a gyermekkori táplálkozás a felnőttkori egészségért is felelős. A diákok rendszertelenül étkeznek, 

hiszen legtöbbjük hétköznaponként csak kétszer eszik. A rossz időbeosztásuk bizonyítéka az is, 

hogy még hétvégén sem táplálkoznak rendszeresen. A helyes és egészséges táplálkozás, a napi 

rendszeres mozgás a leghatásosabb módszer a testsúly életkornak megfelelő karbantartására, hogy 

a kövér és túlsúlyos diákok száma csökkenjen. Ebben a szülők és az oktatók példamutatása 

modellértékű lehetne. 

Tapasztalatok szerint a diákok közül sokan dohányoznak, italoznak (napi szinten) és többségük 

már a kábítószert is kipróbálta. Az eddigieknél hatékonyabban kell tudatosítani a diákokban, hogy 

e szerek fogyasztásával az egészségüket veszélyeztetik. 

Az egészséges életmód kialakítását a diákoknál nem előadásokkal, filmvetítésekkel kellene 

segíteni, hanem olyan elfoglaltságokat, módszereket alkalmazni, amelyekben maguk 

tevékenykedhetnek, hogy minél több pozitív, használható élményhez jussanak. El kellene érni, 

hogy lássák a helyes életmód előnyeit, és tisztában legyenek az egészségtelen életmód súlyos, 

egészségkárosító következményeivel. 

Az egészséges táplálkozás tudatosítására iskolánkban kiemelt lehetőség van, hiszen tanulóink 

nagy számban tanulják a cukrász, pék-cukrász, a pincér-vendégtéri szakember és a szakács 

szakmát. Az elméleti ismereteket (napi tápanyagszükséglet) a gyakorlatban is megtanulhatják 

egészségtudatosan alkalmazni. Természetesen a gyakorlati oktatók személyes példamutatására is 

szükség van. 

A tantárgyi feladatokon túl a szabadidő aktív és egészséges eltöltésének lehetőségeire kell 

hangsúlyt fektetni.  

A diákok napi életritmusa nem felel meg az egészséges életmód követelményeinek. Bizonyított 

tény, hogy minél korábban találkoznak a diákok az egészséges életmód (helyes táplálkozás, 

rendszeres testmozgás stb.) alapjaival, annál egészségesebben kerülhetnek ki az iskolapadból. 

Nagyon fontos tehát, hogy a tanulóifjúság időben ismerje fel az egészség értékjellegét, hiszen 

ebben az életkorban még érdemi hatást lehet gyakorolni a személyiségfejlődésükre. Az egészséges 

fiatal generáció felnevelése az egyén, a család és az egész nemzet közös érdeke. 

 

Célmeghatározás 

A gyermekek számára az iskola nem csak a tudás megszerzésének helyszíne, hanem 

személyiségfejlődésük, szociális fejlődésük helyszíne is egyben. Az itt kialakuló személyes 

kapcsolatok gazdagsága teszi az iskolát valódi életteli színtérré. Ezért is fontos az egészséges 

iskola megteremtése, amely nem csak külső körülményeiben, hanem szocializációs szerepében is 

olyan hely, ahol a diák otthon és biztonságban érezheti magát, ahol gondjait, örömeit 

megoszthatja, problémái megoldásához tanácsot és segítséget kérhet. Mivel a fiatalok hosszú 
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éveket töltenek az iskolában, ebben az időszakban érdemi hatást lehet gyakorolni a 

személyiségfejlődésükre, amely nagyban meghatározza az életmódjukban később kialakuló 

szokásaikat, viselkedési formákat, attitűdöket. 

Célunk tehát, hogy iskolánk: 

 teljeskörű egészségnevelést biztosítson; 

 egészséges környezetet teremtve elősegítse a tanulók, a tantestület és az itt dolgozók 

egészségének védelmét; 

 megfelelő egészségügyi és prevenciós szolgáltatásokat nyújtson; 

 és támogassa az oktatók, az egészségügyi szakemberek, a szülők és a diákok 

egészségneveléssel, egészségfejlesztéssel kapcsolatos együttműködését. 

Az iskolai egészségfejlesztési program hatékonyságának kritériumai 
 

Az iskolai egészségfejlesztés akkor hatékony, ha teljes körű. Ez az alábbiak teljesülését jelenti: 

 ha nem szűkül le egyik-másik beavatkozási területre, hanem mindegyik fő egészség-

kockázati tényezőt befolyásolja; 

 ha nem szűkül le egy-egy akció időtartamára, hanem az iskola mindennapi életében 

folyamatosan és rendszeresen jelen van; 

 ha nem szűkül le egy iskolai közösség valamelyik részére, hanem az egészségfejlesztést 

megvalósító iskola minden tanulója részt vesz benne; 

 ha nem szűkül le az oktatói testület egyes tagjaira, hanem a teljes oktatói testület részt vesz 

benne;  

 ha nem szűkül le az iskolán belüli közösségre, hanem bevonja a szülőket és az iskola 

közelében működő, erre alkalmas civil szervezeteket, valamint az iskola társadalmi 

környezetét (pl. fenntartó) is. 

 

A megvalósítás alapvető irányai: 

1. A mindennapi testnevelés megvalósítása.  

2. Egészségfejlesztő – szemléletformáló – iskolai programok megvalósítása a tanulók 

egészségének védelme, valamint az egészséges életmód és a testmozgás iránti igény 

viselkedésbe épülése érdekében.  

3. Komplex intézményi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok 

kimunkálása.  

4. Szabadidős közösségi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési 

alprogramok megvalósítása az iskolán kívüli szereplők bevonásával.  

A teljes körű egészségfejlesztési program az iskolai közösség életminőségének, életfeltételeinek 

javítását szolgáló, az intézményi közösséghez tartozók közös akaratát összegző cselekvési 

program, amelynek közvetlen és közvetett célja az életminőség, ezen keresztül az egészségi 

állapot javítása, olyan új közösségi problémakezelési módszer, amely az érintettek aktív 

részvételére épít. 

A teljes körű iskolai egészségfejlesztés az alábbi négy egészségfejlesztési alapfeladat rendszeres 

végzését jelenti – minden tanulóval, az oktatói testület és a szülők bevonásával, a nevelési-oktatási 

intézmény partneri kapcsolati hálóban szereplő kliensek ésszerű bevonásával: 

 egészséges táplálkozás, 

 mindennapos testnevelés és egyéb testmozgás, 

 lelki egészséget segítő nevelés, 

 egészség-ismeretek, készségek átadása. 
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Az egészségnevelés iskolai területei 

A teljes körű iskolai egészségfejlesztés az alábbi négy alapfeladat köré szerveződik, ezeken belül 

pedig több területen kell egészségnevelési tevékenységet folytatni. 

Egészséges táplálkozás megvalósítása: 

 az étkezés, táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe; 

 a táplálkozás és egyes betegségek kapcsolata; 

 diéták, táplálékérzékenységek, táplálékallergiák; 

 lelki eredetű táplálkozási zavarok megelőzése, felismerése; 

 fogyasztóvédelem, a helyi termelés, helyi fogyasztás összekapcsolása; 

 a divatok, a reklámok, a média hatása táplálkozásunkra. 

 

Mindennapi testnevelés megvalósítása: 

 a mozgás fontosságának tudatosítása;  

 az egészséges testtartás fontossága; 

 egészséges testkép kialakítása;  

 sportegészségügyi kockázatok, függőségek ismerete; 

 a testmozgás és az egészség, betegség kapcsolata, 

 a szervezet fejlődése és működése testmozgással és annak hiányában, 

 gerincvédelem, gerinckímélet. 

 

A gyermek érett személyiséggé válásának elősegítése: 

 a barátság, a párkapcsolatok, a szexualitás szerepe az egészségmegőrzésben; 

 a lelki egyensúly megteremtése; 

 személyes krízishelyzetek felismerése és stratégiák ismerete; 

 függőségek elkerülése; 

 személyes biztonság (közlekedés, önvédelmi technikák); 

 a tanulási környezet alakítása; 

 a természethez való viszony, az egészséges környezet jelentősége, a környezeti ártalmak 

elkerülése; 

 az aktív szabadidő eltöltésének módja; 

 a harmonikus párkapcsolat ideáljának kialakítása; 

 a családi életre való nevelés. 

 

Az egészségre vonatkozó ismeretek hatékony, azaz készséggé válásukat eredményező 

oktatása: 

 önmagunk és egészségi állapotunk ismerete; 

 a betegség és a gyógyulást segítő magatartás; 

 elsősegélynyújtás, gyógyszerhasználat; 

 a testi higiénia; 

 a szenvedélybetegségek elkerülése (dohányzás, alkoholfogyasztás, kábítószer 

használatának megelőzése); 

 nem szerhez köthető függőségek elkerülése; 

 a családtervezési módszerek ismertetése; 

 az egészséges és biztonságos környezet kialakításának igénye. 
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Az egészségnevelés iskolai színterei 

Az iskolai élet minden pontján meg kell jelennie az egészségnevelési elveknek, de kiemelten 

fontosak a következő színterek: 

 osztályfőnöki órák 

 szaktárgyi órák 

 gyakorlati órák 

 testnevelési órák 

 szabadidős sporttevékenységek, kulturális programok 

 egészségnap 

 osztálykirándulások 

 iskolai rendezvények 

 nyári táborok 

 a DÖK és a diákok által szervezett rendezvények 

 

Kiemelt egészségnevelési területek 

 Dohányzás 

 Alkoholfogyasztás 

 Legális és illegális kábító- és tudatmódosító szerek – drogstratégia 

 Szexuális felvilágosítás-nevelés, a családtervezés alapjai, az AIDS-prevenció 

A teljes körű iskolai egészségfejlesztés az alábbi részterületeken jelentkező hatások révén 

eredményezi a hatékonyság növekedését (indikátor-tényezők): 

 a tanulási eredményesség javítása; 

 az iskolai lemorzsolódás csökkenése; 

 a társadalmi befogadás és esélyegyenlőség elősegítése; 

 a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a kábítószer-fogyasztás és egyéb szenvedélyek 

elsődleges megelőzése; 

 bűnmegelőzés; 

 a társadalmi kapcsolatok javulása a kortársakkal, szülőkkel, pedagógusokkal; 

 az önismeret és önbizalom javulása; 

 az alkalmazkodókészség, a stresszkezelés, a problémamegoldás javulása; 

 érett, autonóm személyiség kialakulása; 

 a krónikus, nem fertőző megbetegedések (lelki betegségek, szív- és érrendszeri, 

mozgásszervi és daganatos betegségek) elsődleges megelőzése; 

 a társadalmi tőke növelése.  

A hatékonyság fokozásának érdekében tájékoztatás és ismeretterjesztés útján elő kell segíteni a 

szülőkkel való szorosabb együttműködést. Ennek elsődleges színterei a szülői értekezletek és a 

fogadóórák. A szülői kör bevonása alapozhatja meg, hogy az iskolai keretekben megvalósuló 

törekvések az iskola falain túl, a tanulókat körülvevő családi körben is érvényesülhessenek.  

Az egészségfejlesztési program megvalósítása elsősorban az oktatói testület elkötelezettségén, a 

személyes példamutatáson és azon múlik, hogy mennyire sikerül a családokat az általunk 

képviselt értékek és követelmények mellé állítani. 

Az oktatói testület szakirányú továbbképzése és érzékenyítése alapfeltétele a célok 

megvalósulásának. Ennek érdekében az egészségnevelési program felelősei folyamatosan 

tájékoztatják kollégáikat a lehetőségekről, szakmai szervezetek tevékenységeiről, felhívásairól. A 
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tájékoztatás mindenki számára hozzáférhető helyen (faliújság, honlap, értekezletek stb.) és 

formában kell, hogy megvalósuljon. 
 

5. A közösségfejlesztéssel, a szakképző intézmény 
szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok 

 

Ez a fejezet az iskolai nevelési-oktatási színtér alapvető fontosságú, nélkülözhetetlen 

résztvevőinek az együttműködésével kapcsolatos, kizárólag pedagógiai jellegű feladatokat 

tartalmazza, amelyek hatékony közösségfejlesztő tevékenység keretében alakulnak.   

Az iskola szereplői 

 

 

 

 

 

 

 

A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő-oktató munka egyrészt a nevelők és a tanulók 

közvetlen, személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt közvetett módon, a tanulói közösség 

ráhatásán keresztül érvényesül, amelyhez elengedhetetlen a szülői közösség aktív részvétele.  

Mindez az iskola szereplőinek – a tanulóknak, az oktatóknak és a szülőknek – hatékony 

együttműködéséhez kötött, s egyes intézményi pedagógiai feladatok megvalósítása révén érhető 

el.  

A tanulók, annak érdekében, hogy: 

 megismerhessék és gyakorolhassák a demokrácia elemeit; 

 érvényesíthessék jogaikat, és kötelességeik teljesítéséhez segítséget kaphassanak; 

 gyakorolják a demokratikus munkakultúrát, a hatalommal való élést, a közösség 

szolgálatát, az alkalmazkodást az eltérő nézetekhez; 

 a tanuló egyéni problémáival kereshesse meg tanárát. 

Az intézmény feladata 

 az osztályközösségek, a diákképviselői fórumok és az iskolagyűlés működésének 

pedagógiai tartalmú tevékenységét elősegíteni és koordinálni; 

 az osztályfőnöki órák tartalmi kereteit adó tematikus célok meghatározása; 

 az éves munkatervben ütemezettek szerint a közösségfejlesztés tanórai, és tanórán kívüli 

programjainak meghatározása. 

Az oktatók, annak érdekében, hogy: 

 képesek legyenek kollégáikkal, a szülőkkel, de főleg a tanulókkal a mindennapos 

kapcsolattartásra, vegyék észre gondjaikat, hallgassák meg véleményüket, javaslataikat; 

 rendelkezzenek alkalmazható és ténylegesen is alkalmazott kommunikációs, döntési, 

szervezési és elemzőkészséggel. 

 

TANULÓ 

OKTATÓ 

SZÜLŐ 
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Az intézmény feladata 

 kialakítani a kapcsolattartás kommunikációs csatornáit, és azok hatékony működtetésének 

feltételeiről gondoskodni; 

 a szakmai műhelymunkák intézményén keresztül a nevelési-szakmai együttműködés 

lehetőségeit megteremteni az iskolavezetés bevonásával és aktív részvételével; 

 a diákképviselet és az osztályközösségek oktatókkal való konzultációjának tereit 

megteremteni; 

 az oktatók és a tanulók, valamint a szülők között a nevelési tartalmak alakítása 

vonatkozásában a folyamatos érintkezés lehetőségeit megteremteni (szülői fórumok, 

egyeztető fórumok, szülők akadémiája-programsorozat); 

 a hatékony kapcsolattartás, továbbá a közösségformálás és -fejlesztés céljait szolgáló 

pedagógusképzési formákat az anyagi lehetőségeknek megfelelően kezeli a továbbképzési 

és beiskolázási tervek kialakításánál. 

A szülők (gondviselők), annak érdekében, hogy: 

 mindenkor bizalommal fordulhassanak véleményeikkel, javaslataikkal vagy 

problémáikkal a pedagógusokhoz; 

 támogatást kapjanak az iskolától problémáik megoldásához; 

 együttműködhessenek a pedagógusokkal gyermekük nevelésében. 

Az intézmény feladata 

 partnerközpontú hálózat kiépítése a szülőkkel, és az érintettek minél szélesebb körű 

bevonása a neveléssel kapcsolatos kérdések megvitatásának folyamatába; 

 megteremteni annak a lehetőségét, hogy az iskola oktatói a tanulókkal kapcsolatos 

esetleges problémákat meg tudják beszélni a szülőkkel; 

 igazgatói tájékoztatás a szülői összejövetelek alkalmával; 

 a szülőkkel való találkozás alkalmával a családi nevelés és a gyermek pozitívumait 

erősíteni, őszinte légkört kialakítani, hogy a szülő elmondhassa a véleményét; 

 a szülők bevonása az intézmény különféle programjaiba. 

A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos, kiemelt preferenciájú pedagógiai feladatok 

 A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása.  

Ennek keretében: Létre kell hozni és működtetni kell a közösségen belül a kölcsönhatások, 

a közvélemény irányításának speciális feltételrendszerét – az információs és értékelő 

fórumokat, szerveket, kereteket, valamint a perspektívákat és hagyományokat. Az iskolai 

élet egyes területeihez (tanórákhoz, tanórán kívüli tevékenységekhez) kapcsolódó tanulói 

közösségek kialakítása, valamint ezek életének tudatos, tervszerű nevelői fejlesztése.  

 A tanulók életkori sajátosságainak, fejlettségének figyelembevétele a tanulóközösségek 

fejlesztésében.  

Ennek keretében: A tanulói közösségek irányításánál az oktatóknak alkalmazkodniuk kell 

az életkorral változó közösségi magatartáshoz: a gyermek heteronóm (a felnőttek 

elvárásainak megfelelni akaró) személyiségének lassú átalakulásától az autonóm (önmagát 

értékelni és irányítani képes) személyiséggé válásig.  
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 Az önkormányzás képességének kialakítása.  

Ennek keretében: A tanulói közösségek fejlesztése során ki kell alakítani a közösségekben, 

hogy oktatói segítséggel közösen tudjanak maguk elé célt kitűzni, a cél eléréséért 

összehangolt módon tevékenykedjenek, illetve az elvégzett munkát értékelni tudják.  

 A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése.  

Ennek keretében: A tanulói közösségeket irányító oktatók legfontosabb feladata a 

közösségek tevékenységének tudatos tervezése és folyamatos megszervezése, hiszen a 

tanulói közösség által történő közvetett nevelés csak akkor érvényesülhet, ha a tanulók a 

közösség által szervezett tevékenységekbe bekapcsolódnak, azokban aktívan részt 

vesznek, és ott a közösségi együttéléshez szükséges magatartáshoz és viselkedési 

formákhoz tapasztalatokat gyűjthetnek.  

 Az iskolai közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása.  

Ennek keretében: A tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, 

viselkedési normák, formai keretek és tevékenységek rendszeressé válásának kialakítása, 

ápolása. 

9. § (4) Az általános és a középfokú iskolák az iskolai Nemzeti Összetartás Napja bevezetéséről, a magyarországi és 

a külhoni magyar fiatalok közti kapcsolatok kialakításáról és erősítéséről a közoktatásban, valamint a Magyarország 

határain kívül élő magyarság bemutatásáról szóló országgyűlési határozat alapján a hét-tizenkettedik évfolyamok 

valamelyikén szervezik meg a határon túli kirándulásokat. A határon túli kirándulásokat a központi költségvetés 

támogatja. A költségvetési támogatás elbírálásakor előnyt élveznek a külhoni iskolával dokumentált 

cserekapcsolatban álló hazai iskolák. 

[2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről]   

 Hagyománnyá kell tenni, hogy tanulóink szakiskolás éveik alatt részt vehessenek határon 

túli kiránduláson. 

Ennek keretében: A tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, 

viselkedési normák kialakítása, ápolása.  

Tanulóink nagy része hátrányos helyzetű. Nevelésükben, lelki fejlődésükben, szemléletmódjuk 

változásában nemcsak a tanári-nevelői munkának van nagy szerepe, hanem a közösségben 

tartalmasan eltöltött időnek is. 

Célunk és feladatunk tehát, hogy a diákok közösségben eltöltött idejét úgy alakítsuk, hogy abból 

pozitívan meríthessenek. Tanórai keretek között legfőképpen az osztályfőnöki órákat 

használhatjuk fel közösségfejlesztésre. Rá kell vezetnünk a diákokat arra, hogy az egymás iránti 

figyelem, törődés, a másikért érzett felelősség jobbá teszi a csoport életét, annak tagjai örömet 

találnak az együttes munkában, és könnyebben oldanak meg problémákat. Ezáltal más irányú – 

otthoni – gondjaik intézésének is bátrabban foghatnak hozzá. 

Meg kell tanulniuk az esetleges személyes ellentétek kulturált rendezését. 

A lelki napok akkor érik el céljukat igazán, ha mindannyian érezzük, hogy a felvetődött 

problémákra közösen keressük a megoldást. 

Értékesek az iskolaidőn túli közös együttlétek. Változatos programok ajánlásával kovácsolhatjuk 

össze a gyerekeket. 

Megteremtjük annak a lehetőségét, hogy a hasonló érdeklődésű diákok szakkörökön vehessenek 

részt. 

Szintén közösségformáló ereje van a hagyományok kialakításának és ápolásának (gólyaavató, 

szalagavató, Kolping-nap, ballagás stb.). Ezek szervezésében nagy szerepet szánunk a 

diákönkormányzatnak. 
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Az ünnepek jelentősége 

Az ünnepélyekre való felkészülésre mindig kevés idő jut, és nagyon sok munkát igényel a 

diákoktól. Célja a megemlékezésen kívül az, hogy a tanulók is átérezzék az ünnepek hangulatát, 

valamint megmutathassák az iskola többi tanulójának, dolgozóinak és szüleiknek, hogy mire 

képesek. 

Az iskola ünnepi rendezvényei évenként: 

 tanévnyitó ünnepély (Veni Sancte) 

 október 23-ai megemlékezés 

 gólyaavató 

 adventi gyertyagyújtások 

 karácsonyi ünnepély 

 szalagavató 

 március 15-ei megemlékezés 

 ballagás 

 a diákönkormányzat napja 

 tanévzáró ünnepély (Te Deum) 

Megemlékezéseink: 

− az aradi vértanúk emléknapja (október 6.) 

− a kommunista diktatúrák áldozatainak emlé 

− knapja (február 25.) 

− a holokauszt áldozatainak emléknapja (április 16.) 

− a nemzeti összetartozás emléknapja (június 4.) 

Egyéb évfordulókhoz, világnapokhoz kapcsolódó megemlékezésekről, azok formáiról a tanév 

munkatervében kell intézkedni. 

Az iskolai ünnepségeken az oktatói testületnek és minden diáknak ünneplő öltözetben meg kell 

jelennie. 

Természetesen a közösség nemcsak a diákokból áll, hanem az oktatókból, az iskola valamennyi 

dolgozójából. Szerteágazó munkánk miatt kevés alkalommal vagyunk együtt. Több olyan 

programra van szükség, amikor kötetlenül elbeszélgetünk. Célunk, hogy a ritka együttlétek számát 

a lehetőségek szerint emeljük. 

Az iskola vallási élete 

Iskolánk hagyományainak kialakításában a vallásos nevelésre törekszik. 

A mindennapi életbe beépülő lehetőségek:  

 a tanévet közös ünnepélyes szentmisével kezdjük és fejezzük be (Veni Sancte, Te 

Deum); 

 a misén résztvevő gyermekek olvassák fel az olvasmányt és a könyörgést; 

 iskolai dolgozók, szülők, érdeklődők számára vallásos témájú előadások, programok és 

egyéb rendezvények szervezése; 

 az iskolai könyvtár rendszeres, tervszerű bővítése egyházi kiadású könyvekkel, 

kiadványokkal; 

 az iskolai tanítás minden nap imával kezdődik. 
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6. Az oktatók feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma,  
    az osztályfőnök feladatai 
 

Az oktatók szakmai (pedagógiai) és benne az osztályfőnökök nevelési tartalmú tevékenységének 

a szakmai programban való szabályozása nem jelent egyet a munkaköri leírással (amely 

egyébként az SZMSZ része), azonban a munkaköri leírás pedagógiai tevékenységgel kapcsolatos 

részei összhangban kell, hogy legyenek a szakmai program e részével.      

 

6.1. Az oktatók helyi intézményi feladatai a nevelés-oktatás folyamatában 
 

Az iskola oktatói nevelő és oktató tevékenységüket a kolpingi eszme szellemében végzik, a 

tanulók tudásának, képességeinek és személyiségének fejlesztése érdekében.  

 

Az oktató 

Alapvető feladata a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy szakmai oktatása, illetve 

szakmai képzése, a képzési és kimeneti követelményekben és a programkövetelményben 

meghatározott törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési igényű tanuló, 

illetve képzésben részt vevő kiskorú személy esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak 

figyelembevételével. 

 

Az oktató további feladatai 

 Felelősséggel és önállóan munkálkodjon a tanulók nevelése érdekében. 

 Tartsa be a pedagógiai etika írott vagy íratlan szabályait. 

 Működjön közre az iskolaközösség kialakításában és fejlesztésében. 

 Vállaljon önként feladatokat az iskola vezetése által meghatározott feladatokon túl (pl. 

helyettesítés). 

 Kísérje figyelemmel a tanulók fejlődését. 

 Vállaljon részt alkotó módon az oktatói testület újszerű törekvéseiből, a közös vállalások 

teljesítéséből, az ünnepélyek és megemlékezések rendezéséből. 

 Őrizze és ápolja az iskola hagyományait. 

 Lásson el felzárkóztatást, tehetséggondozást, pályaválasztási és gyermekvédelmi 

feladatokat. 

 Ha szükséges, készítse fel diákjait a különböző versenyekre. 

 Vegye ki a részét az iskolai élet demokratizmusának fejlesztéséből. 

 Gondosan és alaposan készüljön fel a tanítási, foglalkozási órákra. 

 Nevelő-oktató munkáját végezze tervszerűen, dolgozzon tanmenet alapján. 

 A tájékoztatást és az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan, változatosan adja át. 

 Szervezze meg az óra menetét, az ellenőrzést és az értékelést. 

 Az értékelésben törekedjen az írásbeli és szóbeli formák egyensúlyának megtartására, 

fordítson gondot arra, hogy az írásbeli és szóbeli számonkérés egyensúlyban legyen. 

 A kötelező írásbeli feladatokat ellenőrizze, javítsa, vagy a tanulókkal együtt értékelje.  

 Az írásbeli számonkérések anyagait a következő tanórára, de legkésőbb 10 munkanapon 

belül köteles kijavítani. 

 Feladata a tanulás megszerettetése, a szellemi erőfeszítésekben rejlő örömforrások 

felfedeztetése, a gyermekek spontán érdeklődésének fenntartása, fejlesztése. 
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 Szervezzen tanórán kívüli szabadidős foglalkozásokat a tanulók életkorának, igényeinek 

megfelelően. 

 Differenciáltan neveljen és oktasson, alakítson ki jó kapcsolatot a tanulókkal. 

 Ismerje meg az általa foglalkoztatott tanulókról szóló szakvéleményeket és szakértői 

véleményeket, annak ajánlásait vegye figyelembe és mérlegelje az érintett gyermekek 

tanításakor és osztályzásakor. 

 Tanúsítson példamutató magatartást, tartsa be és tartassa be a házirendet.  

 A tanórák közötti szünetekben ügyeljen a rendre, fegyelemre.  

 Segítse a munkaközösség munkáját, vegyen részt az értekezleteken, megbeszéléseken, 

folyamatosan képezze magát. 

 Végezze el a szükséges adminisztratív feladatokat. 

 Tartson kapcsolatot a szülőkkel, a kollégiummal, a vállalkozókkal. 

 Tartson évente két szülői értekezletet és fogadóórákat. 

 Rendszeresen tájékoztassa a szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről.  

 Válaszoljon érdemlegesen a szülők és a diákok kérdéseire. 

 Tartsa tiszteletben a gyermekek emberi jogait és méltóságát. 

 Kísérje figyelemmel és segítse elő a tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek 

fejlődését. 

 Rendszeresen tájékoztassa a tanulókat, a kiskorú tanuló törvényes képviselőjét, illetve 

a képzésben részt vevő személyeket az őket érintő kérdésekről, a kiskorú tanuló 

törvényes képviselőjét figyelmeztesse, ha a kiskorú tanuló jogainak megóvása vagy 

fejlődésének elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek. 

 A tanuló, a kiskorú tanuló törvényes képviselője, illetve a képzésben részt vevő személy 

javaslataira, kérdéseire adjon érdemi választ. 

 A szakmai oktatás, illetve a szakmai képzés során a tájékoztatást és az ismereteket 

tárgyilagosan és többoldalúan nyújtsa. 

 A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy emberi méltóságát és jogait tartsa 

tiszteletben. 

 Jogszabályban meghatározott egyéb kötelességeit teljesítse. 

 

Az oktató kötelességei 

 Vegyen részt a számára előírt továbbképzéseken, folyamatosan képezze magát. 

 Maradéktalanul teljesítse a szakképző intézmény szakmai programjában és szervezeti 

és működési szabályzatában előírt valamennyi feladatát. 

 Pontosan és aktívan vegyen részt az oktatói testület értekezletein, a fogadóórákon, a 

szakképző intézmény ünnepségein és rendezvényein. 

 Őrizze meg a hivatali titkot. 

 Hivatásához méltó magatartást tanúsítson. 

 A tanuló érdekében működjön együtt a szakképző intézmény más alkalmazottaival és 

más intézményekkel. 

 

6.2. Az osztályfőnöki munka nevelési tartalmai, az osztályfőnök feladatai 
 

Az osztályfőnök céltudatosan irányítja az osztályban folyó nevelő-oktató munkát, összehangolja 

az iskolai és iskolán kívüli nevelési tényezőket, pedagógiai törekvéseket.  

A tanulókkal közösen tervezi, elemzi és alakítja az osztály életét, biztosítja annak bekapcsolódását 
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az iskola egészének nevelési rendszerébe. A tanulók közvetlen megismerésére és az 

osztályközösség arculatának formálására kiváló lehetőségeket kínálnak az iskolai és iskolán kívüli 

programok: a szakkörök, a klubdélutánok, a sportfoglalkozások, a rendezvények, a diákgyűlések, 

az utazások, a kirándulások, a színház- és múzeumlátogatások stb.  

Az osztályfőnöki munka eredményessége érdekében a pedagógus kapcsolatot tart tanítványai 

szüleivel, erősíti a családból származó pozitív nevelési hatásokat, megismeri a család 

viszonyulását az iskolához, a gyermekhez. Az osztályfőnöki munka kritikus pontja a torz családi 

nevelési minták és szokások ellensúlyozása, a negatív társadalmi hatások kivédése. 

 

Az osztályfőnök nevelő munkájának szerves része a közvetlen nevelőmunka 

 

Az osztályfőnöki órákon sajátos rendszerező, szintetizáló módszerrel kerül sor a tanulók 

nevelésében szerepet játszó nevelési tartalmak, témakörök feldolgozására. Jellemezze az 

osztályfőnöki órákat a mai fiatalokhoz közel álló tartalom és forma! Az osztályfőnöki óra a helyes 

vitakultúra kialakításának nélkülözhetetlen gyakorlóterepe. 

Célunk, hogy a tanulók fejében megfogalmazódott kérdések ne haljanak el. Gondolkodjanak, 

kérdezzenek, vitatkozzanak ők és az osztályfőnök is. A válaszokat ne az osztályfőnök fogalmazza 

meg, ő csak a saját véleményét mondja el, de társ legyen a megoldáskeresésben. Sokszor egy-egy 

problémát alternatív módon lehet csak kezelni és megoldani, ebben segíthet a szülő is. Lényeges, 

hogy az osztályfőnök – akinek célja a diákok sokoldalú megismerése és fejlesztése – élvezze ezt 

a szabadságot adó együttlétet. Serkentő környezetet teremtsen, bátorítsa a gyermekek autonóm 

törekvéseit, fogadja el fantáziavilágukat. Biztonságos hátteret adjon a gyermekeknek, a fejlesztő 

szándék mellett is elfogadva őket olyanoknak, amilyenek, hiszen élettapasztalatukat, társadalmi-

emberi mintáikat és személyes élményeiket saját környezetükből, életterükből hozzák. 

Az osztályfőnöki órákon törekedni kell olyan légkör kialakítására, amely feloldja a tanulókban 

lévő gátlásokat, segíti a tanulókat abban, hogy őszintén nyilatkozzanak meg a „kényes” témákban 

is. A feloldódáshoz más környezet kell, mint a hagyományosan merev tantermi berendezés, az 

egymás hátát látó gyerekekkel. Az osztályteremben legyen lehetőség „területeket” kialakítani 

saját osztályfaliújságra. Nem szükséges minden órát ebben a megszokott környezetben tartani, 

lehet színhely: könyvtár, múzeum vagy éppen a természet. 

 

 
Az osztályfőnök közvetlen pedagógiai tevékenységének jellemzői 

 Az 9–11. évfolyamon kötelező osztályfőnöki órák nevelési témái lehetnek: kötöttek, 

szabadon választhatók és aktuális eseményekhez kapcsolódóak. 

 Az osztályfőnöki óra egyszerre szolgálja az általános műveltség gyarapítását, a 

világszemlélet és az erkölcsi értékrend alakulását. Fejleszti az önismeretet, felkészíti a 

tanulókat a kulturált társas kapcsolatok építésére és fenntartására. Hozzájárul a 

differenciált emberkép és identitástudat alakulásához. 

 A tanulókat tudományosan megalapozott ismeretekhez juttatja a természeti és társadalmi 

környezetről, az emberről, és megismerteti őket a magatartási szabályokkal és etikai 

normákkal. 

 Szükség van azonban arra, hogy a javasolt osztályfőnöki program koncentrikusan bővülő 

ismeretrendszere már 9. osztálytól járuljon hozzá a fiatalok önismeretének, önfejlesztő 

stratégiájának és erkölcsiségének alakításához (egészséges életmód, konstruktív 

életvezetés, magatartáskultúra, erkölcsismeret, vallásismeret).  

 Az életkornak megfelelő emberismeret és társadalmi ismeretek nyújtásával segítse elő a 

tanuló szocializálódási folyamatát, természeti és társadalmi környezetébe való 
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beilleszkedését. 

 Segítse a tanulót kapcsolat- és viszonyrendszereinek felismerésében, nevelje értékes és 

hasznos kapcsolatok kialakítására és ápolására. 

 Fejlessze a tanuló szociális érzékenységét, toleranciáját, valamint empatikus képességét 

az életkornak megfelelő társadalmi problémák iránt. 

 
Az osztályfőnök nevelőmunkája 

 

A munka jellemzői 

 Komplex, átfogó: a tanuló egész személyiségére irányul a tevékenysége. 

 Differenciált: a személyiség és a közösség fejlesztése folyamán individualizált 

követelményeket támaszt. 

 Rugalmas: nincs előírható, részleteiben megtervezhető tananyaga; ellátása lényegesen 

több spontaneitást, rugalmasságot igényel. 

Az osztályfőnöki munka feladatkörei 

Közvetlen nevelőmunka: ismeretek szintetizálása, a mindennapi életben történő alkalmazásuk; 

az aktuális események feldolgozása; különböző értékrendek megismertetése; a kultúrahasználat 

megtanítása; a konfliktusmegoldást kialakító pedagógiai tevékenység; mentálhigiénés szemlélet 

alkalmazása a nevelőmunkában; törődés a gyermekek aktuális problémáival; az osztály 

konfliktusainak megoldása; gyermekvédelmi munka. 

Ügyviteli (adminisztrációs) feladatok: a KRÉTA naprakész vezetése, igazolások, esetleges 

igazolatlan órák regisztrálása; félévi értesítő, törzslap és bizonyítványírás. 

Szervezés, koordinációs feladatok végrehajtása: kapcsolattartás az osztályban tanító 

kollégákkal, a nevelésben-oktatásban hatékonyan résztvevőkkel, a szülőkkel, szülők közötti 

felvilágosító munka; szabadidős tevékenységek, programok szervezése. 

 

Az osztályfőnök személyiségjegyei 

 Magas szintű pedagógiai, pszichológiai műveltség 

 Kiegyensúlyozott érzelmi élet 

 Reális énkép és önismeret 

 Magas fokú elkötelezettség és felelősségtudat 

 Emberszeretet, gyermekszeretet 

 Szociális érzékenység 

 Fegyelem, önfegyelem 

 Kritikai, önkritikai érzék 

 Optimizmus, humor 

 Kreativitás, találékonyság 

 Helyzetfelismerés, alkalmazkodóképesség 

 Hitelesség kongruencia – a szavak, a tett és az érzelmek egysége a gondolati és a 

mindennapi tevékenység területén 

 Tolerancia – mások véleménye, meggyőződése iránti türelmesség 

 Empátia – beleélés a másik ember lelkiállapotába 

Az osztályfőnöki tevékenységet befolyásoló hatások 

 a gyermektől induló hatások, 

 a kollégáktól érkező hatások, 
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 a szülők felől, illetve a szülők irányába ható információk. 

E dimenziók jelzik az osztályfőnöki funkció komplex, differenciált, rugalmas és integrált jellegét, 

s azt is, hogy e szerep szükségszerűen nem konfliktus nélküli. Az osztályfőnöki munkával az 

iskola pedagógusát az igazgató bízza meg meghatározott időre. A megbízás időtartama különböző 

lehet, alkalmazkodik az osztályfőnök tanított szaktárgyához, egyéb objektív, illetve szubjektív 

körülményeihez. 

 

Évente ismétlődő tennivalók 

 

Az osztályfőnök: 

A tanév elején 

 felveszi az ellenőrzőket, gondoskodik azok kitöltéséről (tanulók adatai, órarend, a 

tanárok névsora, ülésrend); 

 ismerteti a tanév rendjét; 

 tudatosítja a házirendet; 

 meghatározza a szünetekben, illetve a lyukas órák alatti lehetséges tartózkodás helyét; 

 elkészíti az osztály tanulóinak telefonszámos, lakcímes névsorát, (ha lehet, 

diákigazolvány-számmal és e-mail címmel együtt); 

 ellenőrzi az osztályterem berendezését, a hiányok pótlására benyújtja igényét az 

igazgatóhoz; 

 megbeszéli a tanulókkal az osztályterem dekorációját (a házirend alapján); 

 kijelöli a felelősöket, illetve beindítja a hetesi rendszert. 

