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A pedagógiai program legitimációja 

Előzmények 

 Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogszabályváltozásoknak meg-

felelve 2013. január 1-jén állami fenntartásba adta a Martfűi Damjanich János Szak-

képző Iskola, Gimnázium és Kollégiumot. 

 Az intézmény új fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ lett. 

 2015. július 1-jén a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ a Nemzetgazdasági Mi-

nisztérium által működtetett Nemzeti Szakképzési Hivatalhoz adta át fenntartásra az in-

tézményt, közvetlen fenntartója a Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum. 

 2018. áprilisától a fenntartó az Innovációs és Technológiai Minisztérium. 

 Az intézmény kollégiumának és menzájának, az iskolai közétkeztetésnek a működte-

tője: Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ. 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, és a nevelési-oktatási intézmé-

nyek működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 

31.) EMMI rendelet rendelkezéseinek megfelelően a Pedagógiai program felülvizsgá-

lata 2018. augusztus 31-éig megtörtént. 

 Az új tantárgyi programok a kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 

51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet és annak mellékletei alapján készültek, és 

felmenő rendszerben 2016. szeptember 1-jétől lépnek életbe. A helyi tantervek tartal-

mazzák a kifutó osztályok óraterveit is. 

A pedagógiai program hatálya 

 A Szolnoki Szolgáltatási SZC Damjanich János Szakképző Iskolája és Kollégiuma pe-

dagógiai programja 2018. szeptember 3-án lép hatályba. 

 A program egyaránt vonatkozik a székhely intézményre és a kollégiumi intézményegy-

ség működésére. Ugyanakkor szerkezetében elválnak a középiskolai, szakközépiskolai 

és kollégiumi alapfeladatok. 
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Felülvizsgálat 

 A pedagógiai program megvalósulását évente értékeli a tantestület (a tanév értékelésé-

nek részeként). A helyi tanterv órakeretbeli megfelelőségének vizsgálata évente törté-

nik. 

 A teljes program átfogó felülvizsgálata vagy a jogszabályi háttér változásával, vagy két-

évenként (legközelebb 2019. június hónapban) esedékes. 

 Aktuális módosítása, kiegészítése 2018. augusztus 31-én az előzetes véleményezési el-

járás után elfogadásra került. 

 A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el, és az igazgató jóváhagyása után a 

fenntartói jóváhagyással lép életbe, abban az esetben, ha a fenntartóra nézve többletkö-

telezettséggel jár. 

A program nyilvánosságának biztosítása 

Az iskola pedagógiai programja nyilvános, egy-egy példánya a következő helyeken minden 

érdeklődő számára megtekinthető: 

 az iskola könyvtárában, 

 az intézmény iskolatitkáránál, 

 az iskola honlapján. 
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Az iskola működésének általános jellemzői 
 

Intézményi adatok 

Az intézmény hivatalos neve: Szolnoki Szolgáltatási SZC Damjanich János Szakképző Isko-

lája és Kollégiuma 

Az intézmény rövidített neve: Szolnoki SZSZC Damjanich SZKI 

Az intézmény OM azonosítója: 203057 

Az intézmény székhelye: 5435 Martfű, Gesztenye sor 15. 

Intézmény típusa: többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény 

- szakgimnázium, szakközépiskola,  

- kollégium 

Évfolyamok száma: 9-14. évfolyam 

a.) Szakképzési Hídprogram 20 hónapos nappali rendszerű közismereti program 

b.) 9-11. évfolyamokon folyó nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (11. évfolya-

mon korábbi - kifutó - szakiskolai oktatás) 

c.) 9-12. évfolyamokon folyó nappali rendszerű szakgimnáziumi oktatás (11.-12. évfo-

lyamon korábbi - kifutó - szakközépiskolai oktatás) 

d.) 13-14. szakképzési évfolyamokon folyó nappali rendszerű elméleti és gyakorlati 

képzés 

e.) szakközépiskola 12-13. évfolyama: érettségi vizsgára felkészítő évfolyam nappali és 

esti munkarendben 

f.) felnőttoktatás esti munkarend szerint: érettségi utáni szakképzés; szakközépiskola 

Az intézmény alapítója és fenntartója: 

Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum 

Szolnok Béla király utca 4. 

Az intézmény jogállása: állami intézmény 

Törvényességi ellenőrző szerve: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
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Bevezető 
  Ahová hullt, azt a világot 

  Összemarkolja odalent 

   s széthulló rögökből virágot 

   értelmet és rendet teremt. 

    (Váci M.: Akác) 

Hazánkban az iskola a társadalmi élet fontos színtere, mélyreható, meghatározó nyomokat 

hagy a jövő nemzedékek életében. 

Iskolába mindenki járt és járni fog. Az iskola közügy, az iskoláról mindenkinek van véle-

ménye - lassan az az évtizedekig elképzelhetetlen gondolat is megvalósulhat, hogy az iskolát 

használók is megfogalmazhatják elvárásaikat, igényeiket. 

Az iskolák eddig sem voltak egyformák: különböztek hagyományaik, különböztek a tan-

testületeik, lehetőségeik csakúgy, mint az évről évre cserélődő, az Alma Mater falai között né-

hány évet eltöltő tanulók. 

Ha az iskola jól akarja betölteni szerepét, át kell élnie a változást, egyszerre kell őriznie 

hagyományait és formálnia kell a jövőt, így önmagát is. Jogos igény tehát az önmeghatározás: 

az igények felmérése, az értékek felmutatása, a feladatok meghatározása. 

A közoktatási törvény által előírtak, az eddig ismeretlen feladat elvégzése során sok kérdés 

felmerült, némelyikre nincs is válasz: a jövő rejti magában. Az elkészített program a további-

akban folyamatosan formálódni, változni fog. Bízunk abban, hogy elkészítése nem volt hiába-

való. 

Iskolánknak is alkalmazkodnia kell a környező világhoz, a társadalmi igényekhez a város-

unk adta feltételekhez. 

 Nem lehet új földeket  

 fölfedezni anélkül, 

 hogy a partok hosszú időre 

 ne tűnnének el szemünk elől. 

                      (André Gide) 
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Mottó: 

 

„Míg a szobrász a márványt formálja, addig az oktatás a lélek szobrásza” 
(Joseph Addison, 1711) 

 

A település és az iskola általános bemutatása 

Martfű Jász-Nagykun-Szolnok megye egyik legfiatalabb települése. 

A Tisza-kanyar mentén, a folyó bal partján, a megyeszékhelytől, Szolnoktól 20 km-re 

helyezkedik el a 442-es sz. közlekedési út mentén. Területe 22 km2, lakónépességének száma 

közel 7100 fő. A település kialakulásának szempontjából legnagyobb szerepe a Tiszának van, 

mely 3,5 km hosszúságban húzódik a város mellett.  

Az őskortól lakott hely volt. A közelben talált szarmata és honfoglalás-kori sírok is bizo-

nyítják, hogy a martfűi területek alkalmasak lehettek átkelésre, halászatra, letelepedésre.  

Az 1920-as évek végén a kedvező természeti adottságok felkeltették a cseh gyáros Bata 

figyelmét is, ki alkalmas gyártelepet keresett, hogy Magyarországon is megvethesse a lábát. Így 

esett választása a termékeny földjével és a lakosság jó közegészségügyi állapotával feltűnő vi-

dékre, Martfű-pusztára. A területen rendelkezésre állt a vasútvonal, a kövesút, a Tisza, mint 

vízi út és ipari segédanyag. A kedvező természeti adottságok az ipar centralizálódását segítet-

ték. A gyárváros felépülése mellett nagyon sok park, liget létesült, amelyek hozzátartoztak la-

kóhelyünk arculatához.  

Az idetelepült cipő-, növényolaj- és sörgyártás befolyásolta a település fejlődését, struk-

túráját, lakónépességének alakulását.  

A demográfiai mutatók egy gyorsan ívelő csúcs után az 1980-as évek vége óta lassú csök-

kenést jeleznek. A társadalmi, gazdasági változások kedvezőtlenül hatottak a foglalkoztatás 

helyzetére, a születések számának alakulására.  

Ezek a változások a közoktatás fejlődésére is hatást gyakoroltak és gyakorolnak napja-

inkban is.  

Az középfokú oktatás alakulása a településen 

A CIKTA Rt. vezetősége 1944 nyarán egy tanulóotthonos szakiskolát (tanonciskolát) ho-

zott létre, melyet a minisztérium engedélyezett. Ez az iskola még Tiszaföldvár-virághegyi anya-
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iskolához tartozott. 1944. szeptember 9-én elkezdte a munkát a CIKTA Rt. Cipőgyártó Szak-

iskola. A háborús front miatt a tanév félben maradt. Az újrakezdés 1945 szeptemberében volt 

a hároméves szakmunkás képzésben. 

Az államosítás után másfél éves tanulmányi idejű cipőgyártási iparostanuló iskola lett az 

intézmény, mely előbb az MTH 308. számú, majd a Könnyűipari 3. számú Iparostanuló Is-

kolája volt. Ebben az időben az úgynevezett II-es munkásszállót is használták tanteremnek és 

internátusnak. 

1953-ban a tanulmányi idő kétéves lett. A szakmunkás diákok aljazókra és felsőrész-készí-

tőkre tagolódtak. 1955-ben, az eredetileg felvonulási épületnek készült két földszintes interná-

tust használhattuk kollégiumnak és szolgálati lakásoknak. A képzési idő újból egységesen há-

roméves lett. Az intézmény a Könnyűipari Minisztérium felügyelete alatt működött 1957 – 73 

között. 

1960-ban indult be először a technikusképzés. 1962-ben vásárolta az iskola a bélatelepi 

üdülőhelyet. Az országban elsőként itt indították 1964-ben a cipőipari szakközépiskolai kép-

zést. (Szakközépiskola és 641. sz. Szakmunkásképző Intézet). 1965-ben megoldódott a tan-

műhely gondja is a Tisza Cipőgyár segítségével. Az 1970-es években indult be a "B" tagozatos, 

emelt szintű szakmunkásképzés, mely 3-3 nap elméleti és gyakorlati oktatást jelentett. 

Az 1973/74-es tanévtől a közvetlen felügyeletet a Megyei Tanács művelődési osztálya vé-

gezte. Ebben az évben készült el az új kétszintes iskolaépület, s ekkor kezdték itteni szakmai 

tanulmányaikat az algériai diákok. 1976-tól van cseh szakmai cseregyakorlata az iskolának 

(Gottwaldov - Zlín). Az 1976/77-es tanévben kaptuk meg a tornacsarnokot. 1985-ben szintén 

az országban először, újból technikusokat képzünk (Műszaki Szakközépiskola és 641. számú 

Szakmunkásképző Intézet). 

Újabb külföldi cseregyakorlattal bővítettük a szakmai képzés lehetőségeit (Szovjetunió - 

Leningrád, NDK - Weissenfels). 1988-tól az iskola fenntartója a martfűi Nagyközségi Tanács, 

1989-től Városi Tanács, 1990-től Martfű Város Önkormányzata lett. A Tisza Cipő Rt.-vel 

együttműködve profilt is bővítettünk (gumiipari képzés). A gazdasági élet visszaesése miatt 

1992-ben gimnáziumi képzést indítottunk be. (Gimnázium, Cipőipari Műszaki Szakközép-

iskola és 641. számú Szakmunkásképző Intézet). 1994-ben indítottunk először a végzett 

szakmunkásoknak két éves érettségire felkészítő osztályokat. 1996-tól az iskola neve megvál-

tozott: Martfűi Szakképző Iskola és Gimnázium. 1997-ben a tanműhely újabb költözésével 

együtt kezdtük el a négyéves szakmunkásképzést (2+2). A gumiipari szakképzés 1998-ban el-

sősorban a gumigyár csődje miatt megszűnt. A 2000. év is jelentős változást hozott a szakkép-

zésben: a tanműhely kikerült a Tisza Ipartelepről, és az iskolán belül kialakított helyre költözött. 
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A 2000/2001. tanévben a Városi Sportegyesülettel kialakított szerződés eredményeképpen ki-

emelten sportoló tanulók kerültek iskolánkba. Ugyanebben az évben szerezte meg intézmé-

nyünk az ECDL vizsgaközpont akkreditációját, valamint a felsőfokú akkreditált szakképzés 

megkezdésének lehetőségét is. 

Iskolánk a Magyar Millennium évében vette fel Damjanich János nevét, a szabadságharc 

hős tábornokának emléktábláját is felavatva. 

A szakmai képzésben, 2004-ben profilbővítést hajtott végre az intézmény, amely igen jóté-

kony hatással volt a beiskolázásra mind a szakközépiskolai, mind a szakiskolai osztályokban. 

Amíg csak a könnyűipari képzés (cipős, bőrdíszműves szakma) volt a képzési palettán, nehéz-

séget okozott az osztályok benépesítése. Nem voltak túl népszerűek ezek a szakmák, a diákok 

nem kívánták (csak igen kevesen) tanulni. 

A váltás óta a jelentkezők aránya megnőtt, különösen a szakközépiskolai osztályban magas 

számú a jelentkezés. Így a megfelelő létszámú osztályok indítására van lehetőség.  

Az új szakmacsoport szakmáinak képzéséhez szükséges tárgyi feltételeket az utóbbi évek-

ben sikerült megvalósítani, a különböző cégek szakképzési fejlesztési támogatásának köszön-

hetően. Szakmai kabinet, taniroda, pénztárgépterem és diákbüfé került kialakításra (épületrész 

átalakítással), valamint a berendezési tárgyak, szükséges tárgyi eszközök is rendelkezésre áll-

nak. A fenti fejlesztések a szakmai képzés elméleti és elméletigényes gyakorlati feltételeit se-

gítik.  

A szakmai profil bővítése, a tanulók szakmatanulási igényeinek további kielégítése érdek-

ében a 2008/2009-es tanévtől az informatikai szakmacsoport alapozása is felkerült a képzési 

palettára, melyben érettségi utáni képzésként a Szolnoki Főiskolával együttműködve felsőfokú 

szakképzés indítása is tervezett informatikai statisztikus és gazdasági tervező szakmában, és a 

kereskedelmi menedzser felsőfokú (2 éves) szakmák oktatása. Már működő képzésünk az érett-

ségire épülő kereskedelmi ügyintéző szakma (középfokú 1 éves) oktatása. 

A további változások újabb intézmény összevonást generáltak a településen. Ezért Martfű 

Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2007. (VI. 14.) határozata alapján a helyi 

Damjanich János Gimnázium Szakképző Iskola és Kollégium és a József Attila Általános 

Iskola az intézmények működési hatékonyságának növelése érdekében közös igazgatású intéz-

ményként 2007. szeptember 1-től létrejött a város többcélú, egységes oktatási intézménye, a 

Damjanich János Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium. 

Az egységes iskola négy tanév után ismét kettévált és 2011. augusztus 1-jétől külön műkö-

dik tovább az alap és középfokú intézmény. 2011 óta is változások következtek be a szakmaiság 

tekintetében: a 2012/2013-as tanévtől ismét képzésre oktatásra került a cipészképzés, a 
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2013/214-es tanévben a megújult OKJ-nek megfelelően bevezetésre került az eladó szakma, 

ebben az évben 2 területen is kiteljesedett az iskola képzése. Érettségire épülő szakképzések 

indultak: informatikai és ügyvitel ágazatban. A 2014/2015-ös tanévben ismét 2 új képzési forma 

került bevezetésre: a felzárkóztatásra szoruló tanulók érdekében Híd program, illetve számító-

gép-szerelő szakma. A 2015/2016-os tanévtől ismét új fenntartóhoz került az iskola, a Nemzet-

gazdasági Minisztérium irányítása alatti Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum részévé 

vált. 
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Az iskola szervezeti felépítése 
 

 

  Tagintézmény-vezető 

nevelési tagintézményvezető-helyettes 

szakképzésért felelős tagintézményvezető-helyettes 

gyakorlati oktatás-vezető 

közismereti munkaközösség-vezetők 

szaktanárok, osztályfőnökök, kollégiumi nevelők 

DÖK munkáját segítő tanár 

ifjúságvédelmi felelős 

szakmai munkaközösség-vezetők 

szakmai tanárok 

szakoktatók 

titkárság 

rendszergazda 

gazdasági iroda 

technikai dolgozók 
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Helyzetfelmérés, elemzés 

Az iskola tanulói - iskolahasználók köre 

 A középiskolában tanulók egy része a megye különböző településeiről jött, a bejáró tanulók 

aránya: 80%, a kollégisták aránya: 5% , a helyi tanulók aránya 15% körüli. 

 A tanulók szülei között nagyarányú a munkanélküliség, a leszázalékolás (rokkantnyugdí-

jas), alacsony iskolai végzettség, sok családra jellemző a hátrányos, halmozottan hátrányos 

szociális helyzet. 

 Sok tanuló csonka családban él, igen magas a nagycsaládosok aránya. 

 A régió gazdasági környezete meghatározza az iskolahasználók gazdasági, társadalmi hely-

zetét. 

 Az iskolahasználó családok, szülők többsége szakmunkás, illetve érettségizett felnőtt, de 

10-12%-ban az általános iskolai végzettséggel rendelkező szülők is jelen vannak. 

Az iskolahasználók (elsősorban a szülők) elvárásai: 

- adjon gyermeküknek szakmai végzettséget, vagy érettségi bizonyítványt; 

- tanulmányai során biztosítsa a nyugodt tanulás feltételeit; 

- biztosítson hasznos időtöltést a tanítási órákon kívül; 

- az idegen nyelvi, számítástechnikai képzés hangsúlyos legyen; 

- rendszeres sportolási lehetőséget biztosítson; 

- készítsen fel a továbbtanulásra, a munkába állásra, az életre; 

- biztosítsa a 2. szakma megszerzésének lehetőségét; 

- rugalmas átjárhatóság legyen az iskolai képzések között, illetve ráépüléseket biztosít-

son. 

Az iskola tantestülete, személyi feltételei 

Iskolánkban a közismereti és szakmai tantárgyakat felkészült, jó szakmai megalapozott-

sággal rendelkező pedagógusok oktatják. A nevelőtestület képzettsége a törvényi előírásoknak 

megfelelő. A tanári kar többségét a szakmai tárgyak és a készségtárgyak esetében főiskolai, a 

szakgimnáziumban egyetemi végzettségű pedagógus alkotja, nagy részük több diplomával, il-

letve pedagógus szakvizsgával rendelkezik. Az iskola pedagógusainak képzettségi mutatója 

rendkívül kedvező, mivel szakos ellátottság közel 100 %-os. 



 

12 
 

Az oktató-nevelő munkát a főállású dolgozók mellett részmunkaidős foglalkoztatottak 

és óraadók is segítik. A nevelőtestület életkori megoszlása kiegyensúlyozottnak tekinthető, a 

tapasztalt nyugdíjas és középkorú kollégák mellett sok a fiatal is. 

Az engedélyezett álláshelyek száma az oktatási struktúrának, és a gyermekek létszámá-

nak megfelelő, a beiskolázási adatok ismeretében azt a fenntartó évente felülvizsgálja. Az ok-

tatási intézmény dolgozói létszámukban és összetételükben alkalmasak a feladatok ellátására. 

Az aktuális demográfiai mutatók függvényében változó létszámra számíthatunk.  

A tanári karban a továbbképzések szervezetten, az 5 évre szóló továbbképzési program-

ban lefektetett elveknek, és az éves beiskolázási tervnek megfelelően zajlanak. Nevelőink rend-

szeresen vesznek részt pedagógus továbbképzéseken, másoddiplomás képzéseken, több Euró-

pai Uniós pályázatban és minősítési eljárásokban. 

A nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazottak létszámát 2011. évi CXC. 

törvény 61. §-a és 2. melléklet alapján állapítjuk meg, bevezetése a törvény nyújtotta lehetősé-

gek szerint fog történni. 

A szakképzés területén meglévő műszaki tanári és oktatói állomány végzettsége az adott 

szakmák tanítására megfelelő – szükség esetén további átképzések történhetnek. 

Az iskola tárgyi feltételei 

Az iskola épületei 

A középiskola U alakú épülete a Tisza-parttól nem messze, egy jól ápolt park közepén 

található. Az épület két egyszintes szárnya helyet ad az iskola kollégiumának, illetve a kabine-

teknek, valamint szaktantermeknek. A 2001 tavaszára befejeződött átalakítást követően ideköl-

tözött iskolánk tanműhelye, amelyben jelenleg a könnyűipari szakmák oktatása folyik. 

 Tantermeink száma: 24 ebből szaktanteremként működik: 5 informatika terem, 3 keres-

kedelmi kabinet, tanbolt és a taniroda. A kétszintes központi „C” épületben korszerűen felsze-

relt közismereti szaktantermek, büfé, testnevelés öltözők vannak a földszinten, az első és a má-

sodik emeleten pedig tantermek és szertárak, a könyvtár, a tanári szoba, a társalgó, az igazgatói 

és titkársági irodák találhatók.  

Tantermeink mellett szertárak, tanári szobák szolgálnak az eszközök elhelyezésére, a 

tanári felkészülésre.  

Tornatermünk mérete alkalmas a testnevelés órák lebonyolítására, a délutáni edzések és 

tömegsport foglalkozások lebonyolítására. Állapota miatt folyamatosan felújításra szorul, 

2014-ben a nyílászáró cserék történtek. A mindennapos testnevelés megvalósítása igényelte egy 
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tornaszoba kialakítását, mely szintén 2014-ben történt meg. Az újonnan kialakított tornaszoba 

kisebb csoportok testnevelésére, gyógytestnevelés órák tartására alkalmas. A tanulók rendelke-

zésére áll a kondiszoba is, folyamatosan bővülő eszközökkel. 

Az épületet körülvevő parkban szabadtéri sportolásra alkalmas létesítmények vannak: 

 salakos és bitumenes kézilabdapálya, felújításra szorul 

 futó és távolugró pálya 

Az iskolát körülölelő park a környezeti nevelés, a természet szeretetére, élvezetére nevelő szín-

tér, a fákon fészkelő madarak csicsergése nyugalmat, békességet áraszt.  

A 2004-es profilváltást követően a kereskedelem-marketing üzleti adminisztrációs szakmacso-

portos képzés tárgyi feltételrendszere is létrejött és állt az oktatás szolgálatába: 

 kereskedelmi kabinet  

 pénztárgépterem 

 taniroda 

 diákbolt 

 diákbüfé 

 vegyes kabinet vasműszaki cikkek és ruházati cikkek eladásához (2012), szétválasz-

tása 2017-ben történt meg 

 számítógép-szerelő kabinet (2013) 

Melegítőkonyhát üzemeltetünk, a diákok és dolgozóink étkezésének biztosítására, az ebédet 

és a vacsorát a közétkeztetést Martfű Város Önkormányzata által működtetett konyha szállítja 

ide.  

Tanműhelyünk 2001 tavasza óta az iskola területén működik. A képzés a bőrdíszműves  

és cipész műhelyben folyik. Az egyéb szakmák nem rendelkeznek tanműhellyel, az iskolai gya-

korlati tevékenység a szakmai kabinetekben zajlik. 3 kabinettel és 1 tanbolttal rendelkezünk a 

kereskedelmi marketing területén, illetve megfelelő felszereltségű szaktantermekkel az infor-

matika ágazatban. 

A tanítás tantermekben és szaktantermekben történik, melyek osztályok illetve kiscsopor-

tok foglalkoztatására alkalmasak. Berendezési tárgyaikat (padok, székek) folyamatosan frissít-

jük – a csere folyamatos. Szaktantermi felszereltségünk, eszközellátásunk átlagos, a megfelelő 

munkavégzést lehetővé teszik. Tornaterem, konditerem (megfelelő eszközökkel) áll rendelke-

zésre, az eszközparkot folyamatosan cseréljük, kibővítettük a gyógytestneveléshez szükséges 

eszközökkel. A testnevelés tantárgy és az informatika tantárgy tárgyi eszközeinek folyamatos 

karbantartása, cseréje szükséges. Rendelkezünk valamennyi közismereti és szakmai tantárgy 
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tanításához a törvényi előírásoknak1 megfelelő eszközökkel. Ugyancsak biztosított az oktató-

nevelő munkát, a szabadidős tevékenységeket segítő egységek törvényileg szabályozott felsze-

relése és eszközei. 

Könyvtár: az oktatást, a művelődést 36000 kiadvány (kézi könyvek, kötelező olvasmányok, 

szótárak, lexikonok, enciklopédiák, szépirodalmi művek), és közel 1000 elektronikus doku-

mentum (CD, DVD, videofilm) segíti. 

 a könyvállomány nyilvántartása és kölcsönzése számítógépen történik 

 a zenehallgatást Hifi torony (CD lejátszó, magnó, rádió), hanghordozós lemeztár (CD és 

DVD) teszi lehetővé. 

A tanulóknak lehetőségük van a könyvtárban is számítógépet használni, (internet, elektronikus 

adathordozók) 

  

                                                
1 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 
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NEVELÉSI PROGRAM 

Pedagógiai alapelveink 

Az iskola hitvallása: 

"Olyan nyugodt légkörű, barátságos, a hagyományait őrző és arra építő, alapfeladatait 

magas színvonalon ellátó egységes iskolát szeretnénk, ahol a szülő, a pedagógus és a gyermek 

együttműködése által biztosítható az egyéni képességek kibontakoztatása és a tanulók szemé-

lyiségének fejlesztése."  

Pedagógia alapelvünk, hogy: 

 Iskolánk nevelő-oktató munkájában a demokratizmus, a humanizmus, az egyén tisztelete, 

a lelkiismereti szabadság, a személyiség fejlődése, az alapvető közösségek (család, nemzet, 

az európai nemzetek közösségei) együttműködésének kibontakoztatása, a nemzetek, nem-

zetiségi, etnikai csoportok és a nemek egyenlősége, a szolidaritás és a tolerancia értékei 

hatják át a tanítási-tanulási folyamatokat. 

 Alapvető jelentőséget tulajdonítunk a kulcskompetenciák kialakításának, minden segítséget 

megadunk ahhoz, hogy tanítványaink elsajátítsák az élethosszig tartó tanulás alapjait, vala-

mint a folyamatot megkönnyítő képességeket, készségeket, és kompetenciákat: a szövegér-

tési-szövegalkotási, matematikai-logikai, idegen nyelvi valamint az infokommunikációs 

technológiákat. 

 A nevelés két alapvető tényezője: a pedagógus és a tanuló egyenrangú félként vesz részt a 

folyamatban, közöttük aktív kapcsolat van. 

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

hogy a nevelés során biológiai, fiziológiai, pszichológiai és társadalmi törvényszerűségek 

hatásával kell számolnunk. 

 Az iskola valamennyi dolgozója és tanulója kölcsönösen tiszteletben tartja egymás emberi 

méltóságát. 
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 Minden iskolai tevékenységünket -  az oktatás és nevelés terén egyaránt - a gyermekek okos 

szeretete hatja át. 

 Iskolánk a fiatalokat felkészíti az önálló ismeretszerzésre és önművelésre, ennek feltétele a 

tanulási képességek és szilárd alapképességek kialakítása. 

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

gyakorlatot honosítjuk meg, mely életszerű helyzetek teremtésével alkalmat nyújt konkrét 

élmények és tapasztalatok gyűjtésére. 

 Az egyéni szükségletek szerint megfelelő feltételeket nyújtunk gyermekeinknek a tanulási 

esélyegyenlőség megteremtéséhez. 

 A kompetencia alapú oktatás során az ismereteket-készségeket és attitűdöket kölcsönhatás-

ban fejlesztjük. 

 Iskolánk segíti a világban való eligazodást az idegen nyelvek oktatásával. 

 Az általános társadalmi modernizációt követve lépést tartunk az informatikai forradalom-

mal. 

 A nevelési-oktatási folyamatokban következetes „emberléptékű” követelményeket támasz-

tunk. 

 Segítünk diákjainknak észrevenni és értékelni a jót – megelőzni és felismerni a rosszat. 

 Törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak és helyes 

formáinak kialakítására. 

 Reális önismeret és életszemlélet kialakításával segítjük a megfelelő továbbtanulási irány, 

illetve pálya kiválasztását. 

 A kommunikációs- és viselkedéskultúra elsajátíttatásával kialakítjuk a tárgyi és személyes 

világunkban való eligazodás képességét. 

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

tünk megismerésének és megóvásának igényét. 

 A NAT valamennyi műveltségi területe szolgálja a kulcskompetenciák fejlesztését: a ma-

gyar nyelv és irodalom, az élő idegen nyelv, a matematika, az ember és társadalom, ember 

a természetben, földünk-környezetünk, művészetek, az informatika, az életviteli és gyakor-

lati ismeretek, testnevelés és sport. A műveltségi területek keretein belül közvetítse a nem-

zeti kultúra értékeit. 
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 Nyújtson a tanulóknak szilárd ismereteket, az oktatás általánosan művelő szakmában, ké-

szítsen fel az érettségire és a továbbtanulásra, és biztosítva a szakmai ismeretek elsajátíta-

tását. 

 Fejlessze a tanulók képességeit, továbbfejlessze a tehetséges tanulók képességeit. 

 Az iskolai nevelőmunkában a társadalmilag elfogadott értékeket közvetítse és terjedjen ki 

a fejlesztés az egész személyiségre 

 Az emberi, társadalmi kapcsolatokra való felkészítés terén a közéleti szereplésre és a társa-

dalmi beilleszkedésre is fordítson figyelmet. 

 Környezetünk és a világ változásait figyelembe véve következetesen neveljen az egészséges 

életmódra. 

 Az adott lehetőségekhez mérten készítse fel a tanulókat a munkahelyi helytállásra, a terme-

lésben való részvételre. 

 Az iskolában folyó nevelés jellege társadalomközpontú és folyamatszemléletű legyen. 

Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka pedagógiai céljai 

Pedagógiai tevékenységünk célja mindazoknak az intellektuális és emberi – erkölcsi érté-

keknek a kialakítása tanítványainkban, amelyek birtokában úgy tudják egyéni boldogulásukat 

megteremteni, hogy az egyben a szűkebb és tágabb közösségük javát is szolgálja. 

Célunk a nevelésben:  

 A múltbéli értékek megőrzése  

 A szakmai képzés megtartása, továbbfejlesztése, figyelembe véve a központi előírásokat 

 Az informatika oktatás prioritásának megőrzése 

 Az idegen-nyelv tanításának előtérbe helyezése 

 A testnevelés, az egészséges életmódra nevelés nagyobb hangsúlyozása  

Az intézményünk a kompetencia alapú oktatás bevezetésével az alábbi célokat kívánja 

megvalósítani: 

 a sikeres munkaerőpiaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás 

megalapozását szolgáló képességek fejlesztése, 

 kompetencia alapú oktatás elterjesztése, 
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 a kompetencia alapú oktatás megvalósításához illeszkedő módszertan széleskörű megis-

merése és megvalósítása, 

 a nevelőközösség módszertani kultúrájának fejlesztése, 

 a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése, 

 az esélyegyenlőség érvényesítése, 

 újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetése, 

 szegregációmentes együttnevelési környezet kialakítása, 

 egyéni fejlesztési tervek készítése, 

 digitális írástudás elterjesztése. 

A kompetencia alapú oktatás célja az, hogy a gyermekek a mindennapi életben hasznosít-

ható tudással rendelkezzenek – nem lemondva az ismeretek elsajátításáról, - vagyis „ismere-

tekbe ágyazott képességfejlesztés” megvalósítására törekszik. Kompetencia alapú fejlesztésen 

a készségek, képességek fejlesztését, az alkalmazásképes tudást középpontba helyező oktatást, 

és a műveltségterülethez tartozó attitűd formálását és az egész életen át tartó tanuláshoz szük-

séges tanulási képességek elsajátításának fejlesztését értjük. Iskolánkban az alapképességek és 

készségek fejlesztése a következő területeken kerül előtérbe: 

 szövegértés-szövegalkotás, 

 matematikai-logika, 

 szociális, életviteli és környezeti, 

 idegen nyelvi, 

 IKT kompetencia területeken. 

A kompetencia alapú fejlesztés előnye, hogy segíti a különböző fejlettségi szinten levő 

gyermekek közötti különbségek csökkentését úgy, hogy a hátrányokkal rendelkezőket felzár-

kóztatja. Az új módszerek, technikák alkalmazásával a tanulók olyan képességei is fejlődnek, 

mint a kommunikációs képesség, vitakészség, együttműködés, tolerancia, a másság elfogadása. 

A kompetencia alapú oktatás során a tantárgyi ismeretanyag átadása mellett fontos szempont a 

gyermek személyiségfejlesztése és az alkalmazóképes tudás megszerzése. 

Alkalmazható módszerek: 

 differenciálás – egyéni képességek szerint, 

 rendszeresség, 

 kutatószemlélet – kérdésfeltevés, 

 tanulási folyamat irányítása, 

 tevékenykedtetés, 

 differenciált értékelés (minősítő és fejlesztő értékelés, árnyalt értékelés), 
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 saját tanulási folyamat és tevékenység, 

 konfliktus-kezelés. 

 tanulói megismerés (motiváció, attitűd), 

 drámapedagógia-szerepjáték, 

 szituációs játékok, 

 gondolkodás és cselekvés egymásra építése, 

 felfedeztető tanítás-tanulás, 

 problémaközpontú tanítás, 

 vita, 

 interjú, 

 magyarázat, szemléltetés, megbeszélés, versenyek, 

 kooperatív tanulási technikák alkalmazása, 

 csoportmunkák, 

 projektek, 

 integráló tanulás, 

 KIP-módszer. 

A megvalósítandó szocializációs célok: 

 önvezérlő képesség kialakítása (a belső igények és külső elvárások összehangolása), 

 a realitásérzék képességének kialakítása, 

 racionalitás (az elfogadott normákat képes megindokolni), 

 kreativitás képessége (magatartási normarendszerének önálló továbbfejlesztése), 

 szociális extenzivitás (a csoporton belüli magatartási normákat képes generálisan alkal-

mazni), 

 relativitás (képes választani, tájékozódni a különböző normák között). 

A kollégium célkitűzése: 

 A kollégisták tudásának gazdagítása, képességeik kibontakoztatása, az önművelésre való 

igény kialakítása, műveltségük gyarapítása. 

 A kollégista felkészítése a közösséggel való pozitív viszony, a harmonikus társas kapcso-

latok és az együttműködés kialakítására. 

 A tevékenységek tartalma és szervezettsége segítse elő a tevékeny, cselekvő ember ki-

bontakozását, az érzelmi élet gazdagítását, az akaraterő fejlesztését. 

 Az egészséges és kulturált életmód, a szokások, az értékkel történő azonosulás kialakí-

tása. 
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 A demokrácia működtetésének szabályaival a diák-önkormányzati munka váljék a de-

mokratikus joggyakorlat színterévé, segítse a helyes kritikai szellem kialakulását, az ön-

állóság erősödését, az érdekek érvényesítését. 

 A kollégisták segítése a választott, a reális életpályára való alkalmasság kialakításában.  

A célok megvalósításának minőségi biztosítékai: 

 Az iskola hagyományosan nevelésközpontú. 

 Különböző iskolatípusok jól megférnek együtt. 

 Együttműködésre, megújulásra kész tantestület van. 

 Jók a feltételek a számítástechnika, az idegen-nyelv oktatás és szakmai képzés területén. 

 Sok gyenge előképzettségű tanulót juttatunk el céljai megvalósításához. 

 Iskolánk otthonos, szép környezetben van. 

 A városban jól kiépített infrastruktúra segíti munkánkat. 

Az iskolánkban folyó nevelő - oktató munka pedagógiai feladatai 

 felkészíteni az érettségi vizsgára, a szakmai vizsgára, a felsőfokú tanulmányokra, az élet-

hosszig tartó tanulásra, 

 elősegíteni a felkészülést a munkába állásra, 

 nevelni az anyanyelv igényes használatára, 

 fejleszteni az idegen nyelven történő kommunikációs igényt, illetve az ehhez szükséges 

képességeket. 

Kiemelt feladatunk: 

 a természeti és az épített környezet védelmét, az egészséges életmód értékeinek elfoga-

dását célzó szemlélet kialakítása, 

 a matematikai és természettudományos kompetenciák fejlesztésével hozzájárulni a ter-

mészettudományos gondolkodás fejlődéséhez, 

 a digitális kompetenciák fejlesztése, amellyel hozzájárulunk az önálló kommunikáció ké-

pességének kialakulásához, a digitális eszközhasználat színvonalának fejlődéséhez, 
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 a diákok további boldogulását biztosító hatékony, tanulási módok kialakításának előse-

gítése, 

 felkészíteni a tanulókat a felelős, aktív állampolgári szerepre, 

 figyelembe venni a tanulók életkori sajátosságait, életkorhoz és az egyéni érettséghez 

igazítva optimalizálni terhelésüket, 

 személyre szóló fejlesztésre törekedni, támaszkodni a tanulók érzelmi intelligenciájára, 

képzeletére, támaszkodni kreativitásukra, tudatosan előremozdítani ezek fejlesztését, 

 felkészíteni a tanulókat arra, hogy az iskolából folyamatosan változó világba lépnek, ahol 

szembesülniük kell a kultúraváltás és a globalizáció jelenségeivel, kihívásaival. 

