
 

             Iktatószám:134/1-8/2020 

 

 

 

A GEORGIKON GÖRÖGKATOLIKUS 

MEZŐGAZDASÁGI és ÉLELMISZERIPARI 

TECHNIKUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA 

és  KOLLÉGIUM 

3980 Sátoraljaújhely, Kossuth Lajos utca 26. 

 

 

 

 

 

 

SZAKMAI PROGRAM 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2020. 
 

 

        Komporday Levente 

         igazgató 

 

 
Elfogadta a Georgikon Görögkatolikus Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző 
iskola és Kollégium oktatói testülete 2020. 06. 25-én  

„Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a 
tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére 
és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen 
megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.” 

/Szent-Györgyi Albert/ 

 

 

 

 

Georgikon Görögkatolikus Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

3980 Sátoraljaújhely, Kossuth L. u. 26. 
Telefon/Fax: +36 47 523 340 

Web: www.mggeorgikon.hu 

E-mail: georgikon.saujhely@gmail.com 

 

 
 

 OM azonosító: 202725      Nyilvántartási szám:                        Akkreditációs lajstromszám: 



2 

 

Tartalomjegyzék 

1. BEVEZETŐ 4 

1.1. Az Az intézmény létrehozása 5 

1.2. Az intézmény alapadatai 5 

1.3. Az intézmény működése 6 

2. NEVELÉSI PROGRAM (NP) 7 

2.1. A szakmai oktatás pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 7 
2.1.1. A szakmai oktatás pedagógiai alapelvei,értékei 7 
2.1.2. Célok és feladatok 7 
2.1.3. A nevelő-oktató munka eszközei és eljárásai 19 

2.2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 19 

2.3. A közösségfejlesztéssel, a szakképző intézmény szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok27 
2.3.1. A közösségi nevelés alapelvei: 27 
2.3.2. A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink: 28 

2.4. Az oktatók feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai 33 

2.5. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység  39 

2.6. A tanulmányok alatti vizsgák szabályai és a szóbeli felvételi vizsga követelményei 50 

2.7. A tanuló, a kiskorú tanuló törvényes képviselője, az oktató és a szakképző intézmény partnerei 
kapcsolattartásának formái 61 

2.8. A felvétel és az átvétel helyi szabályai 68 

2.9. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv 75 

3. EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM (EP) 78 

3.1. A teljeskörű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok 78 

3.2. Az egészségnevelés feladatai 78 

3.3. Az egészségnevelési programunk évfolyamonkénti témafelosztása és kivitelezése 81 

3.4. Iskolai higiénia 83 

4. OKTATÁSI PROGRAM 91 

4.1. A kötelező és a nem kötelező foglalkozások megtanítandó és elsajátítandó tananyaga, az ehhez szükséges 
kötelező, kötelezően választandó vagy szabadon választható foglalkozások megnevezése, száma  92 

4.2. A közismereti kerettantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósításának részletes 
szabályai 190 

4.3. A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja 190 

4.4. A választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá ezek esetében az oktatóválasztás szabályai 190 



3 

 

4.5. Azon választható érettségi vizsgatárgyak megnevezése, amelyekből a szakképző intézmény tanulóinak 
közép- vagy emelt szintű érettségi vizsgára való felkészítését a szakképző intézmény kötelezően vállalja, 
továbbá annak meghatározását, hogy a tanulók milyen követelmények teljesítése mellett melyik választható 
érettségi vizsgatárgyból tehetnek érettségi vizsgát 191 

4.6. Az egyes érettségi vizsgatárgyakból a középszintű érettségi vizsga témakörei 192 

4.7. A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban történő ellenőrzése és értékelési 
módja, diagnosztikus, szummatív, fejlesztő formái 192 

4.8. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei 201 

4.9. A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő nemzetiség kultúrájának megismerését 
szolgáló tananyag 202 

4.10. Az egészségnevelési és környezeti nevelési elvek, programok, tevékenységek 203 

4.11. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 210 

4.12. A tanuló jutalmazásával összefüggő szabályok 212 

4.13. Az oktatói testület által szükségesnek tartott további elvek 213 

4.14. Az emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítéshez az emelt szintű oktatásban alkalmazott fejlesztési 
feladatok és követelmények a közismereti kerettanterv és az érettségi vizsga általános és részletes 
követelményei alapján 213 

4.15. Eljárásrend digitális munkarend esetén 215 

5. KÉPZÉSI PROGRAM 217 

6. LEVELEZŐ TAGOZAT PROGRAMJA 308 

7. KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 316 

 



4 

 

1. BEVEZETŐ 

 
A Georgikon Görögkatolikus Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző 

Iskola és Kollégium szakmai programja az intézményben folyó nevelő-oktató munka 

számára olyan stratégiai eszköz, amely hosszú távra meghatározza nevelő és oktató 

munkánk céljait, s az ezek végrehajtásához szükséges tennivalókat. Olyan alapdokumentum, 

amely átfogja az intézményi élet minden területét, s szinkronban van 

a magasabb szintű jogszabályokkal, fenntartói határozatokkal és az iskolai élet belső 

szabályzataival is. 

A szakmai program jogi háttere: 

 A szakképzésről szóló 2019. év LXXX. törvény (Szkt.) 

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

(Szkr.) 

 A „SZAKKÉPZÉS 4.0 – A szakképzés és felnőttképzés megújításának középtávú 

szakmapolitikai stratégiája, a szakképzési rendszer válasza a negyedik ipari 

forradalom kihívásaira“ című stratégia elfogadásáról és végrehajtása érdekében 

szükséges intézkedésekről szóló 1168/2019. (III. 28.) Korm. határozat 

 

A kollégium Pedagógiai Programjának kialakításánál, illetve a levelező tagozat rendjének 

meghatározásánál figyelembe vett jogszabályok: 

 

- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

- 32/2012(X.8) EMMI rendelet SNI tanulók iskolai oktatása 

- A Kollégiumi nevelés országos alapprogramja (59/2013 (VIII.9) 

- 326/2013(VIII.30) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és 

aközalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

köznevelésiintézményekben történő végrehajtásáról 

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

törvényvégrehajtásáról 

- 20/2012. ( VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről ésa 

köznevelési intézmények névhasználatáról 

 

A szakmai programban szakmai-pedagógiai céljaink, feladataink megfogalmazásában 

figyelembe vesszük: 

- a fenntartói fejlesztési terveket, 
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- a helyi közösségek érdekeit, 

- az intézmény meglévő tradícióit, fejlesztési elképzeléseit, 

- a tanulók érdekeit. 

 

Szakmai programunk a fent említett jogszabályoknak megfelelően 5 részből áll. 

1. Nevelési Program  

2. Egészségfejlesztési Program 

3. Oktatási Program 

4. Képzési Program 

A négy alapvető részhez hozzátartozik az iskola szerves részeként működő kollégium 

5. Pedagógiai Programja. 

 

1.1. Az Az intézmény létrehozása 

 

A Georgikon Görögkatolikus Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző 

Iskola és Kollégium 2016.08.31-től a Miskolci Egyházmegye fenntartásában új 

intézményként került megalapításra. 2020-ban a Miskolci Egyházmegye belső jogi 

személye, a Miskolci Egyházmegye Közfeladatellátó Intézményeinek Fenntartója (MEKIF), 

mint új fenntartó vette át az iskola fenntartását. 

 

Az új szakképzési törvény következtében az iskola neve is megváltozott 2020.07.01-vel. Az 

így átalakult intézmény új neve: Georgikon Görögkatolikus Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium. 

 

Az intézmény jogelődjének alapítója a Földművelésügyi Minisztérium, az alapítás székhelye 

és éve: Tarcal, 1872. 

 

1.2. Az intézmény alapadatai 

 

Az intézmény hivatalos neve: 

Georgikon Görögkatolikus Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola 

és Kollégium 

Az intézmény rövid neve: 

Georgikon Görögkatolikus Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

Székhelye: 
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3980 Sátoraljaújhely, Kossuth Lajos u. 26. 

Telephely:  

Georgikon Görögkatolikus Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola 

és Kollégium Tangazdasága 

Telephely címe: 

3980 Sátoraljaújhely, Várhegy út 1. 

Az intézmény működési területe: országos 

A fenntartó neve és címe: 

Miskolci Egyházmegye Közfeladatellátó Intézményei Fenntartója 

3526 Miskolc, Szeles utca 59. 

Az intézmény jogállása:  

Önálló jogi személyként működő, egyházi fenntartású többcélú szakképző intézmény, amely 

fenntartójától elkülönült költségvetéssel rendelkezik. 

Az intézmény típusa:  

Többcélú szakképző intézmény, amelyben technikum, szakképző iskola és kollégium, 

felnőttoktatásban gimnázium működik 

OM azonosító száma: 202725 

Az intézmény honlapcíme: www.mggeorgikon.hu 

Az intézmény e-mail címe: georgikon.saujhely@gmail.com 

Az intézménybe felvehető maximális gyermek- és tanulólétszám: 

Technikum és 2020. szept. 1. előtt indított Szakgimnázium: 200 fő 

Érettségi végzettséggel szakmai vizsgára felkészítő képzés: 60 fő 

Technikumben kizárólag érettségi vizsgára történő felkészítés 40 fő 

Szakképző iskolai szakmai oktatás (közismereti tartalom nélkül): 80 fő 

Felnőttoktatásban érettségire felkészítő gimnáziumi képzés: 110 fő 

kollégium: 160 fő 

 

1.3. Az intézmény működése 

 

Az intézmény oktató-nevelő munkáját, az intézmény szakmai tevékenységének 

azösszehangolását, az intézmény működését az intézményvezető irányítja; munkáját 

közvetlenül a hitéleti és tanügyigazgatási igazgatóhelyettes, az általános igazgatóhelyettes és 

a szakképzési igazgatóhelyettes segíti. 
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2. NEVELÉSI PROGRAM (NP) 
 

2.1. A szakmai oktatás pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, 
eljárásai 

 

2.1.1. A szakmai oktatás pedagógiai alapelvei,értékei 
 

A jelen iskola feladata az, hogy a jövőben is hasznosítható tudással rendelkező diákokat képezzen. 

Olyan készségek és képességek birtokába juttassa őket, amelyekkel a XXI. század világában el 

tudnak igazodni, a változó munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodni képesek. Fontos az, hogy az 

iskolából kikerülő tanulók rendelkezzenek azzal az alap- és kulcskompetenciákkal, amelyek 

feltétlenül kellenek ahhoz, hogy az életpályájukat – ha szükséges –, tudják módosítani, új 

ismereteket, készségeket, képességeket legyenek képesek elsajátítani. Iskolánkban a keresztény 

értekrendre alapozva, s az intézmény hagyományait is figyelembe vévea humanizmus, az egyén 

tisztelete, a személyiség fejlődése, az alapvető közösségek (család, nemzet, emberiség) 

együttműködésének kibontakozása, a szolidaritás és a tolerancia, értékei alapján szerveződnek a 

tanítási-tanulási folyamatok. Munkánkat a keresztény szemlélet, a nemzeti tudat, a korszerű 

technológiai szemlélet alapján határozzuk meg.Az oktatásnak – mind társadalmi, mind 

gazdasági funkciója miatt – alapvető szerepe van abban, hogy az európai polgárok megszerezzék 

azokat a kulcskompetenciákat, amelyek elengedhetetlenek a változásokhoz való rugalmas 

alkalmazkodáshoz, saját sorsuk alakításához. 

2.1.2. Célok és feladatok 

 

Iskolánk tevékenységének középpontjában a minőségi nevelő-oktató munka áll, melynek 

során kiemelkedő fontosságot szánunk tanulóink keresztény erkölcsi és szellemi nevelésére, a 

katolikus hitelvek szerinti életvitel kialakítására és folytatására. Célunk, hogy a diákok a biztos 

alap készségek birtokában használható, tudásra, szaktudásra tegyenek szert, és ez által képesek 

legyenek boldogulni az életben, és hogy minden tanulónk személyiségét minél teljesebben 

kibontakoztassuk, sikerüljön mindenkit eljuttatni képességei maximumához. 

 

Intézményünk egyházi jellege valamint az oktatók lelkiismeretes, önzetlen hozzáállása és 

munkája tanulóbarát, családias légkört alakított ki, amely segíti tanulóinkat 

képességeikkibontakoztatásában ésszemélyiségükfejlődésében. 

Iskolánk fő feladatának tekinti a nevelésen keresztül a tudásközvetítését. Természetesen 

tisztában vagyunk azzal, hogy kizárólag a tudás közvetítésével nem érhetnénk el céljainkat, 
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szükségünk van az ifjúság kapcsolatainak és közösségi tevékenységének szervezésére, valamint 

felügyeletére is. 

Az iskola görögkatolikus (keresztény) szellemisége azt jelenti, hogy az evangéliumi 

elvek általi vallásos nevelésen keresztül nyitottá tesszük tanulóinkat a hit, az élet és a kultúra 

világa felé. Ezért nagy hangsúlyt helyezünk a hitoktatásra, törekedve arra, hogy az evangélium 

üzenetét a mai fiatalok nyelvén közvetítsük. 

Iskolánk oktatói testületének célja  olyan fiatalok nevelése, akik a napi következetes 

tanulás mellett tudatosan építik jövőképüket. Oktatóink folyamatosan segítik és figyelemmel 

kísérik tanulóinkat céljaik megvalósulásában.  

 Az iskolai nevelő-oktató tevékenység fő irányvonala, célja a tanulók felkészítése a 

szakmai- érettségi vizsgákra, emelt szintű érettségi vizsgákra, közismereti és szakmai versenyekre 

és a  felsőfokú tanulmányok megkezdésére. Olyan tanulók nevelését tűztük ki célul, akik a 

magasszintű tanulmányi eredményesség mellett kialakítják a maguk jól működő 

osztályközösségét, jól beilleszkednek az iskola közösségébe, résztvesznek az iskola 

hagyományrendszerének ápolásában, valamint bekapcsolódnak az intézményünk által biztosított 

nemzetköziesítési folyamatba. 

 Ösztönözzük diákjainkat, hogy az eredményes tanulás mellett minél többen aktívan 

sportoljanak iskolánk sportkörében vagy külső egyesületekben, az egészség megőrzése mellett 

ezzel is elsajátítva a kitartást, küzdőképességet, a csapatszellemet, és a másikért való tennitudás 

képességét. 

A célok és feladatok részletezése: 

 Dicséret előtérbe helyezése. 

 A tanulók és oktatók személyiségének tiszteletben tartása. 

 Önismerettel rendelkező, kreatív és döntésképes emberek nevelése, akik mind a 

továbbtanuláshoz, mind az önálló munkavállaláshoz megfelelő ismeretekkel 

rendelkeznek. 

 Minőségi oktatással szilárd alapműveltséget, biztos alapkészséget, teljesítményképes 

tudást nyújtani a tanulóknak, hogy legyenek képesek önálló ismeretszerzésre, a szerzett 

ismeretek alkalmazására. Az intézményben megszerzett tudás akkor lesz a társadalom 

számára gazdasági érték, ha a valós életben felhasználhatóvá, alkalmazhatóvá válik. 

 A már elsajátított készségek és képességek kibontakoztatása, további fejlesztése. 
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 Az önálló tanuláshoz szükséges értelmi és akarati tényezők, a tanulási szokások 

kialakítása. 

 Az élethosszig tartó tanulási igény kialakítása, az eredményes tanuláshoz szükséges 

tudásvágy motiválása, az ehhez kapcsolódó készségek és képességek kialakítása, az 

akarati személyiségvonások megerősítése. 

 A tanulókban az egyéni életpálya-építés és a modern technikai környezethez való 

alkalmazkodás készségének megalapozása.  

 Szakmai önálló munkavégzésre, önálló új ismeretek szerzésére, szakmai és emberi 

megújulásra való törekvés kialakítása. Munkavégzési, munkavállalói technikák kialakítása. 

 A tanulókat autonóm személyiségként, a szabadság és a felelősség egyensúlyában képessé 

tenni az önérvényesítésre és az önkorlátozásra. 

 Harmonikus személyiségű, egészséges tanulók nevelése. Alakuljon ki a tanulókban a 

felelősségtudat, rendelkezzenek önismerettel, találják meg önkifejezési módjukat. 

 Alkalmazkodni tudó, önmagával és környezetével harmóniában élni képes személyiség 

kialakítása. Helyes önismeret és önértékelés kialakítása. 

 Az élet, az egészség, mint érték tudatosítása, tisztelete. Az egészséges életmód 

szokásrendszerének tudatosítása és megszilárdítása. A káros szenvedélyek elutasítására 

való készségfejlesztés. Életvezetési technikák elsajátítása, kialakítása. A szabadidő 

hasznos eltöltésének személyiségformáló szerepe.  

 Testi – fizikai állapot egészségének megőrzése és a szociális készségek fejlesztése.  

 Kulturált magatartás és kommunikáció a közösségben. Udvariasság, figyelmesség, mások 

szokásainak és tulajdonának tiszteletben tartása. Fegyelem és önfegyelem. Közösségi 

érzés, áldozatvállalás. Törekvés az előítélet-mentességre, a konfliktusok kezelésére, 

készség a megegyezésre. Konfliktuskezelési technikák elsajátítása és fejlesztése. 

 A család tisztelete, a szülők, nagyszülők megbecsülése, szeretete. Erős családi érzésre 

épülő nemzeti öntudat. 

 Fogékonyság az emberi kapcsolatokra, a barátságra. Hűség, önzetlenség, megértés, 

tapintat, őszinteség, egymás elfogadása, udvariasság, figyelmesség.  
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 A természeti környezet megóvása. Az állatok és a növények védelme, szeretete. 

Fogékonyság az élő és az élettelen természet szépségei iránt. 

 A szülőföld és Magyarország megismerése, szeretete, megóvása. A nemzeti kultúra 

ápolása: a nemzeti múlt megismerése, megértése, emlékeinek, hagyományainak, 

jelképeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése. Egészséges nemzeti önbecsülés és 

hazaszeretet. 

 A kisebbségben élő magyarságért érzett felelősség – és közösségvállalás. A hazánkban élő 

kisebbségek és más népek, nemzetek jogainak tisztelete, kultúrájuk, hagyományaik 

tiszteletben tartása. 

 Az emberi jogok tiszteletben tartásának elfogadása, az erkölcsi tudat és magatartás 

fokozatos fejlesztése. 

 Az alkotmányosság, a törvényesség, az állampolgári jogok tisztelete. Az emberek 

egyenlőségének elismerése. Az egyetemes emberi jogok tiszteletben tartása. Érdeklődés a 

társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény a közéletiségre, a közösségi 

tevékenységekre. Az önkéntességre való nevelés. A társadalmi szolidaritásra való nevelés. 

 Az európai humanista gondolkodás, és a polgári értékrend elsajátíttatása. Törekvés a 

demokrácia érvényesítésére.  

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

környezetünk megismerésének és megóvásának igényét.  

 A nemzeti és az iskolai hagyományaink ápolása és továbbadása.  

 A másság, a különböző kultúrájú, szociálisan hátrányos helyzetű társaik beilleszkedésének 

segítése az iskolai közösségbe. 

 A heterogén beiskolázásból adódó különbözőségeket felzárkóztatással való csökkentése, a 

hátrányos helyzetű (HH) és a halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) gyerekek 

hátrányainak kompenzálása. 

Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés 

A Nemzeti alaptanterv kiemelt fejlesztési feladatai a kulcskompetenciákra épülnek. Összekötik a 

műveltségi területek fejlesztési feladatait: 

1. A tanulás kompetenciái 

2. A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi) 



11 

 

3. A digitális kompetenciák 

4. A matematikai, gondolkodási kompetenciák 

5. A személyes és társas kapcsolati kompetenciák 

6. A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái 

7. Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 

Feladatunk, hogy az oktató-nevelő munka során az oktatók törekedjenek arra, hogy 

munkájukban kiemelten jelenjenek meg a kulcskompetenciák fejlesztését szolgáló 

tevékenységek. 

Anyanyelvi kommunikáció 

Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, tények, 

vélemények kifejezését és értelmezését, megőrzését és közvetítését szóban és írásban (hallott és 

olvasott szöveg értése, szövegalkotás szóban és írásban), valamint a helyes, öntudatos és alkotó 

nyelvhasználatot az oktatásban és képzésben, a társadalmi és kulturális tevékenységek során, a 

családi és a társas életben, a munkában és a szabadidős tevékenységekben, a társas kapcsolatok 

formálásában. 

Idegen nyelvi kommunikáció 

Az idegen nyelvi kommunikáció – az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan – az alapvető 

nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, 

kifejezése és értelmezése idegen nyelven különböző tevékenységi formákban. Ilyen a hallott és 

olvasott szöveg értése, a nyelvhelyesség, a szövegalkotás és az interakció szóban és írásban. Ezek 

a tevékenységek az élet különböző területein – oktatás és képzés, munka, családi és társas élet, 

szabadidős tevékenységek – az egyén szükségleteinek megfelelően folynak. Az idegen nyelvi 

kommunikáció olyan képességekre és készségekre is támaszkodik, mint a közvetítés az anyanyelv 

és az idegen nyelv között, valamint más kultúrák megértése. A nyelvhasználó tudásszintje 

változhat a különböző nyelvek, nyelvi tevékenységek (hallott szöveg értése, beszédkészség, 

olvasott szöveg értése, íráskészség és közvetítő készség), valamint az idegen nyelvet használó 

társadalmi-kulturális háttere, igényei és érdeklődése szerint. 

Matematika kompetencia 

A matematikai kompetencia kialakításához elengedhetetlen az olyan meghatározó alapképességek 

fejlesztése, mint a matematikai gondolkodás, az elvonatkoztatás és a logikus következtetés. E 

kompetencia összetevőit alkotják azok a készségek is, amelyekre támaszkodva a mindennapi 

problémák megoldása során a matematikai ismereteket és módszereket alkalmazzunk. A 
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matematikai kompetencia kialakulásában, hasonlóan más területekhez, az ismeretek és a készség 

szintű tevékenységek egyaránt fontos szerepet töltenek be. 

Természettudományos és technikai kompetencia 

A természettudományos kompetencia az ismereteknek és készségeknek azt a rendszerét jelöli, 

amelynek megfelelő szintje lehetővé teszi, hogy megfelelő ismeretek és módszerek 

felhasználásával leírjuk és magyarázzuk a természet jelenségeit és folyamatait, bizonyos feltételek 

mellett előre jelezve azok várható kimenetelét is. Segít abban, hogy megismerjük, illetve 

megértsük természetes és mesterséges környezetünket, és ennek megfelelően irányítsuk 

cselekedeteinket. A technikai kompetencia ennek a tudásnak az alkotó alkalmazása az emberi 

vágyak és szükségletek kielégítése érdekében. A természettudományos és technikai kompetencia 

magában foglalja a fenntarthatóság, azaz a természettel hosszú távon is összhangban álló 

társadalom feltételeinek ismeretét, és az annak formálásáért viselt egyéni és közösségi felelősség 

elfogadását. 

Digitális kompetencia 

A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak (információs és 

kommunikációs technológia, a továbbiakban IKT) és a technológiák által hozzáférhetővé tett, 

közvetített tartalmak magabiztos, kritikus és etikus használatát a társas kapcsolatok, a munka, a 

kommunikáció és a szabadidő terén. Ez a következő készségeken, tevékenységeken alapul: az 

információ felismerése (azonosítása), visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása 

és cseréje; digitális tartalomalkotás és megosztás, továbbá kommunikációs együttműködés az 

interneten keresztül. 

Szociális és állampolgári kompetencia 

A személyes, értékalapú, személyek és kultúrák közötti párbeszédre nyitott szociális és 

állampolgári kompetenciák a harmonikus életvitel, valamint a közösségi beilleszkedés feltételei. A 

közjó iránti elkötelezettség és tevékenység felöleli a magatartás minden olyan formáját, amelynek 

révén az ember hatékony és építő módon vehet részt az egyre sokszínűbb társadalmi és szakmai 

életben, továbbá – ha szükséges – képes a konfliktusok megoldására. Az állampolgári 

kompetencia lehetővé teszi, hogy a társadalmi folyamatokról, struktúrákról és a demokráciáról 

kialakult tudást felhasználva aktívan vegyünk részt a közügyekben. 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

A kezdeményezőképesség és a vállalkozói kompetencia segíti az embert, hogy igyekezzék 

megismerni tágabb környezetét, és ismeretei birtokában képes legyen a kínálkozó lehetőségek 
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megragadására. Ez tudást, kreativitást, újításra való törekvést és kockázatvállalást jelent, valamint 

azt, hogy az egyén céljai érdekében terveket készít és valósít meg. Alapját képezi azoknak a 

speciális ismereteknek, készségeknek és magatartásformáknak, amelyekre a mindennapi életben, a 

társadalomban és a munkahelyen szükség van. 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség 

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejező készség magában foglalja az esztétikai 

megismerést, illetve az elképzelések, képzetek, élmények és érzések kreatív kifejezésének 

elismerését, befogadását, mind a hagyományos művészetek nyelvén, mind a média segítségével, 

különösen az irodalomban, a zenében, a táncban, a drámában, a bábjátékban, a vizuális 

művészetekben, a tárgyak, épületek, terek kultúrájában, a modern művészeti kifejező eszközök, a 

fotó és a mozgókép segítségével. 

Hatékony, önálló tanulás 

A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az ember képes kitartóan tanulni, saját tanulását 

megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve a hatékony gazdálkodást az idővel és az 

információval. Felismeri szükségleteit és lehetőségeit, ismeri a tanulás folyamatát. Ez egyrészt új 

ismeretek szerzését, feldolgozását és beépülését, másrészt útmutatások keresését és alkalmazását 

jelenti. A hatékony és önálló tanulás arra készteti a tanulót, hogy előzetes tanulási és 

élettapasztalataira építve tudását, a képességek együttesére támaszkodó készségeit a 

legkülönbözőbb helyzetekben alkalmazza: tanulási és képzési folyamataiban, otthon, valamint a 

munkában egyaránt. A motiváció és a magabiztosság e kompetencia elengedhetetlen eleme.  

 

 

A nevelés területei: 

a) Erkölcsi nevelés 

Alapvető célunk a keresztény nevelés elveinek megfelelő nevelés, a tanulók erkölcsi érzékének 

fejlesztése, a cselekedeteikért és azok következményeiért viselt felelősségtudatuk elmélyítése, 

igazságérzetük kibontakoztatása, közösségi beilleszkedésük elősegítése, az önálló gondolkodásra 

és a majdani önálló, felelős életvitelre történő felkészülésük segítése.  Az erkölcsi nevelés legyen 

életszerű: készítsen fel az elkerülhetetlen értékkonfliktusokra, segítsen választ találni a tanulók 

erkölcsi és életvezetési problémáira. Az erkölcsi nevelés lehetőséget nyújt az emberi lét és az 

embert körülvevő világ lényegi kérdéseinek különböző megközelítési módokat felölelő 
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megértésére, megvitatására. Az iskolai közösség élete, oktatóink példamutatása támogatja a 

tanulók életében olyan nélkülözhetetlen készségek megalapozását és fejlesztését, mint a 

kötelességtudat, a munka megbecsülése, a mértéktartás, az együttérzés, a segítőkészség, a tisztelet 

és a tisztesség, a korrupció elleni fellépés, a türelem, a megértés, az elfogadás. A tanulást elősegítő 

beállítódások kialakítása – az önfegyelemtől a képzelőtehetségen át intellektuális érdeklődésük 

felkeltéséig – hatással lesz egész felnőtt életükre, és elősegíti helytállásukat a munka világában is.  

Az iskolánkban folyó nevelés, a képességek fejlesztése, a közismereti oktatás és a szakmai oktatás 

szerves egységet alkot. A nevelési célok a tartalmi szabályozás különböző szintjein érvényesülnek 

és valósulnak meg a köznevelés folyamatában, beépülnek az egyes műveltségi és tanulásiterületek, 

tantárgyak fejlesztési követelményeibe, tartalmaiba. 

A fejlesztési és tanulásiterületek – nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös 

értékeit jelenítik meg, áthatják a pedagógiai folyamatok egészét. E területek – összhangban a 

kulcskompetenciákban megjelenő ismeretekkel, képességekkel, attitűdökkel – egyesítik a 

hagyományos értékeket, a tanulási eredmény alapú (TEA) szakmai képzést és a XXI. századi új 

társadalmi igényeket.  

Hitéleti nevelő munka feladatai 

A katolikus iskoláknak és kollégiumoknak kötelessége vállalni a tanulók személyiségének 

keresztény szellemű formálását. Jelen korunkban, sajnos a keresztény szellemű nevelés, mint a 

családokban, mint a társadalomban nem biztosított. Ezért fontos feladatunk, hogy segítsük a 

keresztény tanítás és értékek megismerését, gyakorlását és az életvitelbe való beolvasztását. 

Iskolánk görögkatolikus fenntartású, de lehetőséget adunk a történelmi egyházakhoz tartozó 

diákjainknak arra, hogy minde a saját felekezetüknek megfelelő hitoktatásban részesüljenek.  

Ebben segítenek a  

- a krisztusi és egyházi tanítás megismertetése a hittanórákon 

- közös imádságok (hétkezdő - hétzáró közös ima, egyházi ünnepek megtartása, szertartások, 

lelki napok) szervezése 

- a görögkatolikus egyház (népi)hagyományainak megismertetése és ápolása 

- egyéni, vagy kiscsoportos beszélgetések (tanácsadás, iránymutatás, lelki vigasz) 

-  A tanulók problémamegoldó gondolkodásának, az összefüggések felismerésének, a 

morális kérdések megítélésének fejlesztése.  

-  A diákok számára életkoruknak megfelelő formájú és jelentőségű döntési helyzetek 

létrehozása.  
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- Szentek, ismert egyházi és elismert személyiségek által követésre méltó példák 

felmutatása.  

- A személyes meggyőződés, a keresztény világszemlélet és világkép kialakításának 

elősegítése. Az érzelmi-szellemi megerősítése, személyre és konkrét közösségekre szabott 

feladatok alapján. 

- A közösségi értékrend és normarendszer kialakítása.  

Az iskola görögkatolikus (keresztény) szellemisége azt jelenti, hogy az evangéliumi elvek 

általi vallásos nevelésen keresztül nyitottá tesszük tanulóinkat a hit, az élet és a kultúra világa 

felé. 

b) Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

A tanulók ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait. Tanulmányozzák a jeles 

magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók 

munkásságát. Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi 

tevékenységeket, amelyek megalapozzák az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei 

megismerését, megbecsülését. Alakuljon ki bennük a közösséghez tartozás, a hazaszeretet érzése, 

és az a felismerés, hogy szükség esetén Magyarország védelme minden állampolgár kötelessége. 

Európa a magyarság tágabb hazája, ezért magyarságtudatukat megőrizve ismerjék meg 

történelmét, sokszínű kultúráját. Tájékozódjanak az egyetemes emberi civilizáció kiemelkedő 

eredményeiről, nehézségeiről és az ezeket kezelő nemzetközi együttműködési formákról.  

c) Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

A demokratikus jogállam, a jog uralmára épülő közélet működésének alapja az állampolgári 

részvétel, amely erősíti a nemzeti öntudatot és kohéziót, összhangot teremt az egyéni célok és a 

közjó között. Ezt a cselekvő állampolgári magatartást a törvénytisztelet, az együttélés 

szabályainak betartása, az emberi méltóság és az emberi jogok tisztelete, az erőszakmentesség, a 

méltányosság jellemzi. Az iskola megteremti annak lehetőségét, hogy a tanulók megismerjék a 

főbb állampolgári jogokat és kötelezettségeket, és ennek keretében biztosítja a honvédelmi 

nevelést. Megtanítjuk azokat a lehetőségeket, hogyan élhetnek a tanulók a jogaikkal.A részvétel a 

közügyekben megkívánja a kreatív, önálló kritikai gondolkodást, az elemző képesség és a 

vitakultúra fejlesztését. A felelősség, az önálló cselekvés, a megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás 

elsajátítását hatékonyan támogatják a tanulók tevékeny részvételére építő tanulásszervezési 

eljárások.  

d) Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 
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Az önismeret – mint a személyes tapasztalatok és a megszerzett ismeretek tudatosításán alapuló, 

fejlődő és fejleszthető képesség – a társas kapcsolati kultúra alapja. Elő kell segíteni a tanuló 

kedvező szellemi fejlődését, készségeinek optimális alakulását, tudásának és kompetenciáinak 

kifejezésre jutását, s valamennyi tudásterület megfelelő kiművelését. Hozzá kell segíteni, hogy 

képessé váljék érzelmeinek hiteles kifejezésére, a mások helyzetébe történő beleélés képességének 

az empátiának a fejlődésére, valamint a kölcsönös elfogadásra. Ahhoz, hogy az oktatási és 

nevelési folyamatban résztvevő tanulók, az elsajátított készségekre és tudásra támaszkodva 

énképükben is gazdagodjanak, a tanítás-tanulás egész folyamatában támogatást igényelnek ahhoz, 

hogy tudatosuljon, hogy az egyéni fejlődésüket, sorsukat és életpályájukat maguk tudják alakítani. 

A megalapozott önismeret hozzájárul a kulturált egyéni és közösségi élethez, mások megértéséhez 

és tiszteletéhez, a szeretetteljes emberi kapcsolatuk kialakításához. Feladatunk az emberi 

együttélés szabályainak, társadalmi normáinak a megismertetése. 

e) A családi életre nevelés 

A család kiemelkedő jelentőségű a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, szeretetkapcsolatainak, 

önismeretének, testi és lelki egészségének alakításában. A szűkebb és tágabb környezet változásai, 

az értékrendben jelentkező átrendeződések, a családok egy részének működésében bekövetkező 

zavarok szükségessé teszik a családi életre nevelés beemelését a köznevelés területére. A 

köznevelési intézményeknek ezért kitüntetett feladata a harmonikus családi minták közvetítése, a 

családi közösségek megbecsülése. A felkészítés a családi életre segítséget nyújt a gyermekeknek 

és fiataloknak a felelős párkapcsolatok kialakításában, ismereteket közvetít a családi életükben 

felmerülő konfliktusok kezeléséről. Az iskolának foglalkoznia kell a szexuális kultúra kérdéseivel 

is. Segítünk kialakítani azt az emberi magatartást, amely révén a családtagok kölcsönös tisztelete, 

megbecsülése kerül előtérbe. 

f) A testi és lelki egészségre nevelés 

Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli 

megéléséhez. Az oktatók ösztönözzék a tanulókat arra, hogy legyen igényük a helyes 

táplálkozásra, a mozgásra, a stressz kezelés módszereinek alkalmazására. Legyenek képesek lelki 

egyensúlyuk megóvására, társas viselkedésük szabályozására, a konfliktusok kezelésére. Az iskola 

feladata az egészséges életmód fontosságának felismertetése és gyakoroltatása, a balesetelhárítási 

technikák elsajátíttatása, a káros szenvedélyek negatív hatásainak tudatosítása, valamint hogy a 

családdal együttműködve felkészítse a tanulókat az önállóságra, a betegség-megelőzésre, továbbá 

a szabályok betartására a közlekedésben, a testi higiénében, a veszélyes körülmények és anyagok 

felismerésében, a váratlan helyzetek kezelésében. Az oktatók motiválják és segítsék a tanulókat a 

káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának megelőzésében.  
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g) Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

Intézményünk ösztönzi a személyiség fejlesztését, kibontakozását segítő nevelést-oktatást: célul 

tűzi ki a hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális érzékenység, segítő 

magatartás kialakítását a tanulókban úgy, hogy saját élményű tanuláson keresztül ismerik meg 

ezeknek a csoportoknak a sajátos igényeit, élethelyzetét. Feladatunk a tanulók önellátására és 

környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek gyakoroltatása, az igényes munkavégzés 

képességének kialakítása. A kötelező közösségi szolgálat megvalósításán keresztül az önkéntesség 

szerepét és jelentőségét tudatosítjuk.A segítő magatartás számos olyan képességet igényel és 

fejleszt is egyúttal (együttérzés, együttműködés, problémamegoldás, önkéntes feladatvállalás és 

megvalósítás, társadalmi szolidaritás), amelyek gyakorlása elengedhetetlen a tudatos, felelős 

állampolgári léthez.  

h) Fenntarthatóság, környezettudatosság 

A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag változatosságát a 

természetben és a kultúrában. Meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és 

felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. Hűség Istenhez, a teremtett 

világhoz. Cél, hogy a természet és a környezet ismeretén és szeretetén alapuló környezetkímélő, 

értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a tanulók 

számára. Az intézménynek fel kell készítenie őket a környezettel kapcsolatos állampolgári 

kötelességek és jogok gyakorlására. Törekedni kell arra, hogy a tanulók megismerjék azokat a 

gazdasági és társadalmi folyamatokat, amelyek változásokat, válságokat idézhetnek elő, továbbá 

kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb környezetük értékeinek, sokszínűségének megőrzésébe, 

gyarapításába. 

i) Pályaorientáció 

Az iskolának – a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez képest – átfogó képet kell 

nyújtania a munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételeket, tevékenységeket kell 

biztosítania, amelyek révén a diákok kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az 

érdeklődésüknek megfelelő területeken, megtalálhatják hivatásukat, kiválaszthatják a nekik 

megfelelő foglalkozást és pályát, valamint képessé válnak arra, hogy ehhez megtegyék a 

szükséges erőfeszítéseket. Ezért fejleszteni kell bennük a segítéssel, az együttműködéssel, a 

vezetéssel és a versengéssel kapcsolatos magatartásmódokat és azok kezelését. 

j) Gazdasági és pénzügyi nevelés 
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A felnövekvő nemzedéknek hasznosítható ismeretekkel kell rendelkeznie a világgazdaság, a 

nemzetgazdaság, a vállalkozások és a háztartások életét meghatározó gazdasági-pénzügyi 

intézményekről és folyamatokról. Cél, hogy a tanulók ismerjék fel saját felelősségüket az 

értékteremtő munka, a javakkal való ésszerű gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás területén. 

Legyenek azon gazdasági és pénzügyi ismeretek birtokában, melyekkel a hétköznapokon 

tudatosan alakítják pénzügyeiket. Erősíteni kell bennük a vállalkozói kompetenciákat. Tudják 

mérlegelni döntéseik közvetlen és közvetett következményeit és kockázatát. Lássák világosan 

rövid és hosszú távú céljaik, valamint az erőforrások kapcsolatát, az egyéni és közösségi érdekek 

összefüggését, egymásrautaltságát. Ennek érdekében a szakképző intézmény biztosítja a pénzügyi 

rendszer alapismereteire vonatkozó pénzügyi szabályok, a banki tranzakciókkal kapcsolatos 

minimális ismeretek és a fogyasztóvédelmi jogok tanítását. 

k) Médiatudatosságra nevelés 

Cél, hogy a tanulók a globális nyilvánosság felelős résztvevőivé váljanak: értsék az új és a 

hagyományos média nyelvét. A médiatudatosságra nevelés az értelmező, kritikai beállítódás 

kialakítása és tevékenység-központúsága révén felkészít a demokrácia részvételi kultúrájára és a 

médiától is befolyásolt mindennapi élet értelmes és értékelvű megszervezésére, tudatos 

alakítására. A tanulók megismerkednek a média működésével és hatásmechanizmusaival, a média 

és a társadalom közötti kölcsönös kapcsolatokkal, a valóságos és a virtuális, a nyilvános és a 

bizalmas érintkezés megkülönböztetésének módjával, valamint e különbségek és az említett 

médiajellemzők jogi és etikai jelentőségével. (média veszélyei) Ki kell alakítani bennük azt a 

képességet, hogy különbséget tudjanak tenni valóság és fikció között. 

l) A tanulás tanítása 

A tanulás tanítása az iskola alapvető feladata. Minden oktató teendője, hogy felkeltse az 

érdeklődést az iránt, amit tanít, és útbaigazítást adjon a tananyag elsajátításával, szerkezetével, 

hozzáférésével kapcsolatban. Meg kell tanítania, hogyan alkalmazható a megfigyelés és a tervezett 

kísérlet módszere; hogyan használhatók a könyvtári és más információforrások; hogyan 

mozgósíthatók az előzetes ismeretek és tapasztalatok; melyek az egyénre szabott tanulási 

módszerek; miként működhetnek együtt a tanulók csoportban; hogyan rögzíthetők és hívhatók elő 

pontosan, szó szerint például szövegek, meghatározások, képletek. Olyan tudást kell kialakítani, 

amelyet a tanulók új helyzetekben is képesek alkalmazni, a változatok sokoldalú áttekintésével és 

értékelésével. A tanulás tanításának elengedhetetlen része a tanulás eredményességének, a tanuló 

testi és szellemi teljesítményeinek lehetőség szerinti növelése és a tudás minőségének értékelése. 
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2.1.3. A nevelő-oktató munka eszközei és eljárásai 

A fenti eredmények elérésének eszközeként az alábbi folyamatos tevékenységi formákat 

alkalmazzuk: 

 következetes oktatói magatartással és követelmény rendszerrel dolgozunk tanítványaink 

nevelése és formálása érdekében, 

 rendszeres értékeléssel és osztályozással adunk visszajelzéseket tanulmányaikról, 

 folyamatos és kitartó munkára, tanulásra késztetjük diákjainkat, 

 az eredményekről az értékelés megszületését követően azonnal tájékoztatjuk a tanulót és a 

szülőt. 

Eredményeink elérése érdekébenaz alábbi eljárásokat alkalmazzuk: 

 minden tanulót egyéniség ként kezelünk, és megkeressük fejlesztésének, nevelésének 

optimális lehetőségét, 

 osztályfőnöki munkánkban kiemelt figyelmet fordítunk minden tanítványunkkal és 

családjával való folyamatos kapcsolattartásra, nevelési folyamatuk irányítására, 

 folyamatosan együttműködünk a tanulót nevelő családdal, jelzéseket adunk és részt 

veszünk tanítványunk fejlesztésének biztosítása érdekében, 

 fontosnak tartjuk annak az oktatói mentalitásnak a fejlesztését, amely minden 

tanítványában tehetséget lát, megindítja őt tehetségének felismerése és kiteljesítése 

irányába, megtalálva az ehhez szükséges kapcsolódási pontokat, oktatókat, szervezeteket 

és lehetőségeket. 

2.2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 

Intézményünk oktató-nevelő munkájának alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét az 

egyes iskolai tevékenységeken keresztül széleskörűen fejlessze. A tanítási-tanulási folyamat 

megszervezése során kiemelten fontosnak tartjuk a tanulók motiválását, a differenciálást, a tanulói 

aktivitást, az „átjárás” valódi lehetőségeinek megteremtését a „zsákutcás” életutak elkerülése 

érdekében. 

A tanulók személyiségére meghatározóan hat az iskolai légkör, amelyben diákéletük zajlik. Ebben 

az oktatók életvitelének, mint példának is jelentős szerepe van, hiszen az oktató egész 

személyiségével nevel, követendő pozitív erkölcsi mintául szolgál. Szakmai elhivatottsága, 
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felkészültsége, kulturáltsága, munkamorálja példaértékű. Kellő önismerettel, önbecsüléssel, 

önkritikával rendelkezik. Elősegíti, hogy tanítványai megmutathassák tudásukat, képességeiket 

maximálisan továbbfejlesszék. A személyiségfejlesztés során etikus, fejlődésre képes, 

tökéletesedő, egészséges életmódot élő, művelt ember kialakítására törekszik, aki megtalálja 

helyét a világban. 

 

Minden oktató fontos feladata, hogy feltérképezze a tanulók tanulási stílusait, szokásait. Így 

tervezhető meg a tanulók egyénre szabott személyiségfejlesztési stratégiája. Ennek színterei 

lehetnek az osztályfőnöki és tanulásmódszertan órák. A tanulók személyiségének fejlődését 

elsősorban az osztályfőnök hivatott nyomon követni, akik a szülőkkel való folyamatos 

kapcsolattartás révén is segítheti a tanulók egészséges lelki fejlődését, pszichikai egyensúlyát. 

Az egy osztályban tanító oktatók rendszeres megbeszélései jó alkalmat teremtenek arra, hogy 

képet kapjanak az egyes osztályokról, illetve tanulókról. A tapasztalatok kicserélése mellett ez 

lehetőség az osztályra vonatkozó közös stratégiák megfogalmazására is. 

A tényleges esélyek teremtéséhez elengedhetetlen mind a felzárkóztatás, mind a 

tehetséggondozás. A tehetséggondozás feladata, hogy felismerje és segítse a kiemelkedő 

teljesítményre képes tanulókat abban, hogy képességeiknek megfelelő szintű eredményeket 

érjenek el, hogy tehetséggondozást biztosító szakkörök szervezésére kerüljön sor. 

Külön feladatokat ró az iskolára a kiemelt figyelmet igénylő, sajátos nevelési igényű tanulók 

fejlesztése. A differenciált eljárások, egyéni fejlesztő foglalkozások biztosítják az alulteljesítő 

tanulók felzárkóztatását, a lemaradás okainak felderítését, csökkentését, megszüntetését. Ezekkel a 

feladatokkal külön fejezetben foglalkozunk. 

Az Útravaló és Waberer ösztöndíjpályázatokban részt vevő tanulóink további egyéni fejlesztési 

lehetőségeket kapnak a mentortanáraiktól, rendszeres oktatói támogatást a tanulásban, az oktató – 

diák – szülő közötti kapcsolattartásban, illetve külföldi tanulmányutak lehetőségeit a középiskolai 

éveik alatt. Ezek a lehetőségek szintén nagyban befolyásolják személyiségük fejlődését, hiszen az 

érettségi és szakmai vizsgára való felkészülést segítő pályázatok kötelező eleme a személyre 

szabott egyéni fejlesztési tervek készítése. 

Az erkölcsi nevelés 

Célok, feladatok:  

- az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé alakítása, 
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- pozitív példaadással a humán értékek közvetítése és a személyiségjegyek közé való 

beépítése, 

- normakövető magatartás, 

- kötelességtudat, felelősségérzet kialakítása, 

- tudatosság a tanulásban és a viselkedésben, 

- egymás tisztelete és megbecsülése, 

- kötelességérzet a munkában és a magatartásban, 

- becsületesség a mindennapi helytállásban és egymással szemben, 

- odaadás és hűség az iskoláért, a szűkebb régióért, valamint hazánkért, 

- a másság elfogadása neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzeti vagy etnikai 

kisebbséghez való tartozása, anyanyelve, fogyatékossága, egészségi állapota, vallási vagy 

világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, családi állapota, anyasága 

(terhessége) vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, életkora, társadalmi 

származása, vagyoni helyzete, egyéb helyzete, tulajdonsága vagy jellemzője tekintetében. 

 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

Célok, feladatok:  

- a szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése, 

- a nemzeti hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete, ápolása, 

megbecsülése, 

- a hazaszeretet érzésének felébresztése, 

- ismerjen magyar történelmi személyiségeket, feltalálókat, tudósokat, művészeket, 

sportolókat, tudatosuljon benne munkásságuk (egyetemes) jelentősége, 

- ismerje a magyar származású Nobel-díjasokat, munkásságukat, 

- legyen tisztában nemzeti ünnepeink jelentőségével, 

- ismerje a népi hagyományokon alapuló ünnepeket, 
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- ismerje lakóhelye és iskolája helytörténetének, kulturális és természeti örökségének főbb 

értékeit, 

- tájegységekhez kötve is ismerjen hungarikumokat, 

- ismerje az egyetemes emberi örökség megőrzésén munkálkodó nemzetközi összefogás 

jelentőségét. 

 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

Célok, feladatok:  

- az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismerése, 

- az érdeklődés felkeltése a társadalmi jelenségek és problémák iránt, 

- igény kialakítása a közösségi tevékenységekre, az iskolai és a helyi közéletben való 

részvételre, 

- értse az egyén felelősségét a közösség fenntartásában és a normakövetésben, 

- ismerje a normaszegések társadalmi jelentőségét, 

- gyakorolja jogait és kötelességeit szűkebb és tágabb környezetében, 

- ismerje és tisztelje szűkebb közösségei tagjait, 

- törekedjen a jó együttműködésre az együttélésben, 

- legyen tisztában a civil társadalmi aktivitás értékével és jelentőségével. 

 

Önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztése 

Célok, feladatok:  

- az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására vonatkozó igény 

felébresztése, 

- a kitartás, a szorgalom, a céltudatosság és az elkötelezettség kialakítása, 

- az önismeret és a problémamegoldó képesség fejlesztése, 
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- a reális önértékelés, önbecsülés, önbizalom képességének a kialakítása, 

- rendelkezzen a harmonikus (társas) kapcsolatok kialakításához megfelelő ismeretekkel, 

készségekkel, empátiával, 

- értse az egyén felelősségét a közösség fenntartásában és a normakövetésben. 

 

A családi életre nevelés 

Célok, feladatok: 

- tudatosan készüljön a felelősségteljes párkapcsolatra,  

- legyen képes önálló életvitelét, önmaga ellátását megszervezni, 

- legyen képes szükségletei rangsorolására, takarékoskodásra, 

- ismerje a családtervezési módszereket, ezek előnyeit és kockázatait, 

- tudja, hová fordulhat krízishelyzetekben, 

- értse a családnak a társadalomban betöltött szerepét, a családtagok felelősségét a család 

egységének megtartásában, 

- tisztelje a különböző generációk tagjait. 

 

A testi és lelki egészségre nevelés 

Célok, feladatok: 

- a tanulók testi képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti igény felkeltése, 

- egészséges, edzett személyiség kialakítása, 

- az egészséges életmód iránti igény kialakítása, 

- váljék igényévé környezetének tisztán tartása és a személyes higiéné, 

- egyénileg és csapatban is legyenek képesek dolgozni, 

- legyen képes egészséges étrend összeállítására, ismerje az elhízás és a krónikus soványság, 

a fogyókúrázás kockázatait, 
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- képes stressz oldó módszereket választani és alkalmazni, 

- az önismeret, problémamegoldó képesség fejlesztése, 

- a reális önértékelés, önbecsülés, önbizalom képességének a kialakítása, 

- ismeri az egészségre káros, szenvedélybetegségek kialakulásához vezető élvezeti szerek 

használatának kockázatait, tudatosan tartózkodik ezektől, 

- egészségtudatos életmód,  

- ismerje az egészségkárosító tényezőket, azok hatását, elkerülésük módját, 

- ismerje az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés módját, legyen képes tájékozódni a 

betegjogokról és az orvosválasztás lehetőségeiről, 

- legyen tisztában a védőoltások szerepével. 

 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

Célok, feladatok: 

- érezze kötelességének a segítségnyújtást, 

- tudjon felelősséget vállalni másokért, társaiért, a környezetében élő rászorultakért, 

- ismerje fel, hogy a beteg, sérült, fogyatékkal élő embereken kötelessége segíteni, 

- legyen tisztában az önkéntesség értékével, jelentőségével és formáival. 

 

Fenntarthatóság, környezettudatosság 

Célok, feladatok: 

- értse a fenntarthatóság, illetve a fenntartható fejlődés különbözőségeit, 

- értse, hogyan függ össze a fenntarthatóság három vetülete (a gazdaságossági, a környezeti 

és a szociális fenntarthatóság) a globális problémákkal, 

- értse a globális problémák és az egyéni életvitel közötti összefüggéseket, 

- legyen képes a fenntarthatósággal kapcsolatban információkat keresni és értelmezni, 
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- ismerje szülőföldje értékeit. 

Pályaorientáció 

Célok, feladatok: 

- tudatosuljon a tanulóban, hogy élete során többször pályamódosításra kerülhet sor, ezért is 

van jelentősége a folyamatos tanulásnak, önképzésnek, 

- reális ismeretekkel rendelkezzen saját képességeiről szakmájával, hivatásával 

összefüggésben, 

- legyen tisztában azzal, milyen személyes tulajdonságokkal, ismeretekkel, készségekkel és 

képességekkel rendelkezik, 

- legyen képes önéletrajzot készíteni, tudásáról, képességeiről meggyőzni másokat. 

 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 

Célok, feladatok: 

- rendelkezzen ismeretekkel az euro övezetről, a valutaforgalomról, a tőzsdeindexről, a 

GDP-ről és ezek hatásairól az ő személyes életében, 

- legyen képes információkat keresni és értelmezni különböző egyéni pénzügyi döntésekkel 

(pl. befektetések, hitelek) kapcsolatban, 

- rendelkezzen kellő ismerettel ahhoz, hogy számlát nyisson, és azt használja, 

- rendelkezzen gazdasági ismeretekkel a munkavállalás kapcsán. 

 

Médiatudatosságra nevelés 

Célok, feladatok: 

- tudatosan válasszon a tanulását, művelődését és szórakozását segítő médiumok között, 

- legyen képes a média által alkalmazott figyelemfelkeltő eszközöket, képi és hangzó 

kifejezőeszközöket értelmezni, médiatartalmakat használni, 

- ismerje az elektronikus világ etikettjét, meggondoltan kezelje saját adatait, 



26 

 

- ismerje fel azokat a gazdasági és társadalmi folyamatokat, melyek befolyásolják a médiát, 

közösségi oldalakat. 

A tanulás tanítása 

Célok, feladatok: 

- tanuljon meg jegyzetelni, feljegyzéseket készíteni, 

- legyen képes önálló tanulásra, 

- legyen képes a különböző információkat különböző formában megszerezni, feldolgozni és 

rendszerezni, 

- a tanulás folyamatában gyakorolja a szóbeli, az írásbeli és a képi kifejezés különböző 

formáit, 

- legyen képes a digitális világban rendelkezésre álló eszközöket információszerzésre, 

tanulási célra felhasználni. 

A feladatok konkrét megvalósításának színterei: 
 

 osztályfőnöki órák, 

 diák önkormányzati foglakozások, 

 iskolai és városi hagyományápoló, szabadidős rendezvények,  

 tanműhelyi-üzemi foglalkozások, gyakorlatok 

 testnevelés órák, sportkörök, foglalkozások. 

A munkát szabályozó iskolai dokumentumaink: 
 

 Diák önkormányzati munkaterv  

 Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok a szakmai programban 

 A természettudományos munkaközösség testnevelést oktatók foglalkozásainak tervei, az 

iskolai diáksportkör éves munkaterve 

 Házirend 

 SZMSZ 
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2.3. A közösségfejlesztéssel, a szakképző intézmény szereplőinek 

együttműködésével kapcsolatos feladatok 

 

A közösségfejlesztés az a folyamat, amely az egyén és a társadalom közötti kapcsolatot kialakítja, 

megteremti. A tanulók közösségben, illetve közösség által történő nevelésének megszervezése, 

irányítása intézményünk nevelő-oktató munkájának alapvető feladata. A tanulók igénylik a 

közösség kialakulását, csoportban jobb teljesítményt nyújtanak, fokozottabb a késztetés és a 

motiváció a cselekvésre, a normák elfogadására és betartására. A konformitásra való törekvésük 

elősegíti a csoport normáinak, értékeinek elfogadását. Fontos, hogy hogyan válnak a korábban 

elszigetelt, egymás számára idegen egyének közösséggé. 

 

2.3.1. A közösségi nevelés alapelvei: 

 

- az egyén közösségi magatartása kialakuljon, a valahová tartozás élményét átélhesse; 

- egyéni értékek felismerése; 

- egyéni és kollektív felelősségvállalás, közös élményei a társakkal; 

- véleményalkotó, véleménynyilvánító képesség fejlődése, 

- a közösség etikai értékrend elfogadása, 

- legyenek nyitottak a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások, a másság 

elfogadása iránt; 

- harmonikus emberi kapcsolatokat tudjon létrehozni, ápolni, a társas együttélés 

szabályainak megismerése, 

- az egyén képes legyen összeegyeztetni egyéni érdekeit a közösségi érdekekkel; 

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

- a mindennapi élet kulturális értékrendjének következetes gyakorlata (ízlés, beszédmód 

fejlesztése, a kommunikáció szabályainak betartása, a tisztesség, a becsület erkölcsi 

értékeinek megismerése és gyakorlati érvényesítése); 
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- harmonikus kapcsolat kialakítása a természeti környezettel, a környezeti értékek 

megőrzése, 

- ismerjék kulturális örökségünk jellemző vonásait, nemzeti kultúránk értékeit,  

- a közösséghez való kötődés erősítése a tanulók tevékenysége által. 

 

2.3.2. A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink: 

 

 A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, irányítása. 

Feladat: Az iskolai élet egyes területeihez (tanórákhoz, tanórán kívüli tevékenységekhez) 

kapcsolódó tanulói közösségek kialakítása, valamint ezek életének tudatos, tervszerű 

fejlesztése. 

 A tanulók életkori sajátosságainak figyelembevétele, a tanulóközösségek fejlesztése. 

Feladat: A tanulói közösségek irányításánál az oktatóknak alkalmazkodniuk kell az 

életkorral változó közösségi magatartáshoz. 

 Az önkormányzás képességének kialakítása. 

Feladat: A tanulói közösségek fejlesztése során ki kell alakítani a közösségekben, hogy 

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

módon tevékenykedjenek, illetve az elvégzett munkát értékelni tudják. 

 A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése. 

Feladat: A tanulói közösségeket irányító oktatók legfontosabb feladata a közösségek 

tevékenységének tudatos tervezése és folyamatos megszervezése, hiszen a tanulói 

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

által szervezett tevékenységekbe bekapcsolódnak, azokban aktívan részt vesznek, és ott a 

közösségi együttéléshez szükséges magatartáshoz és viselkedési formákhoz tapasztalatokat 

gyűjthetnek. 

 A közösség egyéni arculatának, hagyományinak kialakítása. 

Feladat: A tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, viselkedési 

normák, formai keretek és tevékenységek rendszeressé válásának kialakítása, ápolása. 
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A sajátos nevelési igényű tanulókat befogadó osztályokban fokozott figyelmet kell fordítani az elfogadó 

magatartás kialakítására, így egymás megismerésére, egymás értékeinek elismerésére. Feladatunk az 

együttélés, a Házirend szabályainak megismertetése, tudatosítása, gyakoroltatása. 

 

A közösségi nevelés területei: 
 

A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő és oktató munka iskolánkban egyrészt az 

oktatók és a tanuló közvetlen, személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt közvetett módon, 

a tanulói közösség ráhatásán keresztül érvényesül.  

Az iskola által nyújtott valamennyi szolgáltatás a testi és szellemi kultúra fejlesztését szolgálja, 

egyúttal minden tevékenység fontos színtere a közösségi nevelésnek, a tanulók spontán vagy 

szervezett csoportjai iskolai közösséggé formálódásának is. 

Feladatok a foglalkozásokon 

A foglalkozásokon, osztályfőnöki órákon osztályközösség formálódik, melyben közös érdek, 

közös cél, közös értékrend tartja össze a tanulókat. A tanuló idejének legnagyobb részét az 

osztályközösségben tölti, ezért meghatározó annak légköre, szellemisége, hatása a tanulók egymás 

között kialakuló kapcsolatrendszerére. A közösség irányításában, alakításában meghatározó az 

osztályfőnökszerepe. Különösen fontos a szerepe a problémák felismerésében és azok 

kezelésében.  

Tanórán kívüli foglalkozások 

 Hagyományőrző tevékenységek 

A tanulók bekapcsolódnak környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába. 

Fontos feladat az intézmény hagyományainak ápolása iskolai megemlékezésekkel, a 

hagyományokhoz kötődő, a tanulóközösség számára szervezett programokkal, 

vetélkedőkkel, pályázatokkal. 

 Diákönkormányzat 

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

tevékenységek segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. Működésüket 

elfogadott szervezeti és működési szabályzat alapján végzik. A diákönkormányzat 

munkáját a diákmozgalmat segítő tanár támogatja. 
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A diákönkormányzat és iskola kapcsolattartásának kiemelt fóruma a diákközgyűlés, ahol 

- az intézmény igazgatója tájékoztatást nyújt az iskolai élet egészéről a tanulói jogok 

helyzetéről és érvényesüléséről, az iskolai házirend megvalósulásának tapasztalatairól; 

- a tanulók véleménynyilvánításuknak szervezett formában tesznek/tehetnek eleget. A 

diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételeket (helyiségek, berendezések 

használata, stb.) az intézmény lehetőségei szerint biztosítja.  

 

 Diákkör  

Az iskolában a tanulók igényeinek, érdeklődésének kielégítésére diákkörök működnek. A 

diákkör lehet szakkör, önképzőkör, énekkar, művészeti csoport, sportkör stb. 

 Iskolai könyvtár 

Iskolai könyvtár a tanulók és az iskola alkalmazottainak egyéni tanulását, önképzését 

szolgálja. A könyvtári foglalkozásra lehetőség van tanórán és tanórán kívül is. 

 Tehetséggondozás és felzárkóztató foglalkozások 

Az egyes tantárgyakból gyenge teljesítményt nyújtó tanulók képességeinek fejlesztésére 

felzárkóztató órát, valamint tehetséggondozó foglalkozásokat biztosítunk. 

 Tanulmányi kirándulás 

A szűkebb és tágabb környezet történelmi, kulturális és vallási emlékeinek feltárására és a 

tantervi követelmények teljesülésére az iskola oktatói az osztályok számára évente egy 

alkalommal tanulmányi kirándulást szerveznek. A tanulmányi kiránduláson való részvétel 

önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 

 Versenyek, vetélkedők 

A tehetséges tanulók további fejlődését segítik a különféle (szaktárgyi, helyesírási, versíró, 

ének, sport, művészeti, stb.) versenyek, vetélkedők, amelyeken a tanulók szaktanáraik 

ajánlásával és felkészítésével vehetnek részt. 

 Szabadidős foglalkozások  

A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja az oktatói testület a tanulókat azzal 

felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva 



31 

 

különféle szabadidős programokat szervez: színház- és múzeumlátogatások, vetélkedők,  

jótékonysági akciók felkarolása, a környezetvédelemhez és az egészséges életmódhoz 

kapcsolódó világnapokról történő megemlékezés stb. A szabadidős rendezvényeken való 

részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a  szülőknek kell fedezniük. A tanulók tanórán 

kívüli tevékenységének koordinálásában szabadidő-szervező munkatárs nyújt segítséget. 

 Testvériskolai, egyéb partneri kapcsolatok.  

A mindig megújuló nemzetközi partnerkapcsolatainkat az uniós projektek (Erasmus+ és 

Határtalanul pályázatok) szakmai együttműködései teszik lehetővé. 

A Szlovák Köztársaságban két iskolával, Ukrajnában a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola Egán Ede Szakképzési Centrum intézményeivel van szakmai-, kulturális- 

és sportkapcsolatunk. Tanulóink így közvetlenül is részt vehetnek a nemzetközi 

kapcsolatok ápolásában. 

 Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás 

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

a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos 

látogatások. Az ilyen foglalkozásokon való részvétel – ha az költségekkel is jár – önkéntes. 

A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük, vagy alapítványi támogatásból 

segíthetők a szociálisan rászorulók. 

 Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata  

Az iskolának az új információs környezetben eligazodó és azt kritikai módon használó 

fiatalokat kell nevelnie. A tanulók igényei alapján előzetes megbeszélés után lehetőség van 

arra, hogy az iskola létesítményeit, illetve eszközeit (pl. sportlétesítmények, számítógép 

stb.) a tanulók tanári felügyelet mellett – egyénileg vagy csoportosan – használják. 

 Hit- és vallásoktatás 

2016. szeptember 1-től intézményünkben felmenő rendszerben végezzük minden 

szakgimnáziumi és szakközépiskolai osztályban a hittan tantárgy oktatását. Intézményünk 

görögkatolikus. Célunk, hogy diákjaink vallásos lelkülettel, elkötelezettséggel álljanak 

helyt az életben.A tanulóknak nyitottaknak, megértőknek kell lenniük a különböző 

szokások, életmódok, kultúrák, vallások, a másság iránt. Az iskolában a területileg 

illetékes, bejegyzett egyházak hit- és vallásoktatást tartanak a tanulók számára. A tanulók 

hit- és vallásoktatását az egyház által kijelölt hitoktató végzi. Az intézmény 2020. 
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szeptember 1-től az érvényes kerettantervek előírásainak megfelelően alkalmazza az 

értékelési – mérési - ellenőrzési szabályokat, valamint érettségire is felkészít a hittan 

tantárgyból. Az iskola más felekezetű tanulók felekezeti hittanoktatásban való részvételét 

lehetővé teszi a történelmi egyházak keretén belül. 

A közösségi szolgálat 

Iskolánk a 12/2020-as kormányrendelet 107.§ szerint a techniumban az érettségi vizsga 

megkezdésének feltétele a legalább ötven óra közösségi szolgálat megléte. A szakképző 

intézmény igazgatójának felelőssége biztosítani a tanuló választása alapján a közösségi szolgálat 

megszervezése és annak teljesítésére szolgáló időkeret biztosítása.  A jogszabály értelmében az 

érettségi vizsgák megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása, 

kivéve 

a)   a felnőttoktatásban részt vevő tanulókat és  

b) azon sajátos nevelési igényű tanulókat, akiket a szakértői bizottság javaslata alapján a 

közösségi szolgálat alól az igazgató határozatban mentesített.  

 

A szolgálat teljesítése során iskolánkban legfeljebb 1 (a rendelet max 5 órát ír) órás előkészítő 

foglalkozást, valamint szintén legfeljebb 1 órás záró foglalkozást szervez. 

A közösségi szolgálat során tanulóink naplót vezetnek, melyben rögzítik, hol, mikor, milyen 

tevékenységet folytattak. 

A közösségi szolgálatok tekintetében egy óra 60 perces foglalkozást jelent, melybe az utazás 

időtartalma nem számít bele. 

Az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről a tanulói jogviszony tanév közbeni 

megszűnésekor igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az 

intézménynél marad.  

 

A közösségi szolgálat területei:  

a) az egészségügyi,   

b) a szociális és jótékonysági,   

c) az oktatási, kulturális és közösségi,   

d) a környezet- és természetvédelemi,   

e) a katasztrófavédelmi,   
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f) az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel 

közös sport- és szabadidős területen folytatható tevékenység,  

g) az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-megelőzési 

tevékenység. 

A közösségi szolgálat adminisztrálása a jogszabályoknak megfelelően: a tanulók a közösségi 

szolgálati füzetükben, az osztályfőnökök az elektronikus naplóban folyamatosan vezetik, a 

bizonyítványban és az iskolai törzslapon pedig a tanév végén.  

A 12. évfolyam befejezésekor a közösségi szolgálat teljesítését záradékolják.  

 

2.4. Az oktatók feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök 

feladatai 

 

 

2.4.1. Az oktatók helyi intézményi feladatai 

Az oktató felelősséggel és önállóan végzi munkáját a tanulók nevelése érdekében. A tanítási 

folyamat minél alaposabb tervezése a helyi tantervek, tanmenetek segítségével. A tanmenetek 

évente történő felülvizsgálata, az oktatott osztályhoz, csoporthoz való adaptálása.Munkaköri 

kötelezettségeinek tartalmát és kereteit a mindenkori hatályos törvények, rendeletek és 

végrehajtási utasítások, valamint a munkaköri leírások tartalmazzák. Nevelő-oktató munkáját 

egységes elvek alapján, módszereinek szabad megválasztásával végzi. 

Az oktató alaptevékenysége azokat a kötelező és nem kötelező foglalkozásokon való teendőket 

foglalja magában, amelyek az intézmény rendeltetése szerint nevelő-oktató munkából az egyes 

munkaköröknek megfelelően minden oktatóra kötelezően vonatkoznak. Az oktató legyen 

kezdeményezője az iskolai élet megújulását szolgáló folyamatoknak, ragadjon meg minden 

lehetőséget, ami a nevelés ésoktatás ügyét kedvezően befolyásolja. Munkája eredményesebbé 

tétele érdekében ismerje meg a legújabb módszereket, eljárásokat, s az egyéniségéhez és a 

pedagógiai célkitűzésekhez leginkább megfelelőt kiválasztva használja azokat a nevelő-oktató 

munka folyamataiban.  

 

Az iskola oktatói legyenek példaképek, rendelkezzenek követendőerkölcsi-emberi értékek a 

tanítványok számára, magatartásuk, viselkedésük legyen tiszteletet keltőés követésre méltó. 
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Emberi-oktatói magatartásuk jellemzője legyen: 

- megértés egymással és a tanítványokkal szemben, kölcsönösségen alapuló tisztelet és bizalom, 

- optimizmusa nevelésben, azaz annak elfogadása, hogy nincsenek képezhetetlen és nevelhetetlen 

tanítványok, csupán a célok változnak a feltételek szerint, 

- hita munkában, annak eredményességében, hit az alapvetőemberi értékekben, hit a nevelés 

meghatározó szerepében, 

- következetesség önmagával és másokkal (tanítványaival) szemben, 

- a pontosságerénye legyen az oktató munkájának meghatározó irányítója, érvényesüljön ez a 

tulajdonság az iskolai munka minden területén, 

- igényességhassa át az oktató nevelő-oktató munkáját, érvényesüljön ez az erény saját 

tevékenységében és másokkal szemben egyaránt, 

- a személyes kapcsolatok ápolásaa tanulóközösséggel, egyenrangú partneri viszony kialakítása a 

gyerekekkel és a szülőkkel a legjobb, hiteles bizonyítéka annak, hogy az oktató is ember. 

Az oktató kötelessége: 

- a hivatali titok megőrzése 

- az oktatói tevékenység során az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közvetítse, 

- nevelő és oktató tevékenysége során vegye figyelembe a tanuló egyéni képességét, tehetségét, 

fejlődésének ütemét, szociális helyzetét, fejlettségét, fogyatékosságát, segítse a tanuló 

képességének, tehetségének kibontakozását, illetve a bármilyen okból hátrányos helyzetben lévő 

diák felzárkóztatását a tanulótársaihoz, 

- a tanulók részére az egészségügyi és a testi épség megőrzéséhez szükséges ismereteket adja át, és 

ezek elsajátításáról győződjön meg, 

- ha a tanuló balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, tegye meg a szükséges 

intézkedéseket, 

- működjön közre a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanuló fejlődését 

veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében, 

- tartsa tiszteletben a tanulók jogait, emberi méltóságát, 

- rendszeresen tájékoztassa a tanulókat ésa szülőket az őket érintő kérdésekről, javaslataikra adjon 

érdemi választ, 
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- működjön közre az iskolaközösség kialakításában és fejlesztésében. 

- a tanulók munkáját rendszeresen mérje és értékelje, törekedve a változatos számonkérési 

módszerekre, 

- a tanuló teljesítményét, előmenetelét az oktató a tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel 

értékelje, félévkor és a tanítási év végén osztályzattal minősíti, 

- a tanulót és törvényes képviselőjét rendszeresen tájékoztassa a tanulónak a szakképző 

intézményben nyújtott teljesítményéről, az ezzel kapcsolatban észlelt problémákról, a szakképző 

intézmény döntéseiről, a tanuló tanulmányait érintő lehetőségekről,  

- a megtartott, az elmaradó és a helyettesített foglalkozásokat dokumentálja,  

- részt vesz az intézmény által szervezett belső és külső vizsgákon, méréseken, segíti azok 

lebonyolítását, értékelését, 

- feladata a kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése,  

- a tanulmányi versenyekre történő nevezés, a diákok felkészítése,  

- a tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok,  

- a felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, 

- iskolai programokat szervez,  

- a különleges bánásmódot igénylő tanulóval egyénileg foglalkozik, szükség szerint 

együttműködik a fejlesztő pedagógussal vagy más szakemberrel, a hátrányos helyzetű tanulók 

felzárkózását elősegíti, 

- a hivatásához méltó magatartást tanúsít, 

- a tanuló érdekében együttműködik más oktatókkal és intézményekkel 

 

Az oktató alkotó módon részt vállal 

- a oktatói testület újszerű törekvéseiből, 

- a közös vállalások teljesítéséből, 

- az ünnepélyek és megemlékezések rendezéséből, az iskola hagyományainak ápolásából, 

- a tanulók folyamatos felzárkóztatásából, a tehetséggondozást szolgáló feladatokból, 

- a pályaválasztási feladatokból, 

- a gyermekvédelmi tevékenységből, 

- a diákönkormányzat kialakításából, 
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- az önképzés, a továbbképzés, a munkaközösségek munkájából, valamint részt vesz a nevelő-

oktató munkával összefüggő megbeszéléseken, értekezleteken. 