 A tanév folyamán 

 a szorgalmi időben két szülői értekezletet tart (szükség esetén rendkívüli szülői értekezlet 

is tartható);  

 megszervezi az osztálykirándulást; 

 az igazgatóság által kitűzött időpontban nevelési értekezleten vesz részt; 

 rendszeresen vezeti az elektronikus naplót; 

 értesíti az osztályában tanító tanárokat a tanulók iskolai szervezésű programokon való 

részvételéről (fogászati vizsgálat, osztály orvosi vizsgálat, tüdőszűrés, vállalkozói kikérés, 

sportversenyek stb.); 

 rendszeresen igazolja a tanulók mulasztásait, késéseit, a házirendben foglaltak alapján; 

 írásban tájékoztatja a szülőket a tanulók igazolatlan hiányzásáról és késéseiről; 

 írásban tájékoztatja a szülőket a dicséretekről, illetve a fegyelmezési eljárásokról (ezeket 

az elektronikus naplóban is rögzíti); 

 előzetesen tájékoztatja a szülőket írásban az esetleges bukás lehetőségéről, a házirendben 

leírt szabályok szerint; 

 az adott évfolyam vizsgáján ellátja a szervezési teendőket a vizsgával kapcsolatban. 

Az osztályfőnöki nevelés témakörei 

 Énképünk: az élet értelméről, az emberek tulajdonságai; önmagunk ismerete, önnevelés, 

önmegvalósítás. 

 Egészségünk védelme: az emberi test felépítése és működése; az egészséges ember; az 

egészséges életmód; káros szenvedélyek. 

 A családi élet harmóniája: a család; a szülők; gyerekek a családban; a nagyszülőkről és az 

öregekről; szerelem; szexualitás; a válás; a barátság; család és iskola. 
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 Helyünk a társadalomban: társadalom és állam; a polgár, a polgári társadalom; magánélet-

közélet; társadalmi konfliktusok; viselkedéskultúránk; a rend. 

 Művelődés: műveltség, művelődés; anyanyelvi műveltség; olvasáskultúránk; az ízlés. 

 A szabadidő helyes eltöltése: játék, múzeum; színház; mozi, zene; tánc, sport, kirándulás. 

 Munkakultúra: a munka szerepe az ember életében; pályaválasztás; munkavállalás; 

munkanélküliség; élethosszig tartó tanulás. 

 Az ember és a természet kapcsolata: szennyezések; környezetvédelem; a fák és az erdők 

szerepe. 

 Hazánk és a nagyvilág: ország, haza, nemzet; az ENSZ; az Európai Unió. 

Az osztályfőnöki munkát nehezítő problémák 

 A diákok között nagy kulturális különbségek vannak. 

 A diákok között nagy anyagi különbségek vannak. 

 A diákok jelentős része súlyos magánéleti problémákkal küzd. 

 A diákok motiválatlanok az iskolai munkára. 

 A diákok nem szolidárisak egymással. 

 A diákok nincsenek bizalommal oktatóik iránt. 

 A diákok tiszteletlenek az oktatókkal. 

 A szülők nem törődnek eleget a gyerekeikkel. 

 A szülők bizalmatlanok az oktatókkal. 

 A család és az iskola között megoldatlan konfliktusok vannak. 

 A média károsan befolyásolja a tanulók gondolkodását. 

 Az internet erősen befolyásolja a tanulók életvitelét és gondolkodását. 

 A tanulók nehezen mozgósíthatók közös szabadidős programokra. 

Az osztályfőnöki órák funkciója 

 A tanulók segítése önismeretük fejlődésében, az önnevelés iránti igény felkeltésében, 

személyiségük stabilizálásában, életpályájukra való felkészülésben. 

 Szociális képességeik fejlesztése. 

 Szerepvállalás:   

- az iskolában és iskolán kívül szerzett élmények feldolgozásában, 

- az ellentmondásos valóságban történő eligazodás segítésében, 

- a felelős állampolgárrá nevelésben. 

Az osztályfőnöki munka sokkal többet jelent az osztályfőnöki órák megtartásánál.  Az 

osztályfőnök az az oktató, aki központi szerepével a legközvetlenebbül tapasztalja – a gyerekeken 

és azok szülein keresztül – a társadalomban, mindennapokban érzékelt feszültséget, a 

problémákat. Mindez felhívja a figyelmet az iskolában folyó nevelés fontosságára és az 

osztályfőnöki szerep nélkülözhetetlenségére. Viszont ehhez a hagyományos osztályfőnöki 

szerepnek át kell értékelődnie. Az osztályfőnök a rábízott osztályközösségben egyszerre legyen 

jelen (nevelés-irányító) patrónusként és gazdaként. Így érheti el, hogy nem főnöke, hanem társa, 

nem kiszolgálója, hanem együttműködő partnere, s nem adminisztrátora, hanem vezetője lesz 

osztályának. Egyetlen lényeges kompetenciája, hogy törődjön a gyerekek lelki és testi 

egészségével, s gondoskodjon arról, hogy az osztályában folyó nevelő-oktató munka harmonikus 

legyen. 
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7. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 
tevékenység helyi rendje 

 

A különleges gondozáshoz való jogot a 2011.évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről 47.§ 

(1) bekezdése fogalmazza meg. 
 

4. § 13. kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: 

a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló: 

aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló, 

ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló, 

ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló, 

b)gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló, 

25. sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, 

aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 

beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 

autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- 

vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd [a 2019.évi LXXX. törvény 7. § (5) bekezdése alapján 

is], 

3. beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a különleges 

bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az 

életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, 

magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá 

személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési 

igényűnek [a 2019.évi LXXX. törvény 7. § (1) bekezdése alapján is], 

14. kiemelten tehetséges gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, 

aki átlag feletti általános vagy speciális képességek birtokában magas fokú kreativitással 

rendelkezik, és felkelthető benne a feladat iránti erős motiváció, elkötelezettség, 

[2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről] 

 

Iskolánk alapító okiratában és működési engedélyében benne foglaltatik, hogy lehetőséget 

biztosítunk a sajátos nevelési igényű tanulóknak a szakmai végzettség megszerzésére. 

A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók esetében is mindig a szakértői és rehabilitációs 

bizottság szakértői véleménye az iránymutató abban a kérdésben, hogy milyen felkészítésre van 

szükség a tanuló érdekében. Amennyiben a tanuló 3 évnél régebbi szakértői véleménnyel 

érkezik, akkor iskolánk kezdeményezi a szükséges felülvizsgálatot. 

A sajátos nevelési igényű tanulók speciális fejlesztéséhez, oktatásához, felzárkóztatásához 

iskolánk a törvényben rögzítettek alapján gyógypedagógust alkalmaz. 

A TKVSZRB javaslata alapján a tanulók bizonyos tantárgyak értékelése, minősítése alól 

felmentést kaphatnak. Az idegen nyelv alóli felmentetteknek habilitációs foglalkozásokon 

kötelező részt venni a heti idegen nyelvi óraszámoknak megfelelően. Abban az esetben, ha a 

sajátos nevelési igényű tanuló olyan szakmát választ, amelynél a felmentések nem lehetségesek, 

abban az esetben tájékoztatjuk erről a szülőket. 

A habilitációs-rehabilitációs foglalkozásokon való részvétel a sajátos nevelési igényű tanulóknak 

kötelező, amelyet a gyógypedagógus naplójában naprakészen vezet. Munkáját összehangolja az 
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osztályban tanító pedagógusokkal. Ezeken kívül a felmentésre javasolt tantárgyak 

korrepetálásain szintén kötelező a megjelenés, az aktív feladatvégzés. 

A fejlesztő foglalkozások megszervezésére egy csoportszobát tartunk fenn. 

 
7.1. A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztő programja a helyi  

       tantervekben 

 

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelése és oktatása 

Iskolánk alapító okiratában és működési engedélyében benne foglaltatik, hogy lehetőséget 

biztosítunk a sajátos nevelési igényű tanulóknak a szakmai végzettség megszerzésére. 

A sajátos nevelési igényű tanulókkal való foglalkozásoknál irányadó a 32/2012. (X. 8.) EMMI 

rendelete (Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a sajátos nevelési 

igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve). 

Iskolánkban a sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása a többi tanulóval együtt, 

integrált formában folyik, illetve szükség esetén egyénileg illetve speciális esetekben további 

szakemberek (gyógypedagógus, gyógytornász) közreműködésével és irányításával történik a 

tanuló felzárkóztatása. 

A szakképzésről szóló LXXX. törvény 4. § 4) bekezdése szerint: „A szakképzés kiemelt feladata 

a sajátos nevelési igényű tanuló, illetve képzésben részt vevő kiskorú személy, a képzésben részt 

vevő fogyatékkal élő nagykorú személy, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő tanuló speciális igényeinek figyelembevétele és egyéni képességeihez igazodó, 

legeredményesebb fejlődésének elősegítése a minél teljesebb társadalmi beilleszkedés 

lehetőségeinek megteremtése érdekében.” 

A sajátos nevelési igényű tanulókkal kapcsolatos feladatok 

 A sajátos nevelési igény megállapítása szakértői bizottság feladata. 

 Ha tanulót már megvizsgálták, a tanuló és a szülő az iskolába történő jelentkezéskor, de 

legkésőbb a beiratkozáskor leadja a szakvélemény másolatát. 

 A szakvélemény alapján az igazgató határozatot hoz, melyből az iskolatitkár 1 példányt 

készít a szülőnek, az osztályfőnöknek, az érintett oktatóknak. 

 Az osztályfőnök, az oktatók és a fejlesztést végző gyógypedagógus az igazgató által 

hozott határozat alapján figyelemmel kísérik a tanulót. 

 Az esedékes kontrollvizsgálatra az iskolatitkár elkészítteti a szükséges jelentkezési 

lapot.(Jelentkezési lap kontrollvizsgálatra) 

 A kontrollvizsgálatot úgy kell megkérni, hogy az előző határozat lejártáig a vizsgálat 

elvégezhető legyen.  

 A fejlesztést végző gyógypedagógus az iskolatitkár összesítése alapján a lejárat 

határideje előtt 3 hónappal felhívja a szülő és a tanuló figyelmét a határidőre. 

 A tanuló fejlesztéséért felelős (gyógypedagógus) a szakvélemény javaslatának alapján 

fejlesztési tervet készít. Az SNI-s tanulók fejlesztési folyamatát gyógypedagógus segíti. 

 Az osztályfőnök a felmentésről hozott igazgatói határozatot rögzíti a tanuló 

anyakönyvében és a naplóba. 
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Alapelv 

 

A speciális nevelés alapeszménye olyan elfogadó környezet kialakítása, ami a sérült gyermek 

erényeit, sikeres próbálkozásait értékeli, másságát elfogadja, a sajátos értelmi és személyiség 

állapotához igazodó nevelést, oktatást helyezi előtérbe, és ez a sérült gyermek harmonikus 

személyiségfejlődését eredményezi. 

Az intézmény, mint befogadó intézmény vállalja a sajátos nevelési igényű tanulók sérülés 

specifikus ellátásához nélkülözhetetlen többletszolgáltatások biztosítását: 

− a sajátos nevelési igény típusának megfelelő gyógypedagógus foglalkoztatását,  

− a kiegészítő pedagógiai szolgáltatásokat: fejlesztő, korrekciós, habilitációs, 

rehabilitációs és terápiás célú gyógypedagógiai ellátást   

Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a gyengébben teljesítők felzárkóztatását az 

egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli felzárkóztató foglalkozások segítik.  Az 

együttnevelés megvalósításában, a különböző pedagógiai színtereken a habilitációs, 

rehabilitációs szemlélet érvényesül. Fejlesztő-nevelő munkánkat a hagyományos pedagógiai 

elveken túl a sajátos nevelési igényű gyermekek iskolai fejlesztésének irányelvei determinálják. 

A tanuló fejlesztéséért felelős gyógypedagógus a szakvélemény javaslatának alapján fejlesztési 

tervet készít. Az iskolai képzés teljes időtartama alatt törekszünk arra, hogy a sajátos nevelési 

igényű gyermekek személyisége minél harmonikusabban és teljesebben kibontakozzon, képesek 

legyenek a társadalom által elfogadott normák szerint, saját igényeiket megvalósítva 

kiegyensúlyozott, boldog életet élni.  

A sajátos nevelési igényű gyermekek képzésének során a legfontosabb szempontok: az értelmi, 

a testi és érzelmi fejlődés folyamatos pozitív változása, a sérült részképességek folyamatos 

fejlesztése, egyéni szükségletek, társadalmi beillesztés. Az integrált képzésben részt vevő tanuló 

értékelésénél elsődleges a tanuló önmagához képest elért fejlődése. 

Az integrált képzés a speciális egyéni szükségletekhez is igazított sajátos módszerekkel, 

ismeretanyag-elrendezéssel, értékelési rendszerrel, kimenet szabályozással történik, a NAT-ban 

lefektetett általános célok és a közoktatás tartalmi szabályozásának elveihez alkalmazkodva, 

figyelembe véve a fogyatékos tanulók pedagógiai programjának irányelveit, valamint 

kerettantervüket. 

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének-oktatásának további elvei 

A sajátos nevelési igényű tanulók esetében is a Nat-ban meghatározott egységes fejlesztési 

feladatokat kell figyelembe vennünk. A nevelési-oktatási folyamat megszervezéséhez a tanulók 

lehetőségeihez, korlátaihoz és speciális igényeihez igazodva elsősorban a következő elveket 

vesszük alapul: 

–   a feladatok megvalósításához hosszabb idősávokat, tágabb kereteket kell megjelölni 

ott, ahol erre szükség van; 

–   igény szerint sajátos, a fogyatékossággal összeegyeztethető tartalmakat, 

követelményeket kell kialakítani és teljesíttetni; 

–   szükség esetén a tanuló számára legmegfelelőbb alternatív kommunikációs 

módszerek és eszközök, siket tanulóknál a magyar jelnyelv elsajátításának, 

alkalmazásának beépítése a nevelés, oktatás folyamatába; 
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–   az iskolák segítő megkülönböztetéssel, egyénileg is támogassák a tanulókat, 

elsősorban az önmagukhoz mért fejlődésüket értékelve; az egyes fogyatékkal élő 

tanulókkal összefüggő feladatokról a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai 

oktatásának tantervi irányelve és a vizsgaszabályzatok adnak eligazítást. 

Cél 

 

A fogyatékosságból eredő hátrányok megelőzése, csökkentése, kompenzálása, a képességek 

kibontakoztatása, társadalmi beilleszkedésük sérülésspecifikus szempontú támogatása. 

 

Feladat 

 

Az integráltan tanuló sajátos nevelési igényű gyermekek számára speciális pedagógiai 

segítségnyújtás. 

 

Tevékenységi területek, lehetőségek 
 

 Az alapkészségek mindennapos fejlesztése.  

 Rugalmas, a tanulók szintjéhez igazodó követelményrendszerrel, a tananyag 

feldolgozásának speciális módszereivel, a tananyag szükség szerinti átrendezésével 

biztosítani a tantervi minimum teljesítését Folyamatos korrekció, ellenőrzés, értékelés, 

önértékelés.  

Tevékenységi formák 
 

 csoportos fejlesztés,  

 tanórai differenciálás,  

 kooperatív munkaformák alkalmazása,  

 tanulmányi kirándulások, 

 egyéni, kiscsoportos rehabilitáció,  

 fejlesztő foglalkozások,  

 felzárkóztatás.  
 

E tanulók esetében is mindig a szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői javaslata az 

iránymutató abban a kérdésben, hogy milyen felkészítésre van szükség a szakma sikeres 

elsajátításához.  Intézményünk gyógypedagógust alkalmaz sajátos nevelési igényű tanulók 

speciális fejlesztéséhez, oktatásához.  Az adott tantárgyat tanító pedagógus feladata a tantárgyi 

felzárkóztatás, fejlesztés. A TKVSZRB javaslata alapján a tanulók bizonyos tantárgyak és 

tananyagrészek értékelése, minősítése alól felmentést kaphatnak.  

A sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának tervezése 

Minden tanév elején a tantárgyat tanító pedagógus felméri az osztályba járó SNI-s tanulók 

létszámát, fogyatékossági típusát, mértékét. Ennek alapján tervezi meg a 

minimumkövetelmények szintjének elérését és a differenciált feladatadást. 

Az integráltan oktatott SNI-s tanulóknál az alapdokumentumok által szabályozott ismeretanyag 

elsajátíttatása az évfolyamok, osztályfokok tantárgyi sajátosságok, egyéni különbségek 

figyelembevételével lehetséges. A megismerő funkciók fejlesztése folyamatos munkát és 

odafigyelést igényel az oktató részéről.  

A sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának módszerei 

Módszerek, melyek alkalmazhatók a SNI-s tanulóknál: 
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 többcsatornás szemléltetés, 

 tevékenységbe ágyazott munkáltatás, 

 sokoldalú magyarázat tanulói visszajelzéssel, 

 olyan egyéni feladat adása, melynek megoldásakor kiderül az elsajátítás foka, 

 páros munka lehetőségének kihasználása, 

 infokommunikációs eszközök alkalmazása a tantárgy oktatásakor, ismeretbővítéskor, 

egyénre szabáskor, 

 játékos feladatok a gyakorlásra (pl.: memory, kakukktojás, rejtvények, stb.). 

Érzékszervi sérült tanulók oktatása  

Az érzékszervi sérülteknél még további megsegítés indokolt. A sérülés típusa és mértéke szerint 

ez lehet: nagyító, lupéé, hallókészülék, hangos könyvek, laptop, tablet és számológép használata, 

nyomtatott ismeretanyag adása, felnagyított, kivetített órai anyag, a tanuló megfelelő elhelyezése 

a tanteremben. 

A sajátos nevelési igényű tanulók értékelése 

A sajátos nevelési igényű tanulót a szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleménye 

alapján az intézményvezető mentesíti egyes tantárgyak, tantárgyrészek teljes vagy részleges 

(pl.: írásbeli, szóbeli) értékelése és minősítése alól. 

Biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt (vagy kevesebb feladatot) a feladatvégzéshez, az 

írásbeli beszámolón lehetővé kell tenni az iskolai tanulmányok során alkalmazott 

segédeszközök alkalmazását, szükség esetén az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval vagy 

a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltását. 

A tanulókat nem csak a tantárgyi követelményszintekhez viszonyítva értékeljük, hanem egyéni 

képességeikhez mért fejlődését is figyelembe vesszük. A tanulók egyéni képességeinek eltérő 

fejlődési ütemét figyelembe vesszük az oktatás-nevelés során. 

Az iskolai nevelés, oktatás során kiemelt feladat: 

 a tantervi előírásoknak megfelelő sikeres továbbhaladás biztosítása, 

 a tanulás iránti motiváció és a kudarctűrő képesség növelése, 

 a kortársakra és a felnőtt közösségre irányuló rendezett társas kapcsolatok kialakítása, 

 a társadalmi együttélés szabályainak követése és az önállóságra nevelés. 

Tantárgy esetében a fejlesztés területei: 

A fejlesztés területei Fejlesztendő funkciók 
Alapkészségek fejlesztése Megismerő funkciók fejlesztése 

Szövegértés: az érető olvasás fejlesztése Beszédészlelés fejlesztése 

Szóbeli kifejezőkészség fejlesztése Szaknyelvi szöveg megértése 

Szókincsfejlesztés Szakmai szókincs bővítése 

Összeolvasás, az olvasástechnika javítása Logikai gondolkodás fejlesztése 

Köznyelvi és szakmai szöveg hallgatás utáni megértése Kiemelés, lényeglátás fejlesztése 

Köznyelvi és szakmai szöveg fogalmazása írásban Vizuális figyelem és emlékezet fejlesztése 

Néma, értő olvasás fejlesztése Figyelem fejlesztése, terjedelmének növelése 

Szerepgyakorlás- páros és egyéb szituációk Elvont gondolkodás fejlesztése 

Gyakorlatias feladatértelmezés  

Elemi számolási készség fejlesztése  

Általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazása  

Helyesírási készség fejlesztése  

Önálló munkavégzés fejlesztése  

Önellenőrzés, önértékelés fejlesztése  
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7.2. A tanulási, beilleszkedési és magatartási zavarok enyhítésének feladatai 
 

Első tennivaló a felismerés, majd az okok felderítése. Az okok között lehetnek értelmi, érzelmi, 

szocializációs tényezők. A csoporthelyzetből kiemelve igyekszünk ezeknek a kudarcoknak az 

eredeti okát megtalálni. Segítséget kérünk a gyógypedagógustól, aki szakszerű tanácsaival, 

rendszeres esetmegbeszélésekkel támogatja az oktatót és a gyermeket egyaránt. A tanulási 

nehézségekkel küzdők családjával, szüleivel napi kapcsolatot tartunk. A családi közösségben 

valamint az osztályközösségben kialakítható pozitív érzelmek, sikerélmények segítik a devianciák 

mérséklését. 

A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan akadályozott tanuló 

tanulási, beilleszkedési, magatartási zavarok hátterében részképesség zavarok, kóros 

hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar és/vagy figyelemzavar kialakulatlansága vagy 

fejletlensége áll fenn. 

Részképességzavar: az iskolai teljesítmények-elsősorban az alapvető eszköztudás /írás, olvasás, 

számolás/ - elsajátításának nehézségei. 

Kóros hyperkinetikus, kóros aktivitászavar, figyelemzavar: az érintett tanuló rövidebb ideig tud 

a feladathelyzetben megmaradni. 

Ezek a tanulók érzékenyebbek az időjárás változására, fáradékonyabbak, nehezen viselik a 

várakozást, gyakrabban van szükségük pihenésre, szünetre, egyedüllétre. 

Az oktató feladata segíteni minden gyermek személyiségének optimális fejlődését, egyéni 

adottságainak, képességeinek a kibontakozását. A probléma feltárása során alkalmazzuk az alábbi 

eljárásokat: 

 irányított beszélgetés 

 az egyes tanulók önmagukhoz mért fejlődésének nyomon követése 

 a gyermek családi hátterének megismerése, születéssel kapcsolatos információk 

 szociális kapcsolatok feltérképezése 

 a tanulói értékrend megismerése 

 intézményi előélet megismerése 

Alkalmazott módszerek: 

 szülővel való megbeszélés 

 szociometriai mérések 

 kérdőíves eljárások 

Kiemelt feladat: egymás elfogadása, egymás segítése, tolerancia kialakítása 

Fejlesztésük: 

 egészséges énkép, önbizalom kialakítása 

 kudarctűrő-képesség növelése 

 önállóságra nevelés 

A tanórákba építhető korrekciós eljárások: 

 a differenciálás alkalmazása 

 a speciális tanulási nehézségek és zavarok korrekciója érdekében együttműködés a 

speciális szakemberekkel, az általuk javasolt programok alkalmazása 

 szülőkkel való együttműködés a problémák leküzdése érdekében 
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Magatartási nehézségek enyhítését segítő feladatok: 

 családi háttér feltárását követően a segítő együttműködés módjának megtervezése 

 a megfelelő pedagógiai eljárások kidolgozása (önkontroll, reális énkép kialakítása) 

 az érintett gyermeket oktató pedagógusok együttműködése 

 egyéni foglalkozások, felzárkóztatás 

 szabadidős tevékenységek szervezése, ahol sikereket ér el a gyerek 

A tanulási, beilleszkedési és magatartási zavarok enyhítésének feladatai a kompetencia 

alapú oktatásban: 

 Jól felszerelt, esztétikus, tanulási környezet kialakítása. 

 Esélyegyenlőség feltételeinek megteremtése. 

 Sokszínű tevékenységi formák biztosítása. 

 A tanulási-tanítási folyamat differenciált szervezése. 

 Kooperatív technikák alkalmazása.  

 Projektmódszer alkalmazása. 

 Tevékenység-központú tanulás. 

 A személyre szabott tanítás-tanulás előtérbe helyezése. 

 Az alapozó szakasz elnyújtása. 

 Fejlesztő értékelés alkalmazása.  

 IKT eszközök használata. 

A differenciált tanulásszervezés, a kooperatív technikák alkalmazása, az újszerű tanulásszervezési 

eljárások bevezetése, a rendszeres személyes tapasztalatszerzés lehetősége módot nyújt a tanulók 

e csoportja számára is az eredményes iskolai munkára. Az érdeklődés felkeltését célzó feladatok, 

az infokommunikációs eszközök iskolai munkában történő alkalmazása, a személyre szóló 

fejlesztő értékelés csökkentik az iskolával szembeni ellenállást, sikerélményhez juttatják a tanulót, 

ezáltal segítik beilleszkedését a közösségbe. 

Az intézményben nincs fejlesztő pedagógus, tanulási-, magatartási- és beilleszkedési nehézséggel 

(BTM) küzdő gyermekek fejlesztése az osztályfőnökök, oktatók feladata, illetve a tanulókat a 

fejlesztő órákra az Egységes Pedagógiai Szakszolgálatba irányítjuk. 

Tanulóink növekvő részének családi háttere a mai társadalmi helyzet összes negatívumával 

(megélhetési nehézségek, munkanélküliség, csonkacsalád) rendelkezik. 

E hatások tükröződnek a gyermekek teljesítményében, viselkedés- és beszédkultúrájukban 

egyaránt. 

Ők az átlagosnál is nagyobb odafigyelést, törődést, türelmet, szeretetet igényelnek. Oktatói 

testületünk tagjai jó pedagógiai érzékkel és empátiás képességekkel igyekeznek a nem kívánatos 

környezeti hatások, a kedvezőtlen személyiségvonások ellenére a gyerekekben levő lehetőségeket 

feltárni. 

 

7.3. A tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenységek 
 

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

kibontakoztatott képességeket értjük, amely az emberi tevékenység egy bizonyos, vagy több 

területén az átlagosat túlhaladó teljesítményt tud létrehozni. 

A tehetség jellemzői: átlagosnál magasabb intelligencia, magas fokú kreativitás, a következtetés 

képessége, önálló útkeresés, szorgalom és kitartás, előítéletektől való mentesség, bizonytalanság 

tolerálása, becsvágy, kockázatvállalás, divergens gondolkodás, folyamatos kommunikáció. 
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A tehetség kibontakoztatását serkenti:  

 a megfelelő légkör megteremtése,  

 a motiváció, az oktató ösztönző attitűdje,  

 a bizalom,  

 a megfelelő szervezeti strukturáltság,  

 a játékosság. 

A tehetség kibontakoztatását gátolja:  

 a kreativitás lebecsülése,  

 a túlzott fegyelem,  

 a teljesítménykényszer. 

A tehetséggondozás az iskolai oktatás egyik lényegi kérdése. Erre kötelez minket a világban 

elszórtan élő magyar származású tudósok öröksége is. 

Legfontosabb feladatunk idejében felfedezni a gyermekek speciális képességeit, s készségeiket az 

adott iskolatípus adta maximális szintig fejleszteni. Ehhez oktatóink rendelkezzenek megfelelő 

pedagógiai-pszichológiai ismeretekkel.                                                                                          

Forrásaink: 

 egyéb jelzések (zene, sport stb.)  

 pedagógusok megfigyelései 

 szülők, környezet véleménye 

Módszerek: 

 iskolán kívüli elfoglaltságok megismerése 

 kötetlen beszélgetések (szülők, edzők stb.)  

 oktató, osztályfőnök céltudatos munkája 

 adatgyűjtés 

A tehetséget fel kell fedezni, alakítani, fejleszteni, ösztönözni kell. Ez a környezet, s ezen belül ez 

az iskola feladata. 

Minden tanulónak meg kell kapnia a lehetőséget és a segítséget, hogy képességének megfelelően 

teljesítsen. Az oktató magatartásán, tapintatán múlik, megtanulja-e a jobb képességű tanuló, hogy 

gyengébb társát meghallgassa, segítsen neki, a gyengébb képességű tanuló pedig érezze, hogy 

elfogadják, értékelik és szeretik. Vagyis minden diák megtapasztalja, hogy nem a teljesítményéért 

fontos ő Istennek és nekünk, hanem saját magáért. Csak ebben a légkörben értik meg, hogy a 

kudarc szükséges velejárója az életnek, s a helyes önismeret szempontjából rendkívül fontos. 

A tehetséggondozás feladata, hogy a kiemelkedő képességű diákok is megfelelő terhelést 

kapjanak. Ezt a kötelezően választható tantárgyak, differenciált órai munka, a különböző 

szakkörök, iskolai, területi és országos versenyekre való felkészülés, a tanárral folytatott 

rendszeres beszélgetés, a plusz feladatok meghatározása szolgálja. 

 
A tehetséggondozás lehetőségei 
 

Tanítási órán: 

 a belső motiváltság kialakítása a tanulásban 

 érdeklődés felkeltése 

 a tanulói aktivitás biztosítása tanulásszervezési módszerekkel 
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Tanítási órán kívül:  

 a tanulók érdeklődésének, tehetségének megfelelő szakkörök szervezése 

 iskolai tanulmányi versenyek szervezése 

 iskolán kívüli tanulmányi versenyeken való részvétel 

A versenyek jelentősége: Versenyre felkészülni hosszú, kitartó, szorgalmas munkával lehet. A 

tehetségek kibontakozását, az érdeklődés kiszélesítését leginkább ezek a formák segítik. Célja 

lehet a jó helyezés. Az iskola hírneve szempontjából, a gyermek önbecsülése, önérzete 

szempontjából rendkívül fontos az elért helyezés, azonban az igazi eredménye a versenynek a 

felkészülés. 

Nevelési szempontból: Megtanít a kitartó munkára, a nehéz feladatokkal való szembenézésre, a 

plusz teher vállalására, arra hogy nem szabad az első kudarcok után feladni. Megkívánják a 

tanulóktól, hogy többet adjanak magukból, és hozzászokjanak a nagyobb erőfeszítést igénylő 

munkához. 

Szakmai szempontból: Megtanít arra, hogy a világ egy csodálatos rendszer. Nem igaz az, hogy 

ahány feladat, annyiféle, és ha netán az egyiket meg is tudom oldani, a többi úgyis mind más. 

Bizonyos feladat típusok vannak. Ha újabb feladat adódik, észrevegyük, hogy hiszen ez olyan, 

mint amilyet már csináltunk. A tanulás egy hosszú folyamat. A felkészülés során nagyon nagy 

tudásanyagot lehet összeszedni, mely során más lesz a tanuló gondolkodása. A verseny igazi 

eredménye ez. Mindenki nem lehet első, de ezt az eredményt minden résztvevő elérheti. A tanulót 

értékelni, biztatni, ösztönözni kell. Jelentsen rangot, hogy ő is a legjobbak között szerepel. Ha 

„csak” a középmezőnyben vagyunk, akkor sem szabad, hogy ezt kudarcélményként éljék meg. 

Ha most nem is nyerünk, tanulóink akkor is iskolánk hírnevét fogják öregbíteni azzal, hogy 

„milyen jó gondolkodású, kitartó munkájú gyerekek jönnek a Kolpingból’’. Biztassuk 

tanulóinkat, hogy bátran álljanak ki, ha úgy érzik, hogy a felkészülés során mindent megtettek, 

ami az időből és a plusz energiából telt, és ne féljenek a kudarctól. Az viszont legyen az oktató 

felelőssége, hogy felkészületlenül, próba-szerencse alapon ne vigyen el tanulókat versenyre! 

Célszerű lenne tavasszal olyan házi versenyeket tartani, amelyeknek tétje is van, és nagyobb kört 

mozgósítanak. 

 
7.4. Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 
 

Szociálisan hátrányos helyzetűek azok a tanulók, akiket szociális tényezők gátolnak 

adottságaikhoz mért fejlődésükben. Feladatunk segíteni minden hátrányos helyzetű, de különösen 

a szociális hátrányban lévő tanulót képességeinek kibontakozásában. Intézményünkben a 

szociálisan hátrányos helyzetű tanulókkal kapcsolatos feladatokat az osztályfőnökök végzik. 

Helyzetfelmérés után meghatározzák a tevékenység célját, éves ütemtervet, valamint a 

lehetőségek számbavételével a hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységformát. 

Az osztályfőnök tevékenységi területei:  

Felvilágosító munka a szociális juttatások lehetőségeiről szülői értekezleten, fogadóórán. 

Szülői értekezleten a szülőkkel a nevelési problémák megbeszélése, szükség esetén a nevelési 

szokások bővítése. 

Az osztályközösség erősítése, különös figyelemmel kísérve a szociálisan hátrányos tanulókat, 

hogy ne szoruljanak a perifériára. 

Szülői értekezleten a szülőkkel a nevelési problémák megbeszélése, szükség esetén a nevelési 

szokások bővítése. 
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Felzárkóztató, ill. tehetséggondozó programok szervezése szaktanárok bevonásával. 

Ha szükséges, a gyermekvédelmi hatóságoknak jelentés készítése. 

 

8. A tanulóknak a szakképző intézményi döntési folyamatban való  

    részvételi joga 
 

A diákönkormányzat 
 

Az iskola diákjainak érdekvédelmi és jogérvényesítő szervezete. A diákönkormányzat 

véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény működésével és a 

tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A diákönkormányzat saját szervezeti és működési 

szabályzata szerint működik. Jogait a hatályos jogszabályok, joggyakorlásának módját saját 

szervezeti szabályzata tartalmazza. A működéséhez szükséges feltételeket az intézmény vezetője 

biztosítja a szervezet számára.  

A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény 

működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a diákönkormányzat készíti el és a 

nevelőtestület hagyja jóvá. Az iskolai diákönkormányzat élén, annak szervezeti és működési 

szabályzatában meghatározottak szerint választott diákönkormányzati vezető illetve az iskolai 

diákbizottság áll.  

A diákönkormányzat tevékenységét a diákmozgalmat segítő oktató támogatja és fogja össze, akit 

ezzel a feladattal – a diákközösség javaslatára – az igazgató bíz meg. A diákönkormányzat minden 

tanévben – az iskolai munkarendben meghatározott időben – diákközgyűlést tart, melynek 

összehívását a diákönkormányzat vezetője kezdeményezi. A diákközgyűlés napirendi pontjait a 

közgyűlés megrendezése előtt 15 nappal nyilvánosságra kell hozni.  

A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, az iskola berendezéseit az igazgatóhelyettessel való 

egyeztetés után szabadon használhatja.  

A diáktanács 1 elnököt választ a diákképviselők közül. A diák-elnök képviseli az iskola tanulóit 

a megyei és országos diák-önkormányzati rendezvényeken, valamint azokon a oktatói tanácsi 

üléseken, amelyeken a diákságot érintő kérdésekről van szó. Ezekről az ülésekről rendszeresen 

beszámol a diákönkormányzatnak.  

A oktatói testület munkáját segítik a diákönkormányzat képviselői a tanulók fegyelmi 

tárgyalásain. Folyamatosan figyelemmel kísérik a szakmai program készítését, tájékozódnak a 

diákságot érintő témakörökről. 

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

 az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt,  

 a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt,  

 az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor,  

 a házirend elfogadása előtt. 

 

Az osztályközösségek 
 
Az iskolai közösségek legalapvetőbb szervezete, a tanítási-nevelési folyamat alapvető csoportja. 

Döntési jogkörébe tartoznak: 

 az osztály diákbizottságának és képviselőjének megválasztása, 
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 küldöttek delegálása az iskolai diákönkormányzatba, 

 döntés az osztály belügyeiben. 

 

Az osztályközösségek vezetője: az osztályfőnök 

 

Az osztályfőnököt az igazgató bízza meg minden tanév augusztusában, elsősorban a felmenő 

rendszer elvét figyelembe véve. 

 

9. A tanuló, a kiskorú tanuló törvényes képviselője, az oktató és a  
    szakképző intézmény partneri kapcsolattartásának szabályai 

 

Egy oktatási intézmény csak akkor valósíthatja meg nevelési céljait, ha nevelő-oktató munkája 

során az oltatókon kívül tevékenyen bevonja a szülőket és a diákokat is a kitűzött célok 

megvalósításának folyamatába. Az iskola és a szülők rendszeres kapcsolata elősegítheti a 

kölcsönös információcserét, amely alapot illetve hátteret biztosít ahhoz, hogy a pedagógiai munka 

alapelvei, céljai, feladatai és eszközei maradéktalanul érvényre jussanak és megvalósuljanak. Az 

iskolai élet során számos felelősségteljes döntés születik, melyekbe célszerű bevonni a 

tanulóifjúságot, hiszen mindaz, ami történik nem ellenük, hanem értük történik, ugyanakkor a 

döntéshozatalban való részvételük lehetőséget nyújt számukra az önmegvalósításhoz és növeli 

felelősségérzetüket.  

Az együttműködés megnyilvánulási formái lehetnek tehát: 

 szülő-oktató  

 tanuló-oktató  

 oktató-oktató kapcsolatok 

 

A szülőkkel, a kiskorú tanuló törvényes képviselőjével való kapcsolattartás  
 

Az együttműködés a közös problémák megoldására kell, hogy irányuljon, különös tekintettel 

azokra, amelyek a tanuló iskolai teljesítményére, magatartására is kihatnak. A közös erőfeszítések 

csak akkor lehetnek eredményesek, ha azonos elveken alapulnak és gyermek-tanuló személyiség 

megismerésére mindkét oldal nagy hangsúlyt fektet.  