Az iskolánkban folyó nevelő - oktató munka pedagógiai eljárásai 

Feladatunk a különböző kompetenciák fejlesztése, ennek sikeressége érdekében a kö-

vetkező eljárásokat alkalmazzuk: 

 mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, 

 megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait, 

 a drámapedagógia eszköztárának alkalmazásával megvalósítjuk, hogy tanulóink értelmi 

és érzelmi intelligenciája elmélyüljön és gazdagodjon, 

 az értékelés és önértékelés képességét fejlesztjük, tudatosítjuk az együttműködés értékét 

a családban, a társas kapcsolatokban, a barátságban, a csoportban, 

 a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempontnak tekintjük az életkori jel-

lemzőket,  

 törekszünk a tanulók kreativitásának fejlesztésére, az írásbeliség és a szóbeliség egyen-

súlyára, a diákok egészséges terhelésére, az érési folyamatuk követésére, személyre 

szóló, fejlesztő értékelésre, 

 megismertetjük és gyakoroltatjuk a gyerekekkel a helyes magatartásformákat,  

 megalapozzuk a tapasztalati ismereteket, a felfedezés lehetőségét biztosítjuk, a differen-

ciált fejlesztést előtérbe helyezzük, a művészeti, a gyakorlati és a közismereti készségek 

fejlesztését egyensúlyba helyezzük,  
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 fokozatosan kialakítjuk,bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanu-

lási technikákat és a tanulásszervezési módokat, 

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

kísérlet, új információs és kommunikációs technikákat alkalmazó anyaggyűjtés, model-

lezés, szerepjáték stb.) építünk a tanulók kíváncsiságára és a rendszerezett ismeretek 

iránti igényükre, 

 a szocializációs folyamatokat segítjük elő azzal, hogy az érzelem, az értelem és a cselek-

vés összefüggését tudatosítjuk, az erkölcsi meggyőződés és az erkölcsi cselekvés kívána-

tos összhangját felismertetjük, az állampolgári ismeretek gyakorlati értelmezésével a 

mindennapi életvitellel összefüggő praktikus tudást nyújtunk, 

 biztosítjuk, hogy a tanulók a megszerzett tudásukat valóságos feladatok, problémák meg-

oldásában, konfliktusok kezelésében is alkalmazzák, döntésképességüket szervezett gya-

korlatokban és spontán élethelyzetekben is érvényesítsék, 

 az iskolában folyó nevelő – oktató munka ellenőrzését a minőségbiztosítási rendszerben 

meghatározott rend szerint, funkciójuknak megfelelően végezzük el a diagnosztikus, a 

formatív és szummatív méréseket. 

Az iskolánkban folyó nevelő - oktató munka pedagógiai eszközei 

 minden gyermek számára biztosítunk képességeinek, érdeklődésének illetve távolabbi 

céljainak megfelelő programokat, tevékenységi formákat, 

 a tanulási stratégiák megválasztásában és a taneszközök használatában kitüntetett szem-

pont számunkra az életkori jellemzők figyelembe vétele, 

 személyes példamutatással neveljük gyermekeinket toleranciára, a másság elfogadására, 

empátiára, az emberi jogok tiszteletben tartására, 

 a mentális képességek céltudatos fejlesztésével, az önálló tanulás és az önművelés meg-

alapozását, gyakoroltatását kívánjuk elérni, 

 az iskolai tanulás folyamatában a gyakorlatközpontúság, az életvitelhez szükséges alkal-

mazható tudást gyarapítjuk, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztését érvényesítjük, 

 megismerjük és alkalmazzuk a szociális, életviteli és környezeti kompetencia fejleszté-

sére kidolgozott tanulói és tanári eszközrendszert,  
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 a diagnosztikus és formatív mérések mérőeszközeit iskolai szinten készítjük el, illetve 

választjuk ki, a szummatív tesztek elkészítéséhez megyei illetve országos standardizált 

mérőeszközöket alkalmazunk, 

 nevelési célzatú (nyílt és zárt) csoportfoglalkozásokat szervezünk a nevelési problémák 

megbeszélésére, kezelésére, 

 a nevelési - oktatási eljárások pedagógiai eszközeit a kooperatív technikákkal ötvözzük: 

a meggyőzés, a felvilágosítás, a tudatosítás módszerei, a tevékenység megszervezésére, 

valamint a magatartásra ható módszereket alkalmazzuk. A felsoroltak részletes kidolgo-

zására a Pedagógiai Program Értékelés fejezetében került sor. 

A pedagógusok feladatai 

 A pedagógusok általános működési feladatait /ügyeleti rend, ügyviteli feladatok, rendez-

vényszervezés, tanórán kívüli feladatok. stb./ az iskola színvonalas működéséhez szüksé-

ges mértékben olyan módon határozzuk meg, hogy a tantárgyi szakmai munka elsődle-

gessége és eredményessége mellett biztosítsuk a tanulók személyiségének optimális fej-

lődését, és az iskola általános működési biztonságát is garantáljuk. 

 Minden pedagógusi munkamegosztás elvi alapja az arányosság. Az iskola vezetője fele-

lős ezért, hogy a mindenkori oktatási létszámnak megfelelően olyan módon hozza létre a 

pedagógus munkaköröket és az adott munkakörökhöz olyan mértékben határozza meg az 

oktatási nevelési általános működtetési feladatokat, hogy azok egymással, az oktatási lét-

számmal egységes arányban legyenek és biztosítsák a meghatározott feladatok minőségi 

megoldásának lehetőségét. 

 Minden pedagógus alapvető munkaköri kötelessége az iskolai munka zavartalanságát, 

eredményességét, a pedagógiai programokban rögzített célok elérését biztosító feladatok 

teljesítése. A fentiekre a nevelőtestület minden tagját a kiadott törvény, a rendeletek, uta-

sítások és az iskola valamennyi vezetője kötelezheti, illetve utasíthatja. 

Tételesen: 

 a tantervek végrehajtása, 

 a pedagógiai etika írott vagy íratlan törvényeinek betartása, 

 a problémák megbeszélésének kulturált, megfelelő hangnemben történő megbeszélése ta-

nulóval - szülővel - kollégával - vezetővel egyaránt; 
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 az egészség, testi épség megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, azok elsajátításáról 

meggyőződik; 

 a szükséges intézkedéseket megteszi, ha észleli, hogy a gyermek balesetet szenved, vagy 

ennek veszélye fennáll; 

 a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos tevékenységeket megszervezi, 

 a megelőzésével kapcsolatos ellenőrzési tevékenységeinek eleget tesz, 

 a tanulók iskolán kívüli rendezvényein, tanulmányi kirándulásokon a tanulók balesetei-

nek megelőzése érdekében a szükséges tennivalókat megteszi; 

 a védőóvó előírásokat betartja és betartatja bombariadó esetén, gondoskodik az illetékes 

szervek értesítéséről, az intézmény gyors és szakszerű kiürítéséről; 

 kulturált viselkedés, öltözködés / ünnepélyeken a közösség íratlan törvényének betartása/ 

ünnepélyeken a közösség döntése által meghatározott öltözködés. 

Szaktanár feladatai, szaktárgya körében: 

 Közre kell működnie a teljesítménymérésben. A mérést és az eredmény értékelését a 

munkacsoport-vezető útmutatásai alapján szükséges elvégeznie. 

 Év elején a követelményeket, a mérések eredményét figyelembe vevő, képességek fej-

lesztését célzó időtervet (tanmenetet) készít. Közreműködik a követelményrendszer ki-

próbálásában és korrekciójában. 

 Részt vesz a gyengébb képességű tanulók felzárkóztatásában szintúgy, mint a szaktárgya 

körében kimagasló teljesítményt mutató tanulók tehetségnevelésében. 

 Közreműködik a szaktárgyával kapcsolatos szabadidős programokban, versenyek lebo-

nyolításában, a tanulók versenyeztetésében. 

 Szaktárgyával kapcsolatosan szorgalmazza a tanulók körében a különféle kommuniká-

ciós csatornákon keresztül történő informálódást és önművelődést. 

 Valamennyi tantárgyi tanulást irányító pedagógusnak törekednie kell, hogy a gyerekek-

ben kialakítsa a tárgyával kapcsolatos értékőrző, később értékteremtő attitűdöt. 

 A szaktárgyi tanulás irányítása mellett valamennyi pedagógusnak minden lehetséges 

helyzetben kötelessége: 

- a kulturált, illemtudó viselkedésre szoktatás, 

- az iskolai és az iskolán kívüli környezet tisztaságának megőrzése és védelme, 
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- a szakszerű ügyeletellátás. 

 A tanulók felméréseit, dolgozatait 1 évig megőrzi. Adminisztrációs munkája (naplóbe-

írás) naprakész. 

 Gondoskodik arról, hogy a tanulóknak megfelelő számú érdemjegye legyen. Folyama-

tosan tájékoztatja a szülőket a tanulók haladásáról. 

 Az érdemjegyek beírása a digitális naplóba a szaktárgyat tanító pedagógus kötelessége. 

Az ellenőrző könyvek ellenőrzése – a pedagógiai program útmutatásai alapján - az osz-

tályfőnök feladata. 

 A szintezett követelményrendszer alapján humánus, megalapozott, értékálló osztályza-

tok kialakítására törekszik. 

 A szaktárgyat tanító pedagógusnak jelen kell lennie a közös fogadóórákon, minden is-

kolai szintű eseményen. 

 A munkaköri leírásban nem szabályozott kérdésekben az iskolai alapdokumentumok-

ban (SZMSZ, Házirend, Pedagógiai Program) leírtaknak megfelelően jár el.  

Ügyeletes tanárként feladatai: 

 baleset- és vagyonvédelem az ügyeleti beosztás alapján kijelölt területen, 

 megakadályozza a dohányzást, 

 ügyeleti idő: 7.30-tól a 8. óra megkezdéséig 

Az osztályfőnökök feladatai: 

 Az osztályfőnököt az igazgató jelöli ki. Munkáját az iskola nevelési és oktatási terve, 

valamint az iskolai munkaterv alapján végzi. Felelős vezetője az osztály közösségének. 

Feladata a tanulók személyiségének alapos, sokoldalú megismerése, differenciált fej-

lesztése, közösségi tevékenységük irányítása, öntevékenységük és önkormányzó képes-

ségük fejlesztése. Munkájában támaszkodik a diákönkormányzat vezetőségére, segíti és 

figyelemmel kíséri tevékenységüket. Együttműködik az osztályban tanító szaktanárok-

kal. 

 Végzi az osztályával kapcsolatos adminisztrációs feladatokat, vezeti az osztálynap-

lót/digitális naplót, az anyakönyvet, a tanulók ellenőrzőit. 
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 Meghatározott időközönként (2 havonta) ellenőrzi a tanulók ellenőrző könyvébe való 

beírásait. Nyilván tartja a tanulói hiányzásokat, szükség esetén a szülővel és az iskola-

vezetéssel egyeztet. 

 Vezeti az osztálya osztályozó értekezleteit, és itt értékeli az osztálya helyzetét, nevelt-

ségi szintjét, magatartását, tanulmányi helyzetét. 

 A tanulóknak ismerteti a házirendet, a rendelkezésre álló segédanyagok felhasználásá-

val tűz- és munkavédelmi oktatást tart. Bombariadó esetén az intézményben elfogadott 

intézkedési rend alapján tevékenykedik. 

 Tájékoztatja a tanulókat az őket érintő kérdésekről, vezetője utasításai alapján informá-

ciókat gyűjt a tanulóktól (pl.: tankönyv ingyenesség, fakultációválasztások, érettségire 

való jelentkezés). 

 Az osztályfőnök kötelessége a szülőkkel való kapcsolattartás, ezen belül: 

- a pedagógiai program rendelkezéseinek megfelelően szülői értekezleteket tart, 

- a szülőket tájékoztatja gyermekük iskolai teljesítményéről, előmeneteléről, az ak-

tuális feladatokról, iskolai rendezvényekről, 

- feladata a szülői szervezetek felépítésének megismertetése a szülőkkel, illetve gon-

doskodik arról, hogy a szülők szavazás útján megválasszák az osztályt képviselő 

szülői munkaközösség (SZMK) tagjait, 

- kapcsolatot tart a szülői egyesület képviselőjével. 

 Fogadóórát a munkatervben meghatározott rendben tart. 

 Az osztályfőnöknek rendszeresen figyelemmel kell kísérnie osztályának tanulóit a tan-

tárgyi és nem tantárgyi tanulási folyamat során. Törekednie kell arra, hogy jelen legyen 

azokon az eseményeken, melyeken tanulóiknak többsége is részt vesz. Az osztályfőnö-

köknek lehetőségük van az osztályuk tanítási óráit látogatni. Információszerzési és 

konfliktus megoldási céllal kapcsolatot tart és együtt működik a szaktanárokkal. 

 Igazolt mulasztást engedélyezhet a házirendnek megfelelő mértékben. 

 Koordinálja az osztály szabadidős foglalkozásait. Szervezi a közművelődési intézmé-

nyekbe való látogatásokat. 

 Nyomon követi a tanulók fejlődését, tevékenységét és konfliktusait a szülői házban és 

a kortárscsoportban. 

 Az osztályfőnököknek, mint pedagógusnak törekednie kell arra, hogy osztályában: 
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- kultúraközvetítőként, 

- fejlesztőként, 

- a csoport vezetőjeként, 

- a csoport életének szervezőjeként, 

- értékelő pedagógusként irányítsa a rábízott tanulók életét, munkáját. 

 Felelősséget kell vállalnia tanítványai viselkedéskultúrájáért, személyi biztonságukért, 

a környezettisztaság megőrzése érdekében tanúsított magatartásukért. 

 Törekednie kell a munka világának, a munkamegosztás rendszerének bemutatására. 

Mindezt hozzáigazítja a tanulók képességeihez, növelve ezáltal pályaismeretüket, for-

málva pályaválasztási kompetenciájukat. 

 A továbbtanulásra jelentkezést megelőzően segíti a pályaválasztási munkát. 

 Rögzített szempontok alapján munkájáról tanév végén rövid írásos beszámolót ad a 

munkaközösség vezetőjének, illetve az iskolavezetésnek. 

 Nappali tagozatos szakgimnáziumban és a szakközépiskola érettségire felkészítő évfo-

lyamán tanulók esetében felügyeli a közösségi szolgálat teljesítését. 

Innováció, pályázatok, fejlesztések az iskolában - megvalósítás és fenntartás 

Iskolánk kiemelt figyelmet fordít az innovációs tevékenységre. Minden területen igyek-

szünk megújulni, keressük a pályázati lehetőségeket. Kiemelt szerepet kapnak a fizikai megújí-

tást segítő pályázatok, ezek közül 2 meghatározó pályázatunk volt: TIOP-1.2.3.-11/1-2012-

0288, ebben a pályázatban valósult meg a könyvtárunk felújítása, infokommunikációs eszkö-

zeinek megerősítése. Nagy megelégedésünkre szívesen használják a diákok a könyvtárat.  En-

nek a pályázatnak fenntartási kötelezettsége van 2016 szeptemberéig. Másik 2014 őszén meg-

valósítási szakaszban lévő pályázatunk a KEOP 5.5.0, melynek keretében az iskola energetikai 

megújítása történik meg. A hasznosítás, takarékoskodás tapasztalatai a következő évekre te-

hető. Ennek a pályázatnak a keretében nyílászáró cserékre, homlokzatszigetelésre, felújításra 

kerül sor, illetve energiatakarékos kazánok kerültek beszerelésre. A pályázat megvalósítási sza-

kaszban van, 2019 novemberéig fenntartási kötelezettségű a pályázat. 

Kiemelt szerepet szánunk a módszertani megújulásoknak és a közösségfejlesztő prog-

ramoknak is, ezeket is előnyben részesítjük.  

2018-tól a GINOP-6.2.3-17-2017 pályázatban tevékenykedünk, melynek legfőbb célja 

a szakképzési rendszer átfogó fejlesztése. A helyzetfelmérés megtörtént, elkészültek az intéz-

kedési tervek.  
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Fenntartási időszakban működünk közre a TIOP-1.1.1./07/1 és a TÁMOP- 3.1.4/082-

2008-0009 pályázatokban. Mindkét pályázat a módszertani kultúra megújítását, sokoldalságát 

is támogatta képzések és eszközök formájában. A mindennapi nevelésben hatékonyan használ-

juk az elsajátított módszereket. 

Fenntartási időszakban tart a TÁMOP 3.3.10. A-12-2013-0004 pályázatunk. Nagy örö-

münkre szolgált, hogy ebben a pályázatban egyéni mentorálással, számos iskolai programmal, 

kirándulással, iskolalátogatással, támogató képzéssel, kézműves foglalkozással segítettük diák-

jainkat. A tanulók nagyon motiváltan vettek részt a programban, tevékenységük fejlesztőleg, 

pozitív példaként állt a többi tanuló előtt is. Ez a pályázat 2015 április 30-ig a megvalósítási 

szakaszban volt, a módszereket, mentoráló tevékenységet, a szakmai innovációt a pályázati kö-

telezettségnek megfelelően 2020. április 30-ig tartjuk fenn. 

Innovatív tevékenységünkben élen jár az IKT alkalmazások használata, a kollégák szí-

vesen alkalmazzák, alkalmaztatják a tanulókkal. Az eszközparkunk ehhez azonban nem minden 

esetben a legmodernebben alkalmazkodó. Ezen a területen is keressük a pályázati lehetősége-

ket, a megújulást. 

Projektoktatás, IKT eszközök az oktatásban 

Intézményünkben nagy hagyománya van a modern módszereknek, pedagógiai techni-

káknak, mind a pályázatokban, mind az általános szakmai munkában kiemelt szerepet kapnak 

a projektek, illetve az IKT eszközök alkalmazása. Az iskolai oktatásunkban a több hetet átfogó 

projektek meghatározóak iskolai szinten, kiemelt szerepe van az Ökoiskola címből eredő pro-

jekt szervezésünknek. A projektoktatás kiemelt oktatási módszer a HÍD programban és az ügy-

viteli titkár képzésben. Az iskolai tanirodánk kiváló helyszíne a projektek megvalósításának 

szakmai szinten. Közismereti szinten is alkalmazzuk a projekteket, illetve a szabadidős tevé-

kenységek megvalósításában is meghatározó a projektmódszer. 

Az IKT eszközök alkalmazása készség szinten jelen van a tantestület munkájában, helyi 

digitális tananyagokat, prezentációkat készítenek, a tanulókat is ösztönzik a projektek megva-

lósítására. 

Napjainkban a frontális osztálymunka mellett egyre inkább előtérbe kerülnek azok a 

módszertani lehetőségek, amelyeket az osztálytermek átrendezhetősége, a padok és az asztalok 

mobilitása kínál. A csoportokban alkalmazott kooperatív technikák növelik az egyéni munka 

felelősségét, a közös munka erejét és hatékonyságát. Az egymás iránti segítőkészség, valamint 

a tudatos, célirányos munkavégzés iránti igény is kialakul és fejlődik ezzel a módszerrel. A 
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kompetenciaalapú képzés lényege, hogy a tanulókat képessé tegyük arra, hogy megszerzett tu-

dásukat sikeres problémamegoldó cselekvéssé alakítsák, tehát az oktatás folyamán a hangsúly 

egyre inkább a hogyan kérdésre helyeződik át, ebben a munkában nagy megerősítésünkre szol-

gál a 2014-ben elsajátított pedagógiai módszer a KIP, komplex instrukciós program. 15 peda-

gógusunk vett részt pedagógus továbbképzésen, s a megszerzett tudásukat a tanórákon alkal-

mazzák, illetve belső képzéseken adják át kollégáknak. 

Az iskola az oktatási és nevelési céljai megvalósítását segítő tanítási órán kívüli 

tevékenységek 

 Diákönkormányzatok 

 A tanulók és tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabad-

idős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzatok működnek, a kollégi-

umban is. Az iskolai diákönkormányzat munkáját megválasztott küldöttekből álló diákön-

kormányzati vezetőség irányítja. A diákönkormányzat tevékenységét az iskolaigazgató által 

megbízott nevelő segíti.  

 Kollégium 

A kollégista tanulók számára tanulást segítő foglalkozások szervezésével a tanulás tanítása, 

a módszeres tanulásszervezés biztosítja a tanórákra való sikeres felkészülést. 

A szabadidő hasznos eltöltésére nyelvművelő, egészséges életmód, főzőcske kör, kézműves 

kör szervezése valósul meg, valamint rendszeres sportolási lehetőség biztosított minden – 

ezt a tevékenységet igénylő - kollégista számára. 

 Diákétkeztetés  

 A kollégiumba felvett tanulók napi háromszori étkezésben részesülnek (reggeli, ebéd, va-

csora). A tanulók igénybe vehetik a menzát, napi egyszeri étkezéssel. 

 A kollégisták a hét öt napján, napi háromszori étkezésben részesülnek, a meleg vacsora 

hetente kétszer biztosított számukra. 

 Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások.  

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

mint a gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehet-

séggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik.  

 A 9-10. évfolyamokon elsősorban a felzárkóztatás nagyon fontos – különösen az érettségi 

tantárgyakból. Igény szerint tartunk korrepetálásokat (matematika, idegen nyelv) és a 11-



 

30 
 

12. évfolyamon (igény szerint) emelt szintű érettségire felkészítés is történik, illetve itt is 

zajlanak felzárkóztató foglalkozások. 

 Iskolai sportkör  

 minden évfolyamon heti egy, illetve két órában lehetőséget biztosítunk tömegsport foglal-

kozásokra. Az iskolai sportkörnek az iskola minden tanulója tagja. Az iskolai sportkör a 

tanórai testnevelésórákkal együtt biztosítja a tanulók mindennapi testedzését, valamint a 

tanulók felkészítését a különféle sportágakhoz kapcsolódó iskolai és iskolán kívüli sportte-

vékenységekhez. 

 Témahetek:  

- október-november: Egészséghét 

- december: Nyelvi karácsony 

- október vagy március: Ünnepeink 

- március: Pénzügyi és vállalkozói témahét 

- április: Digitális témahét 

- április: Fenntarthatósági témahét 

 Szakkörök  

 A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességének fejlesztését szolgálja.  A 

szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művészetiek, technikaiak, szaktárgyiak, de szerve-

ződhetnek valamilyen érdeklődési kör, hobby alapján is.  A szakkörök indításáról – a fel-

merülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembevételével – minden tanév elején az 

iskola nevelőtestülete dönt. Szakkör vezetését olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola 

dolgozója. Felmerülő igény esetén, térítés ellenében az iskola megszervezi és biztosítja kü-

lönféle szakkörök működését. 

 Énekkar 

 A középiskolában a tehetséges és érdeklődő tanulók számára működtetett foglalkozás – heti 

két órában. Működésükkel színesebbé, színvonalasabbá tehetjük iskolai rendezvényeinket, 

ünnepi műsorainkat. A részvétel önkéntes és ingyenes, jelentkezés minimum egy tanévre 

szól 

 ECDL tanfolyam 

 A középiskolában tanuló diákok számára tanfolyami keretek között lehetőség van az ECDL 

bizonyítvány megszerzésére. A tanfolyam ingyenes, csak a regisztrációért és a vizsgáért 

kell fizetni – egységes díjszabás alapján. 
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 Versenyek, vetélkedők, bemutatók  

 A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, művészeti 

stb.) versenyek, vetélkedők, amelyeket az iskolában évente rendszeresen szervezünk. A leg-

tehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyekre is felkészítjük. A versenyek, vetélke-

dők megszervezését, illetve a tanulók felkészítését a szakmai munkaközösségek, és azok 

tanárai végzik. 

 Tanulmányi versenyek 

− megyei tanulmányi versenyek - közismereti tantárgyak, 

− Szép Magyar Beszéd,  

− Országos Szakmai Tanulmányi Verseny, 

− Szakma Kiváló Tanulója Verseny, 

− egyéb, az adott tanévre kiírt versenynaptár szerinti versenyek, 

− Városi költészet napi szavalóverseny, 

− Damjanich szavalóverseny, 

− művészeti versenyek, 

− korosztályos bajnokságok, diákolimpiai versenyek, sportversenyek, 

− levelezős versenyek. 

 Kulturális rendezvényeken, vetélkedőkön, tanulóink egyéni képességeinek kibontakozta-

tása válik lehetővé. Énekkarunk tagjai az ünnepélyek, rendezvények megfelelő színvonalú 

lebonyolításának segítői. 

 Osztálykirándulások, táborok  

 Az osztályfőnökök az osztály számára, a munkaközösségek az iskolai tanulók számára ki-

rándulást szervezhetnek évente egyszer a hatékonyabb oktató-nevelő munka érdekében. A 

kirándulásokon való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.  

 Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozások  

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

különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos lá-

togatások. Az e foglalkozásokon való részvétel - ha az költséggel is jár – önkéntes. A fel-

merülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 

 Tanulmányi, szakmai kirándulások 

Minden érettségit adó képzésben tanuló diák 1 alkalommal tanulmányi kiránduláson, mú-

zeumlátogatáson vesz rész Budapesten a Terror Házában és a Parlamentben kihelyezett 

történelem és irodalom óra keretében. 
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Minden szakképzésben tanuló diák a képzés során 1 alkalommal a képzési profilnak meg-

felelő szakmai kiránduláson, üzemlátogatáson vehet rész. A kirándulások javasolt megva-

lósítási időszaka a végzős évfolyam. 

 Szabadidős foglalkozások  

 A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal fel-

készíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva, különféle 

szabadidős programokat szervez pl.: túrákat, táborokat, színházlátogatásokat, mozi látoga-

tásokat, klubdélutánokat, táncos rendezvényeket, stb. A szabadidős rendezvényeken való 

részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.  

 Iskolai könyvtár  

 A tanulók egyéni tanulását, önképzését, a tanítási napokon látogatható iskolai könyvtár se-

gíti. Az iskola rendelkezik könyvtári szobával, ahol tanulóink illetve az intézmény pedagó-

gusai a gyűjtőkörnek megfelelő dokumentumok közül választhatnak illetve a számítógépe-

ket használhatják. A könyvtár használata ingyenes. 

 A könyvtár alapvető célja, hogy elősegítse az intézményben folyó oktató-nevelő munkát, 

biztosítsa a szakmai munka színvonalának szinten tartását, fejlesztését, a gyerekek részére 

megfelelő irodalmat ajánljon és felkeltse az érdeklődést az olvasás, ismeretszerzés iránt. 

 Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata 

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

tesítményeit, ill. eszközeit (pl. sportlétesítmények, számítógéppark, stb.) a tanulók tanári 

felügyelet mellett használják.  

 A középiskolában igény szerint lehetőséget biztosítunk diákjainknak az internet használa-

tára a számítógépes tantermekben és a könyvtárban. Az internetezés ingyenes. 

 Hit és vallásoktatás  

 Az iskolában a területileg illetékes bejegyzett egyházak – az iskola nevelő és oktató tevé-

kenységétől függetlenül hit- és vallásoktatást szervezhetnek.  A hit- és vallásoktatáson való 

részvétel a tanulók számára önkéntes.  

 Művészeti alapiskolák  

 A tánc, és egyéb művészeti alapiskolák igény szerint lehetőséget nyújtanak tanulóink egyéni 

képességeinek sokoldalú fejlesztéséhez. 
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Az iskolában a legfőbb tevékenység a tanítási-tanulási folyamat. Ennek a folyamatnak az 

elsődleges színtere a kötelező tanórai foglalkozás. A köznevelési törvény szabályozza ezen fog-

lalkozások időtartamát, óraszámát, a NAT pedig ezen belül az egyes műveltségi területek ará-

nyát. 

A nem kötelező tanórai foglalkozásokon nyílik arra lehetőség, hogy az iskola alapelveit, 

célkitűzéseit, legfontosabb feladatait teljes egészében, a kötelező tanórai foglalkozásokkal szer-

ves egységben el tudja látni. 

Kiemelten fontos feladatnak tartjuk tanulóink tehetséggondozását. E cél megvalósítására 

lehetőséget biztosít tanulói számára iskolánk. 

Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

A személyiséget a biológiai tényezők és a környezeti, nevelési hatások- egymással szoros 

kölcsönhatásban-együttesen határozzák meg. A személyiség fejlődését három tényező befolyá-

solja: az öröklés, a környezet és a nevelés. Ezen tényezők között a legjelentősebb a nevelés- 

oktatás személyiségformáló hatása. 

A személyiséggel kapcsolatos pedagógiai feladatokat négy területre bonthatjuk:  

a) az értelem kiművelése (kognitív kompetencia) 

b) segítő életmódra nevelés (szociális kompetencia) 

c) egészséges és kulturált életmódra nevelés (személyes kompetencia) 

d) a szakmai képzés alapozása (speciális kompetencia) 

Alapelveink tanulóink személyiségfejlesztése során: 

 komplex személyiségfejlesztésre törekszünk, 

 igyekszünk minden tanítványunk személyiségszerkezetét megismerni, önismeretét fejlesz-

teni, egymáshoz fűződő viszonyukat formálni, 

 igyekszünk alkalmazkodni az életkori pszichikus sajátosságokhoz, 

 tudatosan fejlesztjük a szociális (társas) kompetenciájukat, a pozitív szociális szokások ki-

alakulását, 

 az iskola szakmai profiljának megfelelően az alkotó képesség kibontakoztatását előtérbe 

helyezzük, 

 pedagógiai tevékenységünk alapja a tanuló, nevelő, szülő együttműködése, 
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 megpróbáljuk tanulóink személyiségébe építeni a szociális kapcsolatok, a konstruktív élet-

vezetés, és az emberi- természeti- társadalmi környezet alakításának képességét, 

 a különböző érdeklődésű, értelmi, érzelmi, testi fejlettségű és motivációjú gyerekeket fel-

készítjük a továbbtanulásra. 

Céljaink a személyiségfejlesztés során: 

 tevékenységrendszerünk minden eleme segítse tanulóink testi, értelmi, érzelmi, akarati és 

jellembeli tulajdonságainak harmonikus fejlődését, 

 lehetőleg alakítsunk ki tanulóinkban sikerorientált beállítódást,  

 iskolánk adjon teret a sokoldalú iskolai életnek, az egyéni és csoportos tanulásnak, játéknak, 

munkának, fejlessze a tanulók együttműködési készségét, eddze akaratát, 

 fejlesszük tanítványaink személyes képességeit: önkiszolgálás, önellátás, önkifejezés, ön-

védelem, 

 ismertessük meg diákjainkat a személyiségüket érintő negatív hatású viszonyokkal, élet-

móddal (pl.: káros szenvedélyek, elégtelen táplálkozás, mozgásszegény életmód), 

 a demokratizmusra épülő nevelési stílus használata, 

 tanulóink emberi méltóságának tiszteletben tartása, velük szemben a tapintat, bizalom, meg-

értés, türelem, és igazságosság elveinek érvényesítése, 

 az empátia képesség kialakításával növelni diákjainkban a másság elfogadását, a tolerancia 

kialakulását, 

Feladataink tanulóink személyiség fejlesztésében, hogy: 

 segítjük felfedezni és fejleszteni minden tanulónkban a személyiségének értékeit, 

 keressük minden diákunkban az egyedit, a megismételhetetlent, támogatjuk őket önmaguk 

kiteljesedésében, 

 nevelési- oktatási folyamatokban fejlesztjük az érzékelés, észlelés, emlékezet, képzelet, 

gondolkodás képességét, 

 iskolánk valamennyi pedagógusa erősíti tanítványainkban azokat a személyiségjegyeket, 

melyek az értelem fejlesztéséhez szükségesek, 

 olyan iskolai életrendet alakítunk ki, melyben a tanulók biztonságban érezhetik magukat, a 

magatartási szabályok átláthatóak, kiszámíthatóak, 
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 diákjaink személyiségébe beépítjük a jóléti modell központi kategóriáit: egészség, önmeg-

valósítás-alkotás, minőség mindenben, egyéni életélés kultúrája, 

 olyan személyiségeket formálunk, akik sokoldalú társas kapcsolatra képesek környezettu-

datos, egészséges életmódot tudnak kialakítani, 

 megismertetjük a gyerekekkel a harmonikus együttélés szabályait, annak napi gyakorlatát, 

követését. 

Pedagógiai eljárások a személyiségfejlesztésben: 

 a tanuló megismerési technikákat alkalmazzuk és tapasztalatainkat megosztjuk a kollégák-

kal és a szülőkkel, 

 megpróbálunk valós életszituációkat teremteni és ezzel segítjük az önálló, aktív, felelősség-

teljes személyiség kialakulását, 

 valamennyi pszichikus funkció működését fejlesztjük, de serdülő korban már a produktív 

gondolkodásra helyezzük a hangsúlyt, ezzel alapozzuk meg, hogy tanítványainkban a kre-

atív személyiségjegyek kialakuljanak, 

 az önálló tanulási stratégiák és módszerek kialakítására törekszünk, melynek megalapozá-

sára az alapozó szakasz nem szakrendszerű oktatásában kerül sor, 

 az életkori sajátosságoknak megfelelően próbálunk alkalmas szituációkat teremteni, melyek 

segítségével az önellátó és identitásvédő képességük fejlődik, 

 lehetőséget próbálunk teremteni minden korosztály számára ahhoz, hogy megfelelő művé-

szeti (zenei, vizuális) élményhez jusson, melynek segítségével inspirációkat kaphat a mű-

vészi önkifejezésre, 

 követendő mintákat állítunk konfliktusok kezelésére, 

 arra törekszünk, hogy tanítványainkban kialakuljon a rendszeretet, az iskola, az osztályte-

rem berendezéseinek rendben tartási igénye, az egészséges és kulturált étkezés, öltözködés, 

testápolás pozitív értékrendje. 

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai eszközök 

 Megpróbálunk olyan teszteket összeállítani, dramatikus játékokat alkalmazni tanítási óráin-

kon, szereplési alkalmakat teremteni melyek segítségével tanítványaink saját személyisé-

güket megismerhetik. 
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 Tanítványaink magatartásában követjük a kompetenciaelemek fejlődését, ezzel segítve az 

önkritikával és kritikával való szembesülést. 

 Erősítjük diákjainkban a kreatív személyiség beállítódást azzal, hogy a tanulási folyama-

tokban az aktivizáló módszereket részesítjük előnyben. 

 Szakítunk a tekintélyelvű nevelési gyakorlattal és előtérbe helyezzük a demokratikus 

együttműködési elveket. 

 Olyan élményszerű, pozitív mintákat kínálunk diákjainknak, melyektől értékítéletük, szo-

ciális szokásaik közösségformáló, együttműködő, toleráns lesz. 

 Tanulóink személyiségfejlődése érdekében a következő módszereket is alkalmazzuk: be-

szélgetés, vita, véleménycsere, prezentációk, dramatizálás, interjúk, riportok, tablók készí-

tése, sajtófigyelés, videofilmek megtekintése. 

 Nevelőtestületünk valamennyi pedagógusa elsajátítja a neveléssel összefüggő mérési-érté-

kelési ismereteket és készségeket és azokat a megfelelő helyzetben alkalmazza. 

Közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos fel-

adatok 

A tanulói személyiségfejlesztésére irányuló nevelő és oktató munka iskolánkban egyrészt 

a nevelők és tanulók közvetlen személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt közvetett 

módon a tanulói közösség ráhatásán keresztül érvényesül. 

A közöség-fejlesztéssel kapcsolatos általános célok: 

 a társas viselkedés terén az empátia, a vitázó- és érvelőképesség, a konfliktustűrő - kezelő, 

- megoldó képesség, valamint a vezető- és szervezőképesség fejlesztése, 

 a közösségi szokások, normák elfogadása. Tudjon csapatban dolgozni, ismerje saját erős-

ségeit, gyengeségeit. Vállaljon vezető szerepet, fogadja el mások irányítását. 

 A multikulturális tartalmak kapcsán váljon nyitottá, megértővé a különböző szokások, élet-

módok, kultúrák, vallások, a másság iránt, becsülje meg ezeket. 

 A tanítási órákon alkalmazott kooperatív technikák által legyen képes a más-más csopor-

tokban való munkára, a kisközösségek megbecsülésére, egymás megismerésére. 
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A közösségfejlesztés színtere 

Osztályközösség 

Munkánk során osztályközösségekkel ill. az iskolaközösséggel érintkezünk. E szerve-

ződési szinteken túl azzal is foglalkozunk, hogy felkészítjük tanulóinkat a társadalmi életben 

való eligazodásra. A legfontosabb iskolai közösség az osztály. A tanulók igénylik a közösség 

kialakítását és a jól működő osztályközösségben jobb teljesítmény nyújtására képesek.  

