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A választott kerettantervek megnevezése 

 A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) szá-

mú EMMI rendelet, és annak mellékletei; 

A képzés rendje 

Formai keretek (osztály és csoportrendszer) 

Iskolánkban a munkarend általános alapja a hagyományos osztálykeretekben történő taní-

tás. A szakképző évfolyamokon a gyakorlati oktatás az iskolai tanműhelyben, szakmai kabi-

net-termekben, tanirodában, külső gyakorlóhelyeken (boltokban, gyárban) történik.  

A csoportok létrehozásának szempontjai 

 szakma szerinti csoportbontások: 

- szakmai elméleti és gyakorlati órákon, 

- optimális létszám szerinti bontás szakmai gyakorlati órákon, 

 bizonyos közismereti (idegen nyelv, számítástechnika...) tantárgyaknál a tanulók igényei, 

az egyes tantárgyak belső logikája, nevelési-oktatási célkitűzései határozzák meg a bon-

tást, másrészt a továbbtanulási szándék, a választott érettségi tantárgyakra való felkészítés, 

valamint (főleg az alsóbb évfolyamokon) a felzárkóztatás indokolhatja az osztályok bon-

tását. 

 az érettségi tárgyak közül a magyar és matematika tantárgy csoportbontásban tanítása az 

érettségit adó képzési formákban, 

 a kompetencia alapú oktatás alkalmanként (témahét, projektek) megkívánja a vegyes szer-

veződésű csoportok (énekkar, színjátszó csoport stb.) kialakítását, melyek a feladat végre-

hajtásáig együtt, a kijelölt felelős pedagógus irányításával dolgoznak. 

Az osztályok összetétele a beiskolázáskor alakul ki, a csoportbontások a tanév kezdetén, az 

osztályfőnök irányításával, az osztályban tanító szaktanárok egyetértésével jönnek létre. 
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Munkaközösségek 

Az oktatási-nevelési célok megvalósítására a hatékonyabb munkavégzés érdekében az 

azonos tantárgyi csoportot tanító szaktanárok munkaközösséget alkotnak. Iskolánkban az 

alábbi munkaközösségek működnek:  

- humán és idegen nyelvi (magyar, történelem és társadalmi ismeretek, ének-zene, eti-

ka) és idegen nyelvi (angol, német, orosz, francia) 

- természettudományi (matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz, természetismeret, 

természettudomány) 

- könnyűipari szakmák 

- kereskedelem és ügyvitel szakmák 

- informatika 

- osztályfőnöki 

- innovatív 

Az egyes munkaközösségek élén a közösség által javasolt, az igazgató által 2 évre meg-

bízott vezetők állnak, tevékenységüket éves munkatervük alapján végzik, amely az iskolai 

munkaterv része. 

Az egyes szaktanárok párhuzamosan több munkaközösség tagjai is lehetnek (szakpár, 

osztályfőnökség) 

Az iskolavezetőség a munkaközösség-vezetőkön keresztül munkaközösségi, illetve tan-

testületi értekezleteken biztosítja a nevelőtestület bevonását az iskola életét befolyásoló ter-

vek, döntések előkészítésébe. A munkaközösségek önállóak, de nem egymástól elszigeteltek. 

A munkaközösség-vezetők rendszeresen beszámolnak az iskolavezetőség és a nevelőtes-

tület előtt közösségük életéről, szakmai munkájukról, a felmerült gondokról. 

A tanulók felvétele: 

A Szakképzési Híd-programba felvehető: 

 az a tanuló, aki betöltötte a tizenhatodik életévét, és legfeljebb hat általános iskolai év-

folyamot végzett el sikeresen. E határidő egy évvel meghosszabbodik abban az eset-

ben, ha a tanuló az általános iskola első évfolyamán a tanulmányait a hetedik életévé-

ben kezdte meg, az első évfolyamot megismételte, továbbá ha a tanulmányi követel-
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ményeket azért nem tudta teljesíteni, mert tartós gyógykezelés alatt állt vagy a tanul-

mányait külföldön folytatta. 

 A Szakképzési Hídprogramban részt vehet az is, aki már nem tanköteles és a képzésbe 

való belépés időpontjáig legfeljebb a huszonharmadik életévét töltötte be. 

A középfokú képzésbe felvehető az a tanuló: 

 az a tanuló, aki sikeres befejezte a nyolcadik osztályt; 

 megfelel az orvosi alkalmassági vizsgálaton. 

A szakképzésbe felvehető az a tanuló: 

 aki érvényes általános iskolai bizonyítvánnyal, vagy sikeresen elvégzett HÍD prog-

rammal rendelkezik; 

 aki megfelel az orvosi alkalmassági vizsgálaton, 

A 10. évfolyam megkezdésének alapfeltétele a megkötött tanulószerződés. 

A képzés belső szakaszai, a tanulók felvétele, átvétele, átjárhatóság 

Az iskolánk képzési rendszerét az igényes közismereti oktatás mellett szakmai és speciá-

lis szakmai képzés jellemzi. Ennek szakaszai a következők: 

Szakgimnázium 9-12. évfolyam érettségire felkészítés 

Szakgimnázium 13-14. évfolyam OKJ vizsgára felkészítés 

Szakközépiskola 9-11.  szakmai vizsgára felkészítés 

Szakközépiskola 12-13. évfolyam érettségire felkészítés 

A szakmai program részletezi az esti munkarend szerinti képzéseket. 

Iskolánk törekszik a rugalmasságra, befogadó jellegű intézményként dolgozunk, külön-

böző iskolatípusokban kínálunk tanulási lehetőséget a fiataloknak. Az érettségi és a szakmai 

bizonyítvány különböző tanulási utakon egyaránt megszerezhető iskolánkban. Alternatívát 

tudunk ajánlani a diákoknak. Az iskolatípusok között nehéz az átjárhatóság a magyar közne-

velés és szakképzés rendszerében, ezen igyekszünk kompenzálni. 

Szakgimnáziumi tanulóink ágazati szakmai képzésben tanulnak felmenő rendszerben, 

ebben az oktatási formában másik ágazati képzésbe tartozó szakmába történő átjelentkezésre 

csak különbözeti vizsga letételével van, és a gyakorlati tevékenységek pótlásával van lehető-
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ség. A különbözeti vizsga időpontját, tartalmi kereteit egyedi elbírással az iskola igazgatója 

engedélyezi, illetve rendeli el. 

Szakközépiskolai szakmai képzésben tanuló diákjaink más szakmára történő átjelentke-

zésére csak nagyon kevés esetben van lehetőség, ez abban az esetben oldható meg optimáli-

san, ha a két szakma azonos szakmacsoportba tartozik. Az azonos szakmacsoportba tartozó 

szakmák esetén az átjelentkezéskor beszámításra kerülnek a már tanult tananyagok, modulok, 

tantárgyrészek. A nem tanult modulokból, tantárgyrészekből különbözeti vizsgát kell tenni. A 

különbözeti vizsga időpontját, tartalmi kereteit egyedi elbírással az iskola igazgatója engedé-

lyezi, illetve rendeli el. 

Szakközépiskolások érettségit adó évfolyamaira való átvételre csak azonos iskolatípusba 

járó tanulók felvételére van lehetőség és előfeltétel egy szakmai bizonyítvány megléte. 

Minden iskolatípusunkba való átvétel esetén egyedi elbírálásra kerül sor. A kimeneti mé-

réseknek megfelelően vagy előtanulmányokkal, vagy elrendelt különbözeti vizsgaeredmény-

nyel kell rendelkezni. 

Szakgimnáziumi és szakközépiskolai képzésekbe történő átvétel esetén az igazgató külön 

rendelkezik a gyakorlati képzésekről. Amennyiben az előtanulmányokban nem szerepelt a 

megfelelő szakmai gyakorlat/nyári összefüggő, illetve évközi/ ezek pótlását írja elő az igazga-

tó. Külön határozatban megjelölve, hogy milyen formában várja el a képzésbe belépőtől a 

szakmai gyakorlat teljesítését. 
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Célok, feladatok a kerettantervvel összhangban 

SZAKGIMNÁZIUM 

A középiskola általános célja, hogy érvényesítse a humánus értékeket, közvetítse az egyete-

mes és nemzeti kultúra alapértékeit, testi és lelki egészségre törekvő, az emberi kapcsolatok-

ban igényes felnőtteket, demokratikus elveket követő állampolgárokat neveljen, akik képesek 

a társadalmi, gazdasági, technikai változások követésére és az ezekhez alkalmazkodó cselek-

vésre. 

A szakgimnáziumnak négy középiskolai és az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott 

számú szakképzési évfolyama van. A 9–12. évfolyamokon az általános műveltséget megala-

pozó közismereti, valamint szakmai elméleti és szakmai gyakorlati oktatás folyik. A tanulók 

az érettségi bizonyítvány, valamint a középfokú szakképesítés megszerzése mellett felkészül-

nek a szakirányú felsőfokú továbbtanulásra vagy a szakirányú munkába állásra. A közismereti 

képzés alapvetően egységes kerettanterv alapján történik, de a szakképzési irányok alapján 

egyes tantárgyak óraszáma eltérő, ezért az ágazatok összevonásával hat csoportot határoztak 

meg. 

Az életfeltételek kialakítása és a társadalomba való beilleszkedés sokoldalú tájékozódási ké-

pességet és tájékozottságot kívánó feladatát a középiskola azzal támogatja, hogy felkészíti 

tanulóit a társadalmi jelenségek, kapcsolatrendszerek megértésére, alakítására, az alkalmazha-

tó tudás megszerzéséhez nélkülözhetetlen munka felvállalására. Mindehhez nélkülözhetetlen a 

tanulók tudatos, önkéntes, aktív, segítőkész együttműködése az iskolával. 

A középiskola feladata, hogy előmozdítsa a tanulás belső motivációinak, önszabályozó me-

chanizmusainak kialakítását, fejlesztését; a nevelési-oktatási folyamat segítse elő a tanulók 

előzetes ismereteinek, tudásának, nézeteinek feltárását, adjon módot tudásuk átrendezésére, 

továbbépítésére, integrálására. A nevelő-oktató munka megtervezésekor figyelembe veszi a 

kulturális intézményrendszer által kínált nem formális, informális tanulási lehetőségeket. 

SZAKKÖZÉPISKOLA 

A szakközépiskolai képzés különös hangsúlyt helyez 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 kom-

petenciák fejlesztésének szolgálatába állítsa. 
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A szakközépiskola további célja, hogy az egyes integrált tartalmakat hordozó művelt-

ségterületek segítségével érvényesítse a közismereti és szakmai tananyagok interdiszciplináris 

és problémaközpontú szemléletét és szervezését; valamint a tartalmak feldolgozása, elsajátítá-

sa során a köznevelési törvényben előírtaknak megfelelően érvényesüljön a Nemzeti alaptan-

tervnek a tanulásról és a tanulásszervezésről kialakított felfogása. 

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

meréséhez, megértéséhez, kezeléséhez szükséges tudásokat, képességeket is a mindennapi 

élet kontextusába helyezik, kiemelve ezzel a társadalmilag releváns, alkalmazható tudás fon-

tosságát. 

A szakközépiskola első három évfolyamán a szakképesítés megszerzéséhez szükséges 

közismereti képzés, valamint szakmai elméleti és gyakorlati oktatás folyik; további két évfo-

lyamon pedig érettségi vizsgára való felkészítő képzés. Utóbbi megteremti a középfokra ala-

pozott szakképzés, a felsőfokú továbbtanulás, a munkaerőpiacon történő előnyösebb elhe-

lyezkedés lehetőségét is.  

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉRETTSÉGIT ADÓ ÉVFOLYAMAI 

A szakközépiskolások érettségi vizsgára felkészítő képzése a szakközépiskola első három 

évfolyamát (vagy korábban szakiskolát / szakmunkásképző intézetet) végzett tanulók számára 

biztosítja az érettségi vizsgára történő felkészítést.  

Az érettségi vizsgára felkészítő képzés 2 évfolyamból áll (12., illetve 13.), amelynek 

programja a 3 éves szakközépiskolai közismereti programra épül. A képzés célja az, hogy 

olyan ismereteket nyújtson, illetve olyan készségeket, képességeket fejlesszen, amelyek átfog-

ják az általános műveltség középiskolai körét. Ugyanakkor tekintetbe kell venni azt, hogy a 

szakközépiskola első hároméves szakasza során az alacsony közismereti óraszámok miatt 

nem nyílt lehetőség arra, hogy a tanulók az elvégzett évfolyamokon maradéktalanul elsajátít-

sák a Natban előírt követelményeket, ezért itt a hiányok pótlására különösen nagy hangsúlyt 

kell helyezni. 