Ezen együttműködés:  

 alapja a gyermek iránt érzett közös nevelési felelősség  

 megvalósulási formái: a kölcsönös támogatás és a koordinált pedagógiai tevékenység  

 feltétele: a kölcsönös bizalom és tájékoztatás, amely során az oktató a titoktartási 

kötelezettségének eleget tesz  

 célja a tanuló felkészítése a családtervezésre, a családi életre, eredménye: a családi és 

iskolai élet egysége és ennek nyomán kedvezően fejlődő gyermeki személyiség.  

 

Az oktató részéről elvárjuk, hogy: 

 felelősséggel érezzen a tanítványa iránt, 

 probléma estén vegye fel a kapcsolatot a szülővel, 

 legyen együttműködő, 

 személyisége nyitott legyen, bizalommal forduljon hozzá a diák, és érezze a szülő, hogy a 

tanár segítő társ. 

 

A szülő részéről elvárjuk, hogy: 

 rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó oktatókkal; 
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 gondoskodjon gyermeke testi, érzelmi, értelmi fejlődéséhez szükséges feltételekről; 

 ellenőrizze gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, a közösségi élet 

magatartási szabályainak elsajátítását; 

 ellenőrizze naponta a gyermek felkészülését, kollégista tanulónál az elmúlt hét 

áttekintésére kerüljön sor; 

 nevelési problémák őszinte megbeszélését, a közös megoldásra való törekvést; 

 fogadja el az oktató segítségét, amely a gyermek érdekét szolgálja. 

 

A kiskorú tanuló törvényes képviselőjének joga van arra, hogy 

 gyermeke vagy a nevelése alatt álló kiskorú tanuló adottságainak, képességeinek, 

érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi 

hovatartozására tekintettel, a gyermekével vagy a nevelése alatt álló kiskorú tanulóval 

közösen válasszon szakképző intézményt; 

 a szakképző intézmény szakmai oktatási tevékenységét megismerje és gyermeke vagy a 

nevelése alatt álló kiskorú tanuló előrehaladásáról tájékoztatást kapjon; 

 véleményét szabadon kifejezze, részt vegyen az érdekeit képviselő szervezetekben. 

 

A kiskorú tanuló törvényes képviselőjének kötelessége, hogy 

 biztosítsa gyermeke vagy a nevelése alatt álló kiskorú tanuló tankötelezettségének 

teljesítését; 

 gondoskodjon gyermeke vagy a nevelése alatt álló kiskorú tanuló értelmi, testi, érzelmi és 

erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről; 

 gondoskodjon arról, hogy gyermeke vagy a nevelése alatt álló kiskorú tanuló teljesítse 

kötelességeit, – a szakképző intézménnyel együttműködve – megadjon ehhez minden tőle 

elvárható segítséget, továbbá figyelemmel kísérje gyermeke vagy a nevelése alatt álló 

kiskorú tanuló fejlődését, tanulmányi előmenetelét; 

 tiszteletben tartsa a szakképző intézmény más alkalmazottainak emberi méltóságát és 

jogait, tiszteletet tanúsítson irántuk. 

 

A szülőkkel való kapcsolattartás formái 
 

Szülői értekezlet  

Az iskola éves munkatervébe beütemezett szülői értekezletek feladata, hogy tájékoztassa a 

szülőket gyermekük előmeneteléről, az osztály aktuális problémáiról, az osztályban és az 

iskolában jelentkező feladatokról. A szülői értekezleten minden alkalommal nevelési kérdések is 

előkerülnek, valamint áttekintő képet ad az osztályfőnök osztálya neveltségi szintjének 

alakulásáról. Szülői értekezletet évente legalább két alkalommal tartunk. Ha az osztály helyzete, 

problémái, a csoport előtt álló feladatok azt indokolják, az iskola igazgatója rendkívüli szülői 

értekezletet hívhat össze a szülők tájékoztatására, a problémák közös megoldási lehetőségének 

megtalálására. 

Fogadóóra  

Célja, hogy a szülők egyénileg információt kapjanak gyermekük előmeneteléről, magatartásáról, 

az oktató róla alkotott véleményéről, valamint az oktató tanácsokat adhasson a tanuló nevelésével 

kapcsolatosan. Az iskola biztosítja, hogy a fogadóórán a szülő négyszemközt beszélhessen 

gyermeke tanárával személyes problémáiról. A fogadóórákat évente legalább két alkalommal, 

minden oktató számára egységes késő délutáni időpontban tartjuk. A fogadóórán minden oktatói 

testületi tag, az óraadó tanárok is, kötelezően jelen vannak.  
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Ellenőrző  

Az érdemjegyeket, az aktuális problémákat az oktató az ellenőrzőn keresztül tudatja a szülővel. 

Diákjainktól elvárjuk az ellenőrző naprakész vezetését, a szülőktől pedig azt, hogy kövessék 

nyomon a beírásokat, valamint szükség esetén az ellenőrzőn keresztül értesítsék az oktatót. 

Telefon  

Kérjük a szülőt, hogy a gyermek hiányzása esetén, telefonon értesítse az osztályfőnököt. 

Amennyiben ez elmarad, az osztályfőnök érdeklődik telefonon a szülőtől a hiányzás második 

napján.  

Egyedi elbírálás esetén családlátogatás  

Indokolt esetben az osztályfőnök és a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős otthonában keresi fel a 

tanulót és a szülőt.  

Nyílt nap, pályaorientációs nap 

A nyílt napot az iskolába készülő általános iskolások (elsősorban a 8. osztályosok) számára 

szervezi az intézmény igazgatósága és oktatói testülete. Célja bepillantást adni az iskola életébe, 

információt adni az intézmény által indított szakmákról, a képzés formájáról és tartalmáról, a 

nyelvoktatásról. A nyílt napon szülők és pedagógusok is részt vehetnek. 

 

Képzési tanács működtetése 
 
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. 

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. 

A képzési tanácsot létre kell hozni, ha a kiskorú tanulók törvényes képviselői, a tanulók vagy az 

oktatói testület közül legalább kettőnek a képviselői kezdeményezik. 

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 képzési tanács feladata ellátásához térítésmentesen használhatja a szakképző intézmény 

helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem akadályozza a szakképző intézmény működését. 

A fenntartó - önálló költségvetéssel rendelkező szakképző intézmény esetében a szakképző 

intézmény költségvetésében - gondoskodik a képzési tanács működési feltételeiről. 

 

A szülői ház és az iskola együttműködésének továbbfejlesztési lehetőségei 
 

 közös rendezvények szervezése a szülők és az oktatók részvételével, 

 szülők elégedettségének vizsgálata kérdőívvel. 
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A diákokkal való kapcsolattartás formái 
 

Iskolánkban közvetlen az oktató-diák kapcsolat, ami nagyon fontos érték mind az oktatók, mind 

a diákok szemében. Célunk, hogy a diákok jól érezzék magukat az iskolában. A tanuló 

kötelessége, hogy életkorához és fejlettségéhez igazodva a házirendben meghatározottak szerint 

közreműködjön saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában, a 

tanítási órák és egyéb rendezvények előkészítésében, lezárásában.  

 

A Diákönkormányzat feladatai 
 

 a diákok érdekképviselete, 

 az iskolai diák programok összefogása, koordinálása, segítése, 

 véleménynyilvánítás az iskola működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben (Házirend, 

Szakmai program, Kolping nap, stb.)  

 közgyűlés tartása évente egy alkalommal. 

A Diákönkormányzat tagjainak lehetősége van évente több alkalommal beszélgetésen részt venni 

az iskola igazgatójával.  

 

Kapcsolat a kollégiumi nevelőkkel  
 

A kollégista tanulók a tanév során többet tartózkodnak az iskolában és a kollégiumban, mint 

otthon. Ezért nagyon fontos az osztályfőnök és a kollégiumi csoportvezető tanár kapcsolatának 

kiépítése, hogy a kollégiumban folyó nevelőmunka támogassa az iskolai oktató-nevelő munkát. 

Célunk, hogy a közös nevelőmunka eredményeként javuljon a tanulók neveltségi szintje és 

tanulmányi eredménye. Ehhez iskolánk a következő segítségnyújtási formákat kínálja: 

 

 igény szerint rendszeres és folyamatos tájékoztatás a tanuló előmeneteléről, 

magatartásáról, 

 szükség estén a kollégiumi nevelőt meghívjuk a szülői értekezletre. 

 

10. A tanulmányok alatti vizsga szabályai és az alkalmassági vizsga  

    követelményei 
 

A tanulmányok alatti vizsga helyi szabályainak kialakítása azokat a normákat tartalmazzák, 

amelyek a vizsgán való részvétel és a vizsgázás valamint a vizsgáztatás – jogszabályi keretek 

között – meghatározható intézményi specifikumait érintik.  

 

A tanulmányok alatti vizsgák célja azon tanulók osztályzatainak megállapítása, akiknek félévi 

vagy év végi osztályzatait évközi teljesítményük és érdemjegyeik alapján a jogszabályok és az 

intézmény szakmai programja szerint nem lehet meghatározni.  

 

Intézményünkben a tanulmányok alatt az alábbi vizsgafajtákat szervezzük: 

 osztályozó vizsga, 

 javítóvizsga,  

 különbözeti, 

 pótló vizsga, 

 ágazati alapvizsga 
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A vizsgákra vonatkozó szabályzat 

 

Kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára: 

 • aki osztályozó vizsgára jelentkezik, 

 • akit az oktatói testület határozatával osztályozó vizsgára utasít, 

 • akit az oktatói testület határozatával javítóvizsgára utasít. 

Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira  

• akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek feltételeként az intézmény igazgatója 

különbözeti vizsga letételét írja elő. 

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

A tanulmányok alatti vizsgát iskolában, illetve független vizsgabizottság előtt lehet tenni. Utóbbi 

esetben térítési díjat kell fizetni. A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem 

ismételhető. 

 

Osztályozó vizsga 

 

Osztályozó vizsga egy (vagy több) adott tantárgy vagy egy adott évfolyam követelményeinek 

teljesítésére vonatkozik. 

A szakképzési törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) kormányrendelet 180. § (3) 

bekezdése értelmében: 

„Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, 

ha 

a) felmentették a foglalkozáson való részvétel alól, 

b) engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy 

az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

c) az e rendeletben meghatározott időnél többet mulasztott, és az oktatói testület döntése 

alapján osztályozó vizsgát tehet, 

d) a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független vizsgabizottság 

előtt tesz vizsgát.” 

Osztályozó vizsgát a szakképző intézmény a tanítási év során bármikor szervezhet. 

Az osztályozó vizsga követelményei az adott tantárgy helyi tantervében évfolyamonként 

megfogalmazott követelmények, amelyekről a tanuló az oktatótól személyesen, ill. az iskola 

honlapján elhelyezett képzési programból értesülhet. 

A kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól felmentett tanulók az igazgató által 

meghatározott időben és módon adnak számot tudásukról. 

Osztályozó vizsga elméleti tárgyakból tehető. 

 

Mulasztás miatti osztályozó vizsga: 

A szakképzési törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) kormányrendelet 164. § alapján: 

„Ha a tanulónak (…) egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a 

kétszázötven foglalkozást vagy egy adott tantárgyból a foglalkozások harminc százalékát 

meghaladja, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, 

a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha az oktatói testület engedélyezi, hogy osztályozó 

vizsgát tegyen. Az oktatói testület az osztályozó vizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló 

igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz foglalkozást, és a szakképző intézmény 

eleget tett a 163. §-ben meghatározott értesítési kötelezettségének.” 
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Javítóvizsga 

 A tanuló minősítéséről, magasabb évfolyamba lépéséről az osztályban tanítók közössége 

dönt. 

 Ha a tanuló a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott, 

javítóvizsgát tehet. Csak akkor léphet magasabb évfolyamba, ha a javítóvizsgán megfelelt. 

 Javítóvizsga letétele szükséges akkor is, ha a tanuló az osztályozó vizsgáról, különbözeti 

vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül 

eltávozik. 

 A javítóvizsga időpontja augusztus 15 – 31. közötti időszak, melynek időpontját a 

tanévzárón ismertetjük a tanulókkal. 

 A tantárgyak pontos időpontját és beosztását a vizsga előtt 15 nappal az iskola írásban 

értesíti a tanulót. 

 Ha a tanuló nem kíván javítóvizsgát tenni, írásban benyújtott kérvényre a tanévet 

megismételheti. 

 

Különbözeti vizsga 

Különbözeti vizsgát tesz az a tanuló, aki másik iskolából átvéve folytatja tanulmányait, és az 

átvételnél az iskola igazgatója a vizsgát előírja. 

 

Pótló vizsga 

 A vizsgázó, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a 

megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. 

 A vizsgázónak fel nem róható ok minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény, 

körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy 

gondatlan magatartására. 

 Az igazgató hozzájárulhat ahhoz, hogy az adott vizsganapon vagy a vizsgázó és az 

intézmény számára megszervezhető legközelebbi időpontban a vizsgázó pótló vizsgát 

tegyen, ha ennek feltételei megteremthetők. 

 A vizsgázó kérésére a vizsga megszakításáig a vizsgakérdésekre adott válaszait értékelni 

kell. 

 

Az értékelés rendje 

 

A tantárgyak értékelési rendszere részletesen tartalmazza. Írásbeli munkát külön kell értékelni, 

osztályzatot adni. A szóbeli felelettel együtt alakul a végső osztályzat, mely legjobb esetben 

közepes lehet. 

A vizsgák követelménye az egyes tantárgyak kerettantervében megfogalmazott továbbhaladáshoz 

szükséges minimum. 

 

Alkalmassági vizsga 

 

Az alkalmassági vizsgát az egyes szakmákhoz szükséges feltételekről szóló rendeletek 

szabályozzák. Ez az alkalmasság egészségügyi alkalmasságot jelent, melyet az iskolaorvos 

utasításai alapján, szakorvosi leletek figyelembe vételével az iskolaorvos ad. 

 

Ágazati alapvizsga 
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Az ágazati alapvizsga az első szakképző évfolyam tanévében kerül megszervezésre. A 

szakképzésről szóló 2019. év LXXX. törvény és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról 

szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 91. §-a [Az ágazati alapvizsga] szerint:  

 

(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. 

(5) A tanuló magasabb évfolyamra nem léphet, ha elégtelen ágazati alapvizsgát tett. 

 

Szóbeli felvételi vizsga követelményei 

 

Amennyiben az iskola bármely tagozatára szóbeli felvételi vizsgát hirdet, azt a tanév elején 

elkészített felvételi eljárás rendje c. dokumentumban teszi közzé. Ekkor a szóbeli felvételi vizsga 

részei és követelménye: 

 Kommunikatív készségek 

 Általános iskolai ismeretek  

 Szövegértési és logikai készséget vizsgáló feladatok 

 

A tanulmányok alatti vizsgákkal kapcsolatos intézményi eljárásrend  
 
A tanulmányok alatti vizsgát a 20/2012. EMMI rendelet 64-71. §-ában meghatározottak szerint 

kell lebonyolítani 3 tagú vizsgabizottság előtt. A vizsgabizottságot az iskola igazgatója bízza meg. 

 

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

az igazgató ettől eltérő időpontot is kijelölhet.  

 A vizsga időpontjait az igazgató jelöli ki, melyet a helyben szokásos módon valamint az 

intézmény honlapján közzétesz.  

 Az osztályozó vizsgák időpontja a félév végét megelőző két hét, illetve a szorgalmi 

időszak vége előtti két hét. 

 Az oktatói testület értekezlet keretében dönt osztályonként, tanulónként azokról a 

tantárgyakról, amelyekből az intézmény a vizsga letételét engedélyezi. A határozatról 

mindenkor jegyzőkönyv készül. 

 A félév és év vége előtt négy héttel tartjuk az értekezletet. 

 A vizsgatárgyakról, a vizsga időpontjáról (év, hónap, nap, óra, perc) és helyszínéről (cím, 

épület, terem száma) a vizsgázó, illetőleg a kiskorú tanuló esetén a szülő (gondviselő) 

minimum a vizsga kezdete előtt 15 nappal levélben értesítést kap. 

 Egy vizsgaidőszakban legfeljebb két évfolyam tananyagából tehető vizsga. Három 

évfolyam anyagából csak rendkívül indokolt esetben igazgatói engedéllyel lehet vizsgázni. 
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 Ha a tanuló a kijelölt időpontban a vizsgán igazoltan nem tud megjelenni, a vizsgát az 

igazgató által meghatározott későbbi időpontban (még a tárgyévben) teheti le. 

 Az osztályozó, javító és különbözeti vizsga jegyzőkönyveit irattárban kell tárolni. 

 Az írásbeli vizsga anyagait a tanulók dolgozataihoz hasonlóan l évig meg kell őrizni. 

 

Az írásbeli vizsga szabályai (a szakképzésről szóló törvény végrehajtási rendeletének 185. és 

186. §-a alapján): 

 A vizsgázó az írásbeli válaszok kidolgozásának megkezdése előtt mindegyik átvett 

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

jegyzetet csak ezeken a lapokon lehet készíteni. 

 A vizsgázó számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló idő 

tantárgyanként minimum hatvan perc. 

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

a vizsgázó számára rendelkezésre álló időt meg kell növelni. 

Az írásbeli vizsga szabályai (a szakképzésről szóló törvény végrehajtási rendeletének 187. §-

a alapján): 

 Egy vizsgázónak egy napra legfeljebb három tantárgyból szervezhető szóbeli vizsga. A 

vizsgateremben egyidejűleg legfeljebb hat vizsgázó tartózkodhat. 

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

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

 A szóbeli vizsgán a vizsgázó tantárgyanként húz tételt vagy kifejtendő feladatot, és - ha 

szükséges - kiválasztja a tétel kifejtéséhez szükséges segédeszközt. Az egyes tantárgyak 

szóbeli vizsgáihoz szükséges segédeszközökről a vizsgáztató gondoskodik. 

 Minden vizsgázónak tantárgyanként legalább harminc perc felkészülési időt kell 

biztosítani a szóbeli feleletet megelőzően. A felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet 

készíthet, de gondolatait szabad előadásban kell elmondania. Egy-egy tantárgyból egy 

vizsgázó esetében a feleltetés időtartama tizenöt percnél nem lehet több. 

 A vizsga követelményeit az iskola helyi tantárgyi tantervében 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. 

Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagáról teljes tájékozatlanságot árul el, azaz feleletének értékelése 

nem éri el az elégséges szintet, az elnök egy alkalommal póttételt húzat vele. Ez esetben a szóbeli 

minősítést a póttételre adott felelet alapján kell kialakítani úgy, hogy az elért pontszámot meg kell 

felezni, és egész pontra fel kell kerekíteni, majd az osztályzatot ennek alapján kell kiszámítani.  

Ha a vizsgázó az írásbeli vagy szóbeli 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. 
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 A szabálytalansággal összefüggésben hozott döntést és annak indokait határozatba kell 

foglalni. 

 

11. A magasabb évfolyamba lépés feltétele 
 

Magasabb évfolyamba az a tanuló léphet, aki az évfolyamán tantervi minimumkövetelményeit 

teljesítette és a megengedett igazolt és igazolatlan hiányzást nem lépte túl. 

A tanév végén legfeljebb 3 tantárgyból kapott elégtelen osztályzat esetén javítóvizsgát tehet a 

tanuló. Szakmai gyakorlatból nem tehető javítóvizsga. 

Szakmai vizsgára az a tanuló bocsátható, aki a 11. évfolyam követelményeit teljesítette. 

A szakképzési törvény szerint (63. § [A magasabb évfolyamba lépés]): 

(1) „A tanuló év végi osztályzatát az oktatói testület osztályozó értekezleten áttekinti, és az 

oktató, az osztályfőnök, illetve a duális képzőhely által megállapított osztályzatok alapján dönt a 

tanuló magasabb évfolyamba lépéséről.” 

(2) „A tanuló magasabb évfolyamba akkor léphet, ha az évfolyamra előírt tanulmányi 

követelményeket sikeresen teljesítette. A tanuló az évfolyam teljesítéséről bizonyítványt kap. Az 

egyéni tanulmányi renddel rendelkező tanulónak az előírt tanulmányi követelményeket az egyéni 

tanulmányi rendben meghatározottak szerint kell teljesítenie.” 

A szakképzési törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) kormányrendelet 256. § (1) 

bekezdése alapján „A tanuló magasabb évfolyamra nem léphet, ha elégtelen ágazati alapvizsgát 

tett.” 

 

12. A felvétel és az átvétel helyi szabályai 
 

A felvételi eljárásról a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 2019. év LXXX. 

törvény a szakképzésről, 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról, 11/1994.(VI.8.) MKM. rendelet, 

hatályos Szakmajegyzék előírásai és a tanév rendjéről évente megjelenő miniszteri rendelet 

intézkedik. 

 

A tanulók felvétele a 9. évfolyamra 
 

Általános felvételi eljárás keretében, a központilag kiadott jelentkezési lapon jelentkezhet a 

tanuló. Egy jelentkezési lapon az iskola több tagozata is megjelölhető.  

Az iskola igazgatója az általános iskolában elért eredmények alapján felvételi rangsort készít, 

majd a törvényi előírásoknak megfelelően meghatározza a tagozatonként felvehető létszámot. 

A fenti eljárás végén a Felvételi Központ az iskolának megküldi a felvehető tanulók névsorát. Az 

iskola határozatban értesíti a tanulókat és az általános iskolát a felvételről vagy az elutasításról. 

A felvétel előtt a tanuló egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálaton vesz részt. 

 

A tanuló felvétele a szakképző évfolyamokra 
 

A tanulók felvételénél a Szakképzési törvény előírásait alkalmazzuk. 
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A Szakmai Programban, illetve az Alapító Okiratban jelzett szakmákban lehetséges. 

Feltétel: 

 egészségügyi alkalmassági vizsga 

 pályaalkalmassági vizsga 

 jogszabályban meghatározott életkor 

 

A tanulók átvétele 
 

Más iskolából történő átvételről az igazgató dönt az átvételt kérő tanuló tanulmányi eredménye és 

magatartása alapján. Az átvétel történhet tantárgyi különbözeti vizsgával vagy 

évfolyamismétléssel. Az átvétel után a tanulóra az adott iskolatípus és évfolyam követelményei 

kötelező érvényűek. 

Az átvételhez a tanuló év végi vagy félévi bizonyítványát be kell mutatni. 

Különböző iskolatípusokból történő átvétel különbözeti vizsga letételéhez kötött, abban az 

esetben, ha van olyan tantárgy, amelyet a tanuló nem tanult a korábbi iskolájában. A különbözeti 

vizsga letételének idejét az igazgató határozza meg. 

Az átvételt az igazgató helyhiány miatt megtagadhatja. 

Az iskolán belüli osztályváltást írásbeli kérelemre az igazgató dönti el meghallgatva a két 

osztályfőnök véleményét. 

 

Az iskolák közötti átjárhatóság biztosítása  
 

Intézményünk a következő feltételek megléte esetén tudja biztosítani az iskolák közötti 

átjárhatóságot: 

 A 3 éves szakképzéseknél az azonos szakmaterületről, de más iskolából jövő tanulóknál 

elfogadjuk a hozott osztályzatokat. Azoknál a tantárgyaknál, amelyeket a másik 

iskolában nem tanult, feltételként szabjuk a sikeres osztályozó vizsgát. 

 A szakmai évfolyamokon csak különbözeti vagy osztályozó vizsgák letétele után 

lehetséges a szakmaváltás. 

 Iskolánk biztosítja a tanulók számára a más iskolákba történő szabad átjárás lehetőségét, 

nem szabunk feltételeket a más tanintézménybe történő átkerüléshez. 

 

13. Az elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátításával   
  kapcsolatos iskolai terv 

 

Az elsősegélynyújtási ismeretek szerves részét képezik a NAT kompetenciaterületi 

tudásanyagának, ahogyan ez az eddigiekben oktatott tantárgyi tartalmak közül az osztályfőnöki, 

természetismeret, egészségügyi alapismeretek tematikához is köthető.  

Az elsősegély azonnali segítségnyújtás vagy beavatkozás, amelyet a sérült kap valamely 

sérülésére vagy hirtelen egészségkárosodása miatt, a mentők, orvos vagy más személy 

megérkezése előtt. 

 

Az elsősegélynyújtás képessége tudáson, begyakorláson és tapasztalaton alapul. 

 



57 

 

Egy elsősegély tanfolyam nagyban növeli az önbizalmat és cselekvőképességet. Az ott kapott 

alapos felkészítés segít uralkodni az érzelmeken, és sok nehéz helyzeten átsegít. Az iskolai 

balesetek számának utóbbi időben való növekedése, valamint a szakszerű ellátása a sérülteknek, 

megkívánja, hogy az iskolai oktatásban nagyobb hangsúlyt kapjon az elsősegélynyújtás. 

Lehetőség van elsősegélynyújtási-, osztályfőnöki-, természetismereti-, egészségügyi 

alapismeretek órákon, szakkörökön az ismeretek elsajátítására. 

 

Jó alkalmat teremtenek az iskolai egészségnapok nagyszámú tanulócsoport előtti szemléltető 

elsősegélynyújtó ismeretanyag bemutatására. 

 

Minden osztály számára fontos, hogy az iskola megfelelő számú elsősegélynyújtó ládával 

rendelkezzen, melyet nemcsak a mindennapok, de a kirándulások, és egyéb rendezvények 

alkalmával is tudnak használni. 

 
Az elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók: 

 ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát; 

 ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat; 

 ismerjék fel a vészhelyzeteket; 

 tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható következményeit; 

 sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegélynyújtási módokat; 

 ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével; 

 sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni. 

 
Az elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok: 

 a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és  

jártasságokkal rendelkezzenek elsősegélynyújtási alapismeretek területén; 

 a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük elsősegélynyújtás alapismereteit;  

 a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten - tanórai és a tanórán kívüli (egyéb)  

foglalkozások keretében – foglalkoznak az elsősegélynyújtással kapcsolatos legfontosabb 

alapismeretekkel.  

 

Az elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok 
megvalósításának elősegítése érdekében: 

 az iskola kapcsolatot épít ki az Országos Mentőszolgálattal, Magyar Ifjúsági  

Vöröskereszttel és az Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesületével;  

 tanulóink bekapcsolódnak az elsősegélynyújtással kapcsolatos iskolán kívüli  

vetélkedőkbe; 

 támogatjuk a pedagógusok elsősegélynyújtási ismeretekkel foglalkozó  

továbbképzésekre való jelentkezését. 
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Az elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő 
tevékenységformák szolgálják: 
a helyi tantervben szereplő tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó alábbi ismeretek.  

 

Tantárgy Elsősegélynyújtási alapismeretek 

  Egészségügyi  
  alapismeretek 
 

 a légútbiztosítás szabályos elvégzése, 
hangsúlyozottan a stabil oldalfekvés önálló 
létesítése 

 a légzés, illetve a vérkeringés megszűnésének 
megállapítása 

 artériás és ütőeres vérzés, ütőerek 
nyomáspontjainak felkeresése és ütőeres 
nyomókötés alkalmazása 

 komplex újraélesztés 

 a légzés, illetve a vérkeringés megszűnésének 
megállapítása 

 balesetek, betegek megfelelő ideiglenes 
nyugalomba helyezése 

  Természetismeret 

 mérgezések 

 vegyszer okozta sérülések 

 savmarás 

 égési sérülések 

 forrázás 

 szénmonoxid-mérgezés 

 az újraélesztés ABC-je 

 az elsősegélynyújtás általános szabályai 

  Testnevelés  magasból esés 

  Osztályfőnöki óra 

 teendők közlekedési baleset esetén 

 segítségnyújtás baleseteknél 

 a mentőszolgálat felépítése és működése 

 a mentők hívásának helyes módja 

 
Az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások: 
 

Évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegélynyújtással foglalkozó 

projektnap.   
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II. Egészségfejlesztési program 
 

1. A program célkitűzése 

 

A teljes körű egészségfejlesztés célja, hogy az intézményünkben eltöltött időben minden diák 

részesüljön a teljes testi-lelki jóllétét, egészségét, egészségi állapotát hatékonyan fejlesztő, az 

iskolánk mindennapjaiban rendszerszerűen működő egészségfejlesztő tevékenységekben. 

Az egészségfejlesztés és annak egyik megvalósulási formája a korszerű egészségnevelés a tanuló 

és a szülő részvételével az egészségi állapot erősítésére, fejlesztésére szolgál. 

A mindennapos működésében kiemelt figyelmet fordítunk a gyermek, a tanuló egészséghez, 

biztonsághoz való jogai alapján a teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokra, 

amelyek különösen: 

 az egészséges táplálkozás, 

 a mindennapos testnevelés, testmozgás, 

 a testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, 

 a szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése, 

 a bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése, 

 a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás, 

 a személyi higiéné területére terjednek ki. 

További egészségnevelési feladatok: 

 higiénés magatartásra nevelés, 

 egészséges mozgásfejlődés biztosítása, 

 betegségek elkerülésére, egészség megóvására nevelés 

 krízisprevenció, 

 harmonikus kapcsolatok kialakítására nevelés, 

 családi életre, társsá-, szülővé válásra nevelés. 

Az egészségfejlesztés során figyelembe vesszük a gyermekek, tanulók biológiai, társadalmi, 

életkori sajátosságait. Iskolánkban az átfogó prevenciós programoknak kiemelt jelentősége van.  

Arra törekszünk, hogy a teljes körű egészségfejlesztési program koordinált, nyomon követhető 
és mérhető, értékelhető módon valósuljon meg. 

Az iskolánkban folyó lelki egészségfejlesztés célja, hogy elősegítse a kiegyensúlyozott pszichés 

fejlődést, támogassa a gyermek, tanuló esetében a környezethez történő alkalmazkodást, 

felkészítsen, és megoldási stratégiákat kínáljon a környezetből érkező ártalmas hatásokkal 

szemben, így csökkentve a káros következményeket, továbbá pozitív hatást gyakoroljon a 

személyiséget érő változásokra. 

 

2. A program megvalósításának feltételei 

A program megvalósításának iskolán belüli személyi feltételei 
 

Egészségfejlesztő csoport tagjai: 

 intézmény vezetője 

 osztályfőnökök 

 testnevelő 
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 iskola-egészségügyi szolgálat (iskolaorvos-védőnő) 

 gyógypedagógus 

 

Az iskolavezetés elkötelezett a teljeskörű egészségnevelés megvalósításában, az oktatói testület 

minden tagja ismeri a tantárgyához kapcsolódó egészségnevelési- és fejlesztési területek 

követelményrendszerét. Az iskolában az iskolaorvosi és védőnői ellátás rendszeresen igénybe 

vehető. Feladataik elsősorban a tanulók életkorhoz kötött vizsgálata, amely magában foglalja a 

testi, az érzelmi és intellektuális fejlődés követését, és a kóros elváltozások korai felismerését, de 

emellett bevonhatók az egészségnevelési program bármely elemébe. Teljeskörű egészségnevelés 

nem képzelhető el a szülők bevonása nélkül. A szülők a diákok egészséges életvitelének cselekvő 

alakítói. A szülők véleményét a szülői értekezleteken, fogadóórák alkalmával ismerhetjük meg, 

ekkor gyűjthetjük össze a szülők által megfogalmazott problémákat, majd ezeket a felmerülő 

problémákat közösen – szülők, oktatók, diákok és más szakemberek együttműködésével – 

oldhatjuk meg. 

 

Iskolán kívüli személyi feltételek, kapcsolatok 
 

 iskolaorvos, védőnő 

 szociális munkás 

 Képzési tanács 

 Gyermekjóléti szolgálatok (nevelési tanácsadók, családsegítők) 

 rendvédelmi szervek 

 drogambulancia 

 Iparkamara 

 Vállalkozók 

 

A program megvalósításának tárgyi feltételei: 
 

 jól felszerelt, világos osztálytermek, szaktantermek, 

 tanétterem, tankonyha 

 tornaszoba 

 iskolaorvosi szoba 

 

3. A program megvalósításának színterei 

Tanórai keretek, elsősorban: 

 természettudományos órák 

 szakmai órák 

 osztályfőnöki órák 

 testnevelés órák 

 

Tanórán kívüli keretek: 

 nem sportjellegű tevékenységek (egészségnap, takarítási akciók, rendezvények) 

 mindennapos testmozgás 

 sportnap 

 Kolping nap 

 természetjárás 
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Egyéb lehetőségek 

 

Iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő, tüdőszűrő állomás, 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 oktatói testületi értekezleteken, illetve 

osztályfőnöki órákon. 

Kapcsolattartás háziorvos és iskolaorvos között. 

 

Képzési Tanács 

 

A program megvalósításának egyik fontos színtere a Képzési Tanács, hisz a szülők aktív 

részvétele, tevőleges segítése, együttgondolkodása a siker záloga. 

 

Diákönkormányzat 

 

A tanév elején és a tanév közben rendszeres konzultáció a diákok képviselői és a testnevelő tanár 

között a tanévi tömegsportok: - házi bajnokságok és egyéni testmozgásvégzési lehetőségek 

koordinálása. 
 

 

4. A program megvalósítása 

 

Konkrét állapotfelmérés: 

 

 Az intézmény tanulóinak, tanárainak, szülőknek az egészséges életmódhoz való 

viszonyulásának konkrét kérdőív formában való felmérése. 

 Tanuknál az eltérő korosztályoknak megfelelő szintű és típusú kérdőívek használata 9-

11. évfolyamokon. 

 Iskolaorvosi szűrések-vizsgálatok. 

 Évente kétszer (ősszel és tavasszal) fizikai állapotfelmérés testnevelésórán. 

 A kapott vizsgálati eredményeket azután rangsoroljuk, illetve súlypontozzuk és 

meghatározzuk, kidolgozzuk az elsődleges, illetve másodlakos prevenciós feladatokat és 

módszereket. 
 

Az egyes színtereken tervezett módszerek: 

 

Egészségnevelés tanórán 

Az iskolánk egészségfejlesztéshez kapcsolódó, a nevelés-oktatás egészét érintő feladatainak 

színtere minden tanóra, és tanórán kívüli foglalkozás. Az ismeretátadásban kiemelt szerepet 

kapnak a természettudományos és szakmai órák. 
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Egészségnevelés az osztályfőnöki óra keretében 

Az osztályfőnöki órák tartalmát kötelezően nem határozza meg egyik közneveléssel kapcsolatos 

törvény ill. szabály sem, ezért ebben a tekintetben nagy az iskola szabadsága és ezzel együtt a 

felelőssége is. 

Az órakeret szűkös és a napi, valamint az aktuális problémák megbeszélése mellett helyet kell 

adni az egészségnevelésnek is. 

Erre az éves óraszámból 20-25% szeretnénk fordítani, ezzel is jelezve a terület kiemelt 

fontosságát. 

 

Egészségnevelés a testnevelésórán 
 

Célunk megszerettetni és megőrizni a mozgás szeretetét, változatos, hangulatos óravezetéssel 

sikerélmény biztosításával úgy, hogy ne csak a teljesítmény centrikus oktatás domináljon. 

Fenn kell tartani és lehetőség szerint bővíteni kell a differenciált oktatási formákat. 

A tanulók önmagukhoz mért fejlődése jelentse az értékelés fő elvét, mind a technikai, mind pedig 

a kondícionális képességfejlesztés területén, ne az abszolút teljesítményt osztályozzuk. 

Diákjainktól elvárjuk, hogy lehetőségeikhez mérten: 

 legyenek tisztában a balesetmegelőzés, balesetvédelem és a kölcsönös segítségnyújtás fő 
elveivel, fontosságával, 

 egészséges étkezési szokásokat alakítsanak ki, 

 felismerjék a helyes napirend kialakításának fontosságát, és eszerint éljenek, 

 tudatosuljon bennük a káros szenvedélyek sportteljesítmény-csökkentő és 

egészségkárosító 

 hatása, 

 növekedjen a fizikai állapotuk az évenkénti NETFIT felmérések során. 

 

Mindennapos testmozgás 

Iskolánk a testnevelés órák keretein kívül is számtalan lehetőséget kínál a diákjainak, hogy 

játéklehetőséget biztosítson nekik, és kielégítse mozgásigényüket. 

 

Prevenció 

Iskolánkban az egészségfejlesztés és környezeti nevelés területén kiemelt szerep jut a prevenciós 

munkának, felmérések készítésének, előadások, rendezvények szervezésének. 
 

Egészséges táplálkozás megvalósítása: 

 az étkezés, táplálkozás egészéget befolyásoló szerepe 

 a táplálkozás és egyes betegségek kapcsolata 

 diéták, táplálékérzékenység, táplálékallergiák 

 lelki eredetű táplálkozási zavarok megelőzése, felismerése 

 fogyasztóvédelem, a helyi termelés, helyi fogyasztás összekapcsolása 

 divatok, reklámok, média hatása táplálkozásunkra 

 

Mindennapi testnevelés megvalósítása: 

 a mozgás fontosságának tudatosítása 

 egészséges testtartás fontossága 

 egészséges testkép kialakítása 
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 sport egészségügyi kockázatok, függőségek ismerete 

 a testmozgás és az egészség, betegség kapcsolata 

 a szervezet fejlődése és működése testmozgással és annak hiányában 

 gerincvédelem, gerinckímélet 

 

A gyermek érett személyiséggé válásának elősegítése: 

 a barátság, a párkapcsolatok, a szexualitás szerepe az egészségmegőrzésben 

 lelki egyensúly megteremtése 

 személyes krízishelyzetek felismerése és stratégiák ismerete 

 függőségek elkerülése 

 személyes biztonság (közlekedés, önvédelmi technikák) 

 tanulási környezet alakítása 

 a természethez való viszony, az egészséges környezet jelentősége, a környezeti ártalmak 

elkerülése 

 az aktív szabadidő eltöltésének módjai 

 a harmonikus párkapcsolat ideáljának kialakítása 

 családi életre való nevelés 

 

Egészség-ismeretek hatékony, azaz készséggé válást eredményező oktatása: 

 önmagunk és egészségi állapotunk ismerete 

 a betegség és a gyógyulást segítő magatartás 

 elsősegélynyújtás, gyógyszerhasználat 

 testi higiénia 

 a szenvedélybetegségek elkerülése (dohányzás, alkoholfogyasztás, kábítószer 

használatának megelőzése 

 nem szerhez köthető függőségek elkerülése 

 a családtervezési módszerek ismertetése 

 az egészséges és biztonságos környezet kialakításának igénye 
 

Dohányzás 

 iskolánk egész területén tilos a dohányzás 

 kórházi látogatások szervezése (érsebészet, tüdőgondozó) 

 pozitív elkerülő attitűd megerősítése 

 előadások szervezése meghívott előadókkal a dohányzásmentes világnapon. 