Az osztályfőnök főbb feladatai a tanórán és a tanórákon kívüli tevékenységek során: 

 a tanulók személyiségének, életkörülményeinek megismerése, 

 a közösség és a közösségi érzés kialakítása, 

 érzelmi kötődés kialakítása az iskola hagyományaihoz, 

 bizalmas, szeretetteljes légkör kialakítása, 

 az iskolai rend és fegyelem elfogadtatása, 

 képességek szerinti teljesítmény elérése, 

 a tudásvágy, a tanulási képesség kialakítása, 

 távlatadás, 

 külkapcsolatok kiépítése (nyelvi és szakmai), 

 környezetünk értékeinek megőrzése és gyarapítása, 

 a kommunikációs kultúra fejlesztése, 

 az egészséges életmód megismertetése. 

Diákönkormányzat: 

Az iskolában folyó nevelő munka sajátos területei között az egyik legjelentősebb a diák-

önkormányzat tevékenysége. A diákönkormányzat tevékenységét az iskola keretein belül végzi, 

a tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, jogaik érvényesítésére, a tanulók 

tanórán kívüli szabadidős tevékenységének segítésére. Jelentőségét az emeli ki, hogy átfogja az 

iskolában tanuló diákok többségét. Rendkívül alkalmas arra, hogy a tanulói öntevékenység ma-

ximálisan előtérbe kerüljön. Szervezeti keretei, vezetési mechanizmusa, tartalmi tevékenysége 

alkalmas arra, hogy a gyermekek ezen kereteken belül tanulják meg a közösséghez tartozás és 

alkalmazkodás formáit, lehetőséget ad a közösségi élet kialakítására, és ezen kereten belül el-

sajátíthatják a közösségi lét, demokrácia játékszabályait. Fontos, hogy a diákok gazdái legyenek 

a mindennapi diákéletnek. 

A szabadidő tartalmas felhasználása érdekében a tanulóknak meg kell ismerni az értékes 

szórakozásnak és az egyéni érdeklődésnek a lehetőségét. Az erkölcsi, esztétikai igényesség je-
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gyében meg kell kívánnunk, hogy a fiatalok a társas szokásaikra is legyenek igényesek, fordít-

sanak figyelmet a magatartás kultúrájára, esztétikumára a koncerteken, színházban, társas ösz-

szejöveteleken, előadásokon. 

1. Az iskolai diákság munkáját az Iskolai Diákbizottság (IDB) irányítja, munkáját az igazgató 

által megbízott pedagógus segíti. Az IDB munkájának, rendezvényeinek segítése minden peda-

gógus, osztályfőnök fontos feladata. Az IDB tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kér-

désre kiterjed.  

 A közösség személyiségformáló erejére támaszkodva erősíti a pozitív erkölcsi értéke-

ket. 

 A közösségek biztosítanak terepet a növendékek önállóságának, öntevékenységének, 

önkormányzó képességének kibontakozásához 

 Az önkormányzati munkát magasabb szintre helyezzük, közösségformáló tevékenysé-

gét iskolai szinten bővítjük. 

2. Az IDB tagjai, feladatai:  

 Az IDB felnőtt vezetőinek létszáma: 1 fő   

 Az IDB gyermek vezetői: minden osztály képviselője. 

 Az IDB minden tagjának joga a tisztségviselők megválasztásában részt venni, mint vá-

lasztó és, mint választható személy. 

 Az IDB minden tagjának joga a diákönkormányzat bármely tisztségviselőjéhez kérdést 

intézni, és arra érdemleges választ kapni. 

 A diákparlament előkészítése, 3 évenkénti ill. rendkívüli összehívása. 

 Mozgósítás tanulmányi versenyekre, vetélkedőkre, sportrendezvényekre. 

 Az iskolai hagyományok ápolása. 

 Az iskola közösségi életének szervezése. 

 A közösségi élet színterének tiszta, esztétikus, otthonos gondozása (dekorációs ver-

seny). 

3. a) Az IDB érdekegyeztetési, érdekvédelmi tevékenységet lát el.  

Az IDB többféle jogköre van: döntési, egyetértési, véleményezési és javaslattételi. Az iskolai 

szervezeti és működési szabályzata (SZMSZ) előírja a diákönkormányzat és az iskola vezetői 

közötti kapcsolattartás formáját és rendjét.  
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Az IDB SZMSZ pedig konkrétan magában foglalja a működésével kapcsolatos információkat. 

Emellett minden tanévben készül munkaterv, amely a megvalósítandó programokat tartal-

mazza. 

 b) Az IDB - a nevelőtestület véleményének kikérésével - dönt: 

− a saját működéséről, 

− a működéshez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, 

− hatáskörei gyakorlásáról, 

− egy tanítás nélküli nap programjáról (Diáknap). 

 c) Az IDB egyetértési jogot gyakorol: 

− az iskolai házirend elfogadásakor és módosításakor, 

− a tanév rendjének összeállításakor, 

− az iskolai szervezeti és működési szabályzat tanulókat közvetlenül érintő részeinek 

elfogadásakor és módosításakor. 

4. a) A nevelőtestület és az osztályfőnökök szerepe a diákéletben: 

− hozzájárulnak a rendezvények sikeres lebonyolításához, irányítják a diákok érdeklő-

dését, 

− megkönnyítik, gördülékennyé teszik az információáramlást, 

− lehetővé teszik, hogy a diáktanács üléseit követő osztályfőnöki órán a diákvezetők 

beszámoljanak az aktuális problémákról, feladatokról, programokról. 

 b)  Az iskola vezetőségének szerepe a diákéletben: 

−  hozzájárul az IDB működéséhez, biztosítja a diákok munkájához szükséges helyisé-

geket és eszközöket, évente többször részt vesz az üléseken. 

Egészségnevelési és környezeti nevelési tevékenység 

Egészségnevelési tevékenység 

A nevelési intézmények feladatai közül jelentős az egészséges életmódra nevelés. Az egész-

ségnevelés az élet minőségével foglalkozik, a tanulók fizika, társadalmi és mentális jólétével. 

A tanulóknak szükségük van arra a lehetőségre, hogy olyan magatartást és értékrendet alakít-

sanak ki, mely képessé teszi őket arra, hogy azt válasszák, ami most jelenlegi életünkben is 

értékes és a jövőben is az lesz. 
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Az egészségnevelés a tanulókat arra kívánja felkészíteni, hogy teljes értékű, hatékony, megbíz-

ható, felelős tagjai legyenek majd felnőttként a társadalomnak. 

Az egészségnevelési program célja, területei:  

 A tanulók ismerjék meg az egészségvédelem kiemelt kérdéseit, az életkorral járó biológiai-

pszichohigiénés és életmódi tennivalókat. 

 Erősítse, fejlessze az egészséges életvitelhez szükséges képességeket. 

 Ismerjék meg az egészségre káros szokások biológiai-élettani – pszichés összetevőit. 

 Alkoholfogyasztás, dohányzás, inaktív életmód, helytelen táplálkozás – drogfogyasztás ká-

ros hatásait. 

 A társkapcsolatok egészségi-etikai kérdéseit, 

 Legyen figyelemfelkeltő, tájékoztató, motiváló és aktivizáló szerepe az egészségérték tuda-

tosításában. 

S ezen értékek birtokában képesek legyenek egészségük megőrzésére, betegségek megelőzé-

sére, egészséges személyiség kimunkálására, a helyes egészségmagatartás kialakítására. 

Feltételek, rendelkezésre álló eszközök: 

Tárgyi feltételek: 

Az iskolai egészségneveléshez szükséges tárgyi feltételek mind műszaki (multimédiás szakte-

rem, projektor, videó lejátszó és TV, diavetítő stb..), mind prevenciós szakanyagok szintjén 

(szakkönyvek, szemléltető anyagok, videó kazetták és CD-k) megfelelőek. A későbbiekben 

szükségessé váló anyagok a taneszköz fejlesztés évi beszerzéseivel tervezhetőek. 

Megvalósulás színterei: 

Tanórákon: 

biológia 

kémia 

testnevelés 

osztályfőnöki 

munkavédelem (szakmai) 

 

Szabadidős tevékenységek megtartásával: 

egészségnap szervezése 

egészségügyi totó 

anti-drog-, káros szenvedélyek mentes 

diszkó 

vetélkedők megtartása 

plakátok készítése 

 

Tanórai foglalkozások: 

 biológia tanórák: az egyes szervek, szervrendszerek működéséhez kapcsolódó egész-ség-

ügyi vonatkozású részek, szexuális felvilágosítás, elsősegélynyújtás, testi higiénia, 
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 osztályfőnöki órák: szenvedélybetegségekkel való foglalkozás, párkapcsolat, családter-

vezés, szexuális felvilágosítás, 

 testnevelés órák: testedzés, mozgás, helyes testtartás, délutáni időkeretben érdeklődési 

körnek megfelelően moduláris programok megvalósítása. Úszásoktatás a 10. évfolyam 

számára, 

 gyógytestnevelés: az iskolai szintű gyógytestnevelési feladatok ellátását külön időkeret-

ben oldjuk meg, 

 minden tantárgy vonatkozásában: a tantárgyhoz kapcsolódó balesetvédelmi rendszabá-

lyok ismertetése az adott tantárgy első foglalkozásán történik, 

 az önismeret és tanulási technikák fejlesztésével a tanulásmódszertan és önismertet modul 

is támogatja, segíti az egészségfejlesztési folyamatot. 

Tanórán kívüli foglalkozások: 

 ismeretterjesztő előadások, 

 témával kapcsolatos filmvetítések, vetélkedők, versenyek, 

 délutáni szabadidős foglalkozások, 

 sportprogramok, szakosztályi és tömegsport rendezvények, 

 kirándulások, túrák, nyári táborok, 

 projektek egyes tevékenységei. 

Témahét egyes tevékenységei 

 tájékoztató fórumokon 

 szülőcsoport számára szervezett fórum, tájékoztató (szülők felkészítése), 

 szakmai tanácskozások, tréningek (tanárok felkészítése); ezek helyszíne lehet más in-

tézmény, 

 kortárs segítők képzése (tanulók felkészítése); színtere lehet az iskola vagy más képző 

intézmény, 

A megvalósítás módszerei: 

 Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős bevonásával, 

 Pályázatok elnyerése, 

 Védőnő, iskolaorvos, családsegítő meghívása, előadások tartása, stb. 

 ÁNTSZ munkatársainak előadása a káros szenvedélyekről, 
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 Az iskola környezetének szépítése, egészséges környezet kialakítása, faültetés, virágok 

gondozása; tantermekben, lépcsőházakban, stb. 

 Szülői értekezleteken. 

Az egészségnevelési program megvalósításába bevonható, intézményi szinten jelenleg ren-

delkezésre álló humán erőforrás: 

 természettudományi munkaközösség biológia szakos tanára 

 testnevelés szakos kollégák, közülük 1 fő gyógy-testnevelői tanári végzettséggel, 

 az osztályfőnöki munkaközösség vezetői és tagjai, 

 IDB-t segítő tanár, 

 Bizonyos témaköröknél az ismeretátadási és prevenciós tevékenység elvégzéséhez 

szükséges külső szakemberek bevonása is, úgymint: 

- iskolaorvos, 

- védőnő, 

- pszichológus, 

- rendvédelmi szervek munkatársai, 

- civil szervezetek szakemberei, 

Az iskolai egészségnevelés területei: 

Az egészséges életmód, életszemlélet, magatartás szempontjából lényeges területeknek/té-

máknak az iskola pedagógiai rendszerébe be kell épülnie. Ezen témák a következők: 

 az egészséges táplálkozás, 

 szenvedélybetegségek (dohányzás, alkoholfogyasztás, kábítószer használat), 

 szexuális felvilágosítás, párkapcsolatok, családtervezés, AIDS prevenció, 

 a betegség és gyógyulást segítő magatartások, elsősegélynyújtás, 

 testi higiénia, 

 személyes biztonság, balesetvédelem (iskola, közlekedés), 

 testedzés, mozgás, egészséges testtartás, 

 személyiségfejlődés elősegítése, önismeret, tanulási technikák, 

 egészséges környezet (tanulási környezet, természethez való viszony). 

Az iskolai egészségmegőrzés színterei: 

 az iskola egészségügyi feladatok ellátását a szerződés szerinti iskolaorvos és a körzet 

szerint illetékes védőnő látják el. 



 

43 
 

Feladataik: 

 a tanulók életkorhoz kötött vizsgálata, kötelező szűrővizsgálatok lebonyolítása (általá-

nos kötelező szűrővizsgálatok 10. és 12. évfolyam), 

 szakképző évfolyamra jelentkezők számára iskola alkalmassági vizsgálat végzése, 

 sportegészségügyi vizsgálat (testnevelés óra alóli felmentés), 

 a tanulók elsősegélyben való részesítése, 

 közreműködés közegészségügyi-járványügyi, környezet-egészségügyi, táplálkozás 

egészségügyi és balesetvédelmi feladatok ellátásában az iskola vezetésével egyeztetve, 

 védőnői feladat még az iskolai egészségnevelésben való részvétel. 

A sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel 

küzdő tanulók ellátásában, problémáik diagnosztizálásában, szakvélemény elkészítésében a 

Jász – Nagykun - Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet szolgáltatásait vesszük igénybe. A sajátos 

nevelési igényű tanulók esetében a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs 

Bizottság, a különleges helyzetben levő tanulók esetében a Nevelési Tanácsadó Szolgálat jár 

el. 

Iskolai egészségfejlesztő testmozgás: 

 A köznevelési törvény jogszabályai alapján fontos feladatunk a mindennapi egészségfej-

lesztő testmozgás feltételeinek biztosítása. Ehhez a testnevelés tantárgy napi órakeretében 

osztályonként 5 órát biztosítunk, ezen túl a tömegsport keretei között van lehetőség a 

testmozgásra. 

 Iskolánk a következő sportolási és versenyzési lehetőségeket biztosítja tanulói számára: 

tömegsport választott sportágban. 

Az egészségfejlesztő testmozgás hatékony megvalósulása érdekében a következő egész-

ségügyi és pedagógiai szempontokat kívánjuk érvényesíteni a sportfoglalkozásokon: 

 minden testnevelés órán és sportfoglalkozáson megtörténik a keringési- és légző-szerv-

rendszer megfelelő terhelése, 

 minden testnevelés órán van gimnasztika, benne a biomechanikailag helyes testtartás ki-

alakítását és fenntartását szolgáló gyakorlatanyag és légzőtorna, 

 a testnevelési tananyag egészében a gerinc- és izületvédelem szabályainak betartása, kü-

lön figyelemmel a fittség mérések testhelyzeteire és az izomerősítések különböző test-

helyzeteire, 
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 az életkornak és egyéni adottságoknak megfelelő terhelés, 

 a testnevelési órák és a sportfoglalkozások örömöt és sikerélményt nyújtsanak még az 

eltérő adottságú tanulóknak is, 

 a testmozgás-program játékokat is tartalmaz, 

 a testnevelés és a sport személyiségfejlesztő hatásai érvényesülnek a teljes testmozgás-

programban. 

Az egészségneveléssel kapcsolatban megfogalmazott rövid távú céljaink: 

 az egészségnevelési programunk feladatainak ellátására az egészségfejlesztésben képzett, 

többlet szakértelemmel rendelkező kollégát (=egészségnevelő) kell megbízni. Feladatai: 

az intézményi egészségnevelési feladatok koordinálása, irányítása, partnerkapcsolatok 

biztosítása, osztályfőnöki munka segítése (egyes témakörök feldolgozásában), külső 

szakemberek előadásainak szervezése, pályázatok készítése. 

 az egészségnevelésben szerepet vállaló kollégák szakirányú továbbképzésének biztosí-

tása, 

 tanulóinknak biztosítani a kortárs képzéseken való részvételt, 

 minden tanulónk a 10. évfolyam végéig kapjon korszerű felvilágosító ismereteket a sze-

xualitás és a szenvedélybetegségek témakörében, a „kényes” témáknál (pl. kábítószer 

használat) külső szakemberek bevonásával, 

 minden olyan prevenciós tevékenység támogatása, amely tanulóink egészségét szolgálja. 

Középtávú céljaink: 

 a személyi feltételek folyamatos fejlesztésével egészségfejlesztő team létrehozása (tagjai: 

az intézményvezetés egy tagja, egészségfejlesztésért felelős pedagógus, gyermek és ifjú-

ságvédelmi felelős, kollégiumi ápolónő, szabadidő szervező, biológia és testnevelés szak-

tanárok, IDB tanár, osztályfőnöki munkaközösség vezetője), 

 tárgyi feltételek biztosításában: orvosi szoba fejlesztése. 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv 

A terv célja, hogy megalapozza a felelősségteljes és szabálykövető magatartás kialakulá-

sát. Olyan pozitív attitűd kialakítása, amely nyitottá tesz környezetünk értékeire, azok tisztele-

tére és megvédésére ösztönöz. Cél a testi, lelki, szociális egészség megbecsülésére, megőrzé-

sére való nevelés, az egészséges életvezetésre való felkészítés. 
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További cél, hogy a tevékenység elsajátítása után bárhol, bármikor, bármilyen körülmé-

nyek között tudjanak szakszerű segítséget nyújtani a rászorulóknak. Fontos a sürgősségi szem-

lélet kialakítása, a baleset valamint a hirtelen bekövetkező egészségkárosodás alapszintű ellá-

tásának elsajátítása. Fontos, hogy éles helyzetben saját kompetenciái ismeretében hatékonyan 

tudjon és merjen segíteni embertársainak.  

Szervezeti keretek: 

Iskolánk a 9. évfolyamon testnevelés órák keretében kívánja elsajátíttatni a tanulókkal az 

elsődleges elsősegély-nyújtási ismereteket. A szabadon választható órakeret terhére 6 órát szá-

nunk az alapismeretek gyakorlatközpontú megvalósítására. A 6 órás modult egybefüggően, le-

hetőleg szeptemberben egy hónap alatt kívánjuk megvalósítani.  

Feltételek:  

Az iskola lehetőségei szerint törekszik arra, hogy a gyakorlatközpontú elsősegélynyújtás 

tárgyi és személyi feltételeit biztosítsa. Iskolánk rendelkezik újraélesztő készülékkel, melynek 

működési technikáját el tudják sajátítani a gyerekek. A szemléltetéshez szükség szerint szak-

termi lehetőségek is biztosítottak. A képzés személyi feltételeit az iskola testnevelési és termé-

szettudományi munkaközössége, illetve az egészségfejlesztéssel megbízott munkatárs bizto-

sítja, szükség szerint külső szakember bevonásával. 

Elsajátított kompetenciák: 

A tanuló a modul végére képes lesz: 

 elvégezni a hatáskörébe tartozó teendőket baleset esetén, 

 biztosítani a helyszínt, 

 értesíteni a mentőket, tűzoltókat, rendőröket baleset esetén, 

 felismerni a figyelemfelhívó panaszokat, tüneteket, 

 elsősegélyt nyújtani, 

 biztonságosan üzemeltetni az életmentő készüléket, 

 vérzéscsillapítási eljárást alkalmazni, 

 elsődleges sebellátást végezni. 

Környezeti nevelési tevékenység 

A környezeti nevelés átfogó célja elősegíteni a tanulók környezettudatos magatartásá-

nak, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen 
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a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, elősegítve az élő természet fennma-

radását és a társadalmak fenntarthatóságát. A tanulók váljanak érzékennyé környezetük álla-

pota iránt. Legyenek képesek a környezet sajátosságainak, minőségi változásainak megisme-

résére és elemi szintű értékelésére; a környezet természeti és ember alkotta értékeinek felis-

merésére és megőrzésére; a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességeik felismerésére 

és jogaik gyakorlására; alakuljon ki bennük bátorító, vonzó jövőkép, amely elősegíti a kör-

nyezeti harmónia létrejöttéhez szükséges életvitel, szokások kialakulását és a környezet iránti 

pozitív érzelmi viszonyulások megerősödését. A környezet ismeretén és személyes felelőssé-

gen alapuló környezetkímélő magatartás egyéni és közösségi szinten egyaránt legyen a tanu-

lók életvitelét meghatározó erkölcsi alapelv. 

A környezeti nevelés során a tanulók ismerjék meg azokat a jelenlegi folyamatokat, 

amelyek következményeként bolygónkon környezeti válságjelenségek mutatkoznak. Konkrét 

hazai példákon ismerjék fel a társadalmi-gazdasági modernizáció pozitív és negatív környe-

zeti következményeit. 

A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapí-

tásába. Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére 

törekvés váljon meghatározóvá. Szerezzenek személyes tapasztalatokat az együttműködés, a 

környezeti konfliktusok közös kezelése és megoldása terén. 

A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 

Kiemelt figyelmet igénylőgyermek, 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) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos 

és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló. 
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A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenysé-

gek 

Iskolánk szoros kapcsolatot tart fenn a Nevelési Tanácsadóval, és a települési Gyermekjól-

éti Szolgálatokkal, annak érdekében, hogy a beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő 

gyerekeken sikeresen tudjunk segíteni. 

Feladatok: 

 a szülőkkel való konzultáció szülői értekezleteken, fogadóórákon, esetleg családlátogatás 

alkalmával, 

 a szülői segítségnyújtás várható mértékének feltérképezése, 

 az osztályfőnök vagy a szaktanár ismertesse a szülőkkel a tanuló helyét, szerepét a kö-

zösségben, személyiségének alakulását, 

 tájékozódás a tanuló otthoni tanulási szokásairól, lehetőségeiről, a családon belüli viszo-

nyokról, következtetés levonása, 

 a fogadóóra alkalmával megnyerni a szülőket és az együttműködésre közösen találjanak 

megoldást, 

 a szülői értekezleten aktuális nevelési kérdésekkel foglalkozzon az osztályfőnök, 

 folyamatos kapcsolattartás az elért eredményekről, 

 pszichológiai ellátás az osztályfőnök, a szaktanár, ifjúságvédelmi felelős vagy egyéni ta-

nulói kérés alapján az iskolapszichológus segítségével, 

 a Családsegítő szolgálat és a gyámügyi hatóságok segítsége. 

Az osztályfőnök szerepe a beilleszkedési nehézségekkel és magatartási problémákkal küzdő 

tanulók gondjainak megoldásában kiemelten fontos: az osztályfőnöki órán való beszélgetés 

együtt és külön-külön a problémás tanulókkal ezeknek a tanulóknak a bevonása a közös prog-

ramok, klubdélutánok, mozi, színház ill. sportprogramok szervezésébe: megerősíteni, bátorítani 

a gyermeket abban, amiben eredményes, ha a beilleszkedési nehézség az egyes tantárgyakból 

való lemaradásból ered, akkor kis létszámú tanulócsoportok szervezésével is nyújthatunk segít-

séget. 

Az osztályfőnök és a pszichológus az önismereti osztályfőnöki órák szervezésével cél lehet 

a személyiségben rejlő lehetőségek és gátak feltárása, valamint a személyiség stabilizálása. Egy 

meghívott tréner vagy pszichológus előadása vitaindító lehet: 
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1. mennyire reális a tanuló énképe, 

2. milyen előítéletei vannak, milyen az alkalmazkodóképessége, 

3. milyen hatást (s mivel) kelt másokban, 

4. képes-e változtatni, s megoldási variációkat találni, 

5. felismeri-e a konfliktushelyzetet, s milyen szinten tudja kezelni azokat 

6. videofilmek megtekintése, szituációs helyzetek megbeszélése, elemzése 

Módszerei: 

 A magatartási zavarok okainak feltárása, a családi háttér alapos megismerése és egyéni 

bánásmód alkalmazása a szülőkkel együttműködve. 

 A közösség erejének mozgósítása a problémás tanulók fejlesztése érdekében. 

 Szakmai segítség igénybevétele (Nevelési Tanácsadó, Gyermekjóléti és Családsegítő 

Szolgálat, Gyámügy). 

 Az iskola pedagógusai ilyen irányú továbbképzéseken folyamatosan részt vesznek, szer-

zett ismereteiket alkalmazzák.  

 Egyéni képességekhez igazodó tanórai, tanulás megszervezése. 

 Családlátogatások szükség szerint. 

Az iskolában állandóan jelenlévő problémák mellett folyamatos szülői megkeresés is in-

dokolná a független pszichológus és logopédus alkalmazását. 

Tehetséggondozó tevékenység 

A tehetséggondozó tevékenység alapja a kiemelkedő képesség felismerése és elismerése.  

Képességfejlesztés, tehetséggondozás, felzárkóztatás 

A nevelőtestület által közösen vállalt feladatok megvalósításának meghatározó eleme a ké-

pességfejlesztés. Minden tanuló tehetséges valamiben, az a feladatunk, hogy megtaláljuk és 

fejlesszük a tehetségeket. 

A belépés feltételeit, a képességek és ismeretek meghatározott szintjét magával hozza a 

családból, az általános iskolából, ám a képességek tudatosabb kiaknázása a középiskolában tör-

ténhet. A képességfejlesztés elszakíthatatlan a tehetséggondozástól. A tapasztalat az, hogy a 

tanulás megtanítása a középiskolába lépéskor újra szükségessé válik. A tanulási technikák el-

sajátítása a tehetséges tanulóknál is elengedhetetlen. A hátrányos helyzetből adódó különbségek 

csökkentése - a felzárkóztatás - ebben az időszakban is kiemelt feladat. 
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A képességfejlesztés, tehetséggondozás, felzárkóztatás legcélratörőbben, leghatékonyab-

ban kis csoportokban, osztálybontással valósítható meg. A középiskola alsóbb évfolyamain az 

osztálybontás elsősorban a felzárkóztatás eszköze, de meghatározó az idegen nyelv és számí-

tástechnika tantárgyak oktatásánál is. 

A felsőbb évfolyamokon a választott érettségi tárgyak és a továbbtanulási szándékok alap-

ján létrehozott csoportok biztosítanak jó lehetőséget a tananyag elmélyültebb feldolgozására, 

szilárd ismeretek elsajátítására. 

A tehetséggondozás hatékonyabbá tétele érdekében intézményünk a következő tevékeny-

ségeket szervezi és lehetőségeket kínálja: 

- kiscsoportban való foglalkoztatás, 

- tanulmányi versenyek, 

- differenciált oktatás, 

- önművelés, könyvtár használat, 

- szakkörök, 

- versenyek, vetélkedők, bemutatók, 

Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok 

Feladatok 

A gyermek-és ifjúságvédelmi feladatokat a közoktatási, a gyermekvédelmi, a szociális 

ellátásról szóló törvény és az iskolák működését szabályozó miniszteri rendelet határozza meg. 

E jogszabályok alapján az iskolában a gyermekvédelmi teendők ellátása a vezető, a pedagógu-

sok, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős feladatkörébe tartozik. Iskolánkban az ifjú-

ságvédelmi feladatellátás szervezett keretek között, az ifjúságvédelmi felelős irányításával tör-

ténik, melyben további jelentős feladatokat látnak el az osztályfőnökök és a szaktanárok, vala-

mint a vezető.  Alapvető célunk e tevékenység során korunk veszélyforrásaival szemben a ta-

nulóink személyiségének, életszemléletének olyan irányú fejlesztése, mely képessé teszi őket a 

helyes ítéletalkotásra, a negatív jelenségek elutasítására – a prevenció, a gyermekek hátrányos 

helyzetének csökkentése, a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, illetve segítségnyúj-

tás annak megszüntetésében. 

Az intézmény vezetője felel: 

 a gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért, 

 a gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáért, 

 a gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok irányításáért. 



 

50 
 

Minden pedagógus kötelessége: 

 védeni a gyermeki jogokat, 

 közreműködni a gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanulók fejlődését 

veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. 

Általános gyermek-és ifjúságvédelmi tevékenység: a tankötelezettség biztosítása, a bűn-

megelőzés, szabadidős programok bevezetése, hátrányos és veszélyeztetett gyermekek szűrése. 

Ez minden pedagógus, kiemelten a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős feladata. 

Speciális gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok megvalósítását segítő tevékenység a veszé-

lyeztetettség feltárása, családlátogatás, igény szerinti foglalkozások megszervezése, gyermek-

védelmi feladatok ellátása külső támogatással. 

Elsősorban a megelőzésre helyezzük a hangsúlyt: 

 nevelési eljárásainkkal a lehető legnagyobb mértékben közelíteni kívánjuk egymáshoz az 

eltérő anyagi és társadalmi helyzetű tanulóink neveltségi és tudásszintjét, 

 törekszünk a „másság” elfogadtatására, 

 szeretnénk megtanítani őket együtt élni hátrányos helyzetű társaikkal, a rászorulókat a se-

gítség elfogadására, 

 gondos felderítőmunkát végzünk az iskolánkba lépő új tanulók – 9. osztályosok és más is-

kolából érkezettek – között, 

 nem zárkózunk el a nevelési problémával, beilleszkedési zavarral, tanulási nehézséggel 

küzdő, más iskolából jött diákok fogadásától sem. A közösségre és szakmai ismereteinkre 

támaszkodva, legjobb tudásunk szerint próbáljuk integrálni őket. 

 felismerve a tanulókra leselkedő veszélyeket, bekapcsolódtunk a dohányzás, alkohol, drog 

elleni programokba, 

 a különleges bánásmódot igénylő vagy valamilyen részképesség- fejlődési zavarral küzdő 

gyermekek számára biztosítjuk a megfelelő ellátást, 

 a deviáns magatartási formák kialakulásának megelőzésére, egyénre szabott nevelést, a fej-

lesztésre szorulók között egyénre szabott követelményrendszert alkalmazunk, 

 a határtalan és a szülői, felnőtt kontroll nélküli televíziózás ártalmairól, a számítógép fel-

ügyelet nélküli mértéktelen használatáról rendszeresen szólunk a szülői értekezleteken és 

fogadó órákon, 
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 az osztályfőnökök tartós megbízása lehetővé teszi, hogy a veszélyhelyzetbe kerülő vagy 

abban szenvedő tanulóinkat a legrövidebb idő alatt a megfelelő segítségnyújtási formában, 

tanácsadásban részesítsük, 

 az étkezési, a tankönyvtámogatások és a diákjóléti hozzájárulások (táborozások) odaítélé-

sekor a gyermekvédelmi felelősök az osztályfőnökkel együtt javaslatot tesznek a segítségre 

szoruló gyerekek és családok támogatására, 

 fokozott figyelmet fordítunk a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű ta-

nulókra, 

 évente felmérjük a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat, a gyermekvédelmi felelős 

folyamatosan nyomon követi fejlődésüket. A már kialakult hátrányos helyzet illetve veszé-

lyeztetettség esetén igyekszünk orvosolni a bajt. Munkánk eredményessége érdekében szo-

ros és jó kapcsolatot építettünk ki más intézmények szakembereivel:  

 iskolaorvossal,  

 védőnővel,  

 családgondozóval,  

 fejlesztő pedagógussal, logopédussal,  

 a rendőrség és  

 a gyámhatóság munkatársaival. 

Lehetőségeinkhez képest próbálunk enyhíteni az anyagi gondokon: 

 étkezési kedvezmények kiadása a jogszabályok szerint. 

Igyekszünk az ingerszegény környezetből érkezőket élményekhez juttatni kirándulások, 

táborozások, kulturális és sportprogramok, vetélkedők szervezésével. Megemlékezünk a ha-

gyományos ünnepnapokról, (mikulás, karácsony, farsangi bál, húsvét, gyereknap), ápoljuk ha-

gyományainkat, élményt és példát adva azok számára is, akiknél ez otthon nem adatik meg.  

A tanulási nehézségekkel küzdő tanítványainkat korrepetáljuk, fejlesztjük. 

Tanítványaink szüleivel állandó a kapcsolatunk. 

A megelőzésben a problémák észlelésében fontos szerepe van a fejlesztő pedagógusnak, 

logopédusnak, iskolapszichológusnak, hiszen a napi munka során ki kell szűrni azokat a gyer-

mekeket, akik tanulási és teljesítményzavarban szenvednek. 

A gyermek-és ifjúságvédelmi felelős segíti a pedagógust, tájékoztatja a tanulókat, hogy 

milyen problémával kihez lehet fordulni, fogadóórát tart, családlátogatáson megismeri a prob-

lémás gyermekek családi környezetét és aktív tagja a gyermekvédelmi jelzőrendszernek.  
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Tevékenységek 

Iskolánk pedagógiai munkáján belül az alábbi tevékenységek szolgálják a gyermekvédelem 

céljainak megvalósulását:  

 Felzárkóztató foglalkozások.  

 Tehetséggondozó foglalkozások.  

 A differenciált oktatás és képességfejlesztés. 

 A pályaválasztás segítése. 

 Személyes egyéni tanácsadás. 

 Egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése. 

 Családi életre történő nevelés.  

 Egészségügyi szűrővizsgálatok.  

 Tájékoztatás a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatásokról.  

 A tanulók szabadidejének szervezése.  

 A tanulók szociális helyzetének javításához kellő információ megadása a szülők ré-

szére. 

 Segélyek, támogatások esetenkénti kezdeményezése.   

 Ösztöndíjak, pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése. 

 Logopédiai és pszichológiai segítségnyújtás. 

 Fejlesztő-foglalkozások. 

 Felvételire felkészítő foglalkozások. 

 Tanulmányi versenyekre való felkészítés. 

 Kompetencia alapú oktatás. 

A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program 

A középiskolában jelentkező tanulási hátrányok, kudarcok többféle – szociális és men-

tális – ok(ok)ra vezethetők vissza. Az általános iskolához képest igen nagy változást jelent a 

középiskolába kerülés – mind tanulási, mind lelki szempontból; s a tanulók különböző előkép-

zettséggel, eltérő családi háttérrel, különböző (sokszor helytelen) tanulási módszerekkel ren-

delkeznek; ezek a tényezők külön-külön vagy együtt tanulási kudarcokhoz vezethetnek. Ezért 

fontos felismerni a tanulási hátrányokat és nehézségeket; ez az osztályfőnök és a szaktanár(ok) 

feladata. 

Abban a kérdésben, hogy a tanuló tanulási nehézségekkel küzd-e, a nevelési tanácsadó megke-

resésére a szakértői és rehabilitációs bizottság dönt. De az okok feltárásában, esetleges kezelé-

sében az iskola nevelői, az ifjúságvédelmi felelős és az iskolapszichológus is segítséget nyújt-

hat. 
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Elsődleges feladat a tanulási kudarcok felismerése egyéni szűréssel. Célja azoknak a rész-

képesség-zavaroknak a feltárása, amelyek jelenléte nehezíti vagy akadályozza az olvasás, írás, 

számolás információt szerző és közlő szerepének kialakulását. 

Iskolánk a tanulási kudarcnak kitett tanulók ellátását a közoktatási törvényi kategóriák rend-

szerét követve három színtéren szervezi meg: 

1. A sajátos nevelési igényű tanulók közül annak a tanulónak a nevelését és oktatását biz-

tosítja, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján 

- beszédfogyatékos, 

- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezet-

hető tartós és súlyos rendellenességével küzd. 

2. Biztosítjuk továbbá a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 

fejlesztő foglalkoztatását is. 

3. Differenciált óraszervezéssel, korrepetálásokkal segítjük a döntően környezeti ártalom 

miatt fellépő tanulási gyengeség leküzdését, ahol átmeneti következmény az elvárható 

tanulási eredményességtől való eltérés. 

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

feladatokat kell alapul venni. Ennek során a tanulók lehetőségeikhez, korlátaikhoz és speciális 

igényeikhez igazodva elsősorban a következő elvek szerint kell a munkát megszervezni: 

-  A feladatok megvalósításához hosszabb idősávok, keretek megjelölése ott, ahol erre 

szükség van, 

-  Szükség esetén sajátos, a fogyatékosságnak megfelelő tartalmak, követelmények ki-

alakítása és teljesítése, 

-  Az iskola segítő megkülönböztetéssel, differenciáltan, egyénileg is segíti a tanuló-

kat, elsősorban az önmagukhoz mért fejlődésüket értékelve. 

A fogyatékosság egyes típusaival összefüggő feladatokról a sajátos nevelési igényű tanulók 

iskolai oktatásának tantervi irányelve ad eligazítást. 

  



 

54 
 

A segítőmunka fő területei: 

 A gyermek személyiségére és a részképesség zavarok csökkentésére irányuló fejlesztés: A 

gyermek tanulási, magatartási, beilleszkedési problémáinak feltárása, önismeretének, kap-

csolatteremtési képességeinek, részképességeinek fejlesztése, felzárkóztatása. 

 A családon belüli konfliktusok megoldására irányuló segítség: Az otthoni konfliktushely-

zetek oldása, folyamatos kapcsolattartás a szülőkkel, szülőcsoportokba és közös progra-

mokba való bevonásuk. 

 A gyermek iskolán belüli helyzetének megszilárdítása, állandó munkakapcsolat kialakítása 

a pedagógusokkal. 

 A mikro beavatkozások szintjén megpróbáljuk megteremteni azokat a szervezeti kereteket, 

lehetőségeket, amelyek a tanuló számára előnyösebbek és elérhetők. A sajátos nevelési igé-

nyű gyermekek, tanulók integrált nevelésben és oktatásban részesülnek intézményünkben. 

Együtt tanulnak és egy osztályban, közösségben nevelődnek a többségi gyermekekkel. 