Különösen az idősebb hallgatók esetében lehetőség nyílik az élet- és munkatapasztala-

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

során megszerzett előzetes ismeretekre történő építkezésre.  

Az érettségi vizsgára felkészítő képzés megteremti az érettségi, a középfokra alapozott 

szakképzés, a felsőfokú továbbtanulás, a munkaerőpiacon történő előnyösebb elhelyezkedés, 

illetve a szakmai végzettség megszerzésének lehetőségét. A tananyag tantárgyi és tantárgykö-

zi tartalmai, tevékenységformái közvetítik és továbbfejlesztik a kommunikációs és a tanulási 
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képességeket az élethosszig tartó tanulás igényeinek és az erre való képességek kifejlődésének 

érdekében. Alkalmat adnak a tanulók életvitelének, társadalmi létformáiknak és a világban 

való tájékozottságuknak a továbbfejlesztésére. Rehabilitációs lehetőséget biztosítanak korábbi 

iskolai kudarcaik kompenzálására. Módot nyújtanak a tanulók személyiségének minél átfo-

góbb fejlesztésére, szocializálására. 

A kerettanterv hangsúlyt helyez arra, hogy a középfokú tananyag nemcsak ismeretek 

rendszere, hanem ezzel együtt bevált megismerési-tanulási és cselekvési módszerek elsajátítá-

si eszköze is, az ismeretelsajátítástól elválaszthatatlan gondolkodási és cselekvési műveletek 

kifejlesztője. Ily módon törekszik a műveltség elvontabb elméleti és konkrétabb, gyakorlati 

szintjeinek egyensúlyára, az elméleti és a gyakorlati gondolkodás közti átmenetek létrehozá-

sára – különös tekintettel az érettségire, illetve a felsőfokú továbbtanulás lehetőségeinek biz-

tosítására. Hangsúly került a reproduktív gondolkodás továbbfejlesztési lehetőségeinek bizto-

sítására, a problémamegoldó és a kreatív működés irányába.  

Az érettségi vizsgára felkészítő képzés kerettantervét nappali, esti és levelező munka-

rend mellett bármely más munkarendben is lehet alkalmazni, azokban, amelyeknek a feltételei 

rendelkezésre állnak, illetve amelyet a köznevelési törvény lehetővé tesz. 

HÍD PROGRAMOK 

Az EU 2020 szerinti irányelveknek megfelelően a korai iskolaelhagyás arányát sikeresen 

mérsékelő oktatási formaként jelenik meg a közoktatásban a Hídprogramok szerinti képzés. 

A Szakképzési Hídprogramban a szakképző intézmények a lemorzsolódott vagy az iskolai 

kudarcok miatt lassabban haladó, de tanköteles korú vagy idősebb - általános iskolai végzett-

ség nélküli - fiatalokat képeznek. Elsődleges cél a későbbi foglalkoztathatóság érdekében a 

szakképzésbe történő bekapcsolódás biztosítása, de legalább a munkavállalásra felkészítés a 

rész- szakképesítés megszerzésének lehetőségének biztosításával. 

A Szakképzési Hídprogramban a képzés különös hangsúlyt helyez arra, hogy a tanítási-

tanulási folyamat megalapozza és továbbfejlessze a tanulók képességeit, motivációit az egész 

életen át tartó tanuláshoz; és ennek megfelelően az egész tanítási-tanulási folyamatot a szak-

matanuláshoz nélkülözhetetlen kompetenciák fejlesztésének szolgálatába állítsa. Emellett a 

közismereti program törekszik a NAT-ban megfogalmazott célok lehetőség szerinti teljesítés-

re. 

A Szakképzési Hídprogram további célja, hogy az integrált vagy hagyományos tartalmakat 

hordozó műveltségterületek segítségével érvényesítse a közismereti és szakmai tananyagok 
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interdiszciplináris és problémaközpontú szemléletét és szervezését; valamint a tartalmak fel-

dolgozását. 

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

hez, megértéséhez, kezeléséhez szükséges tudásokat, képességeket is a mindennapi élet kon-

textusába helyezik, kiemelve ezzel a társadalmilag releváns, alkalmazható tudás fontosságát. 

Fejlesztési területek – nevelési célok a kerettanterv elveivel összhangban 

minden iskolatípusban 

Az erkölcsi nevelés 

A tanulóban kialakul a kötelességtudat, érti egyéni és közösségi (társadalmi) felelősségének 

jelentőségét. Felismeri, hogy az egyes törvények és társadalmi egyezségek általában azért 

érvényesek, mert saját magunk által választott etikai elvek követésén alapszanak. Megérti és 

belátja a normakövetés társadalmi jelentőségét és a normaszegés következményeit. Ismer kö-

zösségi egyezségeket és normákat, képes egy-egy közösség etikai elveinek felismerésére és a 

különböző kultúrák etikai elveinek összevetésére. Érti az etikai elvek, a normák és a törvé-

nyek kapcsolódását. Képes értékkonfliktusok felismerésére, ismer eseteket, példákat érték-

konfliktusok kezelésére. 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

Megnevez és felismer magyar történelmi személyiségeket, feltalálókat, tudósokat, művésze-

ket, sportolókat, tudatosul benne munkásságuk (egyetemes) jelentősége. Ismeri a szakmája 

fejlődésével kapcsolatos fontosabb magyar találmányokat, a szakmájában ismert kiemelkedő 

magyar személyiségeket. Tisztában van nemzeti ünnepeink jelentőségével, kontextusával, 

hagyományaival. Részt vesz a nemzettel, a hazával való érzelmi azonosulást erősítő tevékeny-

ségekben. Ismeri a népi hagyományokon alapuló és vallási gyökerű éves ünnepkört, van ta-

pasztalata az ezekhez kötődő szokásokról. Ismeri lakóhelye és iskolája környékének természe-

ti és kulturális örökségét, tisztában van a helytörténeti események főbb állomásaival. Ismer az 

UNESCO kulturális örökség kincséhez és a magyar örökséghez tartozó kiemelkedő jelentősé-

gű hazai természeti és kulturális értékeket. Tájegységekhez kötve is ismer hungarikumokat. A 

hagyományos (népi) életmód, szokások megismerésén keresztül értékeli ezek fenntartható-

sággal kapcsolatos szerepét. Ismeri a nemzeti kultúrák jelentőségét, tiszteli a különböző népek 

és kultúrák hagyományait.  
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Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

A tanuló érti az egyén felelősségét a közösség fenntartásában és a normakövetésben. Ismeri 

alapvető állampolgári jogait és kötelességeit. Ismeri a normaszegések társadalmi jelentőségét, 

képes az antidemokratikus eljárások, a korrupció és a hatalmi visszaélések veszélyével kap-

csolatban érvelni. Ismer a demokratikus jogok fenntartásáért küzdő szervezeteket, és tud pél-

dát hozni az ENSZ és az Európai Unió ezzel kapcsolatos tevékenységére. Gyakorolja jogait és 

kötelességeit szűkebb környezetében, ismeri és tiszteli szűkebb közösségei tagjait, törekszik a 

jó együttműködésre az együttélésben. Képes a helyi közösségekkel való együttműködésre, 

ismeri a civil szervezetek működési formáit és lehetőségeit.  

Önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztése 

A tanulóban tudatosul, hogy számos olyan mindennapi élethelyzet van, amelyben az ember 

személyisége alapvető befolyással bír céljai elérésére, a társas kapcsolatai alakítására, felada-

tai elvégzésére. Tisztában van a társas kapcsolatok építésének lényegével és az emberi 

együttműködés lehetőségeivel. Rendelkezik a harmonikus (társas) kapcsolatok kialakításához 

szükséges ismeretekkel, készségekkel, empátiával; ez jellemzi a tőle különböző embertársai-

val való kapcsolatát is. Tud különbséget tenni az ideális és a reális énkép között, és tisztában 

van azzal, hogyan befolyásolhatja a társas környezet az önmagáról alkotott képet. Felismeri a 

normakövetés szerepét, fontosságát. 

A családi életre nevelés 

A tanuló tudatosan készül az örömteli, felelősségteljes párkapcsolatra, a családi életre. Jártas a 

munkaeszközök célszerű, gazdaságos használatában, kialakítja egyéni, eredményes munka-

módszereit. Megismeri a háztartásban, közvetlen környezetében alkalmazott, felhasznált 

anyagokat (különös tekintettel az egészségkárosító anyagokra). Képes önálló életvitelét, ön-

maga ellátását megszervezni. Képes szükségletei tudatos rendszerezésére, rangsorolására, 

megismeri a takarékosság-takarékoskodás alapvető technikáit. Ismeri a családtervezési mód-

szerek alkalmazásának módját, ezek előnyeit és kockázatait, tud ezzel kapcsolatban informá-

ciókat keresni és azokat döntéseiben felhasználni. Tud információkat szerezni a szexuális 

problémákkal kapcsolatban, ugyanakkor képes felismerni egyes információforrások veszélye-

it. Tudja, hová fordulhat krízishelyzetekben. Képes tájékozódni a gyermekszülést és az örök-

befogadást érintő kérdésekről. Érti a családnak a társadalomban betöltött szerepét. Érti a csa-

ládtagok felelősségét a család egységének megtartásában, belátja a szerepek és feladatok 

megosztásának módjait, jelentőségét. Értelmezi a szülői és gyermeki felelősség fogalmát, tisz-

teli a különböző generációk tagjait. 
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A testi és lelki egészségre nevelés 

A tanuló tudja, hogy környezetünk is hatással van testi és lelki egészségünkre, ezért igényévé 

válik környezetének tisztán tartása, szépítése és a személyes higiéné. Képes egészséges étrend 

összeállítására, ismeri a mennyiségi és minőségi éhezés, valamint az elhízás kockázatait. Tá-

jékozott az e témakörben meglévő elemi lakossági szolgáltatásokról, azok használatáról. Is-

meri a kultúra szerepét a lelki egészség megőrzésében. Képes stresszoldó módszereket alkal-

mazni, választani. Tudatában van annak, hogy életvitelét számos minta alapján, saját döntése-

inek sorozataként alakítja ki, és hogy ez a folyamat hatással van testi és lelki egészségére. 

Ismeri az egészségre káros, szenvedélybetegségek kialakulásához vezető élvezeti szerek 

használatának kockázatait, ezektől tudatosan tartózkodik. Ismeri a rizikófaktor fogalmát, ké-

pes értelmezni erre vonatkozó információkat. Tudja, milyen szakemberek segítenek testi és 

lelki egészségünk megőrzésében és helyreállításában. Tud a gyász szakaszairól és az ilyenkor 

alkalmazható segítő technikákról, ismeri a hospice szolgáltatás fogalmát. Képes értelmezni a 

gyógyszerekhez tartozó betegtájékoztatót. Ismeri az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés 

módját, képes tájékozódni a betegjogokról és az orvosválasztás lehetőségeiről. Tisztában van 

a védőoltások szerepével, ismeri ezek alapvető hatásmechanizmusát, tud példákat sorolni vé-

dőoltásokra.  

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

A tanuló felismeri, ha szűkebb vagy tágabb környezetében egyes emberek vagy csoportok 

segítségre szorulnak. Az adott helyzethez és lehetőségeihez mérten kötelességének érzi a se-

gítségnyújtást, és próbálja ebbe társait is bevonni. Egyes helyzetekben képes felelősséget vál-

lalni másokért (társaiért, a környezetében élő rászorultakért), és vállalásaiért helyt is áll. Fel-

ismeri, hogy a beteg, sérült, fogyatékkal élő embereken egyes helyzetekben kötelessége segí-

teni. Tisztában van az önkéntesség értékével, jelentőségével, formáival. 

Fenntarthatóság, környezettudatosság 

A tanuló érti a fenntarthatóság, illetve a fenntartható fejlődés különbözőségeit. Konkrét pél-

dákon keresztül érti, hogyan függ össze a fenntarthatóság három vetülete (a gazdaságossági, a 

környezeti és a szociális fenntarthatóság) globális problémákkal. Belátja, hogyan vezetett az 

emberiség tevékenysége környezeti problémák kialakulásához, érti ezek kockázatát, és látja 

ezzel kapcsolatos felelősségét. Képes fokozatosan megérteni és értelmezni egyes globális 

problémák és a lokális cselevések, valamint az egyéni életvitel közötti összefüggéseket. A 

tanulóban felelősség ébred abban, hogy saját életvitelével legyen tekintettel a fenntarthatóság 
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kritériumaira. Képes a fenntarthatósággal kapcsolatban információkat keresni és értelmezni. 