Az osztályfőnök kiegészítő munkaköri leírása 

A kiegészítő munkakör megnevezése: Osztályfőnök 

Közvetlen felettese: az általános igazgatóhelyettes 

Megbízatása: az igazgató bízza meg előre meghatározott időtartamra 

Jelen munkaköri leírás az oktatók munkaköri leírásának kiegészítéseként értelmezendő. 

Az osztályfőnöki tevékenység lényege, hogy teret adjunk a kulcskompetenciáknak megfelelve a 

nevelési-tanulási folyamatban, a szabadidő eltöltésében, a tanulók sokoldalú 

személyiségfejlődésének. Figyelembe kell venni a tanulók eltérő képességét, tudását, 

személyiségét, adottságát, családi hátterét. Komplex, átfogó, differenciált és rugalmas 

tevékenység. A tanuló egész személyiségére irányul, a személyiség és a közösség fejlesztése 

folyamán individualizált követelményeket támaszt, ellátása rugalmasságot, spontenaitást, empátiát 

igényel. 

A főbb tevékenységek összefoglalása 

 feladatairól és hatásköréről irányadóak az SZMSZ megfelelő fejezetében leírtak, 

 feladata az intézmény és a munkaközösség munkatervében rögzített szakmai és pedagógiai 

feladatok előkészítése és végrehajtása, 

 javaslatot tesz az iskolai munkaterv osztályát, évfolyamát érintő pedagógiai, szervezési, 

stb. feladataira, 

 a helyi tanterv alapján tanmenetet készít, az osztályfőnöki tevékenységet ennek alapján 

szervezi meg, 

 részt vesz a nevelési (osztályfőnöki) munkaközösség megbeszélésein és értekezletein, 

segíti a közös feladatok megoldását. 

 kiemelt figyelmet fordít a dokumentumok kitöltésére: napló, anyakönyv, bizonyítványok, 

stb. 

 figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét, 
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 vezeti a tanulók dicséretével, elmarasztalásával kapcsolatos bejegyzéseket, ellátja az 

osztályával kapcsolatos adminisztrációkat, hiányzások igazolása, 

 javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére, 

 közvetlen és gyakorlati vezetője a rábízott osztálynak, segíti az osztályközösség 

kialakulását,  

 tevékeny szervezője az egyén és közösség fejlődésének, segíti tanulóit  az önnevelés és az 

önismeret kibontakozásában 

 előkészíti és megszervezi osztálya tanulmányi kirándulását, az előírt időben leadja a 

kirándulási tervet, 

 felelősséggel tartozik a szakmai munkához szükséges eszközök, CD-k, könyvek, stb. 

rendeltetésszerű használatának biztosításáért, 

 kapcsolatot tart az osztályába járó tanulók szüleivel, az iskola diákönkormányzatának az 

osztályok választott küldötteivel 

 igazolatlan mulasztás esetén a szabályzatban foglaltaknak megfelelően értesíti a megfelelő 

személyeket, szerveket, hatóságot 

 pedagógiai jellemzéseket, statisztikákat készít 

 csoportprofilt készít 

 felhívja a szülők és tanulók figyelmét arra, hogy az iskolai életre vonatkozó változásokról, 

aktuális helyzetről hiteles forrásokból (iskola honlapja, E-Kréta) tájékozódjanak. Valamint 

az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu, www.ikk.hu, 

www.mggeorgikon.hu felületein kell követni. 

 tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására 

mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében 

 elősegíti a tehetséges tanulók érvényesülését, csökkenti a tanulási nehézségekkel küzdők 

hátrányát 

 biztosítja az osztály képviselőinek a diákönkormányzati megbeszéléseken és az évi rendes 

diákközgyűlésen való részvételét, 

http://www.ikk.hu/
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 folyamatos kapcsolatot tart az osztályában tanító tanárokkal, segíti és koordinálja az 

osztályban tanító oktatók munkáját 

 minősíti a tanulók magatartását és szorgalmát, a konferenciát megelőzően legalább 3 

nappal bejegyzi javaslatát a tanulók magatartás és szorgalom jegyére, 

 előkészíti a szülői értekezletek lebonyolítását, közreműködik az iskola szülőkkel, és 

tanulókkal kapcsolatos minőségbiztosítási tevékenységében, 

 közreműködik a tanulói tankönyvtámogatások iránti kérelmek összegyűjtésében és 

elbírálásában, 

 részt vesz osztálya bemutatkozó műsorának, szalagavató műsorának, diákigazgató-

választási műsorának, stb. előkészítő munkálataiban, 

 minden tanév első napján ismerteti osztályával az iskolai házirendet (és Intézkedési tervet), 

vagy az évfolyamnak és a szükségleteknek megfelelően felhívja a figyelmet egyes 

előírásaira, végzi a baleset-, tűz- és munkavédelmi oktatást, tanulói adategyeztetést  

 az Intézkedési tervben számára kijelölt feladatokat elvégzi 

 közreműködik a választható foglalkozások felvételének lebonyolításában, segíti osztálya 

tanulónak a felsőfokú tanulmányokra történő jelentkezését 

 folyamatos figyelmet fordít osztályának dekorációjára, a faliújság karbantartására, 

 minden év szeptemberének 10. napjáig leadja a gyermek- és ifjúságvédelmi felelősnek a 

hátrányos és halmozottan hátrányos, a sajátos nevelési igényű és a veszélyeztetett diákok 

névsorát, az ezzel kapcsolatos adatokat bejegyzi a naplóba 

 kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot 

tart az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelősével 

 folyamatosan nyomon követi és aktualizálja a naplóban a diákok adatainak változását, a 

bejárók, a menzások, a kollégisták adataiban bekövetkező változásokat 

 a tanév elején osztálya számára megtartja a tűz-, baleset- és munkavédelmi tájékoztatót, az 

oktatásról szóló feljegyzést aláíratja a tanulókkal, 

 nyomon követi osztálya kötelező iskolaorvosi vizsgálatát, a kiszűrt tanulókat figyelemmel 

kíséri, hogy a szakorvosi vizsgálatokon részt vettek-e 
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Ellenőrzési kötelezettségei 

 november, január és április hónap 8. napjáig ellenőrzi a napló osztályozó részének 

állapotát, az osztályzatokat, érintő hiányosságokat jelzi az általános igazgatóhelyettesnek, 

 figyelemmel követi a tanulók igazolt és igazolatlan hiányzását, 8 napon belül igazolja a 

hiányzásokat, elvégzi a szükséges értesítéseket,  

 a házirendben leírtak szerint figyelemmel követi a tanulók késését, szükség esetén 

elektronikus üzenetben vagy levélben értesíti a szülőket, 

 az elektronikus naplóban írott üzenet útján értesíti a szülőket a tanuló gyenge vagy 

hanyatló tanulmányi eredménye, vagy súlyos fegyelmi vétsége esetén 

 az SZMSZ előírásai szerint értesíti a tanulók szüleit az igazolatlan hiányzásról, illetve ha a 

tanuló bukásra áll, valamint a 200 órát meghaladó éves hiányzás esetén, 

 a konferencia napján ellenőrzi, hogy minden tanulónak le van-e zárva az osztályzata, 

valamint a lezárt érdemjegy nem tér-e el jelentősen, az osztályzatok átlagától a tanuló 

kárára. 

Különleges felelőssége 

 felelős a tanulói és szülői személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért, 

 bizalmasan kezeli a kollégákkal és az osztályokkal kapcsolatos információkat, 

 maradéktalanul betartja az adatkezelésre vonatkozó szabályokat, 

 bizalmasan kezeli az ellenőrzési tapasztalatokat, 

 a hatáskörét meghaladó problémákat haladéktalanul jelzi az igazgatóhelyettesnek vagy az 

igazgatónak. 

Pótléka és kötelező órakedvezménye 

 a munkáltatói utasításban rögzített osztályfőnöki pótlék, 

 a Szakképzési törvény által meghatározott heti egy óra osztályfőnöki órakedvezmény. 

 

2.5. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 
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A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 
 

A Szakértői Bizottság feladata megállapítani, hogy a tanuló beilleszkedési, magatartási, tanulási 

nehézséggel küzd. Szakvéleményt készít, a gyermeket fejlesztő foglalkozásra küldi a oktatók és a 

szülő bevonásával. 

A szakképző intézmény vezetője felelős a fejlesztő foglalkozások szakvéleményben 

meghatározottak szerinti megszervezéséért. A nevelő-oktató tevékenység során figyelembe kell 

venni a tanuló egyéni képességeit, tehetségét, családi hátterét, hátrányos helyzetét. 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulót a szakvélemény alapján az 

igazgató mentesíti egyes tantárgyakból vagy tantárgyrészekből az értékelés és minősítés alól. 

Kivételt képez a gyakorlati oktatás. Az érettségi vizsgán az érintett tantárgyak helyett más tárgyat 

választhat. A tanuló részére a felvételi vizsgán, az osztályozó vizsgán, a különbözeti vizsgán, 

javítóvizsgán, az érettségi vizsgán, a szakmai vizsgán biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt, 

az írásbeli vizsgákon és beszámolókon segédeszközök alkalmazását, az írásbeli beszámoló szóbeli 

beszámolóval történő, illetve a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő helyettesítését. 

A többségi oktató feladatai az együttnevelés sikeres megvalósítása érdekében: 

Idézetek az irányelvből: 

- egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres, 

- alkalmazkodik az eltérő képességekhez, viselkedésekhez, 

- a tananyag feldolgozásánál figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak, - az egyes sajátos 

nevelési igényű tanulók csoportjaira jellemző – módosulásait, 

- együttműködik a különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus javaslatait beépíti a 

pedagógiai munkába. 

A sajátos nevelési igény és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel összefüggő 

nevelési területeken fontos feladatnak tekintjük:  

- a tanórán belüli differenciálást,  

- szoros kapcsolat kialakítását a nevelési tanácsadóval és a gyermekjóléti szolgálattal,  

- a foglalkozásokon egyéni képességekhez igazodó tanulás megszervezését,  

- felzárkóztató foglalkozások tartását, -a fejlesztő foglalkozások megszervezését,  
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- az oktatók és tanulók személyes kapcsolatainak kialakítását,  

- családlátogatásokat,  

- a szülők és családok nevelési gondjainak enyhítését.  

 

 

 

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása 

 

A nevelő-oktató munka alapelvei, eszközei, eljárásai 

A keresztény pedagógia nem rekeszti ki a tanulási, testi, érzékszervi, érzelmi hátrányokkal együtt 

élő, neveltjeit, tanítványait. A keresztény pedagógia nyitottságában képes kezelni a sajátos 

nevelési igényű tanulókat a többi tanulóval együtt, azokat a tanulókat, kiknek a tanulási 

sajátosságai, olyan mértékben térnek el az átlagtól, hogy többlet pedagógiai ellátást igényelnek, 

melyet a szakértői és rehabilitációs bizottság, illetve a nevelési tanácsadó határoz meg. Ennek 

alapfeltétele, hogy a tanterv elsajátítható legyen számukra a sajátos igényük tiszteletben tartásával. 

Ehhez többletet és egyénre szabott pedagógiai munkát, valamint nekik megfelelő környezetet 

igényelnek. 

Általános célok: 

Az integráció a sajátos nevelési igénnyel (SNI) nem érintett és érintett tanulók egy közösségben 

tanulásának megvalósítása. A SNI tanulók egyéni tanulási támogatásának alapja a szakértői és 

rehabilitációs bizottság szakvéleménye a látás-, hallás-, beszéd-, enyhe fokban értelmi- 

fogyatékosság miatt. Az integrációhoz, a tantárgyakat tanító oktatók, a tanítási folyamatban olyan 

pedagógiai eszköztárat alkalmaznak, amellyel a tanuló hátrányai kompenzálhatóak. A tanterem 

tárgyi felszerelésében biztosítottak azok a környezeti, valamint tanulást segítő eszközök, amelyek 

igazodnak az ő fogyatékosság típusához. 

Speciális célok: 

■ A sajátos nevelési igényű tanulók képességfejlesztése a hiányosan működő funkciók 

terápiás jellegű korrekciójával, 

■ a differenciált, szükségletekhez igazodó felzárkóztatás a habilitációs és rehabilitációs 

eljárásokkal, 

■ tantárgyi tudás átadása a fogyatékosság, életkor és osztályfok figyelembe vételével, 
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■ az eredményes társadalmi beilleszkedés, és foglakoztathatóság feltételeinek megteremtése 

az önálló életvezetési technikák elsajátításával, gyakorlásával, toleráns magatartás 

kialakítása a személyiség gazdagításával, az általános emberi értékek és normák 

elfogadtatásával. 

A nevelés-oktatás fő feladatai: 

■ az alapdokumentumok által szabályozott ismeretanyag elsajátíttatása az évfolyamok, 

osztályfokok, tantárgyi sajátosságok, egyéni különbségek figyelembe vételével, 

■ a megismerő funkciók hiányosságainak figyelembe vétele, egyénre szabott terápiás jellegű 

korrekciójával, 

■ az ismeretek tartalmának, mélységének mindenkori aktualizálása a tanulócsoport és az 

egyének kondícióinak megfelelően, 

■ a tanítás és nevelés szervezeti kereteinek szükség szerinti alakítása, 

■ a módszerek és tevékenységi formák optimális megválasztása a mindenkori pedagógiai 

tevékenység kívánalmainak megfelelően, 

■ a fejlesztési szakaszoknak megfelelő szűrő és diagnosztikus eljárások kidolgozása. 

A pedagógiai célkitűzések, eszközei és eljárásai 

A nevelő-oktató munka területén eszköznek tekintjük a tanítási órákat és a tanításon kívüli 

órákat, valamint az egyéni fejlesztési és korrekciós foglalkozásokat, a közös és a részletes 

követelmények érvényesítésére. 

  A SNI tanulók taneszköz kiegészítői, a testi, és/vagy érzékszervi hátrányaikat kiegészítő 

eszközök alkalmazása. Ezek az eszközök egyéni igényeket követnek és illeszkednek a tanuló 

szükségleteihez, attól függően, hogy mely és milyen minőségű hátrányt egészítenek ki a mozgás, a 

láttás, illetve a hallás területén. 

  A személyes eszközigényre a szakértői bizottság és az integrációt segítő intézmény 

véleménye, alapján a szülőkkel együttműködve, a gyógypedagógus javasolja, minden tanév végén 

az iskolába érkező tanulókra vonatkozóan. A gyógypedagógus kéri ki az integrációt támogató 

intézmény véleményét a már integrált tanulók eszközeinek esetleges változtatásáról. A folyamatról 

jegyzőkönyv készül, és az igazgató koordinálja a beszerzést. Az OEP által finanszírozott egyéni 

eszközöket a család szerzi be, amennyiben az eszköz az iskola tulajdonát képezi később, és több 

tanuló számára is felhasználható a fenntartó engedélyével történik a beszerzés. 
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 Tanulás támogatása az integráltan tanuló diákok egyéni tanulási terveinek elkészítése és 

kisérése. 

 Amikor a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményével érkezik egy gyermek a 

fejlesztő pedagógus elejétől kezdve, megteszi konkrét intézkedéseit. Gyakran fordul elő, hogy 

csak az iskolánkban fedezzük fel a tanulási zavarral együtt élő gyereket, aki már tele van 

kudarcélménnyel, mély lelki sebekkel, akinek a tanulási nehézségei már viselkedészavarba 

torkolódnak. Ezért az iskolánkban, amikor viselkedési problémával találkozunk, a fejlesztő 

pedagógus differenciál diagnosztikai elemzést folytat annak megállapítása érdekében, hogy a 

viselkedés-módosulást, a nehezen kezelhetőséget okozza-e esetleg valamely részképesség zavar. 

Az integrált tanulók és a részképesség zavarral rendelkező tanulók iskolai foglalkozásait, 

sikereiket, és kudarcaikat a gyógypedagógus követi nyomon. A gyógypedagógus 

tevékenységében, támaszkodhat elsősorban az osztályfőnök munkájára. Amikor valamely 

tantárgyat érint a gyermek részképesség zavar az oktatóval és az osztályfőnökkel közösen 

dolgozzák ki a gyermek egyéni bánásmódjával kapcsolatos teendőket ( pl: dyscalculia esetén a 

matematika tanárral, dysgraphia esetén a magyartanárral). 

A gyógypedagógus, a sajátos egyéni fejlesztést külön a rehabilitációs órakeretben egyéni, 

vagy kiscsoportos fejlesztési foglalkozások keretében végzi. A gyógypedagógus munkafeladata 

felkészíteni az osztályközösséget a sajátos nevelési igényű gyermekkel való együtt tanulásra, az 

elfogadható viselkedés minták felmutatására. Az ő feladata felkészíteni az osztályközösséghez 

tarozó nem érintett szülőket is a gyermek jelenlétére az osztályban. A tevékenységeket az 

osztályfőnökkel együtt végzi. 

A tanulók korosztálya miatt a korrekciós hatások már minimálisak ezért ennek a 

tevékenységnek a hangsúlya a tanuláshoz illeszkedő kompenzációs utak, kidolgozása. A tanulási 

kompenzációs utak, megvalósítására az iskola lehetővé teszi, az egyéni foglalkozásokon kívül az 

osztálytermi munkához szükséges segédeszközök használatát, illetve ha szükséges biztosítja 

ezeket. Pl: dyslexia esetén a diktafon használatát, a személyi számítógép használatát stb. A 

kompenzációs lehetőségek minden alkalommal a tanuló egyéni problémájához igazodnak.  

A sajátos nevelési igényű tanuló szakértői vélemény alapján az egyes évfolyamok követlményeit 

egy tanítási évnél hosszabb idő alatt is teljesítheti. 

Az oktatómunka értékelése a SNI tanulóknál: 

Adatgyűjtő és - továbbító: osztályfőnökök. Az értékelés alapja: házirend, SZMSZ, félévi, év végi 

statisztika   
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Ideje: eseti, ill. félév, év vége 

Formája: egyénileg ld. házirend, iskolai szinten jegyzőkönyv  

Felelőse: igazgató 

Beavatkozás: osztályfőnöki óra, gyógypedagógus, szociálpedagógus, pszichológus, szülő 

bevonása 

Veszélyeztetettség, a SNI tanulóknál: 

Adatgyűjtő és - továbbító: osztályfőnök, fejlesztő pedagógus, Pedagógiai Szakszolgálat, 

önkormányzat, szakértői és rehabilitációs bizottságok Az értékelés alapja: gyermek- és 

ifjúságvédelmi felelős fejlesztő pedagógus, beszámolója, pedagógiai program 

Prevenció a SNI tanulóknál: 

Adatgyűjtő és - továbbító: osztályfőnökök, védőnő, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, 

gyógypedagógus 

Az értékelés alapja: osztályfőnöki jelentések, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, 

gyógypedagógus beszámolója 

Ideje: év eleje formája: jegyzőkönyv 

Felelőse: ifjúságvédelmi felelős, fejlesztő pedagógus 

 

Befogadó pedagógiai és integrációs tevékenység: 

Adatgyűjtő és továbbító: gyógypedagógus, szakértői és rehabilitációs bizottságok. 

Az értékelés alapja: egyéni fejlesztési tervek, egyéni értékelési lapok, gyógypedagógus jelentés, 

félévi, évi statisztika. 

 Ideje: szeptember 15, negyedévi, félévi, év végi. 

 Formája: szóbeli, megjegyzések az egyéni fejlesztési tervekben, egyéni fejlesztési 

és értékelési lapok, jegyzőkönyv. 

 Felelőse: gyógypedagógus 

A sajátos nevelési igény közös irányelvei: 

Bármely tanulási nehézséggel, vagy érzékszervi, mozgásszervi hátránnyal, nehézséggel, illetve az 

autizmus spektrumába tartozó viselkedés szervezetséggel, érkezik egy gyermek az iskolába, az ő 
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oktatási folyamatának megvalósulásához nélkülözhetetlen az illetékes szakértői és rehabilitációs 

bizottság szakvéleménye. A tanulási és beilleszkedési zavar esetében a nevelési tanácsadó 

szakvéleménye szükséges. 

A gyógypedagógus felméri a gyermek egyéni szükségleteit, a számára szükséges 

pedagógiai sajátosságok rendszerét, az egyéni tanítási- és tanulási folyamatok lehetőségét. A 

rendelkezésre álló, illetve biztosítható eszközök adaptálhatóságát az adott osztályterem 

körülményeihez, és az osztályterem adaptálhatóságát a gyerek számára. Minden sajátos nevelési 

igényű gyermek egyéni eszközrendszert igényel az integrációs folyamatban így előre tervezni 

teljes mértékben, nem lehet a körülményeket.  

   Együttműködve a Pedagógiai Szakszolgálattokkal, a szülőkkel, a szakértői bizottságokkal, az 

OEP-vel, az érdekképviseletekkel, a civil egyesületekkel, valamint az egyházunk intézményeivel, 

alapítványaival minden gyermek számára, megvalósítható iskolánkban az integráció. Feltétele 

ennek egyedül, az hogy vagy a szakközépiskola tananyagát, vagy a különböző szakmákhoz 

szükséges tudást felnőtt életében hasznosítani tudja és az átadandó tananyag értelmezhető, 

hasznosítható legyen számára. 

A tanítás és tanulás valamint a számonkérési folyamatok rugalmasan illeszkednek a 

gyermek szükségleteihez. A gyógypedagógus az egyéni fejlesztési tervek kidolgozásában, segíti 

az osztályfőnököt és az osztályban tanító oktatókat. 

Amennyiben a gyermek számára csak akkor valósítható meg a megfelelő szakmai képzés 

vagy az érettségi megszerzése, ha az intézmény mentesíti őt egyes tantárgyak vagy tantárgyrészek 

értékelése alól, a felmentést az igazgató adja meg a szakértői és rehabilitációs bizottság, illetve a 

nevelési tanácsadó javaslatára. 

A sajátos nevelési igényű gyerekek pedagógiai ellátásának szervezésére a 2/2005. (III.1.) OM 

rendelet az irányadó, úgy a fejlesztő pedagógus tevékenységében, mint az osztályfőnök és a 

szaktanárok pedagógiai tevékenységében. 

Látássérült tanulók: 

Az iskola azokat a látássérült tanulókat integrálja, akik képesek a megfelelő tananyag 

elsajátítására. A látássérültséggel érkező gyerekek számára biztosítani kell, elsősorban a látást 

kiegészítő, korrigáló eszközök használatát, illetve a különböző szögben (az egyéni szükségletektől 

függően) megvilágított munkafelületeket, valamint az egyéni szükségletek szerinti betűnagysággal 

kialakított feladatlapokat. A látássérült és a vak gyerekek esetében a halláson keresztül 

alkalmazott tanítási-tanulási eszköztár használata is nélkülözhetetlen a tantermi folyamatokban. 

Természetesen ők magukkal hozhassák a saját tulajdonukban levő, de a tanulásukat segítő egyéb 

eszközöket is. 
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A tanulási, beilleszkedési és magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység 

Nagy arányban kerülnek intézményünkhöz olyan növendékek, kik tanulási nehézségekkel 

küszködnek. A tanulási nehézségek okát a fejlesztő pedagógus elemzi. A szülők beleegyezésével, 

a diagnózis pontosítása érdekében megkeresi a Református Pedagógiai Szakszolgálat utazó 

szolgálatát. A pontos diagnózissal megszervezi, hogy a tanuló a szakértői és rehabilitációs 

bizottság vizsgálatára kerüljön, ahol a diagnózis egyrészt felülvizsgálatra kerül, másrészt a 

meglevő szakvélemény alapján megtehetőek a tanuló számára fontos tanulási folyamatokat 

adaptáló lépések. 

Minden gyermek rendelkezik bizonyos képességekkel, az iskolának pedig az a feladata, 

hogy neveljen, tanítson, a hozott érzékszervi, mozgásszervi illetve érzelmi sajátosságokra építse a 

tudásátadás folyamatát, a meglevő képességeket és készségeket továbbfejlessze, a kapott 

tehetséget, kibontakoztassa. Azok, akik nem képesek teljesíteni, vagy technikai és személyi segítés 

nélkül csak képességeik csekély hányadát képesek felmutatni a hagyományos iskolai 

környezetben, egyéni megsegítésben többletpedagógiai munka biztosításával kapják meg a 

lehetőségeik kibontakoztatásához szükséges körülményeket. A oktatóknak fel kell ismerniük, 

hogy nem a gyermek „rosszasága”, hanem a gyermek valós testi, érzékszervi nehézségei okozzák 

a tanulási és magatartási problémákat. A gyermekek gondjai viselkedése nem az „elhanyagolható” 

lelki problémák, vagy helytelen szülői nevelés következménye. 

A sajátosságok lényege az agy végrehajtó funkciójának működési sajátosságára, „zavarára” 

vezethető vissza. Ilyenkor a részképességek sajátosságai a tanulási-tanítási, értékelési folyamatban 

nem szokványos lehetőségeket, intézkedéseket hoznak felszínre, tesznek szükségessé. A 

részképességek sajátosságai között, dyslexiás, dysgraphiás, dyscalculiás, illetve a tanulási 

képességek kevert zavarai találhatóak meg. 

A sajátos nevelési igényű tanulók tehetséggondozása 

A sajátos nevelési igényű tanulóknál is figyelembe vesszük, a tehetséggondozás lehetőségét, mert 

egyes területeken ők is képesek többlet tudás felmutatására. 

A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

Szociális hátrányok okai közül a legfontosabbak: 

• nem megfelelő környezetből kerül az iskolába a tanuló; 

• anyagi hátrányok. 
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A hátrányok orvoslására ad lehetőséget iskolánk kollégiuma, mely nemcsak a távol lakók, de 

nem megfelelő lakáskörülményű, nagycsaládos szülők gyermekeinek is kényelmes, nyugodt 

tanulási feltételeket biztosít. 

Az anyagi hátrányok enyhítését szolgáló lehetőségeink: 

• A többgyermekes családok (önkormányzatok által biztosított) étkezési hozzájárulásának 

közvetítése. 

• Közös programok költségeinek csökkentéséhez iskolánk diákjóléti alapjából részesülhetnek 

 a rászorult tanulók. Az osztályfőnök, a fejlesztő pedagógus, kérje ezt a támogatást a tanuló 

részére. 

• Hasonló támogatás kérhető iskolai programtámogatásként iskolánk alapítványától. 

• Önkormányzatok polgármesteri hivatalaitól kérhető segélyek, támogatások megszerzésében 

 támogató együttműködésünkkel (elsősorban az osztályfőnökök, és a gyermek és 

 ifjúságvédelmi felelős) segítjük a rászoruló tanulóinkat. 

• A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős figyelemmel kíséri a diákjóléti pályázatokat, a 

lehetőségekre  felhívjuk tanulóink figyelmét, a pályázatok elkészítésében segít az osztályfőnök, 

illetve a  gyógypedagógus. 

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

A tanulók fogyatékosságának megfelelő, legmagasabb szintű képzés mellett a sajátos nevelési 

igénynek megfelelő személyiségfejlesztést is meg kell valósítanunk. 

Ennek érdekében: 

• a tervszerű nevelő és oktató munka során a tanulók alapkészségeit fejleszteni és számukra 

 korszerű, a mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető műveltséget nyújtani, 

• az iskola olyan- az emberre, társadalomra, művészetekre, a természetre, a tudományokra, a 

 technikára és a szakmára, vonatkozó-ismereteket közöl, amelyek megalapozzák a tanulók 

 műveltségét, világszemléletét, világképük formálódását, eligazodásukat szűkebb és tágabb 

 környezetükben, szakmájuk gyakorlásában. 

• az iskola nevelő-oktató tevékenységének célja a tanuló személyiség széleskörű fejlesztése, 

• fontosnak tartjuk, hogy a diákok elsajátítsák az egyéni tanulás módszereit, 

• a tanulók között a szorgalom, a tudás, és a munka nyerjen nagyobb becsületet, 
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• törekedni kell a humánumra, az egyén és a közösségek iránti tiszteletre, 

• segíteni kell a tanulóknak észrevenni és értékelni a jót, megelőzni, felismerni a rosszat, 

• törekedni kell az emberek közötti érintkezés elfogadott normáinak és helyes formáinak 

 kialakítására, 

• megismertetjük tanulóinkat a nemzeti kultúra, a keresztény hagyományok, és történelem 

fontos  eseményeivel. 

• megismertetjük tanulóinkat keresztény elkötelezettség értékeivel. 

A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

• Az emberi, a gyermeki természetet figyelembe véve elvárható hogy a tanulók a mindennapi 

 együttélésben a társadalom által elfogadott értékeknek, normáknak megfelelő magatartási 

 szokásokat sajátítsanak el. 

• Az őket körülvevő személyek, valamint az elődök (irodalmi, történelmi hősök) cselekedetei 

 magatartási mintaként épüljenek be, amelyek közül egyéniségüknek megfelelően tudnak 

 választani. 

• A tanulók szerezzenek személyes tapasztalatokat az együttműködés, a környezeti konfliktusok 

 közös kezelése és megoldása terén. 

• A magatartási normák, minták megismerése nyomán jussanak el a szabálytudatig, az 

 elfogadásig, a szabályazonosulásig. 

• Ismerjék fel és tudják értelmezni, hogy vannak egyéni és közösségi érdekek, 

 érdekütköztetések és léteznek kompromisszumos megoldások. Ítéljék el a testi erővel, a 

 hatalommal, a tekintéllyel való visszaélést. 

• Kapjanak és adjanak támogatást, szeretetett. 

• Tudjanak azonosulni az emberszerető, toleráns magatartással. 

• Tevékenységeik, cselekedeteik során mutatkozzon meg az együttműködés, az önzetlen segítés, 

 az egészséges versenyszellem, az alkotásban, a sportban. 

• Iskolánk kapcsolatait tágabb társadalmi szférára is kiterjesztjük, a SNI tanulók esetében is, a 

 közösségfejlesztés érdekeinek megfelelően. 

A szülő, tanuló, oktató együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei 
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Az együttműködés színterei: iskola, családlátogatás, szabadidős tevékenységek 

SNI tanulók szüleivel a kapcsolattartók elsősorban a gyógypedagógus és az osztályfőnök. Ők nem 

csak fogadják a szülők kapcsolatteremtési szándékát, de igyekeznek kezdeményezni és segíteni a 

szülőket a gyermek speciális igényeinek megvalósításában, úgy az iskolában, mint a családi 

körülmények között. Ok ismertetik az osztályközösségbe járó nem érintett tanulók szüleivel a SNI 

tanulókkal kapcsolatos információkat, ezzel is növelve a SNI tanulók beilleszkedését az 

osztályközösségbe. További fejleszthetőség az aktualitások által determinált. Az iskolai 

ünnepségek, osztálydélutánok, mind-mind színterei az együttműködésnek. Néhány példa a 

lehetséges formákból: 

• szülői értekezlet, 

• fogadóóra, 

• nyílt nap, 

• kirándulás, 

• osztályfőnöki óra, 

• iskolai ünnepségek, 

Az együttműködés formáinak tervezésében a fő irányvonalakat jelöltük meg. Lehetőségként 

szem előtt tartjuk a napi aktualitásokat, a mindennapok által lehetőségként felkínált 

vonatkozásokat. 

Tehetséggondozás 

A tehetségazonosítás, tehetségfejlesztés és tehetséggondozás intézményünk egyik fontos nevelési 

területe. Törekszünk arra, hogy minden kollégánk megismerkedjen a tehetség azonosításának és 

fejlesztésének speciális módszereivel.  

A tehetségfejlesztés során elsősorban a gazdagítás és dúsítás módszerét alkalmazzuk. Intézményi 

szinten a fejlesztés megvalósulhat: 

- osztályközösségen belüli és osztályközösségek közötti csoportbontásban, 

- szakkör, önképzőkör keretén belül, 

- sportköri foglalkozásokon, 

- speciális feladatok, projektek készítésével, 

- bekapcsolódva más iskolák által szervezett programokba,  
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- városunk programjaiba való bekapcsolódás során, a város által hirdetett versenyeken való 

részvétellel, 

- más szervezetek által szervezett felkészítőkön és versenyeken, 

- versenyekre, OSZTV versenyekre való speciális felkészítőkön, egyéb országos 

versenyekre való felkészítőkön. 

Külön figyelmet fordítunk tehetségígéreteink motiválására és kreativitásuk fejlesztésére. 

Törekszünk a hálózatos együttműködésre egyéb szervezetekkel, a szülőkkel, szakértőkkel.  

Iskolánkban „Mező Tehetségpont” rövid néven akkreditált tehetségpont működik. A tehetségpont 

természettudományi, nyelvi, testnevelési, művészeti, zenei és szakmai alhálózatból áll. 

Munkarendjét a tehetségpont működési rendje szabályozza. Tehetségpontunk iskolánkkal közösen 

kiemelt feladatként azonosítja, fejleszti és gondozza tehetségeit, biztosít a tehetségígéreteknek 

bemutatkozási lehetőséget a Témanapokon, versenyezteti helyi, megyei, körzeti és országos 

versenyen őket.  A tehetségpont nem csak műhelyfoglalkozások szervezésével, hanem pályázatok 

benyújtásával, eszközbeszerzéssel, továbbképzések szervezésével és szakmai könyvek 

beszerzésével segíti az intézmény tehetségfejlesztő munkáját. A tehetségpont vezetője az 

intézmény vezetője.  

2.6. A tanulmányok alatti vizsgák szabályai és a szóbeli felvételi vizsga 

követelményei 

 

A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán, a 

különbözeti vizsgán, valamint a pótló és javítóvizsgán nyújtott teljesítménye (a továbbiakban a 

felsorolt vizsgák együtt: tanulmányok alatti vizsga) alapján kell megállapítani. A kiskorú tanuló 

érdemjegyeiről a szülőt folyamatosan tájékoztatni kell. (A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. 

törvény 60. §, a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 

180-194. §) 

 

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

a) felmentették a foglalkozásokon való részvétel alól, 

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

vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

c) a tanköteles tanuló harminc óránál többet mulasztott igazolatlanul, és az oktatói testület 

döntése alapján osztályozó vizsgát tehet, 

Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen 

a)  a kétszázötven tanítási órát, 
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b) egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és emiatt a tanuló 

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

minősíthető, kivéve, ha az oktatói testület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen. 

 

Az oktatói testület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan 

mulasztásainak száma meghaladja a húsz foglalkozást, és az iskola eleget tett meghatározott 

értesítési kötelezettségének. Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető, 

tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első 

félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt 

minősíthető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie. 

 

 Egy osztályozó vizsga – kivéve, ha engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi 

követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget – egy adott 

tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére vonatkozik. A tanítási év lezárását 

szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni. 

 

 Osztályozó vizsgának számít a szakképző iskolában – a szakképzésre vonatkozó rendelkezések 

szerint – szervezett beszámoltató vizsga is. 

 

 Különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában tehet, amelyben a tanulmányait folytatni kívánja. 

 

 Pótló vizsgát tehet a vizsgázó, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy 

a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. A vizsgázónak fel 

nem róható ok minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek 

bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy gondatlan magatartására. Az 

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

számára megszervezhető legközelebbi időpontban a vizsgázó pótló vizsgát tegyen, ha ennek 

feltételei megteremthetők. A vizsgázó kérésére a vizsga megszakításáig a vizsgakérdésekre adott 

válaszait értékelni kell. 

 

Javítóvizsgát 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. 
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 A vizsgázó a javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, az augusztus 15-

étől augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet. Szakmai gyakorlatból akkor lehet javítóvizsgát 

tenni, ha a gyakorlati képzés szervezője azt engedélyezte. 

 

 A különbözeti és a beszámoltató vizsgákra tanévenként legalább két vizsgaidőszakot kell 

kijelölni. Javítóvizsga letételére az augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban, 

osztályozó, különbözeti és beszámoltató vizsga esetén a vizsgát megelőző három hónapon belül 

kell a vizsgaidőszakot kijelölni azzal, hogy osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év során 

bármikor szervezhet. A vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban 

tájékoztatni kell. 

 

 Tanulmányok alatti vizsgát – az e rendeletben meghatározottak szerint – független 

vizsgabizottság előtt, vagy abban a nevelési-oktatási intézményben lehet tenni, amellyel a tanuló 

jogviszonyban áll. A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. 

 

 Az iskolában tartott tanulmányok alatti vizsga esetén az igazgató, a független vizsgabizottság 

előtti vizsga esetén a kormányhivatal vezetője engedélyezheti, hogy a vizsgázó az előre 

meghatározott időponttól eltérő időben tegyen vizsgát. 

 

 Tanulmányok alatti vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell tenni. Amennyiben a 

nevelési-oktatási intézményben foglalkoztatottak végzettsége, szakképzettsége alapján erre 

lehetőség van, a vizsgabizottságba legalább két olyan oktatót kell jelölni, aki jogosult az adott 

tantárgy tanítására. 

 

 A tanulmányok alatti vizsga követelményeit, részeit, így különösen az írásbeli, a szóbeli, a 

gyakorlati vizsgarészeket, az értékelés szabályait az iskola Szakmai programjában kell 

meghatározni. A tanulmányok alatti vizsga – ha azt az intézményben szervezik – 

vizsgabizottságának elnökét és tagjait az intézményvezető, a független vizsgabizottság elnökét és 

tagjait a területileg illetékes kormányhivatal bízza meg. 

 

 A tanulmányok alatti vizsga vizsgabizottságának elnöke felel a vizsga szakszerű és jogszerű 

megtartásáért, ennek keretében 

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

letételéhez előírt feltételeket, továbbá szükség esetén kezdeményezi a szabálytalanul vizsgázni 

szándékozók kizárását, 
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b) vezeti a szóbeli vizsgákat és a vizsgabizottság értekezleteit, 

c) átvizsgálja a vizsgával kapcsolatos iratokat, a szabályzatban foglaltak szerint aláírja a vizsga 

iratait, 

d) a vizsgabizottság értekezletein véleményeltérés esetén szavazást rendel el. 

 

 A vizsgabizottsági elnök feladatainak ellátásába a vizsgabizottság tagjait bevonhatja. A kérdező 

tanár csak az lehet, aki a vizsga tárgya szerinti tantárgyat taníthatja. 

 

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

vizsga jogszerű előkészítéséért és zavartalan lebonyolítása feltételeinek megteremtéséért. Az 

igazgató e feladata ellátása során: 

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

amelyet a helyben meghatározott szabályok nem utalnak más jogkörébe, 

b) írásban kiadja az előírt megbízásokat, szükség esetén gondoskodik a helyettesítésről, 

c) ellenőrzi a vizsgáztatás rendjének megtartását, 

d) minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a vizsgát szabályosan, 

pontosan meg lehessen kezdeni és be lehessen fejezni. 

 

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

 

 Az írásbeli vizsgára vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a gyakorlati vizsgára, 

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

a vizsgáztató oktató által értékelhetően, – így különösen rajz, műszaki rajz, festmény, 

számítástechnikai program formájában – kell elkészíteni. 

 

 Az írásbeli vizsgán a vizsgateremben az ülésrendet a vizsga kezdetekor a vizsgáztató oktató úgy 

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

 

 A vizsga kezdetekor a vizsgabizottság elnöke a vizsgáztató oktató jelenlétében megállapítja a 

jelenlévők személyazonosságát, ismerteti az írásbeli vizsga szabályait, majd kihirdeti az írásbeli 

tételeket. A vizsgázóknak a feladat elkészítéséhez segítség nem adható. 

 

 Az írásbeli vizsgán kizárólag a vizsgaszervező intézmény bélyegzőjével ellátott lapon, 

feladatlapokon, tétellapokon (a továbbiakban együtt: feladatlap) lehet dolgozni. A rajzokat 
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ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát tintával kell elkészíteni. A feladatlap előírhatja 

számológép, számítógép használatát, amelyet a vizsgaszervező intézménynek kell biztosítania. 

 

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

segédeszközökről az iskola gondoskodik, azokat a vizsgázók egymás között nem cserélhetik. 

 

 A vizsgázó az írásbeli válaszok kidolgozásának megkezdése előtt mindegyik átvett feladatlapon 

feltünteti a nevét, a vizsganap dátumát, a tantárgy megnevezését. Vázlatot, jegyzetet csak ezeken a 

lapokon lehet készíteni. 

 

 A vizsgázó számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló maximális idő 

tantárgyanként hatvan perc. 

 

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

vizsgázó számára rendelkezésre álló időt meg kell növelni. 

 

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

szakértői bizottság szakvéleményével megalapozott kérésére, az intézményvezető engedélye 

alapján 

a) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

vizsgázó számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt legfeljebb 

harminc perccel meg kell növelni, 

b) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

vizsgázó számára lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott 

segédeszközt használja, 

c) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

vizsgázó írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet, 

d) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

vizsgázó a szóbeli vizsgát írásban teheti le. 

 

 Ha a vizsgázó az igazgató engedélye alapján a szóbeli vizsgát írásban teszi le, a vizsgatétel 

kihúzása után külön helyiségben, vizsgáztató oktató mellett készíti el dolgozatát. A dolgozat 

elkészítésére harminc percet kell biztosítani. A dolgozatot a vizsgázó vagy a vizsgázó kérésére a 

vizsgáztató oktató felolvassa. 
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 Egy vizsganapon egy vizsgázó vonatkozásában legfeljebb három írásbeli vizsgát lehet megtartani. 

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

biztosítani. A pótló vizsga – szükség esetén újabb pihenőidő beiktatásával – harmadik vizsgaként 

is megszervezhető. 

 

 Ha a vizsgáztató oktató az írásbeli vizsgán szabálytalanságot észlel, elveszi a vizsgázó 

feladatlapját, ráírja, hogy milyen szabálytalanságot észlelt, továbbá az elvétel pontos idejét, aláírja 

és visszaadja a vizsgázónak, aki folytathatja az írásbeli vizsgát. A vizsgáztató oktató a 

szabálytalanság tényét és a megtett intézkedést írásban jelenti az iskola igazgatójának, aki az 

írásbeli vizsga befejezését követően haladéktalanul kivizsgálja a szabálytalanság elkövetésével 

kapcsolatos bejelentést. Az iskola igazgatója a megállapításait részletes jegyzőkönyvbe foglalja, 

amelynek tartalmaznia kell a vizsgázó és a vizsgáztató oktató nyilatkozatát, az esemény leírását, 

továbbá minden olyan tényt, adatot, információt, amely lehetővé teszi a szabálytalanság 

elkövetésének kivizsgálását. A jegyzőkönyvet a vizsgáztató oktató, az iskola igazgatója és a 

vizsgázó írja alá. A vizsgázó különvéleményét a jegyzőkönyvre rávezetheti. 

 

 Az iskola igazgatója az írásbeli vizsga folyamán készített jegyzőkönyveket és a feladatlapokat – 

az üres és a piszkozatokat tartalmazó feladatlapokkal együtt – a kidolgozási idő lejártával átveszi a 

vizsgáztató oktatóktól. A jegyzőkönyveket aláírásával – az időpont feltüntetésével – lezárja és a 

vizsgairatokhoz mellékeli. 

 

 Az írásbeli vizsga feladatlapjait a vizsgáztató oktató kijavítja, a hibákat, tévedéseket a vizsgázó 

által használt tintától jól megkülönböztethető színű tintával megjelöli, röviden értékeli a 

vizsgakérdésekre adott megoldásokat. 

 

 Ha a vizsgáztató oktató a feladatlapok javítása során arra a feltételezésre jut, hogy a vizsgázó meg 

nem engedett segédeszközt használt, segítséget vett igénybe, megállapítását rávezeti a 

feladatlapra, és értesíti az iskola igazgatóját. 

 

 Ha a vizsgázó a vizsga során szabálytalanságot követett el, az iskola igazgatójából és két másik – 

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

súlyosságának mérlegeli, és 

a) a vizsgakérdésre adott megoldást részben vagy egészben érvénytelennek nyilvánítja, és az 

érvénytelen rész figyelmen kívül hagyásával értékeli a vizsgán nyújtott teljesítményt, 

b) az adott tantárgyból – ha az nem javítóvizsga – a vizsgázót javítóvizsgára utasítja, vagy 
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c) amennyiben a vizsga javítóvizsgaként került megszervezésre, a vizsgát vagy 

eredménytelennek nyilvánítja, vagy az a) pontban foglaltak szerint értékeli a vizsgázó 

teljesítményét. 

 

 A szabálytalansággal összefüggésben hozott döntést és annak indokait határozatba kell foglalni. 

 

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

vizsgateremben egyidejűleg legfeljebb hat vizsgázó tartózkodhat. 

 

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

időpontban az a vizsgacsoport megkezdi a vizsgát, amelybe beosztották. 

 

 A szóbeli vizsgán a vizsgázó tantárgyanként húz tételt vagy kifejtendő feladatot, és – amennyiben 

szükséges – kiválasztja a tétel kifejtéséhez szükséges segédeszközt. Az egyes tantárgyak szóbeli 

vizsgáihoz szükséges segédeszközökről a vizsgáztató tanár gondoskodik. 

 

 Minden vizsgázónak tantárgyanként legalább harminc perc felkészülési időt kell biztosítani a 

szóbeli feleletet megelőzően. A felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet készíthet, de gondolatait 

szabad előadásban kell elmondania. Egy-egy tantárgyból egy vizsgázó esetében a feleltetés 

időtartama tizenöt percnél nem lehet több. 

 

 A vizsgázók a vizsgateremben egymással nem beszélgethetnek, egymást nem segíthetik. A 

tételben szereplő kérdések megoldásának sorrendjét a vizsgázó határozza meg. 

 

 A vizsgázó segítség nélkül, önállóan felel, de ha önálló feleletét önhibájából nem tudja folytatni 

vagy a vizsgatétel kifejtése során súlyos tárgyi, logikai hibát vét, a vizsgabizottság tagjaitól 

segítséget kaphat. 

 

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

meggyőződtek arról, hogy a vizsgázó a tétel kifejtését befejezte, vagy a tétel kifejtése során önálló 

feleletét önhibájából nem tudta folytatni vagy a vizsgatétel kifejtése során súlyos tárgyi, logikai 

hibát vétett. A vizsgázó a tétel kifejtése során akkor szakítható félbe, ha súlyos tárgyi, logikai 

hibát vétett, vagy a rendelkezésre álló idő letelt. 
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 Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagában teljes tájékozatlanságot árul el, azaz feleletének értékelése 

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

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

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

 

Ha a vizsgázó a feleletet befejezte, a következő tantárgyból történő tételhúzás előtt legalább 

tizenöt perc pihenőidőt kell számára biztosítani, amely alatt a vizsgahelyiséget elhagyhatja. 

 

 Amikor a vizsgázó befejezte a tétel kifejtését, a vizsgabizottság elnöke rávezeti a javasolt 

értékelést a vizsgajegyzőkönyvre. 

 

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

szakértői bizottsági szakvéleménnyel megalapozott kérésére, az igazgató engedélye alapján 

a) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

vizsgázó számára harminc perc gondolkodási időt legfeljebb tíz perccel meg kell növelni, 

b) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

vizsgázó a szóbeli vizsgát írásban teheti le, 

c) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

vizsgázó írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet. 

 

 Ha a vizsgázónak az igazgató engedélye alapján engedélyezték, hogy az írásbeli vizsga helyett 

szóbeli vizsgát tegyen vagy a szóbeli vizsgát írásban tegye le, és a vizsga írásbeli és szóbeli 

vizsgarészekből áll, két vizsgatételt kell húznia, és az engedélynek megfelelő tételeket kell 

kifejtenie. A felkészüléshez és a tétel kifejtéséhez rendelkezésre álló időt tételenként kell 

számítani. A vizsgázó kérésére a második tétel kifejtése előtt legfeljebb tíz perc pihenőidőt kell 

adni, amely alatt a vizsgázó a vizsgahelyiséget elhagyhatja. 

 

 Ha a szóbeli vizsgán a vizsgázó szabálytalanságot követ el, vagy a vizsga rendjét zavarja, a 

vizsgabizottság elnöke figyelmezteti a vizsgázót, hogy a szóbeli vizsgát befejezheti ugyan, de ha 

szabálytalanság elkövetését, a vizsga rendjének megzavarását a vizsgabizottság megállapítja, az 

elért eredményt megsemmisítheti. A figyelmeztetést a vizsga jegyzőkönyvében fel kell tüntetni. 

 

 A szóbeli vizsgán és a gyakorlati vizsgán elkövetett szabálytalanság esetében az igazgató az 

írásbeli vizsga erre vonatkozó rendelkezéseit alkalmazza. 
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 A gyakorlati vizsgarész szabályait akkor kell alkalmazni, ha a tantárgy helyi tantervben 

meghatározott követelményei eltérő rendelkezést nem állapítanak meg. 

 

 A gyakorlati vizsgafeladatokat – legkésőbb a vizsgát megelőző két hónappal – az iskola 

igazgatója hagyja jóvá. 

 

 A gyakorlati vizsgarészt akkor lehet megkezdeni, ha a vizsgabizottság elnöke meggyőződött a 

vizsgafeladatok elvégzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek meglétéről. 

 

 A gyakorlati vizsgarész megkezdése előtt a vizsgázókat tájékoztatni kell a gyakorlati vizsgarész 

rendjéről és a vizsgával kapcsolatos egyéb tudnivalókról, továbbá a gyakorlati vizsgarész helyére 

és a munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi előírásokról. 

 

 A gyakorlati vizsgafeladatok végrehajtásához a vizsgázónak az adott tantárgynál helyben 

meghatározott idő áll a rendelkezésére. Ebbe az időbe a vizsgafeladatok ismertetésének ideje nem 

számít bele. A gyakorlati vizsgarész végrehajtásához rendelkezésre álló idő feladatok szerinti 

megosztására vonatkozóan a vizsgafeladatok leírása tartalmazhat rendelkezéseket. Nem 

számítható be a vizsgafeladatok végrehajtására rendelkezésre álló időbe a vizsgázónak fel nem 

róható okból kieső idő. 

 

 A gyakorlati vizsgarészt – a vizsgafeladatok számától függetlenül – egy érdemjeggyel kell 

értékelni. Az értékelésben fel kell tüntetni a vizsgázó nevét, születési helyét és idejét, a tanszak 

megnevezését, a vizsgamunka tárgyát, a végzett munka értékelését és a javasolt osztályzatot. Az 

értékelést a gyakorlati oktatást végző szaktanár írja alá. 

 

 A vizsgázó gyakorlati vizsgarészre kapott érdemjegyét a vizsgamunkára, a vizsga helyszínén 

készített önálló gyakorlati alkotásra vagy a vizsga helyszínén bemutatott gyakorlatra kapott 

osztályzatok alapján kell meghatározni. 

 

 A független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgát a szakképzési 

államigazgatási szerv szervezi.  

 

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

harmincadik napig jelentheti be, ha osztályzatának megállapítása céljából független 

vizsgabizottság előtt kíván számot adni tudásáról. A bejelentésben meg kell jelölni, hogy milyen 
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tantárgyból kíván vizsgát tenni. Az iskola igazgatója a bejelentést nyolc napon belül továbbítja a 

szakképzési államigazgatási szerv felé, amely 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 szakképzési 

államigazgatási szervnek. 

 

 A szakképzési államigazgatási szerv által szervezett független vizsgabizottságnak nem lehet tagja 

az az oktató, akinek a vizsgázó hozzátartozója, továbbá aki abban az iskolában tanít, amellyel a 

vizsgázó tanulói jogviszonyban áll. 

 

 A tanuló félévi osztályzatáról a szülőt az értesítőben (az ellenőrzőben) kiállított félévi értesítőben 

kell tájékoztatni. 

 

 Ha a tantárgy oktatása félévkor fejeződik be, a tanuló osztályzatát az év végi bizonyítványban is 

fel kell tüntetni. 

 

 Ha a sajátos nevelési igényű tanulók nevelését, oktatását ellátó iskola helyi tanterve, szakmai 

programja az évfolyam követelményének teljesítéséhez egy tanítási évnél hosszabb időt határoz 

meg, a félévi osztályzatot a megnövelt tanítási idő felénél, az év végi osztályzatot pedig a tanítási 

idő végén kell megállapítani. 

 

 Ha a tanuló egy vagy több tantárgy több évfolyamra megállapított követelményeit egy tanévben 

teljesíti, osztályzatait minden érintett évfolyamra meg kell állapítani. Ha a tanuló több iskolai 

évfolyam valamennyi követelményét teljesíti, az osztályzatokat valamennyi elvégzett évfolyam 

bizonyítványába be kell jegyezni. Ha a tanuló nem teljesíti az iskolai évfolyam valamennyi 

követelményét, az egyes tantárgyak osztályzatát a törzslapján valamennyi elvégzett évfolyamon 

fel kell tüntetni, és a vizsga évében, ezt követően az adott évben kiállításra kerülő év végi 

bizonyítványba be kell írni.  

 

 Ha a tanuló független vizsgabizottság előtt vagy vendégtanulóként ad számot tudásáról, a 

vizsgáztató intézmény a tanuló osztályzatáról a törzslapon történő bejegyzés céljából három napon 

belül írásban értesíti azt az iskolát, amelyikkel a tanuló tanulói jogviszonyban áll. A tanuló 
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magasabb évfolyamra lépéséről – figyelembe véve a független vizsgabizottság által adott vagy a 

vendégtanulóként szerzett osztályzatot – az az iskola dönt, amellyel a tanuló tanulói 

jogviszonyban áll. 

 

 Ha a tanuló valamely tantárgyból előrehozott érettségi vizsgát tett, ezáltal az adott tantárgy 

tanulmányi követelményeit teljesítette. Az iskola magasabb évfolyamán vagy évismétlés esetén a 

nagykorú tanuló, illetve kiskorú tanuló esetén a gondviselő kérelmére a tanuló a tanórák látogatása 

alól felmenthető e tantárgy esetén. 

 

Ha a tanuló a tanulmányi kötelezettségének egyéni tanulmányi rendben tesz eleget, egyénileg 

készül fel. A kiskorú tanuló egyéni tanulmányi rendben történő felkészüléséről a kiskorú tanuló 

törvényes képviselője gondoskodik. Az egyéni munkarendben tanuló magatartását és szorgalmát 

nem kell minősíteni, de félévi és tanév végi osztályzatainak megállapításához az iskolában 

osztályozó vizsgát kell tennie valamennyi tantárgyból az iskola szakmai programjában foglaltak 

szerint; 

 

 Ha a tanuló nem teljesítette az évfolyamra előírt tanulmányi követelményeket, tanulmányait az 

évfolyam megismétlésével folytathatja. Az évfolyam megismétlésével folytathatja tanulmányait az 

a tanuló is, akit fegyelmi büntetésként az adott iskolában eltiltottak a tanév folytatásától. 

 

 Ha a tanuló a következő tanév kezdetéig azért nem tett eleget a tanulmányi követelményeknek, 

mert az előírt vizsga letételére az oktatói testülettől halasztást kapott, az engedélyezett határidő 

lejártáig tanulmányait felsőbb évfolyamon folytathatja. 

 

A felsoroltakon kívül iskolánkban a következő tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük meg: 

 

Belső vizsga: idegen nyelv tantárgyból szervezzük a 10. és 12. évfolyamon. 

 

Próba érettségi vizsga: a szakgimnáziumi/technikumi osztályok tanulói számára az érettségi 

vizsgatárgyakból a tanév során március-április hónapban írásbeli és /vagy szóbeli vizsgát tartunk. 

 

Felvételi vizsga: sem szóbeli sem írásbeli vizsgát nem szervez iskolánk. A felvételi eljárás során 

az általános iskola 7. évfolyam tanév végi és a 8. évfolyam félévi eredményeinek alapján 

rangsoroljuk a jelentkező tanulókat. 
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Ágazati alapvizsga (A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 74. §, a szakképzésről szóló 

törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 222-223. §): 

A szakképző intézményben a szakirányú oktatást megelőzően ágazati alapoktatás folyik. Az 

ágazati alapoktatás magában foglalja az adott ágazat közös szakmai tartalmait a képzési és 

kimeneti követelményekben meghatározottak szerint.   

Az ágazati alapoktatást a szakképző intézményben kell megszervezni.  

Az ágazati alapoktatás ágazati alapvizsgával zárul.  

Az ágazati alapoktatást  

a) a technikum kilencedik és tizedik évfolyamán és a szakképző iskola kilencedik évfolyamán, b) 

érettségi végzettséggel kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítésben a szakmai oktatás első 

félévében kell megszervezni.  

A tanuló a sikeres ágazati alapvizsgát követően a szakképző intézményben külön felvételi eljárás 

nélkül folytathatja tanulmányait azzal, hogy az általa választott szakmáról az ágazati alapoktatás 

során az igazgató által meghatározott időszakon belül kell nyilatkoznia. 

 

Az alkalmassági vizsga szabályai (A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. 

(II. 7.) Korm. rendelet 153. §): 

Egészségügyi alkalmasság: annak az orvosi szakvéleményre alapozott megállapítása, hogy a 

szakképzésbe bekapcsolódni szándékozó személy testi adottságai, egészségi és pszichikai 

állapota alapján képes önmaga és mások veszélyeztetése nélkül a választott szakma szerinti 

tevékenység, foglalkozás gyakorlására és a szakmai vizsgára való felkészülésre. 

A szakképző intézménybe csak olyan tanulót lehet felvenni vagy átvenni, aki az általa 

választott szakmára vonatkozóan a képzési és kimeneti követelményekben előírt egészségügyi 

alkalmassági, továbbá a pályaalkalmassági követelményeknek megfelel, és ez alapján 

előreláthatóan nincs akadálya a szakmai vizsgára bocsátásnak. 

 

2.7. A tanuló, a kiskorú tanuló törvényes képviselője, az oktató és a szakképző 

intézmény partnerei kapcsolattartásának formái 

 

A szülőkkel való kapcsolattartás fontos az iskola életében, tanulóink motiválása, munkájának 

ellenőrzése, a nevelési célok megvalósítása érdekében. Az intézmény közösségi programokat 

szervez. A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek a közösségfejlesztésben. 

Bevonjuk a tanulókat a szülőket és az intézmény alkalmazottait a szervezeti és tanulási kultúrát 

fejlesztő intézkedések meghozatalába. A tanulók közötti, valamint a tanulók és az oktatók közötti 

kapcsolatok jók. 
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A szülő joga, hogy megismerje az iskola nevelési illetve szakmai programját, házirendjét, 

SZMSZ-ét tájékoztatásban részesüljön az abban foglaltakról, gyermeke fejlődéséről, 

magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást, 

neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon. 

A szülők és a tanárok illetve a diákok érdekeit egyaránt szolgálja a lehető legteljesebb mértékű 

tájékoztatás, a korrekt információáramlás. A továbbiakban is nagy hangsúlyt kívánunk fektetni a 

szülők tájékoztatására. Ennek elsődleges eszköze terveink szerint a KRÉTA rendszer lenne, de 

egyéb csatornákon is tájékoztatjuk a szülőket, pl.: az ellenőrző, a levél, a telefon, az E-mail, a 

facebook, stb., valamint a személyes találkozás. 

KRÉTA rendszer 

Ezen keresztül a szülő naprakészen tájékozódhat gyermeke előmeneteléről, fegyelmi 

helyzetéről, ill. az osztályfőnökkel kommunikálhat egyéb kérdésekben is. 

 

Ellenőrző 

Az ellenőrző a szülő tájékoztatását szolgálja, egyben hivatalos dokumentum, amelybe az 

érdemjegyek és a hiányzások kerülnek bejegyzésre. 

Szükség esetén az osztályfőnök külön értesíti a szülőket a gyermeke tanulási vagy magatartási 

problémákról, az ellenőrzőn keresztül. 

 

Telefonos kapcsolat 

Oktatóink egy része személyes mobiltelefonján is módot ad a szülőknek a kapcsolattartásra. 

 

Internetes, e-mail-es kapcsolat 

Iskolánk e-mail címe nyilvános, az érdeklődő szülők ezen is elérhetnek bennünket. 

Szülői értekezlet 

Minden félévben egyszer szülői értekezletet tartunk, ahol az osztályfőnökök tájékoztatják a 

szülőket az iskolai programokról, az adott osztály aktuális problémáiról.  

Facebook 

Szinte minden osztálynak van külön zárt csoportja, amelyeken keresztül az osztályfőnökkel 

kommunikálnak, de itt a szülők is elérhetik az osztályfőnököt. 

Fogadóóra 

Az osztályfőnökök, oktatók előre egyeztetett időpontban lehetőséget adnak a személyes 

találkozásokra.  
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A szülők és az oktatók együttműködése 

• Az oktatók munkájuk során együttműködnek a szülőkkel a tanulók személyiségének 

fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában.  

• Az oktató a tanulókat, az osztályfőnököt és a szülőket az őket érintő kérdésekről 

rendszeresen tájékoztatja; a szülőket figyelmezteti, ha gyermekük jogainak megóvása vagy 

fejlődésének elősegítése érdekében intézkedéseket tart szükségesnek.  

• Az érdemjegyekről, hiányzásokról, a tanulók évközi teljesítményéről az ellenőrzőn és az 

elektronikus naplón keresztül tájékoztatja a szülőket.  

• A kapcsolattartás állandó keretei a szaktanári fogadóórák. Emellett - egyedi esetekben, a 

probléma jellegétől függően - az iskola igazgatója, az osztályfőnök, a szaktanár és a szülők 

felveszik a kapcsolatot egymással a gyermek segítése, a probléma megoldása érdekében.  

Az iskola és a szülők kapcsolattartásának formái 

1. Az osztályok szülői értekezlete, melynek feladata a szülők és az oktatók közötti folyamatos 

együttműködés kialakítása, a szülők tájékoztatása évente legalább 2 alkalommal:  

• az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről;  

• az országos és helyi közoktatás-politika alakulásáról, változásairól;  

• a helyi tanterv követelményeiről;  

• az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról;  

• a diák osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről;  

• az  iskolai  és az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményéről, problémáiról; 

• az éppen aktuális feladatok megvitatása;  

• a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása. 

 

2. A fogadóóra, mely a szülők és a szaktanárok személyes találkozása, illetve ezen keresztül 

egy-egy tanuló egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal. Évente 2 alkalommal. 

 

3. Tájékoztatás az ellenőrző könyvön keresztül  

Ettől a tanévtől a diákok nyilatkozhattak, hogy hagyományos vagy elektronikus ellenőrzőben 

kérik az értesítéseket. 
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A szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával összefüggő 

eseményekről, a mulasztásokról, illetve a különböző iskolai vagy osztályszintű programokról, 

szülői értekezletekről és fogadóórákról. A tanulói hiányzások igazolása is ebben történik.  

Az ellenőrző könyvbe az érdemjegyeket a diákok írják be, amit a szülő havonta köteles 

kézjegyével ellátni. Az osztályfőnök kéthavonta ellenőrzi, hogy a beírtak szinkronban vannak-e az 

osztálynaplóval, illetve a szülői aláírások megtörténtek-e. A munkatervben rögzített időpontig 

félév és év vége előtt az osztályfőnök írásban tájékoztatja a gyenge teljesítmény várható 

következményéről a szülőket. 

 

4. Családlátogatás  

A fiatalok családi hátterének, körülményeinek megismerése a cél, illetve a tanácsadás. 

Különösen fontosnak tartjuk a hátrányos helyzetű, problémás fiatalok családjánál tett 

látogatásokat. 

 

5. Alkalmankénti megbeszélések  

Oktatóink a szorosabb együttműködés érdekében készek a rögzített fogadóórán kívül is - 

előzetes egyeztetés után - a szülők rendelkezésére állni. 

 

6. Írásos értesítés – a tanuló hiányzásáról, igazolatlan óráiról, tanulmányi vagy magatartási 

problémáiról, illetve egyéb információkról. A 20/2012. EMMI rendelet 50.§-a értelmében a 

tanköteles tanuló kivételével megszűnik a tanulói jogviszonya annak, aki egy tanítási éven 

belül igazolatlanul harminc tanítási óránál többet mulaszt, feltéve, hogy az iskola a 

tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt legalább két alkalommal írásban figyelmeztette az 

igazolatlan mulasztás következményeire. A gyakorlati képzés esetén az igazolatlan mulasztás 

jogkövetkezményeire a szakképzésről szóló törvény vonatkozó rendelkezéseit is alkalmazni 

kell. A tanulói jogviszony megszűnéséről az iskola írásban értesíti a tanulót, önálló 

jövedelemmel nem rendelkező és a szülővel közös háztartásban élő nagykorú tanuló esetén a 

szülőt is, kiskorú tanuló esetén a szülőt.  

7.  Igazgatói tájékoztató a következő évi beiskolázásról - nyílt nap 

Minden év november-december hónapban tájékoztatja az intézmény vezetője az érdeklődő 

diákokat és szülőket a következő évben induló osztályokról és a felvételi követelményekről.  

 

8. Évnyitó, évzáró  
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Az igazgató tájékoztatja a megjelent szülőket, tanulókat a tanév feladatairól, eseményeiről, 

eredményeiről. 

A szülői értekezletek, fórumok, fogadóórák időpontját az iskolai munkaterv évenként határozza 

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

választott tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, oktatói testületével vagy a 

szülői munkaközösséggel. 

 

 

Az együttműködések további lehetőségei: 

• a szülők bevonása az iskolai kirándulásokba, rendezvényekbe, foglalkozásokba, 

osztályfőnöki órák tartásába (pl.: egészségügyi témában egészségügyi végzettségűek, 

bűnmegelőzési témában rendőr);  

• közös kulturális vagy egyéb rendezvények szervezése szülők és oktatók részvételével;  

• nevelési problémák megoldásának segítése;  

• aktív részvétel az iskolai rendezvényeken, az iskola támogatása;  

• közös megoldások keresése, érdeklődő, segítő hozzáállás;  

• felmérések alapján szerzett szülői igényeknek való megfelelés a tervezés, ill. a folyamat 

során.  

A szülői szervezet 

Az Szkt. 127(7) szerint szeptember 1-én megszűnnek a szülői szervezetek, amelyeket képzési 

tanáccsá lehet átalakítani. 

101. § szerint a szakképző intézményben: 

a) a tanulók jogainak érvényesítése és kötelességük teljesítésének elősegítése érdekében, 

b) a nevelő-oktató munka támogatása, 

c) az oktatói testület, a tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek és kiskorú tanuló 

esetében a kiskorú tanulók törvényes képviselői, a fenntartó, továbbá a szakképző intézmény 

működésében érdekelt más szervezetek együttműködésének előmozdítása, és 

d) a helyi közösségek érdekeinek képviselete céljából a Kormány rendeletében meghatározott 

tagokból álló, a szakképző intézmény működését, munkáját érintő kérdésekben véleményező és 

javaslattevő testületként működő képzési tanács hozható létre. 
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Szkr. 323. § (1) A képzési tanács figyelemmel kíséri a tanulói jogok érvényesülését, a nevelő és 

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

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

képviselője tanácskozási joggal részt vehet az oktatói testület értekezletein. 

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

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

programjának, szervezeti és működési szabályzatának és házirendjének elfogadása és módosítása 

előtt. 

324. § (1) A képzési tanácsot létre kell hozni, ha a kiskorú tanulók törvényes képviselői, a 

tanulók vagy az oktatói testület közül legalább kettőnek a képviselői kezdeményezik. 

(2) Az igazgató a kezdeményezéstől számított harminc napon belül a képzési tanács 

munkájában részt vevő érdekeltek által delegált, azonos számú képviselőből álló bizottságot hoz 

létre a képzési tanács megalakításának előkészítéséhez. 

325. § (1) A képzési tanácsba 

a) a szülők képviselőit a szakképző intézmény tanulóinak törvényes képviselői, 

b) a tanulók képviselőit a szakképző intézmény diákönkormányzatának tagjai, 

diákönkormányzat hiányában a szakképző intézménybe járó tanulók, 

c) az oktatói testület képviselőit az oktatói testület tagjai, 

választják. A képzési tanácsba a tanulók törvényes képviselői, a tanulók és az oktatói testület 

azonos számú képviselőt választhatnak. 

(2) A képzési tanácsba delegálhat 

a) egy képviselőt a fenntartó, és 

b) összesen egy képviselőt a szakképző intézmény székhelye szerinti 

ba) települési önkormányzat és más gazdálkodó szervezetek, 

bb) nemzetiségi önkormányzatok, 

bc) egyházi jogi személyek, 

bd) területileg illetékes gazdasági kamarák és 

be) civil szervezetek. 

 

A diákok és az oktatók együttműködése  

A diákokat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola 

igazgatója, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják. A tanulók 

kérdéseiket, véleményeiket szóban vagy írásban, egyénileg, illetve választott képviselőik útján 

közölhetik az iskola igazgatójával, az oktatói testülettel, az oktatókkal.  
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• A DÖK - a diákönkormányzatnak 3 fős vezetőtestülete van, és egy támogató tanár. A 

diákönkormányzatot támogató tanár folyamatosan, személyesen, a diákönkormányzat 

faliújságán és iskolarádión keresztül tartja a kapcsolatot a diákokkal.  

• Tájékoztatás az ellenőrző könyvön vagy a KRÉTA rendszeren keresztül. A tanulót és a 

tanuló szüleit a diák fejlődéséről, egyéni haladásáról az oktatók folyamatosan 

tájékoztatják. A munkatervben rögzített időpontig félév és év vége előtt az osztályfőnök 

írásban tájékoztatja a gyenge teljesítmény várható következményéről a szülőket.  

• Osztályfőnöki órák- az osztályfőnök folyamatosan tájékoztatja a diákokat minden őket 

érintő eseményről.  

• Évnyitó, évzáró - Az igazgató tájékoztatja a diákokat a tanév feladatairól, eseményeiről, 

eredményeiről.  

• Ismertetők és az elektronikus napló útján. 

• Hirdetések iskolarádión keresztül. Napi rendszerességgel tájékoztatja a diákokat az iskolai 

eseményekről, eredményekről.  

• Iskolagyűlés - évenként tartott fórum, melyen az iskola igazgatója, a DÖK munkáját 

támogató oktató, és az ISK vezetője beszámol az elmúlt év diákokat érintő eseményeiről, 

és az új tanév feladatairól. A diákok előadhatják problémáikat, javaslataikat 

osztályképviselőik útján vagy személyesen.  

• Az intézmény honlapján keresztül. 

 

Az iskolai oktatók és kollégiumi pedagógusok együttműködése  

Iskolánknak saját kollégiuma van, igy a nevelőtanárok egyszerűen tudnak tájékozódni a tanulók 

magatartásáról és tanulmányi helyzetéről.  

A kollégium az iskola szakmai programját figyelembe véve készíti el a pedagógiai programját. 

A tanulók problémáinak közös megoldására törekszünk, és szakmai véleménycserét folytatunk 

nevelési-oktatási kérdésekben. Véleményüket figyelembe vesszük a tanulók értékelése során. A 

nevelőtanárok rendszeresen részt vesznek rendezvényeinken (pl. szalagavató, ballagás).  

Külső gyakorlati helyekkel, cégekkel és a kamarával történő kapcsolattartás 

A folyamatos kapcsolattartás érdekében kommunikációs eszközöket, csatornákat működtet az 

intézmény. Arra törekszünk, hogy intézményünk szakmai profilja tekintetében a térség elismert 

nevelési – oktatási-képzési intézménye legyen, amely kielégíti a helyi munkaerőigényeket, 

amelyre a munkáltatók, és a munkaerőpiac egyéb szervezetei megbízható partnerként 
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tekintenek. Az intézmény működését a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a partnerek 

bevonásával elkészített intézményi szabályzatok alapján szervezzük. 