 

Legális és illegális kábító- és tudatmódosító szerek - Drogstratégia 

 

A Stratégia kimondja, hogy az „egészség, az egészséges életmód, mint érték és erőforrás minél 

több ember számára váljon követhető és követendő mintává”. 

Iskolánk munkája során szem előtt tartja a Nemzeti Drogellenes Stratégiában megfogalmazott - 

az iskolai egészségnevelés keretein belül feladatot adó – prioritásokat, melyek a kábítószer-

megelőzéssel kapcsolatban a következők: 

 szermentes életformát népszerűsítő programok számának növelése;  

 a kábítószereket kipróbáló és alkalomszerűen használó serdülők aránya az adott 

korosztályon belül csökkenjen 10%-kal;  

 a lelki egészség fejlesztését, az alkoholprobléma és más viselkedési függőségek kezelését 

célzó stratégiákat és programokat össze kell hangolni a drogellenes stratégiával 
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Ennek megfelelően az iskola tanórai és tanórán kívüli foglalkozásainak és rendezvényinek keretén 

belül – amellett, hogy szermentes, biztonságos környezetet biztosítunk - törekszünk jó és a diákok 

számára is vonzó alternatívákat nyújtani. Iskolánk pedagógiai programja gazdag olyan 

programokban (kirándulások, táborok, sport-, szakmai- és diákrendezvények stb.), melyek 

szerhasználat nélkül is egészséges izgalmakhoz, élményekhez juttatják a tanulókat. 

 

Egyéb függőséget okozó fogyasztási cikkek: 

 

Alkohol, energia ital, kávé 

 

Sajnos nemcsak iskolánk fiataljaira jellemző, hogy a tanítási hét során felmerülő nehézségek 

miatt pótszerekhez nyúlnak! 

Bár a kávé és az energiaital legális drognak számít, nem lehet a diákok mindennapi itala! 

Itt a legkisebb a megelőzésben a mozgásterünk, hiszen a szülők, sőt mi oktatók is élünk ezekkel 

az anyagokkal. 

Az iskola területén, az iskolai programokon az alkohol fogyasztása és birtoklása is büntetendő, 

ezért a tanulók baráti körben, szabadidejükben élnek vele. 

Itt feltétlenül szükség van a kortársak segítő megerősítésére: hogy alkohol nélkül is van buli. 
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III. Oktatási program 
 

 

1. A választott kerettanterv  
 

Az Esztergomi Kolping Katolikus Szakképző Iskola helyi tanterveit az Oktatási Minisztérium 

által kiadott kerettantervek alapján az iskola oktatói állították össze, ezért egyedi 

engedélyeztetésük nem szükséges. 

A szakképzésre vonatkozó helyi tanterv megalkotásánál az alábbi jogszabályokat vettük 

figyelembe: 

 A NAT előírásai: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, 

bevezetéséről és alkalmazásáról, 

 a nemzeti köznevelési törvény értelmében bevezetésre kerülő új NAT-ra épülő, és egyházi 

iskolák számára írt kerettanterv, 

 a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 

 a szakmai képzések alapjául a szakközépiskolai képzésekben a szakképzési 

kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII.31.) NGM rendeletet 

 a közoktatási rendszer intézményeinek működtetésére vonatkozó jogszabályi előírások, 

 a szakképzési kerettantervek, 

 a szakmai és vizsgakövetelmények 

 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet – a kerettantervek kiadásának és 

jóváhagyásának rendjéről 

 22/2016. (VIII. 25.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának 

rendjéről szóló 51/2012.(XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról 

 a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet 

 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelet A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

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

 2019. évi LXXX. törvény A szakképzésről 

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

 319/2020. (VII. 1.) Korm. rendelete a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról 

 2020-as NAT-hoz illeszkedő kerettantervek 
 

2. Célok és feladatok 
 
A szakképző iskolai nevelés-oktatásban a képzési és kimeneti követelményben, valamint a 

programtantervben meghatározott időkeretet kell biztosítani a Nat követelményeinek 

megvalósítására. A programtantervek egyrészt a Nat kiemelt fejlesztési területeire, nevelési 

céljaira, a kulcskompetenciákra épülnek, másrészt a szakképző iskola közismereti és szakmai 

tárgyai együttesét figyelembe véve érvényesítik a műveltségterületek alapelveit, céljait és 

fejlesztési követelményeit 

A tartalmi szabályozás kulcsfogalma a tanulási eredmény alapú szemlélet. A tanulási eredmény 

alapú megközelítés nem egyszerűen egy új pedagógiai technika, hanem egy olyan korszerű 

gondolkodásmód, amely az oktatóközpontú kultúrával szemben a tanulást és a tanulót helyezi a 

középpontba, és ebben az értelemben maga a tanulási folyamat, valamint a tanuló által elért 
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kompetenciafejlődés a lényeges. Ezzel összefüggésben a szakképzés fő célja a szakmai 

cselekvőképesség kialakítása. 

A szakképző iskolák számára javasolt, helyi tantervünk alapját képező központi kerettanterv 

kiemeli, hogy az új szakképző iskolai képzésnek különös hangsúlyt kell helyeznie arra, hogy a 

tanítási-tanulási folyamat megalapozza és továbbfejlessze a tanulók képességeit, motivációit az 

egész életen át tartó tanuláshoz; beépítse a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott 

tudásértelmezést, és ennek megfelelően az egész tanítási-tanulási folyamatot a szakmatanuláshoz 

nélkülözhetetlen kompetenciák fejlesztésének szolgálatába állítsa. 

A szakképző iskola további célja, hogy az egyes integrált tartalmakat hordozó műveltségi 

területek segítségével érvényesítse a közismereti és szakmai tananyagok interdiszciplináris és 

problémaközpontú szemléletét és szervezését; valamint a tartalmak feldolgozása, elsajátítása 

során a köznevelési törvényben előírtaknak megfelelően érvényesüljön a Nemzeti alaptantervnek 

a tanulásról és a tanulásszervezésről kialakított felfogása. 

Az egyes műveltségi területek témakörei, témái a valóság problémáit és az azok felismeréséhez, 

megértéséhez, kezeléséhez szükséges tudásokat, képességeket is a mindennapi élet kontextusába 

helyezik, kiemelve ezzel a társadalmilag releváns, alkalmazható tudás fontosságát. 

Fejlesztési területek – nevelési célok  

A helyi tanterv kialakításakor törekedtünk arra, hogy az iskolatípus céljainak megvalósítása 

érdekében a tanulók közismereti tudása a szakmai ismeretek elsajátításához is hozzájáruljon. 

Továbbá a hároméves nevelési-oktatási-képzési folyamat után a tanuló számára a további tanulási 

utak is elérhetővé váljanak, azaz az egész életen át tartó tanulás megalapozása is fontos fejlesztési 

feladat. 
 
 

3. A kötelező és nem kötelező foglalkozások megtanítandó és  
elsajátítandó tananyaga, az ehhez szükséges kötelező, kötelezően  
választandó vagy szabadon választandó foglalkozások  
megnevezése, száma 

 

3.1. Új képzések 

  

Tantárgyak 
9.  

évfolyam 
10.  

évfolyam 
11.  

évfolyam 

9-11. éves 
óraszám 
összesen 

K
ö

z
is

m
e
re

ti
 o

k
ta

tá
s

 

Kommunikáció-magyar nyelv 
és irodalom 

2 2 2 206 

Német nyelv 2 1+1 1 175 

Matematika 2 2 1 175 

Történelem  
és társadalomismeret 

3 0 0 108 

Természetismeret 3 0 0 108 

Testnevelés 4 1 1 211 

Osztályközösség-építő program 1 1 1 103 

Hit- és erkölcstan  
(szabadon tervezhető órakeret)  

1 1 1 103 
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Pénzügyi  
és munkavállalói ismeretek 

0 0 1 31 

Digitális kultúra 0 0 1 31 

Összes közismereti óraszám 18 9 9 1251 

Szabad órakeret (közismeret) 1 2 2  

 
Ágazati alapoktatás 16 0 0 576 

Szakirányú oktatás 0 25 25 1675 

Szabad órakeret (ágazati/szakmai) 0 0 0 0 

Tanítási hetek száma 36 36 31  

Éves összes óraszám 1224 1224 1054 3502 

Rendelkezésre álló órakeret/hét 34 34 34  

 

Nincsenek külön, kötelező és egységes közismereti kerettantervek a szakképző intézmények 

számára. (A foglalkozások megtanítandó és elsajátítandó tananyaga a Szakmai program 

közismereti helyi tanterveket és az új képzéseket részletező 1. és 2 számú mellékletében található.) 

 

3.2. Kifutó képzések 

 
Közismereti és szakmai órák aránya a kifutó képzéseknél 

 

Területek 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 

Közismeret Kötött órák 17 óra 11 óra 8 óra 

Szabadon 
felhasználható 
órakeret 

1 óra - 1,5 óra 

Összesen 18 óra 11 óra 9,5 óra 

Szakmai 
elmélet és 
gyakorlat 

Kötött órák 14,5 óra 23 óra 23 óra 

Szabadon 
felhasználható 
órakeret 

2,5 óra 2 óra 2,5 óra 

Összesen 17 óra 25 óra 25,5 óra 

Heti összes óraszám 35 óra 36 óra 35 óra 
 

A közismereti órák eloszlása 

Tantárgyak 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 

Kommunikáció-magyar 2 óra 1 óra 0/0,5 óra 

Idegen nyelv 2 óra 2 óra 2 óra 

Matematika 2 óra 1 óra 1,5/0 óra 

Társadalomismeret 2 óra 1 óra - 
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(A foglalkozások megtanítandó és elsajátítandó tananyaga a Szakmai program 1. számú 

mellékletében, a közismereti tantárgyi tantervben található.) 

 

4. A közismereti kerettantervben meghatározott pedagógiai    

feladatok helyi megvalósításának részletes szabályai 

 

A középfokú iskolában folyó nevelés-oktatás alapvető feladata – a változó és egyre összetettebb 

tudástartalmakkal is összefüggésben – az általános iskolákban már megalapozott kompetenciák 

továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása. Ennek elérése és 

megvalósítása érdekében:  

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

tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait, 

 az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű oktatásával 

kívánunk hozzájárulni,  

 a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori jellemzők 

figyelembevétele,  

 fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív és interaktív 

tanulási technikákat és a tanulásszervezési módokat,  

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

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

barátságban, a csoportban,  

 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 biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az alapvető képességek, készségek 

elsajátításával; a mentális képességek célirányos fejlesztésével,   

 az önálló tanulás és az önművelés alapozásával. 

 

Iskolatípusunk sajátos helyzetéből adódik, hogy a szakmai gyakorlaton munkájukkal értéket 

termelnek a tanulók, s ezért hozzájárulnak bizonyos társadalmi szükségletek kiegészítéséhez.  

Feladatunk olyan szakemberek képzése, akik megfelelő elméleti és gyakorlati alapismeretekkel 

rendelkeznek, önálló, minőségi munkavégzésre' alkalmasak, tudásuk konvertálhatóvá válik. 

Természetismeret 3 óra - - 

Testnevelés 4 óra 3 óra 3/4 óra 

Osztályközösség-építő program 1 óra 1 óra 1 óra 

Hit- és erkölcstan 2 óra 2 óra 2 óra 

Összesen: 18 óra 11 óra 9,5 óra 
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A szakmai gyakorlati képzés színvonalának emelése érdekében ki kell aknázni a hasznos, 

értékteremtő munka személyiség-formáló hatását, meg kell követelni a tudatos elméleti 

ismeretekre alapozó gyakorlati munkát, biztosítani kell a produktív munkavégzési lehetőségeket. 

Olyan ismeretek, készségek, képességek kialakítása szükséges, amelyek segítik a modern technika 

és gazdaság eredményeinek felhasználását. 

 

Iskolánk kiemelt feladatának tekinti, hogy a NAT-ban megfogalmazott nevelési célok áthassák 

nevelő-oktató munkánk egészét, így érhető el, hogy ezek az értékek közös értékekké váljanak az 

intézményünkben dolgozók és tanulók számára egyaránt. 

 

A nevelési célok megvalósulása: 

- a tantárgyak részterületévé válhatnak 

- beépülnek az egyes műveltségi területek, illetve tantárgyak fejlesztési követelményibe, 

tartalmaiba 

- osztályfőnöki órák témaköreivé válnak 

- témákat, fejlesztési helyzeteket körvonalaznak a nem tanórai keretek között folyó egyéb 

iskolai foglalkozások, programok számára. 

- példamutatás 

 

 

Erkölcsi nevelés 

A köznevelés alapvető célja, hogy fejlessze a tanulók erkölcsi érzékét, elmélyítsék a tanulókban 

a cselekedeteikért és azok következményeiért viselt felelősségtudatot, kibontakoztassák 

igazságérzetüket, segítse elő a közösségbe való beilleszkedésüket, sarkallja őket önálló 

gondolkodásra, a felelősségteljes életvitelre. 

Az erkölcsi nevelés életszerű kell, hogy legyen, hiteles személyektől kell, hogy „érkezzen”. 

Az iskolai közösség élete, a tanárok példamutatása támogatja a tanulók életében oly 

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 és az elfogadás. 

Kiemelkedő szerep jut az irodalom, a történelem, az idegen nyelv, az hit-és erkölcstan óráknak, 

ahol lehetőség van a minket körülvevő világ nagy kérdéseinek megvitatására, értékek vélemények 

ütköztetésére. 

 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

Alapvető elvárás, hogy a tanulók legyenek tisztában nemzeti, népi kultúránk értékeivel, 

hagyományaival. Ismerjék meg jeles magyar történelmi személyiségeinket, tudósainkat, 

feltalálóinkat, művészeinket, íróinkat, költőinket, sportolóinkat. Sajátítsák el azokat az 

ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek megalapozzák 

az otthon, a lakóhely, a szülőföld és a haza megismerését, megbecsülését. 

 

Ki kell alakítani diákjainkban a közösséghez való tartozást, a hazaszeretet érzését, ugyanakkor 

ismerniük kell az Európa történelmét, kultúráját, hiszen ez csak tovább segíti abban, hogy még 

jobban megértse, elmélyítse Magyarország értékeit. 
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Ebben nagy felelősség hárul a történelem, a magyar nyelv és irodalom tantárgyakat tanító 

pedagógusokra. Fontos, hogy már az iskolában éljék át tanulóink nemzetiünnepeink emelkedett 

hangulatát, vegyen részt a műsorok elkészítésében, szervezésében. 

 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

A demokratikus jogállam alapja az állampolgári részvétel, amely erősíti a nemzeti öntudatot, 

összetartást teremt, összhangot eredményez az egyéni célok és a közösségi célok között. Fontos, 

hogy a tanulók elsajátítsák a cselekvő állampolgári magatartás legfőbb jellemzőit: 

- törvénytiszteletet 

-  az együttélés szabályait 

- az emberi méltóság, emberi jogok tiszteletét 

- az erőszakmentességet 

- a méltányosságot 

A diákok azáltal, hogy részt vesznek a diákönkormányzat életében, döntenek, javaslatokat 

tesznek, véleményezik a saját sorsukat érintő kérdéseket, megismerik, és „kicsiben” gyakorolják 

az állampolgári jogokat és kötelezettségeket. Az egyes órán felvetett témák megvitatása, 

nézőpontok ütköztetése fejleszti a tanulók kreatív, önálló gondolkodását, elemzőképességét, 

rálátását, vitakultúráját. Meghatározó szerep jut újra a történelem, az irodalom, az idegen nyelvi 

óráknak. 

 

Családi életre nevelés 

A család kiemelkedő fontos szerepet játszik a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, 

szeretetkapcsolatainak, önismeretének, testi, lelki egészségének alakításában. A családi 

közösséget korunkban minden más intézménynél jobban körülveszik a társadalom és az emberi 

kultúra mélyreható és sokszínű változásai. A családok egy részének működésében bekövetkezett 

zavarok szükségessé teszik a családi életre nevelés beillesztését a köznevelés területére. A családi 

életre nevelés, a felelősségteljes párkapcsolatok kialakítása, a szexuális kultúra kérdései jelen kell, 

hogy legyenek az osztályfőnöki órák témái között. A családi közösség megbecsülését mutatják a 

szülők részvételével szervezett iskolai közös programok is. 

 

A testi- lelki egészségre nevelés 

Az egészséges életmódra nevelés hozzájárul az egészséges testi és lelki állapot örömteli 

megéléséhez. A pedagógusok neveljék a tanulókat a helyes táplálkozásra, a mozgás szeretetére, a 

stresszkezelés módszereinek elsajátítására, alkalmazására. Fel kell hogy készítsük diákjainkat a 

betegség-megelőzésre, a szabályok betartására a közlekedésben, a testi higiénében, a váratlan 

szituációk kezelésében. Segítenünk kell a tanulókat abban, hogy meg tudják előzni a káros 

függőségekhez vezető szokások kialakulását. 

Kiemelt szerep jut a pedagógusok példamutatásának, az osztályfőnöki óráknak, illetve az idegen 

nyelvi órák egyes témáinak, a biológia, kémia óráknak. 

 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

Célunk, hogy tanulóink személyisége fejlődjön, érzékennyé váljanak hátrányos helyzetű vagy 

fogyatékkal élő emberek iránt. Fontos, hogy tapasztalatok, saját élmények útján ismerjék meg 

ezen csoportokhoz tartozó embertársaink igényeit, életkörülményeit, hogy ne az elzárkózás, 

kirekesztés gondolatait, sokkal inkább az elfogadás, a befogadás érzését táplálják irántuk. 
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Ehhez nyújt segítséget a különböző segély-akciókban való részvétel, önkéntesség jelentőségének 

megismertetése, érzékenyítő programokon való részvétel. Mindezek elengedhetetlenül fontosak 

ahhoz, hogy diákjaink tudatos és felelősségteljes állampolgárokká váljanak. 

 

Fenntarthatóság, környezettudatosság 

A felnövekvő nemzedéknek meg kell tanulnia tudatosan, takarékosan és megújulási képességre 

való tekintettel használni az erőforrásokat. Ezáltal környezetkímélő, a fenntarthatóság mellett 

elkötelezett magatartást vallják magukénak a tanulók. Az intézmény falai között is arra kell 

törekedni, hogy példát mutatva irányítsuk diákjainkat a környezettudatos életvitel irányába. 

Mindenekelőtt az osztályfőnöki, valamint a biológia, természetismeret órák és az idegen nyelvi 

órák idevágó tananyagai segítik a fenntarthatóságra, környezettudatosságra való nevelést. 

Pályaorientáció: 

Az iskolának kiemelten-átfogó képet kell nyújtania a munka világáról. 

Fontos, hogy felkeltsük a tanulókban a munka, a szakma iránti szeretet, tiszteletet, megbecsülést. 

Támogatnunk kell azokat a programokat, tevékenységeket, ahol a diákok kipróbálhatják 

képességüket, felismerhetik tehetségüket. Kiemelt szerep és felelősség jut ezen a téren a szakmai 

tantárgyakat tanító pedagógusoknak. Támogatjuk a diákok nyílt napokon való részvételét, 

lehetőséget biztosítunk (szakirányú) felsőoktatási intézményekbe való látogatásra. 

 

Gazdasági és pénzügyi nevelés: 

Iskolánk tanulóinak hasznosítható ismeretekkel kell rendelkezniük a világgazdaság, a 

nemzetgazdaság, a vállalkozások és a háztartások életét meghatározó gazdasági-pénzügyi 

intézményekről és folyamatokról. Ez azért is kiemelt cél, mivel intézményünk jellegéből adódóan 

különös hangsúlyt fektetünk a gazdasági szempontú oktatásra és a gyakorlati ismeretek 

elsajátítására. Az ésszerű gazdálkodáson túl el kell, hogy igazodjanak tanulóink a pénz világában, 

összefüggéseket, törvényszerűségeket fedezzenek fel a gazdasági életben. Ennek érdekében 

szoros kapcsolatot ápolunk pénzintézetekkel, nagy hangsúlyt fektetünk a fogyasztóvédelmi jogok 

tanítására is. 

 

Médiatudatosságra nevelés: 

Célunk, hogy tanulóink a mediatizált, globális nyilvánosság felelős résztvevőivé váljanak: értsék 

az új és a hagyományos médiumok nyelvét. Váljanak a médiumokat helyesen értelmező, 

kritikával kezelő tevékeny állampolgárokká. Elsősorban magyar nyelv és irodalom órán 

ismerkednek meg a média és a társadalom közötti kölcsönös kapcsolatokkal, megkülönböztetve a 

valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezések különböző módozatait. 

 

A tanulás tanítása: 

Az iskola alapvető feladata a tanulás tanítása. Minden pedagógus feladata, hogy felkeltse az 

érdeklődést a tantárgya iránt, útmutatást adjon a tananyag elsajátításával kapcsolatban. Rá kell 

világítania, mennyire fontos az összefüggések felismerése, az előzetes tudás felhasználása, a 

tantárgyak összekapcsolása, a rendelkezésre álló források, eszközök logikus alkalmazása, miként 

lehet a tanulóknak párban, csoportokban együttműködniük. Olyan tudást kell biztosítani, amelyet 

a tanulók új helyzetekben is képesek alkalmazni, a változatok sokoldalú áttekintésével és 

értékelésével. A tanulás tanításának elengedhetetlen része a tanulás eredményességének, a tanuló 

testi és szellemi teljesítményeinek lehetőség szerinti növelése és a tudás minőségének értékelése. 
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5. A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának    
módjai 

A mindennapos testnevelést, testmozgást a köznevelési törvény 27.§ (11) bekezdésében 

meghatározottak szerint szervezzük meg a következő módon: 

 tanórai keretben 

 délutáni sportfoglalkozások formájában 

 a tanuló kérheti intézményen kívüli rendszeres, igazolt sporttevékenységének vagy egyéb 

mozgásos tevékenységének beszámítását 

A mindennapos testnevelés megvalósításának módja 

 

A testnevelés és sport helyi tantervének elkészítéséhez a középiskolák számára készült 

kerettantervet használjuk. 

A szakképzésről szóló törvény alapján: „A szakképző intézmény azokon a tanítási napokon, 

amelyeken közismereti oktatás is folyik, legalább napi egy testnevelésórát szervez és gondoskodik 

a tanulók fizikai állapotának és edzettségének méréséről és mérési adatainak azonosításra 

alkalmatlan módon a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt rendszerbe történő továbbításáról.” 

Iskolánk közismereti kerettanterv óraszámainak évfolyamonkénti elosztását a szakképzési  

kerettantervek évfolyamainak óraszáma alapján határozta meg. Iskolánkban a mindennapos 

testnevelés keretében heti 5 (3+2 kifutó képzés), illetve 4 (9. évfolyam) és 1-1 óra (10. és 11. 

évfolyam) van felmenő rendszerben. A +2 órák kötetlen sportfoglalkozás vagy iskolai sportkör 

keretében kerülnek megszervezésre. 

 

A testmozgás megvalósításának módja 

 

A változatos mozgáslehetőség biztosítása kiemelt feladat, ezért iskolánkban rendszeresen 

alkalmat teremtünk a felfrissítő, edző testmozgásra, melynek középpontjában a játék áll. A 

sportköri csoportos foglalkozásokon olyan mozgásokat is tanulnak és gyakorolnak a tanulók, 

amelyek sportági mozgásokból levezethetők, de elemi jellegüknél fogva már elveszítették sportági 

jellegüket. 

Ha az idő engedi, sokat tartózkodunk a szabadban. Az udvari tevékenység mellett kirándulás 

egészíti ki a szabadidős mozgástevékenységet. 

Évente szervezünk sportnapot tanulóink számára, ezzel is megalapozva a rendszeres mozgás 

megszerettetését, felkelteni az életen át tartó sporttevékenység iránti igényt. 

Az intézmény egyik legnagyobb problémája, hogy nem rendelkezik tornateremmel. A 

mindennapos testnevelés megvalósítására egy tornaszoba áll rendelkezésre, amelynek 

befogadóképessége korlátozott. 

Az egészségfejlesztő iskolai testmozgás program célja a tanulók egészséges test-lelki fejlődésének 

elősegítése a testmozgás eszközeivel, hiszen tapasztaljuk, hogy a modern kor és az azzal együtt 

járó technológiák az embert olyan életmódba kényszerítik, amely a mozgásszegény életmódhoz, 

a fizikai képességek hanyatlásához vezethet, áttételesen előidézve ezzel a szellemi teljesítmény 

romlását is. Az iskolai testnevelés és a sport keretei között az egészségnevelés, a szociális 

kompetenciák, a csapatmunka, valamint a társakkal történő kreatív együttműködés egyaránt 

fejleszthető. 
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Annak érdekében, hogy az egészségfejlesztő testmozgás hatékonyan megvalósuljon, az alábbi 

sajátos egészségügyi és pedagógiai szempontoknak kell teljesülniük: 

 minden tanuló vegyen részt a testmozgás-programban 

 minden testnevelési órán, és minden egyéb testmozgási alkalmon megtörténik a keringési- 

és légzőrendszer megfelelő terhelése 

 minden testnevelési órán van gimnasztika, benne a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását és fenntartását szolgáló gyakorlatanyag és légzőtorna 

 a testnevelési óra és egyéb testmozgási alkalom örömöt és sikerélményt jelent még az 

eltérő adottságú tanulóknak is 

 

6. A választható tantárgyak, foglalkozások, és az oktatóválasztás  

    szabályai 
 

Intézményünkben a szakképzés okán nem tudunk tanulóinknak választható tantárgyat felajánlani. 

A magas óraszámok nem is teszik lehetővé plusz tantárgyak felvételét az órarendbe.  

Ugyanakkor a szakkörök indításánál kikérjük a Diákönkormányzat véleményét. Mi iránt 

érdeklődnek, mely műveltségterületen érdemes meghirdetnünk foglalkozásokat.  

Az oktatói testület kis létszáma miatt, valamint azért, mert egy-egy területet, szakot, tantárgyat 

egy oktató tanít, nem tudjuk lehetővé tenni az oktató megválasztását. 
 

7. A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy  
    gyakorlatban történő ellenőrzési és értékelési módja,        
    diagnosztikus, szummatív, fejlesztő formái 

 
A tanulás folyamata és értékelése 

 
Az oktatói testület megítélése szerint az értékelésnek és osztályozásnak a tanulók képesség - ill. 

személyiség fejlesztése érdekében kell állnia. Másrészről a tanulóknak /és szüleiknek/ törvény 

adta joguk, hogy a tanulók által elért eredményekről folyamatos tájékoztatást kapjanak. Végül 

fontosnak tartjuk, hogy az értékelés és minősítés igazságosan, következetesen, minden tanulóra 

egységes követelményrendszer figyelembevételével történjen. 

A tanuló előrehaladásának folyamatos ellenőrzését, mérését és értékelését érdemjegyek és 

osztályzatok szolgálják. 

A tanuló tudását, előmenetelét év közben rendszeresen érdemjeggyel, félévkor és a tanítási év 

végén osztályzattal minősítik a tanárok. 

Az osztályzatok a következők lehetnek: jeles, jó, közepes, elégséges és elégtelen. Az érdemjegyek 

ugyanazok, mint az osztályzatok. 

A tanév folyamán szerzett érdemjegyeket a tanárnak az elektronikus naplóba, a tanulónak az 

ellenőrző könyvébe kell bejegyeznie. Az érintettekkel az osztályzatokat a félévi értesítőben, ill. 

az év végi bizonyítványban közli hivatalos formában a nevelőtestület. 

Fél évi illetve év végi osztályzatok megállapításához a szaktanár minden érdemjegyet figyelembe 

vesz, az osztályzat azonban hangsúlyozottan a nagy egységeket mérő feleletek, dolgozatok, 

vizsgák érdemjegyein alapul. 
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Új osztályban újnak számító tantárgyat tanító tanár első órái egyikén tisztázza, hogy milyen elvek 

szerint fog értékelni, osztályozni. 

A fogadóórákon az oktató tájékoztatja a szülőket a tanuló előmeneteléről, jegyeiről és a 

szükségesnek tartott intézkedésekről. 

Az ellenőrzés, értékelés a nevelési-oktatási folyamatnak szerves része. Az ellenőrzés nem 

szorítkozhat csupán az ismeretek, készségek értékelésére. Minden oktató arra törekedjék, hogy 

minél több adattal rendelkezzék a tanulókról, fejlődésükről, problémáikról. Ebből következik 

aztán az ellenőrzés, értékelés módszereinek sokfélesége is. Figyelünk arra, hogy ne csak a 

szorosabb értelemben vett tantárgyi szaktudást és előrehaladást, hanem a gyermek valamennyi 

pedagógiai szempontból fontos tevékenységét és ezekben elért fejlődését értékeljük, 

osztályozzuk. 

Törekszünk arra, hogy értékelő szavaink minél tárgyszerűbbek legyenek. Arról tájékoztassák a 

tanulókat, hogy tennivalóik mely részét oldották meg helyesen, sikeresen, hol, miben hibáztak, mi 

lehet a hibák oka, és mit kell tenniük a hibák kijavítása érdekében. A dolgozatokat osztályozás 

után a gyermek kezébe adjuk, rámutatunk a helyes és helytelen megoldásokra, szembesítjük 

tanulóinkat azzal, mit produkáltak. 

Az ellenőrzéshez, értékeléshez megfelelő légkört kell biztosítani. A tanulók érezzék inkább azt, 

hogy az ellenőrzés természetes kísérője a tanulásnak. Értsék és érezzék, hogy az ellenőrzés, 

értékelés arra szolgál, hogy megfelelő ütemben, helyen, irányban haladjanak a tanulásban. 

 

A tanulási folyamat és a mérés, értékelés összefüggései 

 

Az értékelés célja a teljes képzési szakaszt átfogó személyiségfejlesztés, az önértékelési képesség 

kialakítása, az önképzés, önálló tanulásra való igény és képesség kialakítása.  

 

Az értékelés Kezdete Folyamata Vége 
Tanulási szakasz 
zárása 

Fajtája: diagnosztikus 
feltárja az előzetes 
ismeretek szintjét, 
feladatot határoz 
meg, helyzetet mér 
fel 

formatív  
fejlesztő önfejlesztő  

szummatív 
minősítő értékelés, 
a tanulási időt 
lezárja 

szummatív 
a képzési szakaszt 
lezárja 

Ideje: csoportba sorolás 
esetén, a szakasz 
elején, tanulási 
problémák esetén, 
tanárváltás-kor 

időben 
rendszeresen 
elosztott 
gyakorisággal, a 
folyamat teljes 
vertikumában 

félév, évvége A 11. évfolyam vége 
modulok lezárása 

Célja: visszajelzés oktató, 
diák, szülő számára 

A tanulás és 
értékelés 
kölcsönhatásának 
érvényesítése 

Összegzés, 
minősítés, 
értékelés 

összegzés, 
minősítés, értékelés 

Formája: célspecifikus 
írásbeli felmérés 
%-os minősítéssel 

egyéni és 
csoportos, írásbeli, 
szóbeli, rajzi, 
célfeladatos 
gyakorlati 

témazáró, írásbeli 
és szóbeli 
beszámoló, 
tantárgyi osztályozó 
vizsga 

ágazati alapvizsga 
szakmai vizsga 

 

Az értékelés akkor sikeres és hatékony, ha 

 folyamatos, 
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 sokoldalú, 

 változatos, 

 kiszámítható, 

 tudatosított. 

 
A tanulók munkájának értékelése 

 Változatlanul érvényes az a tétel, hogy a tanulók minél többféle tevékenységét értékeljük, 

de ne minden tevékenységét és ne mindig osztályozzuk. 
 Az új, belépő tantárgyakban főként szavakkal értékeljünk. 

 Az értékelés folyamatát kollektív megnyilvánulásként is felfoghatjuk: a tanulók egymás 

teljesítményét is értékelhetik szavakkal, esetleg érdemjegyekre tett javaslatokkal. Ez 

egyrészt lehet a demokratizmus egyik megnyilvánulási formája, másrészt a tanulók 

megtanulják az értékelés szempontjait, ezek alkalmazását, és nem utolsó sorban 

elviselését. 

 

Az évközi minősítés módjai: 

Az iskola oktatói a tanulók tudását tanév közben rendszeresen érdemjeggyel értékelik, félévkor 

és a tanév végén osztályzattal minősítik. 

Az írásbeli számonkérés: feladatlap, teszt, esszé, írásbeli felelet, fordítás, szódolgozat, 

szómagyarázat, nyelvtani teszt, fogalmazás, házi dolgozat, feladatsor, komplex feladatlap.   

Az írásbeli 
beszámoltatás 

formája 
Funkciója Rendje 

Az értékelésben 
betöltött szerepe 

Korlátai 

Az év eleji  
szintfelmérő 
dolgozat 

év eleji ismétlés 
kapcsán az előző 
éves tananyag 
számonkérése 

alkalmanként 
maximum 45 perc 

felelet értékű  

Témaközi  
dolgozat 

egy-egy 
tananyag, tan- 
anyagrész 
alapfogalmak, 
alapkészségek 
számonkérése 

alkalmanként 
maximum l5-20 
perc 

felelet értékű  

Témazáró  
dolgozat 

egy-egy témakör, 
tananyag 
lezárásakor 

tárgyanként 
maximum 45 perc  
egyes tárgyak 
esetében maximum 
2×45 perc 

duplán számít egy nap 
maximum 2×45 
perces dolgozat 
előre jelezve 

Záró szintfelmérő 
dolgozat 

az éves tananyag 
számonkérése 

maximum 2×45 
perc 

az év végi 
értékelésnél döntő 
szerepű osztályzat 

egy nap 
maximum 2×45 
perces dolgozat 
előre jelezve 

 

Szóbeli számonkérés: Kiemelten fontos, hogy a tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése 

érdekében minél többet ellenőrizzük a követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában. 

Egyre több tanuló küzd írásbeli nehézségekkel. Számonkérésünkben, értékelésünkben fontos az 

önálló gondolkodásra ösztönző feladat, az összefüggések meglátása. A számonkérés legyen 

rendszeres, ösztönözze a tanulókat a minden órára való készülésre. 
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A szóbeli 
beszámoltatás 

formája 
Funkciója Rendje 

Az értékelésben 
betöltött szerepe 

Korlátai 

Témaközi felelet, 
tanórai tevékeny- 
ség 

1-1 tananyag, 
tananyagrész 
alapfogalmak, 
alapkészségek 
számonkérése 

alkalmanként 
maximum 5-15 
perc 

felelet értékű  

Témazáró felelet vizsgatételek 
számonkérése 

egy-egy témakör, 
tananyag 
lezárásakor 

duplán számít előre jelezve 

 

Gyakorlati számonkérés: A gyakorlati oktatás szakmai feladatainak elsajátítása mellett az 

értékelés mindig tartalmazza a megszerzett kompetenciák (egyéni-, társas kompetenciák) szintjét 

is. A munkafolyamatok elsajátításának, a tanulók munkához való viszonyának értékelése. 

A gyakorlati 
beszámoltatás 

formája 
Funkciója Rendje 

Az értékelésben 
betöltött szerepe 

Korlátai 

Az év eleji szint- 
felmérő feladat 

az év eleji ismétlés 
kapcsán az előző 
éves tananyag 
számonkérése 

alkalmanként 
maximum 45 perc 

felelet értékű  

Témaközi feladat, 
gyakorlati 
foglalkozás 
értékelése 

1-1 tananyag, 
tananyagrész 
számonkérése   

alkalmanként 
maximum 120 
perc illetve a 
gyakorlati 
tevékenység 
szakaszaihoz 
igazodóan 

felelet értékű  

Ágazati alapvizsga a továbbhaladás 
feltételeinek 
vizsgálata 

a 9. évfolyam 
végén 

felelet értékű Magyar 
Kereskedelmi 
és Iparkamara 
szabályzata 
szerint 

Záró szakmai 
vizsga 

a 3 éves tananyag 
számonkérése 

tanulmányi 
időszak zárásakor 

szakmai minősítés KKK szerint 

 

A félévi és év végi értékelésnél: az évközi érdemjegyek alapján történik az osztályozás. A javító, 

osztályozó vizsgán az akkor nyújtott teljesítményt kell figyelembe venni. Az egyes tantárgyaknál 

az évközi számonkérés módjait a helyi tanterv tartalmazza. A vizsgákra vonatkozó 

rendelkezéseket a vizsgaszabályzatok tartalmazzák. Elégséges osztályzatot kap az a tanuló, aki 

csak a tantervi minimumot sajátította el. 