Érti a nemzetközi összefogás jelentőségét a fenntarthatósággal kapcsolatban. 

Pályaorientáció 

Tudatosul a tanulóban, hogy élete során többször pályamódosításra kényszerülhet, ezért is van 

jelentősége a folyamatos tanulásnak, önképzésnek. Megfelelő ismeretekkel rendelkezik terve-

zett szakmájával, hivatásával kapcsolatban, munkaerő-piaci lehetőségeiről, munkavállalói 

szerepéről. Felkészült az álláskeresésre, tisztában van azzal, milyen személyes tulajdonságok-

kal, ismeretekkel, gyakorlatokkal és képességekkel rendelkezik. Érti, hogy ezek közül melyek 

piacképesek, és melyek állnak kapcsolatban az általa kitűzött céllal, illetve hogy a munkáltató 

érdeklődését melyek keltik fel igazán. Képes önéletrajzot készíteni, vagyis képes írásban ösz-

szegezni céljait, képességeit, végzettségét, felkészültségét és mindazt, amit az alkalmazónak 

egy konkrét állással kapcsolatban nyújtani tud. 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 

A tanuló rendelkezik ismeretekkel az euróövezetről, a valutaforgalomról, a tőzsdeindexekről, 

a GDP-ről és ezek hatásairól az ő személyes életére. Törekszik rá, hogy a fejlődési, megélhe-

tési, biztonsági, önérvényesítési, társas szükségleteit minél magasabb szinten, tartalmasabb 

életvitellel elégítse ki. Érzékeli az anyagi és a kapcsolati tőke értékét és szerepét a társada-

lomban. Képes eligazodni pénzügyi és közgazdasági fogalmak között. Képes információkat 

keresni és értelmezni különböző egyéni pénzügyi döntésekkel (pl. befektetések, hitelek) kap-

csolatban. Kellő ismerettel rendelkezik ahhoz, hogy számlát nyisson, és azt használja. 

Médiatudatosságra nevelés 

A tanuló tudatosan választ a tanulását, művelődését és szórakozását segítő médiumok között. 

Képes a média által alkalmazott figyelemfelkeltő eszközöket, képi és hangzó kifejezőeszkö-

zöket értelmezni, médiatartalmakat használni, megfelelő kommunikációs stratégiával rendel-

kezik a nemkívánatos tartalmak elhárítására. 

A tanulás tanítása 

A tanuló megtanul jegyzetelni, képes kiemelni a lényeget a hallott vagy az olvasott szövegből. 

Képes saját tanulási stílusának, erősségeinek és gyengeségeinek megfelelő tanulási stratégiák 

kialakításával önálló tanulásra. A tanuló ismeri az időmenedzsment jelentőségét, alkalmaz azt 

segítő technikákat. Képes a különböző információkat különböző formában feldolgozni és 

rendszerezni, használ tudásmegosztó és tudásépítő platformokat. A tanulás folyamatában gya-

korolja a szóbeli, az írásbeli és a képi kifejezés különböző formáit. Tud különböző természeti 
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és társadalmi jelenségeket megkülönböztetni, összehasonlítani; alkalmazza a különböző tan-

tárgyakban szerzett ismereteit ezek értelmezésében. 

Kulcskompetenciák, kompetenciafejlesztés kerettantervnek megfelelően 

minden iskolatípusban 

Anyanyelvi kommunikáció 

A tanuló alkalmazza hétköznapi kommunikációs helyzetekben a különféle beszédműfajok 

kommunikációs technikáit. Beszélgetés, vita során képes mások álláspontjának értelmezésére, 

saját véleménye megosztására, megvédésére vagy korrekciójára. Önállóan olvas és megért 

nyomtatott és elektronikus formájú irodalmi, ismeretterjesztő, publicisztikai szövegeket. Ké-

pes különböző műfajú és rendeltetésű szóbeli és írásbeli szövegek szerkezetének, jelentésréte-

geinek feltárására és értelmezésére. Szabatosan használja a választott szakmacsoport tanult 

szakszókincsét. Kritikus és kreatív módon vesz részt az infokommunikációs társadalom műfa-

jainak megfelelő információszerzésben és információátadásban. Képes szövegalkotásra a tár-

sadalmi (közösségi) élet minden fontos területén a papíralapú és az elektronikus műfajokban. 

Törekszik a nagyobb anyaggyűjtést, önálló munkát igénylő szövegek alkotására. Törekszik a 

normakövető helyesírásra, képes az önálló kézikönyvhasználatra. Képes nem verbális termé-

szetű információk adekvát verbális leírására, értelmezésére.  

Idegen nyelvi kommunikáció 

A tanuló képes tudatos nyelvtanulóként tanulni a nyelvet. Képes nyelvtudását önállóan fenn-

tartani és fejleszteni. Képes az idegen nyelvet saját céljaira is felhasználni utazásai, tanulmá-

nyai során. Megérti a fontosabb információkat a világos, mindennapi szövegekben. Önállóan 

elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely a nyelvterületre történő utazás során adódik. 

Egyszerű, összefüggő szöveget tud alkotni ismert vagy az érdeklődési körébe tartozó témá-

ban. Le tudja írni az élményeit, a különböző eseményeket, az érzéseit, reményeit és törekvése-

it, továbbá röviden meg tudja indokolni a különböző álláspontokat és terveket. 

Matematikai kompetencia 

A tanuló követni és értékelni tudja az érvek láncolatát, matematikai úton képes indokolni az 

eredményeket. Kialakul az absztrakciós, analizáló és szintetizáló képessége. Megérti a mate-

matikai bizonyítást, képes a matematikai szakkifejezéseket szabatosan használni, biztonsággal 

alkalmazza a megfelelő segédeszközöket. Képes megérteni egyes természeti és társadalmi-

gazdasági folyamatokra alkalmazott matematikai modelleket, és ezeket alkalmazni a jelensé-

gek megértésében, a problémák megoldásában a mindennapi élet különböző területein is. Fel-
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ismeri a matematikai műveltség szerepét és fontosságát a valós tények feltárásában, más tu-

dományokban és a mindennapi gyakorlatban is. 

Természettudományos és technikai kompetencia 

Az a tanuló, aki az ágazathoz kapcsolódó tantárgyként tanul valamilyen természettudományos 

tantárgyat, képes leírni és magyarázni a természet jelenségeit és folyamatait. Képes meghatá-

rozott szempontoknak megfelelően kísérleteket végrehajtani és azok eredményeiből következ-

tetéseket levonni. Képes mozgósítani természettudományos és műszaki műveltségét a válasz-

tott szakma elsajátítása során, és a hétköznapi életben felmerülő problémák megoldásában. 

Belátja a fenntarthatóságot középpontba állító környezeti szemlélet fontosságát. Egyre jobban 

megérti a lokális folyamatok és döntések regionális és globális következményeit. 

Digitális kompetencia 

A szakgimnáziumban a tanuló képes a számítógép nyújtotta lehetőségek (pl. szövegszerkesz-

tés, táblázatkezelés, prezentációkészítés) igényes, esztétikus, önálló alkalmazására a tanulás-

ban és a mindennapi életben. Nyitott és motivált az IKT nyújtotta lehetőségek kihasználásá-

ban. Gyakorlottan kapcsolódik be az információ-megosztásba, képes részt venni az érdeklő-

dési körének, választott szakterületének megfelelő együttműködő hálózatokban. Felismeri és 

ki is használja az IKT nyújtotta lehetőségeket a kreativitást és innovációt igénylő feladatok, 

problémák megoldásában saját szakterületéhez kapcsolódóan. A tanulóban kialakul az IKT 

alkalmazásához kapcsolódó helyes magtartatás, elfogadja a kommunikáció és az információ-

felhasználás etikai elveit. Felismeri az IKT interaktív használatához kapcsolódó veszélyeket, 

tudatosan törekszik ezek mérséklésére. Ismeri a szerzői jogból és a szoftvertulajdonjogból a 

felhasználókra vonatkozó jogi elveket, amelyeket a digitális tartalmak felhasználása során 

figyelembe vesz. 

Szociális és állampolgári kompetencia 

A tanuló nyitott a személyek és kultúrák közötti párbeszédre. Él a véleménynyilvánítás lehe-

tőségével a közösségét, a társadalmat érintő kérdésekben. Képes érveit megfogalmazni és 

vitahelyzetben is kulturáltan kifejezni, mások véleményét meghallgatni és elfogadni. Figye-

lembe veszi és megérti a különböző nézőpontokat, tárgyalópartnereiben bizalmat kelt, és em-

pátiával fordul feléjük. Képes helyes döntéseket hozni, illetve konfliktushelyzetekben segítsé-

get elfogadni. Képes a stressz és a frusztráció megfelelő kezelésére. Tudatosan készül a mun-

ka világához kapcsolódó döntéshelyzetek megismerésére. Igyekszik a társadalmi folyamatok-

ról, struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudását felhasználva aktívan részt venni az őt 

érintő közügyekben. Nyitott és érdeklődő a helyi és a tágabb közösségeket érintő problémák 



 

15 

 

iránt, képes a különböző szinteken hozott döntések kritikus és kreatív elemzésére. Pozitív 

attitűdje alakul ki az emberi jogok teljes körű tisztelete, az egyenlőség, a demokrácia, a vallási 

és etnikai sokszínűség tiszteletben tartása iránt, törekszik a személyes előítéletek leküzdésére, 

képes a kompromisszumra. Kialakul a reális alapokon és ismereteken nyugvó nemzeti identi-

tástudata, a hazához, illetve Európához való kötődése.  

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

A tanuló képes csoportos munkavégzésben részt venni, a közös feladatok, az iskolai élethez 

kapcsolódó problémák megoldása során képes a munka megtervezésére és irányítására, társai 

vezetésére. Együttműködik társaival, képes a feladatmegoldást segítő információk megosztá-

sára, és ezt igényli is. Vannak elképzelései az egyén társadalmi-gazdasági feladataival, boldo-

gulásával kapcsolatban. Nyitott a gazdaság működéséhez, az egyén gazdasági szerepéhez (pl. 

vállalkozás) kapcsolódó témák iránt, egyre reálisabb elképzelései vannak saját jövőjét illető-

en. Érdeklődik a választott szakterületéhez kapcsolódó gazdasági kérdések iránt, és képes 

ezzel kapcsolatos elképzeléseket megfogalmazni. A pénz, a gazdaság, a vállalkozások világá-

hoz kapcsolódó témákról szóló vitákban képes ismereteit felhasználva érvelni. Nyitott és ér-

deklődő a mindennapi életét és választott szakterületét érintő pénzügyi és jogi kérdések iránt. 

Mind reálisabban méri fel tevékenysége kockázatait, adott esetben képes ezek vállalására. 

Problémamegoldó tevékenységét egyre inkább a függetlenség, a kreativitás és az innováció 

jellemzi. 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

A tanuló felismeri, hogy a művészetek érzelmi, gondolati, erkölcsi, esztétikai élmények, a 

tapasztalatszerzés forrásai. Tudatosul benne a helyi, a nemzeti, az európai és az egyetemes 

kulturális örökség jelentősége. Megérti az európai országok, nemzetek és a kisebbségek kultu-

rális sokféleségét, valamint az esztétikum mindennapokban betöltött szerepét. Nyitott műalko-

tások befogadására, képes a koncertélmények, színházi előadások, filmek és képzőművészeti 

események életkorának megfelelő szintű értelmezésére. Képes makettek, modellek konstruá-

lására. Hajlandó kísérletezni új technikákkal, módszerekkel és anyagokkal. 

Hatékony, önálló tanulás 

A tanuló rendelkezik a hatékony tanuláshoz szükséges alapvető készségekkel, azaz 

eszközhasználat szintjén tud írni, olvasni, számolni, továbbá a tanulási folyamatban 

sokoldalúan tudja használni az IKT-eszközöket. Képes kitartóan tanulni, a figyelmét 

összpontosítani, képes saját tanulását megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, 

ideértve az idővel és az információval való hatékony gazdálkodást is. Képes a figyelem és a 
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motiváció folyamatos fenntartására, elég magabiztos az önálló tanuláshoz. A tanulás iránti 

attitűdje pozitív, ismeri és érti saját tanulási stratégiáit, felismeri szükségleteit és lehetőségeit, 

készségeinek erős és gyenge pontjait, valamint képes megtalálni a számára elérhető oktatási 

és képzési lehetőségeket, útmutatásokat, támogatásokat. Képes arra, hogy saját munkáját 

tárgyilagosan értékelje, és szükség esetén tanácsot, információt, támogatást kérjen.  