Az intézmény együttműködik a működési területén a többi szakképzést folytató 

intézménnyel a képzési kínálat felülvizsgálatában, összehangolásában és a duális szakképzés 

feltételeinek biztosításában. Az intézmény részt vesz a partnerek képviselőivel és a partnereket 

képviselő szervezetekkel (pl. kamara, gyakorlati képzést folytató gazdálkodó szervezetek, 

végzetteket alkalmazó munkaadók) történő kapcsolattartásban. Az iskola vezetése hatékonyan 

együttműködik a fenntartóval az emberi, pénzügyi és tárgyi erőforrások biztosítása érdekében. 

Az intézmény fontosnak tartja a külső partnerekre vonatkozó kapcsolati rendszerét, ezért azt 

megtervezi, kialakítja, működteti, értékeli és fejleszti. A partnerekkel kialakított 

kapcsolatrendszeren keresztül felméri a partnerek igényeit, elégedettségét, és befogadja innovatív 

ötleteiket. 

 

2.8. A felvétel és az átvétel helyi szabályai 

 

Az induló évfolyamok esetében a felvételi eljárás során:  

- a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény, (Szkt.) 

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

-a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,(Nkt.) 

- és a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásai szerint kell eljárni. (EMMI.) 

Szkr. 148. § (1) Az általános iskolai tanulónak a szakképző intézménybe általános vagy 

rendkívüli felvételi eljárás keretében történő felvételére a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 26-

44. §-át kell alkalmazni a (2) bekezdésben és a 149-153. §-ban meghatározott eltérésekkel. 

Az Szkt 53. § (1) szerint a szakképzésben 

a) a tanuló tanulói jogviszonyban, 

b) a képzésben részt vevő személy felnőttképzési jogviszonyban áll.  

A tanulói jogviszony a szakképző intézmény és a tanuló között, a felnőttképzési jogviszony a 

szakképző intézmény, illetve a felnőttképző és a képzésben részt vevő személy között jön létre. A 

tanulói jogviszonyra az 54-72. §-t, a felnőttképzési jogviszonyra az Fktv.-t kell alkalmazni. 
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(2) Tanulói jogviszony tanköteles kiskorúval, továbbá a nappali rendszerű szakmai 

oktatásban részt vevő tanulóval hozható létre annak a tanévnek az utolsó napjáig, amelyikben a 

tanuló a huszonötödik életévét betölti. A szakképző intézmény tanulójának tankötelezettségére az 

Nkt.-t kell alkalmazni. 

Felnőttképzési jogviszonyban lévő személlyel felnőttképzési szerződést kell kötni. 

 

Az Nkt. 50. § (1)  szerint a tanuló - beleértve az egyéni munkarenddel rendelkezőt is - az 

iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. 

A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről vagy átvételről az iskola 

igazgatója dönt.  

A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre, a tanulót a tanulói jogviszonyon alapuló jogok 

és kötelességek ettől az időponttól kezdve illetik meg és terhelik. Jogszabály és a házirend egyes 

jogok gyakorlását az első tanév megkezdéséhez kötheti. 

 

A tanulói jogviszony tehát felvétel vagy átvétel útján jöhet létre. Mindkettőről – jelentkezés, 

illetve írásbeli kérelem alapján - az igazgató dönt az érvényes jogszabályok figyelembevételével. 

A tanulói jogviszony a beiratkozás napjával kezdődik, amelyről a felvételt nyert tanuló és szülője 

írásban értesítést kap.  

 

A 9. évfolyamra az a tanköteles korú fiatal nyerhet felvételt, aki az 1-8. osztályt eredményesen 

elvégzi, és az iskola által támasztott felvételi követelményeknek – melyeket a központilag évente 

megjelentetett Felvételi tájékoztató részletesen közöl – megfelel. Az adminisztratív formai 

feltételek a mindenkori érvényes előírásnak megfelelőek. A felvételi eljárást (adminisztratív 

feltételek, fellebbezési lehetőségek, eljárások és határidők) a tanév rendjére vonatkozó miniszteri 

rendelet tartalmazza. 

Az Nkt. 91. § (1) szerint magyar állampolgár engedély nélkül folytathat tanulmányokat 

külföldön és tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti. 

Magyarországon élő magyar állampolgár a tankötelezettségét egyéni munkarend alapján, 

Magyarországon működő nevelési-oktatási intézményben teljesítheti. A tanköteles tanuló 

tanulmányainak külföldön történő folytatását - a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából - be 

kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes köznevelési 

feladatokat ellátó hatóságnak, vagy, ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola 

igazgatójának. A külföldi tanulmányok alatt a tanuló magyarországi tanulói jogviszonya 

szünetel, kivéve, ha tanulmányait egyéni munkarenddel rendelkezőként Magyarországon 

folytatja. 
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A oktatói testület felvételi vizsga nélküli felvételről is dönthet. Ezt mindig a tanév rendjében 

meghatározott időpontban teszi közzé. Indokolt esetben egyéni elbírálás alapján más 

középiskolából is kérhetik felvételüket a 9. évfolyamra. Az iskolába való belépés felsőbb 

évfolyamokon is történhet, általában a tanév, illetve a félév kezdetekor, indokolt esetben bármikor.  

 

Iskolai rendszerű szakképzésbe csak olyan tanulót lehet felvenni, aki az adott szakképesítésre a 

szakmai és vizsgakövetelményekben, ill. a képzési és kimeneti követelményekben előírt 

egészségügyi alkalmassági, továbbá a pályaalkalmassági követelményeknek megfelel, és ez 

alapján előreláthatóan nincs akadálya a szakmai vizsgára bocsátásnak. 

Iskolánk a felvételt bizonyos esetben különbözeti vizsga vállalásához is köti.  

 

Beiratkozáskor a tanuló vagy szülője bemutatja és átadja: 

• általános iskolai bizonyítvány   

• tankönyvigénylés  

• „térítésmentes tankönyv” igénylőlap  

• az okmányirodában igényelt diákigazolványhoz igénylőlap  

• az iskolaorvos által kiadott kitöltött kérdőív (amit a felvételi értesítéssel küldünk ki)  

• egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentum, 

• TAJ kártyáról és a személyi igazolványról adatfelvétel, 

• lakcímkártyáról adatfelvétel. 

Iskolánk a nyilvántartásba vétellel és diákigazolvány kiadásával igazolja a tanulói jogviszony 

keletkezését.  

• A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22.§ (5) bekezdése szerint felvételi eljárásban az 

Nkt. 50. § (3) bekezdés b) pontjában szabályozott felvételi vizsgának számít - a szervezés 

formájától és elnevezésétől függetlenül - a jelentkező minden olyan beszámoltatása, 

megmérettetése, mérése, értékelése, amelynek célja a tárgyi tudás, a tudásszint, készség 

megismerése. Az EMMI rendelet 26. § (1) alapján az általános iskolai tanuló a középfokú 

iskolába az általános vagy a rendkívüli felvételi eljárás keretében vehető fel. 

• Iskolánk az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján dönt a tanuló felvételéről.  

A középfokú felvételi eljárást a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében 

(KIFIR rendszer) kell lebonyolítani. A hivatal szeptember 30-áig honlapján közlemény 

formájában nyilvánosságra hozza az adott tanévre vonatkozóan a középfokú iskolák tanulmányi 
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területeinek meghatározási formáját. Iskolánk felvételi tájékoztatót készít, és azt a honlapon 

nyilvánosságra hozza, valamint a KIFIR rendszerében október 31-éig elhelyezi. 

Az EMMI rendelet 33.§-a értelmében amennyiben a sajátos nevelési igényű, valamint a 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkező élni kíván az Nkt. 51. § (5) 

bekezdésében biztosított jogával, a központi írásbeli vizsga jelentkezési lapjához csatolnia kell az 

erre vonatkozó kérelmet, valamint a szakértői bizottság véleményét. 

A középfokú iskola a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott időpontig a 

honlapján nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét. A középfokú iskola igazgatója a 

jelentkezők listájának felhasználásával tanulmányi területenként elkészíti az ideiglenes felvételi 

rangsort, valamint tanulmányi területenként közli a felvehető tanulók számát. 

A felvételi jegyzéket tanulmányi területenként kell elkészíteni, valamennyi, az adott tanulmányi 

területre jelentkező feltüntetésével. A jelentkező az oktatási azonosító számával szerepel a 

jegyzéken egyéb személyes adatai nélkül. A jegyzék továbbá tartalmazza a jelentkezőnek a 

felvételi eljárásban elért eredményét és az iskola által meghatározott rangsorban elfoglalt helyét.  

Az azonos eredményt elérő tanulók közül előnyben kell részesíteni a hátrányos helyzetű tanulót, 

ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az 

iskola székhelye, telephelye szerinti járás területén található, vagy akinek különleges helyzete 

ezt indokolja. A különleges helyzetet iskolánk a következőképpen szabályozza. 

 

Ennek alapján előnyben részesítjük:  

• a halmozottan hátrányos helyzetűeket (igazolás szükséges),  

• a sátoraljaújhelyi lakhellyel rendelkezőket (igazolás szükséges),  

• akinek szülei, testvérei korábban iskolánk tanulói voltak (ha tudomást szerzünk róla, 

sajátos helyzet), 

• abc-sorrend. 

Az intézmény köteles a tanulót, valamint a kiskorú tanuló szülőjét írásban értesíteni 

gyermeke iskolai felvételével kapcsolatos döntéséről. A felvételt hirdető középfokú iskola az 

egyeztetett felvételi jegyzék alapján, a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott 

határidőig megküldi a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőnek, kiskorú 

jelentkező esetén a szülőnek, továbbá, ha a jelentkező tanulói jogviszonyban áll, az általános 

iskolának is. 

A középfokú iskola igazgatója a felvételi döntésekről szóló értesítések megtörténte után a 

következő tanév első napjáig rendkívüli felvételi eljárást írhat ki. 
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A jelentkezés elutasítása esetén az iskola igazgatójának fel kell hívnia a jelentkező, kiskorú 

jelentkező esetén a jelentkező és a szülő figyelmét, hogy az Nkt. 37. § (3) bekezdése alapján a 

döntés ellen jogorvoslattal élhet. A jogorvoslati eljárást megindító kérelmet annak a középfokú 

iskolának a fenntartójához kell benyújtania a jelentkezőnek, kiskorú jelentkező esetén a szülőnek, 

amelyiknek a döntésével a jelentkező, kiskorú jelentkező esetén a szülő nem ért egyet. A 

középfokú iskola a tanköteles tanuló beiratkozásáról értesíti azt az általános iskolát, amelyikben a 

tanulmányait folytatta. 

 

Az átvétel szabályai 

Átvétel azonos ágazati képzésből, azonos szakmai képzésből 

 

A közismereti és a szakképzési kerettantervek, programtantervek országos szinten kerülnek 

kiadásra, amelyek meghatározzák a képzés tartalmát és időrendjét is. Ennek megfelelően az 

azonos ágazati képzést folytató iskolákban a tanulók közel azonos ütemben haladnak, így az 

átvételnek nincs akadálya a megfelelő szinten. 

A szakmai képzésben résztvevők szintén azonos ütemben és tartalommal haladnak, így az 

azonos évfolyamban tanulók iskolaváltásának nincs akadálya. 

 

Átvétel más ágazati képzésből 

 

Technikumi, szakképző iskolai ágazatok közötti váltáskor meg kell vizsgálni a tananyag 

tartalmakat, és ennek ismeretében az iskola igazgatója dönt arról, hogy milyen különbözeti 

vizsgákkal és melyik évfolyamba vehető át a tanuló. A 9. évfolyamtól kezdődő ágazati 

gyakorlatok miatt a beszámíthatóság néhány kivételtől eltekintve korlátozott lesz. 

Átvétel más szakmai képzésből 

 

Más szakképesítésből való átvételre legkésőbb az adott tanévben szeptember 30-ig van 

lehetőség a kieső gyakorlatok pótoltatásával. 

Egyéb esetekben történő szakmaváltási igény esetén meg kell vizsgálni a modulokat, 

modultartalmakat és a beszámíthatósági feltételek ismeretében az iskola igazgatója határoz 

arról, hogy milyen különbözeti vizsgákkal és melyik évfolyamba vehető át a tanuló, az új 

szakképesítés SZVK, ill. KKK előírásai szerint. 

 

 

Előzetes tanulmányok, ismeretek beszámítása 
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Az Szkt. 62. § szerint: 

A szakképző intézmény szakmai programjában meghatározottak szerint: 

a) a szakképző intézményben, a köznevelési intézményben és a felsőoktatási 

intézményben folytatott tanulmányokat az adott szakmára előírt - megegyező tartalmú 

- követelmények teljesítésébe be kell számítani, 

b) a szakképzés megkezdése előtt foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban eltöltött 

szakirányú gyakorlati időt a szakirányú oktatás idejébe be kell számítani, 

c) a tanulmányi követelmények az előírtnál rövidebb idő alatt is teljesíthetők. 

 

Az előzetes tanulmányok és azokkal megegyező tartalmú követelmények teljesítésének 

egyidejű igazolásával a beszámítás iránti kérelmet a szakképző iskola vezetőjéhez kell 

benyújtani. A beszámítható előzetes tanulmányokról és teljesített követelményekről a 

szakképző iskola vezetője határozattal dönt. A szakképző iskola vezetőjének döntése 

ellen a kormányhivatalhoz lehet fellebbezést benyújtani. A fellebbezésre a 

közigazgatási hatósági eljárás általános szabályait kell alkalmazni.  

(2) A szakmai gyakorlati képzés idejébe a szakképzés megkezdése előtt 

munkaviszonyban (vállalkozói jogviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyban) eltöltött szakirányú gyakorlati idő-a szakképző iskola vezetőjének 

egyedi döntése alapján az (1) bekezdésben meghatározottak szerint – beszámítható. 

 

Felvétel, átvétel a felnőttképzési tagozaton 

 

A felnőttoktatásra vonatkozó külön rendelkezések 

 

60. § (1) A tanuló munkahelyi, családi vagy más irányú elfoglaltságához, a meglévő 

ismereteihez és életkorához igazodó iskolai oktatásban (a továbbiakban: 

felnőttoktatás) az e törvényben foglaltak szerint vehet részt. 

(2) A tanuló attól az évtől kezdődően, amelyben 

a) nyolc évfolyamos általános iskola esetén tizenhetedik, 

b)középfokú iskola esetén huszonötödik 

életévét betölti, kizárólag felnőttoktatásban kezdhet új tanévet. 

(3) A tanuló attól a tanévtől kezdve folytathatja a tanulmányait felnőttoktatás keretében, 

amelyben a tizenhatodik életévét betölti. 
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(4) Sajátos nevelési igényű tanuló, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő tanuló esetén, továbbá, ha a tanulmányi követelményeket azért 

nem tudták teljesíteni, mert a tanuló tartós gyógykezelés alatt állt, a (2) bekezdés a)-

b) pontjában meghatározott életkorhoz kettő évet hozzá kell számítani. 

(5) A felnőttoktatás megszervezhető 

a) az e célra létesített - 7. § (1) bekezdés b)-f) és h) pontjában felsorolt - iskolákban, 

b) a nappali rendszerű iskolai oktatás céljára létesített iskolának a felnőttoktatási 

osztályában. 

(6) A felnőttoktatásban az oktatás megszervezhető a nappali oktatás munkarendje, 

továbbá esti, levelező vagy más sajátos munkarend szerint. Gimnáziumban, 

szakgimnáziumban, szakiskolában, készségfejlesztő iskolában a nappali oktatás 

munkarendje szerint azok részére szervezhető meg az oktatás, akik nem kizárólag 

felnőttoktatásban vehetnek részt. A nappali oktatás munkarendje szerint folyó oktatás 

esetében a tanórák számának a kerettantervben a nappali rendszerű oktatás 

munkarendje szerinti kötelező foglalkozások legalább kilencven százalékát el kell 

érnie. 

(7) Az esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatás esetében a tanórák számának a 

kerettantervben a nappali rendszerű oktatás munkarendje szerinti kötelező 

foglalkozások legalább ötven százalékát, levelező oktatás esetében legalább tíz 

százalékát el kell érnie. Más sajátos munkarend szerint is folyhat az oktatás, ha a 

tanulónak a foglalkozáson egyáltalán nem kell részt vennie, továbbá, ha a 

foglalkozások száma nem éri el a levelező oktatásra meghatározott óraszámot. Más 

sajátos munkarend szerint folyik a felnőttoktatás különösen a távoktatási formában. 

(8) A felnőttoktatásban 

a) az iskolai oktatás a tanulók egyéni felkészülésére is épülhet, 

b) ha a tanítást nem a nappali oktatás munkarendje szerint szervezik, a tanév rendjében 

meghatározott tanítási napot az egyéni felkészülés keretében tanulásra fordított - az 

iskola által előírt - napokkal együtt kell számítani, és nem kell alkalmazni az ötnapos 

tanítási hétre vonatkozó rendelkezéseket, 

c) a nem kötelező foglalkozásra, az osztálybontásra és egyéni foglalkozásra, az egyéb 

foglalkozásra, a mindennapos testnevelésre vonatkozó rendelkezések alkalmazása 

nem kötelező, 

(9) Szakgimnáziumban a szakmai képzés a különböző munkarendben tanulók részére 

közösen is megszervezhető. 
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2.9. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv   
 

 

Elsősegélynyújtás fogalma  

Az elsősegély azonnali segítségnyújtás vagy beavatkozás, amelyet a sérült kap valamely sérülésére 

vagy hirtelen egészségkárosodása miatt, a mentők, orvos vagy más személy megérkezése előtt.  

Az elsősegélynyújtás képessége tudáson, begyakorláson és tapasztalaton alapul.  

Egy elsősegély tanfolyam nagyban növeli az önbizalmat és cselekvőképességet. Az ott kapott alapos 

felkészítés segít uralkodni az érzelmeken, és sok nehéz helyzeten átsegít. Az iskolában 

előforduló sérülések szakszerű ellátása megkívánja, hogy az iskolai oktatásban nagyobb 

hangsúlyt kapjon az elsősegélynyújtás. Lehetőség van egészségtan-, osztályfőnöki-, biológia-, 

órákon, szakkörökön ezen ismeretek elsajátítására.  

Minden osztály számára fontos, hogy az iskola megfelelő számú elsősegélynyújtó ládával 

rendelkezzen, melyet nemcsak a mindennapok, de a kirándulások, és egyéb rendezvények (pl. 

hulladékgyűjtés során) alkalmával is tudnak használni.  

1. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók   

– ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát;  

– ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat;  

– ismerjék fel a vészhelyzeteket;  

– tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható 

következményeit;  

– sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat; –  ismerkedjenek meg a 

mentőszolgálat felépítésével és működésével; –  sajátítsák el, mikor és hogyan 

kell mentőt hívni.  

2. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok:   

– a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és 

jártasságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek területén;  

– a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük elsősegélynyújtás alapismereteit;   

– a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten - tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) 

foglalkozások keretében – foglalkoznak az elsősegélynyújtással kapcsolatos 

legfontosabb alapismeretekkel.   
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3. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok 

megvalósításának elősegítése érdekében:  

– az iskola kapcsolatot épít ki az Országos Mentőszolgálattal, Magyar Ifjúsági 

Vöröskereszttel és az Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesületével;  

– tanulóink bekapcsolódnak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos iskolán kívüli 

vetélkedőkbe;  

– támogatjuk a pedagógusok elsősegély-nyújtási ismeretekkel foglalkozó 

továbbképzésekre való jelentkezését.  

4. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő 

tevékenységformák szolgálják:  

– a helyi tantervben szereplő tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó alábbi ismeretek:   

  

  

  

  

 

 

TANTÁRGY  ELSŐSEGÉLY–NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK  

Biológia  - rovarcsípések  

- légúti akadály  

- artériás és ütőeres vérzés  

- komplex újraélesztés  

Kémia  - mérgezések  

- vegyszer okozta sérülések  

- savmarás  

- égési sérülések  

- forrázás  

- szénmonoxid mérgezés  
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Fizika  - égési sérülések  

- forrázás  

testnevelés   -  magasból esés  

 

– az ötödik – nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott 

elsősegélynyújtási ismeretek: teendők közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás 

baleseteknél; a mentőszolgálat felépítése és működése; a mentők hívásának helyes 

módja; valamint az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő, mentőtiszt, 

iskolai egészségtantanár) segítségének igénybe vétele egy-egy osztályfőnöki óra 

megtartásában az elsősegély-nyújtási alapismeretekkel kapcsolatosan.  

– 9-12. évfolyamon az elsősegély-nyújtási alapismeretek elméleti és gyakorlati 

alkalmazásának, készség szinten történő elsajátítása történhet, osztályfőnöki, 

biológia-egészségtan órákon. Egészségtantanár, mentőtiszt, védőnő, iskolaorvos 

segítségével.  
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3. EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM (EP) 
 

3.1. A teljeskörű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok 

 

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 33. § (1) rendelkezik arról, hogy a szakképző 

intézménynek gondoskodnia kell a rábízott tanulók felügyeletéről, a szakmai oktatás egészséges és 

biztonságos feltételeinek megteremtéséről, a tanulók ágazathoz kötött egészségügyi alkalmassági 

és fogászati vizsgálatának megszervezéséről, melyet tovább pontosít a 12/2020. (II. 7.) Korm. 

rendelet 101., 102. § (1)-(6), 103.§ bekezdése. 

A rendelet 102. § (4) alapján a szakképző intézmény teljes körű egészségfejlesztéssel 

kapcsolatos feladatait koordinált, nyomon követhető és mérhető, értékelhető módon kell 

megtervezni a szakképző intézmény szakmai programjának részét képező egészségfejlesztési 

program keretében. Az egészségfejlesztési programot az oktatói testület az iskola-egészségügyi 

szolgálat közreműködésével készíti el. 

Az egészség megőrzése és megtartása alapvető emberi jogunk. A mai modern társadalomban az 

iskolák egészségnevelő, egészségfejlesztő szerepe megnőtt, feladata többrétegűvé vált. A nevelő-

oktató munkán kívül számos más óvó-védő, értékközvetítő, személyiségformáló, szociális munkát 

is fel kell vállalnia. Az iskola a tanulók életkori sajátosságainak figyelembevételével kötele solyan 

ismereteket nyújtani, amelyek alapján az egészséges életmód kritériumai megismerhetők, az 

emberi test fizikai és mentális tulajdonságai jó egyensúlyi állapotban tarthatók. Az iskola a 

mindennapi élet és munkarend szervezésével, az egészséges és harmonikus környezet 

biztosításával aktívan hozzájárul a tanulók egészségi állapotának fejlesztéséhez, az egészséges 

életmód követendő normáinak kialakításához. 

Az egészségnevelés olyan változatos, kommunikációs formákat használó, tudatosan létrehozott 

tanulási lehetőségek összessége, amely az egészséggel kapcsolatos ismereteket, tudást és 

életkészségeket bővíti az egyén és a közösség egészségének előmozdítása érdekében” (WHO). 

3.2. Az egészségnevelés feladatai 
 

Az emberek tudatos és felelősségteljes magatartásának kialakítására irányuló sokoldalú 

nevelőtevékenység. Tartalmazza az ismeretek átadását, az egészségi jártasságot, a készségek és 

szokások kialakítását. Mindezeket prevenciós szemlélettel interiorizálja az egyén. Az iskolai 

egészségfejlesztés az iskola egész életébe, mindennapjaiba beépülő tevékenység, amely egyaránt 

irányul az oktatók és tanulók egészség ismereteinek bővítésére, korszerűsítésére, a fizikai és 
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pszicho-szociális környezet egészségtámogató jellegének erősítésére, az oktatói-nevelői 

tevékenységben a személyközpontú megközelítésre a tanulók személyiségfejlesztése érdekében. 

Meg kell értetnünk növendékeinkkel, hogy a tartós egészségi, jólléti állapot nemcsak 

szabályozható, hanem fejleszthető is. 

A fejlesztés az egyénnek és a társadalomnak közös érdeke, a megvalósítás viszont a személy 

felelőssége. 

Egészségnevelési célok 

 agresszió megelőzés, 

  baleset megelőzés,  

 betegségmegelőzés, a betegségek tüneteinek felismerése,  

 családi életre nevelés, családtervezés,  

 káros szenvedélyektől mentes életmód (dohányzás, alkoholfogyasztás-és kábítószer 

használat megelőzése)  

 egészséges személyiségfejlődés elősegítése,  

 egészséges táplálkozás bemutatása (pl. az iskolai büfé választéka),  

 egészségtudatos magatartásra való nevelés-elsősegélynyújtás, érzelemkifejezés és 

kezelése,  

 fogyatékosok és hátrányos helyzetűek integrációja, iskolán belüli bántalmazás megelőzése,  

 konfliktuskezelés,  

 mindennapi testmozgás biztosítása, 

 ön-és társismeret elősegítése, személyes krízishelyzetek, személyi-és környezeti higiénia. 

Intézményünk az egészségnevelési célok hatékony elérése céljából az alábbi prioritásokat jelöli 

ki: 

 Személyes krízishelyzetek, konfliktus-és stressz kezelés, alkoholizmus 

 Egészséges táplálkozás, szív-és érrendszeri betegségek, mozgás 

 Önismeret, személyiségfejlesztés, drog prevenció, egészségtudatosság 
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Kiemelt kapcsolatok 

Család: jelentős szerepe van a családon belüli kommunikációnak és metakommunikációnak. 

Erősítheti vagy gyengítheti a családi kapcsolatokat (hitelesség). 

Erősítő kapcsolatok, helyes életvezetési minták követése, a családi hagyományok őrzése, ápolása, 

a családi kapcsolat a szeretetre épül, pozitív szülői minta, családban sajátíthatja el a gyermek a 

társas viselkedés szabályait, szocializációs hatás révén, pozitív értékrendszer erősíti a 

személyiséget. Modellt nyújt a gyermekek számára és a család többi tagjai részére is. Prevenciós 

szemlélet követését, helyes egészségi magatartás kialakítását az egészséggel-betegséggel 

kapcsolatos családi szocializációs hatások határozzák meg.  

Segítő kapcsolatok / partnerek 

Iskolaorvos: alkalmassági vizsgálatok végzése, így pályaalkalmassági vizsgálat, alapszűrő-

vizsgálatok végzése a 9-10-11-12. osztályokban a módszertani irányelvek szerint. Együttműködés 

az iskolával. Felkérésre közreműködés egészségügyi szakértői feladatokban. Fogyatékkal élő 

tanulók életvitelének segítése, szükség szerinti gondozása, nyomon követése, kontrollálása. Iskolai 

sportversenyhez sportorvosi vizsgálatok szervezése, lebonyolítása. Kóros elváltozások 

felismerése, rosszabbodás megakadályozása. Közreműködés közegészségügyi-járványügyi 

helyzetekben, környezet-egészségügyi táplálkozás egészségügyi és balesetvédelmi feladatok 

ellátásában az iskolavezetéssel egyeztetve. Krónikus betegek felismerése, gondozása. Oltások és 

az azzal kapcsolatos vizsgálatok elvégzése. Szükséges esetén elsősegélynyújtás. Testi fejlődés 

ellenőrzése. 

Védőnő: különböző vizsgálatok megszervezése és lebonyolítása. Testi fejlődés ellenőrzése (súly, 

magasság mérése). Pszichomotoros, mentális, szociális fejlődés nyomon követése. Érzékszervek 

szűrése (látásélesség, hallásvizsgálat), mozgásszervek szűrése (lúdtalp, gerincelváltozások, 

mellkas deformitás), golyvaszűrés-tapintásos vizsgálattal, vérnyomásmérés. Egyéni és csoportos 

beszélgetés a tanulókkal, szülőkkel. Tanácsadás különös tekintettel a serdülőkori változásokra, a 

tanulók személyi higiéniájának ellenőrzése. Pediculosis szűrése, folyamatos ellenőrzése, 

előkészítése, közreműködés az orvosi vizsgálatoknál, védőoltásoknál. Krónikus betegek, 

fogyatékkal élő tanulók életvitelének segítése, szükség szerinti gondozása. A tanulók életkori 

sajátosságainak megfelelő étrend ellenőrzése, étkezési kultúra, higiénikus környezet 

kialakításában, ellenőrzésében való részvétel. Kapcsolattartás a szülőkkel, részvétel szülői 

értekezleten, területi védőnővel való együttműködés, egészségnevelés, aktuális problémák 
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megbeszélése, megoldása az iskolákban, egészségnevelőkkel, osztályfőnökökkel folyamatos 

kapcsolattartás. 

Kortárs segítők alkalmazása: a serdülőkorú fiatalok számára a felnőttnél (szülőnél,oktatónál) 

lényegesen hitelesebb a kortárs, aki éppen ezért sokkal jelentékenyebb véleményformáló hatással 

is van. Ezek a felismerések tükröződnek azokban a programokban, amelyek a kortárs hatásokra 

építenek, és kiképzett kortárs segítők közvetítésével igyekeznek az egészségfejlesztés üzenetét a 

fiatalokhoz eljuttatni. Arra próbálják megtanítani a fiatalokat, hogy képessé váljanak nemet 

mondani. K i váltképpen az ún. kényes témák területén sikeresek ezek a programok, ilyenek pl.a 

szexuális kultúra fejlesztése, az AIDS prevenció, a dohányzás, alkoholfogyasztás-, 

kábítószerhasználat megelőzése, stb. Ezek a programok elsősorban a középiskolás-korú fiatalok 

körében kedveltek és hatékonyak. 

Az egészségfejlesztés iskolai programja nem valósulhat meg a kompetenciák fejlesztése nélkül, 

az alábbi területeken határozzuk meg a kompetenciafejlesztéseket. Remélhetőleg az 

intézményünkben tartózkodás ideje alatt a diákjainknak segíteni tudunk abban, hogy 

személyiségük egészségesen fejlődjön, egészséges testi-lelki –szociális jólét et el tudják érni és 

meg tudják tartani. 

3.3. Az egészségnevelési programunk évfolyamonkénti témafelosztása és 
kivitelezése 

 

9. évfolyam 

Ajánlások előadásokra/ beszélgetésekre és előadók 

Stressz kezelése - Pszichológus 

Gyermek –felnőtt – kamasz, Ki vagyok ÉN? - Védőnő  

Káros szenvedélyek - egészségügyi szakoktató/szaktanár/ védőnő/ rendőrségi drogkoordinátor/ 

dietetikus/ mentálhigiénikus 

Kapcsolódó témaajánlatok osztályfőnöki órákra: 

Önismeret, mások elfogadása, beilleszkedés, Párkapcsolatok, Erőszakmentes kommunikáció 

Dohányzás kezdettől a függőségig, Alkoholfogyasztás hatásai. Kamaszkori ivászatok, Drogok 

fajtái és hatásai, Egészséges táplálkozás-filmvetítéssel, Indulat-, konfliktuskezelési technikák 

 

10. évfolyam 
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Ajánlások előadásokra/ beszélgetésekre és előadók 

Szeretet-szerelem, testi és lelki vonzalom – Pszichológus, mentálhigiénikus 

Drogkarrier - mentálhigiénikus 

Rák megelőzése - Védőnő, szakorvosok 

Kapcsolódó témaajánlatok osztályfőnöki órákra: 

Szerelem, szexualitás, Fogamzásgátlás lehetőségei, Konfliktuskezelés, felelősségvállalás, 

Önismeret, A droghasználó életminősége és kapcsolatai, Elsősegélynyújtás elméletben és 

gyakorlatban 

11. évfolyam 

Ajánlások előadásokra/ beszélgetésekre és előadók 

Tünetek, panaszok, betegségek - szakorvos / védőnő/ mentálhigiénikus 

Mozgás, mint „pozitív drog”. A dopping. A bűnözés jogi háttere, következményei, drogtörvény - 

Rendőrkapitányság szakemberei 

Kapcsolódó témaajánlatok osztályfőnöki órákra: 

Szexuális úton terjedő betegségek. 

Pozitív-negatív fogamzásgátlás 

Abnormális nemi kapcsolatok 

AIDS 

Segítségkérés formái és módjai. 

Segítői hálózat ismertetése 

A”függő ember” életkilátásai 

Mozgás teljesítménykényszer nélkül 

Az ideáli testtömeg és megőrzésének lehetőségei 

Mesterséges készítmények és táplálék-kiegészítők hatása a szervezetre. 
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12. évfolyam 

Ajánlások előadásokra/ beszélgetésekre és előadók 

Családi életre nevelés, családtervezés - Védőnő 

Élettechnikák - mentálhigiénikus / védőnő 

Kapcsolódó témaajánlatok osztályfőnöki órákra: 

Egészséges életmód az egészséges utódokért. 

Csecsemőgondozás 

Felelős magatartás a szerelemben, társas kapcsolatokban,a családban. 

Az egészségnevelés tartalmi területei 

A) Szomatikus 

Higiénés nevelés: személyi és környezeti, 

Testnevelés: kondicionálás, állóképesség növelése, baleset megelőzés, elsősegélynyújtás, 

önvizsgálat, önszűrés,táplálkozás 

Betegségek megelőzése, egyszerűbb rendellenességek kiszűrése (pl.: lúdtalp), pihenés, alvás, 

kikapcsolódás 

B) Pszichohigiénés nevelés: egészséges életvezetés, napirend, hibás viselkedések megelőzése 

Családi életre való nevelés, stressz elhárítás, deviancia profilaxis, érzelmi nevelés (empátia, 

kommunikáció) 

C) Szociálhigiéne: társas kapcsolatok pozitív kialakítása, kommunikációs zavarok feloldása 

szerepfeszültségek feloldása, társadalmi izoláció prevenciója, ön és társismeretre való nevelés 

(pozitív én-attitűd, énkép, önkép) egészségpropaganda 

3.4. Iskolai higiénia 

Az iskola épületében folyamatosan gondoskodni kell a munkavédelmi előírások 

betartatásáról, a különböző hatósági (érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi) vizsgálatok 

végrehajtásáról, a hiányosságok megszüntetéséről. Az iskola épület valamennyi helyiségében és 

az iskola udvarain példás rendet követelünk. Elvárjuk a gondos takarítói munkát, a gyerekektől 

a rend és tisztaság megőrzését.  



84 

 

Valamennyi iskolai helyiségben biztosítjuk a szabvány szerinti mesterséges világítást, a 

kellő fényerőt. Anyagi lehetőségeink szerint gondoskodunk a korszerűtlen armatúrák 

költségtakarékos, nagyobb fényerőt biztosító világítótestekre történő cseréjéről.  

Az óraközi szünetekben az osztályok hetesi feladatokat ellátó tanulóinak kötelessége a 

szellőztetés, az elhasznált levegő felfrissítése. Az órát tartó oktató feladata az óra befejezése 

után, hogy a gyerekeket a folyosóra küldje, megmozgassa a tanulókat. 

Ezamozgásfokozzaazaktivitást,növelia gyerekek teljesítőképességét. 

A téli félévben biztosítjuk a munkavégzéshez előírt hőmérsékletet. Óvakodunk az 

alulfűtéstől, ami meghűléses betegségeket okozhat. Ugyanilyen káros a túlfűtés, mely ellen 

gyakori szellőztetéssel védekezünk, s közben megfázásos betegségeket idézhetünk elő. 

A tanulók egészséges testtartásának, szomatikus fejlődésének biztosításához megfelelő 

iskolai bútorokat igyekszünk beszerezni. Évenként legalább kétszer módosítjuk az ülésrendet, 

hogy a gyerekek gerincoszlopának kiegyensúlyozott fejlődéséhez lehetőséget teremtsünk. Az 

ülés rendkialakítása lehetővé tesszük minden tanuló számára a megfelelő, egyéni adottságokat is 

figyelembevevő (pl. rövidlátás, hallásizavar, stb.) testhelyzetben történő figyelést és tanulást. A 

napi munkarend, az órarend tervezésénél az iskola gondoskodik a mozgásigény kielégítéséről. 

Pszichohigiénés nevelés területe 

I. Primer prevenció 

 szomatikus (alapvető szükségletek kielégítését jelenti) 

 pszicho szociális (emberi kapcsolatok család lelki egészségvédelem) 

 szociokulturális (társadalmi érték, a család működését. fejlődését befolyásoló tényezők) 

II. Szekunder prevenció 

 a pszichés zavarok korai kezelése 

 krízisek, konfliktusok kezelése 

 krónikus esetek kezelése 

III. Tercier prevenció  

 rehabilitáció 

 a beteg közösségben való beilleszkedését, segíteni kell 
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Mentális tényezők 

Cél:  

Harmonikus személyiség kialakítása, a társas kapcsolatokhoz szükséges készségek fejlesztése. A 

reális önismeret, helyzetfelismerő és problémamegoldó képesség, valamint a döntésre való 

készség kialakítása. Megfelelő stressz kezelő technikák kiépítése.  

Az egészséges élethez szükséges szociális feltételek biztosítása (rászorulók segítése, törődés 

egymással). A függőséghez vezető szokások megelőzése.  

Feladat:  

 Az anyagi biztonság (elsősorban a társadalom és a család felelőssége) segítése a szociális 

háló elérésével. 

 Baleset megelőzés, betegségek elkerülése (időben orvoshoz fordulás, egészségüggyel való 

együttműködés), az egészség megóvása. 

 Harmonikus kapcsolatok kialakítására nevelés. Családi életre, társsá, szülővé nevelés (a 

mindennapi kultúra erősítése). 

 A függőséghez vezető motívumok felismertetése (szenvedélybetegségek), az élvezeti 

szerek (drog, alkohol, dohányzás) elutasítására nevelés. 

 

Tevékenység – eszköz: 

 Figyelemfelhívás a balesetveszélyes helyzetekre az iskolában, a közlekedésben, és 

háztartásban. 

 Közlekedési és elsősegély-nyújtási ismeretek átadása. A közlekedési szabályok 

gyalogosra, kerékpárosra, autósra vonatkozó előírásainak szintentartása. 

 A gyógyításba és gyógyulásba vetett bizalomra nevelés, az egészségkulturáltság 

növelésével erősíteni az orvoshoz fordulást és egészségüggyel való együttműködést. 

 A megelőzés jelentőségének hangsúlyozása, a szűrővizsgálatokon való részvétel. Különös 

tekintettel citológiai mintavétel (aktív nemi élet esetén), tüdőszűrés dohányzásnál, 

fogászati szűrés, egészséges táplálkozás. 
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 Interaktív beszélgetés osztályfőnöki órák keretében a dohányzás-alkohol-drog 

emberpusztító hatásáról. 

 Beszélgetéssel egybekötött oktatófilmek, prevenciós előadások. 

 A társas kapcsolatokra való nyitottság fejlesztése, minél több közös pozitív élmény 

biztosításával (szolidaritás, előzékenység, együttérzés, előítélet-mentesség) 

 Érdekérvényesítő tevékenység a diák-önkormányzati munkában osztály és iskolaszinten. A 

tolerancia és elfogadó magatartás gyakorlás nap mint nap. 

 Bandák szerveződésének és veszélyeinek megismertetése. Aktuális újságcikkek, TV 

adások elemzése, megbeszélése (a MÉDIA kedvezőtlen hatásainak kivédése). 

 

Követelmény:  

Ismerjék tanulóink a szervrendszerek leggyakoribb működészavarait, betegségeit és ezek 

megelőzésének lehetőségeit. 

Törekedjenek a balesetek megelőzésére, ismerjék a közlekedési szabályokat és elsősegélynyújtás 

fogásait. 

Legyen ismeretük a nikotin, az alkohol és egyéb drogok pszichikumra gyakorolt 

viselkedésmódosító hatásáról, ismerjék a védekezés és leszokás módjait. 

A harmonikus családi élet feltételeivel legyenek tisztában. A teljes család iránti igény és tenni 

akarás legyen jövőképük szilárd alapja. 

 

Értékelés:  

Az egészséges életmódra nevelés területein az oktató, a család és környezet biztosít folyamatos 

visszajelzést. 

Ez a visszacsatolás megerősíti a helyes- és elmarasztalja a helytelen viselkedéselemeket. Így nap, 

mint nap mozgósítja a teljes személyiséget az egészség megőrzésére. 

 

Egészségkommunikáció: 
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Egészségfejlesztési programok kampányok, stb. közlésére szolgál.  

Jellemzői: Határozott üzenetet hordoz. A közlésre a legalkalmasabb személyiség vállalkozik. 

Hiteles legyen. 

 

Alkalmazható módszerek 

Az iskolában alkalmazott pedagógiai módszerek tárháza mamár számos lehetőséget biztosít 

az egézségfejlesztési program eredményes megvalósítására. Leghatékonyabbak az iskola 

saját ötleteire épülő, illetve önálló szervezésű programok (egymásra épülő 

rendezvénysorozatok), amelyeknek megvalósításában az oktatók, a diákok és a szülők 

egyaránt részt vesznek. Természetesen lehet ún. készprogramokat is felhasználni, 

alkalmazni. Többtucat hazai intézmény, szervezet, vállalkozás kínálja adaptált vagy saját 

fejlesztésű egészségfejlesztési programjait. 

AZ EGÉSZSÉGNEVELÉS ELJÁRÁSAI INTÉZMÉNYÜNKBEN 

1. NYOMTATVÁNYOKAT, ÍRÁSOS ANYAGOT FELHASZNÁLÓ: 

Kiadványok eljuttatása, plakátelhelyezés, falitáblák, faliújságok szerkesztése állandó információs 

forrás a diákjaink számára az egészségüggyel-életmóddal kapcsolatosan, havonta megújul, 

sajtótermékek, ajánlása, levelezés, könyv 

2. ÉLŐSZAVAS: 

Beszélgetés - egyéni, csoportos, kérdve kifejtő; 

Előadás - egyedi, sorozat, kerek-asztal, kérdés-felelet, értekezlet, felolvasás 

3.SZEMLÉLTETŐ, BEMUTATÓ: 

Természetes bemutatás: használati eszközök, tevékenységek, mulázs, makett, módszertáska, 

Illusztrálás: auditív, vizuális, audiovizuális, diavetítés, filmvetítés, kiállítás, PC, CD, projektor 

4.GYAKOROLTATÓ, TEVÉKENYKEDTETŐ: 

Vita, gyakorlat (elsősegély, csecsemőgondozás) szituációs helyzet, játék, vetélkedő, (AIDS 

prevenciós) 

Tömegsport, turisztika (anatómiai múzeum látogatása) 
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5.KOMPLEX: 

Tanulmányi kirándulás, TV-nézés, Video-film, kampányok, programozott oktatás 

Hagyományos, jól működő és hatékony programjaink 

 AIDS prevenciós vetélkedő 

 Felkészítő foglalkozások 9-12. osztályokig elsősegély- és csecsemőgondozás témakörében 

 Egészséghét alkalmával tematikus téma feldolgozás 

 Szűrővizsgálatok 

 Rajzversenyek, portfóliók készítése egy-egy témában (egyéni és csoportos versenyek) 

 Vendégelőadók 1-1 témában diákoknak (pl.: rákmegelőzés, fertőzés megelőzés, 

táplálkozás, lelki egészségvédelem, rehabilitációs eszközök bemutatása) 

 Vendégelőadók 1-1 témában a kollégáknak: stressz kezelés „nehezen kezelhető tanulók” 

 Bemutató órák (ez hozzásegít bennünket, tanárokat, hogy módszertanilag meg tudjunk 

újulni,  és így a kiégést is meg tudjuk akadályozni.) 

 Oktatóknak: labdarúgó barátságos mérkőzés (férfi). Röplabda barátságos mérkőzés 

(vegyes csapatok) 

 Az előzőekben leírtak mentén teremthetjük meg a lehetőséget alapvető célkitűzéseink 

meghatározására és az ezekből adódó feladataink végrehajtására. Ehhez szolgál kiindulási 

alapul a következő helyzetelemzés (SWOT-analízis). 

 

 

Erősségeink 

 Korrekt együttműködésünk van az egészségügyi intézményekkel. 

 Az oktatói testület nyitott az egészségfejlesztésre, az egészségnevelésre. Kiemelt 

területnek tartják az ez irányú munkát. Erős szellemi bázist képeznek.  

 Sportlétesítményeink jó feltételeket teremtenek a testi nevelés és a mindennapi testedzés 

feladatainak végrehajtásához. 
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Gyengeségeink 

 Egyre nehezebb szociális körülmények között élő és rendezetlen háttérrel rendelkező 

tanulók kérik felvételüket iskolánkba. 

 Iskolánk tanulói, különösen a szakiskolai tanulók, jelentős számban hátrányos 

helyzetű fiatalok. 

 Korunk kedvezőtlen jellemzője a család szocializáció szerepének gyengülése. 

 Az egészséges iskolai külső és belső környezet. 

 Pénzforrások hiánya, illetve bizonytalansága, mely akadályozza a tervező munkát. 

Fenyegetettségünk 

 Az iskola társadalmi környezetében magas a munkanélküliségi ráta, sok család él anyagi 

okok miatt veszélyeztetett körülmények között. 

 A szociális problémákból eredő számos tényező befolyásolja negatívan a fiatalok 

egészséges fejlődését. 

 Potenciális veszélyforrásként nevezhető meg az egészségtelen életmód, a túlhajszoltság, a 

drogfogyasztás és az alkoholizmus. 

 Elektronikus médiafüggőség. 

 Életviteli anomáliák (pl. az érzelmek kifejezése, agresszivitás) 

Lehetőségeink 

 Szűkebb és tágabb környezetünk hatalmas erőforrás lehet az egészségnevelés feladatainak 

végrehajtásában. Az alföld és hegyvidék találkozási pontján elhelyezkedő városunk szinte 

kínálja lehetőségeit az egészség megőrzése, az egészséges életmód feltételeinek 

maradéktalan biztosítása céljából. 

 Oktatói testületünk tagjai résztvehetnek a helyi és más, országos és regionális szervek 

egészségneveléssel kapcsolatos továbbképzésin, tanfolyamain. 

 
ÁLLÁSPONTUNK AZ EGÉSZSÉGNEVELÉSI TERVVEL KAPCSOLATBAN 

 

Az egészségnevelési terv megvalósításában támaszkodunk az iskolaorvossal, az ifjúsági 
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szakvédőnővel kialakított kapcsolatra, szakmai tevékenységükre. Számítunk az egészségügyi 

szervek, a rendőrség, a bűnmegelőzési tanács szakembereinek felkészítő tanfolyamaira, 

előadásaira. 

 Az egészségfejlesztés oktatása kihívás mind az oktató, mind a diák számára. A sikeres 

tanítás eredménye nem egyszerűen egy tantárgy elsajátításában jelenik meg, hanem hosszú távra 

meghatározza a diákok és környezetük egészségmagatartását, életmódját és így egészség esélyeit 

is. Az iskolában, az oktatáson túlmenően, a gyermekek közösségi szocializációja, 

viselkedésmintáinak kialakítása is megtörténik, az életkor előre haladásával, a kortárs közösség 

szerepének egyre jelentősebb felértékelődésével együtt. 

 Az iskolában a tanulókat ért hatások „hazakerülnek” a családhoz is, és elsődlegesen az 

elsajátított készségek formájában javíthatják, fejleszthetik a családok egészségét. Az iskola 

nemcsak oktatási intézmény, hanem a benne dolgozók számára munkahely, amelynek munkahelyi 

légköre, az ott dolgozók egymáshoz és az egészséghez való viszonya, alapvetően jó, vagy rossz 

példát mutathat a tanulóknak. Az igazi oktató, nemcsak egy-egy tantárgy magas színvonalú 

oktatásával, hanem személyes kommunikációjával, egészségmagatartásával, közösségépítésével 

egyaránt fejlesztheti, vagy ronthatja a diákok és közvetett módon a családok egészségét. 

 Az iskola, az esélyegyenlőség elősegítésének kiemelkedően fontos színtere, az oktató 

hozzájárulhat a hátrányok gyors és hatékony „ledolgozásához” éppúgy, mint a hátrányos 

helyzetből adódó kirekesztődés állandósulásához, egy életreszóló elmélyítéséhez. 

A jó oktató tehát, egészségfejlesztő is, aki a meglévő lehetőségekből a lehető legjobbat igyekszik 

közössége számára biztosítani. 
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A GEORGIKON GÖRÖGKATOLIKUS 

MEZŐGAZDASÁGI és ÉLELMISZERIPARI 

TECHNIKUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA 

és  KOLLÉGIUM 

 

 

 

4. OKTATÁSI PROGRAM 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

HATÁLYOS 2020. szeptember 1-től 
a 2020/2021. tanévtől a 9. évfolyamot kezdőkre felmenő rendszerben, és a 

tanulmányaikat korábban  megkezdett tanulókra kifutó rendszerben 
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4.1. A kötelező és a nem kötelező foglalkozások megtanítandó és elsajátítandó 
tananyaga, az ehhez szükséges kötelező, kötelezően választandó vagy szabadon 

választható foglalkozások megnevezése, száma 
 

A kötelező foglalkozások 

Iskolánkban, a 2020/21-es tanévben tanulmányaikat a 9. évfolyamban megkezdett 

tanulókra felmenő rendszerben, a tanulmányaikat korábban megkezdett tanulókra 

kifutó rendszerben a fenntartó által jóváhagyott szakmai program vonatkozik. 

Ezek az osztályok: 
 

Felmenő rendszerben induló osztályok 

Kifutó rendszerben lévő osztályok 

 

 

2020/21. tanévtől 
Érvényes 

óraterv 
táblázatán

ak 

sorszáma 

2020/2021. 

tanév 

2021/2022. 

tanév 

2022/2023. 

tanév 

2023/2024. 

tanév 
2024/2025. tanév 

1;2;3;4 

9. A 

élelmiszeripar 
ágazat 

Technikum 

10. A 

élelmiszeripa
r ágazat 

Technikum 

11. A 

élelmiszeripar 
ágazat 

Élelmiszer-
ellenőrzési 
technikus     

Bor- és 
pezsgőgyárt
ó technikus 

Sütő- és 
cukrászipari 
technikus 

12. A 

élelmiszeripar 
ágazat 

Élelmiszer-
ellenőrzési 
technikus     

Bor- és 
pezsgőgyárt
ó technikus 

Sütő- és 
cukrászipari 
technikus 

13. A 

 
Élelmiszer-
ellenőrzési 
technikus     

Bor- és 
pezsgőgyártó 
technikus 

Sütő- és cukrászipari 
technikus 

1;5 

9. B 

mezőgazdaság 
és erdészet 

ágazat 
Technikum 

10. B 

mezőgazdasá
g és 

erdészet 
ágazat 

Technikum 

11. B 

mezőgazdaság 
és erdészet 

ágazat 
Mezőgazdasági 

gépésztechni
kus 

12. B 

mezőgazdaság 
és erdészet 

ágazat 
Mezőgazdasági 

gépésztechn
ikus 

13. B 

 
Mezőgazdasági 

gépésztechnikus 

7;8;9; 

10. A  

élelmiszeri
par  

szakgimnáz
ium 

Élelmiszeripari 

 

11. A 

élelmiszeri
par 

szakgimnáz
ium 

12. A 

élelmiszerip
ar 

szakgimnázi
um 

Élelmiszeripari 

5/13. A 

 élelmiszeripar 
Élelmiszeri

pari 

technikus 
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technikus Élelmiszerip
ari 

technikus 
 

technikus 

7;14; 

10. B 

agrár gépész 
szakgimnáz

ium 

Mezőgazdasági 
gépésztech

nikus 
 

11. B 

agrár gépész 
szakgimnáz

ium 

Mezőgazdasá
gi 

gépésztech
nikus 

12. B 

agrár gépész 
szakgimnázi

um 

Mezőgazdasági 
gépésztechni

kus 

5/13. B 

agrár gépész  
 

Mezőgazdasági 
gépésztech

nikus 

 

7;8;9; 

11.A 

élelmiszeripar 
szakgimnáz

ium 

Élelmiszeripari 
technikus 

 

12.A 

élelmiszeripa
r 

szakgimnáz
ium 

Élelmiszerip
ari 

technikus 

5/13.A 

élelmiszeripar 
Élelmiszeripari 

technikus 

  

7;15;16; 

11.B 

gépészet 
szakgimnáz

ium 

Gépgyártás-

technológia
i technikus 

12.B 

gépészet 
szakgimnáz

ium 

Gépgyártás-

technológia
i technikus 

5/13.B 

Gépgyártás-

technológiai 
technikus 

  

10;11;12;13; 

12. A  

élelmiszeri
par 

szakmacsop

ort 

Élelmiszeripari 
technikus 

5/13.  

élelmiszeripa
r 

Élelmiszeri
pari 

technikus 

   

10;11;12;13; 

5/13.  

élelmiszeri
par 

Élelmiszeri
pari 

technikus 

    

17;20; 

1/9. Kertész 

 
Mezőgazdaság 

és erdészet 
ágazat 

2/10. Kertész 

 
Mezőgazdasá

g és 
erdészet 

3/11. Kertész 

 
Mezőgazdaság 

és erdészet 
ágazat 
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ágazat 

17;23; 1/9. Cukrász 

 
Turizmus-

vendéglátás 
ágazat 

2/10 Cukrász 

 
Turizmus-

vendéglátás 
ágazat 

3/11. Cukrász 

 
Turizmus-

vendéglátás 
ágazat 

  

17;19; 
1/9. 

Mezőgazda
sági gépész 

Mezőgazdaság 
és erdészet 
ágazat 

2/10. 

Mezőgazda
sági gépész 

Mezőgazdasá
g és 

erdészet 
ágazat 

3/11. 

Mezőgazdas
ági gépész 

Mezőgazdaság 
és erdészet 
ágazat 

  

24;28; 
2/10. Hegesztő 

3/11. 

Hegesztő 
   

24;29; 
2/10 Cukrász 

3/11. 

Cukrász 
   

24;27; 2/10. 

Mezőgazda
sági gépész 

3/11. 

Mezőgazda
sági gépész 

   

24;29; 3/11. Cukrász     

24;25; 3/11. Pék     

24;26; 3/11. Szőlész-

borász 
    

24;28; 3/11. Hegesztő     

24;27; 3/11. 

Mezőgazda
sági gépész 

    

30; 

1/12. 

Érettségire 
felkészítő 

2/13. 

Érettségire 
felkészítő 

   

30; 

2/13. 

Érettségire 
felkészítő 

    

32; 

10.E 

Levelező 
tagozat 

Gimnázium 

11.E 

Levelező 
tagozat 

Gimnázium 

12.E 

Levelező 
tagozat 

Gimnázium 
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32; 

11.E 

Levelező 
tagozat 

      Gimnázium 

12.E 

Levelező 
tagozat 

Gimnázium 

   

32; 

12.E 

Levelező 
tagozat 

Gimnázium 
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Technikusi képzések óratervei 2020. szeptember 1-től felmenő rendszerben 

1. táblázat  Közismereti órák a szakmai időkeretekkel 

Heti óraterv  – Technikum: helyi tanterv 

Tantárgyak 9. 

évfolyam 

10. 

évfolyam 

11. 

évfolyam 

12. 

évfolyam 

13. 

évfolyam 

9-13. 

óraszám 
összesen 

Kö
zis

m
er

et
i o

kt
at

ás
 

Magyar nyelv és irodalom 4 5 3 3 0 525 

Idegen nyelv 4 4 3 3 3 597 

Matematika 4 4 3 4 0 489 

Történelem 3 3 2 2 0 350 

Állampolgári ismeretek 0 0 0 1 0 31 

Digitális kultúra 2 0 0 0 2 36 

Testnevelés 4 4 3 3 0 504 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 175 

Kötelező komplex 

természettudományos 
tantárgy 

3 0 0 0 0 108 

Ágazathoz kapcsolódó 

tantárgy: pl.fizika, kémia, 
biológia, földrajz, idegen nyelv 

0 2 2 0 2 144 

Érettségire felkészítő tantárgy 0 0 2 2 0 144 

Pénzügyi és vállalkozói 
ismeretek 

0 1 0 0 0 36 

Művészetek 1 0 0 0 0   

Hittan 2 2 2 2 0   

Összes közismereti óraszám 28 26 21 21 8 3139 

Ágazati alapoktatás 7 9 0 0 0 576 

Szakirányú oktatás 0 0 14 14 26 1752 

Szabadon tervezhető órakeret 
(közismeret) 

3 1 1 2 6 438 

Tanítási hetek száma 36 36 36 31/36 31 
  

Éves összes óraszám 122

4 

1224 1224 1179 105

4 

5905 

Rendelkezésre álló órakeret/hét 35 35 35 35 34 
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Tantárgyak 13. évf. 14. évf. 
13-14. 

óraszám 
összesen 

  

Idegen nyelv (ajánlott, 
nyelvvizsgára felkészítés)     

0 

Szakmai órakeret 35 35 2345 

Rendelkezésre álló 

órakeret/hét 
35 35 

  

Tanítási hetek száma 36 31   

Éves összes óraszám 1260 1085 2345 
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2. táblázat  
 Élelmiszer-ellenőrzési technikus 

 
Heti óraterv nappali  – Élelmiszer ellenőrző Technikus helyi tanterv 

Tantárgyak 9. 

évfolyam 

10. 

évfolyam 

11. 

évfolyam 

12. 

évfolyam 

13. 

évfolyam 

9-13. 

óraszám 
összesen 

Kö
zis

m
er

et
i o

kt
at

ás
 

Magyar nyelv és irodalom 4 5 3 3 0 525 

Idegen nyelv 4 4 3 3 3 597 

Matematika 4 4 3 4 0 489 

Történelem 3 3 2 2 0 350 

Állampolgári ismeretek 0 0 0 1 0 31 

Digitális kultúra 2 0 0 0 2 36 

Testnevelés 4 4 3 3 0 504 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 175 

Kötelező komplex 

természettudományos tantárgy 3 0 0 0 0 108 

Ágazathoz kapcsolódó 

tantárgy: pl.fizika, kémia, 
biológia, földrajz, idegen nyelv 

0 2 2 0 2 144 

Érettségire felkészítő tantárgy 0 0 2 2 0 144 

Pénzügyi és vállalkozói 
ismeretek 

0 1 0 0 0 36 

Művészetek 1 0 0 0 0 36 

Hittan 2 2 2 2 0 278 

Összes közismereti óraszám 28 26 21 21 8 3453 

Ágazati alapoktatás 7 9 0 0 0 576 

  Munkavállalói 
ismeretek 

0 0,5 0 0 0 18 

  Munkavállalói 
idegen nyelv 

0 0 0 0 2 62 

  Élelmiszerismeret 1 1 0 0 0 72 

  Műszaki 
alapismeretek 

0 1 0 0 0 36 

  Élelmiszervizsgálat 0 2 0 0 0 72 

  Alapozó gyakorlat 2 2 0 0 0 144 

  Munkavédelem és 
higiénia 

1 0 0 0 0 36 

  Alágazati 3 2,5 0 0 0 198 
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specializáció 

                

Szakirányú oktatás 0 0 14 14 26 1752 

  Élelmiszer-

analitika 

0 0 4 5 6 510 

  Érzékszervi 
vizsgálatok 

0 0 2 2 2 206 

  Élelmiszer-

mikrobiológia 

0 0 3 2 4 304 

  Élelmiszeripari 
technológiák 

0 0 2 2 7 361 

  Portfólió 0 0 1 1 1 103 

  Gazdasági és 
vállalkozási ismeretek 

0 0 0 1 3 129 

  Minőségbiztosítás 0 0 1 0 0 36 

  Minőség-

ellenőrzés 

0 0 1 1 1 103 

                

                

Szabadon tervezhető órakeret (közismeret) 3 1 1 2 6 438 

Tanítási hetek száma 36 36 36 31/36 31 
  

Éves összes óraszám 1224 122

4 

122

4 

117

9 

105

4 

5905 

Rendelkezésre álló órakeret/hét 35 35 35 35 34 
  

  

  

Tantárgyak 13. évf. 14. évf. 
13-14. 

óraszám 
összesen 

  

Idegen nyelv (ajánlott, 
nyelvvizsgára felkészítés)     

0 

Szakmai órakeret 35 35 2345 

Rendelkezésre álló 

órakeret/hét 
35 35 

  

Tanítási hetek száma 36 31   

Éves összes óraszám 1260 1085 2345 
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3. táblázat  
Sütő és cukrászipari technikus 

Heti óraterv nappali – Sütő és cukrászipari Technikus: helyi tanterv 

Tantárgyak 9. 

évfolyam 

10. 

évfolyam 

11. 

évfolyam 

12. 

évfolyam 

13. 

évfolyam 

9-13. 

óraszám 
összesen 

Kö
zis

m
er

et
i o

kt
at

ás
 

Magyar nyelv és 
irodalom 

4 5 3 3 0 525 

Idegen nyelv 4 4 3 3 3 597 

Matematika 4 4 3 4 0 489 

Történelem 3 3 2 2 0 350 

Állampolgári ismeretek 0 0 0 1 0 31 

Digitális kultúra 2 0 0 0 2 36 

Testnevelés 4 4 3 3 0 504 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 175 

Kötelező komplex 

természettudományos 
tantárgy 

3 0 0 0 0 108 

Ágazathoz kapcsolódó 

tantárgy: pl.fizika, kémia, 
biológia, földrajz, idegen 
nyelv 

0 2 2 0 2 144 

Érettségire felkészítő 
tantárgy 

0 0 2 2 0 144 

Pénzügyi és vállalkozói 
ismeretek 

0 1 0 0 0 36 

Művészetek 1 0 0 0 0   

Hittan 2 2 2 2 0   

Összes közismereti 
óraszám 

28 26 21 21 8 3139 

Ágazati alapoktatás 7 9 0 0 0 576 

  Munkavállalói ismeretek   0,5       18 

  Élelmiszerismeret 1,0 1,0       72 

  Műszaki alapismeretek   1,0       36 

  Élelmiszervizsgálat 
gyakorlat 

  2,0       72 

  Alapozó gyakorlat 2,0 2,0       144 

  Munkavédelem és higiénia 
gyakorlat 

1,0         36 

  Alágazati specializáció 
gyakorlat 

3,0 2,5       198 
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Szakirányú oktatás 0 0 14 14 26 1752 

  Munkavállalói idegen nyelv          2,0 62 

  Sütőipari termékkészítés       2,0 2,0 2,5 222 

  Sütőipari termékkészítés  
gyakorlat 

    2,5 3,0 4,5 338 

  Cukrászipari termékkészítés      2,0 2,0 2,5 222 

  Cukrászipari termékkészítés 
gyakorlat 

    2,5 3,0 4,5 338 

  Sütő- és cukrászipari gépek      0,5     18 

  Sütő- és cukrászipari gépek 
gyakorlat 

    0,5 1,0 1,0 85 

  Táplálkozás-élettan      0,5     18 

  Táplálkozás-élettan 
gyakorlat 

    0,5     18 

  Portfóliókészítés     0,5 0,5 2,5 114 

  Gazdasági és vállalkozási 
ismeretek  

    1,5 1,5 3,5 217 

  Mikrobiológia     0,5     18 

  Mikrobiológia gyakorlat     0,5     18 

  Élelmiszerbiztonság         1,0 31 

  Minőségbiztosítás       0,5 0,5 34 

  Minőségbiztosítás 
gyakorlat 

      0,5 1,0 49 

  Munkabiztonság         0,25 8 

  Munkabiztonság gyakorlat         0,25 8 

Szabadon tervezhető órakeret 
(közismeret) 

3 1 1 2 6 438 

Tanítási hetek száma 36 36 36 31/36 31 
  

Éves összes óraszám 1260 1260

4 

126

0 

117

9 

1054 3013 

Rendelkezésre álló órakeret/hét 35 35 35 35 34 
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Heti óraterv 2 éves nappali – Sütő és cukrászipari Technikus: helyi tanterv 

Tantárgyak 13. évfolyam 

I. félév 

13. 

évfolyam 

II. félév 

14. 

évfolyam 

13-14. 

óraszám 
összesen 

Ágazati alapoktatás         

  Munkavállalói 
ismeretek 

1     18 

  Munkavállalói idegen 
nyelv  

    2,00 62 

  Élelmiszerismeret 4     72 

  Műszaki alapismeretek 2     36 

  Élelmiszervizsgálat 
gyakorlat 

4     72 

  Alapozó gyakorlat 8     144 

  Munkavédelem és 
higiénia gyakorlat 

2     36 

  Alágazati specializáció 
gyakorlat 

11     198 

  Sütőipari 
termékkészítés   

  4 4,00 196 

  Sütőipari 
termékkészítés  
gyakorlat 

  5 7,00 307 

  Cukrászipari 
termékkészítés  

  4 4,00 196 

  Cukrászipari 
termékkészítés 
gyakorlat 

  5 7,00 307 

  Sütő- és cukrászipari 
gépek  

  1   18 

  Sütő- és cukrászipari 
gépek gyakorlat 

  3 1,00 85 

  Táplálkozás-élettan    1   18 

  Táplálkozás-élettan 
gyakorlat 

  1   18 

  Portfóliókészítés   2 2,50 114 

  Gazdasági és 
vállalkozási ismeretek  

  6 3,50 217 

  Mikrobiológia 1     18 

  Mikrobiológia 
gyakorlat 

1     18 

  Élelmiszerbiztonság     1,00 31 

  Minőségbiztosítás   1 0,50 34 

  Minőségbiztosítás 

gyakorlat 
  1 1,00 49 

  Munkabiztonság     0,25 8 
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  Munkabiztonság 
gyakorlat 

    0,25 8 

  Osztályfőnöki 1 1 1,00 67 

  Összesen: 35 35 35,00 2345 

Tanítási hetek száma 18 18 31   

Rendelkezésre álló órakeret/hét 35 35 35   

Éves óraszám 630 630 1085 2345 

 

 

 

 

 

 

 
Heti óraterv 2 éves esti – Sütő és cukrászipari Technikus: helyi tanterv 

Tantárgyak 13. évfolyam 

I. félév 

13. 

évfolyam 

II. félév 

14. 

évfolyam 

13-14. 

óraszám 
összesen 

Ágazati alapoktatás         

Munkavállalói ismeretek 0,5     9 

Munkavállalói idegen nyelv      1,00 31 

Élelmiszerismeret 2     36 

Műszaki alapismeretek 1     18 

Élelmiszervizsgálat gyakorlat 2     36 

Alapozó gyakorlat 4     72 

Munkavédelem és higiénia 
gyakorlat 

1     18 

Alágazati specializáció gyakorlat 5,5     99 

Sütőipari termékkészítés     2,00 2,00 98 

Sütőipari termékkészítés  gyakorlat   3,00 3,50 163 

Cukrászipari termékkészítés    2,00 2,00 98 

Cukrászipari termékkészítés 
gyakorlat 

  3,00 3,50 163 

Sütő- és cukrászipari gépek    1,00   18 

Sütő- és cukrászipari gépek 
gyakorlat 

  1,00 0,50 34 

  Táplálkozás-

élettan  
  0,50   9 

Táplálkozás-élettan gyakorlat   0,50   9 

Portfóliókészítés   1,00 1,50 65 

Gazdasági és vállalkozási ismeretek    3,00 1,50 101 

Mikrobiológia 0,5     9 

Mikrobiológia gyakorlat 0,5     9 

Élelmiszerbiztonság     0,50 16 

Minőségbiztosítás     0,25 8 

Minőségbiztosítás gyakorlat     0,75 23 
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Munkabiztonság 0,25     5 

Munkabiztonság gyakorlat 0,25     5 

Osztályfőnöki 0,5 0,50 0,50 34 

Összesen: 18 17,50 17,50 1182 

Tanítási hetek száma 18 18 31   

Rendelkezésre álló órakeret/hét 18 18,00 18,00   

Éves óraszám 324 315 543 1182 
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4. táblázat  
 Bor- és pezsgőgyártó technikus 

Heti óraterv nappali – Bor- és pezsgőgyártó technikus: helyi tanterv 

Tantárgyak 9. 

évfolyam 

10. 

évfolyam 

11. 

évfolyam 

12. 

évfolyam 

13. 

évfolyam 

9-13. 

óraszám 
összesen 

Kö
zis

m
er

et
i o

kt
at

ás
 

Magyar nyelv és irodalom 4 5 3 3 0 525 

Idegen nyelv 4 4 3 3 3 597 

Matematika 4 4 3 4 0 489 

Történelem 3 3 2 2 0 350 

Állampolgári ismeretek 0 0 0 1 0 31 

Digitális kultúra 2 0 0 0 2 36 

Testnevelés 4 4 3 3 0 504 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 175 

Kötelező komplex 

természettudományos tantárgy 3 0 0 0 0 108 

Ágazathoz kapcsolódó 

tantárgy: pl.fizika, kémia, 
biológia, földrajz, idegen nyelv 

0 2 2 0 2 144 

Érettségire felkészítő tantárgy 0 0 2 2 0 144 

Pénzügyi és vállalkozói 
ismeretek 

0 1 0 0 0 36 

Művészetek 1 0 0 0 0   

Hittan 2 2 2 2 0   

Összes közismereti óraszám 28 26 21 21 8 3139 

Ágazati alapoktatás 7 9 0 0 0 576 

  Munkavállalói ismeretek   0,5       18 

  Élelmiszerismeret 1,0 1,0       72 

  Műszaki alapismeretek   1,0       36 

  Élelmiszervizsgálat gyakorlat   2,0       72 

  Alapozó gyakorlat 2,0 2,0       144 

  Munkavédelem és higiénia 
gyakorlat 

1,0         36 

  Alágazati specializáció gyakorlat 3,0 2,5       198 

                

Szakirányú oktatás 0 0 14 14 26 1752 
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  Szőlészeti ismeretek      3,0 3,0 4,5 356 

  Borászati technológia      5,0 5,0 4,0 484 

  Szőlészeti és borászati alapmérések      2,0 2,0 3,0 237 

  Szőlészeti és borászati szakmai 
gépek  

    1,0 1,0 4,0 196 

  Gazdasági és vállalkozási ismeretek      2,0 2,0 2,5 222 

  Portfóliókészítés      1,0 1,0 1,0 103 

  Munkavállalói idegen nyelv          2,0 62 

  A szőlészet és borászat jogszabályi 
háttere, adminisztráció  

        3,0 93 

  A borturisztika és a vendéglátás 
alapjai  

        2,0 62 

                

Szabadon tervezhető órakeret (közismeret) 3 1 1 2 6 438 

Tanítási hetek száma 36 36 36 31/36 31 
  

Éves összes óraszám 126

0 

126

0 

126

0 

115

5 

1054 5989 

Rendelkezésre álló órakeret/hét 35 35 35 35 34 
  

 
Heti óraterv 2 éves nappali– Bor- és pezsgőgyártó technikus: helyi tanterv 

Tantárgyak 13. 

évfolyam 1. 
félév 

13. évfolyam 
2.félév 

14. 

évfolyam 

13-14. 

óraszám 
összesen 

Ágazati alapoktatás         

  Munkavállalói ismeretek 1,00     18 

  Munkavállalói idegen 
nyelv  

    2,00 62 

  Élelmiszerismeret 4,00     72 

  Műszaki alapismeretek 2,00     36 

  Élelmiszervizsgálat 
gyakorlat 

4,00     72 

  Alapozó gyakorlat 8,00     144 

  Munkavédelem és 
higiénia gyakorlat 

2,00     36 

  Alágazati specializáció 
gyakorlat 

12,00     216 

  Szakirányú oktatás         

  Szőlészeti ismeretek   10,00 6,00 366 

  Borászati technológia   8,00 9,00 423 

  Szőlészeti és borászati 
alapmérések 

  6,00 4,00 232 
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  Szőlészeti és borászati 
szakmai gépek 

  4,00 4,00 196 

  Gazdasági és vállalkozási 
ismeretek  

  5,00 3,00 183 

  Portfóliókészítés   2,00 1,00 67 

  A szőlészet és borászat 
jogszabályi háttere, 
adminisztráció 

    3,00 93 

  A borturisztika és a 
vendéglátás alapjai 

    2,00 62 

  Osztályfőnöki 1,00 1,00 1,00 67 

          0 

          0 

          0 

          0 

          0 

          0 

          0 

          0 

          0 

  Összesen: 34,00 36,00 35,00 2345 

Tanítási hetek száma 36   31   

Rendelkezésre álló órakeret/hét 35   35   

Éves óraszám 1260   1085 2345 

 

 

 
Heti óraterv 2 éves esti– Bor- és pezsgőgyártó technikus: helyi tanterv 

Tantárgyak 13. 