A mikro beavatkozás formái: 

 Az iskolán belül fejlesztő foglalkozás több évfolyam tanulóinak speciálisan felkészült szak-

ember segítségével. Ebben a formában a fejlesztést végző szakember össze tudja hango lni 

munkáját a szaktanárokkal. A hátrányos helyzetű gyerekek is eljuthatnak erre a foglalko-

zásra. (egyéni vagy kiscsoportos fejlesztés) 

 Egy heterogén osztályon belül történő differenciált tanulásszervezés. A tanító a tanórán 

rendszeresen differenciálást alkalmaz. (tanórai differenciált foglalkoztatás). A szervezés so-

rán több csoport alakul ki a szakértői véleménnyel rendelkező gyermekekből, de bekapcso-

lódnak azok a tanulók is, akik tanulási nehézséggel küzdenek, de sajátos nevelési igényről 

nem beszélhetünk. 

Az egyéni vagy kiscsoportos fejlesztés során minden sajátos nevelési igényű tanuló egy 

gyógypedagógushoz tartozik, aki a szakértői vélemény alapján egyéni fejlesztési terve dolgoz 

ki számára, a tanulókról egyéni fejlesztési naplót vezet. Szükség esetén – a kötelező felülvizs-

gálaton túl – javaslatot tesz a szakértői bizottságnak újabb vizsgálat elvégzésére. Szorosan 

együttműködve dolgozik azzal a pedagógussal, aki abban a csoportban tanít, ahol a gyermek 

integrációja megvalósul. A fejlesztéssel kapcsolatos összes feladatot megbeszélik, együttesen 

dolgoznak a tanuló fejlődése érdekében. Ha fejlesztés egyéni fejlesztési terv alapján folyik, a 
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fejlesztést végző szakemberek minden fejlesztési év végén írásban készítenek értékelést a ta-

nuló fejlődéséről, a fejlesztő órákon történt megfigyeléseikről a szülő számára, azt a központi-

lag kiadott nyomtatványon is rögzítik. 

A gyógypedagógus minden tanévben kidolgozza saját munkatervét és órarendjét, a rábízott 

gyermekekről és fejlesztésükről egész évben gondoskodik. A fejlesztő szakemberek diagnosz-

tizált tanulók esetében minden tanév szeptemberének első két hetében tájékoztatják a szaktaná-

rokat a tanuló aktuális állapotáról, az osztályfőnököknek írásban átadják és elmagyarázzák a 

tanuló szakvéleményét és a mentesítésekről szóló záradékot. A gyógypedagógus/fejlesztő pe-

dagógus napi munkája során a tanulók különleges gondozási igényének megfelelő egyéni óra-

tervet készít. Munkájában segítségére van: 

 a szakértői bizottság véleménye, 

 az iskola vezetősége, 

 pedagóguskollégái, akikkel a gyermek fejlesztése miatt kapcsolatba kerül, 

 fejlesztő és gyógypedagógus kollégái. 

A tanulási kudarcnak kitett tanulók esetén is megjelenik az 

 újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetése, 

 szegregációmentes, együttnevelési környezet kialakítása. 

Mindez: újszerű tanulásszervezési eljárásokkal (kooperatív technikák, projektmódszer, téma-

hét, múzeumpedagógiai eszközök stb.) valósul meg. 

A hátrányos helyzetű és SNI tanulók esélyegyenlőségének javítása egyéni tanulási utak 

meghatározásával jön létre. 

EZEN TANULÓK ESETÉN: A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei közül kiemeljük:  

 esélyegyenlőség biztosítása, 

 sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása, 

 a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése, 

 alkotó pedagógiai klíma megteremtése. 

A nevelő-oktató munka pedagógiai céljai között megjelenik: 

 A sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás 

megalapozását szolgáló képességek fejlesztése. 

 A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók segítése a kompetencia alapú okta-

tás megvalósításával. 

 A tanulók képességeinek, kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése. 
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  A nevelőtestület módszertani kultúrájának fejlesztése. 

A nevelő-oktató munka pedagógiai feladatai: 

 A kompetencia alapú oktatás kiterjesztése. 

 Élet közeli tanulási környezet kialakítása. 

 A tanulási stratégiák alkalmazásában a sokszínűségre törekvés tevékenység-rendszerének 

biztosítása. 

 A játékosság, a szimuláció gazdag eszköztárának biztosítása. 

 A nevelő-oktató munka pedagógiai eszközei, eljárásai a sajátos nevelési igényű tanulók 

esetében: sérülés specifikus fejlesztés, egyéni haladás. 

 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok esetén alapvető feladat a ta-

nulók személyiségének komplex fejlesztése, megkülönböztetetten sajátos nevelési igényű 

tanulóknál. 

Ennek eszközei: 

 Egyéni tanulási útvonalak kialakítása, kifejlesztése. 

 A tanulás iránti motiváció fejlesztése. 

 A tantárgyak közti merev határrendszer csökkentésével megvalósítani a komplex szemé-

lyiségfejlesztést. 

 A tanítás-tanulás folyamatába alkotó jellegű feladatok meghatározása. 

 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok: 

− A közösség felkészítése sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésére. 

− A másság elfogadása. 

− A különböző szociális kompetenciák fejlesztése: empátia, egymásra figyelés, 

együttműködés, tolerancia, alkalmazkodó készség.  

Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai feladatok az esélyegyen-

lőség, sokszínű tevékenységformák biztosítása. Ennek eszközei:  

 differenciált tanulásszervezés, 

 kooperatív technikák alkalmazása, 

 projekt-módszer alkalmazása, 

 tevékenységközpontú pedagógiák, 

 a személyre szabott tanítás-tanulás előtérbe helyezése, 

 fejlesztő értékelés alkalmazása. 
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A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek esetén fontos, hogy a vala-

mely területen tehetséges sajátos nevelési igényű tanulókat is célirányosan fejleszteni szükséges 

(például: mozgás, tánc, kézügyesség stb.) 

A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának módjai: 

 Tanulási nehézséggel küzdő, sajátos nevelési igényű tanuló integrációjának segítése, el-

fogadása, érzékenyítés. 

 Motiválást segítő differenciált tanulásszervezés alkalmazása. 

 Kooperatív tanulásszervezés és differenciált rétegmunka alkalmazása a tanórák megfelelő 

arányában. 

Az iskolai beszámoltatás, a számonkérés (szóbeli és írásbeli) rendje, követelményei, formái, 

súlya ezen tanulók esetén minden esetben igazodik az érvényes szakvéleményben foglaltakhoz.  

A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

A szociális hátrányok enyhítése összetett feladat, amely nevelési tervünk más fejezeteit, 

többek között a felzárkóztató és tehetséggondozó, a gyermek- és ifjúságvédelmi programunkat 

is érinti. Előfeltétele a szociális hátrányokkal küzdő tanulók számbavétele, körülményeinek fel-

tárása, elemzése. 

Az iskola célja, hogy pedagógiai munkánk minden területén a prevenció érvényesüljön. A 

tanuló képessé váljon az önvédelemre, és a destruktivitás helyett az önfejlesztő, építő magatar-

tásformát válassza. Iskolánk képesség-kibontakoztató felkészítése a személyiségfejlesztés, a 

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

lemaradás csökkentéséhez. 

A szociális hátrányok, a beilleszkedési, magatartási problémák, a tanulási nehézségek szá-

mos tanulónál együttes formában jelentkeznek, az esetkezelés során azonban szükséges mind-

három terület tevékenységi formáit elkülöníteni. A hatékony problémamegoldás egyik feltétele 

a jól szervezett team munka, amely az intézmény - vezető, tanárok, tanítók, napközis nevelők, 

logopédusok, fejlesztőpedagógusok, illetve gyermekvédelmi felelős tevékenységével valósul-

hat meg. 

A szociális hátrányok enyhítése és az esélyegyenlőség biztosítása érdekében: 

 ha a család önhibáján kívüli okokból olyan szociális nehézségekkel terhelt körülmények 

között él, mely miatt a gyermekek megfelelő élelmezésének biztosítása veszélyben van, az 
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iskola a gyermeket javasolhatja az Önkormányzatnál élelmezési térítési díjban való támo-

gatásra, ingyenes étkeztetésre is, 

 tartós használatú könyvek kölcsönzésére adunk lehetőséget, 

 az iskola állandó kapcsolatban áll a karitatív tevékenységet folytató alapítványokkal, az 

együttműködés jegyében a rászoruló tanulók számára támogatást kér, 

 az intézmény eszközeinek és létesítményeinek ingyenes használatát biztosítjuk, 

 a nevelők és a tanulók segítő személyes kapcsolataira építünk, 

 szoros kapcsolatot tartunk fenn a Polgármesteri Hivatal Népjóléti és Szociális csoport dol-

gozóival, a gyermekjóléti szolgálat munkatársaival annak érdekében, hogy a szociális hát-

rányt elszenvedő tanulók minél hamarabb segítségben részesüljenek, 

 felvilágosítást adunk a szociális juttatások lehetőségeiről a szülői értekezleteken, fogadó-

órákon, 

 a praktikus ismeretek elsajátíttatására fektetjük a hangsúlyt, 

 a mindennapi élethez szükséges készségek kialakítására törekszünk, 

 családi életre és egészséges életmódra nevelünk, 

 a testnevelés és sport sajátos eszközeivel kialakítjuk az alapvető mozgás - és feladatmegoldó 

képességet, az egészséget értéknek tekintő gondolkodásmódot, a szabadidő tartalmas eltöl-

tésének igényét. 

A szociális hátrányok enyhítésének egyik alapfeltétele a folyamatos felvilágosító tevékenység. 

Az együttműködés: 

 a tanulókkal, 

 a szülőkkel, 

 gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel, 

 a gyermekvédelmi szolgálattal, 

 a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel (pl. védőnő) 

intézményekkel, hatóságokkal. 

Kapcsolatfelvétel: 

 szülőkkel (felvilágosítás), 

 gyermekjóléti és családsegítő intézmény, 

 hatóság: - jegyző, 

 gyámhivatal, 

 TEGYESZ (Területi Gyermekjóléti Szolgálat), 

 otthont nyújtó ellátások, 
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 nevelőszülők, 

 gyermekotthon. 

Működjön a jelzőrendszer az iskola felé! 

Jelzőrendszer tagjai: 

 az oktatási intézmény gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse 

 védőnő 

 háziorvos 

 rendőrség 

Működjön a jelzőrendszer az iskolán belül! 

Alakuljon ki a jó kapcsolat az osztályfőnök és az ifjúságvédelmi felelős között! 

 Nagy segítséget jelent az osztályfőnök által készített év eleji felmérés a tanulók szociális 

helyzetéről. A szociális helyzet megítéléséhez szükséges információk csak akkor kérhetők, 

ha a szülők beleegyeznek. Meg kell győzni őket arról, hogy adott esetben csak akkor tud a 

pedagógus segíteni, ha tudomása van a tanuló otthoni életkörülményeiről. 

 Az osztályfőnök feladata a veszélyeztetettség, a rossz szociális helyzet felismerése  és 

jelzése a gyermekvédelmi felelős felé. Ennek időben való jelzése újabb információszerzési 

lehetőséget jelent az ifjúságvédelmi felelős számára, aki felveheti a kapcsolatot a szülőkkel 

és a helyi gyermekjóléti intézménnyel. 

 Az ifjúságvédelmi felelős felkeresve az osztályokat tájékoztatja a tanulókat arról, hogy 

milyen problémával hol és mikor kihez fordulhatnak. A velük folytatott beszélgetés alapján 

megismeri a tanulókat, próbálja feltárni a veszélyeztető okokat. Alkalmanként család-

látogatást tesz. 

 Ha nincs jelzés, nem tudunk segíteni. 

Fontos feladatnak tartjuk a szülők körében tartott felvilágosító tevékenységet. Elsősorban azt 

kell tudomásukra hozni, hogy bizonyos helyzetekben hova fordulhatnak segítségért. 

A folyamatos információszerzés érdekében alapvető fontosságú lenne, előre meghatáro-

zott időközönként tartott megbeszélések az ifjúságvédelmi felelős és az osztályfőnökök kö-

zött. Ez lehetőséget teremtene a segítségre szoruló gyermekek felkutatásában. 

Élnünk kellene azzal a lehetőséggel, hogy „Magántanulói” jogviszonyt létesíthet az a ta-

nuló, aki betegség, vagy valamilyen családi körülmény miatt nem folytathatja tanulmányait az 

iskolában. 
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A leírtakon kívül legfontosabbnak tartjuk: 

 a gyermekekkel való törődést, 

 az elbeszélgetést, odafigyelést, 

 az érzelmi biztonság kifejlesztését, 

 a kisebbségi komplexus megszüntetését 

 finomítani a bennük lévő jó tulajdonságokat, 

 segíteni, megismerni és megtalálni önmagukat. 

A szülő - tanuló - pedagógus együttműködési formái 

A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről ill. a feladatokról az iskola vezetése, 

a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják. 

Az igazgató évente egyszer a diákönkormányzat vezetőségi ülésén részt vesz. 

Az IDB vezetője havonta kapcsolatot tart az IDB vezetőségével a diákönkormányzati ülé-

sen. Feladatkörét és jogait folyamatosan erősítjük, az iskolai élet színtereinek megfelelően 

igénybe vesszük. 

A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat választott képviselőik, tisztségviselőik 

útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőivel. 

A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok folya-

matosan (szóban, illetve a tájékoztató füzeten keresztül írásban) tájékoztatják.  

A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az 

iskola igazgatója és az osztályfőnökök tájékoztatják. 

A szülői képviselet hagyományosan működő szervezete a Szülői Munkaközösség választ-

mánya, mely az osztályok választott képviselőiből áll. 

 Üléseit saját munkaterve alapján tartja, melyen részt vesz az iskolavezetés képviselője.  

 Az igazgató legalább évente egyszer részt vesz a szülői munkaközösség választmányi 

ülésén vagy az iskolai szintű szülői értekezleten. 

 Az osztályfőnökök félévente legalább egyszer az osztályuknak szülői értekezletet tarta-

nak.  
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Az iskola nyitottsága érdekében sokoldalú együttműködési lehetőséget biztosítunk a követ-

kező területeken: 

Szülő - pedagógus: 

 családlátogatás igény szerint 

 szülői értekezlet 

 "Neveljünk együtt" szülő-pedagógus  

Fórumok szervezése: 

 fogadó óra 

 írásbeli tájékoztatás 

 iskolai programokban való aktív szülői részvétel 

Pedagógus - tanuló:  

 osztályfőnöki órák 

 diáktanács 

 igazgatói tájékoztatás 

 iskolai rendezvények 

 egyéni beszélgetések 

A kollégium kapcsolattartása az iskola kapcsolattartásához illeszkedhet pl. 

 kollégisták szülői értekezlete, 

 nevelői fogadóórák,  

 a kollégium értesítései, 

 a szülő értesítései, kérései, 

 telefonon, levélben történő azonnali értesítés, 

 hivatalos levél (ajánlott, tértivevényes) 

Az iskolai és kollégiumi pedagógus együttműködése 

 tantestületi értekezletek, 

 nevelési értekezletek, 

 osztályozó értekezletek, 

 az egy osztályban tanítók értekezletei, 

 a kollégiumi közgyűlések,  

 a kollégium ünnepi rendezvényei, 

 az iskola ünnepi rendezvényei 
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Tanulmányok alatti vizsgák, felvétel, átvétel szabályai 

A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 

A vizsgaszabályzat célja 

Vizsgaszabályzatunk célja a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 64.§-ában foglalt felhatalma-

zás alapján a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének szabályozása. 

A fenti jogszabályban foglalt szabályozás szerint 

- a tanulmányok alatti vizsga követelményeit, részeit (írásbeli, szóbeli, gyakorlati)  

- és az értékelés rendjét a nevelőtestület a pedagógiai program alapján határozza meg és 

a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza. 

A vizsga célja azon tanulók osztályzatainak megállapítása: 

 akiknek félévi vagy év végi osztályzatait évközi teljesítményük és érdemjegyeik alapján 

a jogszabályok és az intézmény Pedagógiai Programja szerint nem lehetett meghatá-

rozni, 

- akik a pedagógiai programban meghatározottaknál rövidebb idő alatt (tanév összevo-

nással) szeretnék a követelményeket teljesíteni. 

Általános szabályok 

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

 osztályozó vizsgákra, 

 különbözeti vizsgákra, 

 javító vizsgákra, 

 és pótló vizsgákra vonatkozik. 

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára: 

 aki osztályozó vizsgára jelentkezik, 

 akit a nevelőtestület határozatával osztályozóvizsgára utasít, 

 aki különbözeti vizsgára jelentkezik, 

 aki a nevelőtestület határozatával javítóvizsgát tehet. 

Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott 

tagjaira. A vizsgaszabályzat határozatlan időre szól. 
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Minden vizsga írásbeli vagy szóbeli, vagy gyakorlati vizsgarészből állhat az iskola Pedagó-

giai Programja alapján. A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. 

Tanulmányok alatti vizsgát független vizsgabizottság előtt, vagy abban a nevelési-oktatási 

intézményben lehet tenni, amellyel a tanuló jogviszonyban áll. Tanulmányok alatti vizsgát leg-

alább háromtagú vizsgabizottság előtt kell tenni. Amennyiben a nevelési-oktatási intézményben 

foglalkoztatottak végzettsége, szakképzettsége alapján erre lehetőség van, a vizsgabizottságba 

legalább két olyan pedagógust kell jelölni, aki jogosult az adott tantárgy tanítására. 

A tanulmányok alatti vizsga - ha azt az iskolában szervezik - vizsgabizottságának elnökét 

és tagjait az igazgató, a független vizsgabizottság elnökét és tagjait a területileg illetékes kor-

mányhivatal bízza meg. 

A tanulmányok alatti vizsga vizsgabizottságának elnöke felel a vizsga szakszerű és jog-

szerű megtartásáért, ennek keretében: 

- meggyőződik arról, a vizsgázó jogosult-e a vizsga megkezdésére, és teljesítette-e a 

vizsga letételéhez előírt feltételeket, továbbá szükség esetén kezdeményezi a szabályta-

lanul vizsgázni szándékozók kizárását, 

- vezeti a szóbeli vizsgákat és a vizsgabizottság értekezleteit, 

- átvizsgálja a vizsgával kapcsolatos iratokat, a szabályzatban foglaltak szerint aláírja a 

vizsga iratait, 

- a vizsgabizottság értekezletein véleményeltérés esetén szavazást rendel el. 

A vizsgabizottsági elnök feladatainak ellátásába a vizsgabizottság tagjait bevonhatja. A kér-

dező tanár csak az lehet, aki a vizsga tárgya szerinti tantárgyat az Nkt. 3. melléklete szerint 

taníthatja. A vizsgabizottság munkáját és magát a vizsgát az iskola igazgatója készíti elő. Az 

igazgató felel a vizsga jogszerű előkészítéséért és zavartalan lebonyolítása feltételeinek megte-

remtéséért. Az igazgató e feladata ellátása során: 

- dönt minden olyan, a vizsga előkészítésével és lebonyolításával összefüggő ügyben, 

amelyet a helyben meghatározott szabályok nem utalnak más jogkörébe, 

- írásban kiadja az előírt megbízásokat, szükség esetén gondoskodik a helyettesítésről, 

- ellenőrzi a vizsgáztatás rendjének megtartását, 

- minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a vizsgát szabályosan, 

pontosan meg lehessen kezdeni és be lehessen fejezni. 
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A vizsga reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb tizenhét óráig tarthat. 

Az írásbeli vizsgára vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a gyakorlati vizsgára, ameny-

nyiben a vizsgafeladat megoldását valamilyen rögzített módon, a vizsga befejezését követően 

a vizsgáztató pedagógus által értékelhetően - így különösen rajz, műszaki rajz, festmény, szá-

mítástechnikai program formájában - kell elkészíteni. 

A tanulmányok alatti vizsgán a nemzeti köznevelési törvény 47.§ -nak hatálya alá tartozó ta-

nulónál a vizsga során lehetővé kell tenni mindazon mentességek, kedvezmények érvényesíté-

sét, amelyet a tanuló megfelelő vizsgálat, szakértői vélemény alapján kapott. 

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

nem a Pedagógiai Programban meghatározott követelményeket kéri számon, vagy a vizsgázta-

tás során olyan eljárási hiba történt, amely vélhetőleg a tanuló teljesítményét hátrányosan befo-

lyásolta. 

Osztályozó vizsga 

Az intézmény osztályozó vizsgáit a félévi és év végi jegyek lezárását megelőző vagy az azt 

követő két hétben kell megszervezni. 

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak, ha: 

a) felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól, 

b) engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanév-

ben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

c) az 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51. § (6) bekezdésben meghatározott időnél 

többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet, 

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

vizsgabizottság előtt tesz vizsgát. 

Az osztályozó vizsgát megismételni, eredményén javítani nem lehet. Ha a szabályosan megtar-

tott tanév végi osztályozó vizsga elégtelen, a tanulónak a tanévet ismételnie kell. 

Osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év során bármikor szervezhet. A vizsgák időpontjáról a 

vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban tájékoztatni kell. 
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Különbözeti vizsga 

A különbözeti vizsgák időpontját az igazgató határozza meg, tanévenként legalább két vizsga-

időszakot kell kijelölni.  

Iskolaváltoztatás vagy külföldi tanulmányok magyarországi folytatása feltételeként írhatja elő 

az intézmény a különbözeti vizsga letételét. Abból a tantárgyból vagy tantárgyrészből kell kü-

lönbözeti vizsgát tennie a tanulónak, amelyet az intézmény a megkezdeni tervezett évfolyamtól 

alacsonyabb évfolyamon tanított, s amely tantárgy, tananyag ismerete feltétele a sikeres tovább-

haladásnak, a magasabb évfolyamra lépésnek. 

A különbözeti vizsga tantárgyainak, tartalmának meghatározása során mindig egyedileg kell az 

intézmény vezetőjének határozatot hoznia a jelentkező tanuló ügyében. 

Javító vizsga 

Javító vizsgát tehet a vizsgázó, ha: 

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

b) az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol 

marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik. 

A vizsgázó javító vizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, az augusztus 15-

étől augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet. 

A tanulót a vizsga eredményéről azonnal tájékoztatni kell. 

Pótló vizsga 

Pótló vizsgát tehet a vizsgázó az igazgató által meghatározott vizsganapon, 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 vizs-

ganapon 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. Időpontját egyéni elbírálás 

alapján az igazgató jelöli ki. 
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Kisérettségi vizsga /érettségi vizsga tanévében/ 

Minden évben a félév előtt az érettségi rendszernek megfelelően írásbeli és szóbeli vizsgát tar-

tunk, az eredmények súlyozottan számítanak bele a félévi osztályzatba. 

Kisvizsga /végzős szakközépiskolai tanulók/ 

Minden évben a félév előtt a szakmai vizsga rendszernek megfelelően írásbeli és szóbeli vizsgát 

tartunk, az eredmények súlyozottan számítanak bele a tanév végi osztályzatba. 

Szintvizsga /9. szakközépiskolai évfolyamon/ 

Iparkamarai előírásoknak megfelelően történik, 9. évfolyamon, a külső gyakorlati helyre tör-

ténő kilépés alapfeltétele. 

Független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsga 

A független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgát a megyeszékhely szerinti 

járási hivatal szervezi. 

A tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülője - a félév vagy a tanítási év utolsó napját megelőző 

harmincadik napig, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51. § (7) bekezdésében meghatározott 

esetben az engedély megadását követő öt napon belül jelentheti be, ha osztályzatának megálla-

pítása céljából független vizsgabizottság előtt kíván számot adni tudásáról. A bejelentésben 

meg kell jelölni, hogy milyen tantárgyból kíván vizsgát tenni. Az iskola igazgatója a bejelentést 

nyolc napon belül továbbítja a megyeszékhely szerinti járási hivatalnak, amelyik az első félév, 

valamint a tanítási év utolsó hetében szervezi meg a vizsgát. 

A tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülője - a bizonyítvány átvételét követő tizenöt napon belül 

kérheti, hogy amennyiben bármely tantárgyból javítóvizsgára utasították, akkor azt független 

vizsgabizottság előtt tehesse le. Az iskola a kérelmet nyolc napon belül továbbítja a megye-

székhely szerinti járási hivatalnak. 

A megyeszékhely szerinti járási hivatal által szervezett független vizsgabizottságnak nem lehet 

tagja az a pedagógus, akinek a vizsgázó hozzátartozója, továbbá aki abban az iskolában tanít, 

amellyel a vizsgázó tanulói jogviszonyban áll. 
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Tanulmányok alatti vizsgák szervezésének legfontosabb alapelvei: 

- A vizsgabizottság minimum három főből áll. Az általa ellátandó feladatok: elnök, kérdező 

tanár, ellenőrző tanár. Az elnök felel a szabályok betartásáért, ellenőrzi a vizsgázók adatait, 

vezeti a jegyzőkönyvet, ha kell szavazást rendel el. 

- A kérdező tanár(ok)nak csak megfelelő tanári végzettséggel lehet, lehetőség szerint ne az 

kérdezze a tanulót, aki vizsgára küldte. Az igazgató felel a vizsgák szabályos lebonyolítá-

sáért. 

- Az ellenőrző tanár lehetőség szerint szakos tanár, felel a vizsga szabályszerűségéért. 

Írásbeli vizsgák általános szabályai: 

Az írásbeli vizsgán a vizsgateremben az ülésrendet a vizsga kezdetekor a vizsgáztató pedagógus 

úgy köteles kialakítani, hogy a vizsgázók egymást ne zavarhassák, és ne segíthessék, a tante-

remben minden padban csak egy diák ülhet. 

A feladatlapot: 

- az iskola pecsétjével kell ellátni, 

- fel kell tüntetni a tantárgy megnevezését, 

- fel kell tüntetni a tanuló nevét, 

- fel kell tüntetni a dátumot. 

A feladatlap megoldásának ideje 45 perc. 

A vizsgán használható segédeszközöket a szaktanár tájékoztatása alapján a tanuló magával hoz-

hatja, illetve az intézmény biztosítja. 

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

rögzíti, és felvezeti a feladatlapra és jelenti az igazgatónak. 

Az írásbeli vizsga javítása: 

- a szaktanár az adott vizsganapon piros tollal kijavítja az írásbeli dolgozatot 

- ha a szaktanár arra a feltételezésre jut, hogy a vizsgázó meg nem engedett segédeszkö-

zöket használt, - rávezeti a feladatlapja és értesíti az igazgatót. 

A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó 

szakértői bizottság szakvéleményével megalapozott kérésére, az igazgató engedélye alapján a 

vizsgázó számára: 
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- az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt legfeljebb 20 perccel 

meg kell növelni, 

- lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközt hasz-

nálja, 

- írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet, 

- a szóbeli vizsgát írásban teheti le. 

Ha a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó 

a szóbeli vizsgát írásban teszi le, a vizsgatétel kihúzása után külön helyiségben, vizsgáztató 

tanár mellett készíti el dolgozatát. A dolgozat elkészítésére harminc percet kell biztosítani. A 

dolgozatot a vizsgázó vagy a vizsgázó kérésére a vizsgáztató tanár felolvassa. 

Egy vizsganapon egy vizsgázó vonatkozásában legfeljebb három írásbeli vizsgát lehet megtar-

tani. A vizsgák között a vizsgázó kérésére legalább tíz, legfeljebb harminc perc pihenőidőt kell 

biztosítani. A pótló vizsga - szükség esetén újabb pihenőidő beiktatásával - harmadik vizsga-

ként is megszervezhető. 

A szóbeli vizsga általános szabályai: 

- egy napon három szóbeli vizsga tehető le, 

- a vizsgázónak a vizsga előtt minimum 10 perccel kötelező megjelennie, 

- a vizsgák ideje alatti várakozáshoz lehetőség szerint pihenő helységet kell biztosítani, 

- a szóbeli vizsgán minden vizsgázó tételt húz, a tantárgyakhoz kapcsolódó segédeszkö-

zökkel készül az önálló feleletre, 

- a felkészülési idő legalább 20 perc, kivétel az idegen nyelv ahol nincs felkészülési idő, 

- a felelet során a tanuló a felkészülési idő alatt készített jegyzeteit használhatja, 

- a felelet maximum 15 percet tarthat, 

- ha a vizsgázó az adott tételből, kérdésből teljes tudatlanságról tesz tanúbizonyságot, 

egy alkalommal póttételt húzhat, pótkérdést kaphat, 

- ha a vizsgázó pótkérdést kapott, a minősítést a póttételre adott felelet alapján úgy kell - 

két tantárgy között a vizsgázó pihenőidőt kérhet, 

- ha a szóbelin a vizsgázó szabálytalanságot követ el, az elnök figyelmezteti, jegyző-

könyvet készít és a vizsgabizottság a dönt a szóbeli eredményéről, 
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- szabálytalanságok esetében a vizsgabizottság elnöke értesíti az igazgatót, aki a törvé-

nyek alapján dönt. 

Gyakorlati vizsga általános szabályai: 

- a gyakorlati vizsga esetén kötelező a vizsgázót tájékoztatni a gyakorlati vizsga rendjé-

ről, 

- a gyakorlati vizsgarészt a vizsga feladatok számától függetlenül egy érdemjeggyel kell 

értékelni, 

Az egyes vizsgatárgyak részei, követelményei és értékelési rendje: 

Minden vizsgatantárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának az intéz-

mény pedagógiai programjában található követelményrendszerével. 

Vizsgatárgyak részei: 

 Írásbeli Szóbeli Gyakorlati 

Irodalom X X  

Magyar nyelvtan X X  

Történelem,  

társadalomismeret 
X X  

Idegen nyelv X X  

Matematika X szükség esetén  

Fizika, Földrajz 

Kémia, Biológia 

Természetismeret 

Természettudomány 

X X  

Testnevelés   X 

Informatika   X 

Ének - zene X X  

Szakmai tantárgyak X X tantárgytól függően 

 

Az intézményben lefolytatott vizsgákkal kapcsolatos jogorvoslati lehetőség a 20/2012. (VIII. 

31.) EMMI rendeletben, valamint a nemzeti köznevelési törvény vizsgákra vonatkozó részeiben 

található. 
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Felvételi vizsgák 

Iskolánk felvételi vizsgát nem tart, a rendes felvételi eljárás során a tanulókat tanulmányi ered-

ményeik alapján rangsoroljuk és vesszük fel. A jogszabályi előírásoknak megfelelően azonos 

tanulmányi eredmény esetén a tanulásban akadályozott: SNI-s, illetve BTMN-es tanuló kerül 

előtérbe. 

Alkalmassági vizsga, vizsgálat 

 Iskolánk alkalmassági vizsgát nem tart, orvosi alkalmassági vizsgálatot azonban min-

den tanuló esetében végeztetünk az iskolaorvossal, aki egyben a munka alkalmassági vizsgálatok 

végzője is. Csak orvosi ajánlással van módunkban szakképzésbe tanulókat befogadni. A jogsza-

bályoknak megfelelően pályaalkalmassági vizsgálatot is tartunk a szakmai munkaközösségek 

részvételével, ezen vizsgálatnak az a célja, hogy a pályára való érettséget, alkalmasságot vizs-

gálja, különös tekintettel az adott szakma elvárt bemeneti kompetenciák tekintetében. 

Az iskolai hagyományok őrzése, ápolása, alapítványi tevékenységek 

Iskolai hagyományaink őrzése, ápolása az iskolánk életében nagy hangsúlyt kap. Alapvető 

célunk ezzel az, hogy diákjaink érzelmileg is kötődjenek iskolánkhoz, és a már végzett diákja-

inkkal való kapcsolattartás is szorosabbá válik ezáltal. Az iskola sajátos arculatának kialakítá-

sában is fontos szerep jut a hagyományőrzésnek, amellett a tanórán kívüli foglalkozások körét 

bővíti, a diákéletet színesíti. 

 Oktatási intézményünkben kiemelten fontos nevelési és oktatási cél: az emberközpontú 

nevelés, amely eddig is pedagógiai tevékenységünk középpontjában állt. Megvalósítása folya-

mán legfontosabb feladatunk a személyiség sokoldalú fejlesztése és az emberi értékek tovább-

adása. Olyan iskola létrehozása, amelyben a gyermek-szülő és pedagógus jól érzi magát.  

 A pedagógiai munka színvonalának emelése érdekében – kiemelt figyelmet fordítunk az 

alaptevékenységek fejlesztésére: a differenciált oktatás minél magasabb színvonalával az 

érettségi tantárgyak: magyar, matematika, történelem, idegen nyelv esetén (felsőben) a te-

hetséggondozásra és a felzárkóztatás hatékonyabbá tételével, csoportbontásával, felzárkóz-

tató csoportok szervezésével.  
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 A tanulási nehézségek leküzdésére fejlesztő pedagógusokkal foglalkozásokat szervezünk, 

melynek célja a fejlődési elmaradások egyéni megelőzése, leküzdése, annak értelmében, 

hogy a tanuló eleget tudjon tenni a tantervi céloknak, követelményeknek.  

 A továbbiakban is nagy hangsúlyt fektetünk az iskolai testnevelésre és sportra, (kondi, fit-

ness terem, gyógytestnevelés stb.) a nagyfokú szellemi megterhelés ellensúlyozására a moz-

gáshiány pótlásával.  

 Az életkörülmények romlása az iskolában is éreztetik hatásukat. Gyorsuló ütemben emel-

kedik a hátrányos helyzetű tanulók száma. Ebből adódóan kiemelt hangsúlyt fordítunk a 

gyermek és ifjúságvédelemre a szociális hátrányok csökkentésére.  

 A tanulási időn túl igénybe vehetők egyéb iskolai szolgáltatások: konzultáció tanulási prob-

lémákról, felkészítés tanulmányi versenyekre, egyéni öntevékeny könyvtárhasználat, torna-

terem és sportpályahasználat, speciális tanfolyamok, speciális tanácsadás pályaválasztás.  

 Szociális szolgáltatások: étkezési lehetőség (térítés ellenében illetve kedvezményekkel), 

egészségügyi vizsgálat megszervezése, szűrővizsgálatok. 

Hagyományos rendezvények a nemzeti és egyházi ünnepkörből 

Hagyományos rendezvényeink sorában igen fontos szerepet töltenek be a nemzeti ünnepek 

(okt. 23., márc. 15., június 4.) Ezekről a méltó megemlékezés az iskola által közvetített értékek 

egyike. Fontos, hogy tanulóink ismerjék nemzetünk kulturális örökségeit, legyenek tájékozot-

tak a haza történelmében, mélyüljön hazaszeretetük. Az ünnepségek a tehetséggondozás terü-

letének szélesítésére is alkalmat adnak, hiszen az ünnepi műsorok összeállítására egy-egy osz-

tályközösséget, és az énekkar tagjait kérjük fel. 

Különös figyelmet fordítunk névadónk, Damjanich János nevéhez kötődő évfordulókra, szü-

letésének, halálának évfordulójára, a 1848/1849-as forradalom és szabadságharc eseményei-

nek megünneplésére. Névadónknak a Magyar Millennium évében emléktáblát állítottunk isko-

lánkban. 

A tanév hagyományos iskolai rendezvényei 

Tanévnyitó ünnepély, tanévnyitó iskolagyűlés 

Rövid műsor és bensőséges hangulatú köszöntés fogadja iskolánk tanulóit. A tanévnyitó 

ünnepség részeként a 9. évfolyamos diákok megkoszorúzzák a tanműhely falán lévő Bata-em-

léktáblát. A kollégiumi közösség külön is szervez találkozót szülőkkel és tanulókkal.  
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Október 6. 

Tiszteletteljes megemlékezés az Aradon kivégzett tábornokokról és a Pesten meggyilkolt 

első felelős magyar kormány miniszterelnökéről. 

Gólyabál 

Olyan diákrendezvény, melyen a tanulók aktívan közreműködnek, műsorral mutatkoznak 

be a kilencedikesek. Az iskolai polgárrá avatást színesítik ügyességi játékok, vetélkedők is. Ezt 

a rendezvényt szeptember hónapban tartjuk. 

Szalagavató bál 

A végzős középiskolások szép ünnepélye, melyet december elején rendezünk. Az ünnepé-

lyes szalagtűzés után hagyományosan nyitótánccal kedveskednek a végzősök búcsúztató társa-

iknak, szüleiknek, tanáraiknak. 

Karácsonyi ünnepség 

A karácsony előtti hetekben tanulóink délutáni foglalkozásokon szakavatott vezetők segít-

ségével kis csoportokban ismerkednek a karácsonyi szokásokkal, díszek, ajándéktárgyak készí-

tésével, amelyekkel az utolsó tanítási napon az iskola karácsonyfáját feldíszítik. Ezen időszak-

ban az idegen nyelvi munkaközösség szervezésében a diákok megismerkednek más népek ka-

rácsonyi szokásaival, amelyeket társaiknak elő is adnak. Decemberben az utolsó tanítási napon 

iskolai szintű ünnepséget tartunk. 