Egységesség és differenciálás 

A nevelési-oktatási folyamat egyszerre egységes és differenciált: megvalósítja az egyéni sajá-

tosságokra tekintettel levő differenciálást és az egyéni sajátosságok ismeretében az egységes 

oktatást. 

Az egyéni különbségek figyelembevételének fontos területe a felzárkóztatás és a tehetség 

gondozás, amelyeknek feladatai, hogy felismerjék a kiemelkedő közismereti vagy szakmai 

teljesítményre képes tanulókat, és ellenkezőleg, azokat, akik a jelzett területen támogatásra 

szorulnak. A program célja, hogy segítse őket a képességeiknek megfelelő szintű eredmények 

elérésében. A tanuló csak akkor képes erre, ha lehetőséget és bátorítást kap. A megfelelő okta-

tási módszerek, munka- és tanulásszervezési formák serkenthetik az egyéni különbségek ki-

bontakozását. Az egyéni fejlesztési programok, a differenciálás különböző lehetőségei során a 

közismereti és szakmai tárgyakat tanító pedagógusok megfelelő feladatokkal fejlesztik a te-

hetséges tanulókat, figyelik fejlődésüket, és az adott szakasznak megfelelő kihívások elé állít-

ják őket. 

A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását előse-

gítheti a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal lehetőség szerint együtt történő - integrált - 

oktatásuk. Esetükben a tartalmi szabályozás és a gyermeki sajátosságok összhangja ugyan-

olyan fontos, mint más gyermekeknél. Iskolai nevelés-oktatásuknak alapvető célja a felnőtt 

élet sikerességét megalapozó kulcskompetenciák fejlesztése, az egész életen át tartó tanulásra 

és a munkába állásra való felkészítés. 

A sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt vevő 

pedagógus megközelítése az elfogadás, tolerancia, empátia és az együttneveléshez szükséges 

kompetenciák megléte. A pedagógus a differenciálás során figyelembe veszi a tantárgyi tar-

talmak - egyes sajátos nevelési igényű tanulók csoportjaira jellemző - módosulásait. Szükség 

esetén egyéni fejlesztési tervet készít, ennek alapján egyéni haladási ütemet biztosít. A diffe-

renciált nevelés, oktatás céljából individuális módszereket, technikákat alkalmaz; egy-egy 

tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres. Együttműködik kü-

lönböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait beépíti a pedagógiai 
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folyamatokba. A sajátos nevelési igényű tanulók számára szükséges többletszolgáltatásokhoz 

tartozik a speciális tankönyvekhez és tanulási segédletekhez, továbbá a speciális gyógyászati, 

valamint tanulást, életvitelt segítő eszközökhöz való hozzáférés. 

Az óratervi rendszer kialakításának alapelvei 

Iskolánk óratervi rendszerét a hatályos jogszabályoknak megfelelően alakította ki. 

Hitvallásunk és szakképzési rendszerünk iránti elkötelezettségünk meghatározta a szabadsá-

vok felhasználásának elveit. Minden iskolatípusunkban annak megfelelően alakítottuk ki tan-

tárgy struktúránkat, hogy tanítványainkat az általunk és a kor elvárásai szerint leginkább 

szükséges területeken fejleszthessük. Kiemelt területekként jelenik meg a tantárgyi struktú-

ránkban és a szabad órakeretek felhasználási területeként: 

 az informatika, 

 a testnevelés, 

 a matematika, 

 az idegen nyelv, 

 a szakmai tantárgyak. 

Az óratervi rendszeren túl további megerősítésként kiemelt figyelmet fordítunk a tanulócso-

portok létszámára, a hatékony tanulás érdekében a kiscsoportos oktatást igyekszünk alkal-

mazni az alábbi területeken: 

 matematika 

 magyar nyelv és irodalom 

 idegen nyelv 

 szakmai gyakorlat 

 informatika 

A tanulói motiváció érdekében az óratervi struktúrában lehetőséget biztosítunk a tantárgy-

választásra, ez a szakgimnázium 11-12. évfolyamán érvényesíthető. Ezeken az évfolyamokon 

lehetősége van a tanulóknak a tantárgyválasztás jogszabályi keretei között előnyben részesíte-

ni valamely tantárgyat az érettségi felkészülésben. 
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Választható érettségi tárgyak; a közép- és emelt szintű vizsgákra való felkészítés 

A fejezet ágazati bontásban tartalmazza, hogy a közép vagy emelt szintű érettségi 

vizsgára való felkészítést az iskola mely tárgyakból vállalja. 

Az érettségi vizsgára való felkészítés és a jelentkezés szabályait az érettségi vizsga vizs-

gaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI.13.) Korm. rendelet szabályozza részletesen, 

melynek legfontosabb elemei a következők: 

 A középiskolának a tizenegyedik-tizenkettedik évfolyamon a kötelező vizsgatárgyból 

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

emelt szintű érettségi vizsgára fel tudjon készülni. 

 A kötelező érettségi vizsgatárgyakon kívül a középiskola a helyi tantervében határozza 

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

érettségi vizsgára történő felkészülést. 

 Az emelt szintre történő felkészítés mellett a kötelező érettségi vizsgatárgyakon kívül 

legalább három vizsgatárgyból lehetővé kell tenni a középszintű vizsgára történő fel-

készülést. 

 Tanulói igény esetén az iskola köteles megszervezni a középszintű érettségi vizsgát 

minden olyan vizsgatárgyból, amely a helyi tantervében szerepel. 

 Érettségi vizsga a tanulói jogviszony keretében, az érettségi bizonyítvány megszerzése 

előtt abból a vizsgatárgyból tehető, amelynek a helyi tantervben meghatározott köve-

telményeit az érettségi vizsgára jelentkező teljesítette, tudását osztályzattal értékelték, 

és ezt bizonyítvánnyal igazolni tudja. 

 Az érettségi vizsgára jelentkező - függetlenül attól, hogy milyen szintű érettségi vizs-

gára készült fel a középiskolában - szabadon választhatja meg a vizsga szintjét. 

 Amennyiben a középiskola központi vizsgakövetelményekre épülő vizsgatárgyból 

érettségi vizsgára történő felkészítést kíván biztosítani, középszintű érettségi vizsgára 

történő felkészítés esetén legalább százharmincnyolc órát, emelt szintű érettségi vizs-

gára történő felkészítés esetén pedig legalább kettőszázhetvenhat órát a felkészítésre 

helyi tantervében biztosítania kell. 
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Az iskola magasabb évfolyamába lépés feltételei 

 A tanuló az iskola magasabb évfolyamára akkor léphet, ha a kerettantervekben megha-

tározott követelményeket az adott évfolyamon minden tantárgyból teljesítette.  

 A tanuló részére engedélyezhető az iskola évfolyamának megismétlése abban az eset-

ben is, ha egyébként felsőbb évfolyamra léphetne. Az engedély megadásáról a tanuló, 

kiskorú tanuló esetén a szülő kérésére az iskola igazgatója dönt.  

 Magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához a ta-

nulónak osztályozó vizsgát kell tennie ha:  

- az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, 

- az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi 

követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse, 

- egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott. 

 Ha a tanuló a tanév végén elégtelen osztályzatot kapott, 3 tantárgyi bukásig javító 

vizsgát tehet. A szülő és a tanuló jogosult eldönteni, megkísérli-e a tanuló a javító-

vizsgára történő felkészülést és a javítóvizsga letételét abban az esetben is, ha három 

tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott. 

Iskolánkban a tanulók számára két kimeneti vizsga lehetőségét biztosítjuk: 

 szakmai vizsga,  

 érettségi vizsga. 

A fenti vizsgák a következő dokumentumokkal szabályozottak: 

 érettségi vizsgakövetelmények és vizsgaszabályzat (100/1997. korm.rend.), 

 szakmai vizsgakövetelmények és vizsgaszabályzat, 

 kisérettségi vizsga /végzős szakgimnazisták, szakközépiskolák érettségi vizs-

gára felkészítő 13. évfolyamának tanulói /, 

 kisvizsga /végzős szakközépiskolai tanulók/ 

 szintvizsga /9. szakképző évfolyamon/ 

A szakmai gyakorlat teljesítésének körülményei 

 Intézményünk szakképző iskolaként működik, az iskolatípusaink többségében mind a 

szorgalmi időszakban, mind a tanév végén gyakorlaton kell részt venni a tanulóknak. Az év-

közi gyakorlatok és a nyári összefüggő gyakorlat értékelhetőségének alapfeltétele a jogszabá-
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lyok tükrében, hogy a tanuló nem hiányozhat 20%-nál többet, mert az a gyakorlati tevékeny-

ség elégtelenségét eredményezi. 

 A szorgalmi időszakban és a nyári gyakorlaton is 2 módszerrel biztosítjuk a képzés 

megvalósulását: iskolai tanműhelyben és kabinetben vagy külső képzőhelyen gazdasági szer-

vezetnél.  

A nyári összefüggő gyakorlatot a szorgalmi időszak vége után szervezzük meg a helyi 

tantervben meghatározott óraszámokkal. Amennyiben a nyári összefüggő gyakorlaton, vagy 

annak valamelyik részéről hiányzik a tanuló, és meghaladja hiányzása a jogszabályban rögzí-

tett 20%-ot, abban az esetben tanulói, szülői kérésre az igazgató biztosítja a következő szor-

galmi időszak előtt a szakmai gyakorlat pótlásának lehetőségét. A tanév végén minden év 

augusztus hónapjában kerülhet sor a szakmai gyakorlatok pótlására. 

A szorgalmi időszak gyakorlati hiányzásának pótlására is van lehetőség indokolt eset-

ben, amennyiben az évközi hiányzás indokoltsága igazolt, abban az esetben szülői, tanulói 

kérésre az igazgató határozatban rögzíti a hiányzás pótlásának módját, idejét, formáját. Gya-

korlati képzés hiányzásának pótlására csak az a tanuló jogosult, akinek hiányzása indokolt és 

a hiányzása többsége nem igazolatlan. 

A külső gyakorlóhelyen töltött gyakorlat pótlására is csak a külső gyakorlati helyen 

kerülhet sor. 

A tanulmányait magántanulói státuszban teljesítő tanulóra is vonatkoznak a szakmai 

gyakorlat teljesítésére vonatkozó kötelezettségek, a nyári összefüggő gyakorlatot az iskolai 

tanulócsoporttal együtt kell teljesítenie a magántanulónak, az évközi gyakorlatok teljesítésére, 

pótlására egyedi eljárást biztosít számára az igazgató. 

Az értékelés rendje 

 A javító-, osztályozó-, különbözeti vizsgán elért eredmény – az adott évfolyam, adott tan-

tárgy év végi illetve félévi bizonyítványba, törzslapba beírt érdemjegy. 

Kisérettségi, kisvizsga eredmények beszámítása a félévi jegybe: 

 A félév során elért eredmény egy jegynek, a próbavizsgán elért eredmény kétszeres 

jegynek számít. 

 A félévi jegy a három osztályzat számtani közepe. 
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Iskolai és otthoni beszámoltatás, számonkérés követelményei, formái 

A tanulók értékelésének alapelvei 

 Objektív, és megbízható értékelés legyen! 

 Sokoldalú értékelési rendszer legyen, változatos formákkal! 

 Legyen egyszerű és áttekinthető! 

 Feleljen meg a tanulók életkori sajátosságainak, a tantárgyak jellegének! 

 Legyen segítő, tanácsadó jellegű! 

 Legyen kiszámítható és azonos feltételeket teremtő! 

 Jelezze a helyzetet, a fejlődési állapotot, de ne skatulyázzon! 

 Tantárgytól függetlenül fontos az áttekinthető, rendezett külalakú munkák megköve-

telése. 

 Az értékelés céljai és követelményei legyenek mindenki előtt ismertek! 

Az értékelés céljai 

 A személyiség fejlesztése 

 Önértékelő képesség kialakítása 

 Önálló tanulásra való képesség és igény kialakítása 

 Nem fegyelmezés, hanem motiválás 

 Mérje a tudásszintet 

 Tájékoztatás a munka eredményeiről, az előrehaladásról 

Iskolai szóbeli és írásbeli beszámoltatások formái és keretei 

 Az ismeretek ellenőrzésének mindkét fajtája nagyon fontos, hisz így tudjuk biztosítani 

minden gyermeknek az esélyegyenlőséget! 