évfolyam 
1.félév 

13. 

évfolyam 2. 
félév 

14. 

évfolyam 

13-14. 

óraszám 
összesen 

Ágazati alapoktatás         

Munkavállalói ismeretek 1,00     18 

Munkavállalói idegen nyelv      1,00 31 

Élelmiszerismeret 2,00     36 

Műszaki alapismeretek 1,00     18 

Élelmiszervizsgálat gyakorlat 2,00     36 

Alapozó gyakorlat 4,00     72 

Munkavédelem és higiénia gyakorlat 1,00     18 

Alágazati specializáció gyakorlat 6,00     108 

  Szakirányú oktatás         

Szőlészeti ismeretek   5,00 3,00 183 

Borászati technológia   4,00 4,50 212 

Szőlészeti és borászati alapmérések   3,00 2,00 116 

Szőlészeti és borászati szakmai gépek   2,00 2,00 98 
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Gazdasági és vállalkozási ismeretek   2,50 1,50 92 

Portfóliókészítés   1,00 0,50 34 

  A szőlészet és a 
borászat jogszabályi 
háttere, 
adminisztráció 

    1,50 47 

A borturisztika és a vendéglátás alapjai     1,00 31 

Osztályfőnöki 1,00 0,50 1,00 67 

        0 

        0 

        0 

        0 

        0 

        0 

        0 

        0 

        0 

Összesen: 18,00 18,00 18,00 1206 

Tanítási hetek száma 18 18 31   

Rendelkezésre álló órakeret/hét 18,00 18,00 18,00   

Éves óraszám 324 324 558 1206 
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5. táblázat  
Mezőgazdasági gépésztechnikus 

Heti óraterv Nappali – Mezőgazdasági gépésztechnikus: helyi tanterv 

Tantárgyak 9. 

évfolyam 

10. 

évfolyam 

11. 

évfolyam 

12. 

évfolyam 

13. 

évfolyam 

9-13. 

óraszám 
összesen 

Kö
zis

m
er

et
i o

kt
at

ás
 

Magyar nyelv és irodalom 4 5 3 3 0 525 

Idegen nyelv 4 4 3 3 3 597 

Matematika 4 4 3 4 0 489 

Történelem 3 3 2 2 0 350 

Állampolgári ismeretek 0 0 0 1 0 31 

Digitális kultúra 2 0 0 0 2 36 

Testnevelés 4 4 3 3 0 504 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 175 

Kötelező komplex 

természettudományos 
tantárgy 

3 0 0 0 0 108 

Ágazathoz kapcsolódó 

tantárgy: pl.fizika, kémia, 
biológia, földrajz, idegen 
nyelv 

0 2 2 0 2 144 

Érettségire felkészítő 
tantárgy 

0 0 2 2 0 144 

Pénzügyi és vállalkozói 
ismeretek 

0 1 0 0 0 36 

Művészetek 1 0 0 0 0   

Hittan 2 2 2 2 0   

Összes közismereti 
óraszám 

28 26 21 21 8 3139 

Ágazati alapoktatás összesen: 7 9 0 0 0 576 

 - Elmélet: 3,5 5,5 0 0 0 324 

 - Gyakorlat: 3,5 3,5 0 0 0 252 

Munkavállalói ismeretek elmélet 
0,5 0 0 0 0 18 

Általános alapozás elmélet 0 4 0 0 0 144 

Szakmai alapozás elmélet 3 1,5 0 0 0 162 

Szakmai alapozás gyakorlat 3,5 3,5 0 0 0 252 

Szakirányú oktatás összesen: 0 0 14 14 26 1814 
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 - Elmélet: 0 0 6 6 11,5 788,5 

 - Gyakorlat: 
0 0 8 8 14,5 1025,5 

Járművezetési ismeretek gyakorlat 0 0 1 0 0 36 

Járművezetési gyakorlatok 0 0 1 0 0 36 

Agrárműszaki erőgépek elmélet 0 0 1,5 2 2 188 

Agrárműszaki erőgépek gyakorlat 0 0 2 2 2 206 

Mezőgazdasági termelés gépei 
elmélet 

0 0 2 2 3 237 

Mezőgazdasági termelés gépei 
gyakorlat 

0 0 2 2 3 237 

Anyagismeret elmélet 0 0 1 0 0 36 

Anyagismeret gyakorlat 0 0 1 0 0 36 

Gépelemek, mechanika elmélet 0 0 0,5 0,5 0,5 51,5 

Gépelemek, mechanika gyakorlat 0 0 1 1 0,5 87,5 

Műszaki dokumentáció elmélet 0 0 1 0 0 36 

Mezőgazdasági gépek 
üzemeltetése elmélet 

0 0 0 1 1 67 

Mezőgazdasági gépek 
üzemeltetése gyakorlat 

0 0 0 2 6 258 

Termesztés- és tartástechnológiák 
elmélet 

0 0 0 0,5 0,5 33,5 

Termesztés- és tartástechnológiák 
gyakorlat 

0 0 0 1 0,5 51,5 

Munkavállalói idegen nyelv 0 0 0 0 2 62 

Gazdálkodási ismeretek elmélet 0 0 0 0 0,5 15,5 

Gazdálkodási ismeretek gyakorlat 0 0 0 0 0,5 15,5 

Mezőgazdasági gépek javítása 
elmélet 

0 0 0 0 2 62 

Mezőgazdasági gépek javítása 
gyakorlat 

0 0 0 0 2 62 

Szabadon tervezhető 
órakeret (közismeret) 

3 1 1 2 6 438 
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Tanítási hetek száma 36 36 36 31/36 31 
  

Éves összes óraszám 1260 1260 1260 1155 1054 5989 

Rendelkezésre álló 
órakeret/hét 

35 35 35 35 34 

  

  

  

Tantárgyak 13. évf. 14. évf. 
13-14. 

óraszám 
összesen 

  

Idegen nyelv (ajánlott, 
nyelvvizsgára felkészítés) 

    
0 

Szakmai órakeret 35 35 2345 

Rendelkezésre álló 

órakeret/hét 
35 35 

  

Tanítási hetek száma 36 31   

Éves összes óraszám 1260 1085 2345 

 
Heti óraterv 2éves nappali – Mezőgazdasági gépésztechnikus: helyi tanterv 

Tantárgyak 1/13. 

évfolyam 

2/14.               

évfolyam 

Óraszám 
összesen 

  1. félév 2. félév     

Ágazati alapoktatás összesen: 16 0 0 576 

 - Elmélet: 9 0 0 324 

 - Gyakorlat: 7 0 0 252 

Munkavállalói ismeretek elmélet 0,5 0 0 18 

Általános alapozás elmélet 4 0 0 144 

Szakmai alapozás elmélet 4,5 0 0 162 

Szakmai alapozás gyakorlat 7 0 0 252 

Szakirányú oktatás összesen: 1 18 35 1769 

Járművezetési ismeretek gyakorlat 1 0 0 36 

Járművezetési gyakorlatok 0 1 0 36 

Agrárműszaki erőgépek elmélet 0 3,5 2 188 

Agrárműszaki erőgépek gyakorlat 0 2 4 196 

Mezőgazdasági termelés gépei 
elmélet 

0 4 3 237 

Mezőgazdasági termelés gépei 
gyakorlat 

0 2 5 227 

Anyagismeret elmélet 0 1 0 36 

Anyagismeret gyakorlat 0 1 0 36 

Gépelemek, mechanika elmélet 0 0,5 1 49 

Gépelemek, mechanika gyakorlat 0 1 1,5 82,5 

Műszaki dokumentáció elmélet 0 1 0 36 

Mezőgazdasági gépek üzemeltetése 
elmélet 

0 1 1 67 
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Mezőgazdasági gépek üzemeltetése 
gyakorlat 

0 0 8 248 

Termesztés- és tartástechnológiák 
elmélet 

0 0 1 31 

Termesztés- és tartástechnológiák 
gyakorlat 

0 0 1,5 46,5 

Munkavállalói idegen nyelv 0 0 2 62 

Gazdálkodási ismeretek elmélet 0 0 0,5 15,5 

Gazdálkodási ismeretek gyakorlat 0 0 0,5 15,5 

Mezőgazdasági gépek javítása 
elmélet 

0 0 2 62 

Mezőgazdasági gépek javítása 
gyakorlat 

0 0 2 62 

Osztályközösség építő program 0 0 1 15,5 

Szabadon tervezhető órakeret 
(közismeret) 

3 1 1 175 

Tanítási hetek száma 36 36 31   

Éves összes óraszám 612 648 1085 2345 

        

          

Tantárgyak 13. évf. 14. évf. 
13-14. 

óraszám 
összesen 

   Idegen nyelv (ajánlott, 
nyelvvizsgára felkészítés)     

0 

   Szakmai órakeret 35 35 2345 

   Rendelkezésre álló 

órakeret/hét 
35 35 

  

   Tanítási hetek száma 36 31   

   Éves összes óraszám 1260 1085 2345 

    
Heti óraterv esti tagozat – Mezőgazdasági gépésztechnikus: helyi tanterv 

Tantárgyak 1/13. 

évfolyam 

2/14.               

évfolyam 

Óraszám 
összesen 

  1. félév 2. félév     

Ágazati alapoktatás összesen: 8 0 0 288 

 - Elmélet: 4,5 0 0 162 

 - Gyakorlat: 3,5 0 0 126 

Munkavállalói ismeretek elmélet 0,25 0 0 9 

Általános alapozás elmélet 2 0 0 72 

Szakmai alapozás elmélet 2,25 0 0 81 

Szakmai alapozás gyakorlat 3,5 0 0 126 

Szakirányú oktatás összesen: 0,5 9 17,5 884,5 

Járművezetési ismeretek gyakorlat 0,5 0 0 18 

Járművezetési gyakorlatok 0 0,5 0 18 

Agrárműszaki erőgépek elmélet 0 1,75 1 94 

Agrárműszaki erőgépek gyakorlat 0 1 2 98 
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Mezőgazdasági termelés gépei 
elmélet 

0 2 1,5 118,5 

Mezőgazdasági termelés gépei 
gyakorlat 

0 1 2,5 113,5 

Anyagismeret elmélet 0 0,5 0 18 

Anyagismeret gyakorlat 0 0,5 0 18 

Gépelemek, mechanika elmélet 0 0,25 0,5 24,5 

Gépelemek, mechanika gyakorlat 0 0,5 0,75 41,25 

Műszaki dokumentáció elmélet 0 0,5 0 18 

Mezőgazdasági gépek üzemeltetése 
elmélet 

0 0,5 0,5 33,5 

Mezőgazdasági gépek üzemeltetése 
gyakorlat 

0 0 4 124 

Termesztés- és tartástechnológiák 
elmélet 

0 0 0,5 15,5 

Termesztés- és tartástechnológiák 
gyakorlat 

0 0 0,75 23,25 

Munkavállalói idegen nyelv 0 0 1 31 

Gazdálkodási ismeretek elmélet 0 0 0,25 7,75 

Gazdálkodási ismeretek gyakorlat 0 0 0,25 7,75 

Mezőgazdasági gépek javítása 
elmélet 

0 0 1 31 

Mezőgazdasági gépek javítása 
gyakorlat 

0 0 1 31 

Osztályközösség építő program 0 0 0,5 7,75 

Szabadon tervezhető órakeret 
(közismeret) 

1,5 0,5 0,5 87,5 

Tanítási hetek száma 36 36 31   

Éves összes óraszám 306 324 542,5 1172,5 

        

          

Tantárgyak 13. évf. 14. évf. 
13-14. 

óraszám 
összesen 

   Idegen nyelv (ajánlott, 
nyelvvizsgára felkészítés)     

0 

   Tanítási hetek száma 36 31   

   Éves összes óraszám 630 542,5 1172,5 
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6. táblázat  
Gépgyártástechnológiai technikus 

Heti óraterv nappali – Gépgyártástechnológiai Technikus: helyi tanterv 

Tantárgyak 9. 

évfolyam 

10. 

évfolyam 

11. 

évfolyam 

12. 

évfolyam 

13. 

évfolyam 

9-13. 

óraszám 
összesen 

Kö
zis

m
er

et
i o

kt
at

ás
 

Magyar nyelv és irodalom 4 5 3 3 0 525 

Idegen nyelv 4 4 3 3 3 597 

Matematika 4 4 3 4 0 489 

Történelem 3 3 2 2 0 350 

Állampolgári ismeretek 0 0 0 1 0 31 

Digitális kultúra 2 0 0 0 2 36 

Testnevelés 4 4 3 3 0 504 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 175 

Kötelező komplex 

természettudományos 
tantárgy 

3 0 0 0 0 108 

Ágazathoz kapcsolódó 

tantárgy: pl.fizika, kémia, 
biológia, földrajz, idegen nyelv 

0 2 2 0 2 144 

Érettségire felkészítő tantárgy 0 0 2 2 0 144 

Pénzügyi és vállalkozói 
ismeretek 

0 1 0 0 0 36 

Művészetek 1 0 0 0 0   

Hittan 2 2 2 2 0   

Összes közismereti óraszám 28 26 21 21 8 3139 

Ágazati alapoktatás 7 9 0 0 0 576 

  Villamos alapismeretek 1,5 2,5       144 

  Villamos alapismeretek 

gyakorlat 

1,5 2,5       144 

  Gépészeti alapismeretek 2,0 1,5       126 

  Gépészeti alapismeretek 
gyakorlat 

2,0 2,0       144 

  Munkavállalói ismeretek   0,5       18 

  Ágazati összesen 7,0 9,0       576 

Szakirányú oktatás 0 0 14 14 26 1814 

  Gyártás-előkészítés     2,0     72 
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  Gyártás-előkészítés 
gyakorlat 

    1,0     36 

  Forgácsoló 
megmunkálások 

    2,0   0,5 88 

  Forgácsoló 
megmunkálások gyakorlat 

    5,0   1,5 227 

  Műszaki számítások     2,0 2,0   144 

  Műszaki rajz     1,0 1,0   72 

  Műszaki rajz gyakorlat     1,0 1,0   72 

  Anyagismeret és 
gyártástechnológia 

      1,0   36 

  Anyagismeret és 
gyártástechnológia gyakorlat 

      1,0   36 

  Gyártástervezés         3,5 109 

  Gyártástervezés gyakorlat         3,5 109 

  Minőség-ellenőrzés 
gyakorlat 

      2,0   72 

  Munkavállalói idegen 
nyelv 

        2,0 62 

  CNC-gépkezelés és -
forgácsolás 

        1,0 31 

  CNC-gépkezelés és -
forgácsolás gyakorlat 

        4,0 124 

  A CNC-programozás 
alapjai 

        2,0 62 

  A CNC-programozás 
alapjai gyakorlat 

        2,0 62 

  Szerelés és karbantartás       1,0 1,0 67 

  Szerelés és karbantartás 
gyakorlat 

      2,5 2,0 152 

  Automatizálás       1,0 1,0 67 

  Automatizálás gyakorlat       1,5 2,0 116 

  Szakirányú 
összesen 

    14,0 14,0 26,0 1814 

Szabadon tervezhető órakeret (közismeret) 3 1 1 2 6 438 

Tanítási hetek száma 36 36 36 31/36 31 
  

  Nyári összefüggő 
gyakorlat 

    140     

  

Éves összes óraszám 1260 126

0 

1260 115

5 

105

4 

5989 
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Rendelkezésre álló órakeret/hét 35 35 35 35 34 
  

 

 

 
Heti óraterv 2 éves nappali – Gépgyártástechnológiai_Technikus: helyi tanterv 

Tantárgyak 13. évf. 
I.félév 

13. évf. 
II.félév 

évfolyam 

14. 

évfolyam 

óraszám 
összesen 

  

Ágazati alapoktatás 18 hét 18 hét 0 0   

  Villamos 

alapismeretek 

6,0     108   

  Villamos 

alapismeretek gyakorlat 

6,0     108   

  Gépészeti 
alapismeretek 

7,0     126   

  Gépészeti 
alapismeretek gyakorlat 

8,0     144   

  Munkavállalói 
ismeretek 

1,0     18   

  Ágazati 
összesen 

28,0 0,0       

Szakirányú oktatás 0         

  Gyártás-előkészítés     3,0 93,0   

  Gyártás-előkészítés 
gyakorlat 

    1,0 31,0   

  Forgácsoló 
megmunkálások 

  2,0 2,0 98,0   

  Forgácsoló 
megmunkálások gyakorlat 

  5,0 4,0 214,0   

  Műszaki számítások   4,0 1,0 103,0   

  Műszaki rajz 4,0     72,0   

  Műszaki rajz gyakorlat 2,0 2,0   72,0   

  Anyagismeret és 
gyártástechnológia 

  4,0   72,0   

  Anyagismeret és 
gyártástechnológia 
gyakorlat 

  2,0   36,0   

  Gyártástervezés     3,5 108,5   

  Gyártástervezés 
gyakorlat 

    3,5 108,5   

  Minőség-ellenőrzés 
gyakorlat 

  4,0   72,0   

  Munkavállalói idegen     2,0 62,0   
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nyelv 

  CNC-gépkezelés és -
forgácsolás 

    1,0 31,0   

  CNC-gépkezelés és -
forgácsolás gyakorlat 

    4,0 124,0   

  A CNC-programozás 
alapjai 

    1,5 46,5   

  A CNC-programozás 
alapjai gyakorlat 

    1,5 46,5   

  Szerelés és 
karbantartás 

  2 1,0 67,0   

  Szerelés és 
karbantartás gyakorlat 

  4 2,0 134,0   

  Automatizálás   2 1,0 67,0   

  Automatizálás 
gyakorlat 

  3 2,0 116,0   

  Szakirányú 
összesen 

34,0 34,0 34,0 2278,0   

  Osztályfőnö
ki óra 

1,0 1,0 1,0 67,0   

Összesen       2345   

Tanítási hetek száma 18 18 31     

Éves összes óraszám 630 630 1085 2345   

Rendelkezésre álló órakeret/hét 35 35 35     

  

  

Tantárgyak 13. évf. 14. évf. 
13-14. 

óraszám 
összesen 

  

Idegen nyelv (ajánlott, 
nyelvvizsgára felkészítés)     

0 

Szakmai órakeret 35 35 2345 

Rendelkezésre álló 

órakeret/hét 
35 35 

  

Tanítási hetek száma 36 31   

Éves összes óraszám 1260 1085 2345 

 
Heti óraterv esti_képzés – Gépgyártástechnológiai_Technikus: helyi tanterv 

Tantárgyak 13. évf. 
I.félév 

13. évf. 
II.félév 

évfolyam 

14. 

évfolyam 

óraszám 
összesen 

  

Ágazati alapoktatás 18 hét 18 hét 0 0   

  Villamos alapismeretek 3,0     54   

  Villamos alapismeretek 

gyakorlat 

3,0     54   
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  Gépészeti 
alapismeretek 

3,5     63   

  Gépészeti 
alapismeretek gyakorlat 

4,0     72   

  Munkavállalói 
ismeretek 

0,5     9   

  Ágazati 
összesen 

14,0 0,0       

Szakirányú oktatás 0         

  Gyártás-előkészítés     1,5 46,5   

  Gyártás-előkészítés 
gyakorlat 

    0,5 15,5   

  Forgácsoló 
megmunkálások 

  1,0 1,0 49,0   

  Forgácsoló 
megmunkálások gyakorlat 

  2,5 2,0 107,0   

  Műszaki számítások   2,0 0,5 51,5   

  Műszaki rajz 2,0     36,0   

  Műszaki rajz gyakorlat 1,0 1,0   36,0   

  Anyagismeret és 
gyártástechnológia 

  2,0   36,0   

  Anyagismeret és 
gyártástechnológia 
gyakorlat 

  1,0   18,0   

  Gyártástervezés     1,5 46,5   

  Gyártástervezés 
gyakorlat 

    2,0 62,0   

  Minőség-ellenőrzés 
gyakorlat 

  2,0   36,0   

  Munkavállalói idegen 
nyelv 

    1,0 31,0   

  CNC-gépkezelés és -
forgácsolás 

    0,5 15,5   

  CNC-gépkezelés és -
forgácsolás gyakorlat 

    2,0 62,0   

  A CNC-programozás 
alapjai 

    0,5 15,5   

  A CNC-programozás 
alapjai gyakorlat 

    1,0 31,0   

  Szerelés és 
karbantartás 

  1 0,5 33,5   

  Szerelés és 
karbantartás gyakorlat 

  2 1,0 67,0   
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  Automatizálás   1 0,5 33,5   

  Automatizálás 
gyakorlat 

  2 1,0 58,0   

  Szakirányú 
összesen 

17,0 17,0 17,0 1139,0   

  Osztályfőnök
i óra 

1,0 1,0 1,0 67,0   

Összesen       1206   

Tanítási hetek száma 18 18 31     

Éves összes óraszám 324 324 558 1206   

Rendelkezésre álló órakeret/hét 18 18 35     
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A szakgimnáziumi képzés heti óraszámai kifutó rendszerben 

 

7. táblázat  10-11 AB 

A szakgimnáziumok tantárgyi struktúrája és óraszámai 
 

    A B C D E F G H 

  
1. Tantárgyak 9. 

évf. 
10. 

évf. 
11. 

évf. 
12. 

évf. 
9–12. évf. 

óraszám összesen 
13. 

évf. 
13. évf. 

óraszám összesen 

  2

. 
Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 556 – – 

  3

. 
Idegen nyelv 4 4 4 4 556 – – 

  4

. 
Matematika 3 3 3 3 417 – – 

  5

. 
Történelem 2 2 3 3 345 – – 

  6

. 
Etika – – – 1 31 – – 

  7

. 
Informatika 2 2 – – 144 – – 

  8

. 
Művészetek 1 – – – 36 – – 

  9

. 
Testnevelés 5 5 5 5 695 – – 

  1

0. 
Osztályfőnöki 1 1 1 1 139 – – 

  1

1. 

Kötelező komplex 
természettudományos tantárgy 

3 – – – 108 – – 

  1

2. 

Ágazathoz kapcsolódó 
természettudományos tantárgy* 

2 2 2 – 216 – – 

  1

3. 
Kötelezően választható tantárgy** – – 2 2 134 – – 

  1

4. 
Pénzügyi és vállalkozói ismeretek – 1 – – 36 – – 

  1

5. 
Szakmai tárgyak órakerete 8 12 11 12 1488 31 961 

  1

6. 
Szabadon tervezhető órakeret – – – – – 4 124 

  1

7. 
Rendelkezésre álló órakeret/hét 35 36 35 35 – 35 – 

  1

8. 
Tanítási hetek száma 36 36 36 31 – 31 – 

  1

9. 
Éves összes óraszám 

12

60 

12

96 

12

60 

10

85 
4901 

10

85 
1085 

* A szakgimmnáziumok helyi tanterveibe beépítendő, az egyes ágazatokhoz 
kapcsolódó természettudományos tantárgyak című táblázat szerint 
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** Érettségi tantárgy, Idegen nyelv, Természettudományos tantárgy, Informatika, 
Szakmai tantárgy vagy Katonai alapismeretek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A szakgimnáziumok helyi tanterveibe beépítendő, az egyes ágazatokhoz kapcsolódó 
természettudományos tantárgyak 

  
 

A B C 

  

1. Ágazatok Ágazathoz kapcsolódó tantárgy 

Kötelezően 
választható 

természettudományos 
tantárgy 

  

2. 

Erdészet és vadgazdálkodás XXXII., 
Mezőgazdaság XXXIII., Kertészet és parképítés 
XXXIV., Sport XXXVII. 

Biológia 
Fizika vagy 

Kémia 

  
3. 

Egészségügy I., Környezetvédelem XXIII., 
Szépészet XXX., Élelmiszeripar XXXVI. Biológia 

Kémia vagy 

Fizika 

  

4. 

Egészségügyi technika II., Képző- és 
iparművészet V., Hang-, film és színháztechnika 
VI., Épületgépészet VIII., Gépészet IX., 
Villamosipar és elektronika XI., Távközlés XII., 
Informatika XIII., Építőipar XVI., Könnyűipar 
XVII., Faipar XVIII., Közlekedésgépész XXII., 
Agrár gépész XXXI., Közlekedés, szállítmányozás 
és logisztika XL., Vízügy XLI. 

Fizika Kémia 

  
5. 

Kohászat X., Vegyipar XIV., Vegyész XV., 
Nyomdaipar XIX. 

Kémia Fizika 

  

6. 

Bányászat VII., Közgazdaság XXIV., Ügyvitel 
XXV., Kereskedelem XXVI., Vendéglátóipar 
XXVII., Turisztika XXVIII., Optika XXIX., 

Földmérés XXXV. 

Földrajz Fizika 

  
7. 

Szociális III., Pedagógia IV., Rendészet és 
közszolgálat XXXVIII., Közművelődés XXXIX. Biológia Földrajz 

  

8. Előadóművészet XLII. 

Komplex 

természettudomány vagy 
egy Természettudományos 

tantárgy 

  

 

Egységes szabályok a mellék-szakképesítés vonatkozásában: 
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- A tanuló a szakgimnázium tizedik évfolyamán legkésőbb április 30-ig írásbeli 

nyilatkozatban választ a tizenegyedik-tizenkettedik évfolyamok kerettantervi irányáról a 

szakgimnázium által biztosított lehetőségek közül. 

- A mellék szakképesítésre való felkészítés akkor indítható el, ha a jelentkezők létszáma 

eléri a 8 főt, kivéve a 2018/19-es tanévben 11. évfolyamon lévőknél, ahol ezt a 

korlátozást nem kell alkalmazni. 

- A mellék szakképesítést választó tanulók legkésőbb a február-márciusi vizsgaidőszakban 

kell, hogy vizsgát tegyenek. 

- A vizsgára jelentkezés határideje a vizsgaidőszakot megelőző év december 12. napja. 

- A vizsgára bocsátás feltétele: a mellék-szakképesítés tantárgyaiból eredményes félévi 

osztályzat. 

- A tizenkettedik évfolyamban a mellék-szakképesítés tantárgyait az első félévre 

csoportosítjuk, hogy a vizsga megkezdéséig elsajátíthassák a követelményeket. 
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8. táblázat 

 

Élelmiszeripari technikus fő szakképesítés  10.A-11 A  

 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

    

9. 10. 11. 12. 5/13. 1/13. 2/14. 

e gy e gy ögy e gy ögy e gy e gy e gy ögy e gy 

A fő szakképesítésre 
vonatkozó: 

Összesen 
A tantárgy 

kapcsolódása 

4+1 3 7,5+0,5 4 

0 

2+2+2+2 2+3 

70 

4,5+2+2,5 2+2+1 19+1 12+2 18+2 11+3 

160 

19+1 12+2 

Összesen 7+1 11,5+0,5 4+5+2+2 6,5+2+2+3,5 31+3 29+5 31+3 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II. fő szakképesítés                     0,5         0,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. 
(érettségire épülő 
képzések esetén) 

Foglalkoztatás I. fő szakképesítés                     2         2   

10894-12 

Élelmiszeripari 
műveletek és gépek 

Élelmiszeripari 
műveletek és gépek 

fő szakképesítés                     9         9   

Élelmiszer-előállítás 
műveletei és 
technológiai 
folyamatai 

fő szakképesítés                     6,5+1         6,5+1   

Élelmiszer-előállítás 
műveletei és 
technológiai 
folyamatai gyakorlat 

fő szakképesítés                       7         7 
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10895-12 Általános 
élelmiszeripari 
technológiák 

Élelmiszeripari 
anyagismeret 

fő szakképesítés 2+1   1,5+0,5           1,5+2       5         

Élelmiszeripari 
technológiák 

Ágazati szakmai 
kompetenciák 
erősítése 

fő szakképesítés 

 

Ágazati szakmai 
kompetenciák 

erősítése 

2   2     2     2+1,5       6+1         

Élelmiszerkémia fő szakképesítés     2                   2         

10890-16 

Élelmiszeripari 
vállalkozások 
működtetése 

Élelmiszeripari 
vállalkozások 

fő szakképesítés     2                   2         

10903-12 

Élelmiszeripari 
alapmérések 

Laboratóriumi 
alapismeretek 

Ágazati szakmai 
kompetenciák 
erősítése 

fő szakképesítés 

 

Ágazati szakmai 
kompetenciák 

erősítése 

                1+1       1+1         

Laboratóriumi 
alapgyakorlatok 

Ágazati szakmai 
kompetenciák 
erősítése 

fő szakképesítés 

 

Ágazati szakmai 
kompetenciák 

erősítése 

  3   4     2+3     2+2+1       11+3       

Élelmiszeripari 
alapmérések 
gyakorlatok 

fő szakképesítés                       5+2         5+2 

10891-16 

Mikrobiológia, 
higiénia és 
minőségbiztosítás 

Mikrobiológia fő szakképesítés           2             2         

Biztonságos 
munkavégzés 

fő szakképesítés                     1         1   

Minőségbiztosítás és 
higiénia 

fő szakképesítés 

 
          2                       

Minőségbiztosítás az 
iparban 

Ágazati szakmai 
kompetenciák 
erősítése 

fő szakképesítés 

 

Ágazati szakmai 
kompetenciák 

erősítése 

     2            
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11941-16 

Mikrobiológia 
Mikrobiológia 

31 541 14 

Élelmiszeripari 
higiéniai és 

minőségbiztosítási 
munkatárs 

                                  

10904-16 Higiénia és 
minőségbiztosítás 

Higiénia és 
minőségbiztosítás 

31 541 14 

Élelmiszeripari 
higiéniai és 

minőségbiztosítási 
munkatárs 

                                  

Higiéniai és 
minőségbiztosítási 
gyakorlat 

31 541 14 

Élelmiszeripari 
higiéniai és 

minőségbiztosítási 
munkatárs 

                                  

Ágazati szakmai 
kompetenciák 
erősítése 

helyi  

tanterv szerint 
                                  

Osztályfőnöki  fő szakképesítés           1  1   1  

 

 

 

A kerettanterv szakmai tartalma – a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően – a nappali rendszerű oktatásra 

meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 

Az Élelmiszeripari technológiák tantárgy tananyag tartalma a 12. évfolyamból átkerültek 11. évfolyamba. A 12. évfolyamban az előzőleg tanultak elmélyítése 

valósul meg. 
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9. táblázat 

Élelmiszeripari technikus mellék szakképesítéssel 10.A-11. A  

(az 31 541 14 ÉLELMISZERIPARI HIGIÉNIAI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI MUNKATÁRS mellék-szakképesítéssel) 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

    

9. 10. 11. 12. 5/13. 1/13. 2/14. 

e gy e gy ögy e gy ögy e gy e gy e gy ögy e gy 

A fő szakképesítésre 
vonatkozó: 

Összesen 
A tantárgy 

kapcsolódása 

4+1 3 7,5+0,5 4 

0 

2+2+2 2 

70 

4,5+2+2,5 2+1 19 12 18 11 

160 

19 12 

Összesen 7+1 11,5+0,5 4+2+2 6,5+2+3,5 31 29 31 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II. fő szakképesítés                     0,5         0,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. 
(érettségire épülő 
képzések esetén) 

Foglalkoztatás I. fő szakképesítés                     2         2   

10894-12 Élelmiszeripari 
műveletek és gépek 

Élelmiszeripari 
műveletek és gépek 

fő szakképesítés                     9         9   

Élelmiszer-előállítás 
műveletei és 
technológiai folyamatai 

fő szakképesítés                     6,5         6,5   

Élelmiszer-előállítás 
műveletei és 
technológiai folyamatai 
gyakorlat 

fő szakképesítés                       7         7 

10895-12 Általános 
élelmiszeripari 

Élelmiszeripari 
anyagismeret 

fő szakképesítés 2+1   1,5+0,5           1,5+2       5         
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technológiák Élelmiszeripari 
technológiák 

Ágazati szakmai 
kompetenciák erősítése 

fő szakképesítés 2   2     2      2+1,5       6         

Élelmiszerkémia fő szakképesítés     2                   2         

10890-16 Élelmiszeripari 
vállalkozások működtetése 

Élelmiszeripari 
vállalkozások 

fő szakképesítés     2                   2         

10903-12 Élelmiszeripari 
alapmérések 

Laboratóriumi 
alapismeretek 

Ágazati szakmai 
kompetenciák erősítése 

fő szakképesítés                 1+1       1         

Laboratóriumi 
alapgyakorlatok 

Ágazati szakmai 
kompetenciák erősítése 

fő szakképesítés   3   4     2     2+1       11       

Élelmiszeripari 
alapmérések 
gyakorlatok 

fő szakképesítés                       5         5 

Minőségbiztosítási és 
higiéniai gyakorlat 

31 541 14 

Élelmiszeripari 
higiéniai és 

minőségbiztosítási 
munkatárs 

            3     2               

10891-16 Mikrobiológia, 
higiénia és 
minőségbiztosítás 

Mikrobiológia fő szakképesítés           2             2         

Biztonságos 
munkavégzés 

fő szakképesítés                     1         1   

Minőségbiztosítás és 
higiénia 

31 541 14 

Élelmiszeripari 
higiéniai és 

minőségbiztosítási 
munkatárs 

          2                       

                    

11941-16 Mikrobiológia Mikrobiológia 
31 541 14 

Élelmiszeripari 
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higiéniai és 
minőségbiztosítási 

munkatárs 

10904-16 Higiénia és 
minőségbiztosítás 

Higiénia és 
minőségbiztosítás 

31 541 14 

Élelmiszeripari 
higiéniai és 

minőségbiztosítási 
munkatárs 

                                  

Higiéniai és 
minőségbiztosítási 
gyakorlat 

31 541 14 

Élelmiszeripari 
higiéniai és 

minőségbiztosítási 
munkatárs 

                                  

Ágazati szakmai 
kompetenciák erősítése 

helyi  

tanterv szerint 
                                  

 

 

 

A kerettanterv szakmai tartalma – a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően – a nappali rendszerű oktatásra 

meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 
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10. táblázat 

Óraterv a szakgimnáziumi kerettantervekhez 2016-tól 

A szakgimnáziumok tantárgyi struktúrája és óraszámai 
12. A –5/13.A kifutó rendszerben 

Kerettanterv 

Egészségügy I., Környezetvédelem XXIII., Szépészet XXX.,Élelmiszeripar XXXVI. 
 

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

óraszám 
összesen 

13. évf. 
13. évf. 

óraszám 
összesen 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 556  -  - 

Idegen nyelv 4 4 4 4 556 4 124 

Matematika 3 3 3 3 417  -  - 

Történelem 2 2 3 3 345  -  - 

Etika - - - 1 31  -  - 

Informatika 2 2 - - 144  -  - 

Művészetek - - 1 - 36  -  - 

Testnevelés 5 5 5 5 695  -  - 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 139  -  - 

Kötelező komplex 
természettudományos 

tantárgy 

3 - - - 108 - - 

Ágazathoz kapcsolódó 
tantárgy: Biológia 

- 2 2 2 206  -  - 

Kötelezően választható 
tantárgy: Érettségi tantárgy, 

vagy Idegen nyelv, vagy 

Kémia*, vagy Informatika, 
vagy Szakmai tantárgy** 

- - 2 2 134  -  - 

Pénzügyi és vállalkozói 
ismeretek 

- 1 - - 36  -  - 

Érettségire épülő (fő) 
szakképesítés 

8 8 7 7 (1045+453)  

1498 

31 961 

Érettségi vizsga keretében 
megszerezhető szakképesítés 

3 4 3 3  -  - 

Rendelkezésre álló 
órakeret/hét 35 36 35 35  35  

Tanítási hetek száma 36 36 36 31 
 

31  

Éves összes óraszám 1260 1296 1260 1085 4901 1085 1085 

 

* Amennyiben az iskola a Kémia tantárgyat választja, a szakgimnáziumi kerettantervben megtalálható 
144 órás (két évfolyamos) tantárgyi kerettantervet kell használnia. 
** Az órakeret a Katonai alapismeretek tantárgy oktatására is fordítható. 
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11. táblázat 

Óraterv az élelmiszeripari technikus szakgimnáziumi kerettantervekhez 2016-tól 

12. A – 5/13.A kifutó rendszerben 

Helyi tanterv 

Egészségügy I., Környezetvédelem XXIII., Szépészet XXX.,Élelmiszeripar XXXVI. 
 

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

óraszám 
összesen 

13. évf. 
13. évf. 

óraszám 
összesen 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 556  -  - 

Idegen nyelv 4 4 4 4 556 4 124 

Matematika 3 3 3 3 417  -  - 

Történelem 2 2 3 3 345  -  - 

Etika/Hittan 2 2 2 2 31  -  - 

Informatika 2 2 - - 144  -  - 

Művészetek - - 1 - 36  -  - 

Testnevelés 5 5 5 5 695  -  - 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 139  -  - 

Kötelező komplex 
természettudományos 

tantárgy 

3 - - - 108 - - 

Ágazathoz kapcsolódó 
tantárgy: Biológia 

- 2 2 2 206  -  - 

Kötelezően választható 
tantárgy: Érettségi tantárgy, 

vagy Idegen nyelv, vagy 

Kémia*, vagy Informatika, 
vagy Szakmai tantárgy** 

- - 2 2 134  -  - 

Pénzügyi és vállalkozói 
ismeretek 

- 1 - - 36  -  - 

Érettségire épülő (fő) 
szakképesítés 

8 8 7 7 
(1045+453)  

1498 

31 961 

Érettségi vizsga keretében 
megszerezhető szakképesítés 

3 4 3 3  -  - 

Rendelkezésre álló 
órakeret/hét 37 38 37 36  35  

Tanítási hetek száma 36 36 36 31 
 

31  

Éves összes óraszám 1260 1296 1260 1085 4901 1085 1085 
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12. táblázat 

Élelmiszeripari technikus fő szakképesítés12. A – 5/13.A  
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

  

9. 10. 11. 12. 5/13. 1/13. 2/14. 

heti 

óraszám 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám 
heti óraszám 

heti 

óraszám ögy 
heti óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy e gy e gy 

A szakmai képzés órakerete 

Összesen 7 4 7 5 

0 

6+2 4 

70 

6+2 4 19+1 12+2 
19,5 

+1,5 

11,5 

+1,5 
160 

19+1 12+2 

Összesen 11,0 12,0 10,0+2 10,0+2 31+3 31+3 31+3 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.                     0,5         0,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. (érettségire 
épülő képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.                     2         2   

10894-12 Élelmiszeripari 
műveletek és gépek 

Élelmiszeripari műveletek 
és gépek 

                    8         8   

Élelmiszeripari műveletek 
és technológiák 

                    3,5         3,5   

10895-12Általános 
élelmiszeripari technológiák 

Élelmiszeripari 
anyagismeret 

4   1                   5         

Élelmiszeripari 
technológiák 

    1     1+2     3       
4,5 

+0,5 
        

Élelmiszerkémia     2     2     1        4         

10890-16 Élelmiszeripari 
vállalkozások működtetése 

Élelmiszeripari 
vállalkozások 

                1       1         
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A működtetés gyakorlati 
feladatai 

                  1       1       

10903-12 Élelmiszeripari 
alapmérések 

Laboratóriumi 
alapismeretek 

1   1     1             3         

Laboratóriumi 
alapgyakorlatok 

  3   3     3     2       
10,5 

+1,5 
      

Élelmiszeripari 
alapmérések 

                    3         3   

Élelmiszeripari 
alapmérések gyakorlatok 

                      12+2         12+2 

Mikrobiológiai és 
higiéniai gyakorlat 

  1   1                           

Minőségbiztosítási 
gyakorlat 

      1     1                     

10891-16 Mikrobiológia, 
higiénia, minőségbiztosítás 

Mikrobiológia 2               1                  

Élelmiszerismeret           1,5             1,5         

Biztonságos munkavégzés           0,5             0,5         

Minőségbiztosítás     1           2 1               

Higiénia     1                             

Minőségbiztosítás az 
iparban 

                    2         2   

Osztályfőnöki            1  1   1  

 

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra 

meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie.  
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13. táblázat 

 

Élelmiszeripari technikus mellék szakképesítés 12. A – 5/13. A 

(az 31 541 14 élelmiszeripari higiéniai és minőségbiztosítási munkatárs mellék-szakképesítéssel) 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

  

9. 10. 11. 12. 5/13. 1/13. 2/14. 

heti 

óraszám 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám 
heti óraszám 

heti 

óraszám ögy 
heti óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy e gy e gy 

A szakmai képzés órakerete 

Összesen 7 4 7 5 

0 

6+2 4 

70 

6+2 4 19+1 12+2 
19,5 

+1,5 

11,5 

+1,5 
160 

19+1 12+2 

Összesen 11,0 12,0 10,0+2 10,0+2 31+3 31+3 31+3 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.                     0,5         0,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. (érettségire 
épülő képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.                     2         2   

10894-12 Élelmiszeripari 
műveletek és gépek 

Élelmiszeripari műveletek 
és gépek 

                    8         8   

Élelmiszeripari műveletek 
és technológiák 

                    3,5         3,5   

10895-12Általános 
élelmiszeripari technológiák 

Élelmiszeripari 
anyagismeret 

4   1                   5         

Élelmiszeripari 
technológiák 

    1     1+2     3       
4,5 

+0,5 
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Élelmiszerkémia     2     2     1        4         

10890-16 Élelmiszeripari 
vállalkozások működtetése 

Élelmiszeripari 
vállalkozások 

                1       1         

A működtetés gyakorlati 
feladatai 

                  1       1       

10903-12 Élelmiszeripari 
alapmérések 

Laboratóriumi 
alapismeretek 

1   1     1             3         

Laboratóriumi 
alapgyakorlatok 

  3   3     3     2       
10,5 

+1,5 
      

Élelmiszeripari 
alapmérések 

                    3         3   

Élelmiszeripari 
alapmérések gyakorlatok 

                      12+2         12+2 

Mikrobiológiai és 
higiéniai gyakorlat 

  1   1                           

Minőségbiztosítási 
gyakorlat 

      1     
 

                    

10891-16 Mikrobiológia, 
higiénia, minőségbiztosítás 

 

 

Mikrobiológia 2                            

Élelmiszerismeret                    1,5         

Biztonságos munkavégzés                    0,5         

Minőségbiztosítás     1                        

Higiénia     1                             

Minőségbiztosítás az 
iparban 

                    
 

        2   

10903-12 Élelmiszeripari 
alapmérések 

(mellék szakképesítéshez) 

Minőségbiztosítási 
gyakorlat 

(mellék szakképesítéshez) 
           1                  

10891-16 Mikrobiológia, 
higiénia, minőségbiztosítás 

 

Mikrobiológia 

(mellék szakképesítéshez) 
               1                  

Élelmiszerismeret 

(mellék szakképesítéshez) 
          1,5             1,5         
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(mellék szakképesítéshez) Biztonságos munkavégzés 

(mellék szakképesítéshez) 
          0,5             0,5         

Minőségbiztosítás 

(mellék szakképesítéshez) 
               2 1               

Higiénia 

(mellék szakképesítéshez) 
                                 

Minőségbiztosítás az 
iparban 

(mellék szakképesítéshez) 
                    2         2   

Osztályfőnöki            1  1   1  

 

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra 

meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie
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14. táblázat 

Agrárgépész   Mezőgazdasági gépésztechnikus2019-2020 tanévtől10 B- 

1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

    

9. 10. 11. 12. 5/13. 1/13. 2/14. 

e gy e gy ögy e gy ögy e gy e gy e gy ögy e gy 

A fő szakképesítésre vonatkozó: 

Összesen 

A tantárgy kapcsolódása 

4,5 2 6 6 

140 

2,5 4 

140 

4 0 17 14 17 12 

160 

17 14 

Összesen 6,5 12 6,5 4 31 29 31 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II. fő szakképesítés                     0,5         0,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. (érettségire 
épülő képzések esetén) 

Foglalkoztatás I. fő szakképesítés                     2         2   

11500-12 Munkahelyi egészség 
és biztonság 

Munkahelyi egészség és 
biztonság 

fő szakképesítés 0,5                   0,5   0,5     0,5   

10925-16 Agrárműszaki alapok 

Géprajz, gépelemek, 
mechanika 

fő szakképesítés 2,5   2                   4,5         

Anyagismeret fő szakképesítés 1,5                       1,5         
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Agrárműszaki alapok 
szakmai gyakorlat  

fő szakképesítés   2   2                   4       

10975-16 Agrárműszaki 
erőforrások 

Erőgépek fő szakképesítés     2     1     1   2   4     2   

Erőgépek szakmai 
gyakorlat 

fő szakképesítés       2,5     2         3   4,5     3 

11049-16 Mezőgazdasági 
termelés gépei 

Munkagépek fő szakképesítés                 1   4   1     4   

Munkagépek szakmai 
gyakorlat 

fő szakképesítés                       4         4 

11050-16 Gépek üzemeltetése a 
mezőgazdaságban 

Gépek üzemeltetése fő szakképesítés                     3,5         3,5   

Gépjavítás fő szakképesítés                     2,5         2,5   

Gépek üzemeltetése 
szakmai gyakorlat 

fő szakképesítés                       7         7 

11908-16 Mezőgazdasági 
ismeretek 

Mezőgazdasági ismeretek fő szakképesítés     2               2   2     2   

Mezőgazdasági ismeretek 
szakmai gyakorlat 

fő szakképesítés       1,5                   1,5       

11906-16 Agrárvállalkozási, 
kereskedelmi ismeretek 

Gazdálkodási 
alapismeretek 

fő szakképesítés           1,5     2       3,5         

Gazdálkodási 
alapgyakorlatok 

fő szakképesítés             2             2       

11906-16 Agrárvállalkozási, 
kereskedelmi ismeretek 

Gazdálkodási ismeretek 
51 621 01  

Agrár vállalkozó 
          1     1                 

Gazdálkodási gyakorlatok 
51 621 01  

Agrár vállalkozó 
                  5               
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Ágazati szakmai kompetenciák erősítése 
helyi 

tanterv szerint 
                                  

Mellékszakképesítést nem 
választó tanulók részére 

Termesztés-és 
tartástechnológiai 
ismeretek  F. 

Ágazati szakmai 
kompetenciák 

erősítése 

     1            

Termesztés- és 
tartástechnológiai 
ismeretek gyakorlat  F. 

      1           

Szakmai számítás  F.      1   1         

Szakmai számítás 
gyakorlat  F. 

         1        

Munkagépek F.      1   1         

Munkagépek szakmai 
gyakorlat F. 

      1,5   2        

Gazdálkodási 
alapismeretek F. 

        1         

Erőgépek F.         1         

Erőgépek szakmai 
gyakorlat F. 

         2        

 

A kerettanterv szakmai tartalma – a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően – a nappali rendszerű oktatásra 

meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 
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A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 

15. táblázat 

Gépgyártástechnológiai technikus  fő szakképesítés 9.-5/13. évfolyam( 11 B. évf. ) 
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

    

9. 10. 11. 12. 5/13. 1/13. 2/14. 

e gy e gy ögy e gy ögy e gy e gy e gy ögy e gy 

A fő szakképesítésre 
vonatkozó: 

Összesen 
A tantárgy 

kapcsolódása 

3 5 7,5 4,5 

140 

2+3 

+1 

2+4 

+1 
140 

3+2 

+2 
2,5+4,5 17+4 14 

15,5 

+2 

14 

+3,5 
160 

17+4 14 

Összesen 8 12 4+7=11+2 5,5+6,5=12+2 31+4 29,5+5,5 31+4 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II. fő szakképesítés                     0,5         0,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. (érettségire 
épülő képzések esetén) 

Foglalkoztatás I. fő szakképesítés                     2+1         2+1   

10163-12 Gépészeti 
munkabiztonság és 
környezetvédelem 

 

Munkavédelem 

 

fő szakképesítés     0,5                   0,5         

 

Elsősegélynyújtás 
gyakorlat 

fő szakképesítés       0,5                   0,5       

11572-16 Mechatronikai 

alapozó feladatok 

Vezérléstechnikai 
alapismeretek 

Szakmai kompetenciák 
fejlesztése 

fő szakképesítés 

          3                       

Gépegységek szerelése és 
karbantartása 

Szakmai kompetenciák 
fejlesztése 

fő szakképesítés 

            4             2        



140 

 

Pneumatikus és 
hidraulikus szerelési 
gyakorlat  

Szakmai kompetenciák 
fejlesztése 

fő szakképesítés 

                  2,5               

10164-12 Gépgyártósori 
gépkezelői, gépszerelői 
feladatok 

A gyártásszervezés alapjai  
Szakmai kompetenciák 

fejlesztése 

fő szakképesítés 

                2                 

Beállítási, szerelési és 
karbantartási gyakorlat 

Szakmai kompetenciák 
fejlesztése 

fő szakképesítés 

                  2        1,5       

10162-12 Gépészeti alapozó 
feladatok 

Gépészeti alapozó 
feladatok 

fő szakképesítés 3   7     2+1     1+2       13+1         

Gépészeti alapozó 
feladatok gyakorlata 

fő szakképesítés   5   4     2+1             11       

10172-12 Mérőtermi feladatok 
Műszaki mérés fő szakképesítés                 2       2         

Műszaki mérés gyakorlat fő szakképesítés                   2,5       2,5       

10169-12 Forgácsoló 
technológia hagyományos és 
CNC szerszámgépeken 

Forgácsolási ismeretek fő szakképesítés                     5+1         5+1   

Forgácsolás gyakorlat  fő szakképesítés                       7         7 

10170-16 Gyártástervezés és 
gyártásirányítás 

Gyártástervezés és 
gyártásirányítás 

fő szakképesítés                     6,5+1         6,5+1   

Gyártástervezés gyakorlat fő szakképesítés                       3         3 

10171-16 Karbantartás és 
üzemvitel 

Szerszámgépek 
karbantartása 

fő szakképesítés                     3         3   

Karbantartás gyakorlat fő szakképesítés                       4         4 

Osztályfőnöki  fő szakképesítés           1  1   1  

                    

 

A kerettanterv szakmai tartalma – a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően – a nappali rendszerű oktatásra 

meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 
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16. táblázat 

Gépgyártástechnológiai technikus mellék szakképesítéssel 9.-12. évfolyam 11 B. évf.  
a 31 521 10 Gyártósori gépész mellék-szakképesítéssel) 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

    

9. 10. 11. 12. 5/13. 1/13. 2/14. 

e gy e gy ögy e gy ögy e gy e gy e gy ögy e gy 

A fő szakképesítésre vonatkozó: 

Összesen 

A tantárgy kapcsolódása 

3 5 7,5 4,5 

140 

2 

+1 

2 

+1 
140 

3 

+2 
2,5 17 14 15,5 14 

160 

17 14 

Összesen 8 12 4 5,5 31 29,5 31 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II. fő szakképesítés                     0,5         0,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. (érettségire 
épülő képzések esetén) 

Foglalkoztatás I. fő szakképesítés                     2         2   

10163-12 Gépészeti 
munkabiztonság és 
környezetvédelem 

Munkavédelem fő szakképesítés     0,5                   0,5         

Elsősegélynyújtás 
gyakorlat 

fő szakképesítés       0,5                   0,5       

10163-12 Gépészeti 
munkabiztonság és 
környezetvédelem 

Munkavédelem 
31 521 10 

Gyártósori gépész 
                                  

Elsősegélynyújtás 
gyakorlat 

31 521 10 

Gyártósori gépész 
                                  

11572-16 Mechatronikai alapozó 
feladatok 

Vezérléstechnikai 
alapismeretek 

31 521 10 

Gyártósori gépész 
          3                       

Gépegységek szerelése és 
karbantartása 

31 521 10 

Gyártósori gépész 
            4                     
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Pneumatikus és 
hidraulikus szerelési 
gyakorlat  

31 521 10 

Gyártósori gépész 
                  2,5               

10164-12 Gépgyártósori 
gépkezelői, gépszerelői feladatok 

A gyártásszervezés alapjai  
31 521 10 

Gyártósori gépész 
                2                 

Beállítási, szerelési és 
karbantartási gyakorlat 

31 521 10 

Gyártósori gépész 
                  2               

10162-12 Gépészeti alapozó 
feladatok 

Gépészeti alapozó 
feladatok 

fő szakképesítés 3   7     
2 

+1 
    

1 

+2 
      13         

Gépészeti alapozó 
feladatok gyakorlata 

fő szakképesítés   5   4     
2 

+1 
            11       

10172-12 Mérőtermi feladatok 
Műszaki mérés fő szakképesítés                 2       2         

Műszaki mérés gyakorlat fő szakképesítés                   2,5       2,5       

10169-12 Forgácsoló technológia 
hagyományos és CNC 
szerszámgépeken 

Forgácsolási ismeretek fő szakképesítés                     5         5   

Forgácsolás gyakorlat  fő szakképesítés                       7         7 

10170-16 Gyártástervezés és 
gyártásirányítás 

Gyártástervezés és 
gyártásirányítás 

fő szakképesítés                     6,5         6,5   

Gyártástervezés gyakorlat fő szakképesítés                       3         3 

10171-16 Karbantartás és 
üzemvitel 

Szerszámgépek 
karbantartása 

fő szakképesítés                     3         3   

Karbantartás gyakorlat fő szakképesítés                       4         4 

 

A kerettanterv szakmai tartalma – a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően – a nappali rendszerű oktatásra 

meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 
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Szakképző iskola óratervei 2020. szeptember 1-től felmenő rendszerben 

17. táblázat  Közismereti órák a szakmai időkeretekkel 

 

Heti óraterv nappali – Szakképző iskola: helyi tanterv 

Tantárgyak 9. 

évfolyam 

10. 

évfolyam 

11. 

évfolyam 

9-11. óraszám 
összesen 

Kö
zis

m
er

et
i o

kt
at

ás
 

Kommunikáció-magyar nyelv és 
irodalom 

2 2 2 206 

Idegen nyelv 2 1 1 139 

Matematika 2 2 1 175 

Történelem és 

társadalomismeret 
3 0 0 108 

Természetismeret 3 0 
  

108 

Testnevelés 4 1 1 211 

Osztályközösség-építő 

Program 

1 1 1 103 

Pénzügyi és munkavállalói 
ism.     

1 31 

Digitális kultúra 1     36 

Hittan 2 2 2 206 

Összes közismereti óraszám 20 9 9 1323 

Ágazati alapoktatás 16 0 0 576 

Szakirányú oktatás 0 25 25 1675 

Szabad órakeret 1 2 2 170 

Tanítási hetek száma 36 36 31 
  

Éves összes óraszám 1296 1224 1054 3502 

Rendelkezésre álló órakeret/hét 36 34 34 
  

  

  

Tantárgyak 

  10. 

évfolyam 

11. 

évfolyam 

9-11 

óraszám 

összesen 

Idegen nyelv         

Szakmai órakeret   32 32 2144 
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Szabad órakeret   3 3 201 

Rendelkezésre álló 

órakeret/hét   35 35   

Tanítási hetek száma   36 31   

Éves összes óraszám   1260 1085 2345 
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18. táblázat Hegesztő 

Heti óraterv Hegesztő nappali – Szakképző iskola: helyi tanterv 

Tantárgyak 9. 

évfolyam 

10. 

évfolyam 

11. 

évfolyam 

9-11. 

óraszám 
összesen 

Kö
zis

m
er

et
i o

kt
at

ás
 

Kommunikáció-magyar nyelv és irodalom 2 2 2 206 

Idegen nyelv 2 1 1 139 

Matematika 2 2 1 175 

Történelem és 

társadalomismeret 
3 0 0 108 

Természetismeret 3 0 
  

108 

Testnevelés 4 1 1 211 

Osztályközösség-építő 

Program 

1 1 1 103 

Pénzügyi és munkavállalói 
ism.     

1 31 

Digitális kultúra 1     36 

Hittan 2 2 2 206 

Összes közismereti óraszám 20 9 9 1323 

Munkavállalói ismeretek 0,5       

Munkavállalói idegen nyelv     2   

Villamos alapismeretek 

4       

Villamos alapismeretek gyakorlat 

4       

Gépészeti alapismeretek 

3,5       

Gépészeti alapismeretek gyakorlat 
4       

Ágazati alapoktatás 16 0 0 576 

Műszaki dokumentáció   3     

Gépészeti alapmérések   2     

Gépészeti alapmérések gyakorlat   2     

Anyagismeret, anyagvizsgálat   2     

Anyagismeret, anyagvizsgálat gyakorlat   2     

Hegesztés alapismeretei   3     
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Hegesztés alapismeretei gyakorlat   3     

Bevont-elektródás ívhegesztés   1     

Bevont-elektródás ívhegesztés gyakorlat   3 3   

Gázhegesztés   1     

Gázhegesztés gyakorlat   3 3   

Fogyó elektródás védőgázas ívhegesztés     1   

Fogyó elektródás védőgázas ívhegesztés gyakorlat     6   

Volfrámelektródás semleges védőgázas 
ívhegesztés 

    1   

Volfrámelektródás semleges védőgázas 
ívhegesztés gyakorlat 

    6   

Egyéb hegesztési eljárások     1   

A hegesztett kötések minőségi követelményei 
gyakorlat 

    2   

          

Szakirányú oktatás   25 25   

Szakirányú oktatás 0 25 25 1675 

Szabad órakeret 1 2 2 170 

Tanítási hetek száma 36 36 31 
  

Éves összes óraszám 1224 1224 1054 3502 

Rendelkezésre álló órakeret/hét 36 34 34 
  

  

  

Tantárgyak 

  10. 

évfolyam 

11. 

évfolyam 

9-11 

óraszám 

összesen 

Idegen nyelv         

          

Szakmai órakeret   32 32 2144 

Szabad órakeret   3 3 201 

Rendelkezésre álló 

órakeret/hét   35 35   

Tanítási hetek száma   36 31   

Éves összes óraszám   1260 1085 2345 
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Heti óraterv Hegesztő_kétéves_nappali – Szakképző iskola: helyi tanterv 

Tantárgyak 10. évf. 
I.félév 

10. évf. 
II.félév 

évfolyam 

11. 

évfolyam 

óraszám 
összesen 

  Idegen nyelv         

            

Munkavállalói ismeretek 1     18 

Munkavállalói idegen nyelv     2 62 

Villamos alapismeretek 

8     144 

Villamos alapismeretek gyakorlat 

9     162 

Gépészeti alapismeretek 

8     144 

Gépészeti alapismeretek gyakorlat 
9     162 

Ágazati alapoktatás 35 0 0 576 

Műszaki dokumentáció   8   144 

Gépészeti alapmérések   2   36 

Gépészeti alapmérések gyakorlat   3   54 

Anyagismeret, anyagvizsgálat   2   36 

Anyagismeret, anyagvizsgálat gyakorlat   3   54 

Hegesztés alapismeretei   6   108 

Hegesztés alapismeretei gyakorlat   7   126 

Bevont-elektródás ívhegesztés     1 31 

Bevont-elektródás ívhegesztés gyakorlat     7 217 

Gázhegesztés   1   18 

Gázhegesztés gyakorlat   3 5 209 

Fogyó elektródás védőgázas ívhegesztés     1 31 

Fogyó elektródás védőgázas ívhegesztés 
gyakorlat 

    7 217 

Volfrámelektródás semleges védőgázas 
ívhegesztés 

    1 31 

Volfrámelektródás semleges védőgázas 
ívhegesztés gyakorlat 

    7 217 

Egyéb hegesztési eljárások     2 62 

A hegesztett kötések minőségi követelményei 
gyakorlat 

    2 62 

Szakirányú oktatás   35 35   
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Szakmai órakeret 32 32 32 2144 

Szabad órakeret 3 3 3 201 

Rendelkezésre álló 

órakeret/hét 35 35 35   

Tanítási hetek száma 18 18 31 
  

Éves összes óraszám       
  

Éves összes óraszám 630 630 1085 2345 

  

  

Tantárgyak 

  10. 

évfolyam 

11. 

évfolyam 

9-11 

óraszám 

összesen 

Idegen nyelv         

          

Szakmai órakeret   32 32 2144 

Szabad órakeret   3 3 201 

Rendelkezésre álló 

órakeret/hét   35 35   

Tanítási hetek száma   36 31   

Éves összes óraszám   1260 1085 2345 

 
Heti óraterv Hegesztő_esti_képzés – Szakképző iskola: helyi tanterv 

Tantárgyak 10. évf. 
I.félév 

10. évf. II.félév 

évfolyam 

11. 

évfolyam 

óraszám 
összesen 

  Idegen nyelv         

            

Munkavállalói ismeretek 1     18 

Munkavállalói idegen nyelv     1 31 

Villamos alapismeretek 

4     72 

Villamos alapismeretek gyakorlat 

4     72 

Gépészeti alapismeretek 

4     72 

Gépészeti alapismeretek gyakorlat 
5     90 

Ágazati alapoktatás 18 0 0 576 
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Műszaki dokumentáció   4   72 

Gépészeti alapmérések   1   18 

Gépészeti alapmérések gyakorlat   2   36 

Anyagismeret, anyagvizsgálat   1   18 

Anyagismeret, anyagvizsgálat gyakorlat   2   36 

Hegesztés alapismeretei   1   18 

Hegesztés alapismeretei gyakorlat   3   54 

Bevont-elektródás ívhegesztés     0,5 16 

Bevont-elektródás ívhegesztés gyakorlat     4,0 124 

Gázhegesztés   1   18 

Gázhegesztés gyakorlat   3 2,0 116 

Fogyó elektródás védőgázas ívhegesztés     0,5 16 

Fogyó elektródás védőgázas ívhegesztés 
gyakorlat 

    4,0 124 

Volfrámelektródás semleges védőgázas 
ívhegesztés 

    0,5 16 

Volfrámelektródás semleges védőgázas 
ívhegesztés gyakorlat 

    4,0 124 

Egyéb hegesztési eljárások     0,5 16 

A hegesztett kötések minőségi 
követelményei gyakorlat 

    0,5 16 

Szakirányú oktatás 18 18 18   

Szakmai órakeret 18 18 18  

Szabad órakeret        

Rendelkezésre álló 

órakeret/hét 18 18 18   

Tanítási hetek száma 18 18 31 
  

Éves összes óraszám 324 324 558 1206 

  

  

Tantárgyak 

  10. 

évfolyam 

11. 

évfolyam 

9-11 

óraszám 

összesen 

Idegen nyelv         

          

Szakmai órakeret   32 32 2144 

Szabad órakeret   3 3 201 
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Rendelkezésre álló 

órakeret/hét   35 35   

Tanítási hetek száma   36 31   

Éves összes óraszám   1260 1085 2345 
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19. táblázat Mezőgazdasági gépész 

Heti óraterv _nappali_három_éves – Mezőgazdasági gépész Szakképző iskola: helyi tanterv;  
Tantárgyak 9. 

évfolyam 

10. 

évfolyam 

11. 

évfolyam 

9-11. óraszám 
összesen 

Kö
zis

m
er

et
i o

kt
at

ás
 

Kommunikáció-magyar nyelv és irodalom 2 2 2 206 

Idegen nyelv 2 1 1 139 

Matematika 2 2 1 175 

Történelem és 

társadalomismeret 
3 0 0 108 

Természetismeret 3 0 
  

108 

Testnevelés 4 1 1 211 

Osztályközösség-építő 

Program 

1 1 1 103 

Pénzügyi és munkavállalói 
ism.     

1 31 

Digitális kultúra 1     36 

Hittan 2 2 2 206 

Összes közismereti óraszám 20,0 9 9 1323 

Munkavállalói ismeretek 0,5     18 

Munkavállalói idegen nyelv     2 62 

Általános alapozás 

3,5     126 

Szakmai alapozás 

5,0     180 

Szakmai alapozás Gyakorlat 

7,0     252 

Ágazati alapoktatás 16,0 0 0 576 

Szakmai alapozó ismeretek   2   72 

Fémmegmumkálás gyakorlat   4   144 

Járművezetés ismeretek gyakorlat   1   36 

Járművezetési gyakorlatok   1   36 

Mezőgazdasági erőgépek    2   72 

Mezőgazdasági erőgépek gyakorlat   3   108 

Mezőgazdasági munkagépek   3   108 

Mezőgazdasági munkagépek gyakorlat   5   180 
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Szakmai számítások     1 31 

Mezőgazdasági gépek üzemeltetése gyakorlat   4 6 330 

Mezőgazdasági ismeretek     1 31 

Szakirányú oktatás 0 25 25 1675 

Szabad órakeret 1 2 2 170 

Tanítási hetek száma 36 36 31 
  

Éves összes óraszám 1296 1224 1054 3574 

Rendelkezésre álló órakeret/hét 36 34 34 
  

 

Heti óraterv _2 éves nappali_– Mezőgazdasági gépész Szakképző iskola: helyi tanterv;  
Tantárgyak 10. évf. 

I.félév 

10. évf. II.félév 

évfolyam 

11. 

évfolyam 

óraszám 
összesen 

  Osztályfőnöki 0,5 0,5 1,0 49,0 

Munkavállalói ismeretek 0,5 0,5   18,0 

Munkavállalói idegen nyelv     2,0 62,0 

Általános alapozás 

9,0     162,0 

  Szakmai alapozás 

10,0     180,0 

Szakmai alapozás gyakorlat 
14,0     252,0 

Szakmai alapozó ismeretek 

  4,0   72,0 

  Fémmegmunkálás gyakorlat 

  7,0   126,0 

  Járművezetési ismeretek gyakorlat 
1,0 1,0   36,0 

  Járművezetési gyakorlatok 

  2,0   36,0 

  Mezőgazdasági erőgépek  
    5,0 155,0 

  Mezőgazdasági erőgépek gyakorlat 

    9,0 279,0 

  Mezőgazdasági munkagépek 

  4,0 3,0 165,0 

  Mezőgazdasági munkagépek gyakorlat 
  7,0 6,0 312,0 

  Szakmai számítások 

  2,0 1,0 67,0 

Mezőgazdasági gépek üzemeltetése gyakorlat 
  7,0 7,0 343,0 

  Mezőgazdasági ismeretek 

    1,0 31,0 

Ágazati alapoktatás 35,0     630,0 
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Szakirányú oktatás   35,0 35,0 1715,0 

Szakmai órakeret 32 32 32 2144,0 

Szabad órakeret 3 3 3 201,0 

Rendelkezésre álló órakeret/hét 35 35 35 2345,0 

Tanítási hetek száma 18 18 31 
  

Éves összes óraszám 630 630 1085 2345 

 

  

Tantárgyak 

  10. 

évfolyam 

11. 

évfolyam 

10.-11 

óraszám 

összesen 

Szakmai órakeret 
  

32,0 32,0 
2144,0 

Szabad órakeret 
  

3,0 3,0 
201,0 

Rendelkezésre álló 

órakeret/hét 
  35,0 35,0 

2345,0 

Tanítási hetek száma 
  

36,0 31,0 
  

Éves összes óraszám 
  

1260,0 1085,0 
2345,0 

 

Heti óraterv _2 éves esti_– Mezőgazdasági gépész Szakképző iskola: helyi tanterv;  
Tantárgyak 10. évf. 

I.félév 

10. évf. II.félév 

évfolyam 

11. 

évfolyam 

óraszám összesen 

  

Osztályfőnöki 
0,5 0,5 1,0 49,0 

Munkavállalói ismeretek 0,5 0,5   18,0 

Munkavállalói idegen nyelv     1,0 31,0 

Általános alapozás 

3,0     54,0 

Szakmai alapozás   

4,0     72,0 

Szakmai alapozás gyakorlat 
7,0     126,0 

Szakmai alapozó ismeretek 

2,0     36,0 

Fémmegmunkálás gyakorlat 

   4,0   72,0 

Járművezetési ismeretek gyakorlat 
 1,0     18,0 

Járművezetési gyakorlatok 
     1,0 31,0 

Mezőgazdasági erőgépek  
     2,0 62,0 

Mezőgazdasági erőgépek gyakorlat 
     5,0 155,0 

Mezőgazdasági munkagépek 
   2,0 1,0 67,0 
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Mezőgazdasági munkagépek gyakorlat 
   5,0 3,0 183,0 

Szakmai számítások 
     1,0 31,0 

Mezőgazdasági gépek üzemeltetése 
gyakorlat 

  6,0 2,0 170,0 

Mezőgazdasági ismeretek   
    1,0 31,0 

Ágazati alapoktatás 18,0     324,0 

Szakirányú oktatás   18,0 18,0 882,0 

Szakmai órakeret 18 18 18 1206,0 

Szabad órakeret       0,0 

Rendelkezésre álló órakeret/hét 18 18 18 1206,0 

Tanítási hetek száma 18 18 31 
  

Éves összes óraszám 324 324 558 1206 
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20. táblázat   Kertész 

Heti óraterv Kertész_nappali – Szakképző iskola: helyi tanterv 

Tantárgyak 9. 

évfolyam 

10. 

évfolyam 

11. 

évfolyam 

9-11. óraszám 
összesen 

Kö
zis

m
er

et
i o

kt
at

ás
 

Kommunikáció-magyar nyelv és 
irodalom 

2 2 2 206 

Idegen nyelv 2 1 1 139 

Matematika 2 2 1 175 

Történelem és 

társadalomismeret 
3 0 0 108 

Természetismeret 3 0 
  

108 

Testnevelés 4 1 1 211 

Osztályközösség-építő 

Program 

1 1 1 103 

Pénzügyi és munkavállalói 
ism.     

1 31 

Digitális kultúra 1     36 

Hittan 2 2 2 206 

Összes közismereti óraszám 20 9 9 1323 

Ágazati alapoktatás 16 0 0 576 

  Munkavállalói ismeretek 0,5     18 

  Általános alapozás 4,0     144 

  Szakmai alapozás 4,5     162 

  Szakmai alapozás/gyakorlat/ 7,0     252 

Szakirányú oktatás 0,0 25,0 25,0 1675 

  Növényismeret/gyakorlat/   3,0   108 

  Termesztéstechnológiák   4,5 4,5 286 

  Termesztéstechnológiák/gyakorlat/   10,5 10,5 719 

  Termesztőberendezések   0,5 0,0 18 

  Termesztőberendezések/gyakorlat/   1,5 1,0 85 

  Műszaki ismeretek   1,5 1,0 85 

  Műszaki ismeretek/gyakorlat/   3,5 3,0 219 

  Munkavállalói idegen nyelv     2,0 62 

  Vállalkozási ismeretek     0,5 16 



156 

 

  Vállalkozási ismeretek/gyakorlat/     2,5 77 

Szabad órakeret 1 2 2 170 

Tanítási hetek száma 36 36 31 
  

Éves összes óraszám 1296 1224 1054 3502 

Rendelkezésre álló órakeret/hét 36 34 34 
  

  

  

Tantárgyak 

10. 

évfolyam 

11. 

évfolyam 

9-11 

óraszám 

összesen 

 

Idegen nyelv        

Szakmai órakeret 32 32 2144  

Szabad órakeret 3 3 201  

Rendelkezésre álló 

órakeret/hét 35 35   
 

Tanítási hetek száma 36 31    

Éves összes óraszám 1260 1085 2345  

 

Heti óraterv Kertész_kétéves_nappali – Szakképző iskola: helyi tanterv 

Tantárgyak 10. évfolyam 

I. félév 

10. évfolyam 

II. félév 

11. 

évfolyam 

óraszám 
összesen 

Ág
az

at
i a

la
po

kt
at

ás
 

Idegen nyelv         

Munkavállalói ismeretek 1,0     18 

Munkavállalói idegen nyelv     2 62 

Általános alapozás 

8     144 

Szakmai alapozás 

12,0     216 

Szakmai alapozás/ gyakorlat/ 

13,0 1,0   252 

 

Féléves óraszám 

34,0 1,0     

Növényismeret /gyakorlat/   6   108 

Termesztéstechnológiák   5,0 7 307 

Termesztéstechnológiák /gyakorlat/   13,0 17 761 

Termesztőberendezések/ gyakorlat/   2,0 1,0 67 

Műszaki ismeretek   2 1,0 67 
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Műszaki ismeretek /gyakorlat/   5,0 3,0 183 

Vállalkozási ismeretek     0,5 16 

Vállalkozási ismeretek/ gyakorlat/     2,5 77 

Szakirányú oktatás 34 34,0 34 2278 

Rendelkezésre álló órakeret/hét 35 
 

35   

Tanítási hetek száma 18 18 31 
  

Éves összes óraszám 630 630 1085 2345 

  

  

Tantárgyak 

    11. 