Érdemjegyek, osztályzatok 

 

Jeles (5) 

Ha a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz. Ismeri, érti, tudja a tananyagot, 

mindent alkalmazni is képes. Pontosan szabatosan fogalmaz. Lényegre mutatóan definiál, saját 

szavaival is vissza tudja adni a szabályt. Tud szabadon, önállóan beszélni. Bátran mer 

visszakérdezni. 
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Jó (4) 

Ha a tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés és jelentéktelen hibával tesz eleget. 

Hasonló az ötöshöz, de apró bizonytalansági vannak. Kisebb előadási hibákat vét, definíciói 

bemagoltak. 

Közepes (3) 

Ha a tantervi követelményeknek pontatlanul, néhány hibával eleget, tesz nevelői segítségre 

(javításra, kiegészítésre) többször rászorul. Ismeretei felszínesek. Kevésbé tud önállóan dolgozni, 

beszélni. Segítséggel képes megoldani szóbeli feladatát. Rövid mondatokat mond. (Párbeszéd 

alakul ki a tanár és a tanuló között.) 

Elégséges (2) 

Ha a tantervi követelményeknek súlyos hiányossággal tesz csak eleget, de a továbbhaladáshoz 

szükséges minimális ismeretekkel, járatossággal rendelkezik. Egyszavas válaszokat ad. 

Fogalmakat nem ért. Gyakorlatban képtelen önálló feladatvégzésre. (Akar, de nem megy.) 

Elégtelen (1) 

Ha a tervi követelménynek a nevelői útbaigazítással sem tud eleget tenni. A minimumot sem tudja. 

A tanuló tudja, értse milyen teljesítményt, milyen irányú fejlődést várunk tőle. 

Értékeljük a sikeres és sikertelen munkáját egyaránt. 

Új tantárgynál az első két hónapban jegy ne kerüljön az elektronikus naplóba (értékelés szóban). 

A helyesírási hibákat mindenkinek kötelessége kijavítani! 

  

Az osztályzatok elektronikus naplóban való bejegyzésének módozatai: 

Felmérő, témazáró dolgozat: számonkérés típusának beállításával. 

Tanterv által előírt iskolai feladatlapok, kísérleti, munkáltató órán végzett munka stb.: 

számonkérés típusának beállításával. 

Témazáró szóbeli feleletek: számonkérés típusának beállításával. 

Szóbeli feleletek: számonkérés típusának beállításával. 

Különféle gyűjteményekre, osztályzattal honorálható munkára, házi fogalmazásokra: 

számonkérés típusának beállításával. 

Házi füzetek rendje: számonkérés típusának beállításával. 

 Figyelembe kell venni a tanuló adott tárgyban mutatott többletmunkáját. 

 Helytelen viselkedése kötelesség teljesítésének elmulasztása miatt szaktárgyi elégtelen 

osztályzat nem adható. 

 Feladatlap, ellenőrző témazáró csak abban az esetben osztályozható és vehető 

figyelembe, amennyiben azt értékelve a gyermekek visszakapják, javítják, elvégezve a 

megfelelő korrekciókat. A különféle feladatlapokat, felméréseket, amelyek az osztályzás 

tárgyát képezték, év végéig meg kell őrizni. 

 Az iskolai dolgozatok, témazáró feladatlapok stb.: érdemjegyet a szaktanár az 

elektronikus naplóba való bejegyzéssel közli. 

 A füzetrend a tantárgyi értékelésnél nem vehető figyelembe. 

 A házi feladatokat iránymutatóan minden esetben javítani kell. 

 A házi feladat az órán feladott anyag gyakorlása, ezért nem osztályozható. 

A szorgalmi időben nem osztályozásról, hanem érdemjegyről beszélünk. Az érdemjegy 

visszajelentő, informatív értékű, a tanulói részteljesítmény és az adott témához tartozó tantervi 
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követelmények összehasonlításának eredménye. A tantárgyi osztályzatok kizárólag a tantárgyi 

követelmények megfelelő tudásszinten való elsajátítását minősítik. 

Az év végi osztályzat az évi összteljesítményt értékelje, és nem az érdemjegyek kö-

zéparányosaként jelentkezzen. A kiegészítő anyag elsajátítását pl. tantárgyi dicséret formájában 

lehet honorálni. 

Az a tanuló, aki elmarasztaló értékelést kapott, az augusztusban a javítóvizsgán bizonyíthatja, 

hogy az előírt követelményeket utólag teljesítette, magasabb évfolyamba léphet. 

Az oktatói testület a tanulók értékelésére csak a hagyományos (érdemjegyek, osztályzatok), a 

törvényben foglalt értékelési kategóriákat alkalmazza a tanév közben és a tanév végén azonos 

módon. Az értékelés közlésére tanév közben és tanév végén az OM által rendszeresített 

nyomtatványokat (ellenőrző könyvet, törzslapot, bizonyítványt) használjuk fel.  

Az oktatók a tanév során bármely értékelhető tanulói teljesítményre bármikor alkalmazzák az 

értékelési mechanizmust. Viszont az oktatói testület meghatározta a szakmai programban, hogy 

minden oktatónak az általa tanított tantárgyból havonta értékelnie kell a tanuló teljesítményét, 

kivéve a 9. évfolyamon a szeptember hónapot, illetve az újonnan belépő tárgyaknál az első 

hónapot. Az oktató az értékelés eredményét az elektronikus naplóba érdemjegy formájában jegyzi 

be. 

 

8. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének  
 elvei 

 

Iskolánkban csoportbontásban tanítjuk a kerettantervnek megfelelő szakmai és gyakorlati órákat. 

Az egyéni és a csoportos felzárkóztató vagy fejlesztő foglalkozások, valamint a tanulást és az 

iskolai felkészülést segítő foglalkozások, valamint a kompetenciafejlesztés iránti igényt, illetve 

ezek szükségességét a következő tanév tantárgyfelosztásának tervezésekor, minden év május 20-

áig mérjük fel. 

Az egyéb foglalkozások szervezését igényfelmérés után végezzük. Ezek lehetnek: szakköri 

foglalkozások, tömegsport foglalkozások, diákönkormányzati foglalkozások, tanulmányi, 

szakmai vagy kulturális versenyek, házi bajnokságok, iskolák közötti versenyek, bajnokságok.  

Az ezek iránti igényeket minden év szeptember 15-éig mérjük fel. Ennek tekintetbe vételével 

szervezzük a tanévet. A foglalkozások minimum 10 fővel indulhatnak el minden év október 1-

jén. 

A tanulók tudomásul veszik, hogy az értékelés, a mulasztás tekintetében úgy kell ezeket tekinteni, 

mintha kötelező tanórai foglalkozások lennének. 

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások általános időrendje: ezeket a foglalkozásokat az utolsó 

tanítási óra vége és 16 óra között szervezi az intézmény. A szervezett foglalkozásokon kívüli 

időben az épületben és az udvaron a tanulók felügyelet nélkül nem tartózkodhatnak. 

 

9. A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen  
      élő nemzetiség kultúrájának megismerését szolgáló tananyag 
 
A városunkban élő roma nemzetiség kultúrájának megismertetésére a nemzetiséghez nem tartozó 

tanulók részére tananyagul szolgáló tananyagok kiemelt elemei, amelyeket 9. és 10. évfolyamon 

Kommunikáció – magyar nyelv és irodalom, valamint Társadalomismeret órákon tanítunk: 

 a kisebbségi identitás meghatározó elemei 
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 helytörténeti, településtörténeti vonatkozások 

 helyi vonatkozású, az adott nemzetiséghez kapcsolódó nyelvi és irodalmi emlékek 

 jellemző néprajzi, népzenei elemek, hagyományrendszer  

A roma nemzetiségre jellemző értékrend vagy a mindennapi szokásrendszer meghatározó vonásai, 

a negatív sztereotípiák megerősítése nélkül. 

Helyi kötődésű, az adott nemzetiséghez tartozó neves személyek ismerete 

A helyi lakosság népszámlálás szerinti nemzetiségi arányai 

A roma irodalom követelményei a 10. évfolyam végén: 

1.) Műismeret: 

- Roma himnusz 

- Roma mondák, népmesék 

- Romák a magyar szólásokban, közmondásokban 

 

2.) Irodalmi ismeret: 

- Tudja megnevezni a magyar és a roma népköltészet eltérő vonásait. 

- Tudjon megnevezni egy ismert roma mesemondót. 

- Tudjon megnevezni ismert roma költőket, írókat, más művészeket. 

 

A történelem és társadalomismeret követelményei a 9. évfolyam végén: 

- Mondák, történetek ismerete a cigányság eredetéről, múltjáról, a nevezetes  

   eseményekről, a híres magyarországi roma emberekről 

- A roma nemzeti jelképek ismerete, tisztelete (címer, zászló) 

- A lakóhelyi közösségek működése, szerepe a településen. Az együttélés szabályai. 

- Értékeket képviselő, jellegzetes roma tradíciók tiszteletben tartása (családi kötelékek,  

   ünnepek, temetési szokások stb.) 

- Tudjon megnevezni ismert roma politikusokat, történelmi személyeket. 

- A településen élő roma népcsoportok rövid története. 

- A magyarországi roma népcsoportok fajtái, elhelyezkedésük, rövid történetük. 

 

10. Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az  

      ismeretek számonkérésének rendje 
 

Az ellenőrzés és értékelés tervszerű pedagógiai folyamat része. 

A diákok folyamatos tanulását, felkészültségét, tudását az oktató rendszeres számonkéréssel 

ellenőrzi, melynek egyik módja az írásbeli beszámoltatás. 

 

Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai 

 Nagydolgozat, témazáró Röpdolgozat 
Írásbeli 
felelet 

Időtartam 1 vagy 2 óra maximum 45 perc 5-20 perc 

Tartalom egy vagy több téma, évfolyam dolgozat résztéma vagy 1-3 óra 
anyaga 

1-2 konkrét 
kérdés, 
feladat 

Érdemjegy 
színe  
a naplóban 

piros kék kék 
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Írásbeli felelet (oktató engedélyével, a diák kérésére, SNI esetén): az előző néhány óra 

tananyagára korlátozódik, időtartama legfeljebb egy szóbeli felelet idejének megfelelő, 

bejelentése nem kötelező előre. Egy jegy értékű. Kijavítása az oktató számára a következő 

tanórára kötelező. 

 

Kisdolgozat (röpdolgozat): az előző néhány óra tananyagára (vagy speciális tudásra: pl. 

tollbamondás) korlátozódik, időtartama legfeljebb 20 perc, bejelentése nem kötelező előre. Egy 

jegy értékű. Kijavítása két héten belül kötelező. 

 

Nagydolgozat (teszt, feladatlap, esszé: egy témán belüli, legalább 5 tanóra anyagát felölelő): 

időtartama minimum 45 perc, maximum 90 (szaktárgyi specifikumok esetén ettől el lehet térni), 

bejelentése előre kötelező, az oktatónak legalább 1 héttel az íratás előtt az elektronikus naplóba 

be kell jegyeznie. Az elektronikus naplóba beírt jegy PIROS színű, két jegy értékű.  

 

Témazáró (felmérő) (teszt, feladatlap, esszé: egy adott téma anyagának számonkérésére): 

időtartama minimum 45 perc, maximum 90 (szaktárgyi specifikumok esetén ettől el lehet térni), 

bejelentése előre kötelező, az oktatónak legalább 1 héttel az íratás előtt az elektronikus naplóba 

be kell jegyeznie. Az elektronikus naplóba beírt jegy PIROS színű, két jegy értékű.  

 

Házi dolgozat: a tanár által meghatározott formában (műfajban) és mennyiségben (figyelembe 

véve a tantárgyi specifikációkat). Elkészítéséhez legalább 2 hetet kell adni. Az elektronikus 

naplóba beírt érdemjegy ZÖLD, értéke egy jegy. 

 

 A tanév során legalább a heti óraszámnak megfelelő számú nagydolgozat kerüljön 

megíratásra, a heti 1 órás tárgyaknál félévenként 1 nagydolgozat (ha a tantárgy jellege 

ezt szükségessé teszi). 

 A nagydolgozatot előre be kell jelenteni (minimum egy héttel az íratása előtt), a 

röpdolgozat és az írásbeli felelet - előzetes bejelentés nélkül – bármikor íratható. 

 A diák kettőnél több nagydolgozatot ne írjon egy napon. 

 A dolgozatokat az oktatónak 2 héten belül ki kell javítani. 

 A nagydolgozatok pótlása – hiányzás esetén – kötelező, módját, idejét és helyét rögzíteni 

kell. 

 A nagydolgozatok értékelése (ponthatárok) szabályozott. 

 

Az iskolai írásbeli beszámoltatások szerepe és súlya a tanulók tudásának értékelésében 

 

 Segít a tanulókat rendszeres munkára nevelni. 

 Visszajelzés a végzett munkáról, a teljesítményről a tanulónak, tanárnak és szülőnek 

egyaránt. 

 Alapját képezi a félévi és év végi osztályzatok kialakításának, amely során a 

nagydolgozat érdemjegye hangsúlyosabb. 

 A félévi és év végi osztályzatok kialakításának rendje az előzőekben felsoroltak szerint 

meghatározott. 

 

Félévi és év végi osztályzatai ellen csak a helyi tantervben rögzített értékelési eljárások megsértése 

esetén lehet jogorvoslattal élni. Az eljárás megindítására akkor van lehetőség, ha az oktató 

intézkedése ellentétes a szakmai programban foglaltakkal, ha a tanulói jogviszonyra vonatkozó 

rendelkezésekbe ütközik. 
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Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának 
elvei és korlátai 

 
A „házi feladat” céljai: 

 

 újra feldolgozni, elmélyíteni, rögzíteni az órán tanultakat 

 készségszintig gyakoroltatni a tanult algoritmusokat 

 önálló kutatómunkát végeztetni valamely témában 

 alkotómunkára ösztönözni valamely témában 

 

Elveink: 

 

 Az otthoni felkészülés segíti a továbbhaladáshoz nélkülözhetetlen ismeretek rögzítését. Az 

adott tantárgyból a tananyag elsajátításának, begyakorlásának (készség- és 

képességfejlesztés) fontos eszköze. 

 Az oktatók úgy tervezzék meg a házi feladatok mennyiségét, hogy vegyék figyelembe a 

tanulók terhelhetőségét, megfelelően mérlegeljék a tanulók számára szükséges szabadidő 

biztosításának követelményét, a testi, lelki egészség megőrzésének szempontjait. 

 Az írásbeli és szóbeli házi feladat a mindenkori törzsanyag részeként számon kérhető. 

 Az oktatók törekedjenek arra, hogy a számonkérés során megvalósuljon az írásbeli és 

szóbeli számonkérés helyes aránya. 

 A házi feladatot mindig részben vagy teljesen (minden diákra, illetve feladatra 

vonatkozóan) ellenőrizni kell. 

 A nagyobb elmélyülést, több időt igénylő feladatok kitűzésekor (könyvtári vagy internetes 

kutatómunka, modellkészítés, képzőművészeti alkotás, technikai eszköz készítése, 

forráselemzés) az elkészítés határidejét különös gonddal, a tanulók egyéb kötelezettségeire 

tekintettel kell megállapítani. 

 Az önálló kutatómunkát, a kötelező tananyagon kívüli ismereteket kívánó feladatok 

elvégzését – a befektetett munka arányában – jutalmazni kell. 

 Meg kell adni a tanulónak a házi feladat pótlásának lehetőségét, ha önhibáján kívül (igazolt 

betegség) mulasztotta azt el. 

 

Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai 
 

Formái: 

 év eleji tudásszintmérő dolgozat 

 teszt, feladatlap 

 írásbeli feleletek 

 szódolgozat, szómagyarázat (főként idegen nyelvből) 

 nyelvtani tesztek 

 évközi tudásszintmérő dolgozat 

 esszé, dolgozat 

 otthoni jegyzetelés, tananyagrész önálló feldolgozása 

 otthoni házi dolgozatok, feladatsorok kidolgozása 

 témazáró dolgozat 
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Az otthoni felkészülés a tanulási folyamat elengedhetetlen része. Ennek rendszeresnek, alaposnak, 

céltudatosnak kell lennie. Nevelési feladatunk, hogy tanulóink belássák ennek fontosságát, és 

törekedjenek a leírtak mind teljesebb elérésére. 

 

Formái: 

- elméleti tananyag megtanulása 

- írásbeli házi feladat megírása 

- ajánlott házi feladat elvégzése 

- felkészülés kiselőadásra 

- otthoni házi dolgozatok, feladatsorok kidolgozása 

- otthoni jegyzetelés, tananyagrész önálló feldolgozása 

- önálló szakirodalom és anyaggyűjtés 

- ismétlés 

 

Ezen tanulási formák alkalmazása és gyakorisága nagyban függ a tantárgy jellegétől. Mivel 

tanulóink zöme szociálisan hátrányos helyzetű, vagy sajátos nevelési igényű, ezért az otthoni és 

hétvégi házi feladatokat igyekszünk lecsökkenteni a legszükségesebb minimális szintre.  

A házi dolgozatokra, kiselőadásokra hosszabb időtávot jelölünk meg. A többi formánál nagy 

gondot fordítunk a tanórai előkészítésre: magyarázat, típusfeladatok megoldása, vázlat, stb. A 

kötelező házi feladat elvégzését osztály szinten, időnként egyénileg az óra elején ellenőrizzük. 

Értékelése megegyezhet az írásbeli számonkéréssel.  

A hétvége pihenésre, feltöltődésre fordíthatósága érdekében pénteken és hosszabb tanítási 

szünetek esetében a hétköznapi terheléssel megegyező mennyiségű házi feladatot adunk. 
 

11. Az egészségnevelési és környezeti nevelési elvek,  

      programok, tevékenységek 
 

Törvényi háttér: 

 Az Alkotmány környezetvédelemmel kapcsolatos paragrafusai: Magyarország 

alaptörvénye  

 Környezetvédelmi törvény: 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános 

szabályairól. A törvény célként az ember és környezete harmonikuskapcsolatának 

kialakítása, a környezet elemeinek és folyamatainak védelme és a fenntartható fejlődés 

környezeti feltételeinek biztosítását fogalmazza meg. 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről: A nemzeti köznevelésről szóló törvény 

szerint a pedagógusok kötelessége különösen, hogy egymás szeretetére és tiszteletére, a 

családi élet értékeinek megismerésére és megbecsülésére, együttműködésre, 

környezettudatosságra, egészséges életmódra, hazaszeretetre nevelje a gyermekeket, 

tanulókat. 

 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet: A testi, lelki, mentális egészség fejlesztése, a 

magatartási függőség, a szenvedélybetegség kialakulásához vezető szerek 

fogyasztásának és a gyermeket, tanulót veszélyeztető bántalmazásnak a megelőzése. 

 110/2012. (VI. 4.) Kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról: A Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 

szóló kormányrendelet kiemelt fejlesztési feladatként definiálja a környezeti nevelést. 
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Elengedhetetlenül szükséges a NAT részeként a környezetvédelmi, természetvédelmi 

oktatás továbbfejlesztése 

 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelet A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

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

 

Egészségnevelési alapelvek: 

 Segítse a tanulókat a testi és a lelki egészség harmóniájának megteremtésében, az 

egészséges életmód kialakításában és megtartásában.  

 Fejlessze az életvezetési képességeket. 

 Fejlessze a tanulók felelősségérzetét egészségük megőrzéséért. 

 Készítse fel a tanulókat a stressz-hatások feldolgozására. 

 Segítse elő a környezeti- és egészség-tudatosság erősödését. 

 Valósítsa meg a mindennapi testedzést a tanulók számára. 

 Terjedjen ki a mentálhigiénés nevelésre is. 

 

Környezeti nevelési alapelvek: 

 A teremtett világnak, mint létező értéknek a tisztelete és megőrzése. 

 Célja: A környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel formálása.  

 Tanítványaink környezeti erkölcsének, társadalmi-természeti felelősségének 

megalapozása.  

 Tanítványaink alakuló értéktudatának, együttműködési képességének, életviteli 

szokásainak, a személyes és a közös felelősségtudat alapjainak formálása.  

 Épüljön a hagyományok védelmére. 

 

Területei 

 

Az alábbi területek szolgálják környezeti nevelésünk gyakorlati megvalósítását: 

 Környezetkultúra: művészetek, kézművesség, mikrokörnyezet (iskola, tanterem, 

iskolaudvar) kialakítása. 

 Környezetvédelem: hulladékgyűjtés, növények, állatok védelme, tájvédelem, 

energiatakarékosság az intézményben, otthonokban, környezetbarát közlekedés. 

 

A környezeti nevelés színterei 

 

Minden tanulót egyformán érintő elemek: 

 példamutató iskolai környezet 

 tantermek, folyosók, udvar kialakítása 

 anyag és energiatakarékos, környezetbarát iskolaműködtetés, 

 az oktatók, a dolgozók példamutatása, 

 kerékpáros és gyalogos közlekedés ösztönzése, 

 szelektív hulladékgyűjtés, 

 kötelező tanórai keretben végzett környezeti nevelés: 

 tantárgyakba, osztályfőnöki órákba beépített környezeti nevelés, az eltérő tanítási 

foglalkozásokon (múzeumi órák stb.). 

 

A tanulókat különböző mértékben érintő, tanórán kívüli elemek: 

 környezetvédelmi akciók,  
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 előadások, kiállítások,  

 természetjáró túrák,  

 Madarak és fák napjának megtartása,  

 látogatások múzeumba, botanikus kertbe 

 DÖK nap  
 

A környezeti nevelésünket szolgáló módszerek 

 a környezeti nevelés szempontjából is jelentősége van az élményalapú, 

tevékenységalapú módszerek minél sokoldalúbb alkalmazásának. 

 játékok  

 iskolakert,” iskolazöldítés” 

 aktív, kreatív munka (szelektív hulladékgyűjtés, rend- és tisztasági verseny) 

 

A környezeti nevelésben résztvevők 

 belső (iskolai) résztvevők: osztályfőnökök, oktatók 

 külső résztvevők: szakemberek, intézmények 

 

A környezeti nevelés tantárgyanként: 

 

Természetismeret 

 

 A tanulók ismerjék meg a globális környezeti problémákat és azok megelőzési, illetve 

mérséklési lehetőségeit, ami a szakterületük káros kibocsátásából is adódhat. Ismerjék 

meg szakmájuk környezeti és egészségügyi problémáit. 

 A tanulók ismerjék meg a levegő-víz-talaj földrajzát, ezek szennyezésének elkerülési 

lehetőségeit: éghajlati övek és övezetek, ember és övezet viszonya, klímaváltozás 

következményei. 

 Ismerjék meg és őrizzék a természeti és ember alkotta táj szépségeit. 

 

Történelem és társadalomismeret 

 A tanulók ismerjék meg a szakma helyi történelmi értékeit, alakuljon ki bennük a 

hagyományok tisztelete. 

 A szakma történeti áttekintése révén szerezzenek ismereteket a történelem és a 

környezetvédelem kapcsolatáról. 

 

Matematika 

 A tanulókban alakítsuk ki a környezeti rendszerek megismeréséhez szükséges számolási 

készségeket, ami a szakma elsajátításához elengedhetetlen.  

 

Idegen nyelv 

 

 A tanulók váljanak képessé az idegen nyelvű szakirodalom megismerésén keresztül a 

szakmájukhoz kapcsolódó környezeti problémák tanulmányozására. Ismerjék meg a nyelv 

segítségével más országok hasonló problémáit.  
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Digitális kultúra 

 A tanulók tanulják meg használni a világhálót kutató munkára, ismeretszerzésre. 

 Futtassanak környezeti elemek változását figyelembe vevő szimulációkat. 

 Ismerjék meg a távközlési, informatikai berendezések környezetet károsító hatásait. 
 

Szakmai tantárgyak 

 A tanulók ismerjék meg a szakma gyakorlásához kapcsolódó természet és 

környezetvédelmi ismereteket, ezeket tudják megfelelően hangsúlyozni, kiemelni. 

 Ismerjék a szakmához kapcsolódó higiéniai követelményeket, és tudják ezeket a 

gyakorlatban alkalmazni. 

 Tudják a szakmai ártalmak hatását az emberi szervezetre, legyenek képesek az 

egészségkárosodás megelőzésére. 

 Ismerjék meg a szakma történetét és lássák a környezetre gyakorolt hatását, tudják ennek 

az egyszerű vizsgálati lehetőségeit. 

 Legyenek képesek a tényeket szakma-specifikusan kiegészíteni, s ezen keresztül is 

erősödjön az ökológiai szemléletük. 

 Sajátítsák el a szakma specifikus munkát és legyenek birtokában a környezetvédelmi 

ismereteknek. 

 Tudják kiemelni a szakma környezetterhelő hatásait, ismerjék a védekezés lehetőségeit 

(pl. hulladékkezelés). 

 Ismerjék a környezetbarát technológiákat, a környezetbarát anyagokat. 

 Sajátítsák el az anyag- és energiatakarékos gazdálkodási módokat. 

 Látogassák meg a szakmához kapcsolódó (helyi) létesítményeket, figyeljék meg a helyes 

környezetvédelmi technológiákat a gyakorlatban. 

 Tudják mérni a környezetet károsító elemek hatásait szakma-specifikus eszközökkel. 

 A tanulókban alakuljon ki a munkafegyelem és a technológiai fegyelem. 

 A tanulókban alakuljon ki a modern rendszertani szemlélet a szakmai és környezetvédelmi 

oktatás során. 

 

Az esztétikai érzék fejlesztése:  

 egészséges személyiség kifejlődése 

 a tantermekben írásvetítő, TV, videó és számítógép 

 esztétikus dekorációk, falitáblák, szemléltetőanyagok 

 digitális fényképezőgép 

 ismeretterjesztő folyóiratok, könyvtár, médiatár 

 

Erőforrások 

 

 Oktatók: programok szervezése, lebonyolítása, dekoráció 

 Technikai dolgozók: szelektív gyűjtés segítése, programok segítése, beszerzések 

 Tanulók: tantermek, papírgyűjtés 

 Szülők: programok segítése 

 Anyagi: pályázatok 
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12. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

A diákok előképzettségében nemcsak a megszerzett ismeretek, készségek terén mutatkoznak 

jelentős különbségek, hanem a szocializáció fokában, viselkedésmódban, az udvariassági 

szabályok ismeretében, a katolikus vallás szertartásainak, a vallásgyakorlás külső formáinak 

ismeretében. 

Az esélyegyenlőtlenség csökkentése a személyes odafigyeléssel, törődéssel, felzárkóztató 

programok segítségével történhet. 

A felzárkóztatás nagy körültekintést és áldozatosságot kívánó pedagógiai tevékenység, mely a 

lemaradás fokának és okának feltárását, a helyes önismeretre és önállóságra való nevelést jelenti. 

Két kiemelt területre összpontosítva (ifjúságvédelem és családi háttér), az ott felmerülő problémák 

orvoslásával igyekszünk a fejlődés útjába kerülő nehézségeket elhárítani, hogy a személyes 

kibontakozás és fejlődés mindenkinél megvalósulhasson. 

 

Ifjúságvédelem 
 

Az oktató-nevelő munkában a tanuló az oktatóval való együttműködési hajlandósága fél siker. 

Ezért fontos, hogy lehetőséget teremtsünk egymás kölcsönös megismerésére az őszinte és 

bizalmas légkör megteremtésével, a tanórákon kívüli együttlétekkel, ahol a diák is kötetlenebbül 

adhatja önmagát, ahol fölteheti azokat a kérdéseket, amelyek foglalkoztatják, de nem tartoznak a 

tanóra témájához, stb.  

Csak a tanuló jó megismerése teszi lehetővé, hogy észrevegyük, ha nyomasztó problémája adódik, 

vagy ha testi – lelki épségére veszélyes helyzetbe keveredett.  

A külvilág káros befolyásait, kísértéseit nem tudjuk az iskola falain kívülre rekeszteni, de egyéni 

jó példákkal, a tanuló iránti empátiával, tudatos és kitartó felvilágosító munkával mérsékelhetjük 

ezeket. A diákjainkra veszélyt jelentő helyzetek megoldására nem elég az ifjúságvédelmi felelős 

munkája, csak a oktató – diák – szülő hármas őszinte együttműködni akarása, a diáknak a 

tanáraiba vetett bizalma segíthet a megoldáshoz. Iskolai szinten a teendőket az ifjúságvédelmi 

felelős/osztályfőnök koordinálja.  

 

Munkájába három problémakör tartozik:  

 szociálisan rászorultak  

 családi gondokkal küszködők  

 képességhiányos, pszichés zavarral küszködő gyerekek fokozott felügyelete 

Ez a három terület sokszor összefügg egymással. Minden esetben megfelelő szűréssel, majd arra 

épülő mentális, és szociális segítségadással, felzárkóztatással lehet a komolyabb bajt megelőzni, 

a fejlesztést elkezdeni. A munka fő célja a prevenció, azaz a gondok olyan stádiumban való 

felismerése, amikor a baj még megelőzhető.  

 

Családi gondokkal küszködő gyermekek 
 

A gyermeket traumák érhetik a családban az esetlegesen előforduló betegségek, halálesetek 

kapcsán. Ilyenkor segíteni kell a gyászt, a fájdalmat, a veszteségérzést, az aggodalmat feldolgozni, 

szükség esetén anyagi segítséget nyújtani.  
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Ugyancsak nagy gondot jelent a segítségadás azokban az esetekben, amikor a család a gyermek 

számára nem biztosítja a megfelelő erkölcsi hátteret, a szülők életvitele negatív példa a gyerek 

előtt. Ezt a legtöbbször a tanuló rendhagyó magatartása jelzi, amelyet általában csak megkésve 

lehet felismerni Az iskola nem veheti át a család nevelő szerepét, de az ilyen nehéz esetekben 

vállalni kell a fokozott törődést a tanulóval.  

 

Nagy tragédia a gyermek életében a házassági krízis, a válás körüli válság. Számára nemcsak az 

nyújt biztonságot, ha a szülők szeretik őt, hanem az is, ha egymást is szeretik. Érzi, hogy a szülei 

válása a számára érzelmi veszélyt jelent, emiatt szorong, menekül, mert otthon nem talál 

biztonságot. Nem lát maga előtt lehetőségeket. Bandákba, semmittevésbe, céltalanságba menekül. 

Sokszor ez az út vezet a dohányzás, ital, kábítószer és a bűnözés felé.  

 

Megelőzési lehetőségek:  

 fokozott odafigyelés, egyéni beszélgetés: segítség a személyes problémák 

megoldásában  

 kapcsolattartás a családdal - bővítenünk kell azokat a lehetőségeket, amelyek 

nemcsak a tantestület tagjait kovácsolják egységbe, de a szülőket is olyan 

közösséggé avatják, amely hajlandó és képes a nevelőkkel való együttműködésre 

növendékeinknek az életre való minél jobb felkészítésében.  

 segítség a hiányosságok pótlásában  

 korrepetálás  

 személyre szabott segítség a nevelési, beilleszkedési zavarokkal küzdők számára  

 személyre szabott segítség a tehetséges tanulók számára  

 

A diáknak éreznie kell, hogy az oktató és tanuló egy közösség tagjai, amelyek kölcsönösen 

feltételezik egymást, azonos célokért munkálkodnak, azonos értékrendet fogadnak el. A tanórák 

keretein kívüli alkalmakban rejlő nagy lehetőségeket ki kell aknáznunk a közösségteremtésre: a 

közös ima, a lelkigyakorlatok, a beszélgetések, a túrák, a kirándulások, a vetélkedők, a kulturális 

programok, a közös ünnepek mind olyan momentumok, amikor tanár és diák közelebb kerülhet 

egymáshoz, és kitermelődhetnek a jó közösségekre jellemző értékek: a felelősségtudat, 

önzetlenség, egymásra figyelés, kölcsönös segítség, megértés, empátia. 

 

13. A tanuló jutalmazásával összefüggő szabályok 
 

A szorgalmi időben nem osztályozásról, hanem érdemjegyről beszélünk. Az érdemjegy 

visszajelentő, informatív értékű, a tanulói részteljesítmény és az adott témához tartozó tantervi 

követelmények összehasonlításának eredménye. A tantárgyi osztályzatok kizárólag a tantárgyi 

követelmények megfelelő tudásszinten való elsajátítását minősítik. 

Az év végi osztályzat az évi összteljesítményt értékelje, és nem az érdemjegyek 

középarányosaként jelentkezzen. A kiegészítő anyag elsajátítását, pl. tantárgyi dicséret 

formájában lehet honorálni. 

 

Általában alkalmazható jutalmak és büntetések 
 

Jutalmazások 

1. Szaktanári dicséret 

2. Osztályfőnöki szóbeli dicséret 

3. Osztályfőnöki írásbeli dicséret 
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4. Igazgatói elismerés (az osztály előtt ismertetni kell) 

5. Igazgatói dicséret (írásban) 

6. Nevelőtestületi dicséret 

   (az 5-6. fokozatot a tanulóifjúság előtt ismertetni kell) 

 

Büntetések 

1. Osztályfőnöki szóbeli figyelmeztetés 

2. Osztályfőnöki írásbeli figyelmeztetés 

3. Osztályfőnöki intés 

4. Osztályfőnöki megrovás (előzőleg elvállalt feladat utólagosnem teljesítése) 

5. Igazgatói szóbeli vagy írásbeli figyelmeztetés 

6. Igazgatói intés 

7. Igazgatói megrovás 

8. Nevelőtestületi megrovás 

 

A jutalmazás és büntetés alkalmazásainál - indokolt esetben - nem kell a fokozatok betartásához 

ragaszkodni, azonnal magasabb fokú jutalmazás és büntetés is adható. 

 

A jutalmazásokat, büntetéseket a magatartási és szorgalom osztályzatok megállapításánál 

figyelembe kell venni, és attól csak a nevelőtestület határozata alapján lehet eltérni. A 

jutalmazások, büntetések minden esetben az ellenőrző mellett az osztálynaplóba is kerüljenek 

beírásra a "megjegyzési" részbe.  

 

Az értékelésre, osztályzásra vonatkozó irányelveket, valamint a jutalmazási és büntetési 

fokozatokat a tanév elején a gyermekekkel és a szülőkkel ismertetni kell. 

 
Elismerések 

 
Eredmények Az adható elismerések 

háziversenyek osztályfőnöki írásbeli dicséret 

kerületi, városi versenyek igazgatói, szaktanári dicséret 

országos versenyek igazgatói dicséret 

 
 

14. Az oktatói testület által szükségesnek tartott további  
      elvek 
 

Az eddig tárgyaltakon kívül nincsenek az intézmény oktatói testülete által szükségesnek tartott 

további elvek. 
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IV. KÉPZÉSI PROGRAM 

 

Bevezetés 
 

Intézményünk működését az elkövetkező években a 2020/2021-es tanévtől kezdődően az alábbi 

törvényi rendelkezések szabályozzák: 

 A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 

 A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Kormányrendelet 

 A Kormány 319/2020. (VII. 1.) Kormányrendelete a szakképzésről szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Kormányrendelet módosításáról 

 A „SZAKKÉPZÉS 4.0 – A szakképzés és felnőttképzés megújításának középtávú 

szakmapolitikai stratégiája, a szakképzési rendszer válasza a negyedik ipari forradalom 

kihívásaira” című stratégia elfogadásáról és végrehajtása érdekében szükséges 

intézkedésekről szóló 1168/2019. (III. 28.) kormányhatározat 

Iskolánk alapfeladata az új szakképzési törvény értelmében a szakképző iskolai szakmai oktatás, 

felölelve a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók (Szkt. 7.§ 

5.) iskolai nevelését-oktatását is (maximum 30%-ig). 

Intézményünkben az új, szakképző iskolai szakmai oktatás mellett – kifutó jelleggel – folytatódik 

a 2016. szeptember 1-jével bevezetett, hároméves szakközépiskolai képzés is. Ez továbbra is a 

korábbi képzési programon alapul, amelyet az alábbi rendeletek szabályoznak: 

 a szakképzési kerettantervekről szóló 14/2013 (IV.05) NGM rendelet a szakiskolai – 2016 

szeptemberétől szakközépiskolai – valamint a szakközépiskolai (2016 szeptemberétől 

szakgimnáziumi) képzésekhez; 

 a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendeletet a 2016. 

szeptember 1-től induló szakgimnáziumi és szakközépiskolai képzésekhez. 

 

1. Az iskolai szakmai nevelés céljai 
 

 a tanulók akarati tulajdonságainak fejlesztése, a szakmai önállóság kialakítása 

 a „szakemberkép” kompetenciáinak kialakítása (munkafegyelem, megbízhatóság, 

felelősségtudat, önállóság, kreativitás, nyitottság, fogékonyság, önképzés igénye) 

 az önismeret fejlesztése 

 a kommunikációs készségek kialakítása 

 a közösségi magatartási normák, a mindennapi érintkezéssel kapcsolatos értékek - 

kulturált viselkedési normák, tolerancia, empátia - kialakítása, fejlesztése 

 a problémamegoldó gondolkodás képességének fejlesztése 

 

A szakmai vizsgák lebonyolításához a szakmai és vizsgakövetelményekben leírtakat kell 

alkalmazni. 

A második és további szakképesítés megszerzésének lehetőségét az iskola a jogszabályban 

meghatározott feltételekkel biztosítja. 
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2. A szakképző iskolai szakmai oktatás  

    (2020. szeptember 1-jétől) 
 

2.1. Az ágazati alapoktatás megszervezése 
 

Az új struktúra alapelve szerint az iskolarendszer feladata, hogy széles ágazati szakmai alaptudást 

és a foglalkoztatók által elvárt kompetenciákat adjon. Ezzel az ágazati alaptudással lehet a duális 

gyakorlati képzésben hatékonyan elsajátítani a speciális szakmai ismereteket. Az iskolából 

kikerülő szakemberek ezzel a biztos szakmai alaptudással és a tanulás képességével lesznek 

képesek a felnőttképzés és a vállalati továbbképzés rendszerében megújítani a tudásukat szakmai 

karrierjük során. 