 A készségtárgyakból illetve az alacsony heti óraszámú (1-1,5) tárgyakból minden félévben 

legalább három osztályzatot szerez minden tanuló.  

 A magasabb heti óraszámú (3-4) tantárgyakból havonta legalább egyszer ad számot a ta-

nuló a megszerzett ismereteiről. 

 Természetesen akkor alakul ki teljes kép a gyerekek tudásáról, ha minél több alkalommal 

kap lehetőséget a felelésre. Törekedni kell az írásbeli és szóbeli számonkérés egyensúlyá-

ra. Egy-egy nagyobb téma lezárása után írjanak témazárót. 
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 Egy tanítási napon kettőnél több témazárót nem írnak a tanulók. A témazárók írásának 

időpontját körülbelül egy héttel korábban megtudják a tanulók. Ez a naplóba is bejegye-

zésre kerül, segítve ezzel egymás munkáját.  

 Témazáró mellett írásbeli és szóbeli feleltetés akár minden egyes órán lehetséges. 

 A témazáró dolgozatokat és az írásbeli feleleteket tíz munkanapon belül (két hét) ki kell 

javítani és az eredményt ismertetni a tanulókkal. 

 A témazárók értékelése útmutató szerint, vagy a Pedagógiai Programban meghatározottak 

alapján történik.  

 Ha a témazáró írása előtt a tanuló hosszabb ideig hiányzott, egyéni elbírálás és a tanulóval 

való egyeztetés után pótlólag megíratható a dolgozat. 

 Ha csak a dolgozat írását megelőző napon hiányzott a tanuló, akkor megírhatja a témazáró 

dolgozatot. 

 Más esetekben hiányzást követő napokon feleltetések alkalmával emberségesek és reáli-

sak a tanárok. 

 Az év végi osztályzat az egész évi teljesítményt tükrözi. A félévi és év végi értékeléskor 

az átlagszámítás esetén (ahol minden dolgozatjegynek számít) és egyenlő, akkor a témazá-

ró dolgozat átlaga dönt. Nagyobb hangsúlyt kapnak a témazáró jegyek. (kétszeres) 

 A HÍD programban tanuló diákok a jogszabályi előírásoknak megfelelően szöveges érté-

keléssel is rendelkeznek, a tanév során érdemjegyeket is kapnak, a félévi és év végi érté-

kelés szöveges jellegű, tartalmas, a szülő számára értelmezhető kell, hogy legyen. A köny-

nyebb minősítés érdekében az alábbi értékelések kifejtése ajánlott: 

 nem felelt meg 

 részben megfelelt 

 megfelelt 

 jól megfelelt 

 kiválóan megfelelt 

A számonkérésnek, a tanulói teljesítmény értékelésének, minősítésének követelményei 

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

tanuló tanára vezetésével (irányításával) hozzájutott. 

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

nyulnia. A hiányosságok feltárásának célja a további ismeretszerzés, illetve a hiányossá-

gok pótlására, hibák javítására. 
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 A tanuló teljesítményét mindkor korrekt módon, az elvárás-képesség-teljesítmény egysé-

gében kell értékelni. 

 Az értékelés és minősítés során arra kell törekedni, hogy az érdemjegy vagy szöveges 

minősítés mindenkor a tanuló teljesítményét tükrözze (és ne az osztályban, csoportban ki-

alakult tudásbeli rangsorban elfoglalt helyét). 

 A tanuló teljesítmény értékelésekor a pozitív motiváció, a képességeknek a megerősítés 

útján történő fejlesztése az irányadó elv.  

A folyamatos értékelés funkciói: 

 Visszajelzés a diáknak a zökkenőmentes továbbhaladás érdekében. 

 Jelzés a szülőknek a diák adott tantárgybeli előmeneteléről. 

A folyamatos értékelés fajtái: 

 Órai értékelés (szóban az órai munka, az aktivitás visszajelzésére), 

 Szóbeli felelet értékelése, 

 Gyakorlati, illetve manuális tevékenység értékelése osztályzattal és szóban (készség-

tárgyakbeli teljesítmény értékelésére), 

 Írásos értékelés (írásbeli munka minősítésére: osztályzat + hozzáfűzött megjegyzések, 

tanácsok), 

 Szülőknek üzenőfüzet vagy ellenőrző útján küldött jelzés a feltűnően gyenge, vagy esetleg 

a kiemelkedően jó teljesítményért, 

 Félévi és tanév végi. 

A félévi és tanév végi – ellenőrzőben, illetve bizonyítványban rögzített – értékelés funkciói: 

 Félévkor: visszajelzése annak, hogy a tanuló hol tart a tantárgy ismeretanyagának, az ab-

ban való jártasságnak az elsajátításában. A félévi osztályzatnak kell kifejeznie azt, hogy a 

tanulói munka, aktivitás tendenciája megfelelő-e, a képességei szerinti legmagasabb szintű 

tudás megszerzéséhez vezet-e, visszajelzést kell adnia arról, hogy megtalálta-e a tanuló a 

tantárgy eredményes elsajátításához szükséges tanulási módszereket. 

 Év végén: az osztályzatban kifejezett értékelés azt mutatja meg, hogy a tanuló milyen 

szinten sajátította el a tantárgy adott tanévre előírt követelményeit. 

A félévi és év végi értékelés összhangban kell, hogy legyen az évközi értékelések során adott 

szóbeli, írásbeli és jegyekben kifejezett visszajelzésekkel. 
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Az év végi osztályzat a nemzeti köznevelésről szóló törvényben foglaltaknak megfelelően 

születhet osztályozó vizsga eredményeként. Ekkor az értékelés az adott tanév tantárgyi köve-

telményeinek elsajátítási szintjét jelzi. 

A különbözeti vizsgán kapott osztályzat azt jelzi, hogy a tanuló a befogadó csoport (osztály) 

tudásszint-skáláján milyen helyet foglal el (pl.: iskola vagy tagozatváltó, idegen nyelvi cso-

portba illeszkedő tanuló esetén). 

A tanulók magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének formája. 

Magatartás és szorgalom értékelésének alapelvei és célja: 

 Segítse az iskola nevelés-oktatás folyamatát  

 Segítse a tanulók önértékelésének fejlődését  

 Személyre szabott legyen  

 Vegye figyelembe a gyermek fejlődését  

Az értékelés folyamata: 

 Félévkor és év végén – a szaktanárok véleményének figyelembevételével – az osztályfő-

nök érdemjegyet javasol  

 A magatartás és szorgalom jegyekről a félévi és év végi osztályozó konferencia dönt. Sza-

vazategyenlőség esetén az osztályfőnök szavazata duplán számít.   

Magatartáson értjük a tanuló: 

 iskolai közösséghez, valamint annak tagjaihoz való viszonyát,  

 önmagához való viszonyát, felelősségét, önállóságát,  

 hatását a közösségre, viselkedését a társas kapcsolatokban,  

 házirendben leírtak és közös iskolai szabályaink betartatását,  

 a közösség érdekében végzett tevékenységét,  

 viselkedését, hangnemét, beszédkultúráját, önfegyelmét.  

Szorgalmon értjük a tanuló: 

 tanulmányi munkához való viszonyát,  

 munkavégzésének pontosságát, kötelességtudatát,  

 önálló feladatai elvégzésének minőségét,  

 rendszeretetét, pontosságát, felszerelésének rendben tartását,  

 aktivitását.  
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A magatartás értékelése  

Példás Jó Változó Rossz 

Aki magatartásával 

példát mutat. 

Közösségben tevé-

keny, kezdeménye-

ző, társaival szem-

ben segítőkész 

Akinek magatartá-

sával szemben ki-

fogás nincs. 

Kötelességtudó, 

tiszteli nevelőit és 

társait. 

Akinek magatartá-

sával szemben kifo-

gás nincs. Közössé-

gének hasznos tagja, 

de nem feltétlen 

kezdeményező. Kö-

telesség- és tisztelet-

tudó. A házirend 

szabályai ellen álta-

lában nem vét, osz-

tályfőnöki figyel-

meztetésnél súlyo-

sabb büntetése 

nincs, maximum 3 

órát mulaszthat iga-

zolatlanul. 

 

Akinek a magatartása 

ellen kifogás merült fel, 

de szándékos rendbon-

tás nem jellemzi. Nem 

megbízható, rendszere-

tete labilis. A házirend 

szabályait több alka-

lommal figyelmen kívül 

hagyta. Osztályfőnöki 

intése van, legfeljebb 7 

órát mulasztott igazolat-

lanul. 

 

Durva, romboló, durván 

közönséges 

Negatív ártó, megfélem-

lítő. 

Az iskola házirendjét 

súlyosan megszegi 

7 óránál többet mulasz-

tott igazolatlanul 

A tanuló fegyelmi eljá-

rás során büntetésben 

részesült 

 

Magatartásra adható dicséretek és elmarasztalások: 

Szóbeli: 

 Egyéni, személyes  

 Osztályközösség előtt  

 Szülők jelenlétében  

 Iskola közössége előtt  

 Súlyos vétség, a házirend sorozatos megszegése, társak bántalmazása esetén fegyelmi 

tárgyalás hívható össze, amelyen a DÖK képviselői is jelen vannak.  

Írásbeli: 

 Szaktanári dicséret, illetve figyelmeztetés (ellenőrzőbe)  

 Szaktanári intés (ellenőrzőbe)  

 Osztályfőnöki dicséret, illetve figyelmeztető, intő (ellenőrzőbe)  

 Igazgatói dicséret, illetve figyelmeztető, intő (ellenőrzőbe)  

 Nevelőtestületi dicséret (év végén bizonyítványba)  
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A szorgalom értékelése: 

Példás Jó Változó Hanyag 

Akinek kötelesség-

tudata kifogástalan, 

felszerelésében 

hiányosság nincs. 

Feladatát mindig a 

legjobb tudása, 

képessége szerint 

igyekszik elvégez-

ni. Képes önálló 

munka végzésére, 

tanítási órákon ak-

tív. Füzetei, mun-

kái rendesek, tisz-

ták. Kötelességtu-

dó. 

 

Aki iskolai és ottho-

ni munkáját jól telje-

síti. Felkészülése 

folyamatos, órákon 

többnyire aktív, fel-

szerelése, munkája 

rendes. Eredményei 

megfelelnek képes-

ségeinek. Köteles-

ségtudó, de képessé-

geit nem használja 

ki maradéktalanul.  

Akinek az iskolai és 

otthoni munkájában 

ingadozik a szorgalma, 

feladatvégzésben fi-

gyelmetlen, pontatlan, 

önállótlan. Felszerelése 

és házi feladata sokszor 

hiányos. Írásbeli munká-

ja kifogásolható. Ered-

ményei elmaradnak a 

képességeitől. Köteles-

ségtudata labilis. 

 

Munkája hanyag, akadá-

lyozó, ellenálló, sok az 

el nem végzett feladata, 

a tanuló egy vagy több 

tantárgyból bukott, mé-

lyen képességei alatt 

teljesít. 

 

Szorgalomra adható dicséretek és elmarasztalások: 

Szóbeli: 

 Egyéni, személyes  

 Osztályközösség, iskolaközösség előtt  

 Szülők jelenlétében  

 

Írásbeli: 

 Szaktárgyi dicséret, illetve figyelmeztetés (ellenőrzőbe, tájékoztató füzetbe)  

 Osztályfőnöki dicséret, illetve figyelmeztető (tájékoztató füzetbe, ellenőrzőbe)  

Osztályfőnöki dicséret: versenyeken, ünnepségeket való részvételért, kiemelkedő osztály-

közösségi munkáért, 

 Igazgatói dicséret, illetve figyelmeztető (tájékoztató füzetbe, ellenőrzőbe)  

Igazgatói dicséret: versenyeken, pályázatokon való részvételért, kiemelkedő iskolaközös-

ségi munkáért, 

 Nevelőtestületi dicséret (év végén bizonyítványba)  

Ha a tanuló összes érdemjegye jeles, és a tantárgyak több mint fele kitűnő minősítésű 

 Szaktárgyi dicséret év végén (A tantárgy minősítésénél „Kitűnő” minősítés)  
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A jutalmazás eszközei 

A DAMJANICH-DÍJ ADOMÁNYOZÁSA 

1. A Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum Damjanich János Szakképző Iskolája és 

Kollégiumában működő „A MARTFŰI KÖZÉPISKOLÉÁRT” Alapítvány, az intéz-

mény névadójának tiszteletére DAMJANICH-DÍJ-at alapít. 