évfolyam 

9-11 

óraszám 

összesen 

Idegen nyelv 
        

Szakmai órakeret     32 2144 

Szabad órakeret 
    

3 201 

Rendelkezésre álló órakeret/hét     35   

Tanítási hetek száma 
    

31 
  

Éves összes óraszám     1085 2345 

 

 

 

Heti óraterv Kertész_Esti – Szakképző iskola: helyi tanterv 

Tantárgyak 10. évfolyam 

I. félév 

10. évfolyam 

II. félév 

11. 

évfolyam 

óraszám 
összesen 

Ág
az

at
i a

la
po

kt
at

ás
 

Idegen nyelv         

Munkavállalói ismeretek 1,0     18 

Munkavállalói idegen nyelv     1 31 

Általános alapozás 

4     72 

Szakmai alapozás 

6,0     108 

Szakmai alapozás/ gyakorlat/ 

6,5 0,5   126 

 

Féléves óraszám 

17,5 1,0     

Növényismeret /gyakorlat/ 2 4   72 

Termesztéstechnológiák 1,0 2,0 3,0 129 

Termesztéstechnológiák /gyakorlat/ 3,5 7,0 8,0 374 
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Termesztőberendezések/ gyakorlat/ 0,5 1,0 0,5 33 

Műszaki ismeretek 0,5 1,0 0,5 33 

Műszaki ismeretek /gyakorlat/ 1,0 2,0 3,0 129 

Vállalkozási ismeretek     0,5 16 

Vállalkozási ismeretek/ gyakorlat/     1,0 31 

Szakirányú oktatás 17,5 17,5 17,5 1172 

Rendelkezésre álló órakeret/hét 18 
 

18   

Tanítási hetek száma 36   31 
  

Éves összes óraszám 324 324 558 1206 

 

 

 

 



159 

 

21. táblázat Pék 

Heti óraterv PÉK_nappali – Szakképző iskola: helyi tanterv 

Tantárgyak 9. 

évfolyam 

10. 

évfolyam 

11. 

évfolyam 

9-11. 

óraszám 
összesen 

Kö
zis

m
er

et
i o

kt
at

ás
 

Kommunikáció-magyar nyelv és irodalom 2 2 2 206 

Idegen nyelv 2 1 1 139 

Matematika 2 2 1 175 

Történelem és 

társadalomismeret 
3 0 0 108 

Természetismeret 3 0 
  

108 

Testnevelés 4 1 1 211 

Osztályközösség-építő 

Program 

1 1 1 103 

Pénzügyi és munkavállalói 
ism.     

1 31 

Digitális kultúra 1     36 

Hittan 2 2 2 206 

Összes közismereti óraszám 20 9 9 1323 

Munkavállalói ismeretek 0,5       

Munkavállalói idegen nyelv     2   

Élelmiszerismeretek 

2       

Műszaki alapismeretek 

1       

Élelmiszervizsgálat 
2       

Alapozó gyakorlatok 

4       

Munkavédelem és higénia 1 0 0 576 

Alapágazati specializáció 6       

Sütőipari ismeretek   2,5 3   

Szakmai gépek   1 2   

Sütőipari termékek készítése   17,5 13   

Mnőség-ellenőrzés minőségbiztosítás   2     

Gazdasági és vállalkozási ismeretek   1 3   
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Portfóliókészítés   1 1   

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Szakirányú oktatás 16 25 24   

Szakirányú oktatás 16 25 24 2220 

Szabad órakeret       170 

Tanítási hetek száma 36 36 31 
  

Éves összes óraszám 1296 1224 1054 3502 

Rendelkezésre álló órakeret/hét 36 34 34 
  

 

Heti óraterv Pék_kétéves_nappali – Szakképző iskola: helyi tanterv 

Tantárgyak 10. évf.  I.  Félév 10. évf. II. 
Félév 

11. évfolyam 

évfolyam 

óraszám 
összesen 

  Idegen nyelv         

            

Munkavállalói ismeretek 1,0     18,0 

Munkavállalói idegen nyelv     2,0 62,0 

Élelmiszerismeretek 

4,0     72,0 

Műszaki alapismeretek 

2,0     36,0 

Élelmiszervizsgálat 
4,0     72,0 

Alapozó gyakorlat 
8,0    288,0 

Munkavédelem és gyakorlat 2,0  0,0 36,0 

Alágazati specializáció 11,0    198,0 
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Sütőipari ismeretek 2,0 4,0 4,0 232,0 

Szakmai gépek  4,0 6,0 196,0 

Sütőipari termékek készítése  16,0 21,0 939,0 

Minőség-ellenőrzés minőségbiztosítás  4,0   72,0 

Gazdasági és vállalkozási ismeretek  4,0 1,0 103,0 

Portfóliókészítés  2,0 1 67 

osztályfőnöki 1,0 0,5 0,5 43 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Szakirányú oktatás 35 35 35 2345 

Szakmai órakeret 34       

Szabad órakeret         

Rendelkezésre álló 

órakeret/hét 35       

Tanítási hetek száma 18 18 31 
  

Éves összes óraszám       
  

Éves összes óraszám 630 630 1085 2345 

 

Heti óraterv Pék_esti_képzés – Szakképző iskola: helyi tanterv 

Tantárgyak 10. évf.  I.  
Félév 

10. évf. II. Félév 11. évfolyam 

évfolyam 

óraszám 
összesen 

  Idegen nyelv         

            

Munkavállalói ismeretek 1,0     36,0 

Munkavállalói idegen nyelv     2,0 62,0 

Élelmiszerismeretek 

2,0     72,0 
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Műszaki alapismeretek 

1,0     36,0 

Élelmiszervizsgálat 
2,0     72,0 

Alapozó gyakorlat 
4,0    144,0 

Munkavédelem és gyakorlat 1,0  0,0 36,0 

Alágazati specializáció 6,0    396,0 

Sütőipari ismeretek 1,0 2,0 2,0 304,0 

Szakmai gépek  2,0 2,0 196,0 

Sütőipari termékek készítése  8,0 10,0 3478,0 

Minőség-ellenőrzés minőségbiztosítás  2,0   144,0 

Gazdasági és vállalkozási ismeretek  2,0 2,0 134,0 

Portfóliókészítés  1,0 1 67 

  1 1 1 103 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Szakirányú oktatás 18 18 18  

Szakmai órakeret         

Szabad órakeret         

Rendelkezésre álló 

órakeret/hét 18 18 18   

Tanítási hetek száma 18 18 31 
  

Éves összes óraszám       
  

Éves összes óraszám 324 324 558 1206 
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22. táblázat  Szőlész-borász 

Heti óraterv szőlész-borász_nappali – Szakképző iskola: helyi tanterv 

Tantárgyak 9. 

évfolyam 

10. 

évfolyam 

11. 

évfolyam 

9-11. 

óraszám 
összesen 

Kö
zis

m
er

et
i o

kt
at

ás
 

Kommunikáció-magyar nyelv és irodalom 2 2 2 206 

Idegen nyelv 2 1 1 139 

Matematika 2 2 1 175 

Történelem és 

társadalomismeret 
3 0 0 108 

Természetismeret 3 0 
  

108 

Testnevelés 4 1 1 211 

Osztályközösség-építő 

Program 

1 1 1 103 

Pénzügyi és munkavállalói 
ism.     

1 31 

Digitális kultúra 1     36 

Hittan 2 2 2 206 

Összes közismereti óraszám 20 9 9 1323 

Munkavállalói ismeretek 0,5     18 

Munkavállalói idegen nyelv     2 62 

Élelmiszer ismeret 
2     72 

Műszaki alapismeret 
1     36 

Élelmiszer vizsgálat 
2,0     72 

Alapozó gyakorlat 
4     144 

  Alágazati specializáció  
6     216 

  Munkavédelem és higiénia 

1     36 

Ágazati alapoktatás 16 0 0 576 

Szőlőtermesztési ismeretek   8,5 7 523 

Borászati technologia   9 8,5 264 

Szőlészeti és borászati alapmérések   3,5 3,5 235 
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Szőlészeti és borászati szakmai gépek   2,5 2,5 168 

Portfolió készítés   0,5 0,5 34 

Gazdasági és vállakozói ismerete   1 1,0 67 

          

Szakirányú oktatás   25 25 1291 

Szakirányú oktatás 0 25 25 1291 

Szabad órakeret 1 2 2 170 

Tanítási hetek száma 36 36 31 
  

Éves összes óraszám 1296 1224 1054 3574 

Rendelkezésre álló órakeret/hét 36 34 34 
  

 

Heti óraterv Szőlész-borász_kétéves_nappali – Szakképző iskola: helyi tanterv 

Tantárgyak 10. évf. 
I.félév 

10. évf. 
II.félév 

évfolyam 

11. 

évfolyam 

óraszám 
összesen 

  Idegen nyelv         

            

Munkavállalói ismeretek 1     18 

Munkavállalói idegen nyelv     2 62 

Élelmiszerismeret 
4     72 

Műszaki alapismeret 
4     72 

Élelmiszer vizsgálat 
7     126 

  Munkavédelem és higiénia 

2     36 

  Alapozó gyakorlat 
7     126 

  Osztályközössé- építő program 

1   1 49 

Ágazati specializáció 

9     162 

Ágazati alapoktatás 35 0 0 630 

Szőlőtermesztési ismeretek   14 14 686 

Borászati tehnologia   5 5 245 

Szőlészeti és borászati alapmérések   6 6 294 

Szőlészeti és borászati szakmai gépek   4 3 165 

Portfolió készítés   3 2 116 
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Gazdasági és vállakozói ismeretek   3 2 116 

Szakirányú oktatás   35 35 1715 

Szakmai órakeret 32 32 32 2144 

Szabad órakeret 3 3 3 201 

Rendelkezésre álló 

órakeret/hét 35 35 35   

Tanítási hetek száma 18 18 31 
  

Éves összes óraszám       
  

Éves összes óraszám 630 630 1085 2345 

  

  

Tantárgyak 

  10. 

évfolyam 

11. 

évfolyam 

9-11 

óraszám 

összesen 

Idegen nyelv         

          

Szakmai órakeret   32 32 2144 

Szabad órakeret   3 3 201 

Rendelkezésre álló 

órakeret/hét   35 35   

Tanítási hetek száma   36 31   

Éves összes óraszám   1260 1085 2345 

 

Heti óraterv Szőlő-borász_esti_képzés – Szakképző iskola: helyi tanterv 

Tantárgyak 10. évf. 
I.félév 

10. évf. 
II.félév 

évfolyam 

11. 

évfolyam 

óraszám 
összesen 

  Idegen nyelv         

            

Munkavállalói ismeretek 1     18 

Munkavállalói idegen nyelv     1 31 

Élelmiszerismeret 
1,5     27 

Műszaki alapismeret 
1     18 

Élelmiszer vizsgálat 
2     36 
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  Alapozó gyakorlat 
4     72 

  Munkavédelem és higiénia 

1     18 

Agazati specializáció 

7     126 

Ágazati alapoktatás 17,5 0 0 576 

Szőlőtermesztési ismeretek   7 6 312 

Borászati technologia   6 5 263 

Szőlészeti és borászati alapmérések   3 2 116 

Szőlészeti és borászati szakmai gépek   1 2 80 

Portfolió készítés   1 1 49 

Gazdasági és vállalkozói ismeretek   0 1 31 

  Osztályközösség-építő program 0,5       

Szakirányú oktatás 18 18 18   

Szakmai órakeret 18 18 18 1854 

Szabad órakeret         

Rendelkezésre álló 

órakeret/hét 18 18 18   

Tanítási hetek száma 18 18 31 
  

Éves összes óraszám       
  

Éves összes óraszám 324 324 558 1206 
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23. táblázat   Cukrász 

 
Heti óraterv Cukrász_nappali – Szakképző iskola: helyi tanterv 

Tantárgyak 9. 

évfolyam 

10. 

évfolyam 

11. 

évfolyam 

9-11. óraszám 
összesen 

Kö
zis

m
er

et
i o

kt
at

ás
 

Kommunikáció-magyar nyelv és irodalom 2 2 2 206 

Idegen nyelv 2 1 1 139 

Matematika 2 2 1 175 

Történelem és 

társadalomismeret 
3 0 0 108 

Természetismeret 3 0 
  

108 

Testnevelés 4 1 1 211 

Osztályközösség-építő 

Program 

1 1 1 103 

Pénzügyi és munkavállalói 
ism.     

1 31 

Digitális kultúra 1     36 

Hittan 2 2 2 206 

Összes közismereti óraszám 20 9 9 1323 

Munkavállalói ismeretek 0,5     18 

Munkavállalói idegen nyelv     2 62 

A muka világa 

1,5     54 

IKT a vendáglátásban gyakorlat (Informtika) 
2     72 

Termelési, értékesítési és turisztikai alapismeretek 
elmélet 

4     144 

Termelési, értékesítési és turisztikai alapismeretek 
gyakorlat 

7     252 

Szakmai idegen nyelv 1 0 0 36 

Előkészítés gyakorlat   3,5 2 188 

Cukrászati gépek berendezések gyakorlat   2,5 2 152 

Cukrászati termékek készítése gyakorlat   14,5 14 956 

Cukrászati termékek díszítése gyakorlat   2,5 3 183 

Anyaggazdálkodás-adminisztráció-elszámoltatás   0,5 1 49 

Anyaggazdálkodás-adminisztráció-elszámoltatás   1,5 1 85 
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gyakorlat 

          

Szakirányú oktatás 16 25 25 2251 

Szabad órakeret 0 2 1 139 

Tanítási hetek száma 36 36 31 
  

Éves összes óraszám 1296 1224 1054 3574 

Rendelkezésre álló órakeret/hét 36 34 34 
  

 

 
Heti óraterv Cukrász_kétéves_nappali – Szakképző iskola: helyi tanterv 

Tantárgyak 10. évf. 
I.félév 

10. évf. 
II.félév 

évfolyam 

11. 

évfolyam 

óraszám 
összesen 

Munkavállalói ismeretek 1,0     18 

Munkavállalói idegen nyelv     2 62 

A muka világa 

3,0     54 

IKT a vendáglátásban gyakorlat (Informtika) 
4     72 

Termelési, értékesítési és turisztikai alapismeretek 
elmélet 

10     180 

Termelési, értékesítési és turisztikai alapismeretek 
gyakorlat 

14     252 

Szakmai idegen nyelv 2     36 

Előkészítés gyakorlat   6 3,0 201 

Cukrászati gépek berendezések gyakorlat   4 3,0 165 

Cukrászati termékek készítése gyakorlat   16 21 939 

Cukrászati termékek díszítése gyakorlat   4 3,0 165 

Anyaggazdálkodás-adminisztráció-elszámoltatás   1,0 0,5 34 

Anyaggazdálkodás-adminisztráció-elszámoltatás 
gyakorlat 

  3,0 1 85 

Osztályközöség építés 1,0 1,0 1 67 

        0 

Szakirányú oktatás         

Szakmai órakeret 33 33 30 2118 

Szabad órakeret 2 2 5 227 

Rendelkezésre álló 

órakeret/hét 35 35 35   

Tanítási hetek száma 18 18 31 
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Éves összes óraszám       
  

Éves összes óraszám 630 630 1085 2345 

  

  

Tantárgyak 

  10. 

évfolyam 

11. 

évfolyam 

9-11 

óraszám 

összesen 

Idegen nyelv         

          

Szakmai órakeret   32 32 2144 

Szabad órakeret   3 3 201 

Rendelkezésre álló 

órakeret/hét   35 35   

Tanítási hetek száma   36 31   

Éves összes óraszám   1260 1085 2345 

 

 
Heti óraterv Cukrász_esti_képzés – Szakképző iskola: helyi tanterv 

Tantárgyak 10. évf. 
I.félév 

10. évf. 
II.félév 

évfolyam 

11. 

évfolyam 

óraszám 
összesen 

Munkavállalói ismeretek 0,5     9 

Munkavállalói idegen nyelv     1 31 

A muka világa 

1,5     27 

IKT a vendáglátásban gyakorlat (Informtika) 
2,5     45 

Termelési, értékesítési és turisztikai 
alapismeretek elmélet 

5     90 

Termelési, értékesítési és turisztikai 
alapismeretek gyakorlat 

7     126 

Szakmai idegen nyelv 1     18 

Előkészítés gyakorlat   3 1,5 81 

Cukrászati gépek berendezések gyakorlat   2 1,5 83 

Cukrászati termékek készítése gyakorlat   8 10,5 333 

Cukrászati termékek díszítése gyakorlat   2 1,5 63 

Anyaggazdálkodás-adminisztráció-elszámoltatás   1 0,5 27 

Anyaggazdálkodás-adminisztráció-elszámoltatás 
gyakorlat 

  1,5 1 45 

Osztályközösségépítés 0,5 0,5 0,5 27 
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        0 

Szakirányú oktatás 18 18 18   

Szakmai órakeret 18 18 18 1005 

Szabad órakeret       201 

Rendelkezésre álló 

órakeret/hét 18 18 18   

Tanítási hetek száma 18 18 31 
  

Éves összes óraszám       
  

Éves összes óraszám 324 324 558 1206 
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A szakközépiskolai közismereti képzés heti óraszámai a kifutó évfolyamok esetében. 
 

A közismereti és szakmai órák aránya 2/10.-3/11. évfolyamoknál 
 

Területek 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 

Közismeret Kötött órák 17 óra 11 óra 8 óra 

Szabadon 

felhasználható órakeret 1 óra - 1,5 óra 

Összesen 18 óra 11 óra 9,5 óra 

Szakmai 

elmélet és 
gyakorlat 

Kötött órák 14,5 óra 23 óra 23 óra 

Szabadon 

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

Összesen 17 óra 25 óra 25,5 óra 

Heti összes óraszám 35 óra 36 óra 35 óra 

 

24. táblázat 

 

A közismereti órák helyi tanterve 

 

Tantárgyak 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 

Magyar - 

Kommunikáció 
2 óra 1 óra - 

Idegen nyelv 2 óra 2 óra 2 óra 

Matematika 2 óra 1 óra 1,5 óra 

Társadalomismeret 2 óra 1 óra - 

Természetismeret 3 óra - - 

Testnevelés 5 óra 5 óra 5 óra 

Osztályközösség-

építő Program 
1 óra 1 óra 1 óra 

Informatika 1 óra - - 

Összesen:  18 óra 11 óra 9,5 óra 

 

A szabadon tervezhető órakeret felhasználásának részletezése 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 
Informatika 1   

Matematika   1,5 

Összes felhasznált 
óra 

1  1,5 
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25. táblázat 

Pék szakképesítés 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként(3/11 évf.) 

  

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással 
Szakközépiskolai képzés közismereti 

oktatás nélkül 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 
3/11. 

évfolyam 
1. évfolyam 2. évfolyam 

heti óraszám 
ögy 

heti 

óraszám ögy 
heti óraszám heti óraszám 

ögy 
heti óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy 

A fő szakképesítésre 
vonatkozóan: 

Összesen 8,5+1,5 6+1 
140 

8 15+2 
140 

9+2,5 14 13,0+2 18,5+1,5 
160 

14+3 17,5+0,5 

Összesen 14,5+2,5 23,0+2 23,0+2,5 31,5+3,5 31,5+3,5 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.             0,5   0,5         

11497-12 

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I.             2   2         

111945-16 

Sütőipari alapismeretek 

Sütőipari technológia I. 3+0,5               3         

Szakmai gépek I. 2+0,5               2         

Szakmai számítások I. 1,5+0,5               1         

Szakmai gyakorlat I.   6+1               6+1       

11837-16 

Sütőipari ismeretek 

Sütőipari technológia II.       3     2+1   1+1     5   

Szakmai gépek II.       2     1+0,5   1,5     2+0,5   

Szakmai számítások II.       1     1+0,5         2+0,5   

Szakmai gyakorlat II.         12+2     10   12,5+0,5     10,5 

11919-16 

Élelmiszerelőállítási 
alapismeretek 

Mikrobiológia és higiénia 1               1         

Munka- és környezetvédelem 1               1         

Minőség-ellenőrzés gyakorlat         3               3+0,5 

Gazdasági és fogyasztóvédelmi 
ismeretek 

      1     1         2+0,5   

Minőségirányítás       1               1+0,5   
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10942-16 

Mézeskalács készítés 

 

Mézeskalács készítés             1,5+0,5         2   

Mézeskalács készítés gyakorlat               4         4 

Osztályfőnöki 
         

1 
  

1 
 

 

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra 

meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 
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26. táblázat 

Szőlész-borász szakképesítés 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként(3/11 évf.) 
 

  

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással 
Szakközépiskolai képzés közismereti 

oktatás nélkül 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 
3/11. 

évfolyam 
1. évfolyam 2. évfolyam 

heti óraszám 
ögy 

heti 

óraszám ögy 
heti óraszám heti óraszám 

ögy 
heti óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy 

A fő szakképesítésre 
vonatkozóan: 

Összesen 4,5+0,5 10+2 
140 

8+1 15+1 
140 

8+0,5 15+2 
10,5

+1 
21+2,5 

160 
10+1 21,5+2,5 

Összesen 14,5+2,5 23,0+2 23,0+2,5 31,5+3,5 31,5+3,5 

11500-12 Munkahelyi egészség 
és biztonság 

Munkahelyi egészség és biztonság 0,5+0,5        
0,5+

0.5 
    

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.             

0,5+0,

5 
  

 
    

 0,5+0,

5 
  

11497-12 

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I.             2   

 
    2    

10947-12 

A szőlőtermesztés gyakorlata 
A szőlőtermesztés gyakorlata   4+1   

6,5+

0,5 
  6+1  9+1   8,5+1,5 

10945-12 

A szőlőtermesztés 
technológiája 

A szőlőtermesztés technológiája 1   2   2  3   2  

10944-12 

Borászati gyakorlat 
Borászati gyakorlat  4+1   

6,5+

0,5 
  6+1  9+1   9+1 

10906-12 

Borászati technológia 
Borászati technológia 1   

2+0,

5 
  2  3   2  
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10946-12 

A szőlőtermesztés szakmai 
gépei 

A szőlőtermesztés szakmai gépei 1   
2+0,

5 
    2   1+0,5  

10943-12 

Borászati szakmai gépek 
Borászati szakmai gépek 1   2   0,5  

2+0,

5 
  1,5  

10948-12 

Szőlész-borász alapmérések, 
vizsgálatok 

Alapmérések, vizsgálatok gyakorlat  2   2   2  3+0,5   3 

10890-16 

Élelmiszeripari vállalkozások 
működtetése 

Élelmiszeripari vállalkozások       1     1  

A működtetés gyakorlati feladatai        1     1 

 

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra 

meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 
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27. táblázat 

Mezőgazdasági gépész szakképesítés 

 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként(10-11 évf.) 

 Szakmai 

követelmény-

modulok 

Tantárgyak 

Szakiskolai képzés közismereti oktatással Szakiskolai képzés közismereti oktatás nélkül 
1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 1. évfolyam 2. évfolyam 

elméleti 
heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

ögy 

elméleti 
heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

ögy 

elméleti 
heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

elméleti 
heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

ögy 

elméleti 
heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

11500-12 

Munkahelyi egészség 
és biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 
biztonság 

0,5               0,5         

11499-12 

Foglalkoztatás II.  
Foglalkoztatás II.           0,5        0,5   

11497-12 

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I.           2        2   

10974-12 

Agrármunka-, tűz és 
környezet-védelem 

Munka-, tűz és 
környezetvédelem 0,5               0,5         

11044-12 

Mezőgazdasági 
munkagépek 

Mezőgazdasági 
munkagépek 

      3     3   3     3   

Mezőgazdasági 
munkagépek 
gyakorlat  

    
 

  6 
 

  6   6 
 

  6+0,5 

11045-12 

Mezőgazdasági 
gépek üzemeltetése 

Szakmai számítások       1               1+0,5   

Gépüzemeltetés 
gyakorlat 

       6    6+0,5   3    12 

11046-12 

Erőgépek 

Mezőgazdasági 
erőgépek 

1+1     2,5+1     1,5+0,5   3,5+1     1,5+0,5   
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Mezőgazdasági 
erőgépek gyakorlat   3,5     3+1     3+0,5   6+0,5     3+0,5 

11047-12 

Mezőgazdasági és 
gazdálkodási 
alapismeretek 

Mezőgazdasági és 
gazdálkodási 
ismeretek 1   

 

1,5   

 

1+1  1  

 

2,5+0,5   

11048-12 

Agrárgépészeti 
alapfeladatok 

Szakmai alapozó 
ismeretek 

2+1               2         

Szakmai alapozó 
gyakorlatok   6+0,5 

 

    

 

      6+1 

 

    

Osztályfőnöki       1  1  

Összes óra 5+2 9,5+0,5 8+1 15+1 8+1,5 15+1 10,5+2 21+1,5 10,5+2,5 21+1 

Összes óra 14,5+2,5 140 23+2 140 23+2,5 31,5+3,5 160 31,5+3,5 

 

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra 

meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 
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28. táblázat 

Hegesztő szakképesítés 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként (10-11 évf.) 

Szakmai 

követelmény-

modulok 

Tantárgyak 

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással Szakközépiskolai képzés közismereti oktatás nélkül 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 1. évfolyam 2. évfolyam 

elméleti 
heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

ögy 

elméleti 
heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

ögy 

elméleti 
heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

elméleti 
heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

ögy 

elméleti 
heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

10162-12 

Gépészeti alapozó 
feladatok 

Gépészeti alapozó 
feladatok 

2  

 

  

 

  2  

 

  

Gépészeti alapozó 
feladatok 

gyakorlata  

 4      4   

10163-12 

Gépészeti 
munkabiztonság és 
környezetvédelem 

Munkavédelem 1      1    

Elsősegélynyújtás 
gyakorlat 

 1      1   

10180-12 

A hegesztés 
előkészítő és 
befejező műveletei 

Hegesztési 
alapismeretek 

1  2+1    2+0,5  1  

Hegesztési alap-

gyakorlatok 
 2  3  1,5  3+1  3+1 

11497-12 

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I.     2    2  
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11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.     0,5    0,5  

11500-12 

Munkahelyi egészség 
és biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 
biztonság 

0,5+0,5      0,5+0,5    

11453-12 

Bevontelektródáskézi 
ívhegesztő feladatok 

Hegesztési 
ismeretek I. 

  4    3,5    

Hegesztési 
gyakorlatok I. 

 3+2  4    6  2+1 

11455-12 

Fogyóelektródás 
védőgázas 
ívhegesztő feladatok 

Hegesztési 
ismeretek II. 

  3+1    3+1    

Hegesztési 
gyakorlatok II. 

   7    5,5+0,5  2+1 

11456-12 

Gázhegesztő 
feladatok 

Hegesztési 
ismeretek III. 

    3    3  

Hegesztési 
gyakorlatok III. 

     7+1    8 

11457-12 

Volfrámelektródás 
védőgázas 
ívhegesztő feladatok 

Hegesztési 
ismeretek IV. 

    2+0,5    2  

Hegesztési 
gyakorlatok IV. 

     7+1    8 

Összes óra 4,5+0,5 10+2 9+2 14 7,5+0,5 15,5+2 12+2 19,5+1,5 8,5+0,5 23+3 

Összes óra 14,5+2,5 140 23+2 140 23+2,5 31,5+3,5 160 31,5+3,5 
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A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra 

meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 
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29. táblázat 

 2/10. 3/11.  Cukrász szakképesítés 

 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként(10-11 évf.) 
 

  

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással 
Szakközépiskolai képzés 

közismereti oktatás nélkül 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 
3/11. 

évfolyam 
1. évfolyam 2. évfolyam 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy 

 

Összesen 9,5+0,5 5+2 
140 

5,5+2 17,5 
140 

5,5+2,5 17,5 9,5 22 
160 

11 20,5 

Összesen 14,5+2,5 23,0+2 23,0+2,5 31,5 31,5 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.             0,5   0,5         

11497-12 

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I.             2   2         

11561-16 

Gazdálkodási ismeretek 
Vendéglátó gazdálkodás 2     1+1     1+0,5   2     2   

11518-16 Élelmiszerismeret Általános élelmiszerismeret 1,5+0,5     1+0,5     1   1,5     2   

11519-16 Élelmiszerbiztonsági 
alapismeretek 

Élelmiszerbiztonságról általában 0,5                     0,5   

Vendéglátás higiéniája       0,5+0,5               0,5   

11521-16 Cukrász szakmai 
idegen nyelv 

Cukrász szakmai idegen nyelv  1     1+1               2   

11522-16 Cukrász szakmai 

feladatok 

Cukrász szakmai ismeretek 4     2     1+2   3,5     3,5   

Szakrajz 0,5                     0,5   

Cukrász szakmai gyakorlat   5+2     
 

        4,5     
 

Cukrász szakmai üzemi gyakorlat         17,5     17,5   17,5     20,5 
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A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra 

meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 
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30. táblázat 

Óraterv a szakközépiskolát végzettek érettségire felkészítő évfolyamai számára 1/12; 
2/13 kifutó rendszerben 

Tantárgyak és óraszámok (kerettanterv) 
 

Évfolyam/ 
Tantárgyak 

12. 

Nappali 

tagozat 

13. 

Nappali 

tagozat 

12. 

Esti tagozat 

13. 

Esti tagozat 

Magyar nyelv és irodalom 6 6 3 3 

Idegen nyelv 6 6 3 3 

Matematika 6 6 3 3 

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek 

4 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 (közműveltségi 
óraszámok) 35 36 18 18 

 

Tantárgyak és óraszámok (helyi tanterv) 

 

Évfolyam/ 
Tantárgyak 

12. 

Nappali 

tagozat 

13. 

Nappali 

tagozat 

12. 

Esti tagozat 

13. 

Esti tagozat 

Magyar nyelv és irodalom 7 7 3 3 

Idegen nyelv 7 7 3 3 

Matematika 7 8 3 3 

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek 

4 6 3 3 

Természetismeret 2 – 1 – 

Informatika 2 2 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 – – 

Osztályközösség-építő 
program 

1 1 – – 
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Összesen (közműveltségi 
óraszámok) 35 36 18 18 
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Az esti és levelező tagozat (gimnázium) óratervei felmenő rendszerben 2020/21. tanévtől 
9. évfolyamtól 

Tantárgyi struktúra az iskolarendszerű felnőttoktatás 9-12. évfolyam számára 

 

Tervezési időkeret: 

9-11. évfolyam 36 hét. 

12. évfolyam: 32 hét 
31. táblázat 
Tantárgyak Évfolyam/óraszámok Évfolyam/óraszámok Évfolyam/óraszámok Évfolyam/óraszámok 

 9. 10. 11. 12. 

Munkarendek Esti Levelező Esti Levelező Esti Levelező Esti Levelező 

Magyar nyelv és irodalom 3 2 3 2 3 2,5 3 2 

Matematika 3 2 3 2 3 2 3 2 

Történelem  2 1 2 1 2 1 2 1 

Állampolgári ismeretek       1 0,5 

Természettudomány     2 1   

Kémia 1 0,5 1 0,5     

Fizika 1 0,5 1 0,5     

Földrajz 1 0,5 1 0,5     
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Biológia 1 0,5 1 0,5     

I. Idegen nyelv 2 2 2 2 3 2 3 3 

II. Idegen nyelv 1 1 1 1 2 1 2 1 

Művészetek     0,5 0,5 1 1 

Digitális kultúra 1 0,5 1 0,5 0,5 0,5   

Mozgóképkultúra és 
médiaismeret vagy 

Dráma és színház 

      1 0,5 

Osztályközösség- 

építés 

1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 

Esti Összes óraszám 

 

17  17  17  17  

Levelező Összes óraszám 

 

 11  11  11  11 
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32. táblázat 

Felnőttek gimnáziuma 10-12.  E osztályok 
 

1)  a nappali (ifjúsági) tagozat minden évfolyamon 32 óra – specialitásokkal 
2)  az esti képzés óraszáma mindenütt minimum 50%-a a nappalinak 

3)  a levelező képzés óraszáma pedig kevesebb mint 1/3-a a nappalinak (10–10,5 óra) 
 

Évfolyam/ 
Tantárgyak 

9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 

nappali 

(ifjúsági) esti levelező 
nappali 

(ifjúsági) esti levelező 
nappali 

(ifjúsági) esti levelező 
nappali 

(ifjúsági) esti levelező 

Anyanyelv/kommunikáció 2 1 0,5 2 1 0,5 2 1 0,5 2 0,5 0,5 

Magyar irodalom 3 2 2 3 2 2 3 2 2 4 2 1 

Matematika 4 3 2 4 3 2 4 3 2 5 2 2 

Idegen nyelv 

(angol/német) 5 3 2 5 3 2 5 3 2 6 3 2 

Történelem, állampolgári 
ismeretek 

2 1 1 2 1 1 3 1 1 3 2 1 

Fizika 2 1 0,5 2 1 0,5 2 1 0,5 2 1 0,5 

Biológia 2 1 0,5 2 1 0,5 2 1 0,5 - - - 

Kémia 2 1 0,5 2 1 0,5 - - - - - - 

Földrajz 2 1 0,5 2 1 0,5 - - - - - - 

Informatika  - - - - - - 1 1 0,5 1 1 0,5 

Etika - - - - - - 1 0,5 0,5 - - - 

Művészetek - - - - - - 1 0,5 0,5 1 1 0,5 

Osztályfőnöki 1 1 0,5 1 1 0,5 1 1 0,5 1 1 0,5 

Testnevelés 3 - - 3 - - 3 - - 3 - - 

Szabadon tervezhető  4 2 - 4 2 - 4 2 - 4 3,5 1,5 

Összesen: 32 17 10 32 17 10 32 17 10,5 32 17 10 
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A szabadon tervezhető órakeret felhasználásának részletezése 

Levelező  tagozat 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 
Idegen nyelv    0,5 

Választott érettségi tárgy    1 

Összes felhasznált óra 0 0 0 1,5 
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A nem kötelező foglalkozások 

 

A tervezhető időkeretben az alábbi foglalkozások megtartását tervezzük: 

 tantárgyi korrepetálások 

 sportköri foglalkozások 

 tömegsport foglalkozások 

 közép és emelt szintű érettségire való felkészítő foglalkozások 

 szakmai vizsgára való felkészítő foglalkozások 

 énekkar 

 szakkörök 

 tehetséggondozó foglalkozások 

 fejlesztő foglalkozások 

 csoportbontások. 

 

Korrepetálást, érettségi illetve szakmai vizsgára való felkészítést igény szerint tarthatnak 

az oktatók. Tehetséggondozás, versenyre való felkészítés egyéni vagy kiscsoportos 

foglalkozás keretében történik. 

A választott kerettantervekben meghatározott óraszám feletti foglalkozásokon az 

elsajátítandó tananyag gyakorlása, képességfejlesztés, a közép- és emelt szintű érettségire 

való felkészítés folyik. A többletóraszámokat az egyes tematikai egységek közötti elosztással, 

pl. elmélyítés, gyakorlás, és képességfejlesztés céljára fordítjuk.  

A középfokú iskola, köteles megszervezni a tanuló heti kötelező óraszáma és az osztályok 

engedélyezett heti időkeret-különbözete terhére a tehetség kibontakoztatására, a hátrányos 

helyzetű tanulók felzárkóztatására, a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő tanulók számára differenciált fejlesztést biztosító egy-három 

fős fejlesztő foglalkozásokat. A sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő tanulók számára szervezett fejlesztő pedagógiai ellátás 

keretében a tanuló tantárgyi felzárkóztatását a nevelő-oktató munka szakaszának, illetve a 
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tantárgynak megfelelő szakképzettségű oktató, készségfejlesztését pedig 

gyógypedagógus/fejlesztő pedagógus végzi.  

Választható tanórán kívüli foglalkozások a sportköri foglalkozások (labdarúgás, 

konditermi foglalkozás, természetjárás), szakkörök igény szerint működnek. 

4.2. A közismereti kerettantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi 

megvalósításának részletes szabályai 

A Nemzeti alaptanterv és az érettségi vizsga követelményrendszere meghatározzák azokat 

a műveltségi területeket, tantárgyakat és követelményeket, amelyekhez igazodva iskolánk 

oktatói testülete helyi tantervét megalkotta. 

4.3. A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja 

 

Iskolánk a mindennapos testnevelésre vonatkozó törvényi kötelezettségét az órarendbe 

épített testnevelés órákkal biztosítja. A testnevelés órákat azokon a napokon tudjuk az 

órarendbe építeni, amikor tanulóink az iskolában közismereti, szakmai elméleti képzésen 

vannak. A szakmai gyakorlati képzést külső cégeknél végző tanulók esetében a gyakorlatos 

napokon ezt a feltételt nem tudjuk teljesíteni.  

Egyedi esetekben módot adunk az egyes szakosztályokban rendszeresen sportoló gyerekek 

számára két testnevelés óra kiváltására. 

Az iskola a kötelező tanórák keretében gondoskodik a könnyített testnevelés 

megszervezéséről. A mindennapi testedzés részeként biztosítjuk a tanulóknak a lehetőséget, 

hogy a tanítási órák után a rendelkezésre álló eszközöket használják.   

 

4.4. A választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá ezek esetében az 

oktatóválasztás szabályai 

 

A tanulók az idegen nyelv terén választhatnak, eldönthetik, hogy angol vagy német nyelvet 

tanulnak. A választást a jelentkezési lapon kell rögzíteni, ami a beiratkozáskor véglegesül.  

Az egyéb tantárgyaknál akkor van választási lehetőségük a tanulóknak, ha erre a 

kerettantervek lehetőséget adnak. A tanuló számára az oktatóválasztás csak csoportbontásban 
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tanított órák esetén van, amennyiben a csoportszervezés szabályait, létszámát, és az órarendet 

ez nem befolyásolja. Minden esetben igazgatói engedély szükséges. 

Korrepetálást, érettségi illetve szakmai vizsgára való felkészítést igény szerint tarthatnak 

az oktatók. Tehetséggondozás, versenyre való felkészítés egyéni vagy kiscsoportos 

foglalkozás keretében történik. 

Az egyéb foglalkozások közé tartozó sportköri foglalkozások (labdarúgás, konditermi 

foglalkozás, természetjárás), szakkörök igény szerint működnek.  

 

4.5. Azon választható érettségi vizsgatárgyak megnevezése, amelyekből a 

szakképző intézmény tanulóinak közép- vagy emelt szintű érettségi 

vizsgára való felkészítését a szakképző intézmény kötelezően vállalja, 

továbbá annak meghatározását, hogy a tanulók milyen követelmények 

teljesítése mellett melyik választható érettségi vizsgatárgyból tehetnek 

érettségi vizsgát 

 

A szakgimnáziumi és technikumi képzésben az iskola vállalja és biztosítja a kétszintű 

érettségi letételét, az erre való felkészítést közép- és emelt szinten a kötelező közismereti 

tárgyakon kívül: 

 biológia (élelmiszeripari képzésben) 

 fizika (gépészeti és agrárgépész képzésben) 

 hittan 

 informatika 

 testnevelés tárgyakból. 

Kötelező 2017-től a szakmai ágazati érettségi vizsgatárgy, az erre történő (közép- és/vagy 

emelt szintű) felkészítést biztosítja az iskola.  

A 2020/2021. tanévtől felmenő rendszerben előrehozott érettségi vizsgákra készítjük fel 

tanulóinkat matematikából, magyar nyelv és irodalomból, valamint történelemből. Idegen 

nyelvből és a szakmai tantárgyból a 13. évfolyamon tesz érettségi vizsgát a tanuló. 
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Felnőttoktatásban esti/levelező tagozaton gimnáziumi képzésben intézményünk a 

következő tárgyakból vállalja közép- és/vagy emelt szinten a felkészítést a kötelező 

vizsgatárgyakon kívül:  

 biológia 

 etika 

 fizika 

 földrajz 

 informatika 

 kémia. 

 

4.6. Az egyes érettségi vizsgatárgyakból a középszintű érettségi vizsga 

témakörei 

 

A módosított és hatályos 40/2002. (V.24.) OM rendelet alapján az érettségi vizsga 

részletes követelményeiről szóló rendelet alapján iskolánk készíti az egyes tantárgyak 

középszintű érettségi vizsgáinak témaköreit. Ezeket tanévenként a jogszabályváltozásokat 

figyelembe véve a munkaközösségek felülvizsgálják és a szükséges változtatásokat beépítik. 

 

4.7. A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban 

történő ellenőrzése és értékelési módja, diagnosztikus, szummatív, fejlesztő 

formái 

 

Az iskolai oktató-nevelő munka ellenőrzése és értékelése a hatályos köznevelési 

törvény, szakképzési törvény, nemzeti alaptanterv, kerettanterv, valamint az ezekre épülő 

helyi tanterv követelményei alapján a szakmai programban megfogalmazottak szellemében 

történik.  

• A törvényi szabályozásnak megfelelően az iskolai vizsgák szerkezete az iskolába 

történő belépéskor (9. évfolyam elején), az iskolából való kilépéskor (érettségi, ill. 

szakmai vizsga után) történő mérésekkel szabályoz.  
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• A tanulói teljesítménymérés másik fontos területét a tantárgyi, a folyamati és az átfogó 

képességmérések alkotják, melyek szoros kapcsolatban vannak az iskola 

személyiségfejlesztő pedagógiai alapelveivel.  

A tanulók teljesítményének mérése visszajelzést biztosít az oktató, a tanuló és a szülők 

számára egyaránt. Az egész éves rendszeres foglalkozásokon való ellenőrzés nagy 

jelentőségű. Az oktató, tanuló, szülő így látja a folyamatos előrehaladást, a nehézségeket. Az 

ellenőrzés történhet szóban, írásban, vagy gyakorlati munka során. A megvalósítás a tantárgy 

jellegének, a tananyag tartalmának megfelelően rendkívül változatos lehet, de minden esetben 

azokat a tanulói (belépő) tevékenységformákat vizsgálja, amelyek a tantárgyi tartalmak 

elsajátításának lényeges feltételei. E feladathelyzetek az évfolyamok során fokozatosan 

egymásra épülve jelennek meg.  

A tanuló teljesítményét, előmenetelét tanév közben rendszeresen érdemjeggyel értékeljük, 

félévkor és a tanítási év végén osztályzattal minősítjük. Az egyes tanulók teljesítményét a 

félévi és év végi osztályozó értekezleten az oktatói testület áttekinti. A tanuló értékelése, 

minősítése az oktató joga és feladata. 

Követelmények: 

 Számon kérni csak olyan ismeretet szabad, amelyet megtanítottunk, 

illetve amelyhez a tanuló oktatója vezetésével (irányításával) 

hozzájutott. 

 A számonkérésnek mindig a tanuló tudására (és nem tudásának 

hiányosságaira) kell irányulnia. A hiányosságok feltárásának célja a 

további ismeretszerzés, illetve a hiányosságok pótlásának segítése. 

 Lehetőséget kell adni a tanulónak a számonkérés során feltárt 

hiányosságok pótlására, hibák javítására. 

 A tanuló teljesítményét mindenkor korrekt módon, az elvárás-

képesség-teljesítmény egységében kell értékelni. 

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

vagy szöveges minősítés mindenkor a tanuló teljesítményét tükrözze 

(és ne az osztályban, csoportban kialakult tudásbeli rangsorban 

elfoglalt helyét). 

 A tanulói teljesítmény értékelésekor a pozitív motiváció, a 

képességeknek a megerősítés útján történő fejlesztése az irányadó elv. 

Az értékelés formái: 
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 órai értékelés (szóban az órai munka, az aktivitás visszajelzésére), 

 szóbeli felelet értékelése, 

 gyakorlati, illetve manuális tevékenység értékelése osztályzattal és 

szóban (készségtárgyak teljesítményének értékelésére), 

 írásos értékelés (írásbeli munka minősítésére: osztályzat + hozzáfűzött 

megjegyzések, tanácsok), 

 szülőknek e-napló vagy ellenőrző útján küldött jelzés a feltűnően 

gyenge, vagy - esetleg - a kiemelkedően jó teljesítményért. 

 félévi és tanév végi értékelés. 

 

A tényekre épülő értékelés feltételezi a rendszeres és változatos számonkérést, melynek 

formáit illetően tantárgyanként érdemi különbségek lehetnek. A szóbeli és írásbeli 

számonkérés aránya igazodik az érettségi és a szakmai vizsga formájához. Ugyanakkor a 

rendszeres szóbeli számonkérés alapkövetelmény.  

Annyi nagydolgozatot kell íratni, amennyi a heti óraszám az adott tantárgyból.   

A szaktanár figyelembe veszi, hogy egy nap csak egy nagydolgozat, ill. témazáró 

dolgozat íratható. Az írásbeli számonkéréseket tíz munkanapon belül kijavítja. A jegyeket 

közli a tanulóval, lehetőséget ad a kijavított írásbeli dolgozatok megtekintésére. Az értékelés 

az érdemjegy meghatározásán túl személyre szabott elismerést, kritikát és tanácsot tartalmaz.  

A tanulók osztályozása, értékelése  

A tanulók osztályozása a hagyományos 5 fokozatú skálával történik.  

• elégtelen (1) minősítést az kap, aki a továbbhaladáshoz, az érettségihez, szakmai 

vizsgához szükséges tantervi minimumot nem teljesítette,  

• jeles (5) minősítést az érdemel, aki a továbbhaladás, az érettségi és a szakmai vizsga 

követelményeit biztosan elsajátította, és azok önálló alkalmazására is képes.  

• A többi érdemjegy megállapítása az eddigi tanári gyakorlatoknak megfelelően 

történik.  



195 

 

Az érdemjegyek száma a heti 2-3 órában tanított tárgyak esetében minimálisan 

félévente 3, a nagyobb óraszámban tanított tárgyak esetében pedig legalább havi 1 kell, hogy 

legyen.  

Az érdemjegyekről, a tanulók évközi teljesítményéről az iskola az ellenőrzőn és az 

elektronikus naplón keresztül tájékoztatja a szülőket. Az osztályzatok beírása az ellenőrzőbe a 

tanulók kötelessége, de ennek tényét az osztályfőnök kéthavonta ellenőrzi.  

Az év végi osztályzatot a tanár az egész éves érdemjegyek alapján határozza meg az 

alábbiak figyelembe vételével: 

Átlag Érdemjegy 

1,00-1,49  elégtelen (1)  

1,50-2,49  elégséges (2)  

2,50-3,49  közepes (3)  

3,50-4,49  jó (4)  

4,50-5,00  jeles (5)  

 

Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásánál az 

egyenletes terhelés elvét követjük: 

• a házi feladatot egyik óráról a másikra adjuk, annak mennyisége nem növelhető, ha a 

hétvége vagy szünidő közbeesik,  

• a hosszabb időt igénylő feladatok teljesítésének határideje arányosan növekszik.   

 

Iskolánkban alkalmazott dicséretek és fegyelmező intézkedések  

 

Dicséret:  

 oktatóidicséret  

 kollégiumi nevelői dicséret 

 osztályfőnöki dicséret  
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 igazgatói dicséret  

 oktatói testületi dicséret  

Fegyelmező intézkedések: 

 oktatói figyelmeztetés, 

 kollégiumi nevelői figyelmeztetés, 

 osztályfőnöki figyelmeztetés, 

 osztályfőnöki intés, 

 osztályfőnöki megrovás, 

 igazgatói figyelmeztetés, 

 igazgatói intés, 

 igazgatói megrovás, 

 oktatói testületi figyelmeztetés, 

 oktatói testületi intés, 

 oktatói testületi megrovás. 

 

Fegyelmi büntetés: fegyelmi bizottság adja a hatályos jogszabályoknak megfelelően. 

 

A magatartás és a szorgalom értékelésének szempontjai 

 

Az iskola a magatartás és szorgalom értékelésének követelményeit és formáit a törvényben 

foglaltak alapján határozza meg.  

Vitás esetben az osztályban tanító oktatók többségi véleménye dönt az osztályzatról, egyenlő 

szavazat esetén az osztályfőnök véleménye az irányadó.  

MAGATARTÁS 

Példás: 
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 Aki szívesen tevékenykedik az iskolában, segíti mások beilleszkedését, 

 Aki segít az iskolai házirend kialakításában, követelményeit megtartja, 

 Aki fokozott felelősségérzetet érez másokért is és ez a felelősség aktív 

kezdeményezésben nyilvánul meg, 

 Aki segítőkész, sőt másokat is segítésre ösztönöz és meg is találja a módját, hogy mások 

helyzetén javítson, 

 Aki példamutató, nemcsak társaival, de idegenekkel, tanulótársaival is udvarias és 

társadalmilag elfogadott hangnemet használ, az alkalomnak megfelelően öltözködik, 

viselkedik, 

 Akinek az adott félévben nincs büntetése (szóbeli osztályfőnöki vagy 

szaktanárifigyelmeztetés sem), nincs igazolatlan mulasztása 

Jó: 

 Aki teljesíti az iskolai követelményeket, kiélezett helyzetekben azok mellé áll, akik a 

követelmények mellett vannak, de nem kezdeményező típus, 

 Aki szívesen vesz részt az iskolai életben, de annak alakítására nem gyakorol befolyást, 

 Aki megtartja az iskolai házirendet, 

 Aki maga nem kezdeményez, vagy csak nagyon ritkán, de a helyes kezdeményezőket 

támogatja, maga ugyan nem vállalkozik vezetésre, de elfogadja a jó vezetőket, 

 Aki fegyelmezett, de másokat nem irányít, 

 Aki az adott félévben az osztályfőnök vagy az oktató hatáskörébe tartozónál súlyosabb 

elmarasztalásban nem részesül (egyéb magatartást is figyelembe véve). 1,2,3 igazolatlan 

órája van. 

Változó: 

 Akinek társaihoz való viszonya, a tevékenységekben való részvétele esetleges, ingadozó, 

tehát sodródik a jók és a rosszak között, 

 Akire nem lehet biztosan számítani a követelmények teljesítésében és hajlamos a 

fegyelem megsértésére, Aki tudatosan nem árt másoknak, de megnyilvánulásai 

kiszámíthatatlanok, 
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 Akinek viselkedése nemcsak tanulótársaival, hanem oktatóival, pedagógusaival, 

szüleivel, a felnőttekkel szemben is elég gyakran udvariatlan, nyegle, 

 Aki az adott félévben az igazgató hatáskörébe tartozónál súlyosabb elmarasztalásban 

nem részesül. 4-10 igazolatlan órája van. 

Rossz: 

 Aki a felnőttekkel és tanulótársaival gyakran szembe kerül, 

 Aki az iskolai követelményeket gyakran vagy esetenként, de tudatosan megszegi, 

 Aki akadályozza a helyes megnyilvánulások érvényesülését, szándékosan akadályokat 

gördít a helyes kezdeményezők útjába, 

 Aki nem segít másoknak, sőt mások segítőszándékát is akadályozza, Akinek az adott 

félévben fegyelmi büntetése van. 

 

SZORGALOM 

Példás: 

 Akinek a munkájában felismerhetően megnyilvánul az ismeretszerzés igénye, aki ezért 

tudatosan, ésszerűen szervezi meg a munkáját, munkavégzése pontos, megbízható és 

egyenletes, minden tárgyban elvégzi a kapott feladatot és esetenként többletfeladatot is 

vállal, 

 Aki komoly erőfeszítéseket tesz, hogy mindennapi feladatait egyenletes színvonalon 

elvégezhesse, 

 Aki képes munkarendjét önállóan megszervezni és önmagát ellenőrizni, 

 Akinek a munkatempóját állandóság és magas fokú kötelességtudat jellemzi, aki mindig 

készül, figyel, érdeklődik, 

 Aki bizonyos tárgyakban többet tud nyújtani, mint a kötelező, és aki az így szerzett 

tapasztalatait szívesen teszi közkinccsé az órán. 

Jó: 

 Aki figyel az órán, elvégzi a házi feladatot, tud rendszeresen és megbízhatóan dolgozni, 

csak esetenként vállal többletfeladatot, 
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 Aki kitűnő egyéni képességeire, magával hozott ismereteire hagyatkozva, különösebb 

erőfeszítések és többletfeladatok vállalása nélkül éri el eredményeit, 

 Aki megfelelő ösztönző hatásokra rendszeresen is képes dolgozni, 

 Aki általában felkészül, de különösebb érdeklődést nem tanúsít a munkája iránt, 

 Akinek az érdeklődése nem elég széles körű, aki tehát mindig csak annyit produkál, 

amennyit elvárnak tőle. 

Változó: 

 Aki a tanulmányi munkában ingadozó szorgalommal vesz részt, aki egyszer figyel, 

máskor figyelmetlen, akinek a teljesítménye is változó (kimeríti az adható érdemjegyek 

valamennyi fokozatát), 

 Aki önállótlan a munkában, csak akkor dolgozik, ha erre figyelmeztetik, vagy ha gyakran 

ellenőrzik, ha továbbhaladása kerül veszélybe, 

 Aki csak ritkán figyel fel valamire, egyébként szétszórtság, érdektelenség és közöny 

jellemzi, Aki kevésbé tehetséges, tehát segítségre szorul, de nem hajlandó rendszeresen 

igénybe venni a felkínált segítséget, 

 Aki pontatlan és megbízhatatlan a munkában, kötelessége teljesítésében. 

Hanyag: 

 Aki a tanulmányi munkában megbízhatatlan, feladatait rendszeresen elmulasztja, az 

órákon figyelmetlen, 

 Aki képtelen önálló munkára, még a segítség alól is tudatosan kivonja magát, 

 Aki a bukás küszöbén is halogatja teendőit, az oktatók jóindulatában bízik, 

 Aki mindenfajta kötelezettsége iránt teljes közönyt, érdektelenséget tanúsít. 
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A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy 
gyakorlatban történő ellenőrzése a felnőttoktatásban 
(esti/levelező tagozat - gimnázium)   

 

A számonkérés formái  

 

Vizsgatípus  írásbeli  szóbeli  gyakorlati  

 

beszámoló,  
különbözeti vizsga, 
javítóvizsga  

 

Magyar nyelv és 
irodalom Idegen 

nyelv  

Matematika  

 

Történelem Földünk 
és környezetünk  
Fizika  

Biológia  
Kémia  

 

 

Informatika  

 

 

év végi beszámoló  

Magyar nyelv és 
irodalom Idegen 

nyelv  

Matematika  

 

Magyar nyelv és 
irodalom 

Történelem Földünk 
és környezetünk  
Fizika  

Biológia  
Kémia  

 

 

Informatika  

 

 

12. évfolyam 
beszámolók  

Magyar nyelv és 
irodalom Matematika*  

Történelem  
Idegen nyelv Földünk 
és környezetünk  
Fizika  

Biológia  
Kémia  

Magyar nyelv és 
irodalom Idegen 

nyelv  

Történelem Földünk 
és környezetünk  
Fizika  

Biológia  
Kémia  

 

 

Informatika  

tanulmányok 
rövidítésére irányuló 
osztályozó vizsga  

Magyar nyelv és 
irodalom Matematika  

Történelem  
Idegen nyelv Földünk 
és környezetünk  
Fizika  

Biológia  
Kémia  

  

 

Informatika  
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*Matematika tantárgyból tanév végén sikertelen írásbeli beszámoló esetén szóbeli 

beszámoló lehetősége biztosított.  

Érdemjegyek kialakítása  

A különbözeti, tanulmányi idő megrövidítésére irányuló osztályozó vizsgák, valamint javító 

vizsgák során csak a vizsgán nyújtott teljesítményt értékeljük.  

A beszámolókon az ott nyújtott teljesítmény és egyéb kiadott feladatok, projektek alapján 

kerül megállapításra az érdemjegy.  

Az évközi és év végi beszámolókon nyújtott teljesítmény alapján kerül megállapításra az év 

végi érdemjegy. Amennyiben a tanuló két elégtelen beszámoló eredménnyel rendelkezik, 

köteles az adott évfolyam teljes anyagából év végi beszámoló vizsgát tenni.  

Az érdemjegyeket az oktatók jegyzik be az e-naplóba az adott időszaknak megfelelően. Az év 

végi beszámoló érdemjegye egyben az év végi érdemjegy is, melyet az év végi osztályozó 

értekezleten az oktatói testület azon tagjai véglegesítenek, akik az adott tanévben a levelező 

tagozaton tanítanak.  

 

4.8. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei 
 

Szakmai csoportok esetén a csoportbontás a törvényi létszám előírások alapján 

történik.  

A közismereti tantárgyak óratervei tartalmazzák a csoportbontásokat, ami iskolánkban 

általában idegen nyelvből, informatikából, testnevelésből, vagy lehetőség szerint magyar 

nyelvből és matematikából történik. A bontás névsor, szintfelmérés, vagy a tanult nyelvek 

alapján történik. Itt van lehetősége a tanulóknak az oktatóválasztásra a létszámok 

függvényében.  

Több szakmás, több szakmacsoportos osztályokban a szakmai tárgyak szerint történik 

a bontás, illetve a szakmai gyakorlatos foglalkozásokon létszámtól függően. 

 

 

 



202 

 

4.9. A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő nemzetiség 
kultúrájának megismerését szolgáló tananyag 

 

A 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól az 1993-as nemzeti és etnikai 

kisebbségek jogairól szóló, többször módosított törvényt váltja, összhangban Magyarország új 

Alaptörvényével, amely preambulumában is rögzíti, hogy Magyarország becsüli az itt élő 

nemzetiségeket a magyar politikai közösség részének és államalkotó tényezőnek ismeri el. 

Magyarország tizenhárom, több évszázados jelenléttel bíró és az eddig hatályos törvényben is 

elismert nemzetiségnek otthona, ezek a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az 

örmény, a roma, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán. Az Alaptörvény 

által eredetileg megnevezett nemzeti és etnikai kisebbség fogalom helyett bevezetett új 

nemzetiségfogalom szerepel a törvényben.  

Sajátos helyzetben vannak a határon túl élő magyarok, akik állampolgárságukat 

tekintve a környező országok állampolgárai, de kultúrájukat, anyanyelvüket tekintve azonban 

magyarok. Őket nem a nemzetiségekhez soroljuk. A kettős állampolgárság lehetősége 

kapcsán egyre nagyobb számban érkeznek hazánkba határon túli magyarok, így 

Sátoraljaújhelyre is, hogy élhessenek a magyar állam által felkínált lehetőséggel, jogaikkal, 

hogy kettős állampolgárok legyenek. 

Nemzetiségek Sátoraljaújhelyen és környékén  

A nemzetiséghez nem tartozó tanulók számára is fontos, hogy megismerkedjenek a 

környéken élő nemzetiségek történetével, kultúrájával, hagyományaival. Ezek az ismeretek 

nagymértékben hozzájárulnak a tanulók szociális kompetenciáinak javításához. A toleráns, 

a másikat elfogadó magatartás korunkban egyre fontosabbá válik. Ennek érdekében 

iskolánkban is lehetőséget biztosítunk a Sátoraljaújhelyen illetve a környékén élő 

nemzetiségek történelmének, kultúrájának, hagyományainak megismerésére.  Városunkban 

és környékünkön többségében a roma, német, illetve szlovák nemzetiséghez tartozó lakosok 

élnek, ezért a nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére, a roma, német és szlovák nemzeti 

kultúrájának megismerésére szolgáló tananyag oktatását a történelem és a magyar nyelv és 

irodalom tantárgyakhoz integráltan, azok helyi tantervébe beépítve valósítjuk meg.  

Feladataink: 

• A Sátoraljaújhelyen és környékén élő nemzetiségek feltárása, megismerése 

• A nemzetiségi hagyományok megismerése, megismertetése.  

• Kapcsolatfelvétel a nemzetiségi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel.  
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• Kulturális bemutatkozásaikon való részvétel lehetősége.  

• Érzékenyítő programokon való részvétel.  

• Integrálásuk, beilleszkedésük segítése.  

• A nemzeti összetartozás napja a Magyarországon élőnemzetiségek elismerését is 

jelenti számunkra.  

• Kultúrájuk sokszínűsége Magyarország kulturális életét is gazdagítja.  

• Magyar nyelv és irodalomból lehet érettségi témakör a határon túli magyar irodalom.  

• Történelemórákon is foglalkozunk a magyarországi nemzetiségek kultúrájával.   

• A holocaust-emléknapon minden tanévben megemlékezünk a holocaust áldozatairól. 

A romák létszáma a legnagyobb Magyarországon, a becslések több, mint 800 ezerre teszik. 

Az új nemzetiségi törvény elismert nemzetiségnek tekinti őket, és már nem etnikai 

kisebbségként jelöli. 

Feladatunk társadalmi integrációjuk megkönnyítése. 

• Az előítéletes gondolkodás kiküszöbölése   

• Diszkrimináció, hátrányos megkülönböztetés elkerülése  

• Civil roma szervezetekkel való kapcsolatfelvétel, amelyek jogi tanácsot és védelmet 

nyújtanak a romáknak, érdekeiket védik.  

• Pályázatokban való aktív részvétel, pl. Útravaló – Macika Ösztöndíjprogram.  

• Érzékenyítés a társadalmi problémák iránt 

 

4.10. Az egészségnevelési és környezeti nevelési elvek, programok, 
tevékenységek 

 

Egészségfejlesztési program 

 

Az egészséges és környezettudatos életmódra nevelés elmélete és gyakorlata a 

szakmai programban előírtak szerint a munkatervben szerepel, a beszámolókból követhető. A 

téma megjelenik a tervezésben és a foglalkozásokon, nyomon követhető a tanulói 

dokumentumokban. A nem kötelező foglalkozások alkalmával a tanulók a gyakorlatban 

alkalmazzák a téma elemeit. Fontosnak tartjuk, hogy minden diákunk részesüljön a testi-lelki 

jólétét, egészségi állapotát hatékonyan és pozitívan befolyásoló egészségnevelésben. 



204 

 

Törekszünk arra, hogy egészségfejlesztő tevékenységeinket mindig a tanulók életkori 

sajátosságainak, társadalmi és szociális hátterének megfelelően tervezzük és szervezzük meg. 

Ezen célok megvalósításában segítettek a pályázatainkban tervezett, megvalósított 

egészségfejlesztési napok programjai, melyeket a későbbiekben is folytatni fogunk. 

Egészségnevelő, egészségfejlesztő munkánk hosszú távú céljai 

Egészségfejlesztő tevékenységeink során alapvető célnak tekintjük, hogy tanulóink 

ismerjék meg testük alapvető felépítését, működését és legyenek tisztában saját egészségi 

állapotukkal. 

Törekszünk arra, hogy tanulmányaik során tegyenek szert azokra a kompetenciákra, 

amiknek birtokában képesek lesznek majd egészséggel kapcsolatos ismereteik folyamatosan 

bővítésére, korszerűsítésére. Igyekszünk őket olyan ismereteikkel felvértezni, amikre 

támaszkodva meg tudják majd megvédeni magukat a divatos, reklámozott, de egészségüket 

károsító anyagoktól, tevékenységektől. Változatos módszereket alkalmazva segítjük őket 

abban, hogy képesek legyenek kialakítani az egészséges életvitel készségeit, 

magatartásmintáit, egészségmegőrző szokásaikat. Segítjük tanulóinkat abban, hogy fejlődjön 

önismeretük, tudják kezelni testi és lelki fejlődésüket. Támogatást nyújtunk számukra abban, 

hogy felkészülhessenek testi és lelki egészségük harmóniáját megteremtésére, a konfliktusok 

és a stressz hatásainak feldolgozására. 

Célunk, hogy legyenek képesek nemet mondani a káros szenvedélyekre és igent 

mondani az egészségre. 

Lényeges hosszú távú célunk, hogy iskola legyen az élet, a tanulás, a munka 

egészséges színtere. Biztosítson olyan fizikai és pszicho-szociális környezetet, amely 

támogatja a tanulók és az iskolában dolgozó felnőttek egészségét. 

Az egészségfejlesztés területei közül, tanulóink adottságaihoz alkalmazkodva, az alábbi 

célokat tűztük ki: 

• egészséges táplálkozás megismertetése 

• testmozgás 

• testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a 

szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése 

• a bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése 



205 

 

• a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás 

• személyi higiéné. 

Egészségi állapot felmérése 

Iskolánk egészségfejlesztő munkájában iskola-egészségügyi szolgálat: az iskolaorvos 

és az iskolai védőnő is részt vesz. Az iskolaorvos, iskolai védőnő és az iskola-fogorvosi 

ellátás célja, hogy segítse tanulóinkat abban, hogy ismerjék pillanatnyi egészségi állapotukat, 

fejlődésüket, felismerjék betegségüket, megfelelő orvosi, egészségügyi ellátást kapjanak, 

tisztában legyenek azzal, hogy egészségileg alkalmasak-e a választott szakmára. 

Az iskola-egészségügyi tevékenység elsősorban megelőző jellegű. Folyamatosan 

követik, dokumentálják a tanulók egészségi állapotát, alapszűrő vizsgálatokat végeznek. 

Elvégzik a szakmai elő-alkalmassági vizsgálatokat, ellátják a pályaválasztási tanácsadás 

orvosi feladatait. Szükség esetén (betegség, baleset) rögtön alapvető orvosi ellátásban 

részesítik a tanulókat. A felmerülő problémákra, kérdésekre orvosi tanácsokat, útbaigazítást 

adnak, szükség esetén a megfelelő szakrendelésre irányítják őket.  

Tanulóink fogorvosi szűrését és ellátását iskola-fogorvosi szolgáltatás biztosítja.  

A tanulók egészségének vizsgálatához hozzátartoznak a testnevelés órákon történő, a 

NAT által előírt, a fizikai állapot vizsgálatát célzó felmérések is.  

Mindennapos testnevelés, testmozgás 

A program célja, hogy a rendszeres testmozgással segítse elő a tanulók testi-lelki 

egészségének fejlődését. Ugyanis korunk embere a technika folyamatos fejlődésével 

párhuzamosan egyre inkább mozgásszegény életmódot él. Ez a változás nem csak a fizikai 

képességek hanyatlásához, a szellemi teljesítmény romlásához vezet, hanem jó néhány 

betegség kialakulását is jelentősen elősegíti. 

A bántalmazás és az iskolai erőszak megelőzése 

Iskolánk kiemelt figyelmet fordít a nevelési-oktatási intézményben megjelenő 

bántalmazás és agresszió megelőzésére, továbbá a bántalmazott tanulók beilleszkedésének 

elősegítésére. Abban az esetben, ha az oktató a tanuló bántalmazását vagy deviáns viselkedési 

formákat észlel az adott osztály vagy tanulócsoport nevelésében, oktatásában közreműködők 

bevonásával esetmegbeszélést kezdeményez, majd az oktatókkal közösen feltárja azokat a 

lehetséges okokat, amelyek a viselkedés sajátos formájához vezethettek, és igyekszik 

eljuttatni az érintetteket a konfliktus feloldásáig.  
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A lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez vezető 

szerek fogyasztásának megelőzése 

A nevelési-oktatási intézményben folyó lelki egészségfejlesztés célja, hogy elősegítse 

a kiegyensúlyozott pszichés fejlődést, felkészítsen, és megoldási stratégiákat kínáljon a 

környezetből érkező ártalmas hatásokkal szemben, csökkentve azok káros következményeit. 

Kiemelt figyelmet fordítunk a magatartási függőség és a szenvedélybetegség 

kialakulásához vezető szerek fogyasztásának megelőzésére.  

Mindennapi munkánk során egyre gyakrabban találkozunk olyan tanulókkal, akik napi 

rendszerességgel, hosszú órákon át számítógép előtt ülnek, főleg interneteznek, illetve az 

internet bizonyos kapcsolatteremtésre alkalmat adó lehetőségeit használják. Az osztályfőnöki 

órák témakörei közé beépítjük azokat is, amik ezekkel és más hasonló viselkedési addikciók 

témaköreivel foglalkoznak. Amennyiben felismerjük a tanulón viselkedési függőség jeleit 

felvesszük a kapcsolatot a szülőkkel, hogy felhívjuk a problémára a figyelmüket. 

Intézményünkben, valamint az intézményen kívül a tanulók részére szervezett 

rendezvényeken a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény hatálya alá 

tartozó, továbbá alkohol- és dohánytermék, energiaital nem árusítható. Az intézményben, 

valamint az intézményen kívül, a tanulók részére szervezett rendezvényeken alkohol és 

dohánytermék nem fogyasztható. 

Fokozottan figyelünk a gyógyult szenvedélybeteg tanulók beilleszkedésének 

elősegítésére, ennek során indokolt esetben együttműködünk az iskola-egészségügyi 

szolgálattal. 

Baleset megelőzés és elsősegélynyújtás 

A tanév első osztályfőnöki óráin minden osztályban megtörténik a házirend és az 

alapvető balesetvédelmi és tűzvédelmi, közlekedésbiztonsági szabályok megismerése. 

Az első testnevelés, kémia, gyakorlati szakmai órákon is megelőzi az aktív munkát 

azoknak az alapvető szabályoknak az elsajátítása, amik a balesetek megelőzését és a tanulók 

testi épségének fenntartását célozzák. Az elsősegély nyújtási alapismeretek átadására a 

biológiai órák egészségtani témakörénél kerül sor. 

A személyi higiéné 

A személyi higiéné fenntartása alapvető elvárás minden intézményünkbe járó 

tanulónkkal szemben. Az osztályfőnöki órák és a biológia órák ide vonatkozó témakörei 

lehetnek azoknak a beszélgetéseknek a szinterei, amik célja az alapvető higiéniai elvárások 
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egyeztetése, illetve a figyelem felhívása azokra a következményekre, amiket a higiénia hiánya 

okozhat. 

 

Környezeti nevelési program 

 

Pedagógiai szemléletünket jellemzi, hogy nagy hangsúlyt helyezünk a környezeti 

nevelésre.  

Az iskola igyekszik a fejezetben leírtak szerint megtervezni és kialakítani a tárgyi 

környezetet. Figyelemmel kíséri a környezetvédelmi szempontok megvalósulását. 

Céljaink: 

E területen hosszú távú célunk, hogy tanulóink a környezetet szerető, arra vigyázni 

tudó és vigyázni akaró felnőttekké váljanak. Általános alapelvként fogadjuk el, hogy az ember 

– a maga alkotta környezetével és kultúrával - a többi élőlénnyel és élettelen környezettel 

együtt, része a természetnek. Diákjainkat is ezen alapelv elfogadására neveljük. 

A környezeti nevelés során alapvető célunk, hogy tanulóink környezetvédelemmel 

kapcsolatos ismeretei bővüljenek, kompetenciái fejlődjenek. Törekszünk arra, hogy 

megfogalmazódjon bennük a tiszta, egészséges környezet iránti igény. Törekszünk a 

környezettudatos viselkedésformák mintáinak átadására, és törekszünk azoknak a felnőtté 

váló fiatalok attitűdjébe való beépítésére. Megfelelő módszerek megválasztásával igyekszünk 

beláttatni tanulóinkkal, hogy élhető jövő csak a környezettudatos szemlélet általánossá 

válásával biztosítható. Célunk, hogy iskolánk ökoiskolai minősítést kapjon. 

A környezeti nevelés a foglalkozásokon:  

Nem csupán a biológia, földrajz és kémia órák anyagaihoz kapcsolódhatnak a 

természet és környezet védelmével kapcsolatos ismeretek, hanem az egyéb közismereti, 

osztályfőnöki és szakmai órák is kínálnak lehetőségeket erre.  

A szakképző évfolyamokon oktatási feladat, hogy a tanulók elsajátítsák a szakmai 

környezetvédelmi ismereteket is, ismerjék a szakmájukhoz kapcsolódó környezetbarát 

technológiákat, sajátítsák el az anyag- és energiatakarékos gazdálkodási módokat. 