Emléknapok 

A középiskolák számára miniszteri rendelettel bevezetett emléknapok méltó megünneplé-

sére nagy figyelmet fordítunk.  

 Kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja, 

 A holokauszt áldozatainak emléknapja 

Diáknap  

A tavasz egyik legfontosabb diákeseményének megrendezésére pályázni kell az osztálykö-

zösségeknek különböző, egész napot kitöltő programok ajánlásával. Ezen a napon tanítás nincs, 

de minden diák az iskolában zajló rendezvényeken vesz részt. A programok lebonyolítását a 

diákönkormányzat végzi, és felügyeli segítő pedagógusok részvételével. 
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Ballagás 

Minden év májusának kiemelkedő eseménye valamennyi középiskolában a ballagás, ahol 

iskolánk végzős tanulói búcsúznak társaiktól, tanáraiktól, az iskolától. 

Tanévzáró ünnepély 

A tanév munkájának lezárása, immár hagyományosan a végbizonyítványok, oklevelek, di-

cséretek, jutalmak átadása a teljes iskolai közösség: a tantestület, a nappali tagozatos tanulók 

jelenlétében. 

További rendezvények: 

Tanulmányi kirándulások, hulladékgyűjtés (ősszel, tavasszal) DÖK-napok, Madarak és Fák 

Napja, Anyák-napja, Márton nap, Haloween party, karácsonyi iskolai rendezvény, filharmónia, 

Valentin nap, farsang, házi tanulmányi és sportversenyek, színházlátogatások, pályaválasztási 

előadások.  

A munkaközösségek által szervezett tanévközi programok: 

 Halloween party, 

 karácsonyi iskolai rendezvények, 

 filharmónia,  

 Valentin nap,  

 tanulmányi és sportversenyek, 

 színházlátogatások,  

 pályaválasztási előadások.  

 Damjanich-hét 

 Damjanich szavalóverseny 

 

A településhez kötődő hagyományok, kapcsolatok 

Az intézmény a település életében, közéletében folyamatosan jelen van – nevelőink, tanu-

lóink részt vesznek a város rendezvényein, sokszor nézőként, gyakran aktív közreműködőként 

is. 

Széleskörű kapcsolatrendszert építettünk ki a város szinte minden intézményével, civilszerve-

zetével. 
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A szokásos információcserénél szorosabb, tartalmasabb a kapcsolatunk az általános iskolával 

is. Rendszeresen részt veszünk egymás rendezvényein, programjain. 

  Fontosnak tartjuk a Városi Művelődési Központ és Könyvtár szerepét is, hiszen az az ér-

tékközvetítés amit végeznek, tanulóink és kollégáink javát szolgálja. (Filharmónia előadá-

sok, színház, mozi, író-olvasó találkozók, könyvtári programok, vetélkedők) 

 Kiemelt fontosságú a VSE-vel és a szakosztályokkal, civilszervezetekkel a kapcsolatunk az 

iskolai sport és az utánpótlás nevelés kapcsán. (Úszóversenyek, utcai futóversenyek, területi 

atlétika vagy triatlon, duatlon, labdajátékok) 

 Sokat köszönhetünk a Családsegítő Szolgálatnak és a gyámhivatal munkatársainak, hiszen 

hátrányos és veszélyeztetett tanulóinknak soron kívül, mindig nagy felelősségtudattal segí-

tettek. 

 Fontosnak tartjuk kapcsolatunkat a martfűi Médiával melynek révén tájékoztatást tudunk 

adni a település lakosainak az iskolában folyó tevékenységről. 

 Jó kapcsolatot építettünk ki a helyi és környékbeli termelő üzemekkel, vállalkozásokkal, 

segítségükkel javítani tudjuk szakképzésünk feltételeit. 

 Kiemelkedően fontos szerepe van iskolánk életében a fenntartónak. Rendezvényeinkben 

mindig szívesen vesszük jelenlétüket, hiszen szeretnénk, ha belülről is meglátnák munkán-

kat, az iskola életét, az itt folyó tevékenységet. 

 Szívesen látjuk vendégül az 5-10-15-20-25-55 éve végzett tanulóinkat osztálytalálkozókon. 

Találkozók könyvét vezetünk, mely a múltunkat idézi fel. 

 Nyugdíjas találkozók alkalmával, nyugdíjas dolgozóink jeles napokon történő köszöntésé-

vel fejezzük ki tiszteletünket elődeinknek. 
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ISKOLAI DROG-

STRATÉGIA 

 

A drogstratégia a következő dokumentumokat veszi alapul: 

- Nemzeti Stratégia a Kábítószer visszaszorítására (Ifjúsági és Sportminisztérium 

2000. június) 

- Pedagógiai program 

- Az iskolai drogstratégia kialakítása és módszertana (készült az OM megbízásából) – 

T + T kiadó Bt. 2000. 

AZ ISKOLAI DROGSTRATÉGIA ALAPELVE 

Az iskola tanárai által elfogadott korszerű szemlélet a drogprevenciót az egészségfejlesztés (he-

alth promotion) komplex kérdéskörében helyezi el. 

A cél az, hogy a fiatalok mit csináljanak (=egészségesesen éljenek), miközben annak tudatosí-

tása is fontos, hogy mit ne csináljanak (= ne fogyasszanak drogot). 

Az illegitim drogok fogyasztásának megelőzése egyrészt nem különíthető el a legális drogok 

(alkohol, nikotin, orvosi javallat nélküli gyógyszerszedés) fogyasztásának prevenciójától-, más-

részt nem különíthető el az egészség általános- és mentális, pszichés hangsúlyú fejlesztésétől.  

A legfőbb alapelvünk az, hogy a tanuló megértse a saját egészségvédelmének jelentőségét, és 

rendelkezzék azokkal a szükséges ismeretekkel, jártasságokkal, amelyekkel környezetét, 

egészségi feltételeinek javítását, az egyes emberek, valamint a közösség egészségének védel-

mét cselekvően megteremteni. 

A drogstratégiát a tantestület egészének bevonásával, a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, az 

iskola pszichológus, valamint a drog- koordinátorok készítették el, figyelembe véve a régió 

egészségparamétereit, valamint az iskola mentálhigiénés kultúráját. 

Az előkészítő munkákban részt vett az iskolaorvos és a védőnő is. A szakmai kontrollt a Nyírő 

Gyula Kórház addiktológiai osztályának orvosai és pszichológusai biztosították. 
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I. DROGSTRATÉGIÁNKRA VONATKOZÓ SZAKMAI ELŐÍRÁSOK 

Az  egészségfejlesztés egész-szerű (holisztikus) modelljét alkalmazzuk:  

- családok és elsődleges vonatkozási személyek bevonása 

- készségfejlesztés hangsúlyozása, így a cél a droghasználathoz vezető  

 viselkedés befolyásolása (nem pusztán a tudás és az attitűd) 

- foglalkozás a kortárs é a média hatásokkal  

- az iskola szervezetének és az iskolát körülvevő helyi közösségnek figyelembe vétele 

 a legszélesebb értelemben vett megelőzés céljait szolgálja 

- a pedagógusok az iskolai drogproblémát a pedagógus etika szellemében kezelik 

- tervszerű, szervezett, és rendszeres tevékenység 

- tudományosan megalapozott 

II. A DROGSTRATÉGIA CÉLJAI ÉS FELADATAI 

1. Prevenciós munka tervezése 

Az iskola a drogprevenció egyik legfontosabb színtere. Ezért a megelőzésben látjuk az intéz-

mény legfontosabb szerepét. Drogstratégiánk kiindulópontja az, hogy az intézményünkben a 

prevenciós munka tervszerű és kulturált legyen. Az elsődleges prevenció módszerei az iskolá-

ban kábítószert használók kezelésére nem vagy csak korlátozottan alkalmas. Ilyenkor külső be-

avatkozásra van szükség, általában külső szakemberek bevonásával. 

2. Az iskola védő funkciójának erősítése 

Az iskolai élet rendkívül sok védő (protektív) tényezőt tartalmazhat, másik fő célunk ezek tu-

datos figyelembe vétele a pedagógiai munkában: 

- egyéni védő tényezők: iskolai sikeresek, jól fejlett társadalmi és társas, valamint 

megfelelő döntéshozó készségek 

- feladat teljesítése 

- a személyes élet fordulópontjainak pozitív felhasználása 

- biztonságos és támogató személyes kapcsolatrendszer 

- segítséget és érzelmi támaszt nyújtó tanárok 

- kortárs hatások, melyek támogatják az iskolai, sportbeli vagy művészeti előre-

haladást, mint a kortárscsoporton belüli népszerűség forrásait 
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3. Az iskolai közösség problémamegoldó készségének növelése a kábítószer- prob-

léma visszaszorításában  

- olyan egészségszemlélet és életmódi szokásrendszer interiorizálása, amelyek hatására a 

fiatalok társadalmilag elfogadott stratégiát alakítanak ki a kábítószerek fogyasztására 

történő csábítási helyzetekre. 

A pedagógusnak az érdeklődése, figyelme különösen a gyermek életmód-, magatartásbeli vál-

tozásaira, iskolai teljesítmény- csök-kenéseire terjedjen ki. Nagy hangsúlyt kell fektetni az em-

pátia mellett a megértés és az elfogadás kinyilvánítására, az előítélet és stigmatizáció mentes 

véleménynyilvánításra.  

4.  Esélyt teremteni arra, hogy a fiatalok képessé válhassanak egy pozitív életstílus 

kialakítására és a drogok visszaszorítására vagyis a tanulók ismerjék meg a egész-

ségvédelem kiemelt kérdéseit: 

- életkorral járó biológiai,- pszichohigiénés-, életmódi tennivalókat 

- társkapcsolatok egészségi, etikai kérdéseit 

- egészségre káros szokásokat 

- antihumánus szenvedélyeket 

- egészséges életvitelhez szükséges képesség fejlesztésének lehetőségeit 

III. ISKOLAI DROGSTRATÉGIA HELYI SAJÁTOSSÁGAI 

A drogprevenciós munka nem korlátozódhat egyetlen tantárgyra és nem kötődhet egyetlen sze-

mélyhez. El kell érni, hogy az egész iskola komplex nevelési helyzetben biztosítani kell, hogy 

a segítségre szorulók a támogatást igénylők megkapják a szükséges odafordulást, törődést. 

1. Tantárgyi és moduláris feltételek 

A drog-prevenció kurrikulumszerűen épül be a tananyagba. 

A következő tantárgyak oktatásában integráljuk: 

- biológia (ebben kiemelt blokk: egészségtan) 

- kémia 

- magyar nyelv és irodalom 

- testnevelés (kiemelt óraszámban) 

- osztályfőnöki óra (tematikus beszélgetés) 
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2. Tanórán kívüli tevékenységek 

- egészségnap, drogellenes nap, sportnap 

- délutáni szabadidős foglalkozások 

- hétvégi iskolai programok 

3. Személyi feltételek 

3/1. Iskolai drog koordinátorok: 

Iskolánkban több koordinátor is van, ugyanis többen részt vettek az OM által szervezett 

drogkoordinátor képzésen. 

Feladatuk: az iskolai kábítószer ellenes stratégia koordinálása, a megfelelő információ 

biztosítása tanárok és szülők felé. Ők tartják a kapcsolatot az iskolán kívüli segítő szerve-

zetekkel. 

3/2. Munkacsoportok, melyek a drog-stratégia céljait és feladatait teljesítik: 

A csoportok drog-prevencióra irányuló munkáját a drog-koordinátorok szervezik és segítik.  

3 csoport foglalkozik kiemelten a drog-prevenció, illetve az egészséges életmód kérdéskörével: 

- Munkaközösségek 

A helyi tanterveken keresztül integrálják az említett tantárgyak oktatásába a drog-preven-

cióval kapcsolatos témaköröket. 

- Egészségnevelési és testedzési munkaközösség: 

A testedzésen kívül feladata a szemléletformálás, szocializálás (re-szocializálás), szabad-

idő hasznos eltöltésére nevelés 

- Pedagógiai munkát segítők köre: pszichológus, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, fej-

lesztő pedagógus, szabadidő szervező 

- A drogstratégiával kapcsolatos munka fórumai a pedagógusok  számára: 

- tematikus tantestületi értekezletek 

- pedagógus továbbképzés (drog-prevenciós képzés, külső, területi programok, 

egyéb szakmai jellegű programok 

- munkaközösségi értekezletek 
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4. A drog-prevenciós feladatok megvalósításának módszerei 

- filmvetítés 

- versenyek, vetélkedők, pályázatok (drog témák tanulói feldolgozása – elbeszé-

lések, versek, rajzok, plakátok, fotók, filmvázlatok lehetnek a kiírások témái) 

- tematikus előadás  

- Internet  

5. Segítő kapcsolatok színterei és az iskola kapcsolódási pontjai, partneri csatornáink 

- szülők (család) 

- gyermekotthoni hálózat 

- szakmai szervezetek 

- hatóságok 

- iskolaszék (szülői munkaközösség) 

- iskolaorvos 

- iskolapszichológus 

- helyi, illetve regionális iskolák drogkoordinátorai 

- gyermekjóléti szolgálatok, nevelési tanácsadók 

- védőnő hálózat 

- helyi kórház addiktológiai osztálya, drogkonzultációs központok, megelőzési in-

tézmények 

- egyházak, alapítványok, karitatív szervezetek 

- mentori hálózat 
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EGÉSZSÉGNEVE-

LÉSI, EGÉSZSÉG-

FEJLESZTÉSI  

PROGRAM 
Segítő kapcsolatok színterei és kapcsolódási pontok 

Szülők (család) 

A szülő, a család a legfontosabb társ a tanulók érdekében végzett munkában. A szülők megfe-

lelő tájékoztatás és információ-átadás után aktív részvételükkel tudják támogatni az iskola 

egészségfejlesztési programjait, közülük jó néhányan szakértelmükkel is jelentősen növelhetik 

az iskolai munka hatékonyságát. 

Iskolaszék, szülői munkaközösség, szülői szervezete(ek) 

Az iskolaszék az a jogosítványokkal felruházott szervezet, amely hidat jelent az oktatási intéz-

mények és a tanulók szülei között. Az iskolai egészségfejlesztő program kialakításába be kell 

vonni az iskolaszéket, és szükséges megnyerni támogatásukat is. Ez a „szövetség” garancia 

lehet arra, hogy a szülők lehetőségükhöz képest minden területen segítsék az iskolai program 

megvalósulását. 

Iskolaorvos, háziorvos, védőnő 

Az iskola egészségügyi ellátásról szóló jogszabály előírja, hogy minden iskolának legyen kije-

lölt orvosa, és védőnője, valamint a tanulók fogászati ellátását (szűrés és ellátás) végző kijelölt 

fogorvosa, akik a jogszabályban foglalt feladatokat az önkormányzattal és az Országos Egész-

ségbiztosító Pénztárral kötött szerződés értelmében látják el. Kisebb településeken, ahol nincs 

házi gyermekorvos, az orvosi feladatokat a háziorvos, nagyobb településeken a házi gyermek-

orvos, a védőnői feladatokat a körzet szerint illetékes védőnő (vagy védőnők) látja el. A közép-

fokú tanintézetek egy részében főfoglalkozású, vagy részfoglalkozású ifjúsági orvos, és ifjúsági 

védőnő közösen látja el. 
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Feladataik a következőképpen csoportosíthatók: (Ez a felsorolás minden tekintetben összhang-

ban van az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény, 38.§ (1) és (2) bekezdésével) 

- A tanulók életkorhoz kötött vizsgálata, amely magában foglalja a testi, érzelmi és intel-

lektuális fejlődés követését és az érzékszervek vizsgálatát. Az életkorhoz kötött szűrő-

vizsgálatok a fejlődés követésén kívül a krónikus betegségek és kóros elváltozások korai 

felismerésére is irányulnak (szekunder prevenció) 

- Adott esetben a tanulók elsősegélyben való részesítése 

- Közreműködés: közegészségügyi-járványügyi, környezet-egészségügyi, táplálkozás 

egészségügyi és balesetvédelmi feladatok ellátásában az iskola vezetésével egyeztetve 

- Felkérésre közreműködés egészségügyi szakértői feladatokban. 

Bár a rendelet nem tér ki részletesen, de az iskolaorvos, és különösen a védőnő hagyományos 

feladatai közé tartozik az egészségnevelésben való részvétel (a védőnői működési szabályzat 

ezt részletesebben fel is sorolja). A tanulók és a pedagógusok ismereteinek bővítésén kívül az 

iskola egészségügyi teamnek (különösen a főfoglalkozásban alkalmazottaknak) számos lehető-

sége van arra, hogy az iskola egészségügyi munka folyamatába illessze be az egészséges élet-

módra ösztönzést, nevelést. 

Az iskola egészségügyi ellátás különösen a következő területeken tud ismereteket nyújtani: 

- Az életmód és betegségek összefüggései 

- Az iskola tanulói egészségi állapota, ennek alapján az „iskolai diagnózis” kiegészítése, 

megoldási javaslatok. 

- A serdülőkori változások ismerete, segítségnyújtás a serdülőkori érzelmi magatartás, 

életmód és szexuális problémák, valamint krízisek megoldásában. 

- Környezet egészségügyi, közegészségügyi és táplálkozás egészségügyi kérdésekben. 

- Az iskolát övező település olyan lehetőségeinek ismerete, amelyek bevonhatók, segít-

ségül hívhatók, az iskolai egészségfejlesztésben. 

Az iskolai pedagógiai és iskola egészségügyi teamek együttműködésének kialakítására, ahol ez 

már működik, ott folyamatossá és eredményessé tételére most kitűnő lehetőség a közösen elké-

szítendő és végrehajtandó egészségnevelési/egészségfejlesztési terv. 

Iskolapszichológus 

A pszichológus a lelki eredetű problémák feldolgozásában segít a tantestületnek. Szakmai is-

meretei révén, olyan területeken adhat folyamatos segítséget a diákoknak, tanároknak, de akár 

a hozzá forduló szülőknek, amelyek felismerése, problémakezelése speciális szakmai felké-

szültséget követel, és amivel az iskola pedagógusai többnyire nem rendelkeznek. A pszicholó-

giai tanácsadáson túl akár osztályfőnöki órák és társadalomismereti foglalkozások tartásával 
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tudja szakmailag igényesebbé és színesebbé tenni az egészségfejlesztési munka didaktikai épít-

kezését. 

Kívánatos bevonni a pszichológust a továbbképzések lebonyolításába is. 

Gyermekjóléti szolgálatok, nevelési tanácsadók, családsegítők 

Gyermekvédelmi munkában valamint a konkrét államigazgatási ügyekben tudnak segítséget 

nyújtani a gyermekjóléti szolgálatok és a települési önkormányzatok más intézményeiben dol-

gozó segítő foglalkozású szakemberek. A hivatalos, jogszabályokhoz kötött kapcsolatok rész-

leteit a különböző dokumentumok rögzítik, de a kooperációnak ezen túlmutató szakmai szerepe 

van. 

Az ÁNTSZ megyei intézeteinek egészségfejlesztési szakemberei és más egészségügyi intéz-

mények, szervezetek 

Egészségügyi szakellátást igénylő esetekben a területileg illetékes kórházak és intézmények 

jelentik a segítő kapcsolatok színterét. 

Az egészségügyi intézmények és az ÁNTSZ területileg illetékes intézetei, azon belül is külö-

nösen az egészségfejlesztési munkatársa, az Országos Gyermekegészségügyi Intézet szakem-

berei konkrét segítséget jelenthetnek az iskolai egészségnevelési munkába. 

Rendvédelmi szervek 

A rendőrkapitányságok ifjúságvédelmi munkatársai a bűnmegelőzési programok közös kimun-

kálásában, a tanári továbbképzéseken jogi, gyermek és ifjúságvédelmi, rendészeti, közlekedési 

témájú előadások tartásával tudnak segítséget nyújtani az iskolának. 

Az egészségnevelés iskolai területei 

Az iskolai egészségnevelésnek ahhoz kell hozzájárulnia, hogy a tanulók kellő ösztönzést és 

tudást szerezhessenek egy személyes és környezeti értelemben egyaránt ésszerű, lehetőségeket 

felismerő és felhasználni tudó, egészséges életvitelhez. Ehhez arra van szükség, hogy az egész-

séggel összefüggő kérdések fontosságát értsék, az ezzel kapcsolatos beállítódások szilárdak le-

gyenek, s konkrét tevékenységekben alapozódhassanak meg. 

Az egészséges életmód, életszemlélet, magatartás szempontjából lényeges területeknek az is-

kola pedagógiai rendszerébe, összes tevékenységébe kell beépülni. Ezek közé tartoznak az aláb-

biak: 

- önmagunk és egészségi állapotunk ismerete, 

- az egészséges testtartás, a mozgás fontossága, 

- az értékek ismerete, 

- az étkezés, a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe, 
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- a betegségek kialakulása és gyógyulási folyamata, 

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

- a személyes krízishelyzetek felismerése és kezelési stratégiák ismerete 

- a tanulás és a tanulás technikája, 

- az idővel való gazdálkodás szerepe, 

- a rizikóvállalás és határai, 

- a szenvedélybetegségek elkerülése, 

- a tanulási környezet alakítása, 

- a természethez való viszony, az egészséges környezet jelentősége. 

Az egészségnevelési programban megjelennek olyan életkori sajátosságokhoz is illesztendő lé-

nyeges témák, mint például: 

- az egészséges táplálkozás témái, 

- a szenvedélybetegségekkel való foglalkozás, 

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

- a betegség és a gyógyulást segítő magatartás (elsősegélynyújtás, gyógyszerhasználat) 

- a testi higiénia, 

- a környezeti ártalmak (zaj, légszennyezés, hulladékkezelés), 

- a személyes biztonság (közlekedés, rizikóvállalás,) 

- a testedzés, a mozgás, a helyes testtartás 

 

Az iskola egészségnevelés összefügg a tanár magatartással, gondossággal, az intézmény szer-

vezettségével. Csak néhány példa: 

- Gondoskodik az osztálytermek megfelelő, rendszeres szellőztetéséről, 

- Megfelelően tájékozódik az iskola a tanulók tanulást befolyásoló egészségi állapotáról, 

a részképesség zavarokról, megjelennek az ezzel kapcsolatos feladatok a pedagógiai 

programban, s más iskolai dokumentumokban, illetve a tényleges oktató-nevelőmunká-

ban. 

- Az osztálytermek berendezése megfelel az egészségügyi szempontoknak (Igazodik az 

asztalok, székek mérete az egyes gyerek testmagassághoz. Megfelelő a világítás. Meg-

felelő a számítógépek elhelyezése), figyelnek a pedagógusok a gyerekek megfelelő test-

tartására. Az ülésrend kialakítása lehetővé teszi minden tanuló számára a megfelelő, 

egyéni adottságokat is figyelembe vevő (pl. rövidlátás, hallási zavar. . .) testhelyzetben 
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történő figyelést és tanulást. Ügyelnek arra, hogy az ülésrend időszakonkénti változta-

tásával nyújtsanak változatosságot a gyermekek szemének és gerincének terhelésében. 

Ügyelnek arra, hogy az iskolatáska súlya ne haladja meg az optimális mértéket. 

- A napi munkarend, az órarend tervezésénél az iskola gondoskodik a mozgásigény ki-

elégítésről. Beépítik az óraterveikbe a tanórán belüli mozgáslehetőségeket. 

Iskolai programok 

Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos munka hatékonyságát az segíti, ha az iskola határozott – 

lehetőleg minden egészséggel kapcsolatos tevékenységre kiterjedő – tervvel rendelkezik. Ezt 

egyeztesse, a diákokkal és a szülőkkel, az iskolához szorosan kapcsolódó más szakemberekkel. 

Fontos, hogy a terv feladatokat és a megvalósításukat szolgáló tevékenységeket tartalmazzon 

olyan fontos területekre, mint 

- Az egészséges személyiségfejlődés elősegítése, 

- Az egészséges táplálkozás (pl. az iskolai büfé választéka), 

- A mindennapi testmozgás, 

- A dohányzás, alkoholfogyasztás- és kábítószer használat megelőzése, 

- A fogyatékosok és hátrányos helyzetük integrációja, 

- Az iskolán belüli bántalmazás megelőzésére, 

- A szexuális nevelés – már a pubertás időszakát, a nemi érés időpontját megelőzően is. 

Tanórai foglalkozások 

- Szaktárgyi órák témafeldolgozása (minden tantárgynak van csatlakozási pontja az 

egészségfejlesztéshez.) Ezekre a helyi tanterv tervezése során külön figyelmet érdemes 

fordítani.  

- Osztályfőnöki órák (ajánljuk az osztályfőnöki órákhoz készített korábbi OM kerettan-

tervi segédlet, amely az iskola jellegétől, a  témáktól függő konkrét témakörök feldol-

gozására alkalmasak, pl. ismeretátadás és interaktív gyakorlatok, az esetelemzések tar-

toznak ide.) 

Tanórán kívüli foglalkozások 

- Délutáni szabadidős foglalkozások 

- Sportprogramok, témával kapcsolatos filmvetítések, vetélkedők, versenyek, egyéb játé-

kos programok, csoportfoglalkozások. 

- Egészségnap. 
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- Az iskola egészét átfogó előre tervezett  programok. Komoly szervezést, felkészülést 

igényelnek, több iskola is összefoghat az adott régión, megyén, településen belül.  

- Hétvégi iskolai programok. 

- Sportrendezvények, kulturális programok. 

- Kirándulások, erdei iskolák, túrák, sportprogramok. 

Tájékoztató fórumok 

- Szülői értekezlet, szülőcsoport számára szervezett fórum, tájékoztató. Lehet osztály-

szintű, vagy iskolaszintű, ez utóbbi esetében színesíti a programot a külső előadó, pl. 

orvos, pszichológus, rendőrségek bűnmegelőzési osztályának szakembere, stb. 

- Szakmai tanácskozások, tréningek. 

- Elsősorban a tanárok felkészültségének fejlesztését szolgálja, de a diákokat is meg kell 

hívni, amikor csak engedi a program, illetve a téma. 

 

Iskolán kívüli rendezvények 

- Kortárssegítő képzés: Az iskolai és az iskolán kívüli programok határesete, mert az is-

kola tanulóit vonja be a kortársképzésbe, de a legtöbb helyen a felkészítés színtere nem 

az iskola, hanem a képző intézmény. 

- Kapcsolódás más szervezetek, intézmények programjaihoz. 

 

Módszerek 

Alkalmazott pedagógiai módszerek 

- Az egészségfejlesztés szemléletének széleskörű elsajátítása az iskolában, meghívott elő-

adó segítségével, pedagógusok, szülők, alkalmazottak, tanulók számára (iskolaorvos, 

háziorvos, védőnő, ÁNTSZ) 

- Tegyük szebbé az iskola környezetét, pl. rendezzünk versenyeket, készíttessünk a tanu-

lókkal, a témával kapcsolatos plakátokat, pontozzuk az osztálytermeket, faliújságon a 

témával kapcsolatos cikkeket, írásokat, stb. 

- Szervezzünk kirándulásokat, tegyük lehetővé a rendszeres testmozgást, a szülőket is 

vonjuk be ezekbe. 

- Tekintsük át a tantárgyakat, és tegyünk javaslatot, hogy az egyes tárgyakban miként 

jelenhet meg az egészségfejlesztés szemlélete. 
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Mindennapos iskolai testedzés program megvalósítása 

Az egészségfejlesztő iskolai testmozgás program célja a gyermekek egészséges testi-lelki fej-

lődésének elősegítése a testmozgás eszközeivel, hiszen tapasztaljuk, hogy a modern kor és az 

azzal együtt járó technológiák az embert olyan életmódba kényszeríthetik, amely a mozgássze-

gény életmódhoz,  a fizikai képességek hanyatlásához vezethet, áttételesen előidézve ezzel a 

szellemi teljesítmény romlását is. Az iskolai testnevelés és a sport keretei között az egészség-

nevelés, a szociális kompetenciák, a csapatmunka, valamint a társakkal történő kreatív együtt-

működés egyaránt fejleszthető. 

 

Annak érdekében, hogy az egészségfejlesztő testmozgás hatékonyan megvalósuljon, az alábbi 

sajátos egészségügyi és pedagógiai szempontoknak kell teljesülniük: 

- Minden gyermek minden nap részt vesz a testmozgás-programban, 

- Minden testnevelési órán és minden egyéb testmozgási alkalmon megtörténik a kerin-

gési- és légző-rendszer megfelelő terhelése, 

- Minden testnevelési órán van gimnasztika, benne a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását és fenntartását szolgáló gyakorlatanyag és légzőtorna, 

- A testnevelési tananyag egészébe a gerinc- és ízületvédelem szabályainak betartása, kü-

lön figyelemmel a fittség mérések testhelyzeteire és az izomerősítések különböző test-

helyzeteire, 

- Minden testnevelési óra és egyéb testmozgási alkalom örömöt és sikerélményt jelent 

még az eltérő adottságú tanulóknak is, 

- A testnevelés és sport személyiségfejlesztő hatásai érvényesülnek a programban, 

- A testmozgás-program életmód-sportokat, életminőség-sportokat is megtanít (olyan 

sportokat, amelyeket egy életen át lehet folytatni az életminőség javítása érdekében), 

- A testmozgás-program játékokat és táncot is tartalmaz. 

 

A fenti szempontok együtt és egyformán fontosak és jelentősek. 
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A tanulók fizikai állapotának egységes mérésének módszerei  

A testnevelés „munkaközösség” „A tanulók fizikai állapotának egységes méréséhez és mi-

nősítéséhez” a Dr. Fehérné Dr. Mérey Ildikó által kifejlesztett módszertani szakanyagot fogadta 

el 

Munkaközösségünk a fizikai fittség mérésére alkalmazza a „Mini Hungarofit” vizsgálati 

módszert, az 1+4 motorikus próba értékelésével.  

- Az aerob, vagy alap állóképesség mérése - 2000 m síkfutás.  

- Dinamikus ugróerő.  

- Helyből távolugrás páros lábbal. 

- Dinamikus erő- állóképesség.  

- A vállövi és a karizmok erő- állóképességének mérése. 

- Mellső fekvőtámaszban karhajlítás – nyújtás.  

- A csípőhajlító és has-izom erő állóképességének mérése. 

- Hanyattfekvésből felülés térdérintéssel.  

- Hátizom erőállóképességének mérése. 

- Hason fekvésből törzsemelés- és leengedés.  

A motorikus próbák értékelése esetén a pontérték táblázat módosítására, kiegészítésére tet-

tünk javaslatot.  

Ezeket a méréseket ősszel és tavasszal végezzük el.  

A „Mini Hungarofit” módszer bemutatása és értékelési rendszere 

Az általános fizikai teherbíró képesség mérésének fő célja  

Az oktatás területén  

Az iskolai testnevelés és sport egészségmegőrző hatásának növelése, egészségmegőrző sze-

repének népszerűsítése, és tudatosítása az iskoláskorú fiatalok körében.  

Minőség-ellenőrzés 

Az általános fizikai teherbíró-képesség egységes mérése, értékelése és minősítése. 

Minőségbiztosítás 

 Minden fiatal – képesség szerinti differenciált terheléssel, szükség esetén program biztosí-

tásával – úgy jusson el a felnőtté válásig, hogy az egészséges létezéshez szükséges fizikai fit-

ness szint „megkívántság”, vagy „kell” értékét elérje és megtartsa.)  

Az oktatásban eltöltött évek alatt a rendszeres testedzés egészségmegtartó, egészségjavító 

szerepének tudatosítása.  
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A fizikai fittség méréséhez, önállótudatos alkalmazásához szükséges edzéselméleti, humán-

biológiai és sportági elméleti ismeretek folyamatos népszerűsítése, készség szintjéig való gya-

koroltatása.  

Az egészségügy területén  

Az iskolaorvosok és védőnők vizsgálati módszereinek, illetve adatainak kibővítése, hogy a 

testnevelők által mért adatok ismeretében az egészségügyiek felvilágosítást kapjanak a tanulók 

funkcionális állapotáról, - az egészség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek 

alapján, (kardiorespitratórikus állóképesség, általános testi izomerő, vagy gyengeség) segítve 

ezzel a gyógyítást és a betegségek megelőzését.  

A primer prevenció alapja: A közvetlen kapcsolattartásra épített szoros orvos-pedagógus 

együttműködés.  

Az általános fizikai teherbíró-képesség mérésének gyakorlati haszna  

1. Biztosítja a pillanatnyi fizikai állapottal való szembesülést, a megadott követelményérté-

kekhez viszonyítást.  

2. Felfedi az egészség, a terhelhetőség szempontjából leglényegesebb kondicionális képessé-

gek területén mutatkozó esetleges hiányosságokat, ezáltal lehetővé teszi azok mielőbbi tu-

datos felszámolását.  

3. A rendszeres időszakos ellenőrzés, folyamatos visszacsatolást jelent a hibák kiküszöbölé-

séhez.  

4. A fittség vizsgálat során a tanár egészség- és test-kulturális alapismereteket ad át, ezen is-

meretek elsajátítása a rendszeres, tudatos testedzésre mozgósít, így nagymértékben hozzá-

járul, hogy fiataljaink mind nagyobb hányada felismerje, megtapasztalja, hogy a rendszeres 

fizikai aktivitásra szánt idő és anyagi ráfordítás többszörösen megtérül, ha az egészség, a 

cselekvő-képesség és a jó közérzet egész életünk folyamán megmarad. 

A testnevelő által elvégzendő feladatok  

Egységes minőség-ellenőrzés 

Az országosan egységes adatszolgáltatáshoz tanév elején és a tanév végén meg kell mérni 

a motorikus próbákban elért teljesítményt, és a mért eredmények, pontértékei alapján kell az 

értékelést és minősítést elvégezni.  

Egységes minőségbiztosítás 

Fel kell tárni az egészség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek területén 

mutatkozó esetleges hiányosságokat, és képesség szerinti differenciált terheléssel, törekedni 
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kell azok mielőbbi felszámolására. Rendszeres testedzési lehetőség biztosításával – a tanárnak, 

a tanulónak és a szülőnek – törekedni kell az egészséges létezés stabilabb megtartását elősegítő 

„kell – szint” megtartására.  

Folyamatos visszacsatolás  

A tanulók aktív közreműködésével, a megtervezett foglalkozások keretében végzett, rend-

szeres testedzés hatásának elemzése. Az elért változás nyomon követésének biztosítása a tanár, 

a diák és a szülő számára. (A pillanatnyi fizikai állapottal való szembesülés során a fiatalok 

önismeretének, tárgyilagos önértékelésének, akaratának és önbecsülésének fejlesztése). 

HUNGAROFIT – „MINI” HUNGAROFIT módszer bemutatása 

A különösebb előképzettséget, anyagi és időráfordítást nem igénylő motorikus próbarend-

szer megfelelve a tudományosság kritériumainak (valódiság, megbízhatóság, objektivitás) méri 

és értékeli: 

1. az optimális testtömeget és az attól való esetleges eltérést (kiegészítő vizsgálat)  

2. az egészség szempontjából leglényegesebb kondícionális képességeket (alapvizsgálat)  

a) az aerob kapacitást, amely a kardiorespiratórikus rendszer állóképességének legjobb 

mérőszáma,  

b) azon izomcsoportok erejét, erő-állóképességét, amelyeket a mindennapi tevékenysé-

günk során a leggyakrabban használunk, és amelyek gyengesége például a tartási 

rendellenességek leggyakoribb okozói 

3. a fizikai fitness önmagában is értékelhető, de lényegesen megbízhatóbb tanácsadással 

szolgálhatunk, ha a fittség vizsgálatot kiegészítjük elsősorban egyéni (társadalmi) vo-

natkozású edzésre, versenyzésre, eredményességre, életvitelre jellemző információkkal 

és az elért teljesítményt annak tükrében értelmezzük (kiegészítő vizsgálat között talál-

ható adatszolgáltatás).  

4. A fittség vizsgálatát az e célra elkészített mérési és értékelési útmutató alapján kell el-

végezni.  

Értékelési rendszer az általános fizikai teherbíró-képesség minősítéséhez  

A test általános izomerejét, erő-állóképességét legpontosabban hat motorikus próba alapján 

értékelhetjük: „Hungarofit”. 

A próbarendszer belső szerkezeti egysége megengedi, hogy (jelen esetben a dinamikus 

dobóerőt mérő tömött labda dobások elhagyásával) csak négy próbában elért teljesítmény alap-

ján minősítsük a vizsgált személy izomerejének állapotát: „Mini Hungarofit”.  
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A dinamikus erő mérésekor a próbázóknak (helyből távolugrás, kétkezes dobás hátra, fej 

fölött tömött labdával, egykezes labdalökés helyből tömött labdával, az ügyesebb kézzel) a be-

melegítő ugrások/dobások után legalább három kísérleti lehetőséget kell biztosítani és elég, ha 

csak a legjobb teljesítményt vesszük nyilvántartásba.  