2. A díj az iskola azon tanulóinak adományozható, akik iskolai tanulmányaik idején kima-

gasló 

 tanulmányi 

 szakmai, 

 sport és  

 közéleti 

tevékenységükkel hozzájárultak az intézmény jó hírnevének növeléséhez, példát mutat-

tak társaiknak, elősegítették és közreműködtek diáktársaik szellemi és fizikai fejlődését 

szolgáló rendezvények színvonalas szervezésében és lebonyolításában. 

3. A díj kitüntetettje Damjanich János arcképét ábrázoló érem díjazásában részesül. 

4. A Damjanich-díjat évente, a ballagáson (végzős tanuló), tanévzáró ünnepségen az ala-

pítvány kuratóriumának képviselője adja át. A díj átadására a kuratórium felkérhet más 

köztiszteletben álló vagy közismert személyt is. 

5. A díjra jelölést tehetnek: 

 Az intézmény vezetője 

 A nevelőtestület tagjai (egyénileg és testületileg is) 

 A diák önkormányzat 

 Tanuló osztályközösségek és csoportok 

 Az iskolaszék és az alapítvány kuratóriuma, illetve azok tagjai. 

6. A jelölés határideje: április 30. 

A jelölést írásban, megfelelő indoklással kell megtenni és a kuratórium elnökének vagy 

titkárának átadni. 

7. A díj adományozásában az alapítvány kuratóriuma egyszerű szavazattöbbséggel dönt. 

8. A Damjanich-díj négy kategóriában adható ki. Ezek: 

 közéleti 

 tanulmányi, 

 szakmai és 

 sport tevékenységéért. 
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9. Kategóriánként évente egy-egy díj adományozható. Egynél több díj alaposan indokolt 

esetben, a kuratóriumi tagok egyhangú támogatottságával adható. 

10. Az alapítvány a Damjanich-díjjal kitüntetettek névsorát az intézményben évenként ki-

hirdeti, a mindenkori díjazottakról – méltó módon – folyamatos nyilvántartást vezet. 

Fegyelmező eljárások 

 Az a tanuló, aki a házirenddel, iskolai munkarenddel kapcsolatos kötelezettségeit szándé-

kosan megszegi, fegyelmező intézkedésben részesül. A fegyelmező intézkedés a fegyelmi 

büntetést megelőző nevelési eszköz, alkalmazásakor figyelembe kell venni a tanuló élet-

kori sajátosságait és a terhére rótt kötelességszegés súlyát. 

Az a tanuló, aki kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, 

írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. A fegyelmi büntetés fokozatai a 

Kt 58. §-a alapján:  

 megrovás, 

 szigorú megrovás, 

 meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása, 

 áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, 

 eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától, 

 kizárás az iskolából. 
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Tankönyvek és más taneszközök kiválasztásának elvei 

A tankönyvellátás rendje 

A tankönyvellátás megszervezéséért az iskola igazgatója a felelős, neki kell kijelölni a 

felelős dolgozó nevét, aki az adott tanévben 

 elkészíti a tankönyvrendelést február 15-ig 

 megszervezi az iskolai tankönyvterjesztést. 

 A mindenkor érvényes határidők betartásáért az iskola igazgatója a felelős. 

A tankönyvrendelésben és terjesztésben közreműködő felelősökkel az iskola igazgatója 

megállapodást köt a következőkről: 

 felelősök feladatai  

 szükséges határidők 

 az ingyenes tankönyvhöz való jogosultak körének adminisztrációs adatgyűjtése 

Kiválasztási elvek 

Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok csak olyan nyomtatott tanesz-

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

amelyeket jogszabály hivatalosan tankönyvvé nyilvánított. A nyomtatott taneszközön túl 

néhány tantárgynál egyéb eszközökre is szükség van (pl. tornafelszerelés, rajzfelszerelés 

stb.).  

Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező ta-

nulói taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei (illetve, ahol nincs munkakö-

zösség, ott az egyes szaktanárok) határozzák meg az iskola helyi tanterve alapján.  

A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat 

veszik figyelembe:  

 A taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének!  

 A taneszköz több éven át használható legyen.  

 A taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: új taneszköz használatát 

csak nagyon szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító esetben vezetünk be.  

 A taneszközök ára feleljen meg annak az összegnek, amelyet a magasabb jogszabály 

meghatároz.  

 A tankönyvek kiválasztásánál alapvető szempontnak tartjuk, hogy a felmenő évfolya-

mok tankönyvei, tematikájuk egymásra épüljenek. 
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 Az iskola tiszteletben tartja a pedagógus jogát a tankönyvek és a taneszközök kivá-

lasztására vonatkozóan a következő elvek érvényesülése esetén a lehetséges keretek 

között 

Tankönyvekre vonatkozóan: 

 segítse a kompetencia alapú oktatást 

 a kerettantervhez, illetve a helyi tantervhez igazodik 

 szakmai szempontból megfelel az oktatás szintjének 

 szerkesztése segíti a tanulást (a fontos ismereteket kiemelve tartalmazza) 

 sok szemléltető ábrát, illetve magyarázatot tartalmaz 

 szerepelnek benne a kultúrtörténeti vonatkozások 

 megfelel az életkori sajátosságoknak 

 esztétikus, nyelvhelyességi szempontból megfelelő 

 tartós, gyakori használatra készült 

 megfizethető 

 összhangban van a szakmai munkaközösség ajánlásával 

Taneszközökre vonatkozóan: 

 a kerettantervhez, illetve a helyi tantervhez igazodik 

 szakmai szempontból megfelel az oktatás szintjének 

 megfelel az életkori sajátosságoknak 

 könnyen előkészíthető a tanórára 

 munka-és balesetvédelmi szempontból kifogástalan 

 alkalmas tanulói kísérletek végzésére is 

 megfizethető 

 jól támogatja a kompetencia alapú képességfejlesztéseket 

A taneszközök kiválasztásának módja: 

A munkaközösségek felelőssége a tankönyvválasztás 

A tankönyvválasztás elsődlegesen a hivatalosan tankönyvvé nyilvánított tankönyvekből 

történik, megfelelő indoklással a nyomtatott taneszközökön a munkaközösségek döntenek 

szaktanári ajánlással, az igazgató beleegyezésével. 

A tankönyvrendelés végeleges elkészítése előtt az iskolának lehetővé kell tenni, hogy azt a 

szülők (nagykorú tanulók) megismerjék. A szülő (nagykorú tanuló) nyilatkozhat arról, hogy 

az összes tankönyvet meg kívánja-e vásárolni, vagy egyes tankönyvek biztosítását más módon 

(például: használt tankönyvvel oldja meg.  

A tankönyvrendelést és a taneszközök kiválasztását minden évben körültekintő gondossággal 

a legfrissebb információk, jogszabályok alkalmazásával kell elkészíteni. 
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Mindennapos testnevelés megvalósításának módja 

A Nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében az iskola a mindennapos testneve-

lést heti öt testnevelés óra keretében szervezi meg. A heti öt órából legfeljebb heti két óra a 

Nat Testnevelés és sport műveltségterületében jelzett sporttevékenységekre (úszás, néptánc, 

különféle sportjátékok, szabadtéri sportok), vagy az iskola lehetőségeinek és felszereltségének 

megfelelően különféle más sporttevékenységekre fordítható (hagyományos magyar történelmi 

sportok, mozgásos és ügyességi játékok, csapatjátékok). A heti két óra kiváltható továbbá 

iskolai sportkörben való sportolással, vagy a tanuló kérelme alapján sportszervezet, sport-

egyesület keretei között végzett sporttevékenységgel. 

A mindennapos testnevelés bevezetésére 2012 szeptemberétől került sor, felmenő 

rendszerben. Először a 2012/2013. tanévben 9. évfolyamos diákok számára kötelező jellegű. 

Iskolánk a 9-12. évfolyamon órarendi keretek között heti öt testnevelés órát biztosít. Mind-

ezek mellett a tanulók számára biztosítottak a délutáni sportfoglalkozáson való részvétel lehe-

tőségei. A tanulók saját döntésük alapján választanak legalább egy két órás foglalkozást a 

délutáni időszakban felajánlott lehetőségek közül. A választott délutáni sportfoglalkozásokon 

való részvétel kötelező, ezek a foglalkozások az értékelés és hiányzás tekintetében a kötelező 

órákkal megegyező megítélés alá esnek. 

Könnyített testnevelés, gyógytestnevelés 

Azokat a tanulókat, akik valamilyen szervi betegségük miatt normál testnevelés órán nem 

vehetnek részt, az iskolaorvos szakorvosi véleményre alapozva besorolja a megfelelő csoport-

ba; 

- könnyített testnevelés, 

- gyógytestnevelés A vagy B kategória 

- foglalkozás alóli teljes mentesítés. 

Intézményünkben a gyógytestnevelés foglalkozás órarendbe beépített órák keretében 

történik. A csoportok vegyes összetételűek, a tanulók nincsenek betegségtípusonként szétvá-

lasztva. 

A könnyített testnevelés csoportba sorolt tanulók normál testnevelés órán vesznek 

részt. A gyógytestnevelés -A kategóriába tartozó tanulóknak a gyógytestnevelés órák mellett 

normál testnevelés órákon is részt kell venniük, a betegségtípusnak megfelelő könnyítéssel. 

Ezeknek a tanulóknak a 3 gyógytestnevelés foglalkozás mellett 2 délelőtti alapórán kell részt 

venniük. 
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A gyógytestnevelés – B kategóriába sorolt tanulók a normál testnevelés óra alól felmentést 

kapnak.  

A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai 

Szabadon választható tantárgyra, illetve emelt szintű képzésre való jelentkezés 

A szabadon választható képzések lehetőségeit az intézményi óratervek rögzítik. A je-

lentkezéssel kapcsolatos szabályokat a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köz-

nevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet határozza 

meg (14-15.§). 

Ezzel összefüggésben a legfontosabb előírások: 

 Ha a tanulót – kérelmére – felvették a szabadon választott tanítási órára, az utolsó taní-

tási óra befejezéséig köteles azon részt venni. Erről a tényről a tanulót és a tizennyolc 

év alatti, továbbá a gondnokság alatt álló tanuló szülőjét írásban tájékoztatni kell. 

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

vábbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mint a kötelező 

tanítási órát. 

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

nuló a következő tanítási évben már nem kíván részt venni a szabadon választott taní-

tási órán, továbbá ha jelentkezni kíván a szabadon választott tanítási órára. 

 Az iskola igazgatója minden év április 15-éig elkészíti és közzéteszi a tájékoztatót 

azokról a tantárgyakról, amelyekből a tanulók választhatnak, továbbá tájékoztatást ad 

továbbá az érettségi vizsgára történő felkészítés szintjéről is. A tájékoztatónak tartal-

maznia kell, hogy a tantárgyat előreláthatóan melyik pedagógus fogja oktatni. 

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

kapcsolatos döntését. Az iskolának minden év május 20-áig fel kell mérnie, hogy a ta-

nuló milyen szabadon választott tanítási órán, továbbá melyik egyház által szervezett 

hit- és erkölcstan órán kíván részt venni. 

 A tanuló a tanév során egy alkalommal az igazgató engedélyével módosíthatja válasz-

tását. 

 Kiskorú tanuló esetén a tantárgyválasztás jogát a szülő gyakorolja. A szülő ezt a jogát 

attól az évtől kezdődően, amelyben gyermeke a tizennegyedik életévét eléri – ha a 

gyermek nem cselekvőképtelen –, gyermekével közösen gyakorolja. 
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Iskolánkban alkalmazott egyedi szabályok 

 Iskolánk a 11. évfolyamon az óraterveknél rögzítettek szerint biztosítja további közép 

vagy emelt szintű érettségi felkészítés lehetőségét. 

 Rendkívüli esetben a választás módosítására szeptember 15-éig, - az órarend ismereté-

ben - van lehetőség. A módosítást az igazgató engedélyezheti, írásbeli kérelem alap-

ján. 

 Tanév közben csak a szaktanár ajánlása alapján, és az igazgató engedélyével van lehe-

tőség a választott képzés módosítására. 

 A közép vagy emelt szintre felkészítő kiegészítő foglalkozások a jelentkezők létszá-

mának és az iskola éves szabad órakeretének alakulása függvényében indíthatóak. A 

kívánatos tanulói létszám csoportonként minimum 8 fő, ettől igazgatói mérlegelés 

alapján a tanulók javára az iskola eltérhet. Prioritás a kiegészítő foglalkozások kötele-

ző érettségi tárgyakból való biztosítása. 