Konkrét feladatok 

 A szakképzésben kiemelni a hagyományok megismerését, tiszteletét  

 A szakképzésben a környezetbarát technológiák fontosságát hangsúlyozni 
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 A város, illetve környezetének megismerése 

 A település környezetvédelemmel foglalkozó cégeinek, civil szervezeteinek 

bemutatása 

 Az iskolához közel eső élővizek felfedezése, elemzése, védelme 

 A szelektív hulladékgyűjtés beindítása  

 A Zempléni és Long-erdő Tájvédelmi Körzet alapos megismerése 

 Terepgyakorlatokon az iskola tanulói közül minél többen vegyenek részt 

 Környezetvédelmi vetélkedők tartása 

 Zöld szervezetekkel való intenzív kapcsolattartás 

 Előadások szervezése szakemberek bevonásával  

 A Ronyva-patak és a Zsólyomka-patak vizének rendszeres analizálása és annak 

publikálása az iskolaújságban, és a helyi lapokban 

 A tangazdaságban a biológiai növényvédelem elindítása 

 A tanulóink minél nagyobb számban vegyenek részt szaktárgyi versenyeken. 

  Jeles napokról megemlékezés, a megyei és a városi ünnepségeken való részvétel. 

 A védett öreg fák megismerése, bekapcsolódás a védelembe: a sárospataki Várkert 

Rákóczi-korabeli fái, a Long-erdő fái: Mária-fa (fehér nyár), 

Izabella-fa (vérbükk), István-fasor (simafenyő), Háromhonvéd-fák (bükk), Diána-

fák (bükk) 

 

A környezet- és egészségvédelem jeles napjai. 

A természet-környezetvédelem és az egészségügy jeles napjairól a foglalkozásokba 

beépítve, illetve külön programokat szervezve emlékezhetünk meg és tudatosíthatjuk a 

jelentőségüket. A nap jellegének megfelelő vetélkedőt, akciót vagy kirándulást 

szervezhetünk, illetve pályázatot írhatunk ki. 

 

Február 2. Vizes Élőhelyek   

Március 6. Nemzetközi Energiahatékonyság Nap   
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Március 22. Víz Világnapja 

Március 23.  Meteorológiai Világnap 

Április 3. Csillagászati Világnap 

Április 4. Laboratóriumi Állatok Napja 

Április 7. Egészségügyi Világnap 

Április 22. Föld Napja 

Április 24. Kísérleti Állatok Védelmének Napja 

Május 8. Nemzetközi Vöröskereszt Napja 

Május 10. Madarak és Fák Napja 

Május 15. Állat- és növényszeretet napja (Magyarországon) 

Május 15. Nemzetközi Klímaváltozási Akciónap 

Május 18. Múzeumi Világnap 

Május 24. Európai Nemzeti Parkok Napja 

Május 31. Dohányzásmentes Világnap 

Június 5. Környezetvédelmi Világnap 

Június 8. Óceánok Világnapja 

Június 17. Világnap az Elsivatagosodás Ellen 

Június 21. A Nap Napja 

Június 25. Barlangok Világnapja 

Július 11.  Népesedési Világnap 

Augusztus 9. Állatkertek Napja 

Szeptember 16. Ózon Világnapja 

Szeptember 22. Autómentes Nap 

Szeptember 23.  Takarítási Világnap 

Október 1. Habitat Világnap 

Október 4.  Állatok Világnapja 

Október 8.  Madárfigyelő Világnap 

Október 8.  Természeti Katasztrófák Elleni Védekezés Világnapja 

Október 10. Lelki Egészség Napja 

Október 15. Nemzeti Gyaloglónap 

Október 16. Élelmezési Világnap 

Október 21. Földünkért Világnap 

Október 31.  Takarékossági Világnap 

November 17. Füstmentes Nap 

November 27. Fogyasztásszüneteltetési Nap 
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December 1. AIDS elleni világnap 

December 29. Biodiverzitás Védelmének Napja 

 

4.11. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 
 

Esélyegyenlőségi programunk célja, hogy biztosítsa az intézményen belül a 

szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését. Az 

intézmény szolgáltatásaihoz való hozzáférés egyenlőségének biztosításán túl célul tűztük ki az 

esélyteremtést támogató lépések, szolgáltatások megvalósítását a hátrányos helyzetű gyerekek 

hátrányainak kompenzálása és az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében az intézmény 

minden tevékenysége során:  

• a beiratkozásnál, felvételinél  

• tanításban, ismeretközvetítésben  

• a tanulók egyéni fejlesztésében  

• az értékelés gyakorlatában  

• tanulói előmenetelben  

• a fegyelmezés, büntetés gyakorlatában  

• a tananyag kiválasztásában, alkalmazásában és fejlesztésében  

• a továbbtanulásban, pályaorientációban  

• a humánerőforrás-fejlesztésben, oktatók, pedagógusok szakmai továbbképzésében  

• a partnerség-építésben és kapcsolattartásban a szülőkkel, segítőkkel, a szakmai és 

társadalmi környezettel.   

A program számos módon segíti elő az esélyegyenlőséget. Pl. felzárkóztatások, 

tehetséggondozó foglalkozások, verseny-előkészítők, szakkörök, pályázatok. 

Nagy gondot fordítunk a felzárkóztatásra és a tehetséggondozásra a következő módokon:  

• A tehetség, a képesség kifejlesztését segítő tevékenységek:  

- a foglalkozásokon az egyéni képességekhez igazodó munka megszervezése,  

- az emelt szintű érettségire felkészülés és jelentkezés lehetősége,  

- egyéni foglalkozások a tehetséges tanulókkal,  

- versenyeken való részvétel és azokra való felkészülés,  
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- iskolai könyvtár, internet és más eszközök egyéni vagy csoportos használata,  

- a továbbtanulás segítése.  

• A tanulási kudarcoknak kitett tanulók felzárkózását segítő program:  

- a foglalkozásokon csoportbontásokkal egyéni képességekhez igazodó munka 

megszervezése,  

- egyéni foglalkozások,  

- felzárkóztató órák megszervezése,  

- osztályfőnöki órák keretében a tanulás módszerének segítése,  

- előadók, szakemberek meghívása,  

- a továbbtanulás irányítása, segítése.  

• A hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű tanulók segítése:  

- Útravaló-MACIKA ösztöndíjprogram, egyéb pályázati lehetőségek.  

• A sajátos nevelési igényű és a a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő tanulók támogatása:  

- Minden SNI-s és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

tanuló egyéni foglalkozáson, fejlesztőórán vesz részt. 

Iskolánkban a gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó a legproblémásabb esetekben nyújt 

segítséget, és szükség esetén tovább irányítja a Pedagógiai Szakszolgálathoz a problémás 

tanulókat.  

Az iskola szakmai és társadalmi kapcsolatrendszere nyitott. A tapasztalat szerint a társadalmi 

helyzet befolyásolja az oktatás eredményességét. Az eredmények rosszabbak ott, ahol 

problémás és nem együttműködő a szülői háttér. 

Ezért együttműködésre törekszünk az iskolába járó tanulók szüleivel és az oktatási 

intézményeken kívül az alábbi társadalmi szervezetekkel: 

 fenntartó önkormányzat 

 családsegítő szolgálat 

 védőnői hálózat 
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 Pedagógiai Szakszolgálat 

 Rendőrség 

 Vöröskereszt 

A kialakított kapcsolatokat az iskola rendszeresen ápolja a tanulók érdekében. 

4.12. A tanuló jutalmazásával összefüggő szabályok 
 

Azt a tanulót, aki képességeihez mérten 

 példamutató magatartást tanúsít,  

 vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, 

 vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, 

 vagy az iskolai, illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, 

vetélkedőkön, vagy előadásokon, bemutatókon részt vesz, 

 vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és 

növeléséhez, 

az iskola jutalomban részesíti. 

Az iskolában – a tanév közben – elismerésként a következő dicséretek adhatók: 

 oktatói dicséret, 

 kollégiumi nevelői dicséret, 

 osztályfőnöki dicséret, 

 igazgatói dicséret, 

 oktatói testületi dicséret. 

 Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő tanulmányi és közösségi 

munkát végzett tanulók a tanév végén: 

 szaktárgyi teljesítményért, 

 példamutató magatartásért, 

 kiemelkedő szorgalomért, 
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 példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért  

dicséretben részesíthetők. A dicséretet a tanuló bizonyítványába be kell jegyezni. 

Az a tanuló, aki több éven át kiemelkedő tanulmányi eredményt ért el oklevelet és jutalmat kap, 

melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt vehet át. 

Az iskolai szintű versenyek első három helyezettje oklevelet és jutalmat kap, melyet az iskola 

közössége előtt vehet át. 

Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon eredményesen 

szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek. 

A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító tanulói 

közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. 

A dicséreteket az osztály, illetve az iskola közössége előtt szóban ki kell hirdetni és a tanuló 

ellenőrző könyvébe, az e-naplóba, illetve a bizonyítványba be kell írni. 

A befejező évfolyamot záró tanulók a jutalmakat a ballagási ünnepélyen veheti(k) át. 

 

4.13. Az oktatói testület által szükségesnek tartott további elvek 
 

Az intézmény azoknak a diákoknak az iskolája, akik nyitottak az intellektuális 

környezetre, korszerű tudással kívánnak rendelkezni és igénylik személyiségük folyamatos 

fejlesztését, elfogadják a katolikus hitet és erkölcsiséget. Iskolánkban szívesen látjuk a más 

felekezetekhez tartozó vagy felekezeten kívüli diákokat is. Számukra is kötelező a hitoktatás 

és az iskolai egyházi rendezvényeken való részvétel. Az iskola tanulóitól elvárjuk, hogy a 

szakmai programban kifejtett célkitűzések és értékek elfogadásával végezzék munkájukat, 

erősítsék az iskola szellemiségét. 

 

4.14. Az emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítéshez az emelt szintű 
oktatásban alkalmazott fejlesztési feladatok és követelmények a 
közismereti kerettanterv és az érettségi vizsga általános és részletes 
követelményei alapján 

 

Az emelt szintű érettségire való felkészítés célja az eredményesebb tanulás a 

felsőoktatási intézményekben. Az érintett tanulóknak joguk van a meghirdetett, bármely 

tantárgy emelt szintű képzésére jelentkezni, és azon részt venni. Az iskola az alábbi 

tantárgyakból hirdeti meg az emelt szintű érettségire való felkészítést:  

 magyar nyelv és irodalom 
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 történelem 

 szakmai ágazati tárgyak. 

A 10. évfolyamos tanulók és szüleik februárban szóbeli tájékoztatást kapnak az emelt 

szintű érettségiről és a választható tantárgyakról. Április végéig írásban is tájékoztatjuk őket a 

felkészítő foglalkozásokról, a felkészítést tartó tanár személyéről, a jelentkezés módjáról. Az 

emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítés iskolánkban a 11-12. évfolyamon az egyes 

tantárgyak tantervi óraszámain felüli heti 2 tanítási órában történik.  

Jelentkezni maximum két tantárgy foglalkozásaira lehet. A tanulók az emelt szintű 

tantárgyakból félévkor és év végén osztályzatot kapnak. Az emelt szintű érettségire felkészítő 

foglalkozáson az értékelés és minősítés, a mulasztás és a magasabb évfolyamra lépés 

elbírálása úgy történik, mint a kötelező tanítási órán. 

Az emelt szintű felkészítés a 0. vagy 7-9. órákban történik. Az órák pontos időpontja 

csak szeptember elején derül ki, mert ez függ a jelentkezők számától, eloszlásától, a kötelező 

órák órarendjétől. 

A jelentkezés egy teljes tanévnyi kötelezettségvállalást jelent, ezért az egyéb 

elfoglaltságokat (tanulmányi, sport, egészségügyi stb.) az emelt szintű órákhoz kell a 

tanulónak igazítania. Új tantárgy felvételére az év során bármikor, írásban benyújtott kérelem 

alapján az igazgató engedélyével van lehetőség, ha az új tantárgy órájának időpontja nem esik 

egybe az addig már felvett tantárgy(ak) órarendi időpontjával. Az addig elvégzett anyagból 

különbözeti vizsgát kell tenni. A felkészítő csoportok legalább 5 fő jelentkező esetén 

indíthatóak és működtethetőek.  

A jelentkezés határideje május 20. A jelentkezési lapon a szülő vagy gondviselő 

aláírásának is szerepelnie kell. Ha a tanuló a következő tanítási évben nem kíván a felkészítő 

foglalkozásokon részt venni, úgy szándékát írásban legkésőbb június 15-ig kell az iskola 

igazgatójához eljuttatnia. A kérvényt a szülőnek is alá kell írnia. 

Az emelt szintű felkészítéshez külön tanmenet készül, amelyet a 40/2002.(V.24.) OM 

rendeletben megtalálható emelt szintű érettségi követelmények alapján készítenek el az 

oktatók. Így a feladatok és fejlesztési követelmények nem helyben kidolgozott 

követelmények, hanem teljes egészében átvesszük a központi követelményeket. 
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4.15. Eljárásrend digitális munkarend esetén 

 

A COVID-19 („koronavírus”) járvány megfékezése, egészségünk védelme érdekében digitális 

oktatási rend léphet életbe iskolánkban is. Az ismert tanulmányi követelményeket ebben az 

esetben is teljesíteni kell, csak más formában, a személyes találkozást (az osztálytermi 

munkát) elkerülve.  

A diákok az oktatókkal az oktatók által megadott felületeken kommunikálnak, a diákok 

felelőssége és kötelessége, hogy ezeket figyelemmel kísérjék. A diák nem hivatkozhat arra, 

hogy nem találta meg az internetes platformot, amelyen az osztálya már hetek óta dolgozik. 

A digitális oktatás idejére is szükséges napirendet kialakítani, mely lehetővé teszi az oktatók, 

a tanulók és a szülők együttműködését, biztosítja a tanulási folyamat hatékonyságát. 

Az oktatásra használt felületek megismerése során hiányosságok, kérdések merülhetnek fel, 

amennyiben szükséges technikai segítség, azt mindenképpen jelezni kell az osztályfőnök, ill. 

az oktató felé. 

A tanulók kötelessége a digitális munkarend idején: 

- a megadott felületekre napi szinten történő belépés 

- tantárgyanként visszajelzés a feladat elolvasásáról a csoportokban (reakciógombok 

használata) 

- az oktatók által megadott tananyagrészek feldolgozása, a beadandó feladatok 

elvégzése, 

- az oktató visszajelzésének, értékelésének megtekintése, a szükséges javítások 

elvégzése. 

A digitális oktatás idejére is szükséges napirendet kialakítani, mely 

lehetővé teszi a oktatók, a tanulók, szülők együttműködését, 

 Az oktatókat egyéni problémákkal minden hétköznapon (tanítási napon) 7:45 és 15:00 óra 

között kereshetik a diákok a különböző online felületeken. A munkanapokon 15 óra után, 

vagy hétvégén beérkezett kérdésekre az oktatók a következő munkanapon 15 óráig 

válaszolnak, ennél korábbi vagy későbbi időpontban csak az oktatók egyéni döntése alapján 

kaphatnak választ a diákok. 

A diákok számára oktatási segédanyagot, feladatot, házi feladatot bármely időpontban 

feltehetnek az oktatók a használt digitális platformokra, azonban a diákok ezeket csak a 

következő munkanapon 7:45-től kötelesek megnézni. A házi feladatok elkészítésére ettől az 

időponttól (munkanapon 7:45-től) számítva legalább egy munkanapot kell biztosítani. A 
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diákok kiadott feladatait a szülők az E-kréta „Házi feladat” rovatában tudják nyomon követni. 

Beadandó feladat határideje csak tanítási nap lehet. 

A feladatok beadási határidejét minden tanulónak be kell tartania, és igyekeznie kell a legjobb 

tudása szerint elkészíteni a feladatot. A feladatoknál ügyelni kell arra, hogy a beadandókat az 

oktató kérésének megfelelő formában készítsék el. 

A tanulmányi kötelezettségeit (órákon való aktív részvétel, a dolgozatok megírása, a házi 

feladatok elkészítése) nem teljesítő diák csak osztályozó vizsga eredményes letétele esetén 

léphet magasabb évfolyamba. Ez mindegyik tantárgyra vonatkozik, beleértve a 

készségtárgyakat is. A tanév korábbi, hagyományos munkarendű szakaszában, valamint a 

digitális munkarend alatt szerzett osztályzatok arányosan számítanak be az év végi 

osztályzatba. 

A szakmai gyakorlatokat az Operatív Törzs által aktuálisan kiadott utasítások alapján szervezi 

meg az iskola. Törekszünk a kontakt gyakorlatok megtartására, amennyiben a lehetőségek 

megengedik. Ha ez nem lehetséges, akkor digitális távoktatás keretében valósulnak meg. 

Ha a tanuló nem teljesíti a gyakorlati követelményeket, akkor az évfolyamot meg kell 

ismételnie. 

Az osztályfőnök jelez a szülőnek, amennyiben a tanuló nem vesz részt rendszeresen a digitális 

oktatásban (1 héten keresztül nem készíti el a tanuló a kiadott feladatokat, és ennek okáról 

nem jelez az osztályfőnöknek). Ezekkel a tanulókkal kapcsolatban a gyermekvédelmi 

rendszer alapján meghatározott módon járunk el. 
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5. KÉPZÉSI PROGRAM 
 

Intézményünkben a nevelő és oktató munka a szakmai programban meghatározottak 

szerint folyik. A szakmai program része a képzési program, amivel a duális képzőhelynek is 

rendelkeznie kell, ha a szakirányú oktatásban részt vesz.  

A képzési programnak a készítése a Szakképzés 4.0 stratégiában, az új szakképzési 

törvényben ( 2019. évi LXXX. törvény ) és végrehajtási rendeletében (12/2020. (II. 7.) Korm. 

rendelet) használt fogalomrendszer felhasználásával történt, figyelembe véve a képzési és 

kimeneti követelményekben (KKK) és a programtantervben (PTT) meghatározottakat, 

valamint a helyi és az ágazati specialitásokat és adottságokat. 

A programtantervben (PTT) meghatározott szabad órakereteket a meglévő tantárgyak 

között  osztottuk szét a benne található táblázat szerint. A plusz órákat a tananyagegységek 

alaposabb elsajátítására fordítjuk, új a programtanterven kívüli ismereteket nem emeltünk be 

egyik szakképesítésnél sem.  

Az óratervek tantárgyiasítva jelenítik meg az elsajátítíndó ismereteket, valamint az 

elmélet gyakorlat arányát is megmutatja. 

A programtantervek részletesen tartalmazzák az egyes szakképesítések elsajátításához 

szükséges ismereteket. 

A projektfeladatokat leginkább a gyakorlati témák feldolgozása során alkalmazzák az 

oktatók, félévente legaláb két projektnap megvalósításával. 

A 9. évfolyam ágazati alapoktatása csak a szakképző intézményben történik. 

A 10. és 11. évfolyamokon azon szakképesítéseknél ahol duális képzés valósul meg, a 

gazdálkodó szervezetekkel közösen alakítjuk ki az együttműködés formáit. 

Intézményünkben a szakmai képzések a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 

2020 január 1-től hatályos rendelkezése szerint folynak, felmenő rendszerben. 
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Iskolánkban, a 2020/21-es tanévben tanulmányaikat a 9. évfolyamban megkezdett 

tanulókra felmenő rendszerben, a tanulmányaikat korábban megkezdett tanulókra kifutó 

rendszerben a fenntartó által jóváhagyott szakmai program vonatkozik. 

Ezek az osztályok: 
 

Felmenő rendszerben induló osztályok 

Kifutó rendszerben lévő osztályok 

 

 

2020/21. tanévtől 

Érvényes 
óraterv 

táblázatának 
sorszáma 

2020/2021. 

tanév 

2021/2022. 

tanév 

2022/2023. 

tanév 

2023/2024. 

tanév 

2024/2025. 

tanév 

1;2;3;4 

9. A 

élelmiszeripar 
ágazat 

Technikum 

10. A 

élelmiszeripar 
ágazat 

Technikum 

11. A 

élelmiszeripar 
ágazat 

 
Élelmiszer-
ellenőrzési 
technikus     

Bor- és 
pezsgőgyártó 
technikus 
Sütő- és 
cukrászipari 
technikus 
 

12. A 

élelmiszeripar 
ágazat 

 

Élelmiszer-
ellenőrzési 
technikus     

Bor- és 
pezsgőgyártó 
technikus 
Sütő- és 
cukrászipari 
technikus 

13. A 

 

Élelmiszer-
ellenőrzési 
technikus     

Bor- és 
pezsgőgyártó 
technikus 
Sütő- és 
cukrászipari 
technikus 

1;5 

9. B 

mezőgazdaság 
és erdészet 

ágazat 
Technikum 

10. B 

mezőgazdaság 
és erdészet 

ágazat 
Technikum 

11. B 

mezőgazdaság 
és erdészet 

ágazat 
Mezőgazdasági 
gépésztechnikus 

12. B 

mezőgazdaság 
és erdészet 

ágazat 
Mezőgazdasági 
gépésztechnikus 

13. B 

 

Mezőgazdasági 
gépésztechnikus 

7;8;9; 

10. A  

élelmiszeripar  
szakgimnázium 

Élelmiszeripari 
technikus 

 

11. A 

élelmiszeripar 
szakgimnázium 

Élelmiszeripari 
technikus 

 

12. A 

élelmiszeripar 
szakgimnázium 

Élelmiszeripari 
technikus 

5/13. A 

 élelmiszeripar 
Élelmiszeripari 

technikus 

 

7;14; 

10. B 

agrár gépész 
szakgimnázium 

Mezőgazdasági 
gépésztechnikus 

 

11. B 

agrár gépész 
szakgimnázium 

Mezőgazdasági 
gépésztechnikus 

12. B 

agrár gépész 
szakgimnázium 

Mezőgazdasági 
gépésztechnikus 

5/13. B 

agrár gépész  
 

Mezőgazdasági 
gépésztechnikus 

 

7;8;9; 

11.A 

élelmiszeripar 
szakgimnázium 

12.A 

élelmiszeripar 
szakgimnázium 

5/13.A 

élelmiszeripar 
Élelmiszeripari 
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Élelmiszeripari 
technikus 

 

Élelmiszeripari 
technikus 

technikus 

7;15;16; 

11.B 

gépészet 
szakgimnázium 

Gépgyártás-

technológiai 
technikus 

12.B 

gépészet 
szakgimnázium 

Gépgyártás-

technológiai 
technikus 

5/13.B 

Gépgyártás-

technológiai 
technikus 

  

10;11;12;13; 

12. A  

élelmiszeripar 
szakmacsoport 

Élelmiszeripari 
technikus 

5/13.  

élelmiszeripar 
Élelmiszeripari 

technikus 

   

10;11;12;13; 

5/13.  

élelmiszeripar 
Élelmiszeripari 

technikus 

    

17;20; 

1/9. Kertész 

 
Mezőgazdaság 

és erdészet 
ágazat 

2/10. Kertész 

 

Mezőgazdaság 
és erdészet 

ágazat 

3/11. Kertész 

 

Mezőgazdaság 
és erdészet 

ágazat 

  

17;23; 1/9. Cukrász 

 
Turizmus-

vendéglátás 

ágazat 

2/10 Cukrász 

 

Turizmus-

vendéglátás 

ágazat 

3/11. Cukrász 

 

Turizmus-

vendéglátás 

ágazat 

  

17;19; 1/9. 

Mezőgazdasági 
gépész 

Mezőgazdaság 
és erdészet 

ágazat 

2/10. 

Mezőgazdasági 
gépész 

Mezőgazdaság 
és erdészet 

ágazat 

3/11. 

Mezőgazdasági 
gépész 

Mezőgazdaság 
és erdészet 

ágazat 

  

24;28; 2/10. Hegesztő 3/11. Hegesztő    

24;29; 2/10 Cukrász 3/11. Cukrász    

24;27; 2/10. 

Mezőgazdasági 
gépész 

3/11. 

Mezőgazdasági 
gépész 

   

24;29; 
3/11. Cukrász     

24;25; 3/11. Pék     

24;26; 3/11. Szőlész-

borász 
    

24;28; 3/11. Hegesztő     

24;27; 3/11. 

Mezőgazdasági 
gépész 

    

 



220 

 

Technikusi képzések óratervei 2020. szeptember 1-től felmenő rendszerben 

1. táblázat  Közismereti órák a szakmai időkeretekkel 
 

Heti óraterv  – Technikum: helyi tanterv 

Tantárgyak 9. 

évfolyam 

10. 

évfolyam 

11. 

évfolyam 

12. 

évfolyam 

13. 

évfolyam 

9-13. 

óraszám 
összesen 

Kö
zis

m
er

et
i o

kt
at

ás
 

Magyar nyelv és irodalom 4 5 3 3 0 525 

Idegen nyelv 4 4 3 3 3 597 

Matematika 4 4 3 4 0 489 

Történelem 3 3 2 2 0 350 

Állampolgári ismeretek 0 0 0 1 0 31 

Digitális kultúra 2 0 0 0 2 36 

Testnevelés 4 4 3 3 0 504 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 175 

Kötelező komplex 

természettudományos 
tantárgy 

3 0 0 0 0 108 

Ágazathoz kapcsolódó 

tantárgy: pl.fizika, kémia, 
biológia, földrajz, idegen nyelv 

0 2 2 0 2 144 

Érettségire felkészítő tantárgy 0 0 2 2 0 144 

Pénzügyi és vállalkozói 
ismeretek 

0 1 0 0 0 36 

Művészetek 1 0 0 0 0   

Hittan 2 2 2 2 0   

Összes közismereti óraszám 28 26 21 21 8 3139 

Ágazati alapoktatás 7 9 0 0 0 576 

Szakirányú oktatás 0 0 14 14 26 1752 

Szabadon tervezhető órakeret 
(közismeret) 

3 1 1 2 6 438 

Tanítási hetek száma 36 36 36 31/36 31 
  

Éves összes óraszám 122

4 

1224 1224 1179 105

4 

5905 

Rendelkezésre álló órakeret/hét 35 35 35 35 34 
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Tantárgyak 13. évf. 14. évf. 
13-14. 

óraszám 
összesen 

  

Idegen nyelv (ajánlott, 
nyelvvizsgára felkészítés)     

0 

Szakmai órakeret 35 35 2345 

Rendelkezésre álló 

órakeret/hét 
35 35 

  

Tanítási hetek száma 36 31   

Éves összes óraszám 1260 1085 2345 
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2. táblázat  
 Élelmiszer-ellenőrzési technikus 

 
Heti óraterv nappali  – Élelmiszer ellenőrző Technikus helyi tanterv 

Tantárgyak 9. 

évfolyam 

10. 

évfolyam 

11. 

évfolyam 

12. 

évfolyam 

13. 

évfolyam 

9-13. 

óraszám 
összesen 

Kö
zis

m
er

et
i o

kt
at

ás
 

Magyar nyelv és irodalom 4 5 3 3 0 525 

Idegen nyelv 4 4 3 3 3 597 

Matematika 4 4 3 4 0 489 

Történelem 3 3 2 2 0 350 

Állampolgári ismeretek 0 0 0 1 0 31 

Digitális kultúra 2 0 0 0 2 36 

Testnevelés 4 4 3 3 0 504 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 175 

Kötelező komplex 

természettudományos tantárgy 3 0 0 0 0 108 

Ágazathoz kapcsolódó 

tantárgy: pl.fizika, kémia, 
biológia, földrajz, idegen nyelv 

0 2 2 0 2 144 

Érettségire felkészítő tantárgy 0 0 2 2 0 144 

Pénzügyi és vállalkozói 
ismeretek 

0 1 0 0 0 36 

Művészetek 1 0 0 0 0 36 

Hittan 2 2 2 2 0 278 

Összes közismereti óraszám 28 26 21 21 8 3453 

Ágazati alapoktatás 7 9 0 0 0 576 

  Munkavállalói 
ismeretek 

0 0,5 0 0 0 18 

  Munkavállalói 
idegen nyelv 

0 0 0 0 2 62 

  Élelmiszerismeret 1 1 0 0 0 72 

  Műszaki 
alapismeretek 

0 1 0 0 0 36 

  Élelmiszervizsgálat 0 2 0 0 0 72 

  Alapozó gyakorlat 2 2 0 0 0 144 

  Munkavédelem és 
higiénia 

1 0 0 0 0 36 

  Alágazati 3 2,5 0 0 0 198 
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specializáció 

                

Szakirányú oktatás 0 0 14 14 26 1752 

  Élelmiszer-

analitika 

0 0 4 5 6 510 

  Érzékszervi 
vizsgálatok 

0 0 2 2 2 206 

  Élelmiszer-

mikrobiológia 

0 0 3 2 4 304 

  Élelmiszeripari 
technológiák 

0 0 2 2 7 361 

  Portfólió 0 0 1 1 1 103 

  Gazdasági és 
vállalkozási ismeretek 

0 0 0 1 3 129 

  Minőségbiztosítás 0 0 1 0 0 36 

  Minőség-

ellenőrzés 

0 0 1 1 1 103 

                

                

Szabadon tervezhető órakeret (közismeret) 3 1 1 2 6 438 

Tanítási hetek száma 36 36 36 31/36 31 
  

Éves összes óraszám 1224 122

4 

122

4 

117

9 

105

4 

5905 

Rendelkezésre álló órakeret/hét 35 35 35 35 34 
  

  

  

Tantárgyak 13. évf. 14. évf. 
13-14. 

óraszám 
összesen 

  

Idegen nyelv (ajánlott, 
nyelvvizsgára felkészítés)     

0 

Szakmai órakeret 35 35 2345 

Rendelkezésre álló 

órakeret/hét 
35 35 

  

Tanítási hetek száma 36 31   

Éves összes óraszám 1260 1085 2345 
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Heti óraterv 2 éves nappali  – Élelmiszer ellenőrző Technikus helyi tanterv. 

     

Ágazati alapoktatás 1/13. 1/14. 13-14. 

óraszám 
összesen 

  Munkavállalói ismeretek 0,5 0,0 18 

  Munkavállalói idegen nyelv 0,0 2 62 

  Élelmiszerismeret 2,0 0,0 72 

  Műszaki alapismeretek 1,0 0 36 

  Élelmiszervizsgálat 2,0 0 72 

  Alapozó gyakorlat 4,0 0 144 

  Munkavédelem és higiénia 1,0 0 36 

  Alágazati specializáció 5,5 0 198 

          

Szakirányú oktatás       

  Élelmiszer-analitika 4,0 10,5 469 

  Érzékszervi vizsgálatok 2,5 2,5 168 

  Élelmiszer-mikrobiológia 2,5 6,5 292 

  Élelmiszeripari technológiák 4,0 6,0 330 

  Portfólió 2,0 1,0 103 

  Gazdasági és vállalkozási ismeretek 1,0 2,5 114 

  Minőségbiztosítás 0,0 1,5 46 

  Minőség-ellenőrzés 2,0 1,5 118 

  Osztályközösség-építés 1,0 1,0 67 

          

Szabadon tervezhető órakeret (közismeret)       

Tanítási hetek száma 36 36   

Éves összes óraszám 1260 1085 2345 

Rendelkezésre álló órakeret/hét 35 35   

  

 
Heti óraterv 2 éves esti  – Élelmiszer ellenőrző Technikus helyi tanterv 

     

Ágazati alapoktatás 1/13. 1/14. 13-14. 

óraszám 
összesen 

  Munkavállalói ismeretek 0,25 0,0 9 

  Munkavállalói idegen nyelv 0,0 1 31 

  Élelmiszerismeret 1,0 0,0 36 

  Műszaki alapismeretek 0,5 0 18 

  Élelmiszervizsgálat 1,0 0 36 

  Alapozó gyakorlat 2,0 0 72 

  Munkavédelem és higiénia 0,5 0 18 

  Alágazati specializáció 2,75 0 99 

          

Szakirányú oktatás       

  Élelmiszer-analitika 2,0 5,25 235 

  Érzékszervi vizsgálatok 1,25 1,25 84 

  Élelmiszer-mikrobiológia 1,25 3,25 146 
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  Élelmiszeripari technológiák 2,0 3,0 165 

  Portfólió 1,0 0,5 52 

  Gazdasági és vállalkozási ismeretek 0,5 1,25 57 

  Minőségbiztosítás 0,0 0,75 23 

  Minőség-ellenőrzés 1,0 0,75 59 

  Osztályközösség-építés 0,5 0,5 34,00 

          

        

Tanítási hetek száma 36 31   

Éves összes óraszám 648 558 1206 

Rendelkezésre álló órakeret/hét 18 18   
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3. táblázat  
Sütő és cukrászipari technikus 

Heti óraterv nappali – Sütő és cukrászipari Technikus: helyi tanterv 

Tantárgyak 9. 

évfolyam 

10. 

évfolyam 

11. 

évfolyam 

12. 

évfolyam 

13. 

évfolyam 

9-13. 

óraszám 
összesen 

Kö
zis

m
er

et
i o

kt
at

ás
 

Magyar nyelv és 
irodalom 

4 5 3 3 0 525 

Idegen nyelv 4 4 3 3 3 597 

Matematika 4 4 3 4 0 489 

Történelem 3 3 2 2 0 350 

Állampolgári ismeretek 0 0 0 1 0 31 

Digitális kultúra 2 0 0 0 2 36 

Testnevelés 4 4 3 3 0 504 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 175 

Kötelező komplex 

természettudományos 
tantárgy 

3 0 0 0 0 108 

Ágazathoz kapcsolódó 

tantárgy: pl.fizika, kémia, 
biológia, földrajz, idegen 
nyelv 

0 2 2 0 2 144 

Érettségire felkészítő 
tantárgy 

0 0 2 2 0 144 

Pénzügyi és vállalkozói 
ismeretek 

0 1 0 0 0 36 

Művészetek 1 0 0 0 0   

Hittan 2 2 2 2 0   

Összes közismereti 
óraszám 

28 26 21 21 8 3139 

Ágazati alapoktatás 7 9 0 0 0 576 

  Munkavállalói ismeretek   0,5       18 

  Élelmiszerismeret 1,0 1,0       72 

  Műszaki alapismeretek   1,0       36 

  Élelmiszervizsgálat 
gyakorlat 

  2,0       72 

  Alapozó gyakorlat 2,0 2,0       144 

  Munkavédelem és higiénia 
gyakorlat 

1,0         36 

  Alágazati specializáció 
gyakorlat 

3,0 2,5       198 
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Szakirányú oktatás 0 0 14 14 26 1752 

  Munkavállalói idegen nyelv          2,0 62 

  Sütőipari termékkészítés       2,0 2,0 2,5 222 

  Sütőipari termékkészítés  
gyakorlat 

    2,5 3,0 4,5 338 

  Cukrászipari termékkészítés      2,0 2,0 2,5 222 

  Cukrászipari termékkészítés 
gyakorlat 

    2,5 3,0 4,5 338 

  Sütő- és cukrászipari gépek      0,5     18 

  Sütő- és cukrászipari gépek 
gyakorlat 

    0,5 1,0 1,0 85 

  Táplálkozás-élettan      0,5     18 

  Táplálkozás-élettan 
gyakorlat 

    0,5     18 

  Portfóliókészítés     0,5 0,5 2,5 114 

  Gazdasági és vállalkozási 
ismeretek  

    1,5 1,5 3,5 217 

  Mikrobiológia     0,5     18 

  Mikrobiológia gyakorlat     0,5     18 

  Élelmiszerbiztonság         1,0 31 

  Minőségbiztosítás       0,5 0,5 34 

  Minőségbiztosítás 
gyakorlat 

      0,5 1,0 49 

  Munkabiztonság         0,25 8 

  Munkabiztonság gyakorlat         0,25 8 

Szabadon tervezhető órakeret 
(közismeret) 

3 1 1 2 6 438 

Tanítási hetek száma 36 36 36 31/36 31 
  

Éves összes óraszám 1260 1260

4 

126

0 

117

9 

1054 3013 

Rendelkezésre álló órakeret/hét 35 35 35 35 34 
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Heti óraterv 2 éves nappali – Sütő és cukrászipari Technikus: helyi tanterv 

Tantárgyak 13. évfolyam 

I. félév 

13. 

évfolyam 

II. félév 

14. 

évfolyam 

13-14. 

óraszám 
összesen 

Ágazati alapoktatás         

  Munkavállalói 
ismeretek 

1     18 

  Munkavállalói idegen 
nyelv  

    2,00 62 

  Élelmiszerismeret 4     72 

  Műszaki alapismeretek 2     36 

  Élelmiszervizsgálat 
gyakorlat 

4     72 

  Alapozó gyakorlat 8     144 

  Munkavédelem és 
higiénia gyakorlat 

2     36 

  Alágazati specializáció 
gyakorlat 

11     198 

  Sütőipari 
termékkészítés   

  4 4,00 196 

  Sütőipari 
termékkészítés  
gyakorlat 

  5 7,00 307 

  Cukrászipari 
termékkészítés  

  4 4,00 196 

  Cukrászipari 
termékkészítés 
gyakorlat 

  5 7,00 307 

  Sütő- és cukrászipari 
gépek  

  1   18 

  Sütő- és cukrászipari 
gépek gyakorlat 

  3 1,00 85 

  Táplálkozás-élettan    1   18 

  Táplálkozás-élettan 
gyakorlat 

  1   18 

  Portfóliókészítés   2 2,50 114 

  Gazdasági és 
vállalkozási ismeretek  

  6 3,50 217 

  Mikrobiológia 1     18 

  Mikrobiológia 
gyakorlat 

1     18 

  Élelmiszerbiztonság     1,00 31 

  Minőségbiztosítás   1 0,50 34 

  Minőségbiztosítás 
gyakorlat 

  1 1,00 49 

  Munkabiztonság     0,25 8 

  Munkabiztonság 
gyakorlat 

    0,25 8 

  Osztályfőnöki 1 1 1,00 67 

  Összesen: 35 35 35,00 2345 

Tanítási hetek száma 18 18 31   

Rendelkezésre álló órakeret/hét 35 35 35   

Éves óraszám 630 630 1085 2345 
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Heti óraterv 2 éves esti – Sütő és cukrászipari Technikus: helyi tanterv 

Tantárgyak 13. évfolyam 

I. félév 

13. 

évfolyam 

II. félév 

14. 

évfolyam 

13-14. 

óraszám 
összesen 

Ágazati alapoktatás         

Munkavállalói ismeretek 0,5     9 

Munkavállalói idegen nyelv      1,00 31 

Élelmiszerismeret 2     36 

Műszaki alapismeretek 1     18 

Élelmiszervizsgálat gyakorlat 2     36 

Alapozó gyakorlat 4     72 

Munkavédelem és higiénia 
gyakorlat 

1     18 

Alágazati specializáció gyakorlat 5,5     99 

Sütőipari termékkészítés     2,00 2,00 98 

Sütőipari termékkészítés  gyakorlat   3,00 3,50 163 

Cukrászipari termékkészítés    2,00 2,00 98 

Cukrászipari termékkészítés 
gyakorlat 

  3,00 3,50 163 

Sütő- és cukrászipari gépek    1,00   18 

Sütő- és cukrászipari gépek 
gyakorlat 

  1,00 0,50 34 

  Táplálkozás-

élettan  
  0,50   9 

Táplálkozás-élettan gyakorlat   0,50   9 

Portfóliókészítés   1,00 1,50 65 

Gazdasági és vállalkozási ismeretek    3,00 1,50 101 

Mikrobiológia 0,5     9 

Mikrobiológia gyakorlat 0,5     9 

Élelmiszerbiztonság     0,50 16 

Minőségbiztosítás     0,25 8 

Minőségbiztosítás gyakorlat     0,75 23 

Munkabiztonság 0,25     5 

Munkabiztonság gyakorlat 0,25     5 

Osztályfőnöki 0,5 0,50 0,50 34 

Összesen: 18 17,50 17,50 1182 

Tanítási hetek száma 18 18 31   

Rendelkezésre álló órakeret/hét 18 18,00 18,00   

Éves óraszám 324 315 543 1182 
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4. táblázat  
 Bor- és pezsgőgyártó technikus 

 
Heti óraterv nappali – Bor- és pezsgőgyártó technikus: helyi tanterv 

Tantárgyak 9. 

évfolyam 

10. 

évfolyam 

11. 

évfolyam 

12. 

évfolyam 

13. 

évfolyam 

9-13. 

óraszám 
összesen 

Kö
zis

m
er

et
i o

kt
at

ás
 

Magyar nyelv és irodalom 4 5 3 3 0 525 

Idegen nyelv 4 4 3 3 3 597 

Matematika 4 4 3 4 0 489 

Történelem 3 3 2 2 0 350 

Állampolgári ismeretek 0 0 0 1 0 31 

Digitális kultúra 2 0 0 0 2 36 

Testnevelés 4 4 3 3 0 504 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 175 

Kötelező komplex 

természettudományos tantárgy 3 0 0 0 0 108 

Ágazathoz kapcsolódó 

tantárgy: pl.fizika, kémia, 
biológia, földrajz, idegen nyelv 

0 2 2 0 2 144 

Érettségire felkészítő tantárgy 0 0 2 2 0 144 

Pénzügyi és vállalkozói 
ismeretek 

0 1 0 0 0 36 

Művészetek 1 0 0 0 0   

Hittan 2 2 2 2 0   

Összes közismereti óraszám 28 26 21 21 8 3139 

Ágazati alapoktatás 7 9 0 0 0 576 

  Munkavállalói ismeretek   0,5       18 

  Élelmiszerismeret 1,0 1,0       72 

  Műszaki alapismeretek   1,0       36 

  Élelmiszervizsgálat gyakorlat   2,0       72 

  Alapozó gyakorlat 2,0 2,0       144 

  Munkavédelem és higiénia 
gyakorlat 

1,0         36 

  Alágazati specializáció gyakorlat 3,0 2,5       198 

                

Szakirányú oktatás 0 0 14 14 26 1752 
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  Szőlészeti ismeretek      3,0 3,0 4,5 356 

  Borászati technológia      5,0 5,0 4,0 484 

  Szőlészeti és borászati alapmérések      2,0 2,0 3,0 237 

  Szőlészeti és borászati szakmai 
gépek  

    1,0 1,0 4,0 196 

  Gazdasági és vállalkozási ismeretek      2,0 2,0 2,5 222 

  Portfóliókészítés      1,0 1,0 1,0 103 

  Munkavállalói idegen nyelv          2,0 62 

  A szőlészet és borászat jogszabályi 
háttere, adminisztráció  

        3,0 93 

  A borturisztika és a vendéglátás 
alapjai  

        2,0 62 

                

Szabadon tervezhető órakeret (közismeret) 3 1 1 2 6 438 

Tanítási hetek száma 36 36 36 31/36 31 
  

Éves összes óraszám 126

0 

126

0 

126

0 

115

5 

1054 5989 

Rendelkezésre álló órakeret/hét 35 35 35 35 34 
  

 
Heti óraterv 2 éves nappali– Bor- és pezsgőgyártó technikus: helyi tanterv 

Tantárgyak 13. 

évfolyam 1. 
félév 

13. évfolyam 
2.félév 

14. 

évfolyam 

13-14. 

óraszám 
összesen 

Ágazati alapoktatás         

  Munkavállalói ismeretek 1,00     18 

  Munkavállalói idegen 
nyelv  

    2,00 62 

  Élelmiszerismeret 4,00     72 

  Műszaki alapismeretek 2,00     36 

  Élelmiszervizsgálat 
gyakorlat 

4,00     72 

  Alapozó gyakorlat 8,00     144 

  Munkavédelem és 
higiénia gyakorlat 

2,00     36 

  Alágazati specializáció 
gyakorlat 

12,00     216 

  Szakirányú oktatás         

  Szőlészeti ismeretek   10,00 6,00 366 

  Borászati technológia   8,00 9,00 423 

  Szőlészeti és borászati 
alapmérések 

  6,00 4,00 232 
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  Szőlészeti és borászati 
szakmai gépek 

  4,00 4,00 196 

  Gazdasági és vállalkozási 
ismeretek  

  5,00 3,00 183 

  Portfóliókészítés   2,00 1,00 67 

  A szőlészet és borászat 
jogszabályi háttere, 
adminisztráció 

    3,00 93 

  A borturisztika és a 
vendéglátás alapjai 

    2,00 62 

  Osztályfőnöki 1,00 1,00 1,00 67 

          0 

          0 

          0 

          0 

          0 

          0 

          0 

          0 

          0 

  Összesen: 34,00 36,00 35,00 2345 

Tanítási hetek száma 36   31   

Rendelkezésre álló órakeret/hét 35   35   

Éves óraszám 1260   1085 2345 

 
Heti óraterv 2 éves esti– Bor- és pezsgőgyártó technikus: helyi tanterv 

Tantárgyak 13. 

évfolyam 
1.félév 

13. 

évfolyam 2. 
félév 

14. 

évfolyam 

13-14. 

óraszám 
összesen 

Ágazati alapoktatás         

Munkavállalói ismeretek 1,00     18 

Munkavállalói idegen nyelv      1,00 31 

Élelmiszerismeret 2,00     36 

Műszaki alapismeretek 1,00     18 

Élelmiszervizsgálat gyakorlat 2,00     36 

Alapozó gyakorlat 4,00     72 

Munkavédelem és higiénia gyakorlat 1,00     18 

Alágazati specializáció gyakorlat 6,00     108 

  Szakirányú oktatás         

Szőlészeti ismeretek   5,00 3,00 183 

Borászati technológia   4,00 4,50 212 

Szőlészeti és borászati alapmérések   3,00 2,00 116 

Szőlészeti és borászati szakmai gépek   2,00 2,00 98 

Gazdasági és vállalkozási ismeretek   2,50 1,50 92 
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Portfóliókészítés   1,00 0,50 34 

  A szőlészet és a 
borászat jogszabályi 
háttere, 
adminisztráció 

    1,50 47 

A borturisztika és a vendéglátás alapjai     1,00 31 

Osztályfőnöki 1,00 0,50 1,00 67 

        0 

        0 

        0 

        0 

        0 

        0 

        0 

        0 

        0 

Összesen: 18,00 18,00 18,00 1206 

Tanítási hetek száma 18 18 31   

Rendelkezésre álló órakeret/hét 18,00 18,00 18,00   

Éves óraszám 324 324 558 1206 
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5. táblázat  
Mezőgazdasági gépésztechnikus 

 
Heti óraterv Nappali – Mezőgazdasági gépésztechnikus: helyi tanterv 

Tantárgyak 9. 

évfolyam 

10. 

évfolyam 

11. 

évfolyam 

12. 

évfolyam 

13. 

évfolyam 

9-13. 

óraszám 
összesen 

Kö
zis

m
er

et
i o

kt
at

ás
 

Magyar nyelv és irodalom 4 5 3 3 0 525 

Idegen nyelv 4 4 3 3 3 597 

Matematika 4 4 3 4 0 489 

Történelem 3 3 2 2 0 350 

Állampolgári ismeretek 0 0 0 1 0 31 

Digitális kultúra 2 0 0 0 2 36 

Testnevelés 4 4 3 3 0 504 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 175 

Kötelező komplex 

természettudományos 
tantárgy 

3 0 0 0 0 108 

Ágazathoz kapcsolódó 

tantárgy: pl.fizika, kémia, 
biológia, földrajz, idegen 
nyelv 

0 2 2 0 2 144 

Érettségire felkészítő 
tantárgy 

0 0 2 2 0 144 

Pénzügyi és vállalkozói 
ismeretek 

0 1 0 0 0 36 

Művészetek 1 0 0 0 0   

Hittan 2 2 2 2 0   

Összes közismereti 
óraszám 

28 26 21 21 8 3139 

Ágazati alapoktatás összesen: 7 9 0 0 0 576 

 - Elmélet: 3,5 5,5 0 0 0 324 

 - Gyakorlat: 3,5 3,5 0 0 0 252 

Munkavállalói ismeretek elmélet 
0,5 0 0 0 0 18 

Általános alapozás elmélet 0 4 0 0 0 144 

Szakmai alapozás elmélet 3 1,5 0 0 0 162 

Szakmai alapozás gyakorlat 3,5 3,5 0 0 0 252 

Szakirányú oktatás összesen: 0 0 14 14 26 1814 
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 - Elmélet: 0 0 6 6 11,5 788,5 

 - Gyakorlat: 
0 0 8 8 14,5 1025,5 

Járművezetési ismeretek gyakorlat 0 0 1 0 0 36 

Járművezetési gyakorlatok 0 0 1 0 0 36 

Agrárműszaki erőgépek elmélet 0 0 1,5 2 2 188 

Agrárműszaki erőgépek gyakorlat 0 0 2 2 2 206 

Mezőgazdasági termelés gépei 
elmélet 

0 0 2 2 3 237 

Mezőgazdasági termelés gépei 
gyakorlat 

0 0 2 2 3 237 

Anyagismeret elmélet 0 0 1 0 0 36 

Anyagismeret gyakorlat 0 0 1 0 0 36 

Gépelemek, mechanika elmélet 0 0 0,5 0,5 0,5 51,5 

Gépelemek, mechanika gyakorlat 0 0 1 1 0,5 87,5 

Műszaki dokumentáció elmélet 0 0 1 0 0 36 

Mezőgazdasági gépek 
üzemeltetése elmélet 

0 0 0 1 1 67 

Mezőgazdasági gépek 
üzemeltetése gyakorlat 

0 0 0 2 6 258 

Termesztés- és tartástechnológiák 
elmélet 

0 0 0 0,5 0,5 33,5 

Termesztés- és tartástechnológiák 
gyakorlat 

0 0 0 1 0,5 51,5 

Munkavállalói idegen nyelv 0 0 0 0 2 62 

Gazdálkodási ismeretek elmélet 0 0 0 0 0,5 15,5 

Gazdálkodási ismeretek gyakorlat 0 0 0 0 0,5 15,5 

Mezőgazdasági gépek javítása 
elmélet 

0 0 0 0 2 62 

Mezőgazdasági gépek javítása 
gyakorlat 

0 0 0 0 2 62 

Szabadon tervezhető 
órakeret (közismeret) 

3 1 1 2 6 438 
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Tanítási hetek száma 36 36 36 31/36 31 
  

Éves összes óraszám 1260 1260 1260 1155 1054 5989 

Rendelkezésre álló 
órakeret/hét 

35 35 35 35 34 

  

  

  

Tantárgyak 13. évf. 14. évf. 
13-14. 

óraszám 
összesen 

  

Idegen nyelv (ajánlott, 
nyelvvizsgára felkészítés) 

    
0 

Szakmai órakeret 35 35 2345 

Rendelkezésre álló 

órakeret/hét 
35 35 

  

Tanítási hetek száma 36 31   

Éves összes óraszám 1260 1085 2345 

 
Heti óraterv 2éves nappali – Mezőgazdasági gépésztechnikus: helyi tanterv 

Tantárgyak 1/13. 

évfolyam 

2/14.               

évfolyam 

Óraszám 
összesen 

  1. félév 2. félév     

Ágazati alapoktatás összesen: 16 0 0 576 

 - Elmélet: 9 0 0 324 

 - Gyakorlat: 7 0 0 252 

Munkavállalói ismeretek elmélet 0,5 0 0 18 

Általános alapozás elmélet 4 0 0 144 

Szakmai alapozás elmélet 4,5 0 0 162 

Szakmai alapozás gyakorlat 7 0 0 252 

Szakirányú oktatás összesen: 1 18 35 1769 

Járművezetési ismeretek gyakorlat 1 0 0 36 

Járművezetési gyakorlatok 0 1 0 36 

Agrárműszaki erőgépek elmélet 0 3,5 2 188 

Agrárműszaki erőgépek gyakorlat 0 2 4 196 

Mezőgazdasági termelés gépei 
elmélet 

0 4 3 237 

Mezőgazdasági termelés gépei 
gyakorlat 

0 2 5 227 

Anyagismeret elmélet 0 1 0 36 

Anyagismeret gyakorlat 0 1 0 36 

Gépelemek, mechanika elmélet 0 0,5 1 49 

Gépelemek, mechanika gyakorlat 0 1 1,5 82,5 

Műszaki dokumentáció elmélet 0 1 0 36 

Mezőgazdasági gépek üzemeltetése 
elmélet 

0 1 1 67 
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Mezőgazdasági gépek üzemeltetése 
gyakorlat 

0 0 8 248 

Termesztés- és tartástechnológiák 
elmélet 

0 0 1 31 

Termesztés- és tartástechnológiák 
gyakorlat 

0 0 1,5 46,5 

Munkavállalói idegen nyelv 0 0 2 62 

Gazdálkodási ismeretek elmélet 0 0 0,5 15,5 

Gazdálkodási ismeretek gyakorlat 0 0 0,5 15,5 

Mezőgazdasági gépek javítása 
elmélet 

0 0 2 62 

Mezőgazdasági gépek javítása 
gyakorlat 

0 0 2 62 

Osztályközösség építő program 0 0 1 15,5 

Szabadon tervezhető órakeret 
(közismeret) 

3 1 1 175 

Tanítási hetek száma 36 36 31   

Éves összes óraszám 612 648 1085 2345 

        

          

Tantárgyak 13. évf. 14. évf. 
13-14. 

óraszám 
összesen 

   Idegen nyelv (ajánlott, 
nyelvvizsgára felkészítés)     

0 

   Szakmai órakeret 35 35 2345 

   Rendelkezésre álló 

órakeret/hét 
35 35 

  

   Tanítási hetek száma 36 31   

   Éves összes óraszám 1260 1085 2345 

    
Heti óraterv esti tagozat – Mezőgazdasági gépésztechnikus: helyi tanterv 

Tantárgyak 1/13. 

évfolyam 

2/14.               

évfolyam 

Óraszám 
összesen 

  1. félév 2. félév     

Ágazati alapoktatás összesen: 8 0 0 288 

 - Elmélet: 4,5 0 0 162 

 - Gyakorlat: 3,5 0 0 126 

Munkavállalói ismeretek elmélet 0,25 0 0 9 

Általános alapozás elmélet 2 0 0 72 

Szakmai alapozás elmélet 2,25 0 0 81 

Szakmai alapozás gyakorlat 3,5 0 0 126 

Szakirányú oktatás összesen: 0,5 9 17,5 884,5 

Járművezetési ismeretek gyakorlat 0,5 0 0 18 

Járművezetési gyakorlatok 0 0,5 0 18 

Agrárműszaki erőgépek elmélet 0 1,75 1 94 

Agrárműszaki erőgépek gyakorlat 0 1 2 98 
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Mezőgazdasági termelés gépei 
elmélet 

0 2 1,5 118,5 

Mezőgazdasági termelés gépei 
gyakorlat 

0 1 2,5 113,5 

Anyagismeret elmélet 0 0,5 0 18 

Anyagismeret gyakorlat 0 0,5 0 18 

Gépelemek, mechanika elmélet 0 0,25 0,5 24,5 

Gépelemek, mechanika gyakorlat 0 0,5 0,75 41,25 

Műszaki dokumentáció elmélet 0 0,5 0 18 

Mezőgazdasági gépek üzemeltetése 
elmélet 

0 0,5 0,5 33,5 

Mezőgazdasági gépek üzemeltetése 
gyakorlat 

0 0 4 124 

Termesztés- és tartástechnológiák 
elmélet 

0 0 0,5 15,5 

Termesztés- és tartástechnológiák 
gyakorlat 

0 0 0,75 23,25 

Munkavállalói idegen nyelv 0 0 1 31 

Gazdálkodási ismeretek elmélet 0 0 0,25 7,75 

Gazdálkodási ismeretek gyakorlat 0 0 0,25 7,75 

Mezőgazdasági gépek javítása 
elmélet 

0 0 1 31 

Mezőgazdasági gépek javítása 
gyakorlat 

0 0 1 31 

Osztályközösség építő program 0 0 0,5 7,75 

Szabadon tervezhető órakeret 
(közismeret) 

1,5 0,5 0,5 87,5 

Tanítási hetek száma 36 36 31   

Éves összes óraszám 306 324 542,5 1172,5 

        

          

Tantárgyak 13. évf. 14. évf. 
13-14. 

óraszám 
összesen 

   Idegen nyelv (ajánlott, 
nyelvvizsgára felkészítés)     

0 

   Tanítási hetek száma 36 31   

   Éves összes óraszám 630 542,5 1172,5 
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6. táblázat  
Gépgyártástechnológiai technikus 

 
Heti óraterv nappali – Gépgyártástechnológiai_Technikus: helyi tanterv 

Tantárgyak 9. 

évfolyam 

10. 

évfolyam 

11. 

évfolyam 

12. 

évfolyam 

13. 

évfolyam 

9-13. 

óraszám 
összesen 

Kö
zis

m
er

et
i o

kt
at

ás
 

Magyar nyelv és irodalom 4 5 3 3 0 525 

Idegen nyelv 4 4 3 3 3 597 

Matematika 4 4 3 4 0 489 

Történelem 3 3 2 2 0 350 

Állampolgári ismeretek 0 0 0 1 0 31 

Digitális kultúra 2 0 0 0 2 36 

Testnevelés 4 4 3 3 0 504 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 175 

Kötelező komplex 

természettudományos 
tantárgy 

3 0 0 0 0 108 

Ágazathoz kapcsolódó 

tantárgy: pl.fizika, kémia, 
biológia, földrajz, idegen nyelv 

0 2 2 0 2 144 

Érettségire felkészítő tantárgy 0 0 2 2 0 144 

Pénzügyi és vállalkozói 
ismeretek 

0 1 0 0 0 36 

Művészetek 1 0 0 0 0   

Hittan 2 2 2 2 0   

Összes közismereti óraszám 28 26 21 21 8 3139 

Ágazati alapoktatás 7 9 0 0 0 576 

  Villamos alapismeretek 1,5 2,5       144 

  Villamos alapismeretek 

gyakorlat 

1,5 2,5       144 

  Gépészeti alapismeretek 2,0 1,5       126 

  Gépészeti alapismeretek 
gyakorlat 

2,0 2,0       144 

  Munkavállalói ismeretek   0,5       18 

  Ágazati összesen 7,0 9,0       576 

Szakirányú oktatás 0 0 14 14 26 1814 

  Gyártás-előkészítés     2,0     72 
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  Gyártás-előkészítés 
gyakorlat 

    1,0     36 

  Forgácsoló 
megmunkálások 

    2,0   0,5 88 

  Forgácsoló 
megmunkálások gyakorlat 

    5,0   1,5 227 

  Műszaki számítások     2,0 2,0   144 

  Műszaki rajz     1,0 1,0   72 

  Műszaki rajz gyakorlat     1,0 1,0   72 

  Anyagismeret és 
gyártástechnológia 

      1,0   36 

  Anyagismeret és 
gyártástechnológia gyakorlat 

      1,0   36 

  Gyártástervezés         3,5 109 

  Gyártástervezés gyakorlat         3,5 109 

  Minőség-ellenőrzés 
gyakorlat 

      2,0   72 

  Munkavállalói idegen 
nyelv 

        2,0 62 

  CNC-gépkezelés és -
forgácsolás 

        1,0 31 

  CNC-gépkezelés és -
forgácsolás gyakorlat 

        4,0 124 

  A CNC-programozás 
alapjai 

        2,0 62 

  A CNC-programozás 
alapjai gyakorlat 

        2,0 62 

  Szerelés és karbantartás       1,0 1,0 67 

  Szerelés és karbantartás 
gyakorlat 

      2,5 2,0 152 

  Automatizálás       1,0 1,0 67 

  Automatizálás gyakorlat       1,5 2,0 116 

  Szakirányú 
összesen 

    14,0 14,0 26,0 1814 

Szabadon tervezhető órakeret (közismeret) 3 1 1 2 6 438 

Tanítási hetek száma 36 36 36 31/36 31 
  

  Nyári összefüggő 

gyakorlat 

    140     

  

Éves összes óraszám 1260 126

0 

1260 115

5 

105

4 

5989 
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Rendelkezésre álló órakeret/hét 35 35 35 35 34 
  

 

 

 
Heti óraterv 2 éves nappali – Gépgyártástechnológiai_Technikus: helyi tanterv 

Tantárgyak 13. évf. 
I.félév 

13. évf. 
II.félév 

évfolyam 

14. 

évfolyam 

óraszám 
összesen 

  

Ágazati alapoktatás 18 hét 18 hét 0 0   

  Villamos 

alapismeretek 

6,0     108   

  Villamos 

alapismeretek gyakorlat 

6,0     108   

  Gépészeti 
alapismeretek 

7,0     126   

  Gépészeti 
alapismeretek gyakorlat 

8,0     144   

  Munkavállalói 
ismeretek 

1,0     18   

  Ágazati 
összesen 

28,0 0,0       

Szakirányú oktatás 0         

  Gyártás-előkészítés     3,0 93,0   

  Gyártás-előkészítés 
gyakorlat 

    1,0 31,0   

  Forgácsoló 
megmunkálások 

  2,0 2,0 98,0   

  Forgácsoló 
megmunkálások gyakorlat 

  5,0 4,0 214,0   

  Műszaki számítások   4,0 1,0 103,0   

  Műszaki rajz 4,0     72,0   

  Műszaki rajz gyakorlat 2,0 2,0   72,0   

  Anyagismeret és 
gyártástechnológia 

  4,0   72,0   

  Anyagismeret és 
gyártástechnológia 
gyakorlat 

  2,0   36,0   

  Gyártástervezés     3,5 108,5   

  Gyártástervezés 
gyakorlat 

    3,5 108,5   

  Minőség-ellenőrzés 
gyakorlat 

  4,0   72,0   

  Munkavállalói idegen     2,0 62,0   
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nyelv 

  CNC-gépkezelés és -
forgácsolás 

    1,0 31,0   

  CNC-gépkezelés és -
forgácsolás gyakorlat 

    4,0 124,0   

  A CNC-programozás 
alapjai 

    1,5 46,5   

  A CNC-programozás 
alapjai gyakorlat 

    1,5 46,5   

  Szerelés és 
karbantartás 

  2 1,0 67,0   

  Szerelés és 
karbantartás gyakorlat 

  4 2,0 134,0   

  Automatizálás   2 1,0 67,0   

  Automatizálás 
gyakorlat 

  3 2,0 116,0   

  Szakirányú 
összesen 

34,0 34,0 34,0 2278,0   

  Osztályfőnö
ki óra 

1,0 1,0 1,0 67,0   

Összesen       2345   

Tanítási hetek száma 18 18 31     

Éves összes óraszám 630 630 1085 2345   

Rendelkezésre álló órakeret/hét 35 35 35     

  

  

Tantárgyak 13. évf. 14. évf. 
13-14. 

óraszám 
összesen 

  

Idegen nyelv (ajánlott, 
nyelvvizsgára felkészítés)     

0 

Szakmai órakeret 35 35 2345 

Rendelkezésre álló 

órakeret/hét 
35 35 

  

Tanítási hetek száma 36 31   

Éves összes óraszám 1260 1085 2345 

 
Heti óraterv esti_képzés – Gépgyártástechnológiai_Technikus: helyi tanterv 

Tantárgyak 13. évf. 
I.félév 

13. évf. 
II.félév 

évfolyam 

14. 

évfolyam 

óraszám 
összesen 

  

Ágazati alapoktatás 18 hét 18 hét 0 0   

  Villamos alapismeretek 3,0     54   

  Villamos alapismeretek 

gyakorlat 

3,0     54   
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  Gépészeti 
alapismeretek 

3,5     63   

  Gépészeti 
alapismeretek gyakorlat 

4,0     72   

  Munkavállalói 
ismeretek 

0,5     9   

  Ágazati 
összesen 

14,0 0,0       

Szakirányú oktatás 0         

  Gyártás-előkészítés     1,5 46,5   

  Gyártás-előkészítés 
gyakorlat 

    0,5 15,5   

  Forgácsoló 
megmunkálások 

  1,0 1,0 49,0   

  Forgácsoló 
megmunkálások gyakorlat 

  2,5 2,0 107,0   

  Műszaki számítások   2,0 0,5 51,5   

  Műszaki rajz 2,0     36,0   

  Műszaki rajz gyakorlat 1,0 1,0   36,0   

  Anyagismeret és 
gyártástechnológia 

  2,0   36,0   

  Anyagismeret és 
gyártástechnológia 
gyakorlat 

  1,0   18,0   

  Gyártástervezés     1,5 46,5   

  Gyártástervezés 
gyakorlat 

    2,0 62,0   

  Minőség-ellenőrzés 
gyakorlat 

  2,0   36,0   

  Munkavállalói idegen 
nyelv 

    1,0 31,0   

  CNC-gépkezelés és -
forgácsolás 

    0,5 15,5   

  CNC-gépkezelés és -
forgácsolás gyakorlat 

    2,0 62,0   

  A CNC-programozás 
alapjai 

    0,5 15,5   

  A CNC-programozás 
alapjai gyakorlat 

    1,0 31,0   

  Szerelés és 
karbantartás 

  1 0,5 33,5   

  Szerelés és 
karbantartás gyakorlat 

  2 1,0 67,0   

  Automatizálás   1 0,5 33,5   
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  Automatizálás 
gyakorlat 

  2 1,0 58,0   

  Szakirányú 
összesen 

17,0 17,0 17,0 1139,0   

  Osztályfőnök
i óra 

1,0 1,0 1,0 67,0   

Összesen       1206   

Tanítási hetek száma 18 18 31     

Éves összes óraszám 324 324 558 1206   

Rendelkezésre álló órakeret/hét 18 18 35     
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A szakgimnáziumi képzés heti óraszámai kifutó rendszerben 

 

31. táblázat  10-11 AB 

A szakgimnáziumok tantárgyi struktúrája és óraszámai 
 

    A B C D E F G H 

  
1. Tantárgyak 9. 

évf. 
10. 

évf. 
11. 

évf. 
12. 

évf. 
9–12. évf. 

óraszám összesen 
13. 

évf. 
13. évf. 

óraszám összesen 

  2

. 
Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 556 – – 

  3

. 
Idegen nyelv 4 4 4 4 556 – – 

  4

. 
Matematika 3 3 3 3 417 – – 

  5

. 
Történelem 2 2 3 3 345 – – 

  6

. 
Etika – – – 1 31 – – 

  7

. 
Informatika 2 2 – – 144 – – 

  8

. 
Művészetek 1 – – – 36 – – 

  9

. 
Testnevelés 5 5 5 5 695 – – 

  1

0. 
Osztályfőnöki 1 1 1 1 139 – – 

  1

1. 

Kötelező komplex 
természettudományos tantárgy 

3 – – – 108 – – 

  1

2. 

Ágazathoz kapcsolódó 
természettudományos tantárgy* 

2 2 2 – 216 – – 

  1

3. 
Kötelezően választható tantárgy** – – 2 2 134 – – 

  1

4. 
Pénzügyi és vállalkozói ismeretek – 1 – – 36 – – 

  1

5. 
Szakmai tárgyak órakerete 8 12 11 12 1488 31 961 

  1

6. 
Szabadon tervezhető órakeret – – – – – 4 124 

  1

7. 
Rendelkezésre álló órakeret/hét 35 36 35 35 – 35 – 

  1

8. 
Tanítási hetek száma 36 36 36 31 – 31 – 

  1

9. 
Éves összes óraszám 

12

60 

12

96 

12

60 

10

85 
4901 

10

85 
1085 

* A szakgimmnáziumok helyi tanterveibe beépítendő, az egyes ágazatokhoz 
kapcsolódó természettudományos tantárgyak című táblázat szerint 
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** Érettségi tantárgy, Idegen nyelv, Természettudományos tantárgy, Informatika, 
Szakmai tantárgy vagy Katonai alapismeretek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A szakgimnáziumok helyi tanterveibe beépítendő, az egyes ágazatokhoz kapcsolódó 
természettudományos tantárgyak 

  
 

A B C 

  
1

. Ágazatok Ágazathoz kapcsolódó tantárgy 

Kötelezően 
választható 

természettudományos 
tantárgy 

  
2

. 

Erdészet és vadgazdálkodás XXXII., 
Mezőgazdaság XXXIII., Kertészet és parképítés 
XXXIV., Sport XXXVII. 

Biológia 
Fizika vagy 

Kémia 

  3

. 

Egészségügy I., Környezetvédelem XXIII., 
Szépészet XXX., Élelmiszeripar XXXVI. Biológia 

Kémia vagy 

Fizika 

  

4

. 

Egészségügyi technika II., Képző- és 
iparművészet V., Hang-, film és színháztechnika 
VI., Épületgépészet VIII., Gépészet IX., 
Villamosipar és elektronika XI., Távközlés XII., 
Informatika XIII., Építőipar XVI., Könnyűipar 
XVII., Faipar XVIII., Közlekedésgépész XXII., 
Agrár gépész XXXI., Közlekedés, szállítmányozás 
és logisztika XL., Vízügy XLI. 

Fizika Kémia 

  5

. 

Kohászat X., Vegyipar XIV., Vegyész XV., 
Nyomdaipar XIX. 

Kémia Fizika 

  

6

. 

Bányászat VII., Közgazdaság XXIV., Ügyvitel 
XXV., Kereskedelem XXVI., Vendéglátóipar 
XXVII., Turisztika XXVIII., Optika XXIX., 

Földmérés XXXV. 

Földrajz Fizika 

  7

. 

Szociális III., Pedagógia IV., Rendészet és 
közszolgálat XXXVIII., Közművelődés XXXIX. Biológia Földrajz 

  

8

. 
Előadóművészet XLII. 

Komplex 

természettudomány vagy 
egy Természettudományos 

tantárgy 
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Egységes szabályok a mellék-szakképesítés vonatkozásában: 

- A tanuló a szakgimnázium tizedik évfolyamán legkésőbb április 30-ig írásbeli 

nyilatkozatban választ a tizenegyedik-tizenkettedik évfolyamok kerettantervi irányáról a 

szakgimnázium által biztosított lehetőségek közül. 

- A mellék szakképesítésre való felkészítés akkor indítható el, ha a jelentkezők létszáma 

eléri a 8 főt, kivéve a 2018/19-es tanévben 11. évfolyamon lévőknél, ahol ezt a 

korlátozást nem kell alkalmazni. 

- A mellék szakképesítést választó tanulók legkésőbb a február-márciusi vizsgaidőszakban 

kell, hogy vizsgát tegyenek. 

- A vizsgára jelentkezés határideje a vizsgaidőszakot megelőző év december 12. napja. 

- A vizsgára bocsátás feltétele: a mellék-szakképesítés tantárgyaiból eredményes félévi 

osztályzat. 