Intézményünk az új szakképzési struktúrában három évfolyamos szakképző iskolaként működik.  

Az első évfolyamon ágazati ismereteket adó képzés, az azt követő két évben pedig duális képzés 

folyik, elsősorban munkaszerződés keretén belül. A harmadik év végén a tanulók szakképzettséget 

szerezhetnek. A három évfolyam elvégzése után a másik iskolában tovább tanulóknak megfelelő 

iskolatípus választásával lehetőségük van az érettségi vagy akár a technikusi képzettség 

megszerzésére is.  

Mivel a szakképző iskolában és a technikumban is ágazati alapképzés folyik a képzés első 

szakaszában, a 9. évfolyam végén van átjárhatóság a két iskolatípus között különbözeti vizsga 

nélkül. Az ágazati alapképzés ágazati alapvizsgával zárul. Az ágazati alapvizsga alkalmas 

egyszerű munkakörök betöltésére.  

 

2.2. A duális képzőkkel, vállalatokkal való együttműködés folyamata, 
módszerei, eszközei 
 
A duális képzésben tanulók gyakorlati oktatása külső gyakorló helyen, gazdálkodó szervezeteknél 

zajlik. A gazdálkodó szervezet a gyakorlati képzés során közvetlenebbül és eredményesebben 

tudja közvetíteni a munka világának elvárásait. A gazdálkodó szervezetnél folyó képzés esetén 

munkaszerződést kötnek tanulóinkkal. Folyamatosan bővítjük azoknak a vállalkozásoknak a 

körét, akikkel együttműködünk a gyakorlati képzési tevékenységben.  

Az iskolával partneri kapcsolatban álló gyakorlati képzőhelyeken tanulóink a duális szakképzés 

keretében naprakész ismereteket sajátítanak el szakmai oktatóiktól. A duális képzésben a 

szakoktatón keresztül szerzi a legtöbb gyakorlati ismeretet a tanuló. A vállalkozásoknak ezért jól 

ki kell választaniuk, hogy ki mellé kerül a tanuló, az hogyan, milyen módszerrel, személyes 

példamutatással tudja-e motiválni. A gazdasági kamarák a gyakorlati oktatók számára pedagógiai 

képzéseket tartanak, ahol az alábbiakat is tudatosítják: 

– Fontos, hogy a gyakorlati oktató rendszeres kapcsolatban legyen a diákok osztályfőnökeivel, 

sőt, közös esetmegbeszéléseket is tartsanak. A havi hiányzási statisztika leadásán túl, 

gyakoribbá kell tenni a visszajelzéseket. Csak az egymással kommunikáló nevelő-oktató páros 

lehet eredményes a hiányzások, az esetleges problémák megoldásában.  

– A szakoktató értékelje az eredményt, adjon visszajelzést, ezáltal növelheti a tanulók 

felelősségtudatát.  

– Alkalmazzuk a „mindenki mindenről tud” módszert, így a diák érzi a figyelmet maga körül, 

amelynek visszatartó ereje van.  



91 

 

– A szakoktatók kísérjék figyelemmel az oktatott tanulóik iskolai életét is. 

A duális szakképzésben a legfontosabb az iskola és a gyakorlati képzőhely közötti rendszeres 

kapcsolattartás, az információ- és tapasztalatcsere, valamint az együttműködés.  

A kulcsszó a sokat emlegetett partnerség, vagyis olyan kapcsolat kialakítása, amelynek keretében:  

• a vállalkozás tananyag-igényeit is figyelembe veszik az elméleti oktatásban;  

• a tanulók kiválasztása az iskola segítségével történik; 

• az iskolai tanárokat is megismertetik a vállalkozásnál folyó képzéssel.  

Legyen a vállalkozásnál rendszeres vendég az osztályfőnök vagy a szakmai elméleti tanár, az 

iskolában pedig a szakoktató, aki tanulói iskolai rendezvényein is részt vehet! 

A duális szakképzés teljes körű megvalósítása érdekében szoros együttműködést alakítunk ki 

minden érintett gazdasági szereplővel, más szakképző intézményekkel, szakmai szervezetekkel, 

a területi kamarákkal, a duális képzésben résztvevő gyakorlati képzőhelyekkel, a munkaerő-piaci 

partnerekkel, a szakképzési irányító szervezettel. 

 
2.3. A gyakorlati képzés előkészítésére, szervezésére és 
lebonyolítására vonatkozó szabályok 
 
A gyakorlati képzés a szakképesítés megszerzéséhez szükséges, meghatározott munkaterületen, 

munkakörben lebonyolított gyakorlat, amelynek tartalmát és időtartamát az adott szakképesítés 

képzési és kimeneti követelménye (a továbbiakban: KKK), valamint a szakképzési kerettanterve 

tartalmazza. A gyakorlati képzés fő alapelve a munkatevékenységbe ágyazott szakmatanulás.  

A hároméves képzés során a tanulók a 9. évfolyamon csak iskolai tanműhelyben folytathatnak 

gyakorlatot, a 10–11. évfolyamon zajló duális képzésben viszont már külső képzőhelyen, 

munkaszerződéssel vehetnek részt gyakorlati képzésben. A 9. évfolyam végén a tanulóknak 

ágazati alapvizsgát kell tenniük, és majd csak annak teljesítésével, a 9. évfolyamot követő nyári 

gyakorlat során kezdhetik meg külső gyakorlati helyen folytatott szakmai gyakorlatukat. 

Azok a gyakorlati képzőhelyek fogadhatnak tanulót, amelyek szerepelnek a kereskedelmi és 

iparkamara vagy az agrárkamara vonatkozó listáján. A gyakorlati képzésbe újonnan belépő 

gazdálkodó szervezet esetében (pl. ha a tanuló talál gyakorlati képzőhelyet, vagy egy vállalat 

jelentkezik erre a feladatra) a kamara egy úgynevezett bevezető ellenőrzés keretében 

meggyőződik arról, hogy a vállalat/szervezet rendelkezik-e a gyakorlati képzés eredményes 

megvalósításához szükséges, jogszabályban előírt személyi és tárgyi feltételekkel. 

A gyakorlati képzés során a gazdálkodó szervezetek a KKK és a kerettanterv alapján összeállított 

foglalkozási naplót vezetnek. A foglalkoztatott tanulók szakmai gyakorlati értékelése 

érdemjeggyel történik, naponta vagy hetente, illetve havonta. Szöveges értékelést nem kapnak a 

tanulók, de a gyakorlati oktató szóban minden esetben ad visszajelzést az elkészült termékre vagy 

az elvégzett munkafolyamatra vonatkozóan. 

 
2.4. Az ágazati alapvizsga alapelvei, szabályai 
 
A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 91. §-a 

szerint: 

„(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 
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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. 

(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.” 

 
2.5. Az alapvizsga előkészítésének, megszervezésének, 
lebonyolításának szabályai 
 

Az ágazati alapvizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam eredményes 

teljesítése. 

Az alapvizsga írásbeli és gyakorlati vizsgából áll. 

Írásbeli vizsga 

Az írásbeli feladatlap a KKK és a programtanterv által előírt feladattípusokból és témakörökből 

áll.  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam, a vizsgatevékenység 

aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül, a vizsgatevékenység értékelésének szempontjai szintén 

szigorúan meghatározottak. Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat javítási-

értékelési útmutató tartalmazza. Az értékelés százalékos formában történik. A vizsgatevékenység 

akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám meghatározott %-át elérte. 

Gyakorlati vizsga 

A gyakorlati vizsga több, meghatározott részből és feladatból áll.  A vizsgatevékenység 

végrehajtására rendelkezésre álló időtartam, a vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati 

alapvizsgán belül, a vizsgatevékenység értékelésének szempontjai szintén szigorúan 

meghatározottak. A vizsgafeladat értékelése a vizsgaszervező által készített részletes értékelési 

útmutató, az egyes részekre és feladatokra adható pontszámok alapján, százalékos formában 

történik. A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám 

meghatározott %-át elérte. 

 

2.6. A képzési program célja: a tanítási-tanulási folyamat értelme, 
iránya, törekvései 
 
A szakképző intézmény a KKK és a programtantervek alapján saját maga – a képzési program 

tekintetében egyeztetve a duális képzőhellyel – készíti el szakmai programját. Fontos 

hangsúlyozni, hogy az új szakképzési rendszer eredményes működtetésében rendkívül jelentős a 

szakképző iskola és a duális képzőhely szoros és tényleges együttműködése.  

Egy képesítés tanulási eredményeinek meghatározásakor a munkaerő-piaci igényeken alapuló 

képzési célból kell kiindulni. A képzési cél lehet valamilyen átfogó értelmezése az elérni kívánt 
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eredménynek, viszont egyértelműnek és iránymutatónak kell lennie, és a képzési célból 

levezethetőnek kell lennie a képzési követelményeknek. 

A képzési cél meghatározását követi a képzés követelményeinek tanulási eredmény alapú 

kidolgozása, majd a tanítási folyamat (tartalom, stratégia, módszer, eszköz, időtartam stb.) és az 

értékelési kritériumok és módszerek meghatározása.  

 

2.7. A tanulási eredmények eléréséhez vezető út 
 

A tanulási eredmények elérését segíti a megfelelő tanítási-tanulási módszer. Ezen az úton a 

tanulót különböző innovatív tanítás- és tanulásmódszertani megoldásokkal, tanulástámogatással 

kell segíteni.  

A tanítási stratégiák, a tanítás tartalmai, módszerei, eszközei, az értékelésmódok a tanulási 

eredményekből kiindulva kerülnek meghatározásra. Át kell gondolni, hogy az adott tanulási 

eredményeket milyen tartalmakkal, módszerekkel, feladatokkal, eszközökkel lehet a 

legeredményesebben fejleszteni, illetve objektív módon értékelni.   

A TEA alapú szakmai programunkban a hagyományos tantárgyi rendszer mellett a projekt alapú 

oktatást is alkalmazzuk. A TEA szemléletű képzési terv több rugalmasságot ad a differenciált 

oktatásra. Ezt biztosítják a javasolt óraszámok is, amelyek egy-egy tanulási eredmény elérésére 

lehetőséget biztosítanak a minimális és maximális óraszám tervezésére.  

A tanítási-tanulási folyamat megtervezésének alapja a tanulási eredmény leírása. A tanulási 

eredményekre épül a teljes tanítási folyamat (beleértve a vizsgáztatást is). A tanulási eredmények 

nemcsak az adott tanulási szakasz (tanulási terület) követelményeinek pontosabb meghatározását 

teszik lehetővé, hanem a tanítási folyamatra, módszerek kiválasztására, értékelési kritériumok és 

feladatok meghatározására vonatkozóan iránymutatásul is szolgálnak az oktatók számára.  

A tanulási eredmény alapú szemléletnek a tantermi és tanműhelyi munkára is hatást kell 

gyakorolnia.  

A tanulási folyamat közben (esetleg elején) és végén objektív és megbízható módon kell 

értékelni, hogy a tanuló hol tart a tanulási eredmények elsajátításában, milyen módon tudja 

bizonyítani és bemutatni az általa birtokolt tanulási eredményeket. 

A tanulót és az intézmény munkáját egyformán segíti a szakma összefüggéseinek az átlátásában, 

a tantárgyak kapcsolódásában, az adott szakma gyakorlásában, ha nagyobb egységek és komplex 

feladatok alapján történik a tanulófoglalkoztatás már az iskolában is, ezért preferált a projekt 

alapú oktatás.  

A tantárgyak esetében is lehetőséget ad a szakképzés megújult rendszere a tantárgyak és 

témakörök nagyobb tananyagegységekbe történő rendezésére. 

A képzési cél meghatározását követi a képzés követelményeinek tanulási eredmény alapú 

kidolgozása, majd a tanítási folyamat (tartalom, stratégia, módszer, eszköz, időtartam stb.) és az 

értékelési kritériumok és módszerek meghatározása.  

A tanulási eredmény alapú megközelítésnek lényegi eleme a mérés-értékelés. Objektív 

mérőeszközökkel kell mérni és értékelni, hogy az egyén birtokolja-e a kívánt/meghatározott 

tanulási eredményeket. Minden tanulási eredménynek értékelhetőnek kell lennie – ez azt jelenti, 

hogy úgy kell őket megfogalmazni, hogy alkalmas módszerrel megállapítható legyen, hogy a 

tanuló elérte-e az adott tanulási eredményt, vagy nem. Ugyanakkor egy-egy feladattal több 

tanulási eredményt összevontan is mérhetünk és értékelhetünk.  

Az oktatási folyamat központi elemévé tehát a tanulási eredmények egyértelmű azonosítása, 

megfogalmazása válik, amelyet összhangba kell hozni a tanítási folyamattal (a tananyag 
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tartalmával, a tananyag felépítésével, az oktatási módszerekkel, a tanítási stratégiákkal, az 

eszközökkel, a tanulástámogatással, az időszükséglettel, az oktatási környezettel) és az 

értékeléssel.  

A három elemnek harmonizálnia, illeszkednie kell egymáshoz. Ezáltal lesz a teljes oktatási 

folyamat átgondolt, strukturált, következetes, és ez teszi az oktatási folyamat egészét átláthatóbbá 

és értelmezhetőbbé mindenki számára.  

A tanulási eredmény alapú oktatási tevékenység folyamata tehát az alábbi módon mutatható be: 

Tanulási eredmény – Tanítási folyamat – Mérés-Értékelés 

 
2.8. Tanulási eredmény alapú képzési program: projektalapú képzés 
szervezése hagyományos tantárgyi keretek között 
 
Projektmódszer alkalmazása iskolánkban 

A projektek keretében a tanulók egy-egy komplex feladat megoldásán dolgoznak, amelynek 

eredménye egy valóságos produktum. A feladat megoldása során a tanuló maga törekszik az 

egyes részproblémák megoldásához szükséges tudás megszerzésére, s ez motiválja is őt egyben. 

Nagy előnye, hogy az ismeretek valósággal telnek meg, s nem maradnak pusztán elméletek. A 

tanulók a produktum közben sajátítják el tudásukat és technikáikat. 

A hagyományos tantárgyi keretek között történő projektek általi oktatás megszervezése átgondolt 

szervezési feladat. A hatékony szervezéshez szükséges a diákok és az oktatók órarendjének külön 

történő kezelése, valamint el kell dönteni, hogy az oktatási projektek milyen idősávban 

valósulhatnak meg. A három lehetséges oktatás-szervezési modell – a napi projektsáv kialakítása, 

a projektnapok vagy a projekthetek kijelölése – közül mi az utóbbit, a projekthetek kijelölését 

választottuk. Ebben a változatban az intézmény az éves projektmunkát néhány hétbe sűríti. Az 

iskolában és a képzőhelyeken oktatók közösen dolgozzák ki a projektfeladatokat, amelyeket a 

tanulókkal projekthét keretében valósítanak meg. A projektmunkában több oktató segíti a 

projektre szerveződő tanulói csoportokat. A fennmaradó hetekben a tantárgyi struktúrában 

oktatható (főleg köznevelési) tárgyak oktatása történik meg.  

Ezt a módszert alkalmazzuk, mivel az intézményünkben oktatott szakmák esetében szükséges a 

hosszabb egybefüggő időszak a feladatok végrehajtására, és a munka tárgya nem tárolható el, 

illetve a projekt több szakma és/vagy évfolyam együttműködését igényli egy nagyobb, összetett 

feladat végrehajtásánál. 
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2.9. A szakképző iskolai szakmai oktatás szakképesítései 
 

Szakképző iskolai szakmai oktatás nappali munkarendben 
2020. szeptember 1-től felmenő rendszerben 

Ágazat Szakképesítés (szakma) Azonosító száma Munkarend Évfolyam 

05. 

Élelmiszeripar 
Pék-cukrász 4 0721 05 12 nappali 

9–10–11. 
szakmai évf. 

06. 

Építőipar 
Szárazépítő 4 0732 06 11 nappali 

9–10–11. 
szakmai évf. 

22. 

Szociális 
Szociális 

ápoló és gondozó 
4 0923 22 03 nappali 

9–10–11. 
szakmai évf. 

23. 

Turizmus-vendéglátás 
Cukrász 4 1013 23 01 nappali 

9–10–11. 
szakmai évf. 

23. 

Turizmus-vendéglátás 
Pincér – vendégtéri 

szakember 
4 1013 23 04 nappali 

9–10–11. 
szakmai évf. 

23. 

Turizmus-vendéglátás 
Szakács 4 1013 23 05 nappali 

9–10–11. 
szakmai évf. 
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2.9.1. A szakképző iskolai szakmai oktatás 
szakképesítéseinek óratervei 

 

Pék-cukrász 

A szakképesítés alapadatai 

Megnevezés A szakmai alapadatai 

Az ágazat megnevezése Élelmiszeripar ágazat 

A szakma azonosító száma 4 0721 05 12 

A szakma szakmairányai nincs szakmairány 

A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje 4 

A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje 4 

Ágazati alapoktatás megnevezése Élelmiszeripar ágazati alapoktatás 

Kapcsolódó részszakmák megnevezése Süteménykészítő 

Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama Szakképző iskolai oktatásban: 140 óra  

A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenységek, munkaterületek 

 A pék-cukrász kiszámolja és kiméri a szükséges nyersanyagokat, cukrásztechnológiai 

alapműveleteket végez, cukrászati félkész- és késztermékeket készít.  

 Igényeknek megfelelően egyszerű díszítő műveleteket végez a termékeken.  

 Munkája során fagylaltot, parfét és pohárkrémet készít.  

 Kenyereket, péksüteményeket és finom pékárukat készít hagyományos és korszerű 

eljárásokkal.  

 A korszerű technológiáknak megfelelően sütőipari termékeket fagyaszt, és kelesztést 

késleltet.  

 Megadott összetételek és technológiák alapján képes célzott táplálkozási igényt kielégítő 

termékeket készíteni.  

 Munkája során ellenőrzi a nyersanyagok és a késztermékek minőségét, erről 

dokumentációt vezet.  

 A munkájához szükséges technológiai berendezéseket és gépeket igény szerint beállítja, 

kezeli, tisztán tartja az élelmiszeriparban használható tisztító- és fertőtlenítőszerek 

alkalmazásával.  

 A hulladékokat a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kezeli, környezettudatos 

magatartással végzi a munkáját.  

 Munkáját a gazdaságossági elvek, minőségbiztosítási, élelmiszerhigiéniai, technológiai, 

tűz- munka-és környezetvédelmi és egyéb vonatkozó előírások betartásával (4-es 

szint)/betartásával és betartatásával (5-ös szint) végzi.  

A szakképzésbe történő belépés feltételei 

Megnevezés A belépés feltétele 

Iskolai előképzettség alapfokú iskolai végzettség 

Alkalmassági követelmények: 

 Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat 

 Pályaalkalmassági vizsgálat 

 
szükséges 
szükséges 
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Az ágazati alapoktatás szakmai követelményeinek leírása 

Az alapoktatás olyan általános és széleskörű tudás és képesség megszerzését biztosítja, ami 

szükséges és hasznos minden élelmiszeripari ágazati szakmában betöltött munkakör esetén. Az 

alapoktatás végén a tanulók rálátnak az élelmiszeripari ágazat minden fontos részterületére, ezért 

megalapozott döntést hozhatnak a szakma kiválasztásánál.  

Irányítással élelmiszerfeldolgozási alapműveleteket végez: tárol, osztályoz, tisztít, aprít, kever, 

termikus műveletek végez (hűt, fagyaszt, főz, süt), csomagol. Felismeri és csoportosítja az 

élelmiszeripar nyersanyagait, azonosítja, hogy mely iparágak használják fel azokat.  

Rendelkezik az élelmiszer-előállításhoz szükséges műszaki alapismeretekkel: felismeri az 

élelmiszeriparban használatos szerkezeti anyagokat (fémek és nemfémek), 3D makett alapján 

vetületi ábrát készít geometriai alapelemekről (téglatest, henger, kúp), felismeri az alapvető 

gépelemeket (kötő gépelemek, hajtáselemek).  

Laboratóriumi alapműveleteket végez (tömegmérés, térfogatmérés, oldatkészítés, sűrűségmérés). 

Ágazathoz kapcsolódó alapszámításokat végez (százalék, aránypár).  

Ismeri és betartja a munkahelyi tűz-, munka-, és környezetvédelmi szabályokat. Ismeri és betartja 

a személyi- és az élelmiszer-előállítás higiéniai követelményeit. 
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Iskolarendszerű nappali képzés óraterve 

Pék-cukrász 

4 0721 05 12 

Tantárgy neve 
Évfolyam 

9. 10. 11. 

Kommunikáció–magyar nyelv és irodalom 2 2 2 

Német nyelv 2 1+1 1 

Matematika 2 2 1 

Történelem és társadalomismeret 3 0 0 

Természetismeret 3 0 0 

Testnevelés 4 1 1 

Osztályfőnöki (osztályközösség-építő program) 1 1 1 

Pénzügyi és munkavállalói ismeretek 0 0 1 

Digitális kultúra 0 0 1 

Hit- és erkölcstan 1 1 1 

Munkavállalói ismeretek  
(elmélet) 

0,5 0 0 

Munkavállalói idegen nyelv  
(elmélet) 

0 0 2 

Élelmiszerismeret  
(elmélet) 

2 0 0 

Műszaki alapismeretek  
(elmélet) 

1 0 0 

Élelmiszervizsgálat  
(gyakorlat / tanműhely) 

2 0 0 

Alapozó gyakorlatok  
(gyakorlat / tanműhely) 

4 0 0 

Munkavédelem és higiénia  
(50% elmélet, 50% gyakorlat) 

1 0 0 

Alágazati specializáció  
(gyakorlat / tanműhely) 

5,5 0 0 

Sütőipari ismeretek  
(90% elmélet, 10% gyakorlat) 

0 1,5+0,5 2 

Szakmai gépek  
(90% elmélet, 10% gyakorlat) 

0 2 2 

Sütőipari termékek készítése  
(gyakorlat vállalkozónál) 

0 7 6+1 

Minőségellenőrzés és minőségbiztosítás 
(80% elmélet, 20% gyakorlat / tanműhely) 

0 2 0 

Cukrászati ismeretek  
(50% elmélet, 50% gyakorlat / tanműhely) 

0 2 2 

Cukrászati termékek készítése  
(50% elmélet, 50% gyakorlat vállalkozónál) 

0 7 6+1 

Gazdasági és vállalkozási ismeretek  
(elmélet) 

0 0,5+1,5 1,5+0,5 

Portfóliókészítés  
(elmélet) 

0 1 1 

Összesen: 34 34 34 

Egybefüggő szakmai gyakorlat  140  
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A szabad órakeret felhasználása a három évfolyamos képzésben 
 

Tantárgy megnevezése 
Évfolyamok 

9. 10. 11. 

Sütőipari ismeretek  0,5  

Sütőipari termékek készítése   1 

Cukrászati termékek készítése   1 

Gazdasági és vállalkozási ismeretek  1,5 0,5 

Összes felhasznált szabad óra  2 2,5 

 
A tanulási területekhez rendelt tantárgyak és témakörök óraszámai évfolyamonként 

 

 Évfolyam 1/9. 2/10. 3/11. 
A képzés 

összes 
óraszáma 

Évfolyam összes óraszáma 576 900 775 2251 

M
u

n
ka

vá
lla

ló
i 

is
m

er
et

ek
 Munkavállalói ismeretek 18 0 0 18 

Álláskeresés 5   5 

Munkajogi alapismeretek 5   5 

Munkaviszony létesítése 5   5 

Munkanélküliség 3   3 

M
u

n
ka

vá
lla

ló
i  

id
eg

en
 n

ye
lv

 Munkavállalói idegen nyelv 0 0 62 62 

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések   11 11 

Önéletrajz és motivációs levél   20 20 

„Small talk” – általános társalgás   11 11 

Állásinterjú   20 20 

Él
el

m
is

ze
ri

p
ar

i a
la

p
is

m
er

et
ek

 

Élelmiszerismeret 72 0 0 72 

Anyagismeret 36   36 

Élelmiszeripari technológiai alapok 36   36 

Műszaki alapismeretek 36 0 0 36 

Géprajzi alapismeretek 9   9 

Gépelemek 7   7 

Erőátviteli gépelemek 7   7 

Csövek és csővezetékek 7   7 

Villanymotorok, hajtóművek, áttételek 6   6 

Élelmiszervizsgálat 72 0 0 72 

Bevezetés a laboratóriumi munkába 8   8 

Mintavétel 8   8 

Tömegmérés 8   8 

Térfogatmérés 8   8 

Hőmérsékletmérés 8   8 

Sűrűségmérés 16   16 

Oldatok 16   16 

Alapozó gyakorlatok 144 0 0 144 

Mérések 18   18 

Szakmaspecifikus alapműveletek 126   126 

Munkavédelem és higiénia 36 0 0 36 

Munkavédelem 18   18 

Higiénia 18   18 

Alágazati specifikáció 198 0 0 198 

Alágazati specifikáció 198   198 
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Sü
tő

- 
és

 c
u

kr
ás

zi
p

ar
i i

sm
er

et
e

k 

Sütőipari ismeretek 0 54+18 62 134 

Sütőipari anyagok  12+4  16 

A sütőipari technológia szakaszai  18+6  24 

Kenyérfélék  14+5  19 

Péksütemények  10+3 16 29 

Finompékáruk   26 26 

Egyedi táplálkozási igényt kielégítő termékek   8 8 

Egyedi technológiák   8 8 

Hagyományos sütőipari termékek   4 4 

Szakmai gépek 0 72 62 134 

Sütőipari eszközök  4  4 

A nyersanyagtárolás és -előkészítés gépei és 
berendezései 

 12  12 

A kovász- és tésztakészítés gépei és berendezései  16 9 25 

A tésztafeldolgozás gépei  4 11 15 

Kelesztők   7 7 

Kemencék és sütők   15 15 

A késztermékkezelés és a csomagolás gépei, 
berendezései 

  6 6 

Cukrászati gépek és berendezések  36 14 50 

Sütőipari termékek készítése 0 252 186+31 469 

A raktározás és előkészítés műveletei  50  50 

Technológiai műveletek  144  144 

Kenyérkészítés  12 61+10 83 

Péksütemények és finompékáruk készítése  30 100+17 147 

Egyedi táplálkozási igényt kielégítő, hagyományos és 
egyedi technológiával készült termékek készítése 

 10 15+2 27 

A pékség működése  6 10+2 18 

Minőségellenőrzés és minőségbiztosítás 0 72 0 72 

Nyersanyagvizsgálatok  20  20 

Késztermékvizsgálatok  20  20 

Minőségszabályozás  10  10 

Üzemi minőségbiztosítási feladatok  22  22 

Cukrászati ismeretek 0 72 62 134 

Cukrászati nyersanyagok, előkészítő műveletek  18  18 

Cukrászati félkész termékek  12  12 

Cukrászati tészták, uzsonnasütemények  20  20 

Kikészített sütemények  12 20 32 

Teasütemények  10 10 20 

Fagylaltok, parfék, pohárkrémek   8 8 

Díszítési műveletek   8 8 

Bonbonok   8 8 

Egyedi táplálkozási igényt kielégítő cukrászati termékek   8 8 

Cukrászati termékek készítése 0 252 186+31 469 

Cukrászati előkészítő műveletek  35  35 

Cukrászati félkész termékek készítése  45  45 

Cukrászati tészták, uzsonnasütemények készítése  72  72 

Kikészített sütemények készítése  55 81+14 150 

Teasütemények készítése  45 30+5 80 

Fagylaltok, parfék, pohárkrémek készítése   20+3 23 

Díszítési műveletek   25+4 29 

Bonbonok készítése   18+3 21 

Egyedi táplálkozási igényt kielégítő cukrászati termékek 
készítése 

  12+2 14 
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 Gazdasági és vállalkozási ismeretek 0 18+54 46,5+15,5 134 

Gazdasági alapismeret  18+54  72 

Vállalkozás alapítása   17+6 23 

Vállalkozás működtetése   29,5+9,5 39 

P
o

rt
fó

lió
-

ké
sz

ít
é

s 

Portfóliókészítés 0 36 31 67 

A portfóliókészítés alapjai  4  4 

Bemutatkozás, célkitűzés  4  4 

Dokumentumgyűjtés  28 29 57 

Összegzés, reflexió   2 2 

Egybefüggő szakmai gyakorlat: 0 140   
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Szárazépítő 

A szakképesítés alapadatai 

Megnevezés A szakmai alapadatai 

Az ágazat megnevezése Építőipar ágazat 

A szakma azonosító száma 4 0732 06 11  

A szakma szakmairányai nincs szakmairány 
A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje 4 
A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje 4 

Ágazati alapoktatás megnevezése Építőipari ágazati alapoktatás 

Kapcsolódó részszakmák megnevezése Gipszkartonszerelő 

Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama Szakképző iskolai oktatásban: 140 óra  

A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenységek, munkaterületek 

 A szárazépítő szakember ismeri a szerelt válaszfalak, előtétfalak, aknafalak, függesztett és 

függesztés nélküli álmennyezetek, fa és fémvázas tetőtérbeépítés és szerelt aljzatok, 

bontható és nem bontható álpadlók, valamint a fa és fém tartószerkezetek és gépészeti 

vezetékek (kábel- és légcsatornák) tűzvédelmi burkolatainak kivitelezési technológiáit, 

azok folyamatának szabályait és az alkalmazandó anyagokat.  

 A szakma speciális eszközeit, kéziszerszámait, kisgépeit biztonsággal kezeli.  

 A tevékenységekhez kapcsolódó speciális munkavédelmi előírásokat betartja.  

 Egyéni és csoportos munkában szárazépítési szerkezeteket szerel, felületképzésük elvégzi.  

 Az elkészült szerkezetet felméri, minőségileg és mennyiségileg ellenőrzi.  

 Szerelt szerkezeti rendszereket javít, szakszerűen bont, hulladékot kezel.  

A szakképzésbe történő belépés feltételei 

Megnevezés A belépés feltétele 

Iskolai előképzettség alapfokú iskolai végzettség 

Alkalmassági követelmények: 

 Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat 

 Pályaalkalmassági vizsgálat 

 
szükséges 
szükséges 

Az ágazati alapoktatás szakmai követelményeinek leírása 

A tanuló megismeri az építőipari szakmák különböző tevékenységeit, alapvető technológiáit, 

anyagait. Eszközöket, kéziszerszámokat, egyszerű kisgépeket biztonsággal kezel.  

Megismeri az építési folyamat sorrendiségének szabályait, a tevékenységekhez kapcsolódó 

általános és munkavédelmi előírásokat.  

Egyéni védőfelszereléseket használ, betartja a tűz- és balesetvédelmi, illetve a környezetvédelmi 

előírásokat.  

Egyszerű, az építőiparra jellemző munkafolyamatokat végez.  

Kijelöl vízszintes és függőleges irányokat.  

Felkészül az önálló, illetve csoportos felelős munkavégzésre.  
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Papíralapú és digitális építőipari műszaki rajzokat olvas, értelmez.  

Anyagjelölésekkel, méretarányos, egyszerű vázlatrajzokat készít.  

Ismeri az épületek és építmények alapvető szerkezeteit, azok ábrázolási módjait.  

Egyszerű mennyiségszámításokat végez (hossz, terület, térfogat, darab), műszaki rajzokról 

méretet olvas le.  

Azonosítja a tervdokumentációban ábrázolt szerkezeteket a megépített szerkezetekkel.  

Irodai szoftvereket alapfokon használ, digitális tartalmakat, dokumentumokat és alkalmazásokat 

kezel, így ismeri az e-építési napló alkalmazást. 
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Iskolarendszerű nappali képzés óraterve 

Szárazépítő 

4 0732 06 11 

Tantárgy neve 
Évfolyam 

9. 10. 11. 

Kommunikáció–magyar nyelv és irodalom 2 2 2 

Német nyelv 2 1+1 1 

Matematika 2 2 1 

Történelem és társadalomismeret 3 0 0 

Természetismeret 3 0 0 

Testnevelés 4 1 1 

Osztályfőnöki (osztályközösség-építő program) 1 1 1 

Pénzügyi és munkavállalói ismeretek 0 0 1 

Digitális kultúra 0 0 1 

Hit- és erkölcstan 1 1 1 

Munkavállalói ismeretek 
(elmélet) 

0,5 0 0 

Munkavállalói idegen nyelv 
(elmélet) 

0 0 2 

Építőipari alapismeretek 
(elmélet) 

3,5 0 0 

Építőipari kivitelezési alapismeretek 
(gyakorlat) 

9 0 0 

Építőipari rajzi alapismeretek 
(elmélet) 

2 0 0 

Munka- és környezetvédelem 
(50% elmélet, 50% gyakorlat) 

1 0 0 

Szerkezet alapelemei (Szerelt válaszfalkészítés) 
(30% elmélet, 70% gyakorlat) 

0 2 0 

Szárazvakolat és előtétfal szerkezetek, aknafalak 
(30% elmélet, 70% gyakorlat) 

0 2 0 

Egyszeres vázszerkezetű szerelt falak 
(30% elmélet, 70% gyakorlat) 

0 2,5 0 

Kettős vázszerkezetű szerelt falak 
(30% elmélet, 70% gyakorlat) 

0 1+0,5 0 

Részletképzések kialakítása 
(30% elmélet, 70% gyakorlat) 

0 1,5+0,5 0 

Speciális falszerkezetek 
(30% elmélet, 70% gyakorlat) 

0 0 1+0,5 

Szerkezet alapelemei (Szerelt álmennyezet készítés) 
(30% elmélet, 70% gyakorlat) 

0 1,5 0 

Függesztett álmennyezetek 
(30% elmélet, 70% gyakorlat) 

0 4 0 

Speciális álmennyezetek készítése 
(30% elmélet, 70% gyakorlat) 

0 0 5 

Álmennyezetek részletképzése 
(30% elmélet, 70% gyakorlat) 

0 2 0 

Szerkezet alapelemei (Tetőtérbeépítés készítése) 
(30% elmélet, 70% gyakorlat) 

0 0 2 

Tetőtérbeépítés kivitelezése 
(30% elmélet, 70% gyakorlat) 

0 0 5 



105 

 

 

A szabad órakeret felhasználása a három évfolyamos képzésben 
 

Tantárgy megnevezése 
Évfolyamok 

9. 10. 11. 