Tanórán kívüli foglalkozások indítási elvei 

 A tanórán kívüli foglalkozásoknál a csoportok kialakítása a tanulók igénye, képessége, 

érdeklődési köre alapján történik. Az indítható tanulócsoportok száma – a rendelkezés-

re álló órakeret folyamatos változása miatt – évről-évre ismételten megállapításra ke-

rül, azt az intézményvezetés a tantárgyfelosztás ismeretében határozza meg. 

A csoportok megszervezése 

 A szaktanár az általános helyettesnél minden év szeptember 15-éig jelzi csoportindítá-

si szándékát. Leadja a jelentkezők névsorát, a foglalkozás elnevezését és céljainak rö-

vid leírását. Felzárkóztató foglalkozások indítására (korrepetálás) ettől eltérő időpont-

ban is lehet jelentkezni. 

 Az általános helyettes előterjesztésében az iskolavezetés dönt az indítható foglalkozá-

sokról, és azok óraszámairól. 

 A döntés során figyelemmel kell lenni arra, hogy a tanulói igények minél szélesebb és 

változatosabb körét tudjuk kielégíteni, a foglalkozások az egyes munkaközösségek 

között arányosan kerüljenek felosztásra. 

Tanulmányi kirándulás 

 A közösségépítés szempontjából kitüntetett szereppel bírnak az osztálykirándulások, 

tanulmányi kirándulások. Iskolánkban kívánatosnak tartjuk, hogy tanulóink az osztály-
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főnök irányításával évente legalább egy alkalommal elmenjenek kirándulni. Erre a cél-

ra az osztályok a tanév maximum 2 tanítási napját vehetik igénybe, abban az esetben, 

ha azon az osztály tanulóinak legalább 70%-a részt vesz. 

 Mivel költségvetésünkben az osztálykirándulások, nyári táborok, terepgyakorlatok 

megvalósítására nincs elkülönített forrás, az ezeken való részvétel nem lehet kötelező! 

A maradó gyerekek felügyeletét ebben az esetben az iskola ellátja. 

A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei 

Az osztályba sorolás elvei és rendje 

Az iskola évfolyamai osztályokra tagolódnak. Az osztályok örvényben előírt létszáma 

szakgimnáziumban 26-34 fő, szakközépiskolában 16-28 fő. 

Az idegen nyelv oktatása osztálybontással, csoportokban történik. A csoportokba sorolás 

szempontjai a választott nyelv, a nyelvi előképzettség és a választott haladási ütem. Az infor-

matika oktatása csoportbontásban, a számítástechnika termekben lévő gépek számához iga-

zodva történik. A matematika és magyar csoportbontásban oktatott tantárgy a nagy létszámú 

osztályokban, a személyi feltételek függvényében. A szakmai képzésekben 1 osztálykeretben 

általában 2 szakmát tanulnak a diákok, így a szakmák alapján automatikus a csoportbontás. 

További csoportbontások léteznek a szakmai gyakorlati képzésben. 

A 11-12. évfolyamon a nem kötelező tanórai foglalkozásokon a csoportbontás a tan-

tárgyválasztás, az ismeretszerzés szintjének (közép vagy emelt) megválasztása, a továbbtanu-

lási irány és a szabad tanárválasztás esetleges lehetősége alapján történik. Ezek a csoportok 

részben osztályokon, részben évfolyamokon belül szerveződnek. 

A Köznevelési törvény biztosítja a tanulóknak azt a jogot, hogy képességeiknek, ér-

deklődésüknek, adottságaiknak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljenek. Ezen felha-

talmazással élve iskolánkban a képesség szerinti csoportbontást nem tekintjük az egyenlő bá-

násmód követelménye megsértésének. 

A középszintű érettségi vizsgaleírását, vizsgakövetelményeit az érettségi 

vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet tar-

talmazza  
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Nyelvi előkészítő évfolyam a szakgimnáziumban 
2017/18-as tanévtől 

I. A képzés jogi háttere 

 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

 229/2012. (VIII. 28.) K. rendelet nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról, 

 az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet, és annak mellékletei 

 100/1997. (VI.13.) K. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról, 

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

II. A képzésbe történő belépés feltételei 

 Iskolai előképzettség: általános iskolai bizonyítvány 

 Szakmai előképzettség: ----- 

 Előírt gyakorlat: ----- 

 Egészségügyi alkalmassági követelmények: a szakma kerettantervben meghatározott 

feltételei szerint 

 Pályaalkalmassági követelmények: ----- 

 A beszámítható előzetes tanulmányok: ----- 

III. A képzés szervezésének feltételei 

Személyi feltételek: a 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletében meghatározott képesítéssel 

rendelkező pedagógusok 

Tárgyi feltételek: a kerettantervekben meghatározott feltételek alapján 

Óraszámok - 9. évfolyam 

Tantárgyak óraszám/hét 

Idegen nyelv  18 

Testnevelés és sport 5 

Informatika 3+1* 

Nyelv és kommunikáció 2** 

Matematika 2** 

Gépírás 2* 

Tanulásmódszertan 1* 

Osztályfőnöki 1 

Összesen 35 

 
*: Képességfejlesztés a helyi tantervben meghatározottak szerint: informatikából +1, gépírásból 2 és 

tanulásmódszertanból 1 óra került bevezetésre. 

**: Az általános iskolában tanultak szinten tartására, felzárkóztatásra szükséges matematikából, vala-

mint Nyelv és kommunikációból a heti 2 óra 
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10. évfolyamtól alkalmazandó óraszámok 

Informatika XIII. ágazat esetében 

 

Tantárgyak 10. évf. 11. évf. 12. évf. 13. évf. 

10-13. 

óraszám 

összesen 

14. évf. 

14. évf. 

óraszám 

összesen 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 556 - - 

Idegen nyelv 4 4 4 4 556 4 124 

Matematika 3 3 3 3 417 - - 

Történelem 2 2 3 3 345 - - 

Etika  -  -  - 1 31 - - 

Informatika 2 2 - - 144 - - 

Művészetek  - -  1  - 36 - - 

Testnevelés 5 5 5 5 695 - - 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 139 - - 

Kötelező komplex termé-

szettudományos tantárgy 
3 - - - 108 - - 

Ágazathoz kapcsolódó 

tantárgy: Fizika 
- 2 2 2 206 - - 

Kötelezően választható 

tantárgy: Érettségi tan-

tárgy, vagy Idegen nyelv, 

vagy Kémia, vagy Infor-

matika, vagy Szakmai 

tantárgy 

 - - 2 2 134 - - 

Pénzügyi és vállalkozói 

ismeretek 
- 1 - - 36 - - 

Érettségire épülő (fő) 

szakképesítés 
8 8 7 7 

(1045+453)  

1498 

31 961 

Érettségi vizsga keretében 

megszerezhető szakképe-

sítés 

3 4 3 3 - - 

Rendelkezésre álló órake-

ret/hét 
35 36 35 35   35  

Tanítási hetek száma 36 36 36 31   31  

Éves összes óraszám 1260 1296 1260 1085 4901 1085 1085 
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Ügyvitel XXV. ágazat esetében 

 

Tantárgyak 10. évf. 11. évf. 12. évf. 13. évf. 

10-13. 

óraszám 

összesen 

14. évf. 

14. évf. 

óraszám 

összesen 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 556 - - 

Idegen nyelv 4 4 4 4 556 4 124 

Matematika 3 3 3 3 417 - - 

Történelem 2 2 3 3 345 - - 

Etika  - -   - 1 31 - - 

Informatika 2 2 - - 144 - - 

Művészetek  -  - 1 -  36 - - 

Testnevelés 5 5 5 5 695 - - 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 139 - - 

Kötelező komplex termé-

szettudományos tantárgy 
3 - - - 108 - - 

Ágazathoz kapcsolódó tan-

tárgy: Földrajz 
- 2 2 2 206 - - 

Kötelezően választható 

tantárgy: Érettségi tantárgy, 

vagy Idegen nyelv, vagy 

Fizika, vagy Informatika, 

vagy Szakmai tantárgy 

 - - 2 2 134 - - 

Pénzügyi és vállalkozói 

ismeretek 
- 1 - - 36 - - 

Érettségire épülő (fő) szak-

képesítés 
8 8 7 7 

(1045+453) 

1498 

31 961 

Érettségi vizsga keretében 

megszerezhető szakképesí-

tés 

3 4 3 3 - - 

Rendelkezésre álló órake-

ret/hét 
35 36 35 35   35  

Tanítási hetek száma 36 36 36 31   31  

Éves összes óraszám 1260 1296 1260 1085 4901 1085 1085 
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Kerettanterv a kifutó szakközépiskolák számára 
A 2016/217-es tanévtől felmenő rendszerben kivezetésre kerül 

 

Tantárgyi struktúra és óraszámok  
(jelenleg már csak a 11. és 12. évfolyamon érvényes) 

 

Óraterv a kerettantervekhez – szakközépiskola 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 

Idegen nyelvek 3 3 3+2* 3+2* 

Matematika 3 3 3+2* 3+2* 

Történelem, társadalmi és állam-

polgári ismeretek 
2 2 3 3 

Etika     1   

Biológia – egészségtan   2 2 1 

Fizika 2 2 1   

Kémia 2 1     

Földrajz 2 1     

Művészetek   1     

Informatika 1       

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szakmai tárgyak órakerete, 

amelyből 1óra (szakmai irányú 

képzésre) szabadon tervezhető** 

6 7 8 11 

Szabadon tervezhető órakeret 4 4 (4) (4) 

Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35 35 

* A szabadon tervezhető órakeret terhére 

**A szakképzési kerettantervek alapján, ágazatonként különböző tartalommal. 
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Kerettanterv a szakközépiskolák 9–13. évfolyama számára 
Bevezetésre került a 2016/2017-es tanévben 

 

Célok, feladatok 
 

A szakközépiskolai képzés különös hangsúlyt helyez 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 kom-

petenciák fejlesztésének szolgálatába állítsa. 

A szakközépiskola további célja, hogy az egyes integrált tartalmakat hordozó művelt-

ségterületek segítségével érvényesítse a közismereti és szakmai tananyagok interdiszciplináris 

és problémaközpontú szemléletét és szervezését; valamint a tartalmak feldolgozása, elsajátítá-

sa során a köznevelési törvényben előírtaknak megfelelően érvényesüljön a Nemzeti alaptan-

tervnek a tanulásról és a tanulásszervezésről kialakított felfogása. 

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

meréséhez, megértéséhez, kezeléséhez szükséges tudásokat, képességeket is a mindennapi 

élet kontextusába helyezik, kiemelve ezzel a társadalmilag releváns, alkalmazható tudás fon-

tosságát. 

A szakközépiskola első három évfolyamán a szakképesítés megszerzéséhez szükséges 

közismereti képzés, valamint szakmai elméleti és gyakorlati oktatás folyik; további két évfo-

lyamon pedig érettségi vizsgára való felkészítő képzés. Utóbbi megteremti a középfokra ala-

pozott szakképzés, a felsőfokú továbbtanulás, a munkaerőpiacon történő előnyösebb elhe-

lyezkedés lehetőségét is.  

 

A közismereti képzés heti óraszámai a szakközépiskola 9.-11. évfolyamán 
 

A közismereti és szakmai órák aránya 

 

Területek 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 

Közismeret Kötött órák 15 óra 9 óra 6 óra 

Szabadon felhasználha-

tó órakeret 
3 óra 2 óra 3,5 óra 

Összesen 18 óra 11 óra 9,5 óra 

Szakmai 

elmélet és 

gyakorlat 

Kötött órák 14,5 óra 23 óra 23 óra 

Szabadon felhasználha-

tó 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 
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A közismereti órák eloszlása 

 

Tantárgyak 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 

Kommunikáció – ma-

gyar nyelv és irodalom 
2 óra 1+1 óra 0+2 óra 

Idegen nyelv 2 óra 2 + 1 óra 2+1 óra 

Matematika 2 óra 1+1 óra 0+1,5 óra 

Társadalomismeret 2 óra 1 óra – 

Természetismeret 3 óra – – 

Testnevelés 5 óra 2,5 óra 2,5 óra 

Osztályközösség-építő 

Program 
1 óra 0,5 óra 0,5 óra 

Felzárkóztatás 1 óra   

Összesen:  18 óra 11 óra 9,5 óra 
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Szakközépiskolai képzés  

érettségi vizsgára felkészítő (12–13.) évfolyamai   

I. A képzés jogi háttere 

 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törv. végrehajtásá-

ról, 

 az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet, 

 100/1997. (VI.13.) Korm.rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról, 

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

II. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 Iskolai előképzettség: szakmai vizsga bizonyítvány 

 Szakmai előképzettség: ----- 

 Előírt gyakorlat: ----- 

 Egészségügyi és pályaalkalmassági követelmények: ----- 

 A beszámítható előzetes tanulmányok dokumentálásának módjai: az érettségi vizsga 5. tan-

tárgyaként a korábbi szakiskolai végzettség kerül beszámításra. Ennek dokumentálása az ere-

deti szakmai vizsga bizonyítványával történik. 