- A tizenkettedik évfolyamban a mellék-szakképesítés tantárgyait az első félévre 

csoportosítjuk, hogy a vizsga megkezdéséig elsajátíthassák a követelményeket. 
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32. táblázat 

 

Élelmiszeripari technikus fő szakképesítés  10.A-11 A  

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

 

    

9. 10. 11. 12. 5/13. 1/13. 2/14. 

e gy e gy ögy e gy ögy e gy e gy e gy ögy e gy 

A fő szakképesítésre 
vonatkozó: 

Összesen 
A tantárgy 

kapcsolódása 

4+1 3 7,5+0,5 4 

0 

2+2+2+2 2+3 

70 

4,5+2+2,5 2+2+1 19+1 12+2 18+2 11+3 

160 

19+1 12+2 

Összesen 7+1 11,5+0,5 4+5+2+2 6,5+2+2+3,5 31+3 29+5 31+3 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II. fő szakképesítés                     0,5         0,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. 
(érettségire épülő 
képzések esetén) 

Foglalkoztatás I. fő szakképesítés                     2         2   

10894-12 

Élelmiszeripari 
műveletek és gépek 

Élelmiszeripari 
műveletek és gépek 

fő szakképesítés                     9         9   

Élelmiszer-előállítás 
műveletei és 
technológiai 
folyamatai 

fő szakképesítés                     6,5+1         6,5+1   

Élelmiszer-előállítás 
műveletei és 
technológiai 
folyamatai gyakorlat 

fő szakképesítés                       7         7 
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10895-12 Általános 
élelmiszeripari 
technológiák 

Élelmiszeripari 
anyagismeret 

fő szakképesítés 2+1   1,5+0,5           1,5+2       5         

Élelmiszeripari 
technológiák 

Ágazati szakmai 
kompetenciák 
erősítése 

fő szakképesítés 

 

Ágazati szakmai 
kompetenciák 

erősítése 

2   2     2     2+1,5       6+1         

Élelmiszerkémia fő szakképesítés     2                   2         

10890-16 

Élelmiszeripari 
vállalkozások 
működtetése 

Élelmiszeripari 
vállalkozások 

fő szakképesítés     2                   2         

10903-12 

Élelmiszeripari 
alapmérések 

Laboratóriumi 
alapismeretek 

Ágazati szakmai 
kompetenciák 
erősítése 

fő szakképesítés 

 

Ágazati szakmai 
kompetenciák 

erősítése 

                1+1       1+1         

Laboratóriumi 
alapgyakorlatok 

Ágazati szakmai 
kompetenciák 
erősítése 

fő szakképesítés 

 

Ágazati szakmai 
kompetenciák 

erősítése 

  3   4     2+3     2+2+1       11+3       

Élelmiszeripari 
alapmérések 
gyakorlatok 

fő szakképesítés                       5+2         5+2 

10891-16 

Mikrobiológia, 
higiénia és 
minőségbiztosítás 

Mikrobiológia fő szakképesítés           2             2         

Biztonságos 
munkavégzés 

fő szakképesítés                     1         1   

Minőségbiztosítás és 
higiénia 

fő szakképesítés 

 
          2                       

Minőségbiztosítás az 
iparban 

Ágazati szakmai 
kompetenciák 
erősítése 

fő szakképesítés 

 

Ágazati szakmai 
kompetenciák 

erősítése 

     2            
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11941-16 

Mikrobiológia 
Mikrobiológia 

31 541 14 

Élelmiszeripari 
higiéniai és 

minőségbiztosítási 
munkatárs 

                                  

10904-16 Higiénia és 
minőségbiztosítás 

Higiénia és 
minőségbiztosítás 

31 541 14 

Élelmiszeripari 
higiéniai és 

minőségbiztosítási 
munkatárs 

                                  

Higiéniai és 
minőségbiztosítási 
gyakorlat 

31 541 14 

Élelmiszeripari 
higiéniai és 

minőségbiztosítási 
munkatárs 

                                  

Ágazati szakmai 
kompetenciák 
erősítése 

helyi  

tanterv szerint 
                                  

Osztályfőnöki  fő szakképesítés           1  1   1  

 

 

 

A kerettanterv szakmai tartalma – a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően – a nappali rendszerű oktatásra meghatározott 
tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  
Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 
 

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 
Az Élelmiszeripari technológiák tantárgy tananyag tartalma  12. évfolyamból átkerültek 11. évfolyamba. A 12. évfolyamban az előzőleg tanultak elmélyítése valósulna meg. 
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33. táblázat 

Élelmiszeripari technikus mellék szakképesítéssel10.A-11. A  

(az 31 541 14 ÉLELMISZERIPARI HIGIÉNIAI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI MUNKATÁRS mellék-szakképesítéssel) 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

    

9. 10. 11. 12. 5/13. 1/13. 2/14. 

e gy e gy ögy e gy ögy e gy e gy e gy ögy e gy 

A fő szakképesítésre 
vonatkozó: 

Összesen 
A tantárgy 

kapcsolódása 

4+1 3 7,5+0,5 4 

0 

2+2+2 2 

70 

4,5+2+2,5 2+1 19 12 18 11 

160 

19 12 

Összesen 7+1 11,5+0,5 4+2+2 6,5+2+3,5 31 29 31 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II. fő szakképesítés                     0,5         0,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. 
(érettségire épülő 
képzések esetén) 

Foglalkoztatás I. fő szakképesítés                     2         2   

10894-12 Élelmiszeripari 
műveletek és gépek 

Élelmiszeripari 
műveletek és gépek 

fő szakképesítés                     9         9   

Élelmiszer-előállítás 
műveletei és 
technológiai folyamatai 

fő szakképesítés                     6,5         6,5   

Élelmiszer-előállítás 
műveletei és 
technológiai folyamatai 
gyakorlat 

fő szakképesítés                       7         7 

10895-12 Általános 
élelmiszeripari 

Élelmiszeripari 
anyagismeret 

fő szakképesítés 2+1   1,5+0,5           1,5+2       5         
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technológiák Élelmiszeripari 
technológiák 

Ágazati szakmai 
kompetenciák erősítése 

fő szakképesítés 2   2     2      2+1,5       6         

Élelmiszerkémia fő szakképesítés     2                   2         

10890-16 Élelmiszeripari 
vállalkozások működtetése 

Élelmiszeripari 
vállalkozások 

fő szakképesítés     2                   2         

10903-12 Élelmiszeripari 
alapmérések 

Laboratóriumi 
alapismeretek 

Ágazati szakmai 
kompetenciák erősítése 

fő szakképesítés                 1+1       1         

Laboratóriumi 
alapgyakorlatok 

Ágazati szakmai 
kompetenciák erősítése 

fő szakképesítés   3   4     2     2+1       11       

Élelmiszeripari 
alapmérések 
gyakorlatok 

fő szakképesítés                       5         5 

Minőségbiztosítási és 
higiéniai gyakorlat 

31 541 14 

Élelmiszeripari 
higiéniai és 

minőségbiztosítási 
munkatárs 

            3     2               

10891-16 Mikrobiológia, 
higiénia és 
minőségbiztosítás 

Mikrobiológia fő szakképesítés           2             2         

Biztonságos 
munkavégzés 

fő szakképesítés                     1         1   

Minőségbiztosítás és 
higiénia 

31 541 14 

Élelmiszeripari 
higiéniai és 

minőségbiztosítási 
munkatárs 

          2                       

                    

11941-16 Mikrobiológia Mikrobiológia 
31 541 14 

Élelmiszeripari 
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higiéniai és 
minőségbiztosítási 

munkatárs 

10904-16 Higiénia és 
minőségbiztosítás 

Higiénia és 
minőségbiztosítás 

31 541 14 

Élelmiszeripari 
higiéniai és 

minőségbiztosítási 
munkatárs 

                                  

Higiéniai és 
minőségbiztosítási 
gyakorlat 

31 541 14 

Élelmiszeripari 
higiéniai és 

minőségbiztosítási 
munkatárs 

                                  

Ágazati szakmai 
kompetenciák erősítése 

helyi  

tanterv szerint 
                                  

 

 

 

A kerettanterv szakmai tartalma – a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően – a nappali rendszerű oktatásra meghatározott 
tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  
Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 
 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 
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34. táblázat 

Óraterv a szakgimnáziumi kerettantervekhez 2016-tól 

A szakgimnáziumok tantárgyi struktúrája és óraszámai 
12. A –5/13.A kifutó rendszerben 

Kerettanterv 

Egészségügy I., Környezetvédelem XXIII., Szépészet XXX.,Élelmiszeripar XXXVI. 
 

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

óraszám 
összesen 

13. évf. 
13. évf. 

óraszám 
összesen 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 556  -  - 

Idegen nyelv 4 4 4 4 556 4 124 

Matematika 3 3 3 3 417  -  - 

Történelem 2 2 3 3 345  -  - 

Etika - - - 1 31  -  - 

Informatika 2 2 - - 144  -  - 

Művészetek - - 1 - 36  -  - 

Testnevelés 5 5 5 5 695  -  - 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 139  -  - 

Kötelező komplex 
természettudományos 

tantárgy 

3 - - - 108 - - 

Ágazathoz kapcsolódó 
tantárgy: Biológia 

- 2 2 2 206  -  - 

Kötelezően választható 
tantárgy: Érettségi tantárgy, 

vagy Idegen nyelv, vagy 

Kémia*, vagy Informatika, 
vagy Szakmai tantárgy** 

- - 2 2 134  -  - 

Pénzügyi és vállalkozói 
ismeretek 

- 1 - - 36  -  - 

Érettségire épülő (fő) 
szakképesítés 

8 8 7 7 (1045+453)  

1498 

31 961 

Érettségi vizsga keretében 
megszerezhető szakképesítés 

3 4 3 3  -  - 

Rendelkezésre álló 
órakeret/hét 35 36 35 35  35  

Tanítási hetek száma 36 36 36 31 
 

31  

Éves összes óraszám 1260 1296 1260 1085 4901 1085 1085 

 

* Amennyiben az iskola a Kémia tantárgyat választja, a szakgimnáziumi kerettantervben megtalálható 
144 órás (két évfolyamos) tantárgyi kerettantervet kell használnia. 
** Az órakeret a Katonai alapismeretek tantárgy oktatására is fordítható. 
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35. tábláza 

Óraterv az élelmiszeripari technikus szakgimnáziumi kerettantervekhez 2016-tól 

12. A – 5/13.A kifutó rendszerben 

Helyi tanterv 

Egészségügy I., Környezetvédelem XXIII., Szépészet XXX.,Élelmiszeripar XXXVI. 
 

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

óraszám 
összesen 

13. évf. 
13. évf. 

óraszám 
összesen 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 556  -  - 

Idegen nyelv 4 4 4 4 556 4 124 

Matematika 3 3 3 3 417  -  - 

Történelem 2 2 3 3 345  -  - 

Etika/Hittan 2 2 2 2 31  -  - 

Informatika 2 2 - - 144  -  - 

Művészetek - - 1 - 36  -  - 

Testnevelés 5 5 5 5 695  -  - 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 139  -  - 

Kötelező komplex 
természettudományos 

tantárgy 

3 - - - 108 - - 

Ágazathoz kapcsolódó 
tantárgy: Biológia 

- 2 2 2 206  -  - 

Kötelezően választható 
tantárgy: Érettségi tantárgy, 

vagy Idegen nyelv, vagy 

Kémia*, vagy Informatika, 
vagy Szakmai tantárgy** 

- - 2 2 134  -  - 

Pénzügyi és vállalkozói 
ismeretek 

- 1 - - 36  -  - 

Érettségire épülő (fő) 
szakképesítés 

8 8 7 7 
(1045+453)  

1498 

31 961 

Érettségi vizsga keretében 
megszerezhető szakképesítés 

3 4 3 3  -  - 

Rendelkezésre álló 
órakeret/hét 37 38 37 36  35  

Tanítási hetek száma 36 36 36 31 
 

31  

Éves összes óraszám 1260 1296 1260 1085 4901 1085 1085 
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36. táblázat 

Élelmiszeripari technikus fő szakképesítés12. A – 5/13.A  
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

  

9. 10. 11. 12. 5/13. 1/13. 2/14. 

heti 

óraszám 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám 
heti óraszám 

heti 

óraszám ögy 
heti óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy e gy e gy 

A szakmai képzés órakerete 

Összesen 7 4 7 5 

0 

6+2 4 

70 

6+2 4 19+1 12+2 
19,5 

+1,5 

11,5 

+1,5 
160 

19+1 12+2 

Összesen 11,0 12,0 10,0+2 10,0+2 31+3 31+3 31+3 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.                     0,5         0,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. (érettségire 
épülő képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.                     2         2   

10894-12 Élelmiszeripari 
műveletek és gépek 

Élelmiszeripari műveletek 
és gépek 

                    8         8   

Élelmiszeripari műveletek 
és technológiák 

                    3,5         3,5   

10895-12Általános 
élelmiszeripari technológiák 

Élelmiszeripari 
anyagismeret 

4   1                   5         

Élelmiszeripari 
technológiák 

    1     1+2     3       
4,5 

+0,5 
        

Élelmiszerkémia     2     2     1        4         

10890-16 Élelmiszeripari 
vállalkozások működtetése 

Élelmiszeripari 
vállalkozások 

                1       1         
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A működtetés gyakorlati 
feladatai 

                  1       1       

10903-12 Élelmiszeripari 
alapmérések 

Laboratóriumi 
alapismeretek 

1   1     1             3         

Laboratóriumi 
alapgyakorlatok 

  3   3     3     2       
10,5 

+1,5 
      

Élelmiszeripari 
alapmérések 

                    3         3   

Élelmiszeripari 
alapmérések gyakorlatok 

                      12+2         12+2 

Mikrobiológiai és 
higiéniai gyakorlat 

  1   1                           

Minőségbiztosítási 
gyakorlat 

      1     1                     

10891-16 Mikrobiológia, 
higiénia, minőségbiztosítás 

Mikrobiológia 2               1                  

Élelmiszerismeret           1,5             1,5         

Biztonságos munkavégzés           0,5             0,5         

Minőségbiztosítás     1           2 1               

Higiénia     1                             

Minőségbiztosítás az 
iparban 

                    2         2   

Osztályfőnöki            1  1   1  

 

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói 
éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  
Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 
 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 
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37. táblázat 

 

Élelmiszeripari technikus mellék szakképesítés  12. A – 5/13.A  

(az 31 541 14 élelmiszeripari higiéniai és minőségbiztosítási munkatárs mellék-szakképesítéssel) 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

  

9. 10. 11. 12. 5/13. 1/13. 2/14. 

heti 

óraszám 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám 
heti óraszám 

heti 

óraszám ögy 
heti óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy e gy e gy 

A szakmai képzés órakerete 

Összesen 7 4 7 5 

0 

6+2 4 

70 

6+2 4 19+1 12+2 
19,5 

+1,5 

11,5 

+1,5 
160 

19+1 12+2 

Összesen 11,0 12,0 10,0+2 10,0+2 31+3 31+3 31+3 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.                     0,5         0,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. (érettségire 
épülő képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.                     2         2   

10894-12 Élelmiszeripari 
műveletek és gépek 

Élelmiszeripari műveletek 
és gépek 

                    8         8   

Élelmiszeripari műveletek 
és technológiák 

                    3,5         3,5   

10895-12Általános 
élelmiszeripari technológiák 

Élelmiszeripari 
anyagismeret 

4   1                   5         

Élelmiszeripari 
technológiák 

    1     1+2     3       
4,5 

+0,5 
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Élelmiszerkémia     2     2     1        4         

10890-16 Élelmiszeripari 
vállalkozások működtetése 

Élelmiszeripari 
vállalkozások 

                1       1         

A működtetés gyakorlati 
feladatai 

                  1       1       

10903-12 Élelmiszeripari 
alapmérések 

Laboratóriumi 
alapismeretek 

1   1     1             3         

Laboratóriumi 
alapgyakorlatok 

  3   3     3     2       
10,5 

+1,5 
      

Élelmiszeripari 
alapmérések 

                    3         3   

Élelmiszeripari 
alapmérések gyakorlatok 

                      12+2         12+2 

Mikrobiológiai és 
higiéniai gyakorlat 

  1   1                           

Minőségbiztosítási 
gyakorlat 

      1     
 

                    

10891-16 Mikrobiológia, 
higiénia, minőségbiztosítás 

 

 

Mikrobiológia 2                            

Élelmiszerismeret                    1,5         

Biztonságos munkavégzés                    0,5         

Minőségbiztosítás     1                        

Higiénia     1                             

Minőségbiztosítás az 
iparban 

                    
 

        2   

10903-12 Élelmiszeripari 
alapmérések 

(mellék szakképesítéshez) 

Minőségbiztosítási 
gyakorlat 

(mellék szakképesítéshez) 
           1                  

10891-16 Mikrobiológia, 
higiénia, minőségbiztosítás 

 

Mikrobiológia 

(mellék szakképesítéshez) 
               1                  

Élelmiszerismeret 

(mellék szakképesítéshez) 
          1,5             1,5         



260 

 

(mellék szakképesítéshez) Biztonságos munkavégzés 

(mellék szakképesítéshez) 
          0,5             0,5         

Minőségbiztosítás 

(mellék szakképesítéshez) 
               2 1               

Higiénia 

(mellék szakképesítéshez) 
                                 

Minőségbiztosítás az 
iparban 

(mellék szakképesítéshez) 
                    2         2   

Osztályfőnöki            1  1   1  

 

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói 
éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  
Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 
 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie.
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38. táblázat 

Agrár gépész   Mezőgazdasági gépésztechnikus2019-2020 tanévtől10 B- 

1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

    

9. 10. 11. 12. 5/13. 1/13. 2/14. 

e gy e gy ögy e gy ögy e gy e gy e gy ögy e gy 

A fő szakképesítésre vonatkozó: 

Összesen 

A tantárgy kapcsolódása 

4,5 2 6 6 

140 

2,5 4 

140 

4 0 17 14 17 12 

160 

17 14 

Összesen 6,5 12 6,5 4 31 29 31 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II. fő szakképesítés                     0,5         0,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. (érettségire 
épülő képzések esetén) 

Foglalkoztatás I. fő szakképesítés                     2         2   

11500-12 Munkahelyi egészség 
és biztonság 

Munkahelyi egészség és 
biztonság 

fő szakképesítés 0,5                   0,5   0,5     0,5   

10925-16 Agrárműszaki alapok 
Géprajz, gépelemek, 
mechanika 

fő szakképesítés 2,5   2                   4,5         
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Anyagismeret fő szakképesítés 1,5                       1,5         

Agrárműszaki alapok 
szakmai gyakorlat  

fő szakképesítés   2   2                   4       

10975-16 Agrárműszaki 
erőforrások 

Erőgépek fő szakképesítés     2     1     1   2   4     2   

Erőgépek szakmai 
gyakorlat 

fő szakképesítés       2,5     2         3   4,5     3 

11049-16 Mezőgazdasági 
termelés gépei 

Munkagépek fő szakképesítés                 1   4   1     4   

Munkagépek szakmai 
gyakorlat 

fő szakképesítés                       4         4 

11050-16 Gépek üzemeltetése a 
mezőgazdaságban 

Gépek üzemeltetése fő szakképesítés                     3,5         3,5   

Gépjavítás fő szakképesítés                     2,5         2,5   

Gépek üzemeltetése 
szakmai gyakorlat 

fő szakképesítés                       7         7 

11908-16 Mezőgazdasági 
ismeretek 

Mezőgazdasági ismeretek fő szakképesítés     2               2   2     2   

Mezőgazdasági ismeretek 
szakmai gyakorlat 

fő szakképesítés       1,5                   1,5       

11906-16 Agrárvállalkozási, 
kereskedelmi ismeretek 

Gazdálkodási 
alapismeretek 

fő szakképesítés           1,5     2       3,5         

Gazdálkodási 
alapgyakorlatok 

fő szakképesítés             2             2       

11906-16 Agrárvállalkozási, 
kereskedelmi ismeretek 

Gazdálkodási ismeretek 
51 621 01  

Agrár vállalkozó 
          1     1                 



263 

 

Gazdálkodási gyakorlatok 
51 621 01  

Agrár vállalkozó 
                  5               

Ágazati szakmai kompetenciák erősítése 
helyi 

tanterv szerint 
                                  

Mellékszakképesítést nem 
választó tanulók részére 

Termesztés-és 
tartástechnológiai 
ismeretek  F. 

Ágazati szakmai 
kompetenciák 

erősítése 

     1            

Termesztés- és 
tartástechnológiai 
ismeretek gyakorlat  F. 

      1           

Szakmai számítás  F.      1   1         

Szakmai számítás 
gyakorlat  F. 

         1        

Munkagépek F.      1   1         

Munkagépek szakmai 
gyakorlat F. 

      1,5   2        

Gazdálkodási 
alapismeretek F. 

        1         

Erőgépek F.         1         

Erőgépek szakmai 
gyakorlat F. 

         2        

 

A kerettanterv szakmai tartalma – a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően – a nappali rendszerű oktatásra meghatározott 
tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  
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Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 
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39. táblázat 

Gépgyártástechnológiai technikus  fő szakképesítés 9.-5/13. évfolyam( 11 B. évf. ) 
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

    

9. 10. 11. 12. 5/13. 1/13. 2/14. 

e gy e gy ögy e gy ögy e gy e gy e gy ögy e gy 

A fő szakképesítésre 
vonatkozó: 

Összesen 
A tantárgy 

kapcsolódása 

3 5 7,5 4,5 

140 

2+3 

+1 

2+4 

+1 
140 

3+2 

+2 
2,5+4,5 17+4 14 

15,5 

+2 

14 

+3,5 
160 

17+4 14 

Összesen 8 12 4+7=11+2 5,5+6,5=12+2 31+4 29,5+5,5 31+4 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II. fő szakképesítés                     0,5         0,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. (érettségire 
épülő képzések esetén) 

Foglalkoztatás I. fő szakképesítés                     2+1         2+1   

10163-12 Gépészeti 
munkabiztonság és 
környezetvédelem 

 

Munkavédelem 

 

fő szakképesítés     0,5                   0,5         

 

Elsősegélynyújtás 
gyakorlat 

fő szakképesítés       0,5                   0,5       

11572-16 Mechatronikai 

alapozó feladatok 

Vezérléstechnikai 
alapismeretek 

Szakmai kompetenciák 
fejlesztése 

fő szakképesítés 

          3                       

Gépegységek szerelése és 
karbantartása 

Szakmai kompetenciák 
fejlesztése 

fő szakképesítés 

            4             2        

Pneumatikus és 
hidraulikus szerelési 
gyakorlat  

Szakmai kompetenciák 
fejlesztése 

fő szakképesítés 

                  2,5               
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10164-12 Gépgyártósori 
gépkezelői, gépszerelői 
feladatok 

A gyártásszervezés alapjai  
Szakmai kompetenciák 

fejlesztése 

fő szakképesítés 

                2                 

Beállítási, szerelési és 
karbantartási gyakorlat 

Szakmai kompetenciák 
fejlesztése 

fő szakképesítés 

                  2        1,5       

10162-12 Gépészeti alapozó 
feladatok 

Gépészeti alapozó 
feladatok 

fő szakképesítés 3   7     2+1     1+2       13+1         

Gépészeti alapozó 
feladatok gyakorlata 

fő szakképesítés   5   4     2+1             11       

10172-12 Mérőtermi feladatok 
Műszaki mérés fő szakképesítés                 2       2         

Műszaki mérés gyakorlat fő szakképesítés                   2,5       2,5       

10169-12 Forgácsoló 
technológia hagyományos és 
CNC szerszámgépeken 

Forgácsolási ismeretek fő szakképesítés                     5+1         5+1   

Forgácsolás gyakorlat  fő szakképesítés                       7         7 

10170-16 Gyártástervezés és 
gyártásirányítás 

Gyártástervezés és 
gyártásirányítás 

fő szakképesítés                     6,5+1         6,5+1   

Gyártástervezés gyakorlat fő szakképesítés                       3         3 

10171-16 Karbantartás és 
üzemvitel 

Szerszámgépek 
karbantartása 

fő szakképesítés                     3         3   

Karbantartás gyakorlat fő szakképesítés                       4         4 

Osztályfőnöki  fő szakképesítés           1  1   1  

                    

 

A kerettanterv szakmai tartalma – a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően – a nappali rendszerű oktatásra meghatározott 
tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  
Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 
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40. táblázat 

Gépgyártástechnológiai technikus mellék szakképesítéssel 9.-12. évfolyam 11 B. évf.  
a 31 521 10 Gyártósori gépész mellék-szakképesítéssel) 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

    

9. 10. 11. 12. 5/13. 1/13. 2/14. 

e gy e gy ögy e gy ögy e gy e gy e gy ögy e gy 

A fő szakképesítésre vonatkozó: 

Összesen 

A tantárgy kapcsolódása 

3 5 7,5 4,5 

140 

2 

+1 

2 

+1 
140 

3 

+2 
2,5 17 14 15,5 14 

160 

17 14 

Összesen 8 12 4 5,5 31 29,5 31 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II. fő szakképesítés                     0,5         0,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. (érettségire 
épülő képzések esetén) 

Foglalkoztatás I. fő szakképesítés                     2         2   

10163-12 Gépészeti 
munkabiztonság és 
környezetvédelem 

Munkavédelem fő szakképesítés     0,5                   0,5         

Elsősegélynyújtás 
gyakorlat 

fő szakképesítés       0,5                   0,5       

10163-12 Gépészeti 
munkabiztonság és 
környezetvédelem 

Munkavédelem 
31 521 10 

Gyártósori gépész 
                                  

Elsősegélynyújtás 
gyakorlat 

31 521 10 

Gyártósori gépész 
                                  

11572-16 Mechatronikai alapozó 
feladatok 

Vezérléstechnikai 
alapismeretek 

31 521 10 

Gyártósori gépész 
          3                       

Gépegységek szerelése és 
karbantartása 

31 521 10 

Gyártósori gépész 
            4                     
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Pneumatikus és 
hidraulikus szerelési 
gyakorlat  

31 521 10 

Gyártósori gépész 
                  2,5               

10164-12 Gépgyártósori 
gépkezelői, gépszerelői feladatok 

A gyártásszervezés alapjai  
31 521 10 

Gyártósori gépész 
                2                 

Beállítási, szerelési és 
karbantartási gyakorlat 

31 521 10 

Gyártósori gépész 
                  2               

10162-12 Gépészeti alapozó 
feladatok 

Gépészeti alapozó 
feladatok 

fő szakképesítés 3   7     
2 

+1 
    

1 

+2 
      13         

Gépészeti alapozó 
feladatok gyakorlata 

fő szakképesítés   5   4     
2 

+1 
            11       

10172-12 Mérőtermi feladatok 
Műszaki mérés fő szakképesítés                 2       2         

Műszaki mérés gyakorlat fő szakképesítés                   2,5       2,5       

10169-12 Forgácsoló technológia 
hagyományos és CNC 
szerszámgépeken 

Forgácsolási ismeretek fő szakképesítés                     5         5   

Forgácsolás gyakorlat  fő szakképesítés                       7         7 

10170-16 Gyártástervezés és 
gyártásirányítás 

Gyártástervezés és 
gyártásirányítás 

fő szakképesítés                     6,5         6,5   

Gyártástervezés gyakorlat fő szakképesítés                       3         3 

10171-16 Karbantartás és 
üzemvitel 

Szerszámgépek 
karbantartása 

fő szakképesítés                     3         3   

Karbantartás gyakorlat fő szakképesítés                       4         4 

 

A kerettanterv szakmai tartalma – a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően – a nappali rendszerű oktatásra meghatározott 
tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  
Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 
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Szakképző iskola óratervei 2020. szeptember 1-től felmenő rendszerben 

41. táblázat  Közismereti órák a szakmai időkeretekkel 

 

Heti óraterv nappali – Szakképző iskola: helyi tanterv 

Tantárgyak 9. 

évfolyam 

10. 

évfolyam 

11. 

évfolyam 

9-11. óraszám 
összesen 

Kö
zis

m
er

et
i o

kt
at

ás
 

Kommunikáció-magyar nyelv és 
irodalom 

2 2 2 206 

Idegen nyelv 2 1 1 139 

Matematika 2 2 1 175 

Történelem és 

társadalomismeret 
3 0 0 108 

Természetismeret 3 0 
  

108 

Testnevelés 4 1 1 211 

Osztályközösség-építő 

Program 

1 1 1 103 

Pénzügyi és munkavállalói 
ism.     

1 31 

Digitális kultúra 1     36 

Hittan 2 2 2 206 

Összes közismereti óraszám 20 9 9 1323 

Ágazati alapoktatás 16 0 0 576 

Szakirányú oktatás 0 25 25 1675 

Szabad órakeret 1 2 2 170 

Tanítási hetek száma 36 36 31 
  

Éves összes óraszám 1296 1224 1054 3502 

Rendelkezésre álló órakeret/hét 36 34 34 
  

  

  

Tantárgyak 

  10. 

évfolyam 

11. 

évfolyam 

9-11 

óraszám 

összesen 

Idegen nyelv         

Szakmai órakeret   32 32 2144 
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Szabad órakeret   3 3 201 

Rendelkezésre álló 

órakeret/hét   35 35   

Tanítási hetek száma   36 31   

Éves összes óraszám   1260 1085 2345 
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42. táblázat Hegesztő 

Heti óraterv Hegesztő_nappali – Szakképző iskola: helyi tanterv 

Tantárgyak 9. 

évfolyam 

10. 

évfolyam 

11. 

évfolyam 

9-11. 

óraszám 
összesen 

Kö
zis

m
er

et
i o

kt
at

ás
 

Kommunikáció-magyar nyelv és irodalom 2 2 2 206 

Idegen nyelv 2 1 1 139 

Matematika 2 2 1 175 

Történelem és 

társadalomismeret 
3 0 0 108 

Természetismeret 3 0 
  

108 

Testnevelés 4 1 1 211 

Osztályközösség-építő 

Program 

1 1 1 103 

Pénzügyi és munkavállalói 
ism.     

1 31 

Digitális kultúra 1     36 

Hittan 2 2 2 206 

Összes közismereti óraszám 20 9 9 1323 

Munkavállalói ismeretek 0,5       

Munkavállalói idegen nyelv     2   

Villamos alapismeretek 

4       

Villamos alapismeretek gyakorlat 

4       

Gépészeti alapismeretek 

3,5       

Gépészeti alapismeretek gyakorlat 
4       

Ágazati alapoktatás 16 0 0 576 

Műszaki dokumentáció   3     

Gépészeti alapmérések   2     

Gépészeti alapmérések gyakorlat   2     

Anyagismeret, anyagvizsgálat   2     

Anyagismeret, anyagvizsgálat gyakorlat   2     

Hegesztés alapismeretei   3     
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Hegesztés alapismeretei gyakorlat   3     

Bevont-elektródás ívhegesztés   1     

Bevont-elektródás ívhegesztés gyakorlat   3 3   

Gázhegesztés   1     

Gázhegesztés gyakorlat   3 3   

Fogyó elektródás védőgázas ívhegesztés     1   

Fogyó elektródás védőgázas ívhegesztés gyakorlat     6   

Volfrámelektródás semleges védőgázas 
ívhegesztés 

    1   

Volfrámelektródás semleges védőgázas 
ívhegesztés gyakorlat 

    6   

Egyéb hegesztési eljárások     1   

A hegesztett kötések minőségi követelményei 
gyakorlat 

    2   

          

Szakirányú oktatás   25 25   

Szakirányú oktatás 0 25 25 1675 

Szabad órakeret 1 2 2 170 

Tanítási hetek száma 36 36 31 
  

Éves összes óraszám 1224 1224 1054 3502 

Rendelkezésre álló órakeret/hét 36 34 34 
  

  

Heti óraterv Hegesztő_kétéves_nappali – Szakképző iskola: helyi tanterv 

Tantárgyak 10. évf. 
I.félév 

10. évf. 
II.félév 

évfolyam 

11. 

évfolyam 

óraszám 
összesen 

  Idegen nyelv         

            

Munkavállalói ismeretek 1     18 

Munkavállalói idegen nyelv     2 62 

Villamos alapismeretek 

8     144 

Villamos alapismeretek gyakorlat 

9     162 

Gépészeti alapismeretek 

8     144 
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Gépészeti alapismeretek gyakorlat 
9     162 

Ágazati alapoktatás 35 0 0 576 

Műszaki dokumentáció   8   144 

Gépészeti alapmérések   2   36 

Gépészeti alapmérések gyakorlat   3   54 

Anyagismeret, anyagvizsgálat   2   36 

Anyagismeret, anyagvizsgálat gyakorlat   3   54 

Hegesztés alapismeretei   6   108 

Hegesztés alapismeretei gyakorlat   7   126 

Bevont-elektródás ívhegesztés     1 31 

Bevont-elektródás ívhegesztés gyakorlat     7 217 

Gázhegesztés   1   18 

Gázhegesztés gyakorlat   3 5 209 

Fogyó elektródás védőgázas ívhegesztés     1 31 

Fogyó elektródás védőgázas ívhegesztés 
gyakorlat 

    7 217 

Volfrámelektródás semleges védőgázas 
ívhegesztés 

    1 31 

Volfrámelektródás semleges védőgázas 
ívhegesztés gyakorlat 

    7 217 

Egyéb hegesztési eljárások     2 62 

A hegesztett kötések minőségi követelményei 
gyakorlat 

    2 62 

Szakirányú oktatás   35 35   

Szakmai órakeret 32 32 32 2144 

Szabad órakeret 3 3 3 201 

Rendelkezésre álló 

órakeret/hét 35 35 35   

Tanítási hetek száma 18 18 31 
  

Éves összes óraszám       
  

Éves összes óraszám 630 630 1085 2345 

  

 
Heti óraterv Hegesztő_esti_képzés – Szakképző iskola: helyi tanterv 

Tantárgyak 10. évf. 
I.félév 

10. évf. II.félév 

évfolyam 

11. 

évfolyam 

óraszám 
összesen 
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  Idegen nyelv         

            

Munkavállalói ismeretek 1     18 

Munkavállalói idegen nyelv     1 31 

Villamos alapismeretek 

4     72 

Villamos alapismeretek gyakorlat 

4     72 

Gépészeti alapismeretek 

4     72 

Gépészeti alapismeretek gyakorlat 
5     90 

Ágazati alapoktatás 18 0 0 576 

Műszaki dokumentáció   4   72 

Gépészeti alapmérések   1   18 

Gépészeti alapmérések gyakorlat   2   36 

Anyagismeret, anyagvizsgálat   1   18 

Anyagismeret, anyagvizsgálat gyakorlat   2   36 

Hegesztés alapismeretei   1   18 

Hegesztés alapismeretei gyakorlat   3   54 

Bevont-elektródás ívhegesztés     0,5 16 

Bevont-elektródás ívhegesztés gyakorlat     4,0 124 

Gázhegesztés   1   18 

Gázhegesztés gyakorlat   3 2,0 116 

Fogyó elektródás védőgázas ívhegesztés     0,5 16 

Fogyó elektródás védőgázas ívhegesztés 
gyakorlat 

    4,0 124 

Volfrámelektródás semleges védőgázas 
ívhegesztés 

    0,5 16 

Volfrámelektródás semleges védőgázas 
ívhegesztés gyakorlat 

    4,0 124 

Egyéb hegesztési eljárások     0,5 16 

A hegesztett kötések minőségi 
követelményei gyakorlat 

    0,5 16 

Szakirányú oktatás 18 18 18   

Szakmai órakeret 18 18 18  

Szabad órakeret        
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Rendelkezésre álló 

órakeret/hét 18 18 18   

Tanítási hetek száma 18 18 31 
  

Éves összes óraszám 324 324 558 1206 
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43. táblázat Mezőgazdasági gépész 

Heti óraterv _nappali_három_éves – Mezőgazdasági gépész Szakképző iskola: helyi tanterv;  
Tantárgyak 9. 

évfolyam 

10. 

évfolyam 

11. 

évfolyam 

9-11. óraszám 
összesen 

Kö
zis

m
er

et
i o

kt
at

ás
 

Kommunikáció-magyar nyelv és irodalom 2 2 2 206 

Idegen nyelv 2 1 1 139 

Matematika 2 2 1 175 

Történelem és 

társadalomismeret 
3 0 0 108 

Természetismeret 3 0 
  

108 

Testnevelés 4 1 1 211 

Osztályközösség-építő 

Program 

1 1 1 103 

Pénzügyi és munkavállalói 
ism.     

1 31 

Digitális kultúra 1     36 

Hittan 2 2 2 206 

Összes közismereti óraszám 20,0 9 9 1323 

Munkavállalói ismeretek 0,5     18 

Munkavállalói idegen nyelv     2 62 

Általános alapozás 

3,5     126 

Szakmai alapozás 

5,0     180 

Szakmai alapozás Gyakorlat 

7,0     252 

Ágazati alapoktatás 16,0 0 0 576 

Szakmai alapozó ismeretek   2   72 

Fémmegmumkálás gyakorlat   4   144 

Járművezetés ismeretek gyakorlat   1   36 

Járművezetési gyakorlatok   1   36 

Mezőgazdasági erőgépek    2   72 

Mezőgazdasági erőgépek gyakorlat   3   108 

Mezőgazdasági munkagépek   3   108 

Mezőgazdasági munkagépek gyakorlat   5   180 



277 

 

Szakmai számítások     1 31 

Mezőgazdasági gépek üzemeltetése gyakorlat   4 6 330 

Mezőgazdasági ismeretek     1 31 

Szakirányú oktatás 0 25 25 1675 

Szabad órakeret 1 2 2 170 

Tanítási hetek száma 36 36 31 
  

Éves összes óraszám 1296 1224 1054 3574 

Rendelkezésre álló órakeret/hét 36 34 34 
  

 

Heti óraterv _2 éves nappali_– Mezőgazdasági gépész Szakképző iskola: helyi tanterv;  
Tantárgyak 10. évf. 

I.félév 

10. évf. II.félév 

évfolyam 

11. 

évfolyam 

óraszám 
összesen 

  Osztályfőnöki 0,5 0,5 1,0 49,0 

Munkavállalói ismeretek 0,5 0,5   18,0 

Munkavállalói idegen nyelv     2,0 62,0 

Általános alapozás 

9,0     162,0 

  Szakmai alapozás 

10,0     180,0 

Szakmai alapozás gyakorlat 
14,0     252,0 

Szakmai alapozó ismeretek 

  4,0   72,0 

  Fémmegmunkálás gyakorlat 

  7,0   126,0 

  Járművezetési ismeretek gyakorlat 
1,0 1,0   36,0 

  Járművezetési gyakorlatok 

  2,0   36,0 

  Mezőgazdasági erőgépek  
    5,0 155,0 

  Mezőgazdasági erőgépek gyakorlat 
    9,0 279,0 

  Mezőgazdasági munkagépek 

  4,0 3,0 165,0 

  Mezőgazdasági munkagépek gyakorlat 
  7,0 6,0 312,0 

  Szakmai számítások 

  2,0 1,0 67,0 

Mezőgazdasági gépek üzemeltetése gyakorlat 
  7,0 7,0 343,0 

  Mezőgazdasági ismeretek 

    1,0 31,0 

Ágazati alapoktatás 35,0     630,0 
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Szakirányú oktatás   35,0 35,0 1715,0 

Szakmai órakeret 32 32 32 2144,0 

Szabad órakeret 3 3 3 201,0 

Rendelkezésre álló órakeret/hét 35 35 35 2345,0 

Tanítási hetek száma 18 18 31 
  

Éves összes óraszám 630 630 1085 2345 

 

Heti óraterv _2 éves esti_– Mezőgazdasági gépész Szakképző iskola: helyi tanterv;  
Tantárgyak 10. évf. 

I.félév 

10. évf. II.félév 

évfolyam 

11. 

évfolyam 

óraszám összesen 

  

Osztályfőnöki 
0,5 0,5 1,0 49,0 

Munkavállalói ismeretek 0,5 0,5   18,0 

Munkavállalói idegen nyelv     1,0 31,0 

Általános alapozás 

3,0     54,0 

Szakmai alapozás   

4,0     72,0 

Szakmai alapozás gyakorlat 
7,0     126,0 

Szakmai alapozó ismeretek 

2,0     36,0 

Fémmegmunkálás gyakorlat 

   4,0   72,0 

Járművezetési ismeretek gyakorlat 

 1,0     18,0 

Járművezetési gyakorlatok 
     1,0 31,0 

Mezőgazdasági erőgépek  
     2,0 62,0 

Mezőgazdasági erőgépek gyakorlat 
     5,0 155,0 

Mezőgazdasági munkagépek 
   2,0 1,0 67,0 

Mezőgazdasági munkagépek gyakorlat 
   5,0 3,0 183,0 

Szakmai számítások 
     1,0 31,0 

Mezőgazdasági gépek üzemeltetése 
gyakorlat 

  6,0 2,0 170,0 

Mezőgazdasági ismeretek   
    1,0 31,0 

Ágazati alapoktatás 18,0     324,0 

Szakirányú oktatás   18,0 18,0 882,0 

Szakmai órakeret 18 18 18 1206,0 

Szabad órakeret       0,0 
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Rendelkezésre álló órakeret/hét 18 18 18 1206,0 

Tanítási hetek száma 18 18 31 
  

Éves összes óraszám 324 324 558 1206 
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44. táblázat   Kertész 

Heti óraterv Kertész_nappali – Szakképző iskola: helyi tanterv 

Tantárgyak 9. 

évfolyam 

10. 

évfolyam 

11. 

évfolyam 

9-11. óraszám 
összesen 

Kö
zis

m
er

et
i o

kt
at

ás
 

Kommunikáció-magyar nyelv és 
irodalom 

2 2 2 206 

Idegen nyelv 2 1 1 139 

Matematika 2 2 1 175 

Történelem és 

társadalomismeret 
3 0 0 108 

Természetismeret 3 0 
  

108 

Testnevelés 4 1 1 211 

Osztályközösség-építő 

Program 

1 1 1 103 

Pénzügyi és munkavállalói 
ism.     

1 31 

Digitális kultúra 1     36 

Hittan 2 2 2 206 

Összes közismereti óraszám 20 9 9 1323 

Ágazati alapoktatás 16 0 0 576 

  Munkavállalói ismeretek 0,5     18 

  Általános alapozás 4,0     144 

  Szakmai alapozás 4,5     162 

  Szakmai alapozás/gyakorlat/ 7,0     252 

Szakirányú oktatás 0,0 25,0 25,0 1675 

  Növényismeret/gyakorlat/   3,0   108 

  Termesztéstechnológiák   4,5 4,5 286 

  Termesztéstechnológiák/gyakorlat/   10,5 10,5 719 

  Termesztőberendezések   0,5 0,0 18 

  Termesztőberendezések/gyakorlat/   1,5 1,0 85 

  Műszaki ismeretek   1,5 1,0 85 

  Műszaki ismeretek/gyakorlat/   3,5 3,0 219 

  Munkavállalói idegen nyelv     2,0 62 

  Vállalkozási ismeretek     0,5 16 
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  Vállalkozási ismeretek/gyakorlat/     2,5 77 

Szabad órakeret 1 2 2 170 

Tanítási hetek száma 36 36 31 
  

Éves összes óraszám 1296 1224 1054 3502 

Rendelkezésre álló órakeret/hét 36 34 34 
  

  

  

Tantárgyak 

10. 

évfolyam 

11. 

évfolyam 

9-11 

óraszám 

összesen 

 

Idegen nyelv        

Szakmai órakeret 32 32 2144  

Szabad órakeret 3 3 201  

Rendelkezésre álló 

órakeret/hét 35 35   
 

Tanítási hetek száma 36 31    

Éves összes óraszám 1260 1085 2345  

 

Heti óraterv Kertész_kétéves_nappali – Szakképző iskola: helyi tanterv 

Tantárgyak 10. évfolyam 

I. félév 

10. évfolyam 

II. félév 

11. 

évfolyam 

óraszám 
összesen 

Ág
az

at
i a

la
po

kt
at

ás
 

Idegen nyelv         

Munkavállalói ismeretek 1,0     18 

Munkavállalói idegen nyelv     2 62 

Általános alapozás 

8     144 

Szakmai alapozás 

12,0     216 

Szakmai alapozás/ gyakorlat/ 

13,0 1,0   252 

 

Féléves óraszám 

34,0 1,0     

Növényismeret /gyakorlat/   6   108 

Termesztéstechnológiák   5,0 7 307 

Termesztéstechnológiák /gyakorlat/   13,0 17 761 

Termesztőberendezések/ gyakorlat/   2,0 1,0 67 

Műszaki ismeretek   2 1,0 67 



282 

 

Műszaki ismeretek /gyakorlat/   5,0 3,0 183 

Vállalkozási ismeretek     0,5 16 

Vállalkozási ismeretek/ gyakorlat/     2,5 77 

Szakirányú oktatás 34 34,0 34 2278 

Rendelkezésre álló órakeret/hét 35 
 

35   

Tanítási hetek száma 18 18 31 
  

Éves összes óraszám 630 630 1085 2345 

  

 

 

 

Heti óraterv Kertész_Esti – Szakképző iskola: helyi tanterv 

Tantárgyak 10. évfolyam 

I. félév 

10. évfolyam 

II. félév 

11. 

évfolyam 

óraszám 
összesen 

Ág
az

at
i a

la
po

kt
at

ás
 

Idegen nyelv         

Munkavállalói ismeretek 1,0     18 

Munkavállalói idegen nyelv     1 31 

Általános alapozás 

4     72 

Szakmai alapozás 

6,0     108 

Szakmai alapozás/ gyakorlat/ 

6,5 0,5   126 

 

Féléves óraszám 

17,5 1,0     

Növényismeret /gyakorlat/ 2 4   72 

Termesztéstechnológiák 1,0 2,0 3,0 129 

Termesztéstechnológiák /gyakorlat/ 3,5 7,0 8,0 374 

Termesztőberendezések/ gyakorlat/ 0,5 1,0 0,5 33 

Műszaki ismeretek 0,5 1,0 0,5 33 

Műszaki ismeretek /gyakorlat/ 1,0 2,0 3,0 129 

Vállalkozási ismeretek     0,5 16 

Vállalkozási ismeretek/ gyakorlat/     1,0 31 

Szakirányú oktatás 17,5 17,5 17,5 1172 

Rendelkezésre álló órakeret/hét 18 
 

18   

Tanítási hetek száma 36   31 
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Éves összes óraszám 324 324 558 1206 
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45. táblázat Pék 

Heti óraterv PÉK_nappali – Szakképző iskola: helyi tanterv 

Tantárgyak 9. 

évfolyam 

10. 

évfolyam 

11. 

évfolyam 

9-11. 

óraszám 
összesen 

Kö
zis

m
er

et
i o

kt
at

ás
 

Kommunikáció-magyar nyelv és irodalom 2 2 2 206 

Idegen nyelv 2 1 1 139 

Matematika 2 2 1 175 

Történelem és 

társadalomismeret 
3 0 0 108 

Természetismeret 3 0 
  

108 

Testnevelés 4 1 1 211 

Osztályközösség-építő 

Program 

1 1 1 103 

Pénzügyi és munkavállalói 
ism.     

1 31 

Digitális kultúra 1     36 

Hittan 2 2 2 206 

Összes közismereti óraszám 20 9 9 1323 

Munkavállalói ismeretek 0,5       

Munkavállalói idegen nyelv     2   

Élelmiszerismeretek 

2       

Műszaki alapismeretek 

1       

Élelmiszervizsgálat 
2       

Alapozó gyakorlatok 

4       

Munkavédelem és higénia 1 0 0 576 

Alapágazati specializáció 6       

Sütőipari ismeretek   2,5 3   

Szakmai gépek   1 2   

Sütőipari termékek készítése   17,5 13   

Mnőség-ellenőrzés minőségbiztosítás   2     

Gazdasági és vállalkozási ismeretek   1 3   
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Portfóliókészítés   1 1   

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Szakirányú oktatás 16 25 24   

Szakirányú oktatás 16 25 24 2220 

Szabad órakeret       170 

Tanítási hetek száma 36 36 31 
  

Éves összes óraszám 1296 1224 1054 3502 

Rendelkezésre álló órakeret/hét 36 34 34 
  

 

Heti óraterv Pék_kétéves_nappali – Szakképző iskola: helyi tanterv 

Tantárgyak 10. évf.  I.  Félév 10. évf. II. 
Félév 

11. évfolyam 

évfolyam 

óraszám 
összesen 

  Idegen nyelv         

            

Munkavállalói ismeretek 1,0     18,0 

Munkavállalói idegen nyelv     2,0 62,0 

Élelmiszerismeretek 

4,0     72,0 

Műszaki alapismeretek 

2,0     36,0 

Élelmiszervizsgálat 
4,0     72,0 

Alapozó gyakorlat 
8,0    288,0 

Munkavédelem és gyakorlat 2,0  0,0 36,0 

Alágazati specializáció 11,0    198,0 
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Sütőipari ismeretek 2,0 4,0 4,0 232,0 

Szakmai gépek  4,0 6,0 196,0 

Sütőipari termékek készítése  16,0 21,0 939,0 

Minőség-ellenőrzés minőségbiztosítás  4,0   72,0 

Gazdasági és vállalkozási ismeretek  4,0 1,0 103,0 

Portfóliókészítés  2,0 1 67 

osztályfőnöki 1,0 0,5 0,5 43 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Szakirányú oktatás 35 35 35 2345 

Szakmai órakeret 34       

Szabad órakeret         

Rendelkezésre álló 

órakeret/hét 35       

Tanítási hetek száma 18 18 31 
  

Éves összes óraszám       
  

Éves összes óraszám 630 630 1085 2345 

 

Heti óraterv Pék_esti_képzés – Szakképző iskola: helyi tanterv 

Tantárgyak 10. évf.  I.  
Félév 

10. évf. II. Félév 11. évfolyam 

évfolyam 

óraszám 
összesen 

  Idegen nyelv         

            

Munkavállalói ismeretek 1,0     36,0 

Munkavállalói idegen nyelv     2,0 62,0 

Élelmiszerismeretek 

2,0     72,0 
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Műszaki alapismeretek 

1,0     36,0 

Élelmiszervizsgálat 
2,0     72,0 

Alapozó gyakorlat 
4,0    144,0 

Munkavédelem és gyakorlat 1,0  0,0 36,0 

Alágazati specializáció 6,0    396,0 

Sütőipari ismeretek 1,0 2,0 2,0 304,0 

Szakmai gépek  2,0 2,0 196,0 

Sütőipari termékek készítése  8,0 10,0 3478,0 

Minőség-ellenőrzés minőségbiztosítás  2,0   144,0 

Gazdasági és vállalkozási ismeretek  2,0 2,0 134,0 

Portfóliókészítés  1,0 1 67 

  1 1 1 103 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Szakirányú oktatás 18 18 18  

Szakmai órakeret         

Szabad órakeret         

Rendelkezésre álló 

órakeret/hét 18 18 18   

Tanítási hetek száma 18 18 31 
  

Éves összes óraszám       
  

Éves összes óraszám 324 324 558 1206 
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46. táblázat  Szőlész-borász 

Heti óraterv szőlész-borász_nappali – Szakképző iskola: helyi tanterv 

Tantárgyak 9. 

évfolyam 

10. 

évfolyam 

11. 

évfolyam 

9-11. 

óraszám 
összesen 

Kö
zis

m
er

et
i o

kt
at

ás
 

Kommunikáció-magyar nyelv és irodalom 2 2 2 206 

Idegen nyelv 2 1 1 139 

Matematika 2 2 1 175 

Történelem és 

társadalomismeret 
3 0 0 108 

Természetismeret 3 0 
  

108 

Testnevelés 4 1 1 211 

Osztályközösség-építő 

Program 

1 1 1 103 

Pénzügyi és munkavállalói 
ism.     

1 31 

Digitális kultúra 1     36 

Hittan 2 2 2 206 

Összes közismereti óraszám 20 9 9 1323 

Munkavállalói ismeretek 0,5     18 

Munkavállalói idegen nyelv     2 62 

Élelmiszer ismeret 
2     72 

Műszaki alapismeret 
1     36 

Élelmiszer vizsgálat 
2,0     72 

Alapozó gyakorlat 
4     144 

  Alágazati specializáció  
6     216 

  Munkavédelem és higiénia 

1     36 

Ágazati alapoktatás 16 0 0 576 

Szőlőtermesztési ismeretek   8,5 7 523 

Borászati technologia   9 8,5 264 

Szőlészeti és borászati alapmérések   3,5 3,5 235 
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Szőlészeti és borászati szakmai gépek   2,5 2,5 168 

Portfolió készítés   0,5 0,5 34 

Gazdasági és vállakozói ismerete   1 1,0 67 

          

Szakirányú oktatás   25 25 1291 

Szakirányú oktatás 0 25 25 1291 

Szabad órakeret 1 2 2 170 

Tanítási hetek száma 36 36 31 
  

Éves összes óraszám 1296 1224 1054 3574 

Rendelkezésre álló órakeret/hét 36 34 34 
  

 

Heti óraterv Szőlész-borász_kétéves_nappali – Szakképző iskola: helyi tanterv 

Tantárgyak 10. évf. 
I.félév 

10. évf. 
II.félév 

évfolyam 

11. 

évfolyam 

óraszám 
összesen 

  Idegen nyelv         

            

Munkavállalói ismeretek 1     18 

Munkavállalói idegen nyelv     2 62 

Élelmiszerismeret 
4     72 

Műszaki alapismeret 
4     72 

Élelmiszer vizsgálat 
7     126 

  Munkavédelem és higiénia 

2     36 

  Alapozó gyakorlat 
7     126 

  Osztályközössé- építő program 

1   1 49 

Ágazati specializáció 

9     162 

Ágazati alapoktatás 35 0 0 630 

Szőlőtermesztési ismeretek   14 14 686 

Borászati tehnologia   5 5 245 

Szőlészeti és borászati alapmérések   6 6 294 

Szőlészeti és borászati szakmai gépek   4 3 165 

Portfolió készítés   3 2 116 



290 

 

Gazdasági és vállakozói ismeretek   3 2 116 

Szakirányú oktatás   35 35 1715 

Szakmai órakeret 32 32 32 2144 

Szabad órakeret 3 3 3 201 

Rendelkezésre álló 

órakeret/hét 35 35 35   

Tanítási hetek száma 18 18 31 
  

Éves összes óraszám       
  

Éves összes óraszám 630 630 1085 2345 

  

 

Heti óraterv Szőlő-borász_esti_képzés – Szakképző iskola: helyi tanterv 

Tantárgyak 10. évf. 
I.félév 

10. évf. 
II.félév 

évfolyam 

11. 

évfolyam 

óraszám 
összesen 

  Idegen nyelv         

            

Munkavállalói ismeretek 1     18 

Munkavállalói idegen nyelv     1 31 

Élelmiszerismeret 
1,5     27 

Műszaki alapismeret 
1     18 

Élelmiszer vizsgálat 
2     36 

  Alapozó gyakorlat 
4     72 

  Munkavédelem és higiénia 

1     18 

Agazati specializáció 

7     126 

Ágazati alapoktatás 17,5 0 0 576 

Szőlőtermesztési ismeretek   7 6 312 

Borászati technologia   6 5 263 

Szőlészeti és borászati alapmérések   3 2 116 

Szőlészeti és borászati szakmai gépek   1 2 80 

Portfolió készítés   1 1 49 
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Gazdasági és vállalkozói ismeretek   0 1 31 

  Osztályközösség-építő program 0,5       

Szakirányú oktatás 18 18 18   

Szakmai órakeret 18 18 18 1854 

Szabad órakeret         

Rendelkezésre álló 

órakeret/hét 18 18 18   

Tanítási hetek száma 18 18 31 
  

Éves összes óraszám       
  

Éves összes óraszám 324 324 558 1206 
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47. táblázat   Cukrász 

 
Heti óraterv Cukrász_nappali – Szakképző iskola: helyi tanterv 

Tantárgyak 9. 

évfolyam 

10. 

évfolyam 

11. 

évfolyam 

9-11. óraszám 
összesen 

Kö
zis

m
er

et
i o

kt
at

ás
 

Kommunikáció-magyar nyelv és irodalom 2 2 2 206 

Idegen nyelv 2 1 1 139 

Matematika 2 2 1 175 

Történelem és 

társadalomismeret 
3 0 0 108 

Természetismeret 3 0 
  

108 

Testnevelés 4 1 1 211 

Osztályközösség-építő 

Program 

1 1 1 103 

Pénzügyi és munkavállalói 
ism.     

1 31 

Digitális kultúra 1     36 

Hittan 2 2 2 206 

Összes közismereti óraszám 20 9 9 1323 

Munkavállalói ismeretek 0,5     18 

Munkavállalói idegen nyelv     2 62 

A muka világa 

1,5     54 

IKT a vendáglátásban gyakorlat (Informtika) 
2     72 

Termelési, értékesítési és turisztikai alapismeretek 
elmélet 

4     144 

Termelési, értékesítési és turisztikai alapismeretek 
gyakorlat 

7     252 

Szakmai idegen nyelv 1 0 0 36 

Előkészítés gyakorlat   3,5 2 188 

Cukrászati gépek berendezések gyakorlat   2,5 2 152 

Cukrászati termékek készítése gyakorlat   14,5 14 956 

Cukrászati termékek díszítése gyakorlat   2,5 3 183 

Anyaggazdálkodás-adminisztráció-elszámoltatás   0,5 1 49 

Anyaggazdálkodás-adminisztráció-elszámoltatás   1,5 1 85 
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gyakorlat 

          

Szakirányú oktatás 16 25 25 2251 

Szabad órakeret 0 2 1 139 

Tanítási hetek száma 36 36 31 
  

Éves összes óraszám 1296 1224 1054 3574 

Rendelkezésre álló órakeret/hét 36 34 34 
  

 

 
Heti óraterv Cukrász_kétéves_nappali – Szakképző iskola: helyi tanterv 

Tantárgyak 10. évf. 
I.félév 

10. évf. 
II.félév 

évfolyam 

11. 

évfolyam 

óraszám 
összesen 

Munkavállalói ismeretek 1,0     18 

Munkavállalói idegen nyelv     2 62 

A muka világa 

3,0     54 

IKT a vendáglátásban gyakorlat (Informtika) 
4     72 

Termelési, értékesítési és turisztikai alapismeretek 
elmélet 

10     180 

Termelési, értékesítési és turisztikai alapismeretek 
gyakorlat 

14     252 

Szakmai idegen nyelv 2     36 

Előkészítés gyakorlat   6 3,0 201 

Cukrászati gépek berendezések gyakorlat   4 3,0 165 

Cukrászati termékek készítése gyakorlat   16 21 939 

Cukrászati termékek díszítése gyakorlat   4 3,0 165 

Anyaggazdálkodás-adminisztráció-elszámoltatás   1,0 0,5 34 

Anyaggazdálkodás-adminisztráció-elszámoltatás 
gyakorlat 

  3,0 1 85 

Osztályközöség építés 1,0 1,0 1 67 

        0 

Szakirányú oktatás         

Szakmai órakeret 33 33 30 2118 

Szabad órakeret 2 2 5 227 

Rendelkezésre álló 

órakeret/hét 35 35 35   

Tanítási hetek száma 18 18 31 
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Éves összes óraszám       
  

Éves összes óraszám 630 630 1085 2345 

  

  

Tantárgyak 

  10. 

évfolyam 

11. 

évfolyam 

9-11 

óraszám 

összesen 

Idegen nyelv         

          

Szakmai órakeret   32 32 2144 

Szabad órakeret   3 3 201 

Rendelkezésre álló 

órakeret/hét   35 35   

Tanítási hetek száma   36 31   

Éves összes óraszám   1260 1085 2345 

 

 
Heti óraterv Cukrász_esti_képzés – Szakképző iskola: helyi tanterv 

Tantárgyak 10. évf. 
I.félév 

10. évf. 
II.félév 

évfolyam 

11. 

évfolyam 

óraszám 
összesen 

Munkavállalói ismeretek 0,5     9 

Munkavállalói idegen nyelv     1 31 

A muka világa 

1,5     27 

IKT a vendáglátásban gyakorlat (Informtika) 
2,5     45 

Termelési, értékesítési és turisztikai 
alapismeretek elmélet 

5     90 

Termelési, értékesítési és turisztikai 
alapismeretek gyakorlat 

7     126 

Szakmai idegen nyelv 1     18 

Előkészítés gyakorlat   3 1,5 81 

Cukrászati gépek berendezések gyakorlat   2 1,5 83 

Cukrászati termékek készítése gyakorlat   8 10,5 333 

Cukrászati termékek díszítése gyakorlat   2 1,5 63 

Anyaggazdálkodás-adminisztráció-elszámoltatás   1 0,5 27 

Anyaggazdálkodás-adminisztráció-elszámoltatás 
gyakorlat 

  1,5 1 45 

Osztályközösségépítés 0,5 0,5 0,5 27 
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        0 

Szakirányú oktatás 18 18 18   

Szakmai órakeret 18 18 18 1005 

Szabad órakeret       201 

Rendelkezésre álló 

órakeret/hét 18 18 18   

Tanítási hetek száma 18 18 31 
  

Éves összes óraszám       
  

Éves összes óraszám 324 324 558 1206 
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A szakközépiskolai közismereti képzés heti óraszámaia kifutó évfolyamok esetében. 
 

A közismereti és szakmai órák aránya2/10-3/11 évfolyamoknál 
 

Területek 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 

Közismeret Kötött órák 17 óra 11 óra 8 óra 

Szabadon 

felhasználható órakeret 1 óra - 1,5 óra 

Összesen 18 óra 11 óra 9,5 óra 

Szakmai 

elmélet és 
gyakorlat 

Kötött órák 14,5 óra 23 óra 23 óra 

Szabadon 

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

Összesen 17 óra 25 óra 25,5 óra 

Heti összes óraszám 35 óra 36 óra 35 óra 

 

48. táblázat 

 

A közismereti órák helyi tanterve 

 

Tantárgyak 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 

Magyar - 

Kommunikáció 
2 óra 1 óra - 

Idegen nyelv 2 óra 2 óra 2 óra 

Matematika 2 óra 1 óra 1,5 óra 

Társadalomismeret 2 óra 1 óra - 

Természetismeret 3 óra - - 

Testnevelés 5 óra 5 óra 5 óra 

Osztályközösség-

építő Program 
1 óra 1 óra 1 óra 

Informatika 1 óra - - 

Összesen:  18 óra 11 óra 9,5 óra 

 

A szabadon tervezhető órakeret felhasználásának részletezése 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 
Informatika 1   

Matematika   1,5 

Összes felhasznált 
óra 

1  1,5 
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49. táblázat 

Pék szakképesítés 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként(3/11 évf.) 

  

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással 
Szakközépiskolai képzés közismereti 

oktatás nélkül 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 
3/11. 

évfolyam 
1. évfolyam 2. évfolyam 

heti óraszám 
ögy 

heti 

óraszám ögy 
heti óraszám heti óraszám 

ögy 
heti óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy 

A fő szakképesítésre 
vonatkozóan: 

Összesen 8,5+1,5 6+1 
140 

8 15+2 
140 

9+2,5 14 13,0+2 18,5+1,5 
160 

14+3 17,5+0,5 

Összesen 14,5+2,5 23,0+2 23,0+2,5 31,5+3,5 31,5+3,5 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.             0,5   0,5         

11497-12 

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I.             2   2         

111945-16 

Sütőipari alapismeretek 

Sütőipari technológia I. 3+0,5               3         

Szakmai gépek I. 2+0,5               2         

Szakmai számítások I. 1,5+0,5               1         

Szakmai gyakorlat I.   6+1               6+1       

11837-16 

Sütőipari ismeretek 

Sütőipari technológia II.       3     2+1   1+1     5   

Szakmai gépek II.       2     1+0,5   1,5     2+0,5   

Szakmai számítások II.       1     1+0,5         2+0,5   

Szakmai gyakorlat II.         12+2     10   12,5+0,5     10,5 

11919-16 

Élelmiszerelőállítási 
alapismeretek 

Mikrobiológia és higiénia 1               1         

Munka- és környezetvédelem 1               1         

Minőség-ellenőrzés gyakorlat         3               3+0,5 

Gazdasági és fogyasztóvédelmi 
ismeretek 

      1     1         2+0,5   

Minőségirányítás       1               1+0,5   
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10942-16 

Mézeskalács készítés 

 

Mézeskalács készítés             1,5+0,5         2   

Mézeskalács készítés gyakorlat               4         4 

Osztályfőnöki 
         

1 
  

1 
 

 

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra 
meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  
Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 
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50. táblázat 

Szőlész-borász szakképesítés 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként(3/11 évf.) 
 

  

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással 
Szakközépiskolai képzés közismereti 

oktatás nélkül 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 
3/11. 

évfolyam 
1. évfolyam 2. évfolyam 

heti óraszám 
ögy 

heti 

óraszám ögy 
heti óraszám heti óraszám 

ögy 
heti óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy 

A fő szakképesítésre 
vonatkozóan: 

Összesen 4,5+0,5 10+2 
140 

8+1 15+1 
140 

8+0,5 15+2 
10,5

+1 
21+2,5 

160 
10+1 21,5+2,5 

Összesen 14,5+2,5 23,0+2 23,0+2,5 31,5+3,5 31,5+3,5 

11500-12 Munkahelyi egészség 
és biztonság 

Munkahelyi egészség és biztonság 0,5+0,5        
0,5+

0.5 
    

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.             

0,5+0,

5 
  

 
    

 0,5+0,

5 
  

11497-12 

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I.             2   

 
    2    

10947-12 

A szőlőtermesztés gyakorlata 
A szőlőtermesztés gyakorlata   4+1   

6,5+

0,5 
  6+1  9+1   8,5+1,5 

10945-12 

A szőlőtermesztés 
technológiája 

A szőlőtermesztés technológiája 1   2   2  3   2  

10944-12 

Borászati gyakorlat 
Borászati gyakorlat  4+1   

6,5+

0,5 
  6+1  9+1   9+1 

10906-12 

Borászati technológia 
Borászati technológia 1   

2+0,

5 
  2  3   2  
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10946-12 

A szőlőtermesztés szakmai 
gépei 

A szőlőtermesztés szakmai gépei 1   
2+0,

5 
    2   1+0,5  

10943-12 

Borászati szakmai gépek 
Borászati szakmai gépek 1   2   0,5  

2+0,

5 
  1,5  

10948-12 

Szőlész-borász alapmérések, 
vizsgálatok 

Alapmérések, vizsgálatok gyakorlat  2   2   2  3+0,5   3 

10890-16 

Élelmiszeripari vállalkozások 
működtetése 

Élelmiszeripari vállalkozások       1     1  

A működtetés gyakorlati feladatai        1     1 

 

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra 
meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  
Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 
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51. táblázat 

Mezőgazdasági gépész szakképesítés 

 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként(2/10-3/11 évf.) 

 Szakmai 

követelmény-

modulok 

Tantárgyak 

Szakiskolai képzés közismereti oktatással Szakiskolai képzés közismereti oktatás nélkül 
1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 1. évfolyam 2. évfolyam 

elméleti 
heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

ögy 

elméleti 
heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

ögy 

elméleti 
heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

elméleti 
heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

ögy 

elméleti 
heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

11500-12 

Munkahelyi egészség 
és biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 
biztonság 

0,5               0,5         

11499-12 

Foglalkoztatás II.  
Foglalkoztatás II.           0,5        0,5   

11497-12 

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I.           2        2   

10974-12 

Agrármunka-, tűz és 
környezet-védelem 

Munka-, tűz és 
környezetvédelem 0,5               0,5         

11044-12 

Mezőgazdasági 
munkagépek 

Mezőgazdasági 
munkagépek 

      3     3   3     3   

Mezőgazdasági 
munkagépek 
gyakorlat  

    
 

  6 
 

  6   6 
 

  6+0,5 

11045-12 

Mezőgazdasági 
gépek üzemeltetése 

Szakmai számítások       1               1+0,5   

Gépüzemeltetés 
gyakorlat 

       6    6+0,5   3    12 

11046-12 

Erőgépek 

Mezőgazdasági 
erőgépek 

1+1     2,5+1     1,5+0,5   3,5+1     1,5+0,5   
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Mezőgazdasági 
erőgépek gyakorlat   3,5     3+1     3+0,5   6+0,5     3+0,5 

11047-12 

Mezőgazdasági és 
gazdálkodási 
alapismeretek 

Mezőgazdasági és 
gazdálkodási 
ismeretek 1   

 

1,5   

 

1+1  1  

 

2,5+0,5   

11048-12 

Agrárgépészeti 
alapfeladatok 

Szakmai alapozó 
ismeretek 

2+1               2         

Szakmai alapozó 
gyakorlatok   6+0,5 

 

    

 

      6+1 

 

    

Osztályfőnöki       1  1  

Összes óra 5+2 9,5+0,5 8+1 15+1 8+1,5 15+1 10,5+2 21+1,5 10,5+2,5 21+1 

Összes óra 14,5+2,5 140 23+2 140 23+2,5 31,5+3,5 160 31,5+3,5 

 

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra 
meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  
Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 
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52. táblázat 

Hegesztő szakképesítés 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként(2/10-3/11 évf.) 

Szakmai 

követelmény-

modulok 

Tantárgyak 

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással Szakközépiskolai képzés közismereti oktatás nélkül 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 1. évfolyam 2. évfolyam 

elméleti 
heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

ögy 

elméleti 
heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

ögy 

elméleti 
heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

elméleti 
heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

ögy 

elméleti 
heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

10162-12 

Gépészeti alapozó 
feladatok 

Gépészeti alapozó 
feladatok 

2  

 

  

 

  2  

 

  

Gépészeti alapozó 
feladatok 

gyakorlata  

 4      4   

10163-12 

Gépészeti 
munkabiztonság és 
környezetvédelem 

Munkavédelem 1      1    

Elsősegélynyújtás 
gyakorlat 

 1      1   

10180-12 

A hegesztés 
előkészítő és 
befejező műveletei 

Hegesztési 
alapismeretek 

1  2+1    2+0,5  1  

Hegesztési alap-

gyakorlatok 
 2  3  1,5  3+1  3+1 

11497-12 

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I.     2    2  
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11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.     0,5    0,5  

11500-12 

Munkahelyi egészség 
és biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 
biztonság 

0,5+0,5      0,5+0,5    

11453-12 

Bevontelektródáskézi 
ívhegesztő feladatok 

Hegesztési 
ismeretek I. 

  4    3,5    

Hegesztési 
gyakorlatok I. 

 3+2  4    6  2+1 

11455-12 

Fogyóelektródás 
védőgázas 
ívhegesztő feladatok 

Hegesztési 
ismeretek II. 

  3+1    3+1    

Hegesztési 
gyakorlatok II. 

   7    5,5+0,5  2+1 

11456-12 

Gázhegesztő 
feladatok 

Hegesztési 
ismeretek III. 

    3    3  

Hegesztési 
gyakorlatok III. 

     7+1    8 

11457-12 

Volfrámelektródás 
védőgázas 
ívhegesztő feladatok 

Hegesztési 
ismeretek IV. 

    2+0,5    2  

Hegesztési 
gyakorlatok IV. 

     7+1    8 

Összes óra 4,5+0,5 10+2 9+2 14 7,5+0,5 15,5+2 12+2 19,5+1,5 8,5+0,5 23+3 

Összes óra 14,5+2,5 140 23+2 140 23+2,5 31,5+3,5 160 31,5+3,5 

 



305 

 

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra 
meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  
Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 
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53. táblázat 

 2/10-3/11.  Cukrász szakképesítés 

 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként(10-11 évf.) 
 

  

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással 
Szakközépiskolai képzés 

közismereti oktatás nélkül 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 
3/11. 

évfolyam 
1. évfolyam 2. évfolyam 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy 

 

Összesen 9,5+0,5 5+2 
140 

5,5+2 17,5 
140 

5,5+2,5 17,5 9,5 22 
160 

11 20,5 

Összesen 14,5+2,5 23,0+2 23,0+2,5 31,5 31,5 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.             0,5   0,5         

11497-12 

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I.             2   2         

11561-16 

Gazdálkodási ismeretek 
Vendéglátó gazdálkodás 2     1+1     1+0,5   2     2   

11518-16 Élelmiszerismeret Általános élelmiszerismeret 1,5+0,5     1+0,5     1   1,5     2   

11519-16 Élelmiszerbiztonsági 
alapismeretek 

Élelmiszerbiztonságról általában 0,5                     0,5   

Vendéglátás higiéniája       0,5+0,5               0,5   

11521-16 Cukrász szakmai 
idegen nyelv 

Cukrász szakmai idegen nyelv  1     1+1               2   

11522-16 Cukrász szakmai 

feladatok 

Cukrász szakmai ismeretek 4     2     1+2   3,5     3,5   

Szakrajz 0,5                     0,5   

Cukrász szakmai gyakorlat   5+2     
 

        4,5     
 

Cukrász szakmai üzemi gyakorlat         17,5     17,5   17,5     20,5 

 

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra 
meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  
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Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 
 



6. LEVELEZŐ TAGOZAT PROGRAMJA 
 

Levelező tagozatunk nagy múltra tekint vissza. A tanítás kedden és csütörtökön 14:20 tól 

18:00- ig tart. Az órák 40 percesek, a szünetek 5 percesek. Levelező tagozaton gimnáziumi 

képzés zajlik a törvényi szabályozásnak megfelelően. Levelező tanuló az a tanuló lehet, aki 

betöltötte 16. életévét. Jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével lehet, ahol meg kell adnia 

személyes adatait, elérhetőségeit, tanult nyelvet, legmagasabb tanulmányi végzettségét 

évfolyam megjelöléssel. A jelentkezési lap mellékleteként az osztályfőnök megkapja korábbi 

tanulmányairól készült másolatokat és a másolatok alapján megállapításra kerül, hogy 

szükséges-e különbözeti vagy osztályozó vizsga.  A beiratkozás ténye a beírási naplóban is 

rögzítésre kerül. A tanuló kérésére iskolalátogatási igazolás állítható ki.  A levelezős tanuló 20 

éves koráig iskoláztatási támogatásban részesülhet. 