Az általános fizikai teherbíró képesség (az aerob teljesítőképesség és az izomerő) fejlett-

sége, akkor tekinthető kiegyensúlyozottnak/harmonikusnak, ha a próbázó a vizsgálat során elért 

összes pontszámainak legalább a felét az aerob állóképesség mérésére alkalmazott próbában 

szerzi meg.  

Az értékelés mennyiségi mutatókkal, pontértékelés alapján, szóbeli, írásbeli értékelés for-

májában történik.  

ÉRTÉKELÉSI RENDSZER                                                       F. Mérey Ildikó 

Életkor Faktor „HUNGAROFIT” 
„MINI HUHGA-

ROFIT” 

A fizikai fitnessz-

szint pontértékelése  

7 éves korig  

Optimális testtömeg  

Kardiorespiratórikus 

állóképesség  

Általános izomerő, 

erőállóképesség  

 Maximum 10 pont 

Maximum 77 pont 

 

Maximum 63 pont 

(3x21) 

A fizikai fitnessz-

szint pontértékelése  

7-19 éves korig  

Optimális testtömeg  

Kardiorespiratórikus 

állóképesség  

Általános izomerő, 

erőállóképesség  

Maximum 10 pont 

Maximum 77 pont 

 

Maximum 63 pont 

(6x10,5) 

Maximum 10 pont 

Maximum 77 pont 

 

Maximum 63 pont 

(21+3x14) 

Az általános fizikai teherbíró képesség minősítésekor ügyelni kell arra, hogy minden egyes 

motorikus próbánál, - bármilyen mértékű többlet teljesítmény esetében is – csak az adott pró-

bában megjelölt maximális pontszám vehető figyelembe. Egyes próbákban, a maximális pont-

szám elérése utáni többletteljesítményért jutalom pont ebben az esetben nem adható.  
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AZ ÁLTALÁNOS FIZIKAI TEHERBÍRÓ-KÉPESSÉG MINŐSÍTÉSE 

Az általános fizikai teherbíró ké-

pesség minősítése fittségi kategó-
riák szerint  

Kardiórespiratórikus állóképes-

ség, és az általános izomerő – 
erőállóképesség  

Igen gyenge             0,0 -   20,0 p 
Gyenge                  20,5 -   40,0 p 

Kifogásolható        40,5 -   60,0 p 

Közepes                 60,5 -   80,0 p  
Jó                           80,5 - 100,0 p  

Kiváló                  100,5 - 120,0 p  

Extra                    120,5 - 140,0 p 

Az általános fizikai teherbíró ké-

pesség minősítése százalékban ki-
fejezve 

Kardiorespiratórikus állóképes-

ség és az általános izomerő, erő-
állóképesség  

10 %                       0,0  -   14,0  p 
20 %                     14,5  -   28,0  p 

30 %                     28,5  -   42,0  p 

40 %                     42,5  -   56,0  p 
50 %                     56,5  -   70,0  p 

60 %                     70,5  -   84,0  p 

70 %                     84,5  -   98,0  p 

80 %                     98,5  - 112,0  p 
90 %                   112,5  - 126,0  p 

100 %                 126,5  -  140,0 p 

Az általános fizikai teherbíró képesség minősítése 

AZ ÁLTALÁNOS FIZIKAI TEHERBÍRÓ KÉPESSÉG MINŐSÍTÉSE 

IGEN GYENGE 

0-20,5 pont 

Gyenge fizikai állapota miatt, a mindennapi tevékenységének maradéktalan elvég-

zése legtöbb esetben olyan fizikai-szellemi megterhelést jelent, hogy rendszeresen 
fáradtnak, kimerültnek érzi magát. Figyelem terjedelmének, tartósságának növelésé-

hez, közérzetének – átmeneti – javításához igen gyakran különféle élénkítő szerek, 

esetenként gyógyszerek fogyasztására van szükség. Hajlamos a gyakori megbetege-
désre. Immunrendszerét a kisebb fertőzések, könnyebb megbetegedések leküzdése 

is már igen gyakran komoly feladat elé állítják.  

GYENGE 

21-40,5 pont 

Az egésznapi tevékenységétől gyakran fárad el annyira, hogy nem tudja kipihenni 

magát egyik napról a másikra, ezért estére sokszor fáradtnak, levertnek, kimerültnek, 
rosszkedvűnek érzi magát.  

KIFOGÁSOLHATÓ 

41-60,5 pont 

A rendszeres mindennapi tevékenységétől ugyan már ritkán fárad el, de a váratlan 

többletmunka még erősen igénybe veszi.  

KÖZEPES 

61-80,5 pont 

Elérte azt a szintet, amely elegendő ahhoz, hogy az egészséges létezése stabil ma-

radjon, azaz tartósan kiegyensúlyozottan, jó közérzettel élhessen. Rendszeresen, heti 

2-3 óra testedzéssel a továbbiakban törekedjen arra, hogy a későbbi élete folyamán 
is egészsége megőrzése érdekében, legalább ezt a szintet megtartsa.  

JÓ 

81-100,5 pont 

Ezt a szintet általában azoknak sikerül elérni, akik valamilyen  sportágban alacso-

nyabb szintű szakosztályban, ill. amatőr szinten rendszeresen edzenek, versenyez-

nek. Ha valaki arra az elhatározásra jut, hogy élsportoló szeretne lenni legjobb, ha 
minél előbb hozzákezd az alapvető kondícionális képességeinek magasabb szintre 

fejlesztéséhez.  

KIVÁLÓ 

101-120,5 pont 

Aki ezt a szintet eléri, már joggal reménykedhet abban, hogy speciálisan is olyan jól 
terhelhető fizikailag, hogy néhány sportágban már akár élsportoló is lehet.  

EXTRA 

121-140 pont 

Ha valaki ezt a szintet eléri és megtartja, akkor az általános fizikai teherbíró képes-

sége területén elérte azt a szintet, hogy fizikailag kiválóan terhelhető. Az eddigi vizs-
gálataink szerint ez egyben azt is jelenti, hogy alkalmassá vált szinte valamennyi 

sportágban, olyan rendszeres, magas szintű sportági specifikus edzés elvégzésére, 

hogy – nagyobb formaingadozás nélkül – nemzetközi szinten is csúcsteljesítményt 
érjen el.  
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A minősítő kategóriák egyénre szóló értelmezésénél ismernünk kell a megkívántság vagy a 

szükségesség mértékét.  

Egyszerű vizsgálati módszerek a fizikai fittség mérésére          F. Mérey Ildikó 

Dimenzió 

9 éves kortól 

„MINI HUNGAROFIT” 

(1+4 motorikus próba értékelésével) 

Személyi adatok  

A vizsgált személy neve:  

Születési év, hó, nap:  

Neme:  

Alapmérések az általános fizikai teher-
bíróképesség minősítéséhez  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Megjegyzés: A dinamikus erő – állóké-

pességet mérő próbákat folyamatosan 

kell végezni, kifáradásig.  
Egyes próbákban a max. pontszám el-

éréséhez kb. 3-4 perc szükséges.  

Aerob, vagy alap-állóképesség mérése:  
- Cooper teszt- vagy 

- 2000 m-es síkfutás  

Izomerő mérése  

Dinamikus ugróerő  
 

1. Az alsó végtag dinamikus erejének mérése  

- Helyből távolugrás páros lábbal  
- A dinamikus dobóerőt nem méri.  

Dinamikus erő – állóképesség  

 
2. A vállövi- és a kar-izmok erő-állóképességének mérése 

- Mellső fekvőtámaszban karhajlítás és nyújtás, folyamatosan ki-

fáradásig  

 
3. A csípőhajlító és has-izom erő-állóképesség mérése  

 - hanyattfekvésből felülés térdérintéssel, folyamatosan kifáradá-

sig  
 

4. Hátizmok erő-állóképességének mérése 

- hasonfekvésből törzsemelés és leengedés folyamatosan kifáradá-
sig 

Alap és kiegészítő mérések, vizsgálatok 
a testösszetétel meghatározásához 

- Testmagasság  

- Testsúly  
- Csuklókerület  

- Nyugalmi pulzus 

- Alappulzus  

- Terhelés utáni pulzus  
- Testzsírtartalom a négy bőrredő mérésével  

Egyéb kiegészítő mérés  

A mozgékonyság mérése 

Maligen-teszt:  

- törzshajlítás előre  
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KÖRNYEZETI NE-

VELÉSI PROGRAM 
I. Bevezetés 

1.1. Az iskola környezeti nevelés törvényi háttere 

A környezeti nevelés célja: „a világ népei számára tudatosítani kell azt, hogy a környezet 

és a hozzá kapcsolódó problémák megoldása, illetve az újabbak megelőzése megfelelő tu-

dást, felkészültséget, készségeket, attitűdöket, indítékokat és együttműködési szándékokat 

igényel. A környezeti nevelés feladata mindezek kialakítása és biztosítása. A hétköznapi 

életvitel megváltoztatására irányul, ebben is különbözik a nevelés egyéb területeitől.  

Célja a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel elősegítése, hogy fenn-

tartsuk és javítsuk az emberi élet minőségét. Tágabb értelemben a globális bioszféra meg-

őrzése és fenntartása. (Pedagógiai Lexikon 1977.)  

A középiskolás korcsoport az, amely nagy számban alkalmas arra, hogy a lokális, regionális 

és globális problémákat is megértse, mert rendelkezik olyan alapismeretekkel, hogy meg-

lássa az összefüggéseket, megértse a problémákat és keresse a megoldásokat. 

 

1.2. Az alapelveket szabályozó jogi háttér: 

Az Alaptörvény környezet- és egészségvédelemmel kapcsolatos cikkeiből vezethető le: 

- XX. cikk: (1) Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez. 

- XXI. cikk: (1) Magyarország elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges kör-

nyezethez. 

Az alkotmányban megfogalmazott alapelvek megvalósulását – többek között – az alábbi 

jogszabályok és intézkedések garantálják: 

 A Környezetvédelmi törvény (1995. évi LIII. Törvény) 54. § 1. cikkelye szerint 

„Mindenkinek joga van a környezeti ismeretek megszerzésére és ismereteinek fejlesz-

tésére.” Az ismeretek terjesztése és fejlesztése állami, illetve önkormányzati feladat. 

 Magyarország IV. Nemzeti Környezetvédelmi Programjában (2015-2020) önálló 

tematikus akcióprogram kapott helyet a környezettudatosság növelése érdekében. 
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 A Nemzeti Fejlesztési Tervben a fenntarthatóságnak megfelelés horizontális célként 

szerepel. 

II.  Helyzetkép az iskola belső helyzetképe, előélete 

2.1.  Előélet, hagyományok: 

 Dinamikusan fejlődő, sikeres kisvárosunk ideális feltételekkel rendelkező középis-

kolája, otthonos kollégiuma várja a tanulókat. A csendes, nyugodt, tiszta környezet, 

a tudatosan kialakított feltételrendszer, a diákközpontú, lelkiismeretes, felkészült 

tantestület, az iskola eddigi nevelési eredményei a sikeres középiskolai évek esélyét, 

a nyugodt, csendes kisvárosban működő kis iskola nagy előnyeit kínálják. Intézmé-

nyünk hosszú ideje a nevelést a középpontba állító és megvalósító programjával 

emelkedik ki az oktatási intézmények közül. 

 Iskolánk nem túl nagy, emiatt átlátható, otthonos, családias, gyermekközpontú, 

ugyanakkor jellemzői a sokrétűség, a folyamatos változás. 

 Adottságaink: az iskolaépület, a kollégium, a tanműhely, a sportlétesítmények 

együttese, létesítményeink otthonossága és komfortossága, a város által biztosított 

egészségügyi és kulturális létesítmények, maga a dinamikusan fejlődő, ám mégis 

csöndes, nyugodt, biztonságos, tiszta település példás rendezettségével kitűnő lehe-

tőséget ad a Martfűn tanuló fiatalok számára. 

2.2.  Hagyományaink a környezeti nevelés terén 

 Iskolánk örököt Ökoiskola címet visel, így a napi nevelési-oktatási tevékenységbe 

minden területen beleépítjük a környezeti nevelést. 

 Az iskolánkban veszélyes hulladéknak minősülő elemgyűjtő dobozok és szelektív 

hulladékgyűjtők kerültek kihelyezésére. A kollégisták a tanév során PET-palacko-

kat gyűjtenek, melyeket leadnak a helyi hipermarketben. 

 Tanulóink évente több alkalommal tantermeik takarítását, rendbetételét szervezetten 

végzik osztályfőnökeik segítségével.  

2.3. Az iskola épülete és berendezései: 

 Iskolánk legrégebbi épületrészei felvonulási épületenként készültek az 1950-es 

években, a központi épület is több, mint 40 éves. A tető szigetelése és a nyílászárók 

cseréje néhány éve megtörtént. A tetőkön egy pályázat keretében több napelem ke-
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rült elhelyezésre. Tantermeink világosak, a fényviszonyok megfelelőek – a mester-

séges világítást illetően. A természetes fényviszonyok nem minden teremben, épü-

letrészben optimálisak. 

 A mosdók a központi épület minden szintjén és a földszinti épületekben megtalál-

hatók, számuk – megfelelő. A megfelelő, higiéniás viszonyok fenntartására nagy 

gondot fordítunk. A főépület földszinti tanulói mosdójának felújítása megtörtént, a 

többi a későbbiekben újul meg. 

 A tantermek berendezései kényelmesek, megfelelőek a feltételek a diákok számára 

a tanuláshoz valamennyi korosztálynak. A folyosókon elhelyezett zárt szekrények-

ben a diákok személyes tárgyaikat tárolhatják. 

 Az iskola több pályázat útján mobil multimédiás eszközökhöz jutott, note-book, 

projektor, videó, erősítő, interaktív tábla; ezek alkalmazása jó lehetőség a tanítási 

órákon. 

2.4. Étkeztetés 

 Iskolánk nem rendelkezik önálló konyhával, az általános iskola épületében lévő 

konyhában főzik az ebédet, illetve a meleg vacsorát és szállítják a melegítőkony-

hába, amely kb. 50 férőhelyes. Az ANTSZ előírásoknak maximálisan megfelel, a 

személyzet rendelkezik a szükséges egészségügyi és HCCP-s papírokkal. 

 A konyhai dolgozók higiénikus műanyagtálcákon tálalják az ételt, fehér porcelán 

tányérokon, a kor követelményeinek megfelelő evőeszközökkel. 

 Az ételek minősége változó, figyelnek a z egészséges ételek készítésére. 

 A diákok (valamennyi korosztály) félig önkiszolgáló rendszerben jutnak az ételhez, 

a levest az asztalra kapják, a második fogást önállóan veszik magukhoz az étkező 

kocsiról és a mosatlant is saját maguk viszik vissza. 

2.5. Az iskola udvara 

 Az intézmény a Tiszához közel, egy csodálatos park közepén van. Az 55 éve ültetett 

fákat a néhány év ki kellett vágatni – elkorhadtak, balesetveszélyesek voltak. A he-

lyükbe rögtön újabbak kerültek, amelyek reményeink szerint néhány év múlva már 

megfelelő méretűvé válva ismét madarak otthonául szolgálhatnak. Eddig is és ez-

után is nagy gondot fordítunk e park gondozására, amelyben kora tavasztól késő 

őszig madarak csicseregnek, amelyet télen a baglyok otthonuknak választanak.  

 Az iskola előtti parkrészen padok vannak, ahol a diákok az óraközi szünetben leve-

gőzhetnek.  
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 A sportudvar alkalmas szabadtéri sportolásra, salakos és bitumenes részén labdajá-

tékok, a futópályán és a távolugró pályarészen atlétikai események zajlanak, amíg 

az időjárás ősszel és tavasszal engedi. 

2.6. Az iskolai büfét egy helyi vállalkozó működteti. Az itt árult termékek a tanulók igé-

nyeihez igazodnak: 

Élelmiszerek: főképp a reggeli, tízórai céljaira, tejtermékek, pékáruk, sajtok, felvágot-

tak 

Üdítő italok, ásványvizek, kávé, capuccino, tea 

Egyéb termékek: írószerek, tanszerek, alapvető higiéniai termékek 

 

Egyéb:  

Az intézményben alkalmazott tisztító és egyéb vegyszerek az ANTSZ előírásoknak 

megfelel. A szakmai képzés során képződött veszélyes hulladékok tárolása a törvényi 

szabályok szerint történik. A szelektív hulladékgyűjtés egyenlőre csak erre terjed ki. 

III. Erőforrások 

3.1. Belső erőforrások 

Iskolavezetőség Támogatja a környezeti nevelési 

programokat. A minőségi munka 

részeként értékeli az ilyen tevé-

kenységet. Anyagi forrásokat te-

remt. Ösztönző rendszert dolgoz 

ki. Aktívan részt vesz az egyes 

programokban. 

Hiteles személyiségek a pe-

dagógusok és a diákság szá-

mára. Hasznosítható kapcso-

latrendszer. 

Tanárok Kidolgozzák és a tantárgyakba be-

építve tanítják az egyes környezeti 

tartalmakat. 

Valamennyi szakos belátja, 

hogy minden tanár feladata a 

környezetei nevelés. 

Osztályfőnöki közös-

ség 

Évfolyamokra lebontva foglalkozik 

az egészségneveléshez kötődő kör-

nyezeti nevelési tartalmak feldol-

gozásával. 

Lehetőség van az aktualitá-

sok azonnali megbeszélésére 

osztályközösségi szinten. 

Diákönkormányzatot 

segítő tanár 

Lehetősége van a környezeti neve-

lés egészségnevelési területeinek 

erősítésére. 

Napi kapcsolat a diákokkal, 

az egyedi problémák azon-

nali kezelése. 

Iskolavédőnő Előadások tartása az egészséges 

életmódról, a környezeti ártalmak-

ról. Segíti a tanárok munkáját. 

Szakmai kompetencia, sze-

mélyes ráhatás. 

Adminisztratív dolgo-

zók 

Támogatják a tanári munkát az 

egyes programok hátterének bizto-

sításával. 

Részt vállalnak a szelektív 

hulladékgyűjtésben, takaré-

kosságban. 
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Technikai dolgozók A programok tárgyi feltételeinek 

biztosítása, vizesblokkok, világítási 

hálózat karbantartása, hőszigetelés, 

stb. 

Szelektív hulladékgyűjtés, 

komposztálás. 

Diákok A tervezett éves programban sok-

oldalúan vesznek részt (hallgató-

ság, tevékeny szerepvállalás, ön-

álló kezdeményezések). 

Valamennyi diák érintett, 

nagy a jelentősége a helyi 

értékek felkutatásának. Part-

nerség a felnőtt résztvevők-

kel. A fő hangsúly a szemlé-

letformáláson van. 

Szülők Előadások tartása, szemléltetőesz-

közök gazdagítása, anyagi támoga-

tás, külső erőforrások felkutatása. 

Tevékeny részvétel a progra-

mokban, az ő szemléletük is 

formálódik, a környezeti ne-

velés túlmutat az iskola fa-

lain. 

 

3.2. Külső erőforrások 

Közművelődési intéz-

mények 

Kiváló közösségi tér a vetélkedők, 

előadások tartására. 

A programok nyitottak a vá-

ros lakosai számára 

ÁNTSZ Folyamatos ellenőrzés, segítség A jogszabályok betartása 

IV. Jövőkép – alapelvek és célok 

4.1.  Általános, hosszú távú cél 

 Elősegíteni a környezettudatos magatartás és életvitel kialakulását annak érdekében, hogy 

a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezeti válság elmélyülésének megakadályo-

zására, elősegítve az élő természet fennmaradását és a társadalmak fenntarthatóságát 

(NAT) 

 Kialakítani a környezet ismeretén és személyes felelősségen alapuló környezetkímélő ma-

gatartást, egyéni és közösségi szinten egyaránt, mely váljon a tanulók életvitelét megha-

tározó erkölcsi alapelvvé 

 Érzékennyé tenni a tanulókat a környezet állapota iránt 

 Bekapcsolni az intézményt a közvetlen környezet értékeinek megőrzésébe, gyarapításába 

 Képessé tenni a tanulókat arra, hogy – személyes tapasztalataik alapján – együtt tudjanak 

működni a környezeti konfliktusok közös kezelése és megoldása terén. 

4.2. Az iskola jövőképe 

Szeretnénk, ha iskolánk olyan intézménnyé válna, ahol diákjaink és dolgozóink figyelnek 

az intézmény energia és vízfelhasználására, csökken a keletkezett hulladék mennyisége, mely-

nek java részét szelektíven gyűjtjük. Diákjaink aktív kezdeményező szerepet játszanak az isko-

lában kialakult környezettudatos szemlélet elterjesztésében a településen. 
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4.3.  Alapelvek, értékek, szemlélet 

 Fenntarthatóságra nevelés 

 Érzelmi és értelmi nevelés 

 Tapasztalaton alapuló, kreatív környezeti nevelés 

 Tolerancia és segítő életmód 

 A környezettudatos magatartás és életvitel segítése 

 Az állampolgári – és egyéb közösségi – felelősség felébresztése 

 Az életminőség fogyasztáson túlra mutató alkotóinak keresése 

 Problémamegoldó gondolkodás, döntésképesség 

 Fogyasztás helyébe életminőség 

 Létminőség választásához szükséges értékek, viselkedési normák 

4.4.  Rövid távú célok, feladatok  

Cél Feladat/Módszer Eredmény 

A környezeti nevelés az okta-

tás és nevelés valamennyi te-

rületén jelenjen meg! 

A helyi tantervben művelt-

ségi területenként és a tanme-

netekben is konkrétan jelöl-

jük meg a feladatokat és az 

alkalmazni kívánt módszere-

ket. 

Az iskolai élet egészét átfogó 

környezeti nevelés valósul 

meg: 

- átdolgozott tanmenetek 

- több környezeti nevelési 

tartalom a tanórákon 

- változatosabb tanítási ta-

nulássegítési környezeti 

nevelési módszerek. 

Erősítsük a tantárgyközi kap-

csolatokat, hogy a tanulók 

egységben lássák az egy té-

mához tartozó ismereteket! 

 A széttagolt ismeretek rend-

szerszemlélettel összekap-

csolódnak, egyre több tanuló 

vesz részt tanulási projekt-

ben, a gyerekek örömmel ké-

szülnek a következő pro-

jektre. 

A pedagógusok, a felnőtt 

dolgozók és a szülők szemé-

lyes példájukkal legyenek a 

környezettudatos életvitel hi-

teles terjesztői! 

Képzések, továbbképzések, 

szülői értekezletek tartása az 

adott témában. 

A felnőttek rendelkeznek 

mindazon ismeretekkel, 

szakmai hozzáértéssel és sze-

mélyiségvonásokkal, ame-

lyek a környezettudatosság 

alakítása során mintaként 

szolgálnak. 

Az iskola tisztaságának javí-

tása, a szemét mennyiségé-

nek csökkentése.  

Tanulói és tanári ügyelet 

szervezése (diákönkormány-

zat). Szelektív hulladékgyűj-

tés. A helyes vásárlói szoká-

sok kialakítása. 

Javul az iskola tisztasága. A 

tanulók és az iskola dolgozói 

szelektíven kezelik a papír-

hulladékot. Csökken az el-

szállított szemét mennyisége. 

Kevesebb a csomagolási hul-

ladék a szemetesekben. 
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Takarékoskodás a vízzel és a 

villannyal. 

Rendszeres, majd alkalman-

kénti ellenőrzések, Mérések, 

számítások, következtetések 

– és ezek közlése. 

Nem lesznek nyitva felejtett 

vagy csöpögő csapok, égve 

felejtett villanyok. Észreve-

hetően csökken az iskola víz- 

és villanyszámláján szereplő 

összeg. 

A tanulók ismerjék meg szű-

kebb környezetüket, lássák 

az értékeket, problémákat, 

ápolják a hagyományokat! 

Részvétel pályázatokon, a 

természetben, környezetben 

végzett szemlélődés, vizsgá-

lódás, kiállítások, vetélke-

dők, előadások szervezése. 

Ha ismeri környezetét, job-

ban szereti, kötődik hozzá és 

megóvja. 

Legyenek a tanulók környe-

zetük, szülőföldjük védelme-

zői! 

„Örökbefogadási” akciók: 

egy-egy fát, területet, szob-

rot, patakszakaszt, állatkerti 

állatot, stb., amihez rendsze-

resen visszajárnak, figyelik 

változásait, gondozzák. Faül-

tetés, téli madáretetés. 

Változik az osztály közvéle-

ménye, morálja. Beszélgeté-

seken, osztályfőnöki órákon, 

kirándulásokon egyre több-

ször téma a szülőföld értékei. 

A tanuló kötődik környezete 

egy darabkájához, és ezen 

keresztül átérzi környezetünk 

megóvásának fontosságát.  

Fejlesszük a tanulók problé-

mamegoldó gondolkodás-

módját, az önálló ismeret-

szerzés képességét – megala-

pozva az élethosszig tartó ta-

nulást! 

„Zöld sarok” kialakítása az 

iskolai könyvtárban, szak-

könyvek, folyóiratok, videó-

anyag és CD-k beszerzése. 

Internet-hozzáférés biztosí-

tása. 

Egyre több gyerek kér felada-

tot, tart kiselőadást, „sürög-

forog” a könyvtárban, tudja 

használni a szakirodalmat. 

Szép eredményeket érhetünk 

el különböző versenyeken. 

V. Hagyományos tanórai foglalkozások 

5.1. Az egyes tantárgyak kiemelt környezeti nevelési lehetőségei 

Testnevelés 

A tanulók 

 Fedezzék fel, értsék meg, hogy a környezeti hatások jelentős mértékben befolyásol-

ják, egészséges testi fejlődésüket, 

 Legyenek tisztában azzal, hogy testnevelés és a sport nélkülözhetetlen az élmény-

szerű tapasztalatszerzésben, az emberi kapcsolatokban, az együttműködés és a tole-

rancia fejlesztésében, 

 Értsék és tapasztalják meg a szabadtéri foglalkozásokon keresztül, hogy a környe-

zetszennyezés az egészségre veszélyes, 

 Igényeljék, hogy a sportoláshoz lehetőség szerint természetes anyagokból készülje-

nek az eszközök, és a tornaszerek, 

 Sajátítsanak el régi magyar, mozgást igénylő népi játékokat (pl. méta, karikahajtás, 

gólyalábazás, zsákban futás) 

 Tudatosítsák általa az egészség és a környezet komplexitását. 
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Magyar nyelv és irodalom 

A tanulók 

 Legyenek képesek lényeges és lényegtelen információk közötti különbségtételre, 

 Ismerjék meg az irodalmi művekben megjelenő természeti és környezeti értékeket, 

harmonikus kapcsolatokat, 

 Legyenek képesek irodalmi szövegek alapján problémafelvetésekre, vitára, véle-

ményalkotásra, érvelésre, 

 Tudjanak hivatalos iratokat (petíciókat, kérvényeket, javaslatokat) készíteni, 

 Tudatosan készüljenek a „nyelvi környezetszennyezés” elkerülésére 

A tanulókban: 

 Fejlesszük az esztétikai, erkölcsi érzékenységet. 

Történelem 

A tanulók 

 Értsék és tudják, hogyan, mikor és milyen emberi tevékenységek révén alakult át a 

természet, 

 Tudják értelmezni, hogyan hatottak a környezeti változások a gazdálkodásra, az 

életmódra, a közösségi normák alakulására, 

 Ismerjék meg a helyi történelmi értékeket, alakuljon ki bennük a hagyományok 

tisztelete, 

 Értsék meg az egész világot érintő globális problémákat, és érezzék hangsúlyozot-

tan az egyén, az állam és a társadalom felelősségét és feladatait a problémák elhá-

rításában, csökkentésében. 

Idegen nyelv 

A tanulók 

 Váljanak érzékennyé a természet szeretetére a jól megválasztott szövegek feldolgo-

zásának segítségével, 

 Legyenek érzékenyek a hazai környezeti problémákra és ismerjék meg a nyelv se-

gítségével más országok hasonló problémáit 

 Ismerjék meg más népek ilyen irányú tevékenységeit, valamint az idegen országok 

környezetvédelemmel foglalkozó szervezeteit, 

 Legyenek képesek a környezetvédelmi problémákra önállóan, csoportmunkában, 

projektmunkában választ keresni, 

 Állampolgári felelősségtudata fejlődjön. 
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A tanulókban 

 Alakuljon ki és fejlődjön a nemzetközi felelősség a környezettel szemben 

 Fejlődjön az idegen nyelvi kommunikációképessége és fedezzék fel ennek lehető-

ségeit. 

Matematika 

A tanulók 

 Váljanak képessé arra, hogy a más tantárgyakban tanított környezeti összefüggé-

seket matematikai módszerekkel demonstrálják, 

 Legyenek képesek a környezeti mérések eredményeinek értelmezésére, elemzésére 

statisztikai módszerek alkalmazásával, 

 Tudjanak táblázatokat, grafikonokat készíteni és elemezni, 

 Logikus gondolkodása, a szintetizáló és a lényegkiemelő képessége fejődjön, 

 Tudják megfigyelni az őket körülvevő környezet mennyiségi és térbeli viszonyait, 

 Váljanak képessé egy adott témához megfelelő adatok kiválogatására, gyűjtésére 

és feldolgozására, 

 Ismerjenek konkrét, a valós életből vett példákat, és legyenek képesek ezeket ele-

mezni, tudjanak megfelelő következtetések levonni, 

 Legyenek képesek reális becslésekre, 

 Tudjanak egyszerű statisztikai módszereket alkalmazni. 

A tanulókban 

 Alakuljon ki a rendszerben való gondolkodás, 

 Alakítsuk ki a környezeti rendszerek megismeréséhez szükséges számolás készsé-

geket. 

Fizika 

A tanulók 

 Váljanak képessé a környezeti változások magyarázatára, 

 Ismerjék meg az élő szervezetre káros fizikai hatások (sugárzások, zaj, rezgés) 

egészségkárosítását, tudják ezek kibocsátásának csökkentési lehetőségeit, 

 Ismerjék fel a fizikai törvényszerűségek és az élőlények életjelenségei közötti ana-

lógiákat, valamint az élő és élettelen közötti kölcsönhatásokat, 

 Tudják értelmezni a környezet változásának törvényszerűségeit, és ennek tudatá-

ban legyenek képesek megoldás keresni a globális környezeti problémákra, 

 Mérjék fel annak fontosságát, hogy a környezeti erőforrásokat felelősséggel szabad 

csak felhasználni, 
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 Ismereteik birtokában, tetteik következményeit látó, távlatokban gondolkodó ál-

lampolgárrá váljanak. 

Természetismeret 

A tanulók 

 Tanúsítsanak érdeklődést a természet jelenségei, folyamatai iránt 

 Tudjanak ismeretekhez jutni a természeti jelenségek, folyamatok megfigyeléséhez 

 Legyenek képesek a természettudományok körébe tartozó problémát felismeré-

sére 

 Értékeljék a természet szépségeit 

 Legyenek képesek a természeti és technikai környezetről szerzett ismereteiket 

egymással összehasonlítani, csoportosítani, rendszerezni, az eredményeket ele-

mezni 

 Lássák be, hogy környezetük állapota saját egészségükre is hatással van 

 Legyen áttekintésük a Föld és a földi élet változásairól, fejlődéséről 

 Legyenek tájékozottak arról, hogy a természettudomány fejlődése a különböző né-

pek tudósai, kutatói egymásra épülő munkájának az eredménye 

Földrajz 

A tanulók 

 Szerezzenek tapasztalatot, gyűjtsenek élményeket a közvetlen élő és élettelen kör-

nyezetükről, 

 Érzékeljék és értékeljék a környezetben lezajló változásokat, mint a természeti és 

társadalmi folyamatok hatásainak eredményeit, 

 Ismerjék meg a világ globális problémáit, 

 Ismerjék meg és őrizzék a természeti és az ember alkotta táj szépségeit. 

Biológia 

A tanulók 

 Ismerjék meg a globális környezeti problémákat és azok megelőzési, illetve mér-

séklési lehetőségeit, 

 Ismerjék és szeressék a természeti és az épített környezetet, 

 Ismerjék meg az élőlények alapvető szervezeti-működési jellemzőit, fedezzék fel 

azok között az ok-okozati összefüggéseket,  

 Ismerjék meg a környezet-egészségügyi problémákat, 

 Legyenek képesek az egészségügyi problémák megelőzésére és mérséklésére, 

 Sajátítsák el a testi-lelki egészséget megőrző életviteli technikákat. 
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A tanulókban 

 Alakuljon ki ökológiai szemléletmód. 

 Legyenek tájékozottak arról, hogy a természettudomány fejlődése a különböző 

népek tudósai, kutatói egymásra épülő munkájának az eredménye 

Etika 

A tanulók 

 Legyenek képesek a már kialakított, megteremtett értékek között úgy élni, hogy a 

lehető legkevesebb károsodást okozzák, 

 Tanuljanak meg a természet károsítása nélkül teljes életet élni, 

 Mérjék fel annak elengedhetetlen fontosságát, hogy az utódaiknak is megfelelő 

életteret kell hagyniuk. 

A tanulókban 

 Alakítsuk ki azt a szemléletet, hogy a természet elemei emberi hasznosságuk foká-

tól függetlenül is értéket képviselnek, 

 Alakuljon ki személyes elkötelezettség és tolerancia a környezeti kérdésekkel kap-

csolatban, 

 Fejlődjön, szilárduljon meg a társadalmi szolidaritás és igazságosság az egészséges 

környezetért. 

 

SZAKKÉPZÉS  

A tanulók 

 Ismerjék a szakmai gyakorlásához kapcsolódó természet és környezetvédelmi is-

mereteket, 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. 

 Sajátítsák el a szakmaspecifikus munkát, és legyenek birtokában a környezetvé-

delmi ismereteknek, 

 Tudják kiemelni a szakma környezetterhelő hatásait, ismerjék a védekezés lehető-

ségeit (hulladékkezelés, stb.) 

 Ismerjék a környezetbarát technológiákat, a környezetbarát anyagokat, a termékek 

használatát, sajátítsák el az anyag- és energiatakarékos gazdálkodási módokat, 
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 Látogassák meg a szakmához kapcsolódó (helyi) létesítményeket, figyeljék meg a 

helyes környezetvédelmi technológiákat a gyakorlatban, 

 Tudják mérni a környezetet károsító elemek hatásait szakmaspecifikus eszközök-

kel. 

A tanulókban  

 Erősödjön meg az ökológiai szemlélet, legyenek képesek a tényeket szakma-spe-

cifikusan kiegészíteni, 

 Alakuljon ki a munka- és technológiai fegyelem, 

 Alakuljon ki a modern rendszertani szemlélet a szakmai és környezetvédelmi ok-

tatás során. 

Kollégium 

A tanulók 

 Ismerjék meg a természeti és emberi környezet értékeit, azok esztétikumát és ta-

nulják megbecsülni azt, 

 Ismerjék fel a környezetkárosító magatartást és legyenek motiváltak annak elke-

rülésére, 

 Tanuljanak meg kialakítani és gyakorolni segítő, együttműködő emberi kapcso-

latokat, 

 Legyenek képesek pozitív, környezettudatos döntéseket hozni és azokat megva-

lósítani. 

A tanulókban: 

 Alakuljon ki a környezettel harmonikus, életvezetés, pozitív jövőkép, 

 Fejlődjön a környezetbarát életmód iránti igény, és alakuljon ki a kulturált lakhely 

kialakításának fontossága a kollégiumban, 

 Alakuljanak ki környezettudatos fogyasztási szokások, részesítsék előnyben a ter-

mészetes, újrahasznosítható anyagokat. 

 

A tantárgyak lehetőségeinek kiegészítése az osztályfőnöki teendőkkel: 

Az osztályfőnök személyisége, és elhivatottsága döntő súllyal alakítja a gyerekekben 

kialakuló, formálódó valóságképet. Munkálkodása nyomán válnak konkrét közösségi tevé-

kenységgé a szaktanárok tanórán túlnövő elképzelései, a különböző iskolai programkínálatok. 

A tanulók számos attitűdjének alakításán túl a szülők hozzáállását is befolyásolhatja igényes-

sége, értékrendje. A környezeti nevelés szempontjából nem meghatározó az osztályfőnök szak-

tárgyi hovatartozása. Az általános tájékozottsága, problémafelismerő- és feldolgozó képessége 
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segítheti abban, hogy ezt a sokszínű témakört a környezethez való viszony alakítására, egyben 

pedagógiai céljaira használni, alkalmazni tudja. A környezet megóvására, szépítésére, ottho-

nossá tételére, igényes gondos alakítására való nevelésen túl a mindennapi problémák felisme-

rése, életmódminták elemzése, a megoldások keresése is kiváló lehetőséget nyújt az együttes 

tevékenységek során a közösségépítésre, a személyes kapcsolatok kialakítására, elmélyítésére. 

Az osztályfőnök összefogja a szaktárgyak idevágó, de a hagyományos tanórai kereteket meg-

bontó tevékenységeit, például a fogyasztói társadalom problémáinak felismerését és megoldá-

sát segíti az iskolában. Ilyenek a táplálkozási szokások, az iskolai büfé kínálata, a szükségtelen 

túlcsomagolás, a szemét kezelése, anyag- és energiatakarékosság. A közös tanulmányi kirán-

dulások, vetélkedők, különböző akciókban való közös részvétel is kiegészítheti és összefűzheti 

az egyes szaktárgyakat. 