III. A képzés szervezésének feltételei 
Személyi feltételek: a 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletében meghatározott képesítéssel 

rendelkező pedagógusok 

Tárgyi feltételek: a kerettantervekben meghatározott feltételek alapján 
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IV. A képzés óraterve nappali és esti rendszerű oktatásra  

 Nappali tagozat Esti tagozat 

Évfolyam/ Tantárgyak 12. 13. 12. 13. 

Magyar nyelv és irodalom  6+1 6+1 3+1 3+1 

Idegen nyelv  6 6+2 3+2 3+2 

Matematika  6+1 6+2 3+1 3+2 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek 
4+1 5 3 3 

Természetismeret 2 – 1 – 

Informatika  2 2 1 1 

Testnevelés és sport  5 5 – – 

Osztályközösség-építő program 1 1 – – 

Szabadon tervezhető órakeret (3) (5) (4) (5) 

Összesen 35 36 18 18 

 

 V. Értékelés 

A tantárgyi értékelésnél a szakmai munkaközösségek által megfogalmazott, elfogadott és 

a Pedagógiai Programban közzétett szempontok és formák a meghatározók. 

 A szaktanárok az óráikon írásban és szóban feleltetnek, beadandóra, önálló munkára 

osztályzatokat adnak. 

 A negyedéves (őszi) és háromnegyed éves (tavaszi) beszámolók során a szaktanárok 

írásban és (saját belátásuk szerint) szóban feleltetnek tanítási óráikon.  

 Az írásbeli beszámolók értékelésénél a Pedagógiai Programban leírt %-os értékhatáro-

kat használjuk. 

 A féléves és év végi vizsgákon írásbeli és (matematika kivételével) szóbeli vizsgarész 

is van, előre meghatározott ütemterv alapján.  

 Az év végi záró osztályzatot a szaktanárok, saját pedagógiai gyakorlatuk alapján a fent 

megjelölt osztályzatokból határozzák meg. 

VI. Tanulmányok alatti vizsgák: 

 A tanulmányok alatti vizsgák eljárási szabályait a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 

tartalmazza. Tanulmányok alatti vizsga lehet: osztályozó vizsga, javítóvizsga. 
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VII. Tantárgyak és témakörök 

- a jogszabályban megadott kerettantervek alapján 

VIII. Felhasználható tankönyvek jegyzéke 

A használandó tankönyveket az adott tanév aktuális tankönyvlistájáról választják ki a szakmai 

munkaközösségek. 
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Szakképzési Híd-program 

A variáció 

Célok, feladatok 

Az EU 2020 szerinti irányelveknek megfelelően a korai iskolaelhagyás arányát sikeresen 

mérsékelő oktatási formaként jelenik meg a közoktatásban a Hídprogramok szerinti képzés. 

A Szakképzési Hídprogramban a szakképző intézmények a lemorzsolódott vagy az iskolai 

kudarcok miatt lassabban haladó, de tanköteles korú vagy idősebb - általános iskolai végzett-

ség nélküli - fiatalokat képeznek. Elsődleges cél a későbbi foglalkoztathatóság érdekében a 

szakképzésbe történő bekapcsolódás biztosítása, de legalább a munkavállalásra felkészítés a 

rész- szakképesítés megszerzésének lehetőségének biztosításával. 

A Szakképzési Hídprogramban a képzés különös hangsúlyt helyez arra, hogy a tanítási-

tanulási folyamat megalapozza és továbbfejlessze a tanulók képességeit, motivációit az egész 

életen át tartó tanuláshoz; és ennek megfelelően az egész tanítási-tanulási folyamatot a szak-

matanuláshoz nélkülözhetetlen kompetenciák fejlesztésének szolgálatába állítsa. Emellett a 

közismereti program törekszik a NAT-ban megfogalmazott célok lehetőség szerinti teljesítés-

re. 

A Szakképzési Hídprogram további célja, hogy az integrált vagy hagyományos tartalmakat 

hordozó műveltségterületek segítségével érvényesítse a közismereti és szakmai tananyagok 

interdiszciplináris és problémaközpontú szemléletét és szervezését; valamint a tartalmak fel-

dolgozását. 

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

hez, megértéséhez, kezeléséhez szükséges tudásokat, képességeket is a mindennapi élet kon-

textusába helyezik, kiemelve ezzel a társadalmilag releváns, alkalmazható tudás fontosságát. 
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A Szakképzési Hídprogram program óraszámai 

 

A) rövidebb képzési idejű részszakképesítés mellett hosszabb közismereti képzés a jelentő-

sebb alapkompetencia-hiányokkal küzdő tanulóknak; 

A) Szakképzési Hídprogram óraterv rövidebb képzési idejű rész-szakképesítés oktatásához:  

   SZH/1. évfolyam heti 

óraszám (36 hét) 

 öf. gyak. 

3 hét 

 SZH/2. évfolyam heti 

óraszám (35 hét) 

 Közismeret  24    17 

 Szakmai elmélet és 

gyakorlat együtt 
 7,5  105  14,5 

 Összesen  31,5  105  31,5 

 8-10% szabad sáv 

(közismereti rész) 
 3  -  2 

 8-10% szabad sáv 

(szakmai rész) 
 0,5  -  1,5 

 Mindösszesen 

(teljes képzés ideje) 
 heti 35  -  heti 35 

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

lattal és szakmai szabad sávval együtt.) 

A Szakképzési Hídprogram közismereti óraszámai  

 

 Évfolyam/ Tantárgyak 1. év 2. év 

 Kommunikáció és anyanyelv   4   3 

 Élő idegen nyelv (angol, német)   4   3 

 Matematika   4   3 

 Társadalom és jelenkor-ismeret   3   2 

 Természetismeret   3   2 

 Alapvető munkavállalói és életpálya-építési modulok   1   1 

 Testnevelés és sport   2+3*   2+2* 

 Osztályfőnöki (osztályközösség- építő program)   1   1 

 Szabadon tervezhető órakeret: pl. informatika   2  - 

 Összesen   27   17 

*A közismereti rész szabad sávjának terhére 
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A legfontosabb - és minden évfolyamra értendő - a tanulói személyiség komplex fejlesztése, 

amelynek középpontjában az iskola, a tanulás, a közösség elfogadása áll.  

 

 Az Osztályközösség-építés (OKÉ) 

programban fejlesztendő kompetenciák 

 A NAT fejlesztési területeinek, nevelési céljai-

nak elemei 

 A) Kommunikációs kompetenciák   

 A kommunikációs készség fejlesztése, amely 

olyan társadalmi érintkezési forma, amely nélkü-

lözhetetlen az iskolai és az osztályközösség életé-

ben való aktív részvételhez. A fejlesztés hátteré-

ben az a törekvés húzódhat meg, hogy a tanuló a 

közösség tagjaival pozitív és eredményes interak-

ciókat folytasson, amely csökkentheti és tompít-

hatja az iskolai konfliktusok számát, az agresszi-

vitás mértékét. 

 Médiatudatosságra nevelés. 

Nemzeti és európai azonosságtudat - egyetemes 

kultúra. 

 Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, 

alkotása 

  

 Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, ér-

telmezése és alkotása. Ennek a területnek a fej-

lesztése kiemelkedően fontos, hiszen közismert, 

hogy a tanulók egy része az általános 

iskolai tanulmányok befejezését követően sem 

rendelkezik az ún. kapunyitogató kompetenciák-

kal, azaz nem tud írni és olvasni megfelelő mó-

don, így gyakorlatilag funkcionális analfabétának 

tekinthető. A megfelelő szintű beszéd(készség) 

hiánya lehetetlenné teszi a tanuló részvételét az 

osztályban történő, tanórákhoz kötött interakciós 

folyamatokban. Ennek a területnek egy másik 

komponense az olvasás, az írott szövegek megér-

tése, és esetenként írott szövegek létrehozása, a 

szövegalkotás is. Az egyéni szintű fejlesztési 

programok tervezésének alapját éppen ezen kom-

petenciák hiányának regisztrálása képezi. A szak-

tárgyi szintű fejlesztési tervek számára e program 

kulcsfontosságú információkat nyújthat. 

 Médiatudatosságra nevelés. 

Nemzeti és európai azonosságtudat - egyetemes 

kultúra.  

 B) Szociális kompetenciák   

 A szociális kompetenciák fejlesztése egyrészt a 

tanuló közösségben elfoglalt helyéről, az ott be-

töltött szerepéről szól, arról, hogy a program mit 

tehet a tanulói ön- és énkép pozitív irányú fejlesz-

tésében. A fejlesztés két irányban indulhat, egy-

részt erősítheti a tanulónak önmagáról mint tanu-

lóról alkotott 

önképét, ezen keresztül befolyásolhatja az iskolai 

(és az iskolán kívüli) tanulásról vallott elképzelé-

seit; másrészt módosíthatja a tanuló a közösségi 

emberről mint a közösség aktív tagjáról vallott 

nézeteit, elképzeléseit is. 

 Erkölcsi nevelés, szolidaritás. Testi és lelki 

egészség. 

Aktív állampolgárságra, demokráciára, honvéde-

lemre nevelés. 

 

Fenntarthatóságra - környezettudatosságra neve-

lés. 

 

Önismeret, társas kapcsolati kultúra. 

 

A hátránnyal élők segítése, önkéntesség elvének 

elfogadása. 
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 C) Tanulással összefüggő kompetenciák   

 A tanulással kapcsolatos kompetenciák részben 

a konkrét iskolai tanuláshoz kapcsolható és ott 

nélkülözhetetlen tényezők fejlesztésére helyezik a 

hangsúlyt (pl. a tanuláshoz szükséges források 

keresése és használata /könyvtár, internet), illetve 

különféle tanulási módszerek elsajátítására. Ezen 

a területen a különféle műveltségterületek szoros 

együttműködését kell megvalósítani. Másrészt 

fontos annak a felismertetése is, hogy a folyama-

tos tanulás a modern világban az egyik legfonto-

sabb és nem megkerülhető társadalmi integrációs 

tényező, amelynek elmaradása dezintegrálódást, 

elszegényedést, kirekesztettséget eredményezhet. 

 A tanulás tanítása. 

 

Önismeret, társas kapcsolati kultúra. 

 D) Alapvető életpálya- és karrierépítési, va-

lamint a munkavégzéshez kapcsolható kompe-

tenciák 

  

 Az életpálya- és karrierépítéshez szükséges 

kompetenciák fejlesztése elsősorban az iskolai 

éveket követő időszak folyamatainak megértését 

és azok tervezését segítheti elő (munka és magán-

élet, döntéshozatal az életút meghatározó pontjain 

stb.). Ennek első állomását azonban a jelen képe-

zi, azok az iskolai évek, ahol a tanulók a válasz-

tott szakma alapjait elsajátíthatják. Ennél az 

elemnél különösen fontos a közismereti és szak-

mai tárgyakat tanítók együttműködése, mert nem 

kerülhető meg a fejlesztés során az, hogy a tanu-

lók már az iskolai évek alatt a munkavégzéshez 

szükséges kompetenciákkal is megismerkedjenek. 

Ehhez - mint az eltérő területeken zajló „diák-

munkához” - nyújthat jelentős támogatást a köz- 

és szakismereti, valamint a szakmatanuláshoz 

kapcsolódó gyakorlati tantárgyak együttese. 

 Pályaorientáció, munkára nevelés. Gazdasági 

nevelés (munkaerő-piaci ismeretek) 

Családi életre nevelés (egészséges életmód, 

egészségtudatosság) 

Önismeret, társas kapcsolati kultúra (munkahelyi 

beilleszkedés) 

Az egyes kompetenciaterületek fejlesztése a tantárgyak és a tananyag sajátos elrendezése 

következtében minden évfolyamon elvégzendő feladat.  

 