Kettős vázszerkezetű szerelt falak  0,5  

Részletképzések kialakítása  0,5  

Speciális falszerkezetek   0,5 

Nem bontható álpadló készítés   0,5 

Szerelt aljzatszerkezetek és álpadlók speciális részletkialakításai   0,5 

Szerkezet alapelemei (Tűzvédelmi szerkezetek és borítások)  0,5  

Teherhordó szerkezetek építőlemezes tűzvédelme   0,5 

Összes felhasznált szabad óra  1,5 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szerkezet alapelemei (Szerelt aljzatrendszerek) 
(30% elmélet, 70% gyakorlat) 

0 2 0 

Szárazaljzat készítés 
(30% elmélet, 70% gyakorlat) 

0 2 0 

Bontható álpadló készítés 
(30% elmélet, 70% gyakorlat) 

0 2 0 

Nem bontható álpadló készítés 
(30% elmélet, 70% gyakorlat) 

0 0 2+0,5 

Szerelt aljzatszerkezetek és álpadlók speciális részletkialakításai  
(30% elmélet, 70% gyakorlat) 

0 0 1+0,5 

Szerkezet alapelemei (Tűzvédelmi szerkezetek és borítások)  
(30% elmélet, 70% gyakorlat) 

0 1+0,5 0 

Teherhordó szerkezetek építőlemezes tűzvédelme 
(30% elmélet, 70% gyakorlat) 

0 0 2+0,5 

Gépészeti és elektromos installációk tűzvédelmi szerkezete  
(30% elmélet, 70% gyakorlat) 

0 0 3 

Összesen:  34 34 34 

Nyári összefüggő szakmai gyakorlat  140  
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A tanulási területekhez rendelt tantárgyak és témakörök óraszámai évfolyamonként 
 

 Évfolyam 1/9. 2/10. 3/11. 
A képzés 

összes 
óraszáma 

Évfolyam összes óraszáma 576 900 775 2251 

M
u

n
ka

vá
lla

ló
i 

is
m

er
et

ek
 Munkavállalói ismeretek 18 0 0 18 

Álláskeresés 5   5 

Munkajogi alapismeretek 5   5 

Munkaviszony létesítése 5   5 

Munkanélküliség 3   3 

M
u

n
ka

vá
lla

ló
i  

id
eg

en
 n

ye
lv

 Munkavállalói idegen nyelv 0 0 62 62 

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések   11 11 

Önéletrajz és motivációs levél   20 20 

„Small talk” – általános társalgás   11 11 

Állásinterjú   20 20 

Ép
ít

ő
ip

ar
i k

ö
zö

s 
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m
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Építőipari alapismeretek 126 0 0 126 

Az építőipar feladata, felosztása 9   9 

Az építési munkák sorrendje, az építési folyamat 
résztvevői 

9   9 

Az építőipari szakmák és az építőipari feladatokhoz 
kapcsolódó szakmák tevékenységi köre 

21   21 

Az épített környezet, települések, települési 
infrastruktúra 

12   12 

Épületek, építmények csoportosítása, jellemzői, 
lakóépületek helyiségeinek, méreteinek, tájolásának 
ismerete 

15   15 

Épületszerkezetek fogalma, rendeltetése, 
csoportosítása 

12   12 

Építési technológiák, építési módok 12   12 

Az építőipar és a digitalizáció kapcsolata 36   36 

Építőipari kivitelezési alapismeretek 324 0 0 324 

Az építőipari munkáknál használt anyagok ismerete 36   36 

Szerszámok, eszközök, gépek ismerete és alkalmazása 24   24 

Építőipari alapfeladatok készítése 240   240 

Dokumentáció és prezentáció 24   24 

Építőipari rajzi alapismeretek 72 0 0 72 

Rajzi alapfogalmak 9   9 

Műszaki rajzok készítése 45   45 

Szabadkézi rajzok készítése 18   18 

Munka- és környezetvédelem 36 0 0 36 

Általános munkavédelmi ismeretek 14   14 

Tűzvédelem 4   4 

Környezetvédelem 6   6 

A munkavédelem építőipari vonatkozásai 12   12 

 

Sz
er
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t 
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fa

l 
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sz

ít
é

s 

 

Szerkezet alapelemei (Szerelt válaszfal készítés) 0 72 0 72 

Fa vázszerkezetek  5  5 

Fém vázszerkezetek  10  10 

Hézagoló anyagok  10  10 

Rögzítéstechnika  7  7 

Hézagolás és élképzés kiegészítői  12  12 

Kiegészítő elemek  10  10 

Szigetelések  6  6 
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Megmunkáló szerszámok  6  6 

Speciális balesetvédelmi ismeretek  3  3 

Anyagok minőségellenőrzése, anyagtárolás, építési 
körülmények 

 3  3 

Szárazvakolat és előtétfal szerkezetek, aknafalak 0 72 0 72 

Fogadó felület előkészítés, alapozás  2  2 

Akusztikai és hőtechnikai és tűzvédelmi alapismeretek  4  4 

Szárazvakolat ragasztás  12  12 

Előtéthéj készítés  12  12 

Előtétfal készítés  12  12 

Felületképzések poranyagból és készrekevert anyagból, 
hézag és felületképzés kézzel és géppel 

 12  12 

Kiegészítőelemek beépítése  6  6 

Részletképzések, nyílások, toldások, tűzvédelmi 
áttörések 

 4  4 

Anyagszámítások, felmérések  6  6 

Minőség-ellenőrzés  2  2 

Egyszeres vázszerkezetű szerelt falak 0 90 0 90 

Fogadó felület előkészítés  3  3 

Szerkezeti anyagok szabása, előkészítése  8  8 

Építőlemezek szabása, előkészítése  8  8 

Válaszfalak szerelése  20  20 

Akusztikai és hőtechnikai és tűzvédelmi alapismeretek  4  4 

Felületképzések  16  16 

Hő- és hangszigetelés elhelyezés  4  4 

Kiegészítők elhelyezése, nyílásképzés  4  4 

Íves szerkezetek készítése  20  20 

Minőség-ellenőrzés  3  3 

Kettős vázszerkezetű szerelt falak 0 36+18 0 54 

Mechanikai, állékonysági és akusztikai ismeretek  2+1  3 

Válaszfalak szerelése  20+10  30 

Hő- és hangszigetelés elhelyezés  4+2  6 

Kiegészítők elhelyezése, nyílásképzés  8+4  12 

Minőség-ellenőrzés  2+1  3 

Részletképzések kialakítása 0 54+18 0 72 

Nyílásképzés és tokelhelyezések  3+1  4 

Revíziós nyílás elhelyezés  6+2  8 

Elektromos dugaljak elhelyezése  4+1  5 

Faláttörések kialakítása  4+1  5 

Csúszó födémkapcsolat képzés  6+2  8 

Homlokzati csúszó kapcsolat képzés  4+1  5 

Falvékonyítás kialakítás  4+1  5 

Mozgási hézagképzés  18+7  25 

Csatlakozás idegen szerkezetekkel  4+1  5 

Minőség-ellenőrzés  1+1  2 

Speciális falszerkezetek 0 0 31+15 46 

Tűzvédelmi célú falszerkezetek készítése   7+3 10 

Léghangszigetelési célú falszerkezetek készítése   7+2 9 

Biztonsági falszerkezetek készítése   7+2 9 

Magas falak készítése   1+1 2 

Sugárzásvédelmi célú falszerkezetek készítése   3+2 5 

Magas relatív páratartalmú terek falainak szerelése   1+1 2 

Nem teljes belmagasságú falak készítése   3+2 5 
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Homlokzati kitöltő falak készítése   1+1 2 

Minőség-ellenőrzés   1+1 2 
 

Sz
er

el
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m

en
n

ye
ze

t 
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sz
ít
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Szerkezet alapelemei (Szerelt álmennyezet készítés) 0 54 0 54 

Monolitikus álmennyezetek és kazettás álmennyezetek 
vázszerkezete 

 4  4 

Monolitikus álmennyezetek és kazettás álmennyezetek 
borító és betét elemei 

 4  4 

Rögzítéstechnika, függesztők  4  4 

Kiegészítő elemek  4  4 

Felületképzés és rugalmas illesztések  7  7 

Perforált építőlemezek  7  7 

Mechanikai. állékonysági és akusztikai ismeretek  3  3 

Részletképzések, nyílások, toldások  5  5 

Anyagszámítások, felmérések  5  5 

Minőség-ellenőrzés  1  1 

Függesztett álmennyezetek 0 144 0 144 

Építőlemezes monolitikus álmennyezetek szerelése  20  20 

Kazettás álmennyezetek szerelése  20  20 

Fém álmennyezetek szerelése  20  20 

Lamellás és bandraszteres álmennyezetek szerelése  20  20 

Felületképzés és illesztések képzése  16  16 

Dobozolások készítése, V-marás technika  16  16 

Füstkötényfal kialakítás  16  16 

Kiegészítők beépítése  14  14 

Minőség-ellenőrzés  2  2 

Speciális álmennyezetek készítése 0 0 155 155 

Íves álmennyezetek kialakítása   16 16 

Kettős ívű (kupolajellegű) szerkezetek készítése   20 20 

Függesztés nélküli álmennyezetek készítése   16 16 

Perforált felületű álmennyezetek készítése   20 20 

Kültéri álmennyezetek készítése   16 16 

Nyomásálló álmennyezetek készítése   12 12 

Tűzvédelmi álmennyezetek készítése   11 11 

Kettős álmennyezetre függesztett álmennyezet 
készítése 

  12 12 

Hűtő-fűtő álmennyezetek kialakítása, szerelése   12 12 

Felületképzések poranyagból és készrekevert anyagból, 
hézag és felületképzés kézzel és géppel 

  20 20 

Álmennyezetek részletképzése 0 72 0 72 

Nyílásképzés és kiváltások  7  7 

Szegélyképzések  7  7 

Csatlakozás más szerelt szerkezettel  7  7 

Csatlakozás nem szerelt szerkezettel  7  7 

Speciális revíziós nyílások beépítése  5  5 

Gépészeti installációk és álmennyezet csatlakozások, 
független függesztések kialakítása 

 5  5 

Mozgási hézagképzések  20  20 

Szerelés lapemelővel  5  5 

Anyagszámítások, felmérések  7  7 

Minőség-ellenőrzés  2  2 

Te
tő

té
r-

b
eé

p
ít

é
s 

ké
sz

ít
é
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 Szerkezet alapelemei (Tetőtérbeépítés készítése) 0 0 62 62 

Fa és fém vázszerkezet   4 4 

Rögzítéstechnika   10 10 

Hőszigetelés és páratechnikai fólia   7 7 
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Hézagolástechnika anyagai   7 7 

Épületfizikai alapismeretek: hő- és páratechnika, 
tűzvédelem, tömítéstechnika (Blower door teszt) 

  7 7 

Anyagszámítások, felmérések   7 7 

Minőség-ellenőrzés   2 2 

Épületinformációs modellezés (BIM)   18 18 

Tetőtérbeépítés kivitelezése 0 0 155 155 

Felső vízszintes szerkezet felépítése és szerelése   21 21 

Tetőtéri ferde felület készítése   30 30 

Térdfal szerkezet szerelése   17 17 

Hőszigetelés és páratechnikai fóliák elhelyezése   17 17 

Fújt szigetelések kivitelezése   5 5 

Illesztések kialakítása, tömítés készítés   17 17 

Felületképzés   17 17 

Kiegészítők beépítése   13 13 

Légréteggel szerelt kettős belső borítás szerelése   9 9 

Oromfal csatlakozások és tűzszakasz szegélyek 
kialakítása 

  9 9 

Sz
er

el
t 

al
jz

at
re

n
d

sz
er

ek
 

Szerkezet alapelemei (Szerelt aljzatrendszerek) 0 72 0 72 

Gipszkarton, gipszrost, fa és cementkötésű 
alaplemezek 

 5  5 

Száraz feltöltések  7  7 

Támaszlábak és kiegészítő profilok (merevítő, kiváltó, 
átmenő) 

 7  7 

Rögzítéstechnika  7  7 

Ragasztástechnika  7  7 

Hézagolás, mozgási hézag elemei  11  11 

Revíziós nyílások, áttörések  11  11 

Mechanikai és épületfizikai alapismeretek  5  5 

Anyagszámítások, felmérések  7  7 

Anyaagok minőség-ellenőrzése, anyagtárolás, építési 
körülmények 

 5  5 

Szárazaljzat készítés 0 72 0 72 

Felület előkészítés, ellenőrzés  4  4 

Száraz feltöltés és úsztató réteg hőszigetelésből  12  12 

Padlófűtéses réteg kialakítása szárazaljzat alá  6  6 

Szárazaljzat terítése, ragasztás, tűzés, csavarozás  20  20 

Mechanika (burkolhatóság) és épületfizikai 
alapismeretek 

 6  6 

Mozgási hézag kialakítás  8  8 

Részletképzések  12  12 

Minőség-ellenőrzés  4  4 

Bontható álpadló készítés 0 72 0 72 

Fogadófelület előkészítés  7  7 

Támaszlábak és kiegészítő profilok szerelése  12  12 

Álpadló elemek szabása, elhelyezése, szintbeállítások  30  30 

Szegélyképzés  12  12 

Mozgási hézag, áttörések  12  12 

Álpadlóra szerelt falak, álpadló alatti tér füsthatároló 
fal készítés 

 12  12 

Mechanikai, akusztikai és tűzvédelmi alapismeretek  7  7 

Minőség-ellenőrzés  4  4 

Nem bontható álpadló készítés 0 0 62+16 78 

Fogadófelület előkészítés   5+1 6 
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Támaszlábak és kiegészítő profilok szerelése   5+1 6 

Álpadló elemek elhelyezése, szintbeállítások   20+5 25 

Szegélyképzés   8+2 10 

Mozgási hézag, áttörések   8+2 10 

Álpadlóra szerelt falak, álpadló alatti tér füsthatároló 
fal készítés 

  8+2 10 

Mechanikai, akusztikai és tűzvédelmi alapismeretek   6+2 8 

Minőség-ellenőrzés   2+1 3 

Szerelt aljzatszerkezetek és álpadlók speciális 
részletkialakításai 

0 0 31+15 46 

Álpadló szerkezetek lépcsőztetése   11+5 16 

Álpadló szerelés acélprofil vázszerkezetre   11+5 16 

Álpadló alatti tér, mint gépészeti tér (légtechnika) 
kialakítása 

  9+5 14 

Tű
zv

éd
el

m
i s

ze
rk

ez
et

ek
 é

s 
b

o
rí

tá
so

k 

Szerkezet alapelemei (Tűzvédelmi szerkezetek és 
borítások) 

0 36+18 0 54 

Speciális tűzvédelmi borítóelemek  6+3  9 

Függesztők és vázszerkezeti elemek  6+3  9 

Rögzítéstechnika (csavarozás, tűzés)  8+4  12 

Anyagszámítások, felmérések  8+4  12 

Anyagok minőség-ellenőrzése, anyagtárolás, építési 
körülmények 

 8+4  12 

Teherhordó szerkezetek építőlemezes tűzvédelme 0 0 62+16 78 

Tűzvédelmi alapismeretek   4+2 6 

Acél oszlopok és gerendák tűzvédelmi borítás készítése 
vázszerkezettel 

  11+3 14 

Acél oszlopok és gerendák tűzvédelmi borítás készítése 
vázszerkezet nélkül 

  11+2 13 

Fa oszlopok és gerendák tűzvédelmi borítás készítése   11+3 14 

Speciális tűzvédelmi borítás: szénszál megerősített 
födém tűzvédelmi borítása 

  11+2 13 

Felületképzés   11+3 14 

Minőség-ellenőrzés   3+1 4 

Gépészeti és elektromos installációk tűzvédelmi 
szerkezete 

0 0 93 93 

Tűzvédelmi alapismeretek    5 5 

Kábelcsatorna külső, belső tűzhatás elleni tűzvédelmi 
borítása 

  25 25 

Légcsatorna tűzvédelmi borítása   16 16 

Fal és mennyezetáttörések kialakítása   15 15 

Tűzvédelmi áttörések kialakítása   13 13 

Felületképzés   16 16 

Minőség-ellenőrzés   3 3 

Egybefüggő szakmai gyakorlat: 0 140   
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Szociális ápoló és gondozó 

A szakképesítés alapadatai 

Megnevezés A szakmai alapadatai 

Az ágazat megnevezése Szociális ágazat 

A szakma azonosító száma 4 0923 22 03 

A szakma szakmairányai nincs szakmairány 

A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje 4 

A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje 4 

Ágazati alapoktatás megnevezése Szociális ágazati alapoktatás 

Kapcsolódó részszakmák megnevezése Segédgondozó 

Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama Szakképző iskolai oktatásban: 140 óra  

A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenységek, munkaterületek 

 Felsőfokú (Bsc, Msc) végzettséggel rendelkező szociális vagy egészségügyi szakember 

irányításával végzi feladatait. 

 Ismeri a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátórendszert, és az ellátórendszer 

szabályozását. 

  A szociális alap és szakosított ellátásokban gondozói munkakörben végzi tevékenységét.  

 Életkoruk, egészségi, mentális, vagy fizikai állapotuk miatt segítségre szoruló személyek 

alapápolását gondozását végzi. 

 Az ellátásban részesülő személy higiénés szükségleteit kielégíti.  

 Felismeri a kliens állapotváltozását.  

 Felméri az egyén, csoport sajátos szükségleteit, ezekre gondozási tervet készít egy 

munkacsoport tagjaként.  

 Szinten tartó és fejlesztő foglalkozást szervez felsőfokú végzettséggel rendelkező 

szakember irányítása mellett.  

 Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival együttműködik. 

Segítő beszélgetést alkalmaz, infokommunikációs eszközöket használ.  

 Adminisztrációs feladatokat lát el a saját feladataival kapcsolatban. 

A szakképzésbe történő belépés feltételei 

Megnevezés A belépés feltétele 

Iskolai előképzettség alapfokú iskolai végzettség 

Alkalmassági követelmények: 

 Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat 

 Pályaalkalmassági vizsgálat 

 
szükséges 
szükséges 

Az ágazati alapoktatás szakmai követelményeinek leírása 

A szociális, gyermekjóléti-és gyermekvédelmi alap-, és szakosított ellátások különböző 

intézményeiben kompetenciájának megfelelő esetekben önállóan, és/vagy felsőfokú végzettségű 

szakember irányításával képes a segítségre szoruló egyén/család/csoport/közösség életvitelét 

támogató segítséget nyújtani.  
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Tanulmányai alapján az egyéni, csoportos és a közösségi térben fellépő működési 

mechanizmusokat felismerve az indokolt és szükséges segítségnyújtási formára javaslatot tesz, a 

végrehajtásban önállóan vagy felsőfokú végzettségű szakember irányításával tevékenyen 

közreműködik.  

Krízis-, rendkívüli és katasztrófahelyzetben a szükséges beavatkozásokban utasítás szerint, 

kompetenciájának megfelelően részt vesz.  

Ismeri és ellátja a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások adminisztrációs 

feladatait.  

Munkájában a mindenkori jogszabályokban, szabályozókban, protokollokban, módszertani 

útmutatókban, illetve a szociális munka etikai kódexében előírtakat követve tevékenykedik.  

Legalább egy idegen nyelven alapvető fogalmakat megért, alapvető köznyelvi kommunikációt 

folytat.  

Munkájában nagy gondot fordít a prevenciós munkára, ehhez kapcsolódóan ismeretterjesztő 

előadásokat, foglalkozásokat szervez infokommunikációs és digitális eszközök segítségével. 
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Iskolarendszerű nappali képzés óraterve 

Szociális ápoló és gondozó 

4 0923 22 03 

Tantárgy neve 
Évfolyam 

9. 10. 11. 

Kommunikáció-magyar nyelv és irodalom 2 2 2 

Német nyelv 2 1+1 1 

Matematika 2 2 1 

Történelem és társadalomismeret 3 0 0 

Természetismeret 3 0 0 

Testnevelés 4 1 1 

Osztályfőnöki (osztályközösség-építő program) 1 1 1 

Pénzügyi és munkavállalói ismeretek 0 0 1 

Digitális kultúra 0 0 1 

Hit- és erkölcstan 1 1 1 

Munkavállalói ismeretek  
(elmélet) 

0,5 0 0 

Munkavállalói idegen nyelv  
(elmélet) 

0 0 2 

Szakmai személyiségfejlesztés 
(10% elmélet, 90% gyakorlat) 

4 0 0 

Pszichológia 
(50% elmélet, 50% gyakorlat) 

2 0 0 

Egészségügyi ismeretek 
(50% elmélet, 50% gyakorlat) 

2 2 0 

Elsősegélynyújtás alapismeretei 
(10% elmélet, 90% gyakorlat) 

1,5 0 0 

Társadalomismeret 
(80% elmélet, 20% gyakorlat) 

2 0 0 

Szociális ismeretek 
(50% elmélet, 50% gyakorlat) 

4 0 0 

Mentálhigiéné 
(70% elmélet, 30% gyakorlat) 

0 1,5 0 

Szakmai kommunikáció és készségfejlesztés  
(30% elmélet, 70% gyakorlat) 

0 1,5 1,5 

Esetmegbeszélés és szupervízió 
(gyakorlat) 

0 0 1 

Szociálpolitika 
(80% elmélet, 20% gyakorlat) 

0 1 1 

Jogi ismeretek  
(elmélet) 

0 1 0 

Társadalomismeret 
(75% elmélet, 25% gyakorlat) 

0 1,5 0 

Szociális munka 
(60% elmélet, 40% gyakorlat) 

0 0 2 

Gondozási alapismeretek 
(60% elmélet, 40% gyakorlat) 

0 1,5 0 

Gondozási szükségletek felmérése 
(50% elmélet, 50% gyakorlat) 

0 1 0 

Gondozás az alapellátásban 
(20% elmélet, 80% gyakorlat) 

0 1+1 1 
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Gondozás a szakosított ellátásban 
(20% elmélet, 80% gyakorlat) 

0 1+1 1 

Szociális gondozás adminisztrációja 
(50% elmélet, 50% gyakorlat) 

0 0 2 

Akadályozottság és a segédeszközök 
(60% elmélet, 40% gyakorlat) 

0 0 2 

Szocioterápia és foglalkozásterápia 
(20% elmélet, 80% gyakorlat) 

0 1 2 

Ápolási alapismeretek 
(30% elmélet, 70% gyakorlat) 

0 2 0 

Betegmegfigyelés 
(20% elmélet, 80% gyakorlat) 

0 1 0 

Szakápolási ismeretek 
(40% elmélet, 60% gyakorlat) 

0 0 2 

Ápolási adminisztráció 
(20% elmélet, 80% gyakorlat) 

0 0 1 

Belgyógyászati ismeretek 
(50% elmélet, 50% gyakorlat) 

0 2 1+1 

Neurológiai és pszichiátriai megbetegedések 
(50% elmélet, 50% gyakorlat) 

0 1+1 1+0,5 

Kisklinikumi ismeretek 
(50% elmélet, 50% gyakorlat) 

0 0 1+2 

Gerontológia, geriátria 
(40% elmélet, 60% gyakorlat) 

0 2 0 

Összesen: 34 34 34 

Egybefüggő szakmai gyakorlat  140  

 

A szabad órakeret felhasználása a három évfolyamos képzésben 
 

Tantárgy megnevezése 
Évfolyamok 

9. 10. 11. 

Egészségügyi ismeretek  2  

Gondozás az alapellátásban  1  

Gondozás a szakosított ellátásban  1  

Belgyógyászati ismeretek   1 

Neurológiai és pszichiátriai megbetegedések  1 0,5 

Kisklinikumi ismeretek   2 

Összes felhasznált szabad óra  5 3,5 
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A tanulási területekhez rendelt tantárgyak és témakörök óraszámai évfolyamonként 
 

 Évfolyam 1/9. 2/10. 3/11. 
A képzés 

összes 
óraszáma 

Évfolyam összes óraszáma 576 900 775 2251 

M
u

n
ka

vá
lla

ló
i 

is
m

er
et

ek
 Munkavállalói ismeretek 18 0 0 18 

Álláskeresés 5   5 

Munkajogi alapismeretek 5   5 

Munkaviszony létesítése 5   5 

Munkanélküliség 3   3 

M
u

n
ka

vá
lla

ló
i  

id
eg

en
 n

ye
lv

 Munkavállalói idegen nyelv 0 0 62 62 

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések   11 11 

Önéletrajz és motivációs levél   20 20 

„Small talk” – általános társalgás   11 11 

Állásinterjú   20 20 

Sz
o

ci
ál

is
 á

ga
za

ti
 a

la
p

ké
p

zé
s 

Szakmai személyiségfejlesztés 144 0 0 144 

Kommunikációs készségfejlesztés 36   36 

Viselkedéskultúra 36   36 

A reális énkép ismerete 36   36 

Konfliktuskezelés 36   36 

Pszichológia 72 0 0 72 

Általános és személyiség-lélektani ismeretek 18   18 

Fejlődéstani alapok 18   18 

Szociálpszichológiai alapismeretek 18   18 

Családi mentálhigiéné 18   18 

Egészségügyi ismeretek 72 72 0 144 

Az emberi test felépítése 26 26  52 

Népegészségtani alapismeretek 12 12  24 

Gyógyszertani alapok 10 10  20 

Egészségkultúra 12 12  24 

Környezetvédelem és fenntarthatóság 12 12  24 

Elsősegélynyújtás alapismeretei 54 0 0 54 

Az elsősegélynyújtás alapjai 10   10 

Elsődleges teendő vészhelyzetben 10   10 

A segélyhívás folyamata, újraélesztés 6   6 

Eszméletlen sérült 6   6 

Baleseti sérülések 6   6 

Mérgezések 6   6 

Belgyógyászati állapotok és ellátásuk 10   10 

Társadalomismeret 72 0 0 72 

A mai magyar társadalom 18   18 

Demográfia és népesedés 18   18 

Család és háztartás 18   18 

Az emberi szükségletek rendszere 18   18 

Szociális ismeretek 144 0 0 144 

Szociális ellátórendszer ismerete 24   24 

A szociális segítés etikája 24   24 

Ismerkedés a szociális ellátórendszer intézményeivel 24   24 

Krízis – kitől kérhetek segítséget 14   14 

Függőség – szenvedély 14   14 

Humán szolgáltatások 24   24 

Szociális gondoskodás 20   20 
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Le
lk

i e
gé

sz
sé

g-
vé

d
el

e
m

 

Mentálhigiéné 0 54 0 54 

Mentálhigiéné alapismeretei  12  12 

Életkorok mentálhigiénéje  8  8 

Közösségi mentálhigiéné alapjai  8  8 

Félelem, szorongás, stressz és kezelésük  8  8 

Krízis, krízisintervenció  6  6 

Veszteségek, gyász, gyászolás  6  6 

Kiégés, Burnout és a Helfer szindróma  6  6 

Szakmai kommunikáció és készségfejlesztés 0 54 46 100 

Énkép, önismeret, társismeret  12 10 22 

Erőszak- és akadálymentes kommunikáció  10 7 17 

Kapcsolatok és tárgyalástechnika  10 7 17 

Segítő kapcsolat, segítő beszélgetés  10 12 22 

Szakmai identitás, pályatükör  12 10 22 

Esetmegbeszélés és szupervízió 0 0 31 31 

Esetmegbeszélés alapismeretei, szerepe, jelentősége a 
szociális munkában 

  16 16 

A szupervízió helye és szerepe a szociális munkában   15 15 

Sz
o

ci
ál

is
 m

u
n

ka
vé

gz
és

 is
m

er
e

te
i é

s 
es

zk
ö

ze
i 

Szociálpolitika 0 36 31 67 

Szociálpolitikai alapismeretek  18  18 

A jóléti rendszerek  10  10 

Közigazgatási ismeretek   9 9 

A szociálpolitika intézményrendszere  8 12 20 

A társadalmi helyzet és az egészség   10 10 

Jogi ismeretek 0 36 0 36 

Általános jog  12  12 

Az állam  12  12 

Jogok, jogszabályok  12  12 

Társadalomismeret 0 54 0 54 

Mai magyar társadalom  19  19 

Hátrányos helyzetű csoportok a társadalomban  16  16 

A szociológia alapfogalmai és tevékenységi területe  19  19 

Szociális munka 0 0 62 62 

Általános szociális munka   12 12 

Alkalmazott módszerek a szociális munkában   10 10 

Családokkal végzett szociális munka   10 10 

Szociális munka csoportokkal   10 10 

Közösségi szociális munka   10 10 

Szociális adminisztráció   10 10 

G
o

n
d

o
zá

s 

Gondozási alapismeretek 0 54 0 54 

Gondozás fogalma, történetisége, jellemzői  14  14 

Komplex gondozás  14  14 

Sajátos gondozási szükségletek  14  14 

A gondozás tervezése  12  12 

Gondozási szükségletek felmérése 0 36 0 36 

Szükségletek  12  12 

Szükségletek felmérése és módszerei  12  12 

Szükségletek és erőforrások  12  12 

Gondozás az alapellátásban 0 36+36 31 103 

Az alapellátás intézményrendszere  22+22  44 

Gondozási feladatok az alapellátásban  14+14 16 44 

Háztartási ismeretek   15 15 

Gondozás a szakosított ellátásban 0 36+36 31 103 
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A szakosított ellátás intézményrendszere  24+24  48 

Gondozási feladatok a szakosított ellátásban  12+12 31 55 

Szociális gondozás adminisztrációja 0 0 62 62 

Dokumentációs alapismeretek   12 12 

Intézményi adminisztráció   14 14 

Minőségbiztosítás   10 10 

Adminisztráció az alapellátásban   13 13 

Adminisztráció a szakellátásban   13 13 

Akadályozottság és a segédeszközök 0 0 62 62 

Fogalmi meghatározások és az akadályozottság formái   14 14 

Segédeszközök   16 16 

Rehabilitáció   18 18 

Segédeszközök és a gondozói munka   14 14 

Fe
jle

sz
tő

 

fo
gl

al
ko

zá
so

k Szocioterápia és foglalkoztatásterápia 0 36 62 98 

Foglalkoztatásterápia  18 15 33 

Rekreációs foglalkozások  18 16 34 

Programszervezés   16 16 

Munkaterápia   15 15 

Á
p

o
lá

st
an

 

Ápolási alapismeretek 0 72 0 72 

Általános ápolási ismeretek  14  14 

Aktivitás, pihenés  12  12 

Személyi higiéné biztosítása  12  12 

Tápanyag-biztosítás  12  12 

Speciális ápolási igények  12  12 

Az ápoló személyisége  10  10 

Betegmegfigyelés 0 36 0 36 

A megfigyelés alapismeretei  8  8 

Általános tünettan  7  7 

A beteg általános megtekintése  7  7 

A beteg testtájankénti megtekintése  7  7 

Élettani funkciók megfigyelése  7  7 

Szakápolási ismeretek 0 0 62 62 

Sebgondozás   16 16 

Folyadékpótlás, injekciózás, vérvétel, oxigénellátás   18 18 

Mesterséges táplálás, ürítés- és váladékkezelés   18 18 

Egészségnevelés, felvilágosítás   10 10 

Ápolási adminisztráció 0 0 31 31 

Az ápolói munka általános dokumentálása   8 8 

Anaemnésis és terápia adminisztrációja   8 8 

Az életfunkciókra vonatkozó adatok adminisztrálása   8 8 

Az ápolói tevékenységhez kapcsolódó egyéb 
adminisztráció 

  7 7 

K
lin

ik
u

m
i i

sm
er

et
ek

 

Belgyógyászati ismeretek 0 72 31+31 134 

A keringés és vérképző rendszer megbetegedései  36  36 

Légzőszervek megbetegedései  24  24 

Emésztőrendszer és az anyagcsere betegségei  12 10+10 32 

Vizeletkiválasztás és szerveinek betegségei   10+10 20 

Reumatológiai és daganatos betegségek   11+11 22 

Neurológiai és pszichiátriai megbetegedések 0 36+36 31+16 119 

Neurológiai betegségek  36+36  72 

Pszichiátriai betegségek   31+16 47 

Kisklinikumi ismeretek 0 0 31+62 93 

Szemészeti betegségek   7+14 21 
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Fül-, orr-, gégészeti megbetegedések   8+16 24 

Bőrgyógyászati betegségek   8+16 24 

Fertőző betegségek, járványok   8+16 24 

Gerontológia, geriátria 0 72 0 72 

Időskorral járó változások  24  24 

Időskorban előforduló problémák kezelése és 
támogatás 

 24  24 

Időskori rehabilitáció folyamata, feladatai  24  24 

Egybefüggő szakmai gyakorlat: 0 140   
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Cukrász 

A szakképesítés alapadatai 

Megnevezés A szakmai alapadatai 

Az ágazat megnevezése Turizmus-vendéglátás ágazat 

A szakma azonosító száma 4 1013 23 01 

A szakma szakmairányai nincs szakmairány 

A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje 4 

A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje 4 

Ágazati alapoktatás megnevezése Turizmus-vendéglátás ágazati alapoktatás 

Kapcsolódó részszakmák megnevezése Cukrászsegéd 

Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama Szakképző iskolai oktatásban: 175 óra  

A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenységek, munkaterületek 

 A cukrász szaktudásának köszönhetően cukrászsüteményeket, fagylaltokat, bonbonokat, 

alkalmi díszmunkákat készít.  

 Célja olyan cukrásztermék létrehozása, amely megjelenésében, alapanyag-

felhasználásában és ízében is a legmagasabb minőséget prezentálja.  

 Alkotómunkája során szem előtt tartja a megrendelők igényeit, a cukrászati trendeket, 

új technológiai megoldásokat és a változatos, innovatív módszereket.  

 Tudatos szakemberként számítja ki a hozzávalók mennyiségét, árurendelést, 

készletgazdálkodást végez, számításaihoz szoftvereket használ.  

 Szakszerűen használja a cukrászati munkaeszközöket, gépeket, berendezéseket.  

 Betartja a munkavédelmi, a környezetvédelmi, higiéniai, élelmiszer-biztonsági 

előírásokat.  

 Csapatmunkában dolgozik és együttműködik a szakmai munkában résztvevőkkel.  

 Folyamatosan képzi magát, figyelemmel követi a világhálón, a továbbképzéseken az új 
megoldásokat. Idegen nyelvű szakmai anyagokat olvas alapszinten, törekszik a 

nemzetközi trendek megismerésére. 

A szakképzésbe történő belépés feltételei 

Megnevezés A belépés feltétele 

Iskolai előképzettség alapfokú iskolai végzettség 

Alkalmassági követelmények: 

 Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat 

 Pályaalkalmassági vizsgálat 

 
szükséges 
szükséges 

Az ágazati alapoktatás szakmai követelményeinek leírása 

A turizmus-vendéglátás ágazati alapoktatás során a tanuló betekintést nyer a cukrász, szakács, 

vendégtéri és turisztikai szakmák tevékenységébe.  

Megkülönbözteti, felhasználás előtt alkalmassá teszi, előkészíti a termékkészítéshez a 

nyersanyagokat, ügyel a minőségükre.  

Kiválasztja a munkafolyamatokhoz szükséges eszközöket, gépeket, kézi szerszámokat, 

berendezéseket.  
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A cukrászati termékkészítés során tésztákat gyúr, kever, habot ver, kinyújtja, darabolja, kikeni, 

nyomózsákkal alakítja, megsüti, betölti, díszíti a termékeket.  

Az ételkészítés során főz, párol, pirít, grillez, süt zárt térben és bő zsiradékban, kialakítja a 

termékek ízét, állagát, megjelenését.  

A vendégtérben éttermi alapterítést végez, a vendég előtt desszerteket, salátákat, alkoholmenetes 

kevert italokat készít.  

Megkülönbözteti a szálláshelytípusokat, a régió turisztikai szolgáltatóit, ajánlja a vendégeknek a 

saját turisztikai régióját, természeti adottságait.  

Fogadja a vendéget, ismerteti, felszolgálja a rendelkezésre álló ételeket és italokat.  

Munkatevékenysége során betartja a munkabiztonsági, egészségvédelmi, higiéniai és 

környezetvédelmi szabályokat, előírásokat.  

Az üzleti érintkezés szabályai szerint kommunikál a munkatársaival, a vendégekkel, betartja, a 

viselkedési szabályokat, elfogadja a különböző nemzeti kultúrák sajátosságait.  

Feladataihoz munkája során szövegszerkesztő és táblázatkezelő programokat használ, szakmai 

információgyűjtéshez a világhálón tájékozódik és hagyományos információs forrásokat 

felhasznál. 
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Iskolarendszerű nappali képzés óraterve 

Cukrász 

4 1013 23 01 

Tantárgy neve 
Évfolyam 

9. 10. 11. 

Kommunikáció–magyar nyelv és irodalom 2 2 2 

Német nyelv 2 1+1 1 

Matematika 2 2 1 

Történelem és társadalomismeret 3 0 0 

Természetismeret 3 0 0 

Testnevelés 4 1 1 

Osztályfőnöki (osztályközösség-építő program) 1 1 1 

Pénzügyi és munkavállalói ismeretek 0 0 1 

Digitális kultúra 0 0 1 

Hit- és erkölcstan 1 1 1 

Munkavállalói ismeretek  
(elmélet) 

0,5 0 0 

Munkavállalói idegen nyelv  
(elmélet) 

0 0 2 

A munka világa  
(elmélet) 

1,5 0 0 

IKT a vendéglátásban  
(gyakorlat / számítástechnika-terem) 

2 0 0 

Termelési, értékesítési és turisztikai alapismeretek  
(cukrász, pincér, szakács, fogadós)  
(50% elmélet, 50% gyakorlat) 

12 0 0 

Előkészítés  
(gyakorlat / tanműhely) 

0 3 2 

Cukrászati berendezések, gépek ismerete, kezelése, programozása 
(gyakorlat / tanműhely) 

0 2 2 

Cukrászati termékek készítése  
(gyakorlat vállalkozónál) 

0 13,5+0,5    13+1 

Cukrászati termékek készítése  
(gyakorlat / tanműhely) 

0 2 1 

Cukrászati termékek befejezése, díszítése  
(gyakorlat / tanműhely) 

0 2 2 

Anyaggazdálkodás–adminisztráció–elszámoltatás 
(30% elmélet, 70% gyakorlat) 

0 2 2 

Összesen: 34 34 34 

Egybefüggő szakmai gyakorlat  175  

 

A szabad órakeret felhasználása a három évfolyamos képzésben 
 

Tantárgy megnevezése 
Évfolyamok 

9. 10. 11. 