Az osztályfőnöki órák témájának kínálata akkor hatékony, ha az legalább egy, de inkább négy 

évre tervezett sokszínű szocializációs programnak felel meg. Tervezése az osztályban tanító 

valamennyi pedagógus együttgondolkozását kívánja meg. 

5.2.  Tanórán kívüli környezeti nevelési módok 

a) Az osztályok alkalmanként részt vesznek az iskola udvarának, kertjének szépítésében. 

b) A Damjanich-héten egészségnapot szervezünk és a programokon kiemelten figyelünk a 

környezeti nevelésre. 

c) Minden évben meghirdetjük a téli tanterem dekoráló versenyt. 

d) Drogprevenciós programokat szervezünk, szakelőadók bevonásával. 

e) Osztálykirándulások programjában lehetőség szerint nemzeti parkok megtekintését is 

betervezzük.  

f) Tanulmányi és egyéb versenyek, vetélkedők 

g) Információbővítés 

5.3. A városi környezeti nevelés gondolata 

 Az épített környezet tanulmányozása (pl. milyen volt a városkép 50, éve, milyenek az 

épületek, a város fényei, milyen a közlekedés, hova kerül a szemét, honnan érkezik 

energia?) A hangsúlyt arra helyezi, hogyan hat az ember a környezetre, beleértve a 

város építészetét, tervezését és infrastruktúráját. 

 Környezetvédelmi akciók, közösségfejlesztő programok (játszóterek, parkok gondo-

zása, védelme, tanulmány készítése a közlekedésről, ajánlás a problémák megszünte-

tésére, stb.) Egyesíti a környezettudatos és öntudatos polgári ismereteket és készsége-

ket. 
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A pedagógiai program felülvizsgálata, módosítási lehetőségei 

A pedagógiai program felülvizsgálatát, módosítását az iskola nevelőtestülete és a fenntartó egy-

aránt kezdeményezheti. A módosítások elfogadása a törvényi rendelkezések értelmében a ne-

velőtestület döntési jogkörébe tartozik. 

Pedagógiai program módosításának, kiegészítésének menete 

A pedagógiai program módosítását (változtatását) a nevelőtestület bármely tagja kezdeményez-

heti, aki az intézetben határozatlan idejű kinevezéses munkaviszonnyal rendelkezik. A módo-

sító indítvány abban az esetben kerül a nevelőtestület elé szavazásra, ha a témában szakmailag 

érintett munkaközösség 50%-a + 1 fő támogatja azt, vagy a nevelőtestület szavazásra jogosult 

tagjai közül legalább 10 fő támogatja. A beterjesztés és a szavazás között minimum 30 nap 

szükséges. Az előbbi feltételek teljesülése esetén az iskola igazgatója köteles a nevelőtestületi 

szavazást megszervezni a soron következő félévzáró illetve tanévzáró értekezleten. 

A pedagógiai program nyilvánosságra hozása 

Az iskola a pedagógiai programját jóváhagyás után a szülők és a diákok részére is nyilvános-

ságra hozza, megkönnyítve ezáltal is a tájékozódást illetve az iskolaválasztást. A program rész-

letes változatából egy-egy példányt a fenntartónál, az iskola irattárában, honlapján és az iskola 

könyvtárában helyezünk el. 

A pedagógiai program szűkített változata - a helyi tantervből csak az óratervek szerepelnek 

benne - szélesebb körű terjesztésre használható. 

A pedagógiai program véleményezése, elfogadása és jóváhagyása 

Elfogadás előtt a programot az SZMK, intézményi tanács és a diákönkormányzat is vélemé-

nyezte, javaslataikat figyelembe vettük. A pedagógiai program készítése során a nevelőtestület 

több fordulóban véleményt nyilvánított, javaslatai a végleges változatba bekerültek, elfogadta 

A pedagógiai programot a nevelőtestület egyhangúlag elfogadta. A fenntartó az iskola pedagó-

giai programját jóváhagyta, a benne foglalt feladatok végrehajtásának feltételeit biztosítja. 
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 és Kollégiuma 

 

HELYI TANTERVE 
 

Elfogadta az intézmény nevelőtestülete 2018. augusztus 31-én.  

A pedagógiai program készítésekor véleményezési jogot gyakorolt  

a szülői munkaközösség és a diákönkormányzat. 

 

Martfű, 2018. augusztus 31. Molnár Aranka 

 tagintézmény-vezető 

 

 

 

 

2018.  



 

108 
 

  

Jogszabályi háttér 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 

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

 A szakképzési kerettantervekről szóló 5/2018. (VII.9.) ITM rendelet 

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

EMMI rendelet, és annak mellékletei; 

 26/2018. (VIII.7.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának 

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

  A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasz-

nálatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet  

 az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljá-

rásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, 

 az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 7/2012. 

(VIII. 9.) Korm. rendelet 
 a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakö-

vetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet  

 

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 kabinet-

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 bontást, 

másrészt a továbbtanulási szándék, a választott érettségi tantárgyakra való felkészítés, va-

lamint (főleg az alsóbb évfolyamokon) a felzárkóztatás indokolhatja az osztályok bontását. 
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 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. 

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, 

etika) 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 megbí-

zott vezetők állnak, tevékenységüket éves munkatervük alapján végzik, amely az iskolai mun-

katerv része. 

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

tályfőnökség) 

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

tületi értekezleteken biztosítja a nevelőtestület bevonását az iskola életét befolyásoló tervek, 

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

ha a tanuló az általános iskola első évfolyamán a tanulmányait a hetedik életévében 

kezdte meg, az első évfolyamot megismételte, továbbá ha a tanulmányi követelménye-

ket azért nem tudta teljesíteni, mert tartós gyógykezelés alatt állt vagy a tanulmányait 

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 program-

mal 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 speciális 

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. 



 

111 
 

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 tu-

dunk ajánlani a diákoknak. Az iskolatípusok között nehéz az átjárhatóság a magyar köznevelés 

és szakképzés rendszerében, ezen igyekszünk kompenzálni. 

Szakgimnáziumi tanulóink ágazati szakmai képzésben tanulnak felmenő rendszerben, eb-

ben az oktatási formában másik ágazati képzésbe tartozó szakmába történő átjelentkezésre csak 

különbözeti vizsga letételével van, és a gyakorlati tevékenységek pótlásával van lehetőség. A 

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

lyezi, illetve rendeli el. 

Szakközépiskolai szakmai képzésben tanuló diákjaink más szakmára történő átjelentkezé-

sére csak nagyon kevés esetben van lehetőség, ez abban az esetben oldható meg optimálisan, 

ha a két szakma azonos szakmacsoportba tartozik. Az azonos szakmacsoportba tartozó szakmák 

esetén az átjelentkezéskor beszámításra kerülnek a már tanult tananyagok, modulok, tantárgy-

részek. A nem tanult modulokból, tantárgyrészekből különbözeti vizsgát kell tenni. A különbö-

zeti vizsga időpontját, tartalmi kereteit egyedi elbírással az iskola igazgatója engedélyezi, il-

letve 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 vizsgaeredménnyel 

kell rendelkezni. 

Szakgimnáziumi és szakközépiskolai képzésekbe történő átvétel esetén az igazgató külön 

rendelkezik a gyakorlati képzésekről. Amennyiben az előtanulmányokban nem szerepelt a meg-

felelő szakmai gyakorlat/nyári összefüggő, illetve évközi/ ezek pótlását írja elő az igazgató. 

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

gyakorlat teljesítését. 
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Az óratervi rendszer kialakításának alapelvei 

Iskolánk óratervi rendszerét a hatályos jogszabályoknak megfelelően alakította ki. Hit-

vallásunk és szakképzési rendszerünk iránti elkötelezettségünk meghatározta a szabadsávok 

felhasználásának elveit. Minden iskolatípusunkban annak megfelelően alakítottuk ki tantárgy 

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

területeken fejleszthessük. Kiemelt területekként jelenik meg a tantárgyi struktúránkban 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 tanulócsopor-

tok létszámára, a hatékony tanulás érdekében a kiscsoportos oktatást igyekszünk alkalmazni az 

alábbi területeken: 

 matematika 

 magyar nyelv és irodalom 

 idegen nyelv 

 szakmai gyakorlat 

 informatika 

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

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

hetősége van a tanulóknak a tantárgyválasztás jogszabályi keretei között előnyben részesíteni 

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 vizs-

gára való felkészítést az iskola mely tárgyakból vállalja. 

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

szabályzatának 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 felké-

szülést. 

 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 követel-

ményeit 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 esetben 

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

korú 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 vizs-

gát tehet. A szülő és a tanuló jogosult eldönteni, megkísérli-e a tanuló a javítóvizsgára 

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 évközi 

gyakorlatok és a nyári összefüggő gyakorlat értékelhetőségének alapfeltétele a jogszabályok 
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tükrében, hogy a tanuló nem hiányozhat 20%-nál többet, mert az a gyakorlati tevékenység elég-

telenségét 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 rögzített 

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

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 ké-

résre az igazgató határozatban rögzíti a hiányzás pótlásának módját, idejét, formáját. Gyakorlati 

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

zása többsége nem igazolatlan. 

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

rülhet sor. 

A tanulmányait magántanulói státuszban teljesítő tanulóra is vonatkoznak a szakmai 

gyakorlat teljesítésére vonatkozó kötelezettségek, a nyári összefüggő gyakorlatot az iskolai ta-

nulócsoporttal 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 min-

den 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 tanuló 

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 egyensúlyára. 

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 idő-

pontját körülbelül egy héttel korábban megtudják a tanulók. Ez a naplóba is bejegyezésre 

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 reálisak 

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 témazáró 

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

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

léssel is rendelkeznek, a tanév során érdemjegyeket is kapnak, a félévi és év végi értékelés 

szöveges jellegű, tartalmas, a szülő számára értelmezhető kell, hogy legyen. A könnyebb 

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 ta-

nuló 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 hiányosságok 

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

ében kell értékelni. 

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

nősítés mindenkor a tanuló teljesítményét tükrözze (és ne az osztályban, csoportban kiala-

kult tudásbeli rangsorban elfoglalt helyét). 

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

ján 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-tár-

gyakbeli teljesítmény értékelésére), 

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

nácsok), 

 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 abban 

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

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

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

tárgy eredményes elsajátításához szükséges tanulási módszereket. 

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

ten 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 szü-

lethet osztályozó vizsga eredményeként. Ekkor az értékelés az adott tanév tantárgyi követelmé-

nyeinek 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.  



 

120 
 

A magatartás értékelése  

Példás Jó Változó Rossz 

Aki magatartásával 

példát mutat. 

Közösségben tevé-

keny, kezdemé-

nyező, társaival 

szemben segítőkész 

Akinek magatartá-

sával szemben ki-

fogás nincs. 

Kötelességtudó, 

tiszteli nevelőit és 

társait. 

Akinek magatartásá-

val szemben kifogás 

nincs. Közösségének 

hasznos tagja, de 

nem feltétlen kezde-

ményező. Köteles-

ség- és tisztelettudó. 

A házirend szabályai 

ellen általában nem 

vét, osztályfőnöki fi-

gyelmeztetésnél sú-

lyosabb büntetése 

nincs, maximum 3 

órát mulaszthat iga-

zolatlanul. 

 

Akinek a magatartása el-

len kifogás merült fel, de 

szándékos rendbontás 

nem jellemzi. Nem meg-

bízható, rendszeretete la-

bilis. A házirend szabá-

lyait több alkalommal fi-

gyelmen kívül hagyta. 

Osztályfőnöki intése 

van, legfeljebb 7 órát 

mulasztott igazolatlanul. 

 

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 tár-

gyalás 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 hiá-

nyosság nincs. Fel-

adatát mindig a leg-

jobb tudása, képes-

sége szerint igyek-

szik elvégezni. Ké-

pes önálló munka 

végzésére, tanítási 

órákon aktív. Füze-

tei, munkái rende-

sek, tiszták. Köte-

lességtudó. 

 

Aki iskolai és ott-

honi munkáját jól 

teljesíti. Felkészü-

lése folyamatos, órá-

kon többnyire aktív, 

felszerelése, mun-

kája rendes. Ered-

ményei megfelelnek 

képességeinek. Kö-

telességtudó, de ké-

pességeit nem hasz-

nálja ki maradékta-

lanul.  

Akinek az iskolai és ott-

honi munkájában inga-

dozik a szorgalma, fel-

adatvégzésben figyel-

metlen, pontatlan, önál-

lótlan. Felszerelése és 

házi feladata sokszor hi-

ányos. Írásbeli munkája 

kifogásolható. Eredmé-

nyei elmaradnak a ké-

pességeitől. Kötelesség-

tudata labilis. 

 

Munkája hanyag, akadá-

lyozó, ellenálló, sok az 

el nem végzett feladata, 

a tanuló egy vagy több 

tantárgyból bukott, mé-

lyen képességei alatt tel-

jesít. 

 

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 intézmény 

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 mutattak 

társaiknak, elősegítették és közreműködtek diáktársaik szellemi és fizikai fejlődését szol-

gáló 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 alapít-

vány kuratóriumának képviselője adja át. A díj átadására a kuratórium felkérhet más köz-

tiszteletben 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 kihir-

deti, 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 életkori 

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 fe-

lelős 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 tanu-

lói taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei (illetve, ahol nincs munkaközös-

ség, 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 szü-

lők (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, külön-

féle sportjátékok, szabadtéri sportok), vagy az iskola lehetőségeinek és felszereltségének meg-

felelően különféle más sporttevékenységekre fordítható (hagyományos magyar történelmi spor-

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

sportkörben való sportolással, vagy a tanuló kérelme alapján sportszervezet, sportegyesület ke-

retei között végzett sporttevékenységgel. 

A mindennapos testnevelés bevezetésére 2012 szeptemberétől került sor, felmenő rend-

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

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

mellett a tanulók számára biztosítottak a délutáni sportfoglalkozáson való részvétel lehetőségei. 

A tanulók saját döntésük alapján választanak legalább egy két órás foglalkozást a délutáni idő-

szakban felajánlott lehetőségek közül. A választott délutáni sportfoglalkozásokon való részvé-

tel kötelező, ezek a foglalkozások az értékelés és hiányzás tekintetében a kötelező órákkal meg-

egyező megítélés alá esnek. 

Könnyített testnevelés, gyógytestnevelés 

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

hetnek részt, az iskolaorvos szakorvosi véleményre alapozva besorolja a megfelelő csoportba; 

- 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. 

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

kapnak.  
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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 közne-

velési 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 tanuló 

a következő tanítási évben már nem kíván részt venni a szabadon választott tanítási órán, 

továbbá ha jelentkezni kíván a szabadon választott tanítási órára. 

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

ról a tantárgyakról, amelyekből a tanulók választhatnak, továbbá tájékoztatást ad to-

vábbá az érettségi vizsgára történő felkészítés szintjéről is. A tájékoztatónak tartalmaz-

nia 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 gyer-

mek 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 alapján. 

 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 létszámá-

nak és az iskola éves szabad órakeretének alakulása függvényében indíthatóak. A kívá-

natos tanulói létszám csoportonként minimum 8 fő, ettől igazgatói mérlegelés alapján a 

tanulók javára az iskola eltérhet. Prioritás a kiegészítő foglalkozások kötelező érettségi 

tárgyakból való biztosítása. 
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A szakgimnáziumi mellék-szakképesítés választásának szabálya 

A jelenlegi kerettantervi szabályozások alapján javasoljuk a mellék-szakképesítés választását, 

mert a fő- és mellék-szakképesítés tantervi követelményei közelítenek egymáshoz.  

Felajánlható mellék-szakképesítések: 

 XXV. ÜGYVITEL ágazathoz tartozó 54 346 03 IRODAI TITKÁR szakképesítés ese-

tén: ÜGYFÉLSZOLGLATI ÜGYINTÉZŐ (52 841 02) 

 XIII. INFORMATIKA ágazathoz tartozó 54 481 06 INFORMATIKAI RENDSZER-

ÜZEMELTETŐ szakképesítés esetén: IRODAI INFORMATIKUS (52 481 02) 

 

A választás a 10. évfolyam tanévében április 30-áig történik, kiskorú tanuló esetén a szülő 

aláírásával. Mellék-szakképesítés szerinti képzés abban az esetben indul, ha az adott osztályban 

a létszám eléri szakmánként a 40%-ot.  

A tanuló választásának megfelelő szakképesítés tananyagát a Szakmai Program tartalmazza. 

A komplex szakmai vizsga: 

 A mellék-szakképesítésből a 12. évfolyam félévekor vizsgáznak a tanulók. 

 A vizsgára jelentkezés feltétele, hogy a tanuló a mellék-szakképesítés oktatására meg-

határozott tanórákon részt vegyen és a szakmai kerettantervben meghatározott követel-

ményeket teljesítse. 

 A vizsgára jelentkezés írásban történik, a 12. évfolyam tanévének decemberében, a jog-

szabályoknak megfelelően. 

 A vizsga időszaka a 12. évfolyam tanévének decembere-januárja (az első félévben), a 

jogszabályoknak megfelelően. 

 

Egyéb tevékenységek szabályozása 

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 rendelkezésre 

álló órakeret folyamatos változása miatt – évről-évre ismételten megállapításra kerül, 

azt az intézményvezetés a tantárgyfelosztás ismeretében határozza meg. 
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A csoportok megszervezése 

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

szándékát. Leadja a jelentkezők névsorát, a foglalkozás elnevezését és céljainak rövid 

leírását. Felzárkóztató foglalkozások indítására (korrepetálás) ettől eltérő időpontban 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 kö-

zött arányosan kerüljenek felosztásra. 

Tanulmányi kirándulás 

 A közösségépítés szempontjából kitüntetett szereppel bírnak az osztálykirándulások, ta-

nulmányi kirándulások. Iskolánkban kívánatosnak tartjuk, hogy tanulóink az osztályfő-

nök irányításával évente legalább egy alkalommal elmenjenek kirándulni. Erre a célra 

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 szem-

pontjai a választott nyelv, a nyelvi előképzettség és a választott haladási ütem. Az informatika 

oktatása csoportbontásban, a számítástechnika termekben lévő gépek számához igazodva tör-

ténik. A matematika és magyar csoportbontásban oktatott tantárgy a nagy létszámú osztályok-

ban, a személyi feltételek függvényében. A szakmai képzésekben 1 osztálykeretben általában 

2 szakmát tanulnak a diákok, így a szakmák alapján automatikus a csoportbontás. További cso-

portbontások léteznek a szakmai gyakorlati képzésben. 
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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, érdek-

lődésüknek, adottságaiknak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljenek. Ezen felhatal-

mazással élve iskolánkban a képesség szerinti csoportbontást nem tekintjük az egyenlő bánás-

mód követelménye megsértésének. 

A középszintű érettségi vizsgaleírását, vizsgakövetelményeit az érettségi 

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

mazza  
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Kerettanterv a szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára 
 

 

Célok, feladatok 
A középiskola általános célja, hogy érvényesítse a humánus értékeket, közvetítse az egyetemes 

és nemzeti kultúra alapértékeit, testi és lelki egészségre törekvő, az emberi kapcsolatokban igé-

nyes felnőtteket, demokratikus elveket követő állampolgárokat neveljen, akik képesek a társa-

dalmi, gazdasági, technikai változások követésére és az ezekhez alkalmazkodó cselekvésre. 

 

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 felkészülnek a 

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

alapvetően egységes kerettanterv alapján történik, de a szakképzési irányok alapján egyes tan-

tárgyak 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 ta-

nulóit a társadalmi jelenségek, kapcsolatrendszerek megértésére, alakítására, az alkalmazható 

tudás megszerzéséhez nélkülözhetetlen munka felvállalására. Mindehhez nélkülözhetetlen a ta-

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

 

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

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

ismereteinek, tudásának, nézeteinek feltárását, adjon módot tudásuk átrendezésére, továbbépí-

tésére, integrálására. A nevelő-oktató munka megtervezésekor figyelembe veszi a kulturális in-

tézményrendszer által kínált nem formális, informális tanulási lehetőségeket. 

 

Fejlesztési területek – nevelési célok  
 

Erkölcsi nevelés 

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

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

vényesek, mert saját magunk által választott etikai elvek követésén alapszanak. Megérti és be-

látja a normakövetés társadalmi jelentőségét és a normaszegés következményeit. Ismer közös-

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

lönböző kultúrák etikai elveinek összevetésére. Érti az etikai elvek, a normák és a törvények 

kapcsolódását. Képes értékkonfliktusok felismerésére, ismer eseteket, példákat értékkonfliktu-

sok kezelésére. 

 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

Megnevez és felismer magyar történelmi személyiségeket, feltalálókat, tudósokat, művészeket, 

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

sével kapcsolatos fontosabb magyar találmányokat, a szakmájában ismert kiemelkedő magyar 

személyiségeket. Tisztában van nemzeti ünnepeink jelentőségével, kontextusával, hagyomá-

nyaival. Részt vesz a nemzettel, a hazával való érzelmi azonosulást erősítő tevékenységekben. 

Ismeri a népi hagyományokon alapuló és vallási gyökerű éves ünnepkört, van tapasztalata az 

ezekhez kötődő szokásokról. Ismeri lakóhelye és iskolája környékének természeti és kulturális 
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örökségét, tisztában van a helytörténeti események főbb állomásaival. Ismer az UNESCO kul-

turális örökség kincséhez és a magyar örökséghez tartozó kiemelkedő jelentőségű hazai termé-

szeti és kulturális értékeket. Tájegységekhez kötve is ismer hungarikumokat. A hagyományos 

(népi) életmód, szokások megismerésén keresztül értékeli ezek fenntarthatósággal kapcsolatos 

szerepét. Ismeri a nemzeti kultúrák jelentőségét, tiszteli a különböző népek és kultúrák hagyo-

mányait.  

 

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 kapcso-

latban érvelni. Ismer a demokratikus jogok fenntartásáért küzdő szervezeteket, és tud példát 

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

telességeit 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, feladatai 

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

ködés lehetőségeivel. Rendelkezik a harmonikus (társas) kapcsolatok kialakításához szükséges 

ismeretekkel, készségekkel, empátiával; ez jellemzi a tőle különböző embertársaival való kap-

csolatát 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 normakö-

vetés szerepét, fontosságát. 

 

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 anya-

gokat (különös tekintettel az egészségkárosító anyagokra). Képes önálló életvitelét, önmaga 

ellátását megszervezni. Képes szükségletei tudatos rendszerezésére, rangsorolására, megismeri 

a takarékosság-takarékoskodás alapvető technikáit. Ismeri a családtervezési módszerek alkal-

mazásának módját, ezek előnyeit és kockázatait, tud ezzel kapcsolatban információkat keresni 

és azokat döntéseiben felhasználni. Tud információkat szerezni a szexuális problémákkal kap-

csolatban, ugyanakkor képes felismerni egyes információforrások veszélyeit. Tudja, hová for-

dulhat krízishelyzetekben. Képes tájékozódni a gyermekszülést és az örökbefogadást érintő kér-

désekről. Érti a családnak a társadalomban betöltött szerepét. Érti a családtagok felelősségét a 

család egységének megtartásában, belátja a szerepek és feladatok megosztásának módjait, je-

lentőségét. Értelmezi a szülői és gyermeki felelősség fogalmát, tiszteli a különböző generációk 

tagjait. 

 

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. Tájé-

kozott az e témakörben meglévő elemi lakossági szolgáltatásokról, azok használatáról. Ismeri 

a kultúra szerepét a lelki egészség megőrzésében. Képes stresszoldó módszereket alkalmazni, 
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választani. Tudatában van annak, hogy életvitelét számos minta alapján, saját döntéseinek so-

rozataként 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, képes értelmezni erre 

vonatkozó információkat. Tudja, milyen szakemberek segítenek testi és lelki egészségünk meg-

őrzésében és helyreállításában. Tud a gyász szakaszairól és az ilyenkor alkalmazható segítő 

technikákról, ismeri a hospice szolgáltatás fogalmát. Képes értelmezni a gyógyszerekhez tar-

tozó betegtájékoztatót. Ismeri az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés módját, képes tájé-

kozódni a betegjogokról és az orvosválasztás lehetőségeiről. Tisztában van a védőoltások sze-

repével, ismeri ezek alapvető hatásmechanizmusát, tud példákat sorolni védőoltásokra.  

 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

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

gítségre szorulnak. Az adott helyzethez és lehetőségeihez mérten kötelességének érzi a segít-

ségnyújtást, és próbálja ebbe társait is bevonni. Egyes helyzetekben képes felelősséget vállalni 

másokért (társaiért, a környezetében élő rászorultakért), és vállalásaiért helyt is áll. Felismeri, 

hogy a beteg, sérült, fogyatékkal élő embereken egyes helyzetekben kötelessége segíteni. Tisz-

tában van az önkéntesség értékével, jelentőségével, formáival. 

 

Fenntarthatóság, környezettudatosság 

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

kon 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 ez-

zel kapcsolatos felelősségét. Képes fokozatosan megérteni és értelmezni egyes globális problé-

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

felelősség ébred abban, hogy saját életvitelével legyen tekintettel a fenntarthatóság kritériuma-

ira. Képes a fenntarthatósággal kapcsolatban információkat keresni és értelmezni. Érti a nem-

zetközi 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 sze-

repéről. Felkészült az álláskeresésre, tisztában van azzal, milyen személyes tulajdonságokkal, 

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

acképesek, 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, megélhetési, 

biztonsági, önérvényesítési, társas szükségleteit minél magasabb szinten, tartalmasabb életvi-

tellel elégítse ki. Érzékeli az anyagi és a kapcsolati tőke értékét és szerepét a társadalomban. 

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

értelmezni különböző egyéni pénzügyi döntésekkel (pl. befektetések, hitelek) kapcsolatban. 

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

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

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

ket értelmezni, médiatartalmakat használni, megfelelő kommunikációs stratégiával rendelkezik 

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 rend-

szerezni, használ tudásmegosztó és tudásépítő platformokat. A tanulás folyamatában gyakorolja 

a szóbeli, az írásbeli és a képi kifejezés különböző formáit. Tud különböző természeti és társa-

dalmi jelenségeket megkülönböztetni, összehasonlítani; alkalmazza a különböző tantárgyakban 

szerzett ismereteit ezek értelmezésében. 

 

Kulcskompetenciák, kompetenciafejlesztés 
 

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. Képes 

különböző műfajú és rendeltetésű szóbeli és írásbeli szövegek szerkezetének, jelentésrétegei-

nek feltárására és értelmezésére. Szabatosan használja a választott szakmacsoport tanult szak-

szókincsét. Kritikus és kreatív módon vesz részt az infokommunikációs társadalom műfajainak 

megfelelő információszerzésben és információátadásban. Képes szövegalkotásra a társadalmi 

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

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

vető helyesírásra, képes az önálló kézikönyvhasználatra. Képes nem verbális természetű infor-

mációk 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, tanulmányai 

során. Megérti a fontosabb információkat a világos, mindennapi szövegekben. Önállóan elbol-

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

összefüggő szöveget tud alkotni ismert vagy az érdeklődési körébe tartozó témában. Le tudja 

írni az élményeit, a különböző eseményeket, az érzéseit, reményeit és törekvéseit, továbbá rö-

viden 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-gaz-

dasági folyamatokra alkalmazott matematikai modelleket, és ezeket alkalmazni a jelenségek 

megértésében, a problémák megoldásában a mindennapi élet különböző területein is. Felismeri 

a matematikai műveltség szerepét és fontosságát a valós tények feltárásában, más tudományok-

ban és a mindennapi gyakorlatban is. 
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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. Be-

látja 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. szövegszerkesztés, 

táblázatkezelés, prezentációkészítés) igényes, esztétikus, önálló alkalmazására a tanulásban és 

a mindennapi életben. Nyitott és motivált az IKT nyújtotta lehetőségek kihasználásában. Gya-

korlottan kapcsolódik be az információmegosztásba, képes részt venni az érdeklődési körének, 

választott szakterületének megfelelő együttműködő hálózatokban. Felismeri és ki is használja 

az IKT nyújtotta lehetőségeket a kreativitást és innovációt igénylő feladatok, problémák meg-

oldásában saját szakterületéhez kapcsolódóan. A tanulóban kialakul az IKT alkalmazásához 

kapcsolódó helyes magtartatás, elfogadja a kommunikáció és az információfelhasználás etikai 

elveit. Felismeri az IKT interaktív használatához kapcsolódó veszélyeket, tudatosan törekszik 

ezek mérséklésére. Ismeri a szerzői jogból és a szoftvertulajdonjogból a felhasználókra vonat-

kozó 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 lehető-

ségével a közösségét, a társadalmat érintő kérdésekben. Képes érveit megfogalmazni és vita-

helyzetben is kulturáltan kifejezni, mások véleményét meghallgatni és elfogadni. Figyelembe 

veszi és megérti a különböző nézőpontokat, tárgyalópartnereiben bizalmat kelt, és empátiával 

fordul feléjük. Képes helyes döntéseket hozni, illetve konfliktushelyzetekben segítséget elfo-

gadni. Képes a stressz és a frusztráció megfelelő kezelésére. Tudatosan készül a munka világá-

hoz kapcsolódó döntéshelyzetek megismerésére. Igyekszik a társadalmi folyamatokról, struk-

túrákról és a demokráciáról kialakult tudását felhasználva aktívan részt venni az őt érintő köz-

ügyekben. Nyitott és érdeklődő a helyi és a tágabb közösségeket érintő problémák 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 sok-

színűség tiszteletben tartása iránt, törekszik a személyes előítéletek leküzdésére, képes a komp-

romisszumra. Kialakul a reális alapokon és ismereteken nyugvó nemzeti identitástudata, a ha-

zához, 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 illetően. 

Érdeklődik a választott szakterületéhez kapcsolódó gazdasági kérdések iránt, és képes ezzel 

kapcsolatos elképzeléseket megfogalmazni. A pénz, a gazdaság, a vállalkozások világához kap-

csolódó témákról szóló vitákban képes ismereteit felhasználva érvelni. Nyitott és érdeklődő a 
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mindennapi életét és választott szakterületét érintő pénzügyi és jogi kérdések iránt. Mind reáli-

sabban méri fel tevékenysége kockázatait, adott esetben képes ezek vállalására. Problémameg-

oldó 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 ta-

pasztalatszerzés forrásai. Tudatosul benne a helyi, a nemzeti, az európai és az egyetemes kul-

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

sokféleségét, valamint az esztétikum mindennapokban betöltött szerepét. Nyitott műalkotások 

befogadására, képes a koncertélmények, színházi előadások, filmek és képzőművészeti esemé-

nyek életkorának megfelelő szintű értelmezésére. Képes makettek, modellek konstruálására. 

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 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 tehetséggondozás, amely-

nek feladata, hogy felismerje a kiemelkedő teljesítményre képes tanulókat, segítse őket, hogy 

képességeiknek megfelelő szintű eredményeket érjenek el, és alkotó egyénekké váljanak. A 

tanuló csak akkor képes erre, ha lehetőséget és bátorítást kap. A megfelelő oktatási módszerek, 

munka- és tanulásszervezési formák serkenthetik az egyéni különbségek kibontakozását. Az 

egyéni fejlesztési programok, a differenciálás különböző lehetőségei során a pedagógusok meg-

felelő feladatokkal fejlesztik a tehetséges tanulókat, figyelik fejlődésüket, és az adott szakasz-

nak megfelelő kihívások elé állítják őket. 

A differenciált – egyéni és csoportos – eljárások biztosítják az egyes területeken alultel-

jesítő tanulók felzárkóztatását, a lemaradás egyéni okainak felderítésén alapuló csökkentését, 

megszüntetését. 

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

segítheti a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő – integrált – oktatásuk. Ese-

tükben a tartalmi szabályozás és a gyermeki sajátosságok összhangja ugyanolyan fontos, mint 

más gyermekeknél. Iskolai nevelés-oktatásuknak alapvető célja a felnőttélet sikerességét meg-

alapozó kulcskompetenciák fejlesztése, az egész életen át tartó tanulásra való felkészítés.  

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelés-oktatása során a Nat-ban meghatározott és a 

kerettantervben részletezett kiemelt fejlesztési feladatok megvalósítása javarészt lehetséges, de 

mindenkor figyelembe kell venni az Irányelv fogyatékossági kategóriákra vonatkozó ajánlásait. 
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Ezért a fejlesztés a számukra megfelelő tartalmak közvetítése során valósul meg, és segíti a 

minél teljesebb önállóság elérését. A fejlesztési követelmények igazodnak a fejlődés egyéni 

üteméhez. A tartalmak kijelölésekor lehetőség van egyes területek módosítására, elhagyására 

vagy egyszerűsítésére, illetve új területek bevonására.  

A sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt 

vevő pedagógus megközelítése az elfogadás, tolerancia, empátia és az együttneveléshez szük-

séges kompetenciák megléte. A pedagógus a differenciálás során figyelembe veszi a tantárgyi 

tartalmak – egyes sajátos nevelési igényű tanulók csoportjaira jellemző – módosulásait. Szük-

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

ferenciált nevelés, oktatás céljából individuális módszereket, technikákat alkalmaz; egy-egy ta-

nulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres. Együttműködik külön-

böző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait beépíti a pedagógiai fo-

lyamatokba. A sajátos nevelési igényű tanulók számára szükséges többletszolgáltatásokhoz tar-

tozik a speciális tankönyvekhez és tanulási segédletekhez, továbbá a speciális gyógyászati, va-

lamint tanulást, életvitelt segítő eszközökhöz való hozzáférés. 

A fentiekre vonatkozó konkrét javaslatokat minden fogyatékossági területre vonatko-

zóan A Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve tartalmazza. Az Irányelv 

egyaránt vonatkozik a sajátos nevelési igényű tanulóknak a nem sajátos nevelési igényű tanu-

lókkal együtt (integráltan) és a tőlük elkülönítetten (gyógypedagógiai intézményekben) történő 

nevelésére, oktatására. 
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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 ren-

delkező pedagógusok 

Tárgyi feltételek: a kerettantervekben meghatározott feltételek alapján 

26/2018. (VIII.7.) EMMI rendelet alapján (1. sz. melléklet IV.) 

Óraszámok 

Tantárgyak óraszám/hét 

Idegen nyelv (Angol nyelv) 18 

Testnevelés és sport 5 

Informatika 3 

Gépírás 2* 

Tanulásmódszertan 1* 

Osztályfőnöki 1 

Képességfejlesztés a helyi tantervben meghatá-

rozottak szerint 
(3)* 

Összesen 30 

 
*: Képességfejlesztés a helyi tantervben meghatározottak szerint: gépírásból 2 és tanulásmódszertan-

ból 1 óra került bevezetésre. 
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A szakgimnáziumok tantárgyi struktúrája és óraszámai 

26/2018. (VIII.7.) EMMI rendelet alapján (1. sz. melléklet I.) 

 

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

9-12. évf. 

óraszám 

összesen 

13. 

évf. 

13. évf. 

óraszám 

összesen 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 556   

Idegen nyelvek 4 4 4 4 556   

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 

természettudományos tan-

tárgy2 

2 2 2 - 216   

Kötelezően választható 

tantárgy3 
- - 2 2 134   

Pénzügyi és vállalkozói 

ismeretek 
- 1 - - 36   

Szakmai tárgyak órake-

rete 
8 12 11 12 1488 31 961 

Szabadon tervezhető óra-

keret 
- - - - - 4 124 

Rendelkezésre álló órake-

ret 
35 36 35 35  35  

Tanítási hetek száma 36 36 36 31  31  

Éves össz óraszám 1260 1260 1260 1085 4901 1085 1085 

 

 

  

                                                
2 A  szakgimmnáziumok helyi tanterveibe beépítendő, az  egyes ágazatokhoz kapcsolódó természettudományos 

tantárgyak című táblázat szerint: Ügyvitel ágazatnál – földrajz, informatika ágazatnál - fizika 
3 Érettségi tantárgy, Idegen nyelv, Természettudományos tantárgy (Ügyvitel ágazatnál – fizika, informatika ága-

zatnál – kémia), Informatika, Szakmai tantárgy vagy Katonai alapismeretek 
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Szakgimnáziumok óraszámai 
22/2016. (VIII. 25.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről 

szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról 9. sz. melléklete alapján 

 
Érvényes 2016. augusztus 25-től (kifutó rendszerben) 

 

Informatika XIII. ágazat esetében 

 

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

9-12. 

óraszám 

összesen 

13. évf. 

13. évf. 

óra-

szám 

össze-

sen 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 556 - - 

Idegen nyelv 4 4 4+1* 4 556 4 124 

Matematika 3 3 3+1* 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 tantárgy, 

vagy Idegen nyelv, vagy Ké-

mia, vagy Informatika, vagy 

Szakmai tantárgy 

 - - (2) 2 134 - - 

Pénzügyi és vállalkozói is-

meretek 
- 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 

*A Kötelezően választható tantárgy órakeretének terhére 
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Ügyvitel XXV. ágazat esetében 

 

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

9-12. 

óraszám 

összesen 

13. évf. 

13. évf. 

óra-

szám 

össze-

sen 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 556 - - 

Idegen nyelv 4 4 4+1 4 556 4 124 

Matematika 3 3 3+1 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 tan-

tárgy: Érettségi tantárgy, vagy 

Idegen nyelv, vagy Fizika, vagy 

Informatika, vagy Szakmai tan-

tárgy 

 - - (2) 2 134 - - 

Pénzügyi és vállalkozói is-

meretek 
- 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 

*A Kötelezően választható tantárgy órakeretének terhére 
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Kerettanterv a kifutó szakközépiskolák számára 
A 2016/217-es tanévtől felmenő rendszerben kivezetésre kerül 

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

EMMI rendelet 6. sz. melléklete alapján 

 

Tantárgyi struktúra és óraszámok 
(jelenleg már csak a 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 (Angol nyelv és 

német nyelv) 
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 

 
Az első három évfolyam, az adott szakképesítés megszerzéséhez szükséges közismereti képzést 

és szakmai elméleti és gyakorlati oktatást magában foglaló szakképzési évfolyam.  

 

 

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 ta-

nuláshoz; beépítse a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott tudásértelmezést, és ennek meg-

felelően az egész tanítási-tanulási folyamatot a szakmatanuláshoz nélkülözhetetlen kompeten-

ciák 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, elsajátítása 

során a köznevelési törvényben előírtaknak megfelelően érvényesüljön a Nemzeti alaptanterv-

nek a tanulásról és a tanulásszervezésről kialakított felfogása. 

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

réséhez, megértéséhez, kezeléséhez szükséges tudásokat, képességeket is a mindennapi élet 

kontextusába helyezik, kiemelve ezzel a társadalmilag releváns, alkalmazható tudás fontossá-

gát. 

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 alapo-

zott szakképzés, a felsőfokú továbbtanulás, a munkaerőpiacon történő előnyösebb elhelyezke-

dés lehetőségét is.  

 

Fejlesztési területek – nevelési célok  
 

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 ér-

vényesek, mert saját magunk által választott etikai elvek követésén alapszanak. Megérti és be-

látja a normakövetés társadalmi jelentőségét és a normaszegés következményeit. Ismer közös-

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

lönböző kultúrák etikai elveinek összevetésére. Képes bizonyos értékkonfliktusok felismeré-

sére, ismer eseteket, példákat ezek kezelésére. 

 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

Megnevez és felismer magyar történelmi személyiségeket, feltalálókat, tudósokat, művészeket, 

sportolókat, tudatosul benne munkásságuk jelentősége. Ismeri a szakmája fejlődésével kapcso-

latos fontosabb magyar találmányokat, szakmájában ismert kiemelkedő magyar személyisége-

ket. Tisztában van nemzeti ünnepeink jelentőségével, hagyományaival. Ismeri lakóhelye és is-

kolája környékének természeti és kulturális örökségét. 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, 

belátja az antidemokratikus eljárások, a korrupció és a hatalmi visszaélések veszélyét. Gyako-

rolja jogait és kötelességeit környezetében, ismeri és tiszteli szűkebb közösségei tagjait, törek-

szik a helyi közösségekkel való jó együttműködésre. Ismeri a civilszervezetek működési for-

máit és lehetőségeit. 

 

Önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztése 

A tanulóban tudatosul, hogy számos olyan mindennapi élethelyzet van, ahol az ember szemé-

lyisége alapvető befolyással bír céljai elérésére, társas kapcsolatai alakítására, feladatai elvég-

zésére. Tisztában van a társas kapcsolatok építésének lényegével és az emberi együttműködés 

lehetőségeivel. Tud különbséget tenni az ideális és a reális énkép között, és tisztában van azzal, 

hogyan befolyásolhatja a társas környezet az önmagunkról alkotott képet. Felismeri a norma-

követés szerepét, fontosságát. 

 

A családi életre nevelés 

A tanuló jártas a munkaeszközök célszerű, gazdaságos használatában, kialakítja egyéni, ered-

ményes munkamódszereit. Megismeri a háztartásban, közvetlen környezetében alkalmazott, 

felhasznált anyagokat (különös tekintettel az egészségkárosító anyagokra). Képes önálló élet-

vitelét, önmaga ellátását megszervezni. Képes szükségletei tudatos rendszerezésére, rangsoro-

lására, megismeri a takarékosság, takarékoskodás alapvető technikáit. Készül az örömteli, fele-

lősségteljes párkapcsolatra, a családi életre. Ismeri a családtervezési módszerek alkalmazásának 

módját, ezek előnyeit és kockázatait, tud ezzel kapcsolatban információkat keresni és azokat 

döntéseiben felhasználni. Tud információkat szerezni a szexuális problémákkal kapcsolatban, 

ugyanakkor képes felismerni egyes információforrások veszélyeit. Tudja, hová fordulhat krí-

zishelyzetekben. Képes tájékozódni a gyermekszülést és az örökbefogadást érintő kérdésekről. 

Érti a családnak a társadalomban betöltött szerepét. Érti a családtagok felelősségét a család 

egységének megtartásában, belátja a szerepek és feladatok megosztásának módjait, jelentősé-

gét. A tanuló értelmezi a szülői és gyermeki felelősség fogalmát, tiszteli a különböző generá-

ciók tagjait. 

 

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. Tájékozott az e témakör-

ben meglévő elemi lakossági szolgáltatásokról, azok használatáról. Ismeri a kultúra szerepét a 

lelki egészség megőrzésében. Tudatában van annak, hogy életvitelét számos minta alapján, sa-

ját döntéseinek sorozataként alakítja ki, és hogy ez a folyamat hatással van testi és lelki egész-

ségére. Ismeri az egészségre káros szenvedélybetegségek kialakulásához vezető élvezeti szerek 

használatának kockázatait, tudatosan tartózkodik ezektől. Ismeri a rizikófaktor fogalmát, képes 

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

egészségünk megőrzésében és helyreállításában. Tud a gyász szakaszairól és az ilyenkor alkal-

mazható segítő technikákról, ismeri a hospice szolgáltatás fogalmát. Képes értelmezni a gyógy-

szerekhez tartozó betegtájékoztatót. Ismeri az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés módját, 

képes tájékozódni a betegjogokról és az orvosválasztás lehetőségeiről. Tisztában van a védőol-

tások szerepével, tud példákat sorolni védőoltásokra. 
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Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

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

gítségre szorulnak. Az adott helyzethez és lehetőségeihez mérten kötelességének érzi a segít-

ségnyújtást, és próbálja ebbe társait is bevonni. Egyes helyzetekben képes felelősséget vállalni 

másokért (társaiért, a környezetében élő rászorultakért), és vállalásaiért helyt is áll. Felismeri, 

hogy a beteg, sérült, fogyatékkal élő embereken egyes helyzetekben kötelessége segíteni. Tisz-

tában van az önkéntesség értékével, jelentőségével, formáival. 

 

Fenntarthatóság, környezettudatosság 

A tanuló érti a fenntartható fejlődés jelentőségét. Belátja, hogyan vezetett az emberiség tevé-

kenysége környezeti problémák kialakulásához, érti ezek kockázatát, és látja ezzel kapcsolatos 

felelősségét. Ismer egyes globális problémák és a lokális cselekvések, valamint az egyéni élet-

vitel közötti összefüggéseket. Felelősség ébred benne aziránt, hogy saját életvitelével legyen 

tekintettel a fenntarthatóság kritériumaira. Képes a fenntarthatósággal kapcsolatban informáci-

ókat keresni és értelmezni. Érti a nemzetközi összefogás jelentőségét a fenntarthatósággal kap-

csolatban. 

 

Pályaorientáció 

A tanuló tisztában van azzal, milyen személyes tulajdonságokkal, ismeretekkel, gyakorlatokkal 

és képességekkel rendelkezik. Érti, hogy ezek közül melyek piacképesek, és melyek állnak kap-

csolatban az általa kitűzött céllal, illetve hogy a munkáltató érdeklődését melyek keltik fel iga-

zán. Megfelelő ismeretekkel rendelkezik tervezett szakmájával kapcsolatban, munkaerőpiaci 

lehetőségeiről, munkavállalói szerepéről. Rendelkezik ismeretekkel, és tapasztalatot szerez a 

felkészült álláskereséshez. Képes önéletrajzot készíteni, vagyis képes írásban összegezni cél-

jait, képességeit, végzettségét, felkészültségét és mindazt, amit az alkalmazónak egy konkrét 

állással kapcsolatban nyújtani tud. 

 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 

A tanuló törekszik arra, hogy a fejlődési, megélhetési, biztonsági, önérvényesítési, társas szük-

ségleteit minél magasabb szinten, tartalmasabb életvitelben elégítse ki. Érzékeli az anyagi és a 

kapcsolati tőke értékét és szerepét a társadalomban. Képes információkat keresni és értelmezni 

különböző egyéni pénzügyi döntésekkel (pl. befektetések, hitelek) kapcsolatban. Kellő isme-

rettel 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 kifejezőeszközö-

ket értelmezni, médiatartalmakat használni, megfelelő kommunikációs stratégiával rendelkezik 

a nem kívánatos tartalmak elhárítására. 

 

A tanulás tanítása 

A tanuló megismer olyan alapvető tanulást segítő technikákat, amelyek segítségével hatéko-

nyabbá teszi az önálló felkészülését, pl. a tanuláshoz szükséges külső (rend, fény, csend) és 

belső (munkakedv, jutalom, kíváncsiság, elérendő cél) feltételeket. Tud a tanult témák kapcsán 

tájékozódni a könyvtárban (pl. egyszerűbb kézikönyvekben) és a világhálón. Ismer tudásmeg-

osztó és tudásépítő platformokat. Képes gondolatait, megállapításait kifejezni, nyelvileg szaba-

tosan indokolni. Megismeri saját tanulási stílusát, ezzel hatékonyabb információfeldolgozásra 

képes, tudatában van, mely területeket kell fejlesztenie. Elegendő önismerettel, önértékeléssel, 

önbizalommal rendelkezik ahhoz, hogy megfelelő teljesítményt nyújtson, de tisztában van vele, 
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hogy ehhez megfelelő fizikai állapotban kell lennie. Ismer olyan módszereket, amelyekkel ezt 

megteremtheti.  

 

 

Kulcskompetenciák, kompetenciafejlesztés 
 

Anyanyelvi kommunikáció 

A tanuló hétköznapi kommunikációs helyzetekben alkalmazza 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 szövegeket. Szabatosan használja 

a választott szakmacsoport tanult szakszókincsét. Kritikus módon vesz részt az infokommuni-

kációs társadalom műfajainak megfelelő információszerzésben és információátadásban. Képes 

szövegalkotásra a társadalmi (közösségi) élet legfontosabb területein a papíralapú és az elekt-

ronikus műfajokban. Törekszik a normakövető helyesírásra, képes az önálló kézikönyvhaszná-

latra. Képes egyes nem verbális természetű információk verbális leírására, értelmezésére. 

 

Idegen nyelvi kommunikáció 

Megérti és használja a gyakoribb mindennapi kifejezéseket és a nagyon alapvető fordulatokat, 

amelyek célja a mindennapi szükségletek konkrét kielégítése. Képes egyszerű interakcióra, ha 

a másik személy lassan, világosan beszél és segítőkész. 

 

Matematikai kompetencia 

A tanuló képes matematikai problémák megoldása során és mindennapi helyzetekben egyszerű 

modellek alkotására, illetve használatára. Felismer egyszerű ok-okozati összefüggéseket, 

logikai kapcsolatokat, és törekszik ezek pontos megfogalmazására. Gyakorlott a mindennapi 

életben is használt mennyiségek becslésében, a mennyiségek összehasonlításában. Képes 

következtetésre épülő problémamegoldás során egyszerű algoritmusok kialakítására, 

követésére. Képessé válik konkrét tapasztalatok alapján az általánosításra, matematikai 

problémák megvitatása esetén is érvek, cáfolatok megfogalmazására, egyes állításainak 

bizonyítására.  

 

Természettudományos és technikai kompetencia 

A tanuló ismereteinek segítségével, a megfelelő módszerek felhasználásával képes leírni és ma-

gyarázni a természet egyszerűbb jelenségeit és folyamatait. A technikai fejlődés fontosságának 

felismerése mellett belátja az alkalmazott technikák és technológiák előnyeit, korlátait és koc-

kázatait. Képes mozgósítani és alkalmazni természettudományos és műszaki műveltségét a ta-

nulásban, a választott szakma elsajátítása során és a hétköznapi életben felmerülő problémák 

megoldásában. Belátja a fenntarthatóságot középpontba állító környezeti szemlélet fontosságát, 

képes és akar cselekedni ennek megvalósulása érdekében.  

 

Digitális kompetencia 

A tanuló képes a számítógép használatára, lehetőségeinek önálló alkalmazására a tanulásban és 

a mindennapi életben, nyitott és motivált az IKT nyújtotta lehetőségek kihasználásában. Gya-

korlottan kapcsolódik be az információmegosztásba, képes részt venni az érdeklődési körének, 

választott szakterületének megfelelő együttműködő hálózatokban. Felismeri és ki is használja 

az IKT nyújtotta lehetőségeket a feladatok, problémák megoldásában saját szakterületén. A ta-

nulóban kialakul az IKT alkalmazásának megfelelő helyes magatartás, elfogadja a kommuni-

káció és az információfelhasználás etikai elveit. Felismeri az IKT interaktív használatából 

adódó veszélyeket, tudatosan törekszik ezek mérséklésére.  



 

148 
 

 

Szociális és állampolgári kompetencia 

A tanuló nyitott más kultúrák, más népek hagyományainak, szokásainak megismerésére, meg-

érti és elfogadja a kulturális sokszínűséget. Ismeri és helyesen használja az állampolgársághoz 

kapcsolódó alapvető fogalmakat. Képes együttműködni a társaival az iskolai és az iskolán kí-

vüli életben egyaránt, vállal feladatokat különböző, általa választott közösségekben. Képes tár-

sai számára segítséget nyújtani ismert élethelyzetekben felbukkanó problémák megoldásában. 

Megérti és elfogadja, hogy a közösség tagjai felelősek egymásért, ennek figyelmen kívül ha-

gyása pedig akár súlyos következményekkel is járhat. Képes megfogalmazni véleményét a kö-

zösséget érintő kérdésekben, meghallgatja és képes elfogadni mások érvelését. A magyar és az 

európai kultúra, illetve hagyományok megismerésével kialakul a tanulóban az országhoz, a 

nemzethez, az EU-hoz és általában az Európához való tartozás tudata. 

 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

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

élethez kapcsolódó problémák megoldása során a munka megtervezésére. Képes együttmű-

ködni társaival, igényli és képes a feladatmegoldást segítő információk megosztására. Vannak 

elképzelései az egyén társadalmi gazdasági feladataival, boldogulásával kapcsolatban. Nyitott 

a gazdaság működéséhez, az egyén gazdasági szerepéhez (pl. vállalkozás) kapcsolódó témák 

iránt, egyre reálisabb elképzelései vannak saját jövőjét illetően. Érdeklődik a választott szakte-

rületéhez kapcsolódó gazdasági kérdések iránt, és képes ezzel kapcsolatos elképzeléseket meg-

fogalmazni. Nyitott és érdeklődő a mindennapi életét és választott szakterületét érintő pénzügyi 

és jogi kérdések iránt. Mind reálisabban méri fel tevékenysége kockázatait, adott esetben képes 

ezek vállalására. 

 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

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

pasztalatszerzés forrásai. Nyitott műalkotások befogadására, képes a koncertélmények, színházi 

előadások, filmek és képzőművészeti események irányítással történő feldolgozására. Képes ma-

kettek, modellek konstruálására, belső terek különböző funkciókra történő önálló átrendezé-

sére. Hajlandó kísérletezni új technikákkal, módszerekkel és anyagokkal. 

 

A hatékony, önálló tanulás 

A tanuló rendelkezik a hatékony tanuláshoz szükséges alapvető készségekkel, azaz tud írni, 

olvasni, számolni, továbbá nem idegenek számára az IKT-eszközök. A tanuló képes kitartóan 

tanulni, a figyelmét összpontosítani, törekszik arra, hogy saját tanulását megszervezze. Képes 

a figyelem és a motiváció folyamatos fenntartására, elég magabiztos az önálló tanuláshoz. A 

tanulás iránti attitűdje pozitív. Egyre gyakorlottabb abban, hogy felismerje készségeinek erős 

és gyenge pontjait, és hogy saját munkáját tárgyilagosan értékelje. Képes arra, hogy 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 tehetséggondozás, amely-

nek feladata, hogy felismerje a kiemelkedő közismereti vagy szakmai teljesítményre képes ta-
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nulókat, segítse őket, hogy képességeiknek megfelelő szintű eredményeket érjenek el szakmá-

juk gyakorlása közben, és alkotó egyénekké váljanak. A tanuló csak akkor képes erre, ha lehe-

tőséget és bátorítást kap. A megfelelő oktatási módszerek, munka- és tanulásszervezési formák 

serkenthetik az egyéni különbségek kibontakozását. Az egyéni fejlesztési programok, a diffe-

renciálás különböző lehetőségei során a közismereti és szakmai tárgyakat tanító pedagógusok 

megfelelő feladatokkal fejlesztik a tehetséges tanulókat, figyelik fejlődésüket, és az adott sza-

kasznak megfelelő kihívások elé állítják őket. 

A differenciált – egyéni és csoportos – eljárások biztosítják az egyes területeken alultel-

jesítő tanulók felzárkóztatását, a lemaradás egyéni okainak felderítésén alapuló csökkentését, 

megszüntetését.  

Az egyénre szabott fejlesztési eljárások a tanuló szükségleteinek, képességeinek, telje-

sítményének megfelelően – mind a tehetséggondozás, mind a felzárkóztatás keretében – ered-

ményezhetik más tanulási utak kijelölését is (pl. szakközépiskola, HÍD programok). 

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

segítheti a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal lehetőség szerint együtt történő – integrált – 

oktatásuk. Esetükben a tartalmi szabályozás és a gyermeki sajátosságok összhangja ugyanolyan 

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

rességét megalapozó kulcskompetenciák fejlesztése, az egész életen át tartó tanulásra és a mun-

kába állásra való felkészítés. 

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelés-oktatása során a Natban meghatározott és a 

kerettantervben részletezett kiemelt fejlesztési feladatok megvalósítása javarészt lehetséges, de 

mindenkor figyelembe kell venni az Irányelv fogyatékossági kategóriákra vonatkozó ajánlásait. 

Ezért a fejlesztés a számukra megfelelő tartalmak közvetítése során valósul meg, és segíti a 

minél teljesebb önállóság elérését. A fejlesztési követelmények igazodnak a fejlődés egyéni 

üteméhez. A tartalmak kijelölésekor lehetőség van egyes területek módosítására, elhagyására 

vagy egyszerűsítésére, illetve új területek bevonására, továbbá a fejlesztés a szokásosnál na-

gyobb mértékű időbeli kiterjesztésére. 

A sajátos nevelési igényű tanulók együtt nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt 

vevő pedagógus megközelítése az elfogadás, tolerancia, empátia és az együtt neveléshez szük-

séges kompetenciák megléte. A pedagógus a differenciálás során figyelembe veszi a tantárgyi 

tartalmak – egyes sajátos nevelési igényű tanulók csoportjaira jellemző – módosulásait. Szük-

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

ferenciált nevelés, oktatás céljából individuális módszereket, technikákat alkalmaz; egy-egy ta-

nulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres. Együttműködik külön-

böző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait beépíti a pedagógiai fo-

lyamatokba. A sajátos nevelési igényű tanulók számára szükséges többletszolgáltatásokhoz tar-

tozik a speciális tankönyvekhez és tanulási segédletekhez, továbbá a speciális gyógyászati, va-

lamint tanulást, életvitelt segítő eszközökhöz való hozzáférés. 

A fentiekre vonatkozó konkrét javaslatokat minden fogyatékossági területre A sajátos nevelési 

igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve [a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ne-

velésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásá-

ról szóló 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet 2. melléklete] tartalmazza. Az Irányelv egyaránt vo-

natkozik a sajátos nevelési igényű tanulóknak a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt 

(integráltan) és a tőlük elkülönítetten (gyógypedagógiai intézményekben) történő nevelésére, 

oktatására. 
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A közismereti képzés heti óraszámai a szakközépiskola 9.-11. évfolyamán 
22/2016. (VIII. 25.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről 

szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról 10. sz. melléklete alapján 

 

A közismereti és szakmai órák aránya 

 

Területek 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 

Közisme-

ret 

Kötött órák 15 óra 9 óra 6 óra 

Szabadon felhasznál-

ható 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 felhasznál-

ható 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 – ma-

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

Idegen nyelv (Angol 

nyelv és német 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 

 
* Az Nkt. értelmében az iskoláknak az adott osztályokban csak azokon a tanítási napokon kell megszervezniük 

a mindennapos oktatást (legalább napi egy testnevelésóra keretében), amelyeken közismereti vagy szakmai 

elméleti oktatás is folyik. Ha ennek eredményeként a heti öt testnevelésóra nem teljesíthető, a fennmaradó 

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

**  A szabadon felhasználható órakeret terhére. 
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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. tantárgyaként a korábbi szakiskolai végzettség kerül beszámításra. Ennek dokumen-

tálása az eredeti szakmai vizsga bizonyítványával történik. 

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

delkező pedagógusok 

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

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

szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról 10. sz. melléklete alapján 

 

 Nappali tagozat Esti tagozat 

Évfolyam/ Tantárgyak 12. 13. 12. 13. 

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

Idegen nyelv (Angol nyelv és német 

nyelv) 
6 6+2* 3+2* 3+2* 

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

Történelem, társadalmi és állampol-

gári 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 

* A Szabadon tervezhető órakeret terhére. 

 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. 
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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. 

 

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 végzettség 

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

képzésbe 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-tanu-

lási folyamat megalapozza és továbbfejlessze a tanulók képességeit, motivációit az egész életen 

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

láshoz nélkülözhetetlen kompetenciák fejlesztésének szolgálatába állítsa. Emellett a közisme-

reti program törekszik a NAT-ban megfogalmazott célok lehetőség szerinti teljesítésre. 

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

hordozó műveltségterületek segítségével érvényesítse a közismereti és szakmai tananyagok in-

terdiszciplináris és problémaközpontú szemléletét és szervezését; valamint a tartalmak feldol-

gozását. 

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 

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 ér-

vényesek, mert saját magunk által választott etikai elvek követésén alapszanak. Megérti és be-

látja a normakövetés társadalmi jelentőségét és a normaszegés következményeit. Ismer közös-

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

lönböző kultúrák etikai elveinek összevetésére. Képes bizonyos értékkonfliktusok felismeré-

sére, ismer eseteket, példákat ezek kezelésére. 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

Megnevez és felismer magyar történelmi személyiségeket, feltalálókat, tudósokat, művészeket, 

sportolókat, tudatosul benne munkásságuk jelentősége. Tisztában van nemzeti ünnepeink jelen-

tőségével, hagyományaival. Ismeri lakóhelye és iskolája környékének természeti és kulturális 

örökségét. Ismeri a nemzeti kultúrák jelentőségét, tiszteli a különböző népek és kultúrák ha-

gyományait. 

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, 

belátja az antidemokratikus eljárások, a korrupció és a hatalmi visszaélések veszélyét. Gyako-

rolja jogait és kötelességeit környezetében, ismeri és tiszteli szűkebb közösségei tagjait, törek-

szik a helyi közösségekkel való jó együttműködésre. 
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Önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztése 

A tanulóban tudatosul, hogy számos olyan mindennapi élethelyzet van, ahol az ember szemé-

lyisége alapvető befolyással bír céljai elérésére, a társas kapcsolatai alakítására, feladatai elvég-

zésére. Tisztában van a társas kapcsolatok építésének lényegével, és az emberi együttműködés 

lehetőségeivel. Tud különbséget tenni az ideális és a reális énkép között, és tisztában van azzal, 

hogyan befolyásolhatja a társas környezet az önmagukról alkotott képet. Felismeri a normakö-

vetés szerepét, fontosságát. 

A családi életre nevelés 

A tanuló jártas a munkaeszközök célszerű, gazdaságos használatában, kialakítja egyéni, ered-

ményes munkamódszereit. Megismeri a háztartásban, közvetlen környezetében alkalmazott, 

felhasznált anyagokat (különös tekintettel az egészségkárosító anyagokra). Képes önálló élet-

vitelét, önmaga ellátását megszervezni. Képes szükségletei tudatos rendszerezésére, rangsoro-

lására, megismeri a takarékosság, takarékoskodás alapvető technikáit. Készül az örömteli, fele-

lősségteljes párkapcsolatra, a családi életre. Ismeri a családtervezési módszerek alkalmazásának 

módját, ezek előnyeit és kockázatait, tud ezzel kapcsolatban információkat keresni és azokat 

döntéseiben felhasználni. Tud információkat szerezni a szexuális problémákkal kapcsolatban, 

ugyanakkor képes felismerni egyes információforrások veszélyeit. Tudja, hová fordulhat krí-

zishelyzetekben. Képes tájékozódni a gyermekszülést és az örökbefogadást érintő kérdésekről. 

Érti a családnak a társadalomban betöltött szerepét. Érti a családtagok felelősségét a család 

egységének megtartásában, belátja a szerepek és faladatok megosztásának módjait, jelentősé-

gét. A tanuló értelmezi a szülői és gyermeki felelősség fogalmát, tiszteli a különböző generá-

ciók tagjait. 

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. Tájékozott az e témakör-

ben meglévő elemi lakossági szolgáltatásokról, azok használatáról. Ismeri a kultúra szerepét a 

lelki egészség megőrzésében. Tudatában van annak, hogy életvitelét számos minta alapján, sa-

ját döntéseinek sorozataként alakítja ki, és hogy ez a folyamat hatással van testi és lelki egész-

ségére. Ismeri az egészségre káros, szenvedélybetegségek kialakulásához vezető élvezeti szerek 

használatának kockázatait, tudatosan tartózkodik ezektől. Ismeri a rizikófaktor fogalmát, képes 

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

egészségünk megőrzésében és helyreállításában. Tud a gyász szakaszairól és az ilyenkor alkal-

mazható segítő technikákról, ismeri a hospice-szolgáltatás fogalmát. Képes értelmezni a gyógy-

szerekhez tartozó betegtájékoztatót. Ismeri az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés módját, 

képes tájékozódni a betegjogokról és az orvosválasztás lehetőségeiről. Tisztában van a védőol-

tások szerepével, tud példákat sorolni védőoltásokra. 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

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

gítségre szorulnak. Az adott helyzethez és lehetőségeihez mérten kötelességének érzi a segít-

ségnyújtást, és próbálja ebbe társait is bevonni. Egyes helyzetekben képes felelősséget vállalni 

másokért (társaiért, a környezetében élő rászorultakért), és vállalásaiért helyt is áll. Felismeri, 

hogy a beteg, sérült, fogyatékkal élő embereken egyes helyzetekben kötelessége segíteni. Tisz-

tában van az önkéntesség értékével, jelentőségével, formáival. 

Fenntarthatóság, környezettudatosság 

A tanuló érti a fenntartható fejlődés jelentőségét. Belátja, hogyan vezetett az emberiség tevé-

kenysége környezeti problémák kialakulásához, érti ezek kockázatát, és látja ezzel kapcsolatos 
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felelősségét. Ismer egyes globális problémák és a lokális cselevések, valamint az egyéni életvi-

tel közötti összefüggéseket. A tanulóban felelősség ébred abban, hogy saját életvitelével legyen 

tekintettel a fenntarthatóság kritériumaira. Képes a fenntarthatósággal kapcsolatban informáci-

ókat keresni és értelmezni. Érti a nemzetközi összefogás jelentőségét a fenntarthatósággal kap-

csolatban. 

Pályaorientáció 

A tanuló tisztában van azzal, milyen személyes tulajdonságokkal, ismeretekkel, gyakorlatokkal 

és képességekkel rendelkezik. Érti, hogy ezek közül melyek piacképesek, és melyek állnak kap-

csolatban az általa kitűzött céllal, illetve, hogy a munkáltató érdeklődését melyek keltik fel iga-

zán. Megfelelő ismeretekkel rendelkezik tervezett szakmájával kapcsolatban, munkaerő-piaci 

lehetőségeiről, munkavállalói szerepéről. Rendelkezik ismeretekkel, és tapasztalatot szerez a 

felkészült álláskereséshez. Képes önéletrajzot készíteni, vagyis képes írásban összegezni cél-

jait, képességeit, végzettségét, felkészültségét és mindazt, amit az alkalmazónak egy konkrét 

állással kapcsolatban nyújtani tud. 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 

A tanuló törekszik arra, hogy a fejlődési, megélhetési, biztonsági, önérvényesítési, társas szük-

ségleteit minél magasabb szinten, tartalmasabb életvitelben elégítse ki. Érzékeli az anyagi és a 

kapcsolati tőke értékét és szerepét a társadalomban. Képes információkat keresni és értelmezni 

különböző egyéni pénzügyi döntésekkel (pl. befektetések, hitelek) kapcsolatban. Kellő isme-

rettel 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 kifejező- eszkö-

zöket értelmezni, médiatartalmakat használni, megfelelő kommunikációs stratégiával rendel-

kezik a nem kívánatos tartalmak elhárítására. 

A tanulás tanítása 

A tanuló megismer olyan alapvető tanulást segítő technikákat, amelyek segítségével hatéko-

nyabbá teszi az önálló felkészülését, pl. a tanuláshoz szükséges külső (rend, fény, csend) és 

belső (munkakedv, jutalom, kíváncsiság, elérendő cél) feltételeket. Tud a tanult témák kapcsán 

tájékozódni a könyvtárban (pl. egyszerűbb kézikönyvekben) és a világhálón. Ismer tudásmeg-

osztó és tudásépítő platformokat. Képes gondolatait, megállapításait kifejezni, nyelvileg szaba-

tosan indokolni. Megismeri saját tanulási stílusát, ezzel hatékonyabb információfeldolgozásra 

képes, tudatában van, mely területeket kell fejlesztenie. Elegendő önismerettel, önértékeléssel, 

önbizalommal rendelkezik ahhoz, hogy megfelelő teljesítményt nyújtson, de tisztában van vele, 

hogy ehhez megfelelő fizikai állapotban kell lennie. Ismer olyan módszereket, amelyekkel ezt 

megteremtheti. 

Kulcskompetenciák, kompetenciafejlesztés 

Anyanyelvi kommunikáció 

A tanuló hétköznapi kommunikációs helyzetekben alkalmazza 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 szövegeket. 

Képes elemi szintű szövegalkotásra a társadalmi (közösségi) élet legfontosabb területein a 

papíralapú és az elektronikus műfajokban. Törekszik a normakövető helyesírásra. Képes egyes 

nem verbális természetű információk verbális leírására, értelmezésére. 
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Idegen nyelvi kommunikáció 

Megérti és használja a gyakoribb mindennapi kifejezéseket és a nagyon alapvető fordulatokat, 

amelyek célja a mindennapi szükségletek konkrét kielégítése. Képes egyszerű interakcióra, ha 

a másik személy lassan, világosan beszél és segítőkész. 

Matematikai kompetencia 

A tanuló képes matematikai problémák megoldása során és mindennapi helyzetekben egyszerű 

modellek alkotására, illetve használatára. Felismer egyszerű ok-okozati összefüggéseket, logi-

kai kapcsolatokat, és törekszik ezek pontos megfogalmazására. Gyakorlott a mindennapi élet-

ben is használt mennyiségek becslésében, a mennyiségek összehasonlításában. Képes követ-

keztetésre épülő problémamegoldás során egyszerű algoritmusok kialakítására, követésére. 

Természettudományos és technikai kompetencia 

A tanuló ismereteinek segítségével, a megfelelő módszerek felhasználásával képes leírni és ma-

gyarázni a természet egyszerűbb jelenségeit és folyamatait. A technikai fejlődés fontosságának 

felismerése mellett belátja az alkalmazott technikák és technológiák előnyeit, korlátait és koc-

kázatait. Belátja a fenntarthatóságot középpontba állító környezeti szemlélet fontosságát, képes 

és akar cselekedni ennek megvalósulása érdekében. 

Digitális kompetencia 

A tanuló képes a számítógép nyújtotta lehetőségek önálló alkalmazására a tanulásban és a min-

dennapi életben. A tanulóban kialakul az IKT alkalmazásához kapcsolódó helyes magatartás, 

elfogadja a kommunikáció és az információ-felhasználás etikai elveit. Felismeri az IKT inter-

aktív használatához kapcsolódó veszélyeket, tudatosan törekszik ezek mérséklésére. 

Szociális és állampolgári kompetencia 

A tanuló nyitott más kultúrák, más népek hagyományainak, szokásainak megismerésére, meg-

érti és elfogadja a kulturális sokszínűséget. Ismeri és helyesen használja az állampolgár- sághoz 

kapcsolódó alapvető fogalmakat. Képes együttműködni a társaival az iskolai és az iskolán kí-

vüli életben egyaránt, vállal feladatokat különböző, általa választott közösségekben. Képes tár-

sai számára segítséget nyújtani ismert élethelyzetekhez kapcsolódó problémák megoldásában. 

Megérti és elfogadja, hogy a közösség tagjai felelősek egymásért, ennek figyelmen kívül ha-

gyása pedig akár súlyos következményekkel is járhat. Képes megfogalmazni véleményét a kö-

zösséget érintő kérdésekben, meghallgatja és képes elfogadni mások érvelését. 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

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

élethez kapcsolódó problémák megoldása során a munka megtervezésére. Képes együtt- mű-

ködni társaival, igényli és képes a feladatmegoldást segítő információk megosztására. Vannak 

elképzelései az egyén társadalmi gazdasági feladataival, boldogulásával kapcso- latban. Nyitott 

a gazdaság működéséhez, az egyén gazdasági szerepéhez (pl. vállalkozás) kapcsolódó témák 

iránt, egyre reálisabb elképzelései vannak saját jövőjét illetően 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

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

pasztalatszerzés forrásai. Nyitott műalkotások befogadására. 

A hatékony, önálló tanulás 

A tanuló rendelkezik a hatékony tanuláshoz szükséges alapvető készségekkel, azaz tud írni, 

olvasni, számolni, továbbá nem idegenek számára az IKT-eszközök. A tanuló képes kitartóan 
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tanulni, a figyelmét összpontosítani, törekszik arra, hogy saját tanulását megszervezze. A tanu-

lás iránti attitűdje pozitív. Képes arra, hogy 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 tel-

jesítményre képes tanulókat, és ellenkezőleg, azokat, akik a jelzett területen támogatásra szo-

rulnak. A program célja, hogy segítse őket a képességeiknek megfelelő szintű eredmények el-

érésében. A tanuló csak akkor képes erre, ha lehetőséget és bátorítást kap. A megfelelő oktatási 

módszerek, munka- és tanulásszervezési formák serkenthetik az egyéni különbségek kibonta-

kozását. Az egyéni fejlesztési programok, a differenciálás különböző lehetőségei során a köz-

ismereti és szakmai tárgyakat tanító pedagógusok megfelelő feladatokkal fejlesztik a tehetséges 

tanulókat, figyelik fejlődésüket, és az adott szakasznak megfelelő kihívások elé állítják őket. 

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

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

tásuk. Esetükben a tartalmi szabályozás és a gyermeki sajátosságok összhangja ugyanolyan 

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

rességét megalapozó kulcskompetenciák fejlesztése, az egész életen át tartó tanulásra és a mun-

kába 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 tartal-

mak - egyes sajátos nevelési igényű tanulók csoportjaira jellemző - módosulásait. Szükség ese-

tén egyéni fejlesztési tervet készít, ennek alapján egyéni haladási ütemet biztosít. A differenciált 

nevelés, oktatás céljából individuális módszereket, technikákat alkalmaz; egy-egy tanulási, ne-

velési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres. Együttműködik különböző szak-

emberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba. 

A sajátos nevelési igényű tanulók számára szükséges többletszolgáltatásokhoz tartozik a speci-

ális tankönyvekhez és tanulási segédletekhez, továbbá a speciális gyógyászati, valamint tanu-

lást, életvitelt segítő eszközökhöz való hozzáférés. 
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A Szakképzési Hídprogram program óraszámai 
A szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet 9. sz. melléklete 

(Hatályos: 2017.09.01 – 2018.08.31) 

 

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 gyakorlat-

tal 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 nyelv)   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 terhére: 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, al-

kotása 

  

 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, vala-

mint 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 ké-
pezi, azok az iskolai évek, ahol a tanulók a vá-

lasztott 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 megismerkedje-
nek. 

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 ne-

velés (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 kö-

vetkeztében minden évfolyamon elvégzendő feladat.  

 
 