Cukrászati termékek készítése (gyakorlat vállalkozónál)  0,5 1 

Cukrászati termékek készítése (gyakorlat a tanműhelyben)  2 1 

Összes felhasznált szabad óra  2,5 2 
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A tanulási területekhez rendelt tantárgyak és témakörök óraszámai évfolyamonként 
 

 Évfolyam 1/9. 2/10. 3/11. 
A képzés 

összes 
óraszáma 

Évfolyam összes óraszáma 576 900 775 2251 

M
u

n
ka

vá
lla

ló
i 

is
m

er
et

ek
 Munkavállalói ismeretek 18 0 0 18 

Álláskeresés 5   5 

Munkajogi alapismeretek 5   5 

Munkaviszony létesítése 5   5 

Munkanélküliség 3   3 

M
u

n
ka

vá
lla

ló
i 

id
eg

en
 n

ye
lv

 Munkavállalói idegen nyelv 0 0 62 62 

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések   11 11 

Önéletrajz és motivációs levél   20 20 

„Small talk” – általános társalgás   11 11 

Állásinterjú   20 20 

Tu
ri

zm
u

s-
ve

n
d

ég
lá

tá
s 

al
ap

o
zá

s 

A munka világa 54 0 0 54 

Alapvető szakmai elvárások 9   9 

Kommunikáció és vendégkapcsolatok 36   36 

Munkabiztonság és egészségvédelem 9   9 

IKT a vendéglátásban 72 0 0 72 

Digitális eszközök a vendéglátásban 36   36 

Digitális tananyagtartalmak alkalmazása 9   9 

Digitális eszközök a turizmusban 27   27 

Termelési, értékesítési és turisztikai alapismeretek 432 0 0 432 

A cukrászati termelés alapjai 108   108 

Az ételkészítés alapjai 108   108 

A vendégtéri értékesítés alapjai 108   108 

A turisztikai és szálláshelyi tevékenység alapjai 108   108 

C
u

kr
ás

z 
– 

kö
zé

p
sz

in
tű

 k
ép

zé
s 

Előkészítés 0 108 62 170 

Cukrászati anyagok technológiai szerepe, anyagok, 
eszközök előkészítése, anyaghányadok kiszámítása 

 108  108 

Munkafolyamatok előkészítése   62 62 

Cukrászati berendezések, gépek ismerete, kezelése, 
programozása 

0 72 62 134 

Cukrászati berendezések, gépek és készülékek kezelése  72 62 134 

Cukrászati termékek készítése (vállalkozónál) 0 486+18 403+31 938 

Töltelékek, krémek készítése, gyümölcsök, zöldségek 
tartósítása 

 36+2 18+1 57 

Tészták és uzsonnasütemények készítése  118+4  122 

Tészták és sós teasütemények készítése  90+3  93 

Krémes készítmények előállítása  73+3  76 

Édes teasütemények, mézesek készítése  89+3  92 

Felvertek és hagyományos cukrászati termékek 
készítése 

 80+3 74+6 163 

Nemzetközi cukrászati termékek készítése   156+12 168 

Bonbonok készítése   62+5 67 

Hidegcukrászati termékek készítése   62+5 67 

Különleges táplálkozási igények figyelembevételével 
készülő cukrászati termékek előállítása 

  31+2 33 

Cukrászati termékek készítése (tanműhelyben) 0 72 31 103 

Töltelékek, krémek készítése, gyümölcsök, zöldségek 
tartósítása 

 6 2 8 
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Tészták és uzsonnasütemények készítése  18  18 

Tészták és sós teasütemények készítése  12  12 

Krémes készítmények előállítása  12  12 

Édes teasütemények, mézesek készítése  12  12 

Felvertek és hagyományos cukrászati termékek 
készítése 

 12 6 18 

Nemzetközi cukrászati termékek készítése   12 12 

Bonbonok készítése   4 4 

Hidegcukrászati termékek készítése   4 4 

Különleges táplálkozási igények figyelembevételével 
készülő cukrászati termékek előállítása 

  3 3 

Cukrászati termékek befejezése, díszítése 0 72 62 134 

Bevonatok készítése, alkalmazása  18 18 36 

Cukrászati termékek tervezése, egyszerű díszítése  54 18 72 

Cukrászati termékek tervezése, különleges díszítése   26 26 

Anyaggazdálkodás – adminisztráció - elszámoltatás 0 72 62 134 

Anyaggazdálkodás  54 18 72 

Cukrászati termékek kalkulációja  18 26 44 

Elszámoltatás   18 18 

Egybefüggő szakmai gyakorlat: 0 175   
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Pincér-vendégtéri szakember 

A szakképesítés alapadatai 

Megnevezés A szakmai alapadatai 

Az ágazat megnevezése Turizmus-vendéglátás ágazat 

A szakma azonosító száma 4 1013 23 04 

A szakma szakmairányai nincs szakmairány 

A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje 4 

A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje 4 

Ágazati alapoktatás megnevezése Turizmus-vendéglátás ágazati alapoktatás 

Kapcsolódó részszakmák megnevezése Pincérsegéd 

Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama Szakképző iskolai oktatásban: 175 óra  

A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenységek, munkaterületek 

 A pincér-vendégtéri szakember a különböző vendéglátó tevékenységet folyató 

gazdálkodó szervezetek hálózati egységeiben értékesítési és szolgáltatási feladatokat lát 

el.  

 A vendégek által igényelt, illetve az ajánlott termékek felszolgálását és a kapcsolódó 

szolgáltatásokat a tőle elvárható legmagasabb szakmai színvonalon biztosítja az udvarias 

és a szakszerű felszolgálás előírása szerint.  

 Fogadja a vendégeket, ételeket, italokat szolgál fel.  

 Átveszi a fogyasztás ellenértékét, pénztárgépet, készpénzt, illetve készpénzt helyettesítő 

eszközöket kezel.  

 Elszámol a napi bevétellel.  

 Barista, bártender és alapfokú sommelier tevékenységet végez.  

 Rendezvények helyszínét előkészíti, részt vesz a különböző jellegű rendezvények 

lebonyolításában.  

 Munkaterülete állandó, rendezvények esetén változó területen dolgozik.  

 Ismeri a hazai és nemzetközi étel- és italkínálatot, tisztában van a vendéglátóipari 

trendekkel, az ételkészítési technológiákkal.  

 Folyamatosan képzi magát, hogy naprakész ismeretei legyenek a gasztronómia területén.  

A szakképzésbe történő belépés feltételei 

Megnevezés A belépés feltétele 

Iskolai előképzettség alapfokú iskolai végzettség 

Alkalmassági követelmények: 

 Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat 

 Pályaalkalmassági vizsgálat 

 
szükséges 
szükséges 

Az ágazati alapoktatás szakmai követelményeinek leírása 

A turizmus-vendéglátás ágazati alapoktatás során a tanuló betekintést nyer a cukrász, szakács, 

vendégtéri és turisztikai szakmák tevékenységébe.  

Megkülönbözteti, felhasználás előtt alkalmassá teszi, előkészíti a termékkészítéshez a 

nyersanyagokat, ügyel a minőségükre.  
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Kiválasztja a munkafolyamatokhoz szükséges eszközöket, gépeket, kézi szerszámokat, 

berendezéseket.  

A cukrászati termékkészítés során, tésztákat gyúr, kever, habot ver, kinyújtja, darabolja, kikeni, 

nyomózsákkal alakítja, megsüti, betölti, díszíti a termékeket.  

Az ételkészítés során, főz, párol, pirít, grillez, süt zárt térben és bő zsiradékban, kialakítja a 

termékek ízét, állagát, megjelenését.  

A vendégtérben éttermi alapterítést végez, a vendég előtt desszerteket, salátákat, alkoholmenetes 

kevert italokat készít.  

Megkülönbözteti a szálláshelytípusokat, a régió turisztikai szolgáltatóit, ajánlja a vendégeknek a 

saját turisztikai régióját, természeti adottságait.  

Fogadja a vendéget, ismerteti, felszolgálja a rendelkezésre álló ételeket és italokat.  

Munkatevékenysége során betartja a munkabiztonsági, egészségvédelmi, higiéniai és 

környezetvédelmi szabályokat, előírásokat.  

Az üzleti érintkezés szabályai szerint kommunikál a munkatársaival, a vendégekkel, betartja, a 

viselkedési szabályokat, elfogadja a különböző nemzeti kultúrák sajátosságait.  

Feladataihoz munkája során szövegszerkesztő és táblázatkezelő programokat használ, szakmai 

információgyűjtéshez a világhálón tájékozódik és hagyományos információs forrásokat 

felhasznál. 
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Iskolarendszerű nappali képzés óraterve 

Pincér-vendégtéri szakember 

4 1013 23 04 

Tantárgy neve 
Évfolyam 

9. 10. 11. 

Kommunikáció–magyar nyelv és irodalom 2 2 2 

Német nyelv 2 1+1 1 

Matematika 2 2 1 

Történelem és társadalomismeret 3 0 0 

Természetismeret 3 0 0 

Testnevelés 4 1 1 

Osztályfőnöki (osztályközösség-építő program) 1 1 1 

Pénzügyi és munkavállalói ismeretek 0 0 1 

Digitális kultúra 0 0 1 

Hit- és erkölcstan 1 1 1 

Munkavállalói ismeretek  
(elmélet) 

0,5 0 0 

Munkavállalói idegen nyelv  
(elmélet) 

0 0 2 

A munka világa  
(elmélet) 

1,5 0 0 

IKT a vendéglátásban  
(gyakorlat / számítástechnika-terem) 

2 0 0 

Termelési, értékesítési és turisztikai alapismeretek  
(pincér, cukrász, szakács, fogadós)  
(50% elmélet, 50% gyakorlat) 

12 0 0 

Rendezvényszervezési ismeretek  
(gyakorlat / tanműhely) 

0 3 2 

Vendégtéri ismeretek  
(gyakorlat / tanműhely) 

0 2 2 

Étel- és italismeret  
(gyakorlat vállalkozónál) 

0 13,5+0,5 12,5+1,5 

Étel- és italismeret  
(gyakorlat / tanműhely) 

0 2 1 

Értékesítési ismeretek  
(gyakorlat / tanműhely) 

0 2 2 

Gazdálkodás és ügyviteli ismeretek  
(30% elmélet, 70% gyakorlat) 

0 2 2 

Összesen: 34 34 34 

Egybefüggő szakmai gyakorlat  175 - 

 
A szabad órakeret felhasználása a három évfolyamos képzésben 

 

Tantárgy megnevezése 
Évfolyamok 

9. 10. 11. 

Étel- és italismeret (gyakorlat vállalkozónál)  0,5 1,5 

Étel- és italismeret (gyakorlat a tanműhelyben)  2 1 

Összes felhasznált szabad óra  2,5 2,5 
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A tanulási területekhez rendelt tantárgyak és témakörök óraszámai évfolyamonként 
 

 Évfolyam 1/9. 2/10. 3/11. 
A képzés 

összes 
óraszáma 

Évfolyam összes óraszáma 576 900 775 2251 

M
u

n
ka

vá
lla

ló
i 

is
m

er
et

ek
 Munkavállalói ismeretek 18 0 0 18 

Álláskeresés 5   5 

Munkajogi alapismeretek 5   5 

Munkaviszony létesítése 5   5 

Munkanélküliség 3   3 

M
u

n
ka

vá
lla

ló
i  

id
eg

en
 n

ye
lv

 Munkavállalói idegen nyelv 0 0 62 62 

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések   11 11 

Önéletrajz és motivációs levél   20 20 

„Small talk” – általános társalgás   11 11 

Állásinterjú   20 20 

Tu
ri

zm
u

s-
ve

n
d

ég
lá

tá
s 

al
ap

o
zá

s 

A munka világa 54 0 0 54 

Alapvető szakmai elvárások 9   9 

Kommunikáció és vendégkapcsolatok 36   36 

Munkabiztonság és egészségvédelem 9   9 

IKT a vendéglátásban 72 0 0 72 

Digitális eszközök a vendéglátásban 36   36 

Digitális tananyagtartalmak alkalmazása 9   9 

Digitális eszközök a turizmusban 27   27 

Termelési, értékesítési és turisztikai alapismeretek 432 0 0 432 

A cukrászati termelés alapjai 108   108 

Az ételkészítés alapjai 108   108 

A vendégtéri értékesítés alapjai 108   108 

A turisztikai és szálláshelyi tevékenység alapjai 108   108 

V
en

d
ég

té
ri

 s
za

ke
m

b
er

 –
 k

ö
zé

p
sz

in
tű

 k
ép

zé
s 

Rendezvényszervezési ismeretek 0 108 62 170 

Rendezvények típusai, fajtái  35  35 

Értékesítés folyamata  25  25 

Kommunikáció a vendéggel  12  12 

Rendezvénylogisztika  20  20 

Rendezvény bonyolítása  16 22 38 

Elszámolás, fizettetés   40 40 

Vendégtéri ismeretek 0 72 62 134 

Felszolgálási ismeretek  36 28 64 

Felszolgálás lebonyolítása  36 28 64 

Fizetése módok   6 6 

Étel- és italismeret (vállalkozónál) 0 486+18 388+46 938 

Konyhatechnológiai alapismeretek  76+3  79 

Ételkészítési ismeretek  185+7 110+14 316 

Betekintés a csúcsgasztronómia világába, fine dining   20+3 23 

Étterem-értékelő és -minősítő rendszerek a világban   20+3 23 

Italismeret és felszolgálásuk szabályai  225+8 128+16 377 

Italok készítésének szabályai   35+3 38 

Ételek és italok párosítása, étrend-összeállítás   40+4 44 

Étel- és italérzékenységek, intoleranciák, allergiák   35+3 38 

Étel- és italismeret (tanműhelyben) 0 72 31 103 

Konyhatechnológiai alapismeretek  12  12 

Ételkészítési ismeretek  28 10 38 

Betekintés a csúcsgasztronómia világába, fine dining   2 2 
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Étterem-értékelő és -minősítő rendszerek a világban   2 2 

Italismeret és felszolgálásuk szabályai  32 10 42 

Italok készítésének szabályai   2 2 

Ételek és italok párosítása, étrend-összeállítás   3 3 

Étel- és italérzékenységek, intoleranciák, allergiák   2 2 

Értékesítési ismeretek 0 72 62 134 

Étlap és itallap szerkesztésének marketingszempontjai  42  42 

A bankett-kínálat kialakításának szempontjai  30 15 45 

A Séf (táblás) ajánlat kialakításának szempontjai   10 10 

Sommelier feladatának marketingvonatkozásai   7 7 

Vendéglátó egységek online tevékenységének 
elemzése 

  15 15 

Gasztroesemények az online térben   8 8 

Hírlevelek szerkesztése és marketingvonatkozásai   7 7 

Gazdálkodás és ügyviteli ismeretek 0 72 62 134 

Beszerzés  8  8 

Raktározás  8  8 

Termelés  8  8 

Ügyvitel a vendéglátásban   13 13 

Százalékszámítás, mértékegység-átváltások  17  17 

Árképzések  15 13 28 

Jövedelmezőség   22 22 

Elszámoltatás   14 14 

Vállalkozási formák  8  8 

Alapvető munkajogi és adózási formák  8  8 

Egybefüggő szakmai gyakorlat: 0 175   
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Szakács 

A szakképesítés alapadatai 

Megnevezés A szakmai alapadatai 

Az ágazat megnevezése Turizmus-vendéglátás ágazat 

A szakma azonosító száma 4 1013 23 05 

A szakma szakmairányai nincs szakmairány 
A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje 4 
A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje 4 

Ágazati alapoktatás megnevezése Turizmus-vendéglátás ágazati alapoktatás 

Kapcsolódó részszakmák megnevezése Szakácssegéd 

Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama Szakképző iskolai oktatásban: 175 óra 

A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenységek, munkaterületek 

 Szaktudásának köszönhetően rendkívül kreatív, konyhatechnológiai úton étvágygerjesztő 

és ízletes hideg és melegkonyhai ételeket készít, tálal.  

 Az üzletvezetés érdekeit figyelembe véve gazdálkodik.  

 A raktárkészletet figyelemmel kiséri az árurendelést és az áruátvételt koordinálja, 

ellenőrzi.  

 A raktározást felügyeli, ellenőrzi.  

 Munkabeosztást tervez, ír.  

 Konyhai munkaszervezésben, feladatkiosztásban pontos és precíz.  

 Felelősségteljesen irányítja a beosztottjait, kollegáit a konyhai etikett és az erkölcsi 

normák betartása mellett.  

 Jó szervezőképességgel és problémamegoldó adottságokkal rendelkezik.  

 Példamutató magatartásával és munkaruházatával, magas szakmai tudásával tekintélyt 

vív ki magának.  

A szakképzésbe történő belépés feltételei 

Megnevezés A belépés feltétele 

Iskolai előképzettség alapfokú iskolai végzettség 

Alkalmassági követelmények: 

 Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat 

 Pályaalkalmassági vizsgálat 

 
szükséges 
szükséges 

Az ágazati alapoktatás szakmai követelményeinek leírása 

A turizmus-vendéglátás ágazati alapoktatás során a tanuló betekintést nyer a cukrász, szakács, 

vendégtéri és turisztikai szakmák tevékenységébe.  

Megkülönbözteti, felhasználás előtt alkalmassá teszi, előkészíti a termékkészítéshez a 

nyersanyagokat, ügyel a minőségükre.  

Kiválasztja a munkafolyamatokhoz szükséges eszközöket, gépeket, kézi szerszámokat, 

berendezéseket.  
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A cukrászati termékkészítés során, tésztákat gyúr, kever, habot ver, kinyújtja, darabolja, kikeni, 

nyomózsákkal alakítja, megsüti, betölti, díszíti a termékeket.  

Az ételkészítés során, főz, párol, pirít, grillez, süt zárt térben és bő zsiradékban, kialakítja a 

termékek ízét, állagát, megjelenését.  

A vendégtérben éttermi alapterítést végez, a vendég előtt desszerteket, salátákat, alkoholmenetes 

kevert italokat készít.  

Megkülönbözteti a szálláshelytípusokat, a régió turisztikai szolgáltatóit, ajánlja a vendégeknek a 

saját turisztikai régióját, természeti adottságait.  

Fogadja a vendéget, ismerteti, felszolgálja a rendelkezésre álló ételeket és italokat.  

Munkatevékenysége során betartja a munkabiztonsági, egészségvédelmi, higiéniai és 

környezetvédelmi szabályokat, előírásokat.  

Az üzleti érintkezés szabályai szerint kommunikál a munkatársaival, a vendégekkel, betartja, a 

viselkedési szabályokat, elfogadja a különböző nemzeti kultúrák sajátosságait.  

Feladataihoz munkája során szövegszerkesztő és táblázatkezelő programokat használ, szakmai 

információgyűjtéshez a világhálón tájékozódik és hagyományos információs forrásokat 

felhasznál. 
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Iskolarendszerű nappali képzés óraterve 

 Szakács 

4 1013 23 05 

Tantárgy neve 
Évfolyam 

9. 10. 11. 

Kommunikáció–magyar nyelv és irodalom 2 2 2 

Német nyelv 2 1+1 1 

Matematika 2 2 1 

Történelem és társadalomismeret 3 0 0 

Természetismeret 3 0 0 

Testnevelés 4 1 1 

Osztályfőnöki (osztályközösség-építő program) 1 1 1 

Pénzügyi és munkavállalói ismeretek 0 0 1 

Digitális kultúra 0 0 1 

Hit- és erkölcstan 1 1 1 

Munkavállalói ismeretek  
(elmélet) 

0,5 0 0 

Munkavállalói idegen nyelv  
(elmélet) 

0 0 2 

A munka világa  
(elmélet) 

1,5 0 0 

IKT a vendéglátásban  
(gyakorlat / számítástechnika-terem) 

2 0 0 

Termelési, értékesítési és turisztikai alapismeretek  
(cukrász, pincér, szakács, fogadós)  
(50% elmélet, 50% gyakorlat) 

12 0 0 

Előkészítés és élelmiszerfeldolgozás  
(gyakorlat / tanműhely) 

0 3 2 

Konyhai berendezések, gépek ismerete, kezelése, programozása  
(gyakorlat / tanműhely) 

0 2 2 

Ételkészítés-technológiai ismeretek  
(gyakorlat vállalkozónál) 

0 13,5+0,5 12,5+1,5 

Ételkészítés-technológiai ismeretek  
(gyakorlat / tanműhely) 

0 2 1 

Ételek tálalása  
(gyakorlat / tanműhely) 

0 2 2 

Anyaggazdálkodás–adminisztráció–elszámoltatás  
(30% elmélet, 70% gyakorlat) 

0 2 2 

Összesen: 34 34 34 

Egybefüggő szakmai gyakorlat  175 - 

 

A szabad órakeret felhasználása a három évfolyamos képzésben 
 

Tantárgy megnevezése 
Évfolyamok 

9. 10. 11. 

Ételkészítés-technológiai ismeretek (gyakorlat vállalkozónál)  0,5 1,5 

Ételkészítés-technológiai ismeretek (gyakorlat a tanműhelyben)  2 1 

Összes felhasznált szabad óra  2,5 2,5 
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A tanulási területekhez rendelt tantárgyak és témakörök óraszámai évfolyamonként 
 

 Évfolyam 1/9. 2/10. 3/11. 
A képzés 

összes 
óraszáma 

Évfolyam összes óraszáma 576 900 775 2251 

M
u

n
ka

vá
lla

ló
i 

is
m

er
et

ek
 Munkavállalói ismeretek 18 0 0 18 

Álláskeresés 5   5 

Munkajogi alapismeretek 5   5 

Munkaviszony létesítése 5   5 

Munkanélküliség 3   3 

M
u

n
ka

vá
lla

ló
i  

id
eg

en
 n

ye
lv

 Munkavállalói idegen nyelv 0 0 62 62 

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések   11 11 

Önéletrajz és motivációs levél   20 20 

„Small talk” – általános társalgás   11 11 

Állásinterjú   20 20 

Tu
ri

zm
u

s-
ve

n
d

ég
lá

tá
s 

al
ap

o
zá

s 

A munka világa 54 0 0 54 

Alapvető szakmai elvárások 9   9 

Kommunikáció és vendégkapcsolatok 36   36 

Munkabiztonság és egészségvédelem 9   9 

IKT a vendéglátásban 72 0 0 72 

Digitális eszközök a vendéglátásban 36   36 

Digitális tananyagtartalmak alkalmazása 9   9 

Digitális eszközök a turizmusban 27   27 

Termelési, értékesítési és turisztikai alapismeretek 432 0 0 432 

A cukrászati termelés alapjai 108   108 

Az ételkészítés alapjai 108   108 

A vendégtéri értékesítés alapjai 108   108 

A turisztikai és szálláshelyi tevékenység alapjai 108   108 

Sz
ak

ác
s 

– 
kö

zé
p

sz
in

tű
 k

ép
zé

s 

Előkészítés és élelmiszer-feldolgozás 0 108 62 170 

Előkészítés  20  20 

Alapműveletek, fűszerezés, ízesítés  20  20 

Alaplevek, rövid levek, kivonatok és pecsenyelevek  20  20 

Alapkészít4mények  4  4 

Sűrítési eljárások  10  10 

Bundázási eljárások  14  14 

Mártások  20  20 

Töltelék áruk (kolbászok, terrinek, pástétomok, 
galantinok) 

  18 18 

Pékáruk és cukrászati alaptészták   18 18 

Savanyítás, tartósítás   26 26 

Konyhai berendezések, gépek ismerete, kezelése, 
programozása 

0 72 62 134 

Kézi szerszámok  20  20 

Hűtő és fagyasztó berendezések  20  20 

Főző és sütő berendezések  20  20 

Egyéb berendezések és gépek  12  12 

Karbantartási és üzemeltetési ismeretek   62 62 

Ételkészítés-technológiai ismeretek (vállalkozónál) 0 486+18 388+46 938 

Főzés  123+5  128 

Gőzölés  112+4  116 

Párolás  129+5  134 

Sütés I.  122+4  126 
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Sütés II.   60+8 68 

Különleges technológiák   58+7 65 

Cukrászat   110+12 122 

Speciális ételek (mentes, kímélő)   60+8 68 

Ételkészítés árukosárból   100+11 111 

Ételkészítés-technológiai ismeretek (tanműhelyben) 0 72 31 103 

Főzés  20  20 

Gőzölés  16  16 

Párolás  20  20 

Sütés I.  16  16 

Sütés II.   5 5 

Különleges technológiák   5 5 

Cukrászat   9 9 

Speciális ételek (mentes, kímélő)   5 5 

Ételkészítés árukosárból   7 7 

Ételek tálalása 0 72 62 134 

Alapvető tálalási formák, lehetőségek  20  20 

Szezonális alapanyagok használata  17  17 

Heti menük összeállítása  15  15 

Alkalmi menük összeállítása  20  20 

Rendezvényekkel kapcsolatos teendők   17 17 

Nemzetközi ételismeret   17 17 

Büfék összeállítása és tálalása   16 16 

Kalkuláció összeállítása   12 12 

Anyaggazdálkodás, adminisztráció, elszámoltatás 0 72 62 134 

Áruátvétel  8  8 

Árugazdálkodási szoftverek használata  36  36 

Élelmiszer- és árukészlet ellenőrzése  4  4 

Az anyagfelhasználás kiszámítása   12 12 

Vételezés, rendelési mennyiség megállapítása  8  8 

Raktározás  16  16 

Árképzés   15 15 

Bizonylatolás   10 10 

Elszámoltatás   10 10 

Készletgazdálkodás   15 15 

Egybefüggő szakmai gyakorlat:  175   
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3. Kifutó szakközépiskolai képzés  
 
 

A 10–11. évfolyamon kifutó jelleggel folytatunk A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 13. § (1) bekezdése alapján „az adott szakképesítés megszerzéséhez szükséges 

közismereti képzést és szakmai elméleti és gyakorlati oktatást magában foglaló” szakképzést az 

Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítések körében, a szakképzési 

kerettanterv szerint. A közismereti oktatás ezeken az évfolyamokon a korábbi szakközépiskolai 

közismereti kerettanterv alapján folyik. A szakmai vizsgára történő felkészítésre vonatkozó 

további rendelkezéseket a szakképzésről szóló törvény határozza meg. 

 

3.1. Szakközépiskolai szakképesítéseink (kifutó képzések) 
 

Kifutó szakközépiskolai képzések a székhelyen, nappali munkarendben 

Szakmacsoport Ágazat 
Szakképesítés  

megnevezése 
Szakképesítés 

azonosító száma 
Munkarend 

Évfolyamok 

száma 

2. 

Szociális szolgáltatás 

III. 

Szociális 

Szociális 
gondozó és ápoló 

utolsó évf. végez:  

a 2021/2022. tanévben 

34 762 01 nappali 
10–11.  

szakmai 
évf. 

18. 

Vendéglátás-turisztika 

XXVII. 

Vendéglátóipar 

Cukrász 
utolsó évf. végez:  

a 2021/2022. tanévben 
34 811 01 nappali 

10–11.  
szakmai 

évf. 

18. 

Vendéglátás-turisztika 
XXVII. 

Vendéglátóipar 

Pincér 
utolsó évf. végez:  

a 2021/2022. tanévben 
34 811 03 nappali 

10–11.  
szakmai 

évf. 

18. 

Vendéglátás-turisztika 

XXVII. 

Vendéglátóipar 

Szakács 
utolsó évf. végez:  

a 2021/2022. tanévben 
34 811 04 nappali 

10–11.  
szakmai 

évf. 
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3.1.1. A szakközépiskolai szakképesítések óratervei 
 

A Szociális gondozó és ápoló (34 762 01) szakképesítés 

szakmai óraterve 
 

Szakmai  
követelmény- 

modulok 
Tantárgyak 

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással 

1/9. évf. 2/10. évf. 3/11. évf. 

heti 
óraszám 

Öf. 
sz. 
gy. 

heti  
óraszám 

Öf. 
sz. 
gy. 

heti 
óraszám 

E. Gy. E. Gy. E. Gy. 

11498-12  
Foglalkoztatás I.  

Foglalkoztatás I.        2  

11499-12  
Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II.       0,5  

10569-16   
Gondozási-
ápolási 
alapfeladatok    

Szakmai készségfejlesztés 
és kommunikációs gyakorlat 

 1,5   1,5   1 

Szociálpolitikai, jogi és etikai 
ismeretek 

2,5   1,5   1  

Pszichológiai alapismeretek 2,5   2     

Egészségügyi alapismeretek 2+1,5   2,5+1   1,5+1,5  

Ápolási, gondozási 
alapismeretek 

3   1     

Megfigyelési és 
elsősegélynyújtási gyakorlat 

 1,5+0,5   2    

10570-16  
A szükségletek 
felmérése   

Társadalomismeret    1,5     

Klinikai ismeretek    5     

Ápolási gyakorlat     2    

Gondozási ismeretek    2     

A gondozási szükségletek 
felmérésének gyakorlata 

    1    

Monitorozó gyakorlat  1,5+0,5   1+1    

10571-16  
Sajátos 
gondozási 
feladatok 

Szociális munka elmélete       3,5  

Szociális munka gyakorlata        1+1 

Szociális gondozás       4,5  

Szociális gondozás 
gyakorlata 

       3,5 

Mentálhigiéné       1  

Esetmegbeszélés és 
szupervízió a gyakorlaton 

       1,5 

10572-16 
Gondozási-
ápolási 
adminisztráció  

A szociális adminisztráció 
gyakorlata  

       2 

Összefüggő szakmai gyakorlat   140   140   

Heti szakmai óraszámok összesen 11,5 5,5  16,5 8,5  15,5 10 

Elméleti szakmai óraszámok összesen 414+594+496=1504 

Gyakorlati szakmai óraszámok  
az összefüggő gyakorlattal 

198+306+320+280=1104 

Szakmai óraszámok összesen  2608 

Elmélet aránya 58 % 

Gyakorlat aránya 42 % 
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A szabad órakeret felhasználása a három évfolyamos képzésben 
 

Tantárgy megnevezése 
Évfolyamok 

9. 10. 11. 

Egészségügyi alapismeretek 1,5 1 1,5 

Megfigyelési és elsősegélynyújtási gyakorlat 0,5   

Monitorozó gyakorlat 0,5 1  

Szociális munka gyakorlata   1 

Összes felhasznált szabad óra 2,5 2 2,5 
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A Cukrász (34 811 01) szakképesítés szakmai óraterve 
 

Szakmai  
követelmény- 

modulok 
Tantárgyak 

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással 

1/9. évf. 2/10. évf. 3/11. évf. 

heti  
óraszám 

Öf. 
sz. 
gy. 

heti óraszám 
Öf. 
sz. 
gy. 

heti  
óraszám 

E. Gy. E. Gy. E. Gy. 

11497-12  
Foglalkoztatás I. 

Foglalkoztatás I.       2  

11499-12  
Foglalkoztatás II.  

Foglalkoztatás II.       0,5  

11561-16 
Gazdálkodási 
ismeretek 

Vendéglátó gazdálkodás 2   1+1   1+1  

11518-16 
Élelmiszerismeret 

Általános élelmiszerismeret 
1,5 

 
  1   1  

11519-16 
Élelmiszer-
biztonsági 
alapismeretek 

Élelmiszerbiztonságról 
általában 

0,5        

Vendéglátás higiénéje 0,5        

11521-16  
Cukrász szakmai 
idegen nyelv 

Cukrász szakmai idegen nyelv 1   1     

11522-16  
Cukrász szakmai 
feladatok 

Cukrász szakmai ismeretek 4   2   1  

Szakrajz 0,5        

Cukrász szakmai gyakorlat  5+2   3,5   3,5 

Cukrász szakmai üzemi 
gyakorlat 

    14+1,5   14+1,5 

Összes óra 10 7 140 6 19 140 6,5 19 

Heti szakmai óra összesen 17  25  25,5 

Évi összes óra elmélet és gyakorlat bontásban 360 252 140 216 684 140 208 608 

Évi összes óra  612 140 900 140 816 

Elméleti órák aránya 777,5/2574,5=30% 

Gyakorlati órák aránya 1797/2574,5=70% 

 
A szabad órakeret felhasználása a három évfolyamos képzésben 

 

Tantárgy megnevezése 
Évfolyamok 

9. 10. 11. 

Vendéglátó gazdálkodás  1 1 

Cukrász szakmai gyakorlat 2   

Cukrász szakmai üzemi gyakorlat  1,5 1,5 

Összes felhasznált szabad szakmai óra 2 2,5 2,5 
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A Pincér (34 811 03) szakképesítés szakmai óraterve 
 

Szakmai 
követelmény-

modulok 
Tantárgyak 

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással 

1/9. évf. 2/10. évf. 3/11. évf. 

heti  
óraszám 

Öf. 
sz. 
gy. 

heti  
óraszám 

Öf. 
sz. 
gy. 

heti  
óraszám 

E. Gy. E. Gy. E. Gy. 

11497-12 
Foglalkoztatás I. 

Foglalkoztatás I.       2  

11499-12 
Foglalkoztatás II.  

Foglalkoztatás II.       0,5  

 Vendéglátó gazdálkodás 2   1+1   1+1  

11518-16 
Élelmiszeri-
smeret 

Általános élelmiszerismeret 
1,5 

 
  1   1  

11519-16 
Élelmiszer-
biztonsági 
alapismeretek 

Élelmiszerbiztonságról 
általában 

0,5        

Vendéglátás higiénéje 0,5        

11523-16  
Pincér szakmai 
idegen nyelv 

Szakmai idegen nyelv 1   1     

11524-16 
Felszolgálási 
alapok 

Felszolgálási alapok 4,5        

Felszolgálási alapok 
gyakorlat  

 5+2       

11525-16 
Felszolgáló 
szakmai 
ismeretek 

Felszolgálás    2   1  

Felszolgálás  
üzemi gyakorlat 

    
17,5 
+1,5 

  
17,5 
+1,5 

Összes óra 10 7 140 6 19 140 6,5 19 

Heti szakmai óra összesen 17  25  25,5 

Évi összes óra elmélet és gyakorlat bontásban 360 252 140 216 684 140 208 608 

Évi összes óra  612 140 900 140 816 

Elméleti órák aránya 777,5/2574,5=30% 

Gyakorlati órák aránya 1797/2574,5=70% 

  
A szabad órakeret felhasználása a három évfolyamos képzésben 

 

Tantárgy megnevezése 
Évfolyamok 

9. 10. 11. 

Vendéglátó gazdálkodás  1 1 

Felszolgálási alapok gyakorlat 2   

Felszolgálás üzemi gyakorlat  1,5 1,5 

Összes felhasznált szabad szakmai óra 2 2,5 2,5 
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A Szakács (34 811 04) szakképesítés szakmai óraterve 
 

Szakmai 
követelmény-

modulok 
Tantárgyak 

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással 

1/9. évf. 2/10. évf. 3/11. évf. 

heti  
óraszám 

Öf. 
sz. 
gy. 

heti 
óraszám 

Öf. 
sz. 
gy. 

heti  
óraszám 

E. Gy. E. Gy. E. Gy. 

11497-12 
Foglalkoztatás I. 

Foglalkoztatás I.       2  

11499-12 
Foglalkoztatás II.  

Foglalkoztatás II.       0,5  

11561-16 
Gazdálkodási 
ismeretek 

Vendéglátó gazdálkodás 2   1+1   1+1  

11518-16 
Élelmiszerismeret 

Általános élelmiszerismeret 1,5   1   1  

11519-16 
Élelmiszer-
biztonsági 
alapismeretek 

Élelmiszerbiztonságról 
általában 

0,5        

Vendéglátás higiénéje 0,5        

12096-16  
Szakács szakmai 
idegen nyelv 

 Szakmai idegen nyelv 1   1   -  

12094-16 
Ételkészítési 
ismeretek alapjai 

Ételkészítési ismeretek alapjai 
elmélet 

4,5        

Ételkészítési ismeretek alapjai 
gyakorlat I. 

 5+2       

Ételkészítési ismeretek alapjai 
gyakorlat II. 

    
15,5 
+1,5 

   

12095-16 
Ételkészítési 
ismeretek  

Ételkészítési ismeretek elmélet    2   1  

Ételkészítési ismeretek 
gyakorlat 

    2   
17,5 
+1,5 

Összes óra 10 7 140 6 19 140 6,5 19 

Heti szakmai óra összesen 17  25  25,5 

Évi összes óra elmélet és gyakorlat bontásban 360 252 140 216 684 140 201,5 581 

Évi összes óra  612 140 900 140 782,5 

Elméleti órák aránya 777,5/2574,5=30% 

Gyakorlati órák aránya 1797/2574,5=70% 

 
A szabad órakeret felhasználása a három évfolyamos képzésben 

 

Tantárgy megnevezése 
Évfolyamok 

9. 10. 11. 

Vendéglátó gazdálkodás  1 1 

Ételkészítési ismeretek alapjai gyakorlat I. 2   

Ételkészítési ismeretek alapjai gyakorlat II.  1,5  

Ételkészítési ismeretek gyakorlat   1,5 

Összes felhasznált szabad szakmai óra 2 2,5 2,5 
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

1. A Szakmai program érvényességi ideje 

Iskolánk oktató-nevelő munkáját a jelen Szakmai program alapján 2020. szeptember 1-jétől 

szervezi, érvényessége a felülvizsgálati igény megjelenéséig tart. 

 

2. A Szakmai program értékelése, felülvizsgálata 

A Szakmai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását az oktatói testület 

folyamatosan vizsgálja az alábbiak szerint: 

 Az oktatói testület minden tanév végén értékeli a Szakmai programban megfogalmazott 

általános célok és követelmények megvalósulását. 

 Az oktatói testület felkéri az iskola képzési tanácsát és a diákönkormányzatot, hogy 

legalább kétévente átfogóan elemezze a Szakmai program megvalósulását, 

 A tanévzáró nevelési értekezlet keretén belül az oktatói testület évente felülvizsgálja a 

Szakmai programot az igazgató elemzése alapján, dönt a szükséges változtatásokról, 

kezdeményezi a fenntartó egyetértését. 

 

3. A Szakmai program módosítása 

A Szakmai program módosítására javaslatot tehetnek: 

 az iskola igazgatója, 

 az oktatói testület bármely tagja, 

 az iskola fenntartója. 

A tanulók a szakmai program módosítását a diákönkormányzati képviselők útján javasolhatják. 

A szakmai program módosítását az oktatói testület fogadja el a Diákönkormányzat és a Képzési 

Tanács egyetértésével, és a fenntartó hagyja jóvá. 

A módosított szakmai programot a jóváhagyást követő tanév első tanítási napjától kell bevezetni. 

 

4. A Szakmai program nyilvánosságra hozatala 

Az iskola szakmai programja nyilvános, minden érdeklődő számára megtekinthető. 

A szakmai program egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve intézményeknél 

tekinthető meg: 

 az iskola fenntartójánál, 

 az iskola irattárában, 

 az iskola oktatói szobáiban, 

 az iskola igazgatójánál, 

 az intézmény honlapján. 

A Szakmai programmal kapcsolatosan felvilágosítást az intézmény igazgatójától és az 

igazgatóhelyettestől lehet kapni. 
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LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉKOK 
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MELLÉKLETEK 

 
1. A szakképző iskolai szakmai oktatás közismereti helyi tantervei  

2. A szakképző iskolai szakmai oktatás programtantervei  

3. A kifutó szakközépiskolai képzés közismereti helyi tantervei 

4. A kifutó szakközépiskolai képzés szakmai helyi tantervei 

5. A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztő programja a helyi tantervekben 

 

 

 