A tanév folyamán háromszor kerül sor számonkérésre, mégpedig kétszer beszámoló 

formájában, év végén pedig a teljes év tananyagából beszámoló vizsga keretében. A 

beszámoló jegyei befolyásolják az év végi érdemjegyet, de aki az év végi vizsgán teljes 

tájékozatlanságot mutat a tananyagban, annak teljesítménye a beszámoló jegyeitől függetlenül 

elfogadhatatlan. A beszámolókról a távolmaradást alapos indok esetén a tagozatvezetőtől 

írásban kell kérni, illetve a beszámolót követő 8 napon belül kell igazolni az előzőleg be nem 

jelentett távolmaradást. Aki nem jelenik meg a beszámoló vizsgákon, az kizárja magát a 

tanulói létszámból. 9 – 11. évfolyamon csak írásbeli beszámoló és vizsga van. Elégtelen 

osztályzat esetén szóbeli vizsgán van javítási lehetőség. A 12. évfolyamon írásbeli és szóbeli 

beszámoló illetve vizsga van előzetes egyeztetés alapján. Az írásbeli beszámolókra és 

vizsgákra keddi napokon kerül sor, a szóbeli beszámoló és vizsga szerdai napokon történik. A 

tanév folyamán elmaradó napok pótlására meghatározott szerdai napokon kerül sor. Az év 

végi vizsgák miatt elmaradó júniusi napok pótlása is szerdai napokon történik. 

A 9 – 10. évfolyam térítésmentes, a 11 – 12. évfolyam térítési díj köteles, mely mértékéről az 

intézményvezető a törvényi szabályozásnak megfelelően határozatot hoz. Az éves térítési díjat 

tanulmányi eredménytől függően:  

  4,51 felett   50% - kal 

  4,01 - 4,50   40 % - kal   

                                 3,51 – 4,01        30 % - kal csökkenteni kell. 
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Csökkenteni lehet a szociális helyzet alapján a térítési díjat szociális helyzet alapján. 

Amennyiben a tanuló családjában az 1 főre jutó havi nettó jövedelem a mindenkori 

nyugdíjminimumhoz viszonyítva 

  nem haladja meg azt  80 %- kal 

  meghaladja, de annak másfélszeresénél kisebb 50 %-kal 

  meghaladja, de nem több a kétszeresénél 25 %-kal csökken a 

térítési díj. 

 

A csökkentéshez szükséges dokumentumokat kötelező benyújtani a tanulmányi év 

megkezdése után az igazgatónak címzett kérvény és a szükséges kereseti igazolások 

beadásával. Minden csökkentő tényezőt figyelembe véve a maximális kedvezmény 80 % 

lehet. 

Mindkét félévben négy részletben fizethető a térítési díj. Az első részlet kötelező befizetési 

határideje mindkét évfolyamon az 1. sz. beszámoló időpontja. Aki nem fizeti be az első 

térítési díjat, beszámolóját nem kezdheti meg. A további részleteket a befizetéssel 

kapcsolatban a tanév rendje tartalmazza. A kérvények beadásának határideje október eleje. 

Amennyiben változás áll be a levelezős tanuló szociális helyzetében, a meghatározott 

dokumentumok beadásával a tanév folyamán módosítható a terítési díj mértéke. 

Vizsgaszabályzat 

1.Tanulmányok alatti vizsgák típusai: 

- különbözeti vizsga, 

- beszámoló, év végi vizsga, 

- osztályozó vizsga, 

- pótló vizsga, 

- javító vizsga. 

 

1.1 Különbözeti vizsga 

Különbözeti vizsgát kell tennie az év végi vagy több évfolyam érdemjegyeinek 

megállapítására annak a tanulónak, aki olyan iskolából, évfolyamról érkezett, ahol az iskolánk 

Szakmai Programja által előírt tantárgyat, tantárgyakat nem tanulta. A tanulóval történt 

egyeztetés alapján, a tanév során a kellő felkészülési idő biztosításával, határozatban kerül 
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kiírásra a különbözeti vizsga. A vizsgát a kiírásnak megfelelően az iskolavezetés által 

megbízott személy szervezi. A Knt. 60.§ (9) (a) pontja alapján a felnőttoktatásban a tanuló 

egyénileg készül fel a különbözeti vizsgára, ezzel kapcsolatban az iskolát sem feladat, sem 

felelősség nem terheli. 

A különbözeti vizsga minden tantárgy esetében írásban történik, kivéve az informatikát, ahol 

gyakorlati vizsga van. A különbözeti vizsga az adott tanév évfolyamának teljes követelményét 

kéri számon. 

A különbözeti vizsgán nyújtott teljesítmény alapján kerül megállapításra az érdemjegy. Az 

érdemjegy bekerül az enaplóba, a törzskönyvbe és a bizonyítványba. A záradékot az 

osztályfőnök és az igazgató írja alá. 

A különbözeti vizsga iratait 1 évig az iskola szokásrendszerének megfelelően tárolni kell. 

 

1.2 Beszámoló, év végi beszámoló vizsga 

Minden évfolyamon 2 évközi beszámoló és 1 év végi beszámoló vizsga kerül megszervezésre. 

A beszámolók és a vizsga pontos idejét az adott tanév levelező tagozatára vonatkozó tanév 

rendje tartalmazza, melyet az iskola a tanév elején a szokott módon nyilvánosságra hoz. A 

számonkérés formái pont tartalmazza tantárgyanként a számonkérés módját. A beszámoló 

írásbeli és szóbeli feladatait a szaktanár, oktató állítja össze. A feladatsorokat a 

tapasztalatoknak megfelelően minden évben módosítani kell. A sokszorosítás a szaktanár, 

oktató feladata. A beszámolóhoz szükséges anyagot, lepecsételt papírt az osztályfőnök juttatja 

el a szaktanárhoz, oktatóhoz. A beszámoló menetét, követelményeit a szaktanár, oktató 

ismerteti óráján. 

Ha a tanuló az első beszámolón neki felróható okból nem jelenik meg, tanulmányi 

jogviszonya megszűnik. 

Az érdemjegy a beszámolókon nyújtott teljesítmény alapján kerül megállapításra. 

Amennyiben a tanuló két elégtelen beszámoló eredménnyel rendelkezik, köteles az adott 

évfolyam teljes anyagából év végi beszámoló vizsgát tenni. 

Az érdemjegyeket a szaktanárok, oktatók jegyzik be a naplóba az adott időszaknak 

megfelelően. Az év végi beszámoló vizsga érdemjegye egyben az év végi érdemjegy is, 

melyet az év végi osztályozó értekezleten az adott tanévben a levelező tagozaton tanító 

oktatók, pedagógusok véglegesítik. 
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1.3 Osztályozó vizsga 

Osztályozó vizsga szervezhető a tanuló, kiskorú esetén a szülő vagy gondviselő által írásban, 

az intézmény vezetőjének címzett és benyújtott kérésre. Az osztályozó vizsga rendje megfelel 

az általános rendelkezések során leírt vizsgarenddel (vizsgaszabályzat 2. pont) 

Az a tanuló, aki az iskola két vagy több évfolyamra megállapított tanulmányi követelmények 

egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt történő teljesítésével kívánja teljesíteni az 

adott tanévet, osztályozó vizsga letételével teljesítheti az adott évfolyam követelményeit. A 

miniszteri rendelet 143. (11) – (14) bekezdése alapján a felnőttoktatásban összefüggő 

osztályozóvizsga rendje: 

- 2017. január 1-től kötelező a vizsgaszervező intézmény feladatellátási helye 

szerinti illetékes járási hivatal megbízottjának megfigyelőként történő részvétele 

kötelező. 

- Az intézmény vezetője a vizsga megkezdése előtt legalább 30 nappal a vizsgázói 

létszám, az évfolyamok feltüntetése, a vizsgabeosztás megküldése mellett a 

megyeszékhely szerinti járási hivataltól vizsgabiztos kirendelését kell kérnie. A 

vizsgabiztos megfigyelőként vesz részt az osztályozóvizsga előkészítésében és 

lebonyolításában. Észrevételeit jegyzőkönyvben rögzíti, melynek egyik példányát 

megküldi az intézménynek. A vizsgabizottság előkészítéséről, működéséről, 

iratairól a vizsgaszabályzat 2. pontja rendelkezik. 

 

1.4 Pótló évközi beszámoló, év végi beszámoló vizsga és pótló vizsga 

Pótló évközi beszámolót és év végi beszámoló vizsgát tehet az a tanuló, aki a beszámolóról, 

vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a megkezdett beszámolóról, 

vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. A tanulónak fel nem róható 

ok minden olyan, a beszámolón, vizsgán való részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek 

bekövetkezése nem vezethető vissza a tanuló szándékos vagy gondatlan magatartására. Az 

intézményvezető hozzájárulhat ahhoz, hogy az adott vizsganapon vagy a vizsgázó és az 

intézmény számára megszervezhető legközelebbi időpontban a tanuló és az intézmény 

számára megszervezhető legközelebbi időpontban a tanuló pótló beszámolót, pótló beszámoló 

vizsgát tegyen, ha ennek feltételei megteremthetők. A tanuló kérésére a beszámoló, a 

beszámoló vizsga megszakításáig a vizsgakérdésekre adott válaszait értékelni kell. A pótló 
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beszámoló, a beszámoló vizsga annak a vizsgának az előírásai alapján zajlik, amely általa 

pótlásra kerül. 

 

1.5 Javító vizsga 

A tanév rendje szerint meghatározott időszakban a szokott módon megjelentetett javítóvizsgát 

tehet az a tanuló, aki a tanév végén legfeljebb három tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, 

az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésett, távol 

maradt, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozott. A javító vizsga annak a vizsgának az 

előírásai alapján zajlik, amely általa javításra kerül. A vizsgán szerzett érdemjegyeket a tanuló 

törzslapjára és bizonyítványába is be kell vezetni. A záradékot az osztályfőnök és az 

intézmény vezetője írja alá. 

 

2. Általános szabályok 

A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. 

2.1 A vizsgák előkészítése 

A vizsgabizottság munkáját és magát a vizsgát a levelező munkaközösség vezető készíti elő. 

2.2 A vizsgabizottságok 

A tanulmányok alatti vizsga vizsgabizottságának elnökét és tagjait a levelező 

munkaközösség-vezető jelöli ki. A vizsgabizottság legalább három tagból áll. Amennyiben az 

intézményben foglalkoztatottak végzettsége, szakképzettsége alapján erre lehetőség van, a 

vizsgabizottságba legalább két olyan oktatót kell jelölni, aki jogosult az adott tantárgy 

tanítására.  

2.3 A vizsga iratai 

A különbözeti, tanulmányi idő megrövidítésére irányuló osztályozó vizsgák, valamint javító 

vizsgák során az iskolai Iratkezelési Szabályzatban előírt dokumentumokat használjuk. 

2.4 A számonkérés formái 

 

évfolyam vizsgatípus írásbeli szóbeli gyakorlati 

  Magyar irodalom   
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9-11. 

évfolyam 

 

 

 

beszámoló, év 

végi beszámoló 

vizsga, 

különbözeti 

vizsga, 

javítóvizsga 

Anyanyelv, 

kommunikáció 

Idegen nyelv 

Matematika* 

Történelem 

Földrajz 

Fizika 

Biológia 

Kémia 

Művészetek 

Etika 

 

 

 

 

csak elégtelen 

osztályzat esetén 

 

Informatika 

 

 

12. 

évfolyam 

 

 

beszámoló, év 

végi beszámoló 

vizsga, 

különbözeti 

vizsga, 

javítóvizsga 

Magyar irodalom 

Anyanyelv, 

kommunikáció 

Matematika* 

Történelem 

Idegen nyelv 

Fizika 

Művészetek 

Érettségi előkészítő 

tárgy** 

Magyar nyelv és 

irodalom 

Matematika* 

Történelem 

Idegen nyelv 

Fizika 

Művészetek 

Érettségi 

előkészítő tárgy** 

 

 

Informatika 

 tanulmányok 

rövidítésére 

irányuló 

osztályozó 

vizsga 

az adott évfolyamra 

vonatkozó összes 

tantárgy esetében 

  

 

Informatika 

 

*Matematika tantárgyból tanév végén sikertelen írásbeli beszámoló esetén szóbeli beszámoló 

lehetősége biztosított. 
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** Az adott tanév rendje tartalmazza az érettségi felkészítő tantárgyak megnevezését, mely a 

szabadon tervezhető órakereten belül valósul meg. 

 

2.5 A vizsgák időkeretei 

Az írásbeli számonkérés kerete: 

 Minden tantárgy esetén: 40 perc. 

A szóbeli számonkérés időkerete: 

 Az idegen nyelv kivételével minden tantárgy esetében 30 perc felkészülési idő áll a 

tanuló rendelkezésére. A vizsga akkor érvényes, ha a tanuló tételt húzott és a vizsgáztató 

asztalánál megkezdte feleletét. A szóbeli felelet maximális időkerete 15 perc. 

 

2.6 A vizsga menete 

Írásbeli, gyakorlati vizsga 

Egy nap egy vizsgázó maximum 3 tantárgyból tehet írásbeli vagy gyakorlati vizsgát. A 

levelező munkaközösség vezető az írásbeli és gyakorlati vizsga folyamán készített 

jegyzőkönyveket és a feladatlapokata kidolgozási idő lejártával átveszi a vizsgáztató 

oktatóktól, pedagógusoktól. A jegyzőkönyveket aláírásával – az időpont feltüntetésével- 

lezárja, és a vizsgairatokhoz mellékeli. 

Az írásbeli dolgozatokat a vizsgáztató oktató, pedagógus a vizsgát követő 5 munkanapon 

belül kijavítja.  

A tanulók a kijavított dolgozatokat a javítási idő lejártát követően, a munkaközösség vezető 

által kijelölt időpontokban tekinthetik meg. 

Szóbeli vizsga 

Egy nap egy vizsgázó maximum 3 tantárgyból tehet szóbeli vizsgát. A vizsgateremben 

maximum 6 tanuló lehet bent egyszerre. Az utolsó előtti felelő köteles megvárni, amíg az 

utolsó vizsgázó elmondja a feleletét. 

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

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

vizsgáztatása érkezési sorrendben történik. 
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A szóbeli vizsgán a vizsgázó tantárgyanként húz tételt vagy kifejtendő feladatot, és – 

amennyiben szükséges – kap a tétel kifejtéséhez szükséges segédeszközt. A segédeszközök 

listája megfelel az érettségi vizsgaszabályzatban rögzített segédeszközök listájával. Az egyes 

tantárgyak szóbeli vizsgáihoz szükséges segédeszközökről a vizsgáztató oktató, tanár 

gondoskodik. 

Minden vizsgázónak tantárgyanként legalább harminc perc felkészülési időt kell biztosítani a 

szóbeli feleletet megelőzően. Ez alól csak az idegen nyelv tantárgyak képeznek kivételt, mert 

azok esetében a szóbeli feleletet felkészülési idő nélkül, a tételhúzást követően azonnal meg 

kell kezdeni. A felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet készíthet, de gondolatait szabad 

előadásban kell elmondania. Egy-egy tantárgyból egy vizsgázó esetében a feleltetés 

időtartama tizenöt percnél nem lehet több. 

A vizsgázók a vizsgateremben egymással nem beszélgethetnek, egymást nem segíthetik. A 

tételben szereplő kérdések megoldásának sorrendjét a vizsgázó határozza meg. A vizsgázó 

segítség nélkül, önállóan felel, de ha önálló feleletét önhibájából nem tudja folytatni vagy a 

vizsgatétel kifejtése során súlyos tárgyi, logikai hibát vét, a vizsgabizottság tagjaitól segítséget 

kaphat. A vizsgázó a tétel kifejtése során akkor szakítható félbe, ha súlyos tárgyi, logikai hibát 

vétett, vagy a rendelkezésre álló idő eltelt. Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagában teljes 

tájékozatlanságot árul el egy alkalommal póttételt húzhat.  

2.7 Érdemjegyek kialakítása 

A különbözeti, tanulmányi idő megrövidítésére irányuló osztályozó vizsgák, valamint javító 

vizsgák során csak a vizsgán nyújtott teljesítményt értékeljük. Az évközi és év végi 

beszámolókon nyújtott teljesítmény és egyéb kiadott feladatok, projektek alapján kerül 

megállapításra az év végi érdemjegy. 

Amennyiben a vizsga írásbeli és szóbeli részből tevődik össze, abban az esetben az érettségi 

szabályzatnak megfelelően kell értékelni, majd az osztályzatra átváltva ezt beszámítani az 

összesített eredménybe. 

A vizsgaeredmények kihirdetése csak azok rögzítése, a vizsgabizottság döntése vagy az 

osztályozó értekezlet döntése után lehetséges. 
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7. KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 
 

 

 

A KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 

„A nevelés művészete egyszerűen körülírható: a felnövekvő 

fiatalnak meg kell tapasztalnia – tanulnia, hogyan él a felnőtt ember, 

hogyan imádkozik, hogyan dolgozik, hogyan alakítja életét, hogyan 

vállal felelősséget, hogyan szomorkodik és örvend, hogyan ünnepel, 

hogyan viseli el csalódását.” (Basil Hume: Gott suchen) 

1. BEVEZETÉS 

Az alapprogram kijelöli a kollégiumi szakmai tevékenység fő területeit, a szakmai fejlesztés 

irányait. Az alapprogram a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 

szóló kormányrendelet kiemelt fejlesztési feladataihoz illeszkedve, azokat érvényesítve 

elősegíti a tanulók sokoldalú fejlesztését, nevelését, oktatását. Tartalmi útmutatást ad a 

kollégiumok pedagógiai programjának, de egyidejűleg tág teret enged a szakmai 

önállóságuknak. Az alapprogram NAT feladataihoz igazodva határozza meg a kollégium 

nevelési céljait, feladatait, működését, szervezettségét, elvárásokat. Egyben 

minőségfejlesztési szabályzó dokumentum is az abban meghatározott célokhoz a 

kollégiumoknak hozzá kell igazítani a minőségfejlesztési programjaikat. A Kollégiumi 

nevelés országos alapprogramja általános értékekre hazai és európai értékekre, kollégiumi 

hagyományokra, tapasztalatokra épít, amelyek megalapozták a jelenlegi magyarországi 

kollégiumi nevelést. Elsősorban a humanista, nemzeti, közösségi értékekre, a tudás- és kultúra 

közvetítésében, a tehetséges tanulók kiválasztásában, az esélyegyenlőség megteremtésében, a 

hátránykompenzációban elért eddigi eredményekre.  

 

2. A KOLLÉGIUM TÁRSADALMI SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE  

A kollégium szellemi és fizikai környezetével, értékközvetítésével kulturális és mentális 

hátrányokat pótol, ezzel versenyképessé teheti az igénybe vevő fiatalokat. Egyre gyakrabban 

kerülnek be a kollégiumba közelről beutazó gyerekek a rossz családi körülmények miatt. Az 

intézményrendszer, mint háttér csökkenti a tudástávolságot a települések között. A kollégiumi 

nevelés tehát prevenciós hatású. Ma, amikor annyit beszélünk az esélyegyenlőség és a 

társadalmi felzárkóztatás követelményeiről, a kistelepülések hátrányos helyzetű tanulóinak 
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jobb felkészítéséről, a talán legkisebb társadalmi áldozatot, befektetést igénylő 

tehetségmentésről és hasznosításról, akkor ebben az oktatásügy egyik leghatékonyabb és 

hosszú távon stabil intézménye a kollégium. A kollégiumoknak abban van szerepük, hogy a 

kistelepüléseken élők és szociálisan hátrányos helyzetűek esélyeit növeljék a tudáshoz 

jutásban, segítséget nyújtsanak a tanulóknak az iskolai feladatok teljesítésében, pozitív 

irányban befolyásolják szociális (közösségi, együttélési) készségeiket, értékrendjüket és az 

együttélés során adódó konfliktusok megoldására alkalmazott eljárásaikat.  

 A kollégium a közoktatási rendszer szakmailag önálló intézménye. 

 Megteremti a megfelelő feltételeket azon tanulók számára, akiknek lakóhelyén nincs 

tanulási lehetőség. 

 Biztosítja a szabad iskolaválasztáshoz való jog érvényesülését. 

 Együttműködik az érdekelt iskolákkal, figyelembe véve azok pedagógiai célkitűzéseit. 

 Tevékenysége során kiegészíti a családi és iskolai nevelést, egyben szociális ellátást, 

biztonságot és érzelmi védettséget nyújt. 

 A megfelelő pedagógiai környezet biztosításával elősegíti a társadalmi szerepek 

tanulását, a diákok önszerveződése során kialakuló "mikro-társadalomban" a 

közösségi együttélés, az önkormányzó képesség, a döntés és felelősség, a 

konfliktuskezelés demokratikus technikáinak megismerését, gyakorlását. 

 Sajátos támogatást nyújt a sikeres társadalmi beilleszkedéshez. 

 Kiemelt társadalompolitikai szerepe és feladata, hogy a tanulók számára biztosítja a 

minőségi tudáshoz történő hozzáférést, jelentősége van az esélyteremtés és a 

társadalmi mobilitás elősegítésében. 

 Segíti a tanulókat a hátrányok leküzdésében, esélyeket teremt, biztosítja az integrációt.  
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3. AZ INTÉZMÉNY KÜLDETÉSE, JÖVŐKÉPE 

 

3.1. A kollégium küldetés nyilatkozata 

A kollégium a város sajátos, önálló arculatú intézménye, három középiskola (fiú, lány) tanulói 

számára biztosítja a továbbtanulás feltételrendszerét. Valódi értékeket közvetítünk, korszerű 

szolgáltatást nyújtunk. Intézményünk integrálja a múlt megőrzendő értékeit és a mai 

információ robbanás világában élő ifjúság szükségleteit, igényeit. A Pedagógiai program 

összhangban van a Köznevelési Törvénnyel és a Kollégiumi Nevelés Országos 

Alapprogramjával. Tevékenységrendszerünket a tanulói, szülői elvárásokkal összehangolva 

alakítottuk ki. Célunk, hogy intézményünk, mint élettér, a tanulók cselekvő részvételével 

biztosítsa azok testi, lelki, szellemi és szociális fejlődését. Alapvető feladatunk, hogy a diákok 

megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek elengedhetetlenek a változásokhoz 

való rugalmas alkalmazkodáshoz, a társadalmi beilleszkedéshez és a munkához. 

 

3.2. A kollégium jövőképe 

Biztonságos, nyugodt, derűs légkörű otthont kívánunk teremteni, amelyben a kollégisták 

sokoldalú személyiségének kibontakoztatása biztosított:  

 rend, fegyelem van  

 egyértelmű szabályok irányítják a kollégium életét, amelyek rugalmasan igazodnak a 

tanulói összetétel változásaihoz  

 világos célokkal és tervekkel rendelkezünk  

 alkotó közösségi élet folyik  

 a pedagógusok elkötelezett hívei a nevelésnek  

 a nevelőtestület jól együttműködő csapat  

 a jó tanulási feltételek és a tehetség kibontakoztatásához szükséges feltételek adottak  

 gazdag szabadidős programkínálatot biztosítunk  

A kapcsolódó iskolákkal egyenrangú, partneri viszony kialakítására törekszünk, melyben a 

közös célok határozzák meg az együttműködést.  
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4. A KOLLÉGIUM MŰKÖDÉSE 

 

4.1. Helyzetelemzés 

Sátoraljaújhely és vonzáskörzetének bemutatása 

Sátoraljaújhely közel 15.000 fős népességgel rendelkező város, hazánk északi részén 

helyezkedik el, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. A település a Zempléni hegység lábánál 

fekszik. A város és környéke az ország apró- és törpefalvas vidékei közé sorolható. 

Statisztikai adatok alapján azon falvakban nő a lakosság száma, ahol a magukat romának 

valló népesség százalékos aránya magasabb. A perifériájára szorult aprófalvas 

kistelepüléseken a lakosság jellemzően alacsony iskolázottságú, szociális helyzetük rendkívül 

kedvezőtlen. A kollégium vonzáskörzetéhez tartozó Hegyköz, Bodrogköz a kirekesztődés 

szempontjából az ország egyik legrosszabb helyzetű régiója.  

Ennek oka: 

  alacsony foglalkoztatottság, magas munkanélküliség 

  országos átlagtól magasabb az aránya a tartós munkanélkülieknek  

 országos átlag alatti keresetek  

 időskorú népesség növekvő száma  

 népességfogyás  

 alacsony iskolázottsági szint  

 az átlagosnál magasabb a munkaerőpiacról kiszorult, egészségi állapotuk, életmódjuk miatt 

veszélyeztetettek száma és aránya 

Népesség  

Sátoraljaújhelyben a népesség fogyása és az elöregedés folyamata jellemző. Az elvándorlás 

jelen van a város és vonzáskörzetének életében. A képzett munkaképes korosztály a városból 

külföldre vagy a fővárosba költözik, illetve álláslehetőségek hiányában elsősorban a fiatalok, 

és a képzettebb munkavállalók elköltöznek. Ennek következtében Sátoraljaújhely és a 

környék településeinek a népessége elöregszik és emiatt torzul a lakosság korszerkezete is. A 
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roma lakosság számára legnehezebben leküzdhető hátrány többek közt a velük szembeni 

előítélet. A körükben jelentkező magas és tartós munkanélküliség, aluliskolázottság az egyik 

legkomolyabb probléma. 

Jelenleg Sátoraljaújhely és térségének gazdasága egyoldalú, népességmegtartó képessége 

alacsony. A fejlődés gátját jelentik továbbá az infrastruktúra hiányosságai, valamint a jól 

képzett szakemberek hiánya. A város, a térség fejlődése szempontjából alapvető fontosságú a 

népességmegtartó erő növelése, amelyhez a gazdaság fejlesztése mellett az 

életkörülményekben, szociális ellátásban megnyilvánuló különbségek mérséklése, a 

hiányosságok kiküszöbölése is elengedhetetlen. Ehhez szükséges a hátrányos helyzetű 

csoportok integrálása a helyi társadalomba. Ennek eszközei lehetnek a roma társadalom 

számára a közösségépítés, társadalmi szerepvállalásuk növelése, képzésük biztosítása. Az 

iskolai tanulmányaikat megszakító és szakképzetlen romák számára az elsődleges 

munkaerőpiac alig kínál kereső foglalkozást, és az alkalmi munkavállalás területén is 

hátrányban vannak. Jellemző az általános szegénység, a nagy család és az alacsony 

képzettség, perifériára szorulás. 

 

 

Oktatás  

Sátoraljaújhely a település hierarchiában betöltött szerepének megfelelő oktatási feladatokat 

lát el, mind alap- mind középfokú oktatás tekintetében.  

A városban 4 középiskola található: 

 V. István Katolikus Szakgimnázium Gimnázium, Árpádházi Szent Margit Általános 

Iskola, Óvoda 

 Kossuth Lajos Gimnázium Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény 

 Szerencsi SZC Sátorújhelyi Trefort Ágoston Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

 Georgikon Görögkatolikus Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium 

Szakközépiskola és Kollégium, 

melyek közül a mi iskolánknak (GEORGIKON Gk.MÉSZSZK) van kollégiuma, a Kossuth 

Lajos Gimnázium tanulóit pedig  a Piarista Kollégium veszi fel. A szabad kollégiumválasztás 
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következtében a másik (Piarista) kollégiumban is vannak néhányan a mi diákjaink közül, ami 

versenyhelyzetet jelent. 

Georgikon Görögkatolikus Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium 

Szakközépiskola és Kollégium bemutatása  

Az iskola rövid története 

Az iskola elődje a Tarcali Magyar Vincellérképezde, amelyet 1872-ben alapítottak. 1912-től 

Magyar Királyi Szőlészeti és Borászati Szakiskolaként működik. 1953-ban Tarcalról 

Sátoraljaújhelybe a Szent Imre Kollégiumba költöztetik az iskolát. Sátoraljaújhelyben 1954 

óta működött a II. Rákóczi Ferenc Élelmiszeripari Szakközép Iskola, amivel 1971-ben 

összevonták a szőlészeti és borászati szakközépiskolát. Ekkor az iskola új neve 

Mezőgazdasági Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola lett. 1998-ban az iskola neve ismét 

megváltozott Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola, 

Szakmunkásképző és Kollégium néven működött tovább. A következő változás iskolánk 

életében 2009-ben következett be, amikor Sátoraljaújhely három középiskoláját összevonták, 

így lettünk a Kossuth Lajos Gimnázium és Szakközépiskola egyik tagiskolája. 2010-ben a 

csökkenő tanulói létszám következtében a velünk közös fenntartásban lévő önálló Zója 

Középiskolai Kollégiumot is hozzánk csatolták. 2011-ben az iskola a Földművelésügyi 

Minisztériumhoz került, a kollégium azonban nem, így öt éven át úgy működtünk, hogy 

valójában nem volt fenntartónk. A KLIK, ahová a gimnázium is tartozott csak a működési 

feladatait látta el a kollégiumnak. Ez az állapot akkor változott meg, amikor a Miskolci 

Egyházmegye Görögkatolikus Püspöki Hivatala az iskolát a kollégiummal együtt átvette. A 

2016/17-es tanévet már eszerint kezdtük meg és az iskolánk ekkor kapta a Georgikon 

Görögkatolikus Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és 

Kollégium nevet. 

4.2. Nevelőtestület 

A nevelés folyamatában és a feltételrendszer biztosításában az intézmény minden dolgozója 

fontos szerepet tölt be, de kulcsszerepük a nevelőtanároknak van. A nevelőtestület optimális a 

feladatatok elvégzéséhez. Jellemző a stabilitás, a többéves szakmai tapasztalat, a jól 

szervezett, nyugodt, lelkiismeretes, pontos munkavégzés. Minden pedagógus nevelőtanári 

feladatán túl egyéb kvalifikációval is rendelkezik, ami színesíti munkáját. Számos pályázat 

eredményes megírása is jelentős ismeretbővítést jelent. Nevelési elveinket, 
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alapkövetelményeinket, értékelőminősítő rendszerünket a megváltozott tanulói összetételhez 

kell igazítanunk. A kollégium élén a kollégiumvezető áll vezetői státuszban. Feladatait 

munkaköri leírása és az érvényes jogszabályok határozzák meg. A kollégium nevelő testület 

munkáját a gazdasági csoport, és a gondnok irányítása alá tartozó karbantartók és takarítók 

segítik.  

A nevelő tanárok a munkaköri leírásukban foglaltak szerint a kollégiumvezető irányításával 

végzik a munkájukat. Kötelező óraszám, 30 óra. Egyéb feladatokkal - intézményi 

dokumentumok vezetése gyermekvédelmi feladatok, fejlesztő eszközök késztése  - 

megbízhatók 32 óráig. A munkájukat heti ciklusban elkészített beosztás szerint végzik.  

A pedagógus életpálya modell rendszeres önképzést és szakmai megújulást vár a tanároktól. 

Az információáramlás megfelelő az iskola igazgatója és a kollégiumvezető között, a 

kollégiumvezető tagja az iskolavezetésnek.  A kollégiumvezető és a nevelő tanárok, valamint 

a nevelő tanárok közötti együttműködés alapja az egymásközti jó kommunikáció, napi 

kapcsolattartás, segítségnyújtás, esetmegbeszélés, közös döntés előkészítések. A nevelő 

testület tapasztaltabb tagjai szívesen segítenek a fiatalabb, kevésbé tapasztalt, kevesebb 

megoldási képesség birtokában lévő kollégáknak. A kollégiumvezető végzettségénél fogva 

szakmai feladatokat is ellát, így figyelemmel kísérheti a kollégisták iskolai előmenetelét, 

sikereit, kudarcait. A tanítási időben és a kollégiumi ellátás során személyes problémák 

megoldásában segítséget nyújt, hiszen a gyermekvédelmi jelző rendszer tagjaival napi 

kapcsolatban áll. A nevelő tanárok végzettsége, egyéni érdeklődése hasznosul kollégiumi 

szinten, hozzájárulva a gyerekek személyiségfejlődéséhez.  

A csoportvezető nevelőtanár: 

 szorosan együtt működik az összes oktatási intézményből érkező kollégista 

osztályfőnökeivel, tanáraival 

 rendszeres önképzéssel, szervezett továbbképzéssel korszerű szakmai ismeretekkel 

rendelkezik 

 képes a nevelési folyamat megtervezésére, megszervezésére, irányítására, 

ellenőrzésére, értékelésére, jártas a különböző pedagógiai eljárások, módszerek 

alkalmazásában 

 egyéniségével, megjelenésével, felkészültségével, műveltségével, életmódjával 

követendő példaként szolgálhat a kollégista számára 
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 megfelelő empátiával, tanulók iránti tiszteletet, bizalmat, szeretetet helyezi 

előtérbe 

 diákokkal őszinte bizalmi kapcsolatot alakít ki 

 eredményes konfliktuskezelésre képes 

 együtt működik a tanulók közösségeivel, intézményekkel, szülőkkel, 

önkormányzatokkal és tanulók nevelésében érintett partnerekkel 

A kollégiumi nevelőtanár munkáját, tevékenységét a tudás, az igazságosság, a rend, a 

szabadság, a méltányosság, a szolidaritás erkölcsi és szellemi értékei, az egyenlő bánásmód, 

valamint az egészséges életmódra és a fenntartható fejlődésre való nevelés határozzák meg.  

A kollégiumi nevelőtestület 6 főből áll, ebből 5 fő nevelőtanár, 1 fő kollégiumvezető. A 

nevelőtanárok közül 4 fő csoportvezetői feladatokat is ellát, az egyik csoportvezető a 

munkaközösség vezetői  feladatokat is vállalta. A 2013. szeptember 1-én életbe lépő 

pedagógus előmeneteli rendszer alapján nevelőtestületünkben jelenleg 4-en pedagógus II., 2-

en pedig pedagógus I. fokozatba vannak besorolva. 

4.3. Tanulóközösség 

A tanulók lehetőséget kapnak középiskolai tanulmányaik folytatásához. 

Személyiségfejlesztésük mellett ismereteket szereznek a társas együttélés szabályairól, a 

közösen végzett munka öröméről. Siker- és teljesítménymotiválttá válnak, hiszen a 

közösségben megszerezhető és elfoglalható szerepek, státuszok személyiségfejlődésük és 

teljesítményük révén elérhetőek lesznek. 

4.4. A kollégium adottságai, tárgyi feltételek 

Iskolánk kollégiuma önálló épületben, két épületrészben működik. Külön épület részben 

vannak elhelyezve a lányok és a fiúk. A kollégium meglévő tárgyi környezetét fokozottan 

óvjuk, s tanulóinkat is módszeresen neveljük a rendre, tisztaságra és az értékek megóvására. 

Felelősök: kollégiumi nevelőtanárok. A kollégisták a tanév során programjaik megtartásához 

igénybe veszik az iskola egyéb helyiségeit is, pl.: tornacsarnok, könyvtár, számítástechnika-

terem stb. A kollégium épületei fenntartói pályázatnak köszönhetően megújultak, a működés 

tárgyi feltételei biztosítottak, de sok eszköz elavult, elhasználódott vagy megrongálódott, 

melyeknek a cseréje folyamatosan történik. A kollégisták egy épületben vannak elhelyezve, 
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melyek az iskola területén található, s így ideálisak abból a szempontból, hogy a tanulóknak 

kevés időt kell az iskolai bejárásra fordítaniuk. Ideálisak a környezetük miatt is. Ápolt kert és 

sportpálya teszi hangulatossá a zárt udvarban elhelyezkedő épületet. Mivel a lakószobák távol 

vannak az utcai forgalomtól, a tanulók szilenciumi és éjszakai nyugalmát nem zavarják a 

külső zajok. A kollégium működési feltételei biztosítottak. A kollégium épületében található 

könyvtár, kápolna, számítógépes szoba, teakonyha, kondi terem. Szilenciumtermek és 

közösségi terek segítik az intézmény oktató-nevelő munkáját. Az épület tárgyi felszereltsége, 

belső esztétikája átlagos színvonalú. 

4.5. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges, a nevelő oktató munkát segítő 

eszközök, felszerelések jegyzéke  

A kollégiumi nevelő- oktató munkához szükséges eszközök különböző minőségben 

biztosítottak. Az eszközök és felszerelések használatát a házirend szabályozza. 

5. A KOLLÉGIUM KAPCSOLATRENDSZERE 

5.1. Kapcsolat a szülőkkel  

A szülők viszonya a kollégiumhoz igen sokszínű képet mutat. A kollégisták szülei között 

nagyon sok a komoly szociális hátránnyal rendelkező. Legtöbbjének gondot okoz az étkezési 

térítési díj kifizetése. A gyerekek felszerelésének, ruházatának biztosítása csak a kollégium 

dolgozói és külső segítők által lehetséges. Nincs a hét végén rendes étel otthon és meleg lakás. 

Sok helyen hiányzik a szülői szeretet, ragaszkodás is. Ez a szülői réteg tőlünk vár szinte 

minden segítséget.  

A szülők jelentős része munkanélküli vagy alkalmi munkából tartja fenn családját emellett 

jelentős az aluliskolázottak száma.  

A középiskolások szülei otthonos elhelyezést, szigorú, de elfogadható házirendet, 

szeretetteljes légkört, jó tanulási feltételek biztosítását, szervezett szabadidős programokat, 

korszerűbb tanulási eszközök biztosítását kéri a kollégiumtól. A kollégiumi tanártól elvárják, 

hogy tudjon a gyerekekkel bánni, kiegyensúlyozott, nyugodt személyiség legyen, a 

gyermekek munkáját tárgyilagosan ítélje, következetes és magas követelményeket támasztó, 

nagy empátiás képességgel rendelkező, szakmailag felkészült legyen.  

Összességében a szülők azt várják el a kollégiumtól, hogy a gyermekük a kor színvonalának 

megfelelő ellátásban részesüljön, a nevelőtanárok jó kapcsolatot építsenek ki a diákokkal, 
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kísérjék figyelemmel a fejlődésüket, és maximálisan segítsék az iskolai tanulmányaik sikeres 

befejezését.  

A szülőkkel való kapcsolattartás formái:  

 Alkalmi, spontán vagy szervezett érintkezések (levelezés, telefon stb.).  

 Egyéni fogadóórák.  

 Közös iskolai, kollégiumi fogadóórák.  

 Szülői értekezlet évkezdéskor.  

 Szülői részvétel kollégiumi rendezvényeken.  

 Gyerek érkezése, távozása alkalmával.  

5.2. Kapcsolat az iskolákkal 

A nevelés folyamatában a kollégium fontos partnere az iskola. Tevékenységével erősíti az 

iskolai nevelő- oktató munkát, más jellegű élményekkel gazdagítja a diákokat. Az iskolákkal 

való kapcsolatunkat meghatározza az iskolai ismeretek kiegészítése, bővítése, a tanulási 

feltételek biztosítása. A tanulásban való segítés egyik alapvető feltétele az iskolákkal, illetve a 

szaktanárokkal való együttműködés. A kollégium a nevelés minden területén kapcsolódik az 

iskolai neveléshez. 

Kapcsolattartás szintjei:  

 Osztályfőnöki, szaktanári szinten a nevelőtanárok, szakmai munkaközösség-vezetők. 

 Ifjúságvédelmi szinten az ifjúságvédelmi felelős és a csoportnevelő.  

 Diák-önkormányzati szinten a segítő tanár, diák-önkormányzati felelős.  

Kapcsolattartás formái:  

 Személyes találkozás.  

 Nevelőtestületi, egyéb értekezletek.  

 Kollégiumi és iskolai rendezvények.  

 Óraadó tanári munka.  

5.3. Kapcsolatok intézményekkel, szervezetekkel 

A kollégiumot a külső kapcsolatokban a kollégiumvezető képviseli. A tanulók 

veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetésében az intézmény közreműködik a 

családsegítő szolgálattal, ill. a gyermekvédelmi feladatokat ellátó más személyekkel, 
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intézményekkel, hatóságokkal. A tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén a kollégium 

felveszi a kapcsolatot a lakóhely szerinti települési önkormányzattal. Az intézmény 

kapcsolatot tart fenn a tanuló érdekében az iskola egészségügyi ellátását biztosító 

egészségügyi szolgáltatóval, a városi háziorvosi szolgálattal. A kollégium intézményvezetője, 

nevelőtestülete, diákönkormányzata törekszik más kollégiumokkal való tartós kapcsolat 

kialakítására. 

 

6. A KOLLÉGIUMI NEVELÉS  

6.1. A kollégiumi nevelés célja és alapelvei 

A kollégium sajátos eszközeinek és módszereinek felhasználásával elősegíti a tanulók 

szocializációját, kiegyensúlyozott és egészséges fejlődését, a sikeres életpályára való 

felkészítésének segítését, személyiségük fejlesztését.  

A kollégiumi nevelés főbb alapelvei: 

 a gyermekeket megillető jogok érvényesítése;  

 demokratikus, humanista elvek alkalmazása; 

 az alapvető erkölcsi normák és követelmények betartása; 

  az egyéni és életkori sajátosságok figyelembevétele; 

 építés a tanulók öntevékenységére, önszerveződő képességére; - a szülőkkel és a 

kapcsolódó iskolákkal való konstruktív együttműködés; 

 az eltérő szokásrendszerrel, iskola előképzettséggel rendelkező tanulók közötti 

különbségek kezelése, mérséklése; 

 kulturált, ösztönző környezet kialakítása, biztonságos feltételek nyújtása, gazdag 

szabadidős tevékenységkínálat biztosítása;  

 az integrált nevelés megvalósítása; 

  tevékenységközpontú, segítő pedagógia alkalmazása; - nemzeti hagyományok, 

nemzeti azonosságtudat, az etnikai kissebségi azonosságtudat tiszteletben tartása, 

ápolása.  

 

6.1.1. A tanulók életrendje, tanulása, szabadideje szervezésének pedagógiai elvei 
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A kollégium – igazodva a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekhez – a nevelési folyamat 

során a tanulói tevékenységeket – annak céljától, jellegétől függően – kollégiumi programok, 

csoportos és egyéni foglalkozások keretében szervezi, az intézményi szervezet működéséhez 

pedagógiai irányítást, illetve támogatást biztosít. Külön figyelmet fordít a nemzeti és etnikai 

sajátosságokra és a sajátos nevelési igényű tanulók egyéni szükségleteire. A kollégium a 

foglalkozások formáját és tartalmát úgy határozza meg, hogy azok hozzájáruljanak a tanulók 

erkölcsi gyarapodásához, személyiségének gazdagodásához, kompetenciáik fejlesztéséhez, a 

közösség fejlődéséhez. 

A tanulók életrendjét a Kollégium Házirendje részletesen szabályozza. A tanulók életkorának 

megfelelően, a többféle iskolatípushoz, eltérő tanulóidőkhöz, a gyermekek igényeit 

figyelembe véve, differenciáltan van kialakítva. Kollégiumunkban elsődleges a tanulás, a 

tanulmányi munka, ezen felül a tanulást bővítő, sport, egyéb szabadidős programok széles 

spektrumából választhatnak a diákok. A diákok heterogén összetételéből adódó eltérő 

igényeket figyelembe véve fontosnak tartjuk, hogy a csendes, nyugodt pihenés feltétele is 

biztosítva legyen. A kollégium – belső életének szabályozása során – biztosítja a diákok 

optimális testi-lelki fejlődésének feltételeit, beleértve a rendszeres és egészséges étkezést, a 

tisztálkodást, az előírásoknak megfelelő egészségügyi ellátást. Figyelembe veszi a speciális 

tanulói, szülői és iskolai igényeket, valamint az intézményi hagyományokat, szokásokat is. A 

tanulók napi életének kereteit úgy szervezi, hogy az egyes tevékenységek belső arányai – a 

jogszabályi keretek között – a tanulók egyéni és életkori sajátosságaihoz igazodjanak. A 

kollégiumi élet megszervezésében jelentős szerepet tölt be a kollégium diákönkormányzata. A 

kollégiumnak biztosítani kell, hogy a diákok választott tisztségviselőik révén részt vehessenek 

a tanulóközösségek mindennapi életével kapcsolatos célok kijelölésében, a feladatok 

végrehajtásában, valamint az elért eredmények értékelésében.  

A tanulás pedagógiai elvei  

A kollégium a tevékenysége során megteremti a feltételeket az iskolai tanulmányok sikeres 

folytatásához. A kollégium lehetőséget biztosít az ismeretszerzés, a megismerési és 

gondolkodási képességek fejlesztésére, valamint arra, hogy a tanulók megismerjék és 

elsajátítsák a helyes tanulási módszereket. Ezzel fejleszti a kreativitást, erősíti a tanulási 

motívumokat, az érdeklődés, a megismerés és a felfedezés vágyát. Tudásközvetítés – 

tanuláskövetés – számonkérés – visszajelzés – korrekció a haladás sorrendje, változatos 

munkaformákat alkalmazunk, pozitív tanulási környezetet alakítunk ki, ahol minden tanuló 
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hibázhat. Fontos, hogy a tanulók elsajátítsák az információkeresés különböző formáit. A 

tankönyvalapú oktatást IKT eszközhasználat egészíti ki. A kollégiumnak fontos szerepe van a 

Nat.-ban meghatározott kulcskompetenciák erősítésében. A tanulás a Nat. követelményeit 

alapul véve valósul meg. Törekszünk a tanulási kudarcok okainak feltárására, azok 

kezelésére, a jó teljesítményhez szükséges helyes énkép, a pozitív önértékelés kialakítására. 

Gondot fordítunk arra, hogy az ismeretek elsajátítása közben a tanulásra belső igény ébredjen 

a tanulókban, mindennapi életük részévé váljon a tanulás. Kommunikáljuk az élethosszig tartó 

tanulás szükségszerűségét, a megújulásra való képesség fontosságát.  

Szilencium – a napi felkészülés szervezése, kikérdezés, ellenőrzés, segítségnyújtás, rendszeres 

iskolai felkészülést biztosító egyéni és csoportos foglalkozás.  

Felzárkóztatás - hiányosságok pótlása a hátrányokkal küzdő tanulók felzárkóztatása céljából: 

diákok kérésére, iskolai visszajelzésen, tanulókörön tapasztaltak alapján, egyéni, vagy 

kiscsoportos differenciált foglalkozás. 

Tehetséggondozás - a kiemelkedő képességű tanulók egyéni programjának figyelembe 

vételével, a tananyag gazdagításával, a szakkörök által, a tehetséges tanulók versenyeken 

indításával, a kollégiumi rendezvényeken: fellépéssel, szerepléssel valósul meg. Érettségi 

vizsgára, egyéb vizsgára való felkészítés által. A felzárkóztató, tehetséggondozó, 

vizsgafelkészítő foglalkozásokat a kollégium pedagógusai vezetik. 

Szabadidő szervezésének pedagógiai elvei: 

 nyitottság a kezdeményezésekre (diák, tanár oldalról egyaránt), 

 biztonság, balesetmentesség,  

 a szabadidős tevékenységek egészítsék ki az iskolai nevelést-oktatást, 

 értéket közvetítsenek,  

 kikapcsolódást nyújtsanak, rekreációt segítse elő,  

 segítse elő az önállóságra nevelést, 

 egészséges életmódra és kulturált viselkedésre neveljenek.  

6.1.2. A tanulók fejlődését, tehetséggondozását, felzárkóztatását, pályaválasztását, az 

önálló életkezdést elősegítő tevékenységek szervezésének elvei  
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A tanulók igen eltérő képzettségi szinttel érkeznek hozzánk, ezért fontos feladat az indulási 

hátrányok csökkentése. Ennek érdekében felmérjük a kiinduló helyzetet, feltárjuk a lemaradás 

okait, majd kidolgozzuk az egyénre szabott hatékony segítségnyújtás elvét. A tanulási 

folyamatot állandóan ellenőrizzük, ha kell, elvégezzük a szükséges korrekciókat.  

Célmeghatározás:  

 Bukásmentesség elérése.  

 A belépő tanulók körében csökkenjenek az általános iskolai színvonalbeli 

különbségek, zárkózzanak fel a követelményekhez.  

 

A tanulmányi munkát segítő tevékenység módszerei:  

 „nyújtott tanóra” (csoportbontás),  

 egyéni és kiscsoportos korrepetálás (diák, szaktanár), szakköri munkába való 

bekapcsolódás.  

 

Az ellenőrzés-értékelés módszerei:  

 rendszeres napi ellenőrzés-értékelés,  

 elemző értékelés havonta a nevelőtanárok részéről csoportszinten,  

 az értékelésről és a további feladatokról szükség szerint a szülők tájékoztatása.  

 

A kollégium lehetőséget és tárgyi, szakmai feltételrendszert biztosít: 

 a társas viszonyok demokratikus elsajátításához, gyakorlásához, az önállóság, 

öntevékenység, önkormányzó képességek fejlesztéséhez;  

 a pozitív közösségi szokások és minták közvetítéséhez; 

 a szociális készségek (empátia, tolerancia, kooperáció, konfliktuskezelés, 

kommunikációs és vitakultúra, szervezőkészség stb.) fejlesztéséhez; 

 a közösségi együttélés szabályainak elsajátításához, az egyén, a csoport, a társadalom 

kölcsönhatásainak megértéséhez; 

 a családi életre (a családtagi szerepekre, a párkapcsolatok kulturált kialakítására, a 

takarékos és ésszerű gazdálkodásra stb.) neveléshez; 
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 a tehetséggondozás a napi tanulás segítése mellett az érdeklődési körökben, 

diákkörökben végzett munkához vagy az egyéni ambíciók szerinti felkészüléshez; 

 a tanulási nehézségekkel küzdőknek differenciált szakmai segítségnyújtáshoz, az 

esélykülönbségek csökkentéséhez, a hátrányok leküzdéséhez; 

 a reális önkép és önismeret kialakításához; 

 a felnőtt szerepre való felkészüléshez; 

 a munka és a gazdaság világában való eligazodáshoz. 

6.1.3. A kollégiumi közösségi élet fejlesztésének módszerei, eszközei, a művelődési és a 

sportolási tevékenységek szervezésének elvei  

A kollégium legkisebb szervezeti egysége a csoport. A csoport saját programot készít, mely 

része a kollégium éves munkatervének. A csoportok összetétele heterogén. A kollégiumban a 

diákönkormányzat választott tisztségviselőin túl számos szerep és feladat áll a diákok előtt:  

 A csoporton belül szerezzenek ismereteket a társas együttélés szabályairól, a közösen 

végzett munka öröméről. 

 A közösségben megszerezhető státuszok és szerepek személyiségük és teljesítményük 

által váljanak elérhetővé. 

 A legkisebb megbízatás is fejleszt, elmélyíti a fontosság érzését.  

 Az önkiszolgáló és felelősi rendszer segítse elő a közösség önszerveződését.  

 Feladatunk a kulturális és művészeti értékek közvetítése, valamint a tanulók pozitív 

ízlésformálása. 

 A kollégiumnak olyan programkínálatot kell biztosítani, amellyel felkelti a tanulók 

művészet iránti érdeklődését. 

 A hagyományos kollégiumi rendezvények színvonalas kulturális tevékenységek 

legyenek. 

 Fontos feladat a tanulók testi és lelki egészségének megőrzése, az egészségkárosító 

szokások kialakulásának megelőzése.  
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 A kollégium kulturális és sportélete hozzájárul az egészséges életvitel, a helyes 

életmód kiválasztásához, a testi és mentális képességek folyamatos megőrzéséhez és 

fejlesztéséhez.  

 A kollégium a maga sajátos eszközeivel, ápolja és megújítja az önálló arculatához 

kapcsolódó hagyományait, erősíti a kollégiumi közösség együvé tartozását.  

6.1.4. A hátrányos helyzetű tanulóknak szervezett felzárkóztató, tehetséggondozó, 

társadalmi beilleszkedést segítő foglalkozások terve  

A foglalkozásokat kollégiumi tevékenységek keretében szervezzük meg: 

 A tanulási és a mentális problémák leküzdéséhez tanulóinknak tanári segítséget 

nyújtunk és olyan pedagógiai környezetet teremtünk, mely ezt segítse elő. 

 A korrepetáló, felzárkóztató foglalkozásokat minden tanuló igénybe veheti. 

  Lehetőség van tanulóinknak az önképzésre melyben segítséget nyújt a kollégium 

könyvtára, a szakköri és a diákköri tevékenységek és megbízatások rendszere. 

 Foglalkozásokon szert tesznek olyan emberismeretre, konfliktuskezelési technikákra, 

alkalmazkodóképességre, amelynek révén képesek lesznek elsajátítani az 

együttműködés szabályait. 

 Életmódjukban az egészség-, és rendszeretet, környezettudatos életmód, az egyéni-, és 

társadalmi tulajdon tisztelete, megfelelő életritmus, pozitív emberi értékek, család, 

kölcsönös embertársi tisztelet, hazaszeretet, felelős gondolkodás, együttérzés, 

tolerancia lesz a meghatározó, amelynek révén megbecsült, értékes és boldog tagjaivá 

válnak társadalmunknak. 

 

 

6.2. A kollégiumi nevelés feladatai 

A kollégium - a kollégiumi jogviszony fennállása alatt - biztosítja diákjai számára azok 

iskolai tanulmányai folytatásához szükséges kollégiumi feltételeket. Köznevelési feladatait 

kollégiumi ellátás, nemzetiségi kollégiumi ellátás, illetve sajátos nevelési igényű tanulók 

kollégiumi ellátásán keresztül valósítja meg. A tanulók személyiségének, egyéni 
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tulajdonságainak, családi körülményeinek megismerése. Bizalmi viszony kialakítása. A 

pedagógusok együttműködő munkájuk során segítsék a tanulók személyiségfejlődését. 

6.2.1. A tanulás tanítása feladata  

 a diákok egyéni fejlődésének elősegítése, a hátránnyal küzdők felzárkóztatása, a 

tehetségek kibontakoztatása  

 az ismeretszerzési, a megismerési és gondolkodási képességek fejlesztésére, tanulási 

módszerek elsajátítása  

 a kreativitás fejlesztése, a tanulási motívumok erősítése, az érdeklődés, a megismerés 

és a felfedezés vágyának a felkeltése  

 az információkeresés különböző formáinak elsajátítása a kollégiumi könyvtárban az 

egyéni fejlesztés elmélyítése érdekében, az információk megtalálásának célravezető 

útjain keresztül. 

 a tanulási kudarcok okainak feltárására való törekvés illetve azok kezelésére, a jó 

teljesítményhez szükséges helyes énkép, a pozitív önértékelés kialakítása 

 a mindennapi feladatokra történő felkészülés segítése  

A kollégiumnak gondot kell fordítania arra, hogy az ismeretek elsajátítása közben a 

tanulásra belső igény ébredjen a tanulókban, mindennapi életük részévé váljon a tanulás. 

A tanulás tanítása, az ismeretszerzést elősegítő beállítódások kialakítása hatással lesz a 

tanulók egész felnőtt életére, és elősegíti helytállásukat a munka világában is. 

6.2.2. Az erkölcsi nevelés feladata: 

 az alapvető erkölcsi normák megismertetése, elfogadtatása, valamint ezen normák 

beépülésének elősegítése a tanulók mindennapi életébe, személyiségükbe 

 legyen életszerű, készítsen fel az elkerülhetetlen értékkonfliktusokra valamint azok 

kezelésére, segítsen választ találni a tanulók erkölcsi és életvezetési kérdéseire, 

problémáira 

 a kollégiumi közösség élete, a kollégiumi nevelőtanárok példamutatása segítse elő 

a tanulók életében az olyan nélkülözhetetlen készségek megalapozását és 
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fejlesztését, mint a kötelességtudat, a munka megbecsülése, a mértéktartás, az 

együttérzés, a segítőkészség, a tisztelet és a tisztesség, a korrupció elleni fellépés, a 

türelem, a megértés, az elfogadás, az empátia, a szociális érzékenység 

6.2.3. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés feladata  

 segítse elő a nemzeti, népi kultúránk értékeinek, hagyományaink megismerését 

 a diákok tanulmányozzák a jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, 

feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók munkásságát 

 sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi 

tevékenységeket, amelyek megalapozzák az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és 

népei megismerését, megbecsülését 

 alakuljon ki bennük a közösséghez tartozás, a hazaszeretet érzése, és az a felismerés, 

hogy szükség esetén Magyarország védelme minden állampolgár kötelessége. Európa 

a magyarság tágabb hazája, ezért magyarságtudatukat megőrizve ismerjék meg 

történelmét, sokszínű kultúráját 

6.2.4. Állampolgárságra, demokráciára nevelés feladata 

 segítse elő a demokratikus jogállam, a jog uralmára épülő közélet működésének 

megértését, az abban való állampolgári részvétel jelentőségét  

 erősítse a diákokban a nemzeti öntudatot és kohéziót, összhangot teremtve az egyéni 

célok és a közjó között 

 megteremteni annak a lehetőségét, hogy a tanulók megismerjék a főbb állampolgári 

jogokat és kötelezettségeket. A közügyekben való aktív részvétel megkívánja a 

kreatív, önálló kritikai gondolkodás, az elemzőképesség és a vitakultúra fejlesztését. A 

felelősség, az önálló cselekvés, a megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás elsajátításának 

folyamatában kiemelt szerepet és megfelelő teret kap a kollégiumi diák-

önkormányzati rendszer.  

6.2.5. Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése, feladata  

 az önismeret gazdag és szilárd elméleti és tapasztalati alapjainak kialakítása  
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 a tanuló helyes, reális énképének, illetve önértékelésének kialakítása; elő kell segíteni 

a kedvező szellemi fejlődését, készségeinek optimális alakulását, tudásának és 

kompetenciáinak kifejezésre jutását, s valamennyi tudásterület megfelelő kiművelését; 

hozzá kell segíteni, hogy képessé váljék érzelmeinek hiteles kifejezésére, a mások 

helyzetébe történő beleélés képességének, az empátiának a fejlődésére, valamint a 

kölcsönös elfogadásra. A megalapozott önismeret hozzájárul a kulturált egyéni és 

közösségi élethez, mások megértéséhez és tiszteletéhez, a szeretetteljes emberi 

kapcsolatok kialakításához.  

6.2.6. A családi életre nevelés feladata  

A család kiemelkedő jelentőségű a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, 

szeretetkapcsolatainak, önismeretének, testi és lelki egészségének alakításában.  

 harmonikus családi minták közvetítése, a családi közösségek, értékek megbecsülése  

 segítség nyújtás a felelős párkapcsolatok kialakításában  

 a családi életében felmerülő konfliktusok megoldásának kezelése - a szexuális életre 

nevelés 

6.2.7. A testi és lelki egészségre nevelés feladata a kollégiumban  

Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli 

megéléséhez, hogy  

 ösztönözze a tanulókat, hogy legyen igényük a helyes táplálkozásra, a mozgásra, a 

stressz kezelés módszereinek megismerésére és alkalmazására  

 legyenek képesek lelki egyensúlyuk megóvására, társas viselkedésük szabályozására, 

a konfliktusok kezelésére 

 a pedagógusok motiválják és segítsék a tanulókat a káros függőségekhez vezető 

szokások kialakulásának megelőzésében  

 a kollégium sportélete járuljon hozzá az egészséges életvitel, a helyes életmódminta 

kiválasztásához  
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Fontos, hogy a kollégium a diákok számára otthonos, egészséges, kulturált, esztétikus közeget 

biztosítson, ahol a tanulók jól érzik magukat, és amely egyúttal fejleszti ízlésüket, 

igényességüket.  

6.2.8. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség feladata 

 a szociális érzékenység, segítő magatartás kialakítása a tanulókban úgy, hogy önálló 

tapasztalati úton ismerjék meg a hátránnyal élők sajátos igényeit, élethelyzetét 

  fejleszteni a diákokban az együttérzést, együttműködést, problémamegoldást és az 

önkéntes feladatvállalást, mely elengedhetetlen a tudatos, felelős állampolgári léthez  

6.2.9. Fenntarthatóság, környezettudatosság feladata 

 a tanulónak meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és 

felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja  

 fel kell készíteni a tanulókat a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és 

jogok gyakorlására,  

 törekedni kell arra, hogy a tanulók megismerjék azokat a gazdasági és társadalmi 

folyamatokat, melyek változásokat, válságokat idézhetnek elő, továbbá 

kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb környezetük értékeinek, sokszínűségének 

megőrzésébe, gyarapításába 

6.2.10. Pályaorientáció feladata  

 átfogó képet nyújtania a munka világáról, 

 fejleszteni a tanulókban a segítéssel, az együttműködéssel, a vezetéssel és a 

versengéssel kapcsolatos magatartásmódokat és azok kezelését, 

 a kiválasztott szakmák, hivatások megismerése, segítve ezzel a pályaválasztást, illetve 

a tanuló által választott életpályára való felkészülést. Ennek érdekében olyan 

feltételeket, tevékenységeket (szakkörök, diákkörök, érdeklődési körök) kell 

biztosítania, amelyek révén a diákok kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az 

érdeklődésüknek megfelelő területeken, megtalálhatják későbbi hivatásukat, 

kiválaszthatják a nekik megfelelő foglalkozást és pályát, valamint képessé válnak arra, 

hogy ehhez megtegyék a szükséges erőfeszítéseket. 
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6.2.11. Gazdasági és pénzügyi nevelés feladata 

 segíteni a tanulókat, hogy felismerjék saját felelősségüket az értékteremtő munka, a 

javakkal való ésszerű gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás területén, 

 hogy tudják mérlegelni döntéseik közvetlen és közvetett következményeit és 

kockázatát,  

 lássák világosan rövid és hosszú távú céljaikat, valamint az erőforrások kapcsolatát, az 

egyéni és közösségi érdekek összefüggését, egymásrautaltságát. A kollégium a 

diákönkormányzati tevékenység működtetésén keresztül segíti az autonóm, felelős, a 

közösség érdekeit is figyelembe vevő magatartás és a körültekintő döntéshozás 

képességének kialakulását 

6.2.12. Médiatudatosságra nevelés feladata  

 a tanulók értsék az új és a hagyományos médiumok nyelvét 

 a diákokkal ismertetni kell a média működésének és hatásmechanizmusának főbb 

törvényszerűségeit, a média és a társadalom közötti kölcsönös kapcsolatokat, a 

valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés megkülönböztetésének 

módját. A médiatudatosságra nevelés során az értelmező, kritikai beállítódás 

kialakításának nagy jelentősége van. 

7. A PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG SZERKEZETE 

A kollégiumi nevelés színtere a tanulók kollégiumi tevékenysége. A kollégiumi 

foglalkozások és tevékenységek átszövik és irányítják a tanulók életét. A kollégium a maga 

sajátos arculatával, hagyományrendszerével, foglalkozásaival, tevékenységeivel, a szabadidő 

megszervezésének változatos módjaival hozzájárul az ott eltöltött idő hasznos és örömteli 

megéléséhez. A különböző tanulási formák biztosításával, a felzárkóztatás és 

tehetséggondozás változatos módjaival, követhető életviteli mintákkal, példákkal lehetővé 

teszi azt, hogy a kollégisták érdeklődésüknek, képességeiknek, pályairányultságuknak, 

szakmaválasztásuknak és tehetségüknek megfelelően tanulhassanak és készülhessenek 

önálló életükre. A kollégiumi nevelésben a foglalkozások célja a kollégisták 

személyiségének megalapozása és fejlesztése. A kollégium segíti a tanulókat az ismeretek 

elsajátításában, biztosítja a képességek fejlődéséhez szükséges tevékenységek feltételeit. A 

kollégiumi foglalkozások az önismeret, a közösségi kapcsolatok kialakítására, a szociális 
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képességek fejlesztésére, az egyénileg hatékony tanulási módszerek elsajátítására, a 

fenntartható életviteli szokások kialakítására, a tágabb természeti, társadalmi környezetért 

érzett felelősségre nevelnek. A kollégiumi együttélésben, foglalkozásokban és 

tevékenységekben a kollégisták megtapasztalják a másik ember elfogadásának, segítésének 

és megbecsülésének a fontosságát. Megélhetik a szülőföld szeretetét, az értékek mentén 

kialakult közösséghez való tartozás biztonságát, természeti, történelmi és kulturális 

örökségünk megbecsülését. Nyitottá és elfogadóvá válnak a hazai nemzetiségek, 

kisebbségek és más népek kultúrája iránt. Felkészülnek a közéleti szereplésre, egyéni és 

közösségi érdekeik és értékrendjük képviseletére. A tevékenységrendszer körültekintő, 

tudatos kiépítése nélkülözhetetlen a tanulók személyiségének fejlesztéséhez. A Köznevelési 

törvény és a Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramjának előírásai az időkeretet 

pontosan határozzák meg, a kötelező csoportfoglalkozások tématerületeinek leírásával, 

pedig a műveltségtartalmúkat is megjelölik. A nevelési elveinknek, célkitűzéseinknek 

megfelelően, a megengedett időkereteket a lehetőségeinkkel összehangolva, a tanulói 

igények figyelembevételével határoztuk meg. A foglalkozások formáját és tartalmát úgy 

alakítottuk ki, hogy azok hozzájáruljanak a tanulók erkölcsi gyarapodásához, 

személyiségének gazdagodásához, kompetenciák fejlesztéséhez, a közösség fejlődéséhez. 

7.1. A kollégiumi foglalkozások formái, megszervezésükre vonatkozó szabályok  

A kollégium a tanulók részére kollégiumi foglalkozásokat szervez. Az Nkt. 28. § (1) 

bekezdésében meghatározott időkeret terhére szervezett kollégiumi foglalkozás lehet: 

 felzárkóztató, hátránykompenzációs foglalkozások, tehetség-kibontakoztató, speciális 

ismereteket adó felkészítő, egyéni vagy csoportos foglalkozás, 

 közösségi fejlesztést megvalósító csoportos foglalkozás,  

 a szabadidő eltöltését szolgáló csoportos foglalkozás, ezen belül: 

 a tanulókkal való törődést és gondoskodást biztosító egyéni foglalkozás, 

 a kollégiumi közösségek működésével összefüggő csoportos foglalkozás.  

A kollégiumban az Nkt. 28. § (3) bekezdésének keretein belül gondoskodni kell: 

 az iskolai, kollégiumi foglalkozásokon részt nem vevő tanulók folyamatos pedagógiai 

felügyeletéről, - a kollégium működtetéséről,  
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 a kollégiumi élet szervezéséről. 

A tanulói részvétel szempontjából a kollégiumi foglalkozás lehet: 

 kötelező vagy - szabadon választható. A tanuló heti tizenhárom órában köteles részt 

venni a felzárkóztató, tehetség-kibontakoztató, speciális ismereteket adó felkészítő, 

egyéni vagy csoportos foglalkozáson, ezen foglalkozások látogatása alól a tanuló - a 

kollégium házirendjében meghatározott elvek szerint, részben vagy egészben, kivéve 

az ebben a keretben szervezett tematikus csoportfoglalkozásokat - felmentést kaphat. 

  A tanuló heti egy órában közösségi fejlesztést megvalósító csoportos foglalkozáson 

köteles részt venni továbbá, 

  a kollégium által biztosított lehetőségek közül további heti egy, szabadon választott 

foglalkozáson is köteles részt venni.  

Tanulói foglalkozási terv  

Az éves tanulói foglalkozási terv kollégiumi csoportonként tartalmazza a kötelező 

foglalkozásokat, továbbá a kollégium egészére az előre tervezhető szabadon választható 

foglalkozásokat. A kollégiumi foglalkozásokat a pedagógiai programnak megfelelő éves 

munkaterv alapján szervezzük. A kollégiumnak az éves tanulói foglalkozási terv 

elkészítéséhez minden tanév első hetében fel kell mérnie, hogy hány tanuló és milyen 

szabadon választható foglalkozáson kíván a tanévben részt venni. Az éves tanulói 

foglalkozási tervet a kollégiumi csoportvezető nevelőtanár az adott tanév szeptember 15-éig 

készíti el és az intézményvezető hagyja jóvá. Az éves tanulói foglalkozási tervet az elfogadást 

követő három munkanapon belül a helyben szokásos módon közzé kell tenni. A tanulók a 

közzétételtől számított hét munkanapon belül jelenthetik be írásban a kollégium vezetőjének, 

hogy melyik szabadon választható foglalkozáson kívánnak részt venni. 

 Szabadon választható foglalkozások (tanuló választása alapján heti 1 órában kötelező 

a részvétel), melynek célja az ismeretek bővítése. Minden tanév szeptemberében kerül 

meghirdetésre. 

o Újhelyi séták: Sátoraljaújhely  értékeinek bemutatása. 

o Teaház szakkör: közösségépítő, kulturált társas összejövetel.  
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o Előadói – Összefogja mindazokat, akik érdeklődnek az irodalom, a színjátszás, 

a mozgáskultúra, a szép beszéd iránt, fejleszti esztétikai érzéküket.  

o Kézművesség, ebédlőgaléria: a tárgyak elkészítésének folyamán a diákok 

felismerik az alkotás örömét, a forma szépségét, gazdagságát, a színek 

harmóniáját, az anyag alakíthatóságát. Rajzok kiállítása, festmények, diákok 

alkotásainak megtekinthetősége.  

o Filmklub – A klasszikus filmművészeti alkotások, a filmesztétika, a 

mozgófilmkészítés, rendezés iránt érdeklődést mutató kollégisták ismereteit 

bővítő, képességeit fejlesztő foglalkozás.  

o Természetjárás: környezeti nevelés, természeti szépségek megismerése, 

mozgás, egészséges életmódra nevelés.  

o Tornaszoba: testedzés, fittség megőrzése, életmód tanácsadás.  

 Szabadidős tevékenységek (a tanulók tetszés szerint választanak, sem a választás, sem 

a részvétel nem kötelező): különböző sportfoglalkozások, színház-, múzeum-, kiállítás 

látogatás, könyvtár használat, fitneszterem és edzőterem használat. 

o Klubprogramok – Tévézés, társasjátékozás, , vetélkedők, diszkók szervezése. 

o Könyvtári foglalkozások, számítástechnika, internet-hozzáférés, zenehallgatás, 

filmvetítés.  

o Színház– és kiállítás, múzeum, mozi látogatások szervezése. 

o Labdajáték szakkör: asztalitenisz, foci, röplabda 

 

 

7.2. A KOLLÉGIUMI TEVÉKENYSÉG TARTALMA, IDŐKERETEI 

A kollégium a nevelési folyamat során a tanulói tevékenységeket a kollégiumi programok, 

csoportos és egyéni foglalkozások keretében szervezi, az intézményi szervezet működéséhez 

pedagógiai irányítást, illetve támogatást biztosít.  

7.2.1. A kötelezően biztosítandó foglalkozások rendszere, szerkezete  
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A foglalkozások tervezése, szervezése során kiemelten ügyelünk a pozitív tanulási attitűd 

kialakítására és megerősítésére, a kreativitás fejlesztésére, az egész életen át tartó tanulás 

fontosságára, gondoskodunk a tanulókkal való személyes törődés tapintatos formáinak 

kialakítására. Külön figyelmet fordítunk a nemzetiségi sajátosságokra és a sajátos nevelési 

igényű tanulók egyéni szükségleteire. A foglalkozások formáját és tartalmát úgy határozzuk 

meg, hogy azok hozzájáruljanak a tanulók erkölcsi gyarapodásához, személyiségének 

gazdagodásához, kompetenciáik fejlesztéséhez, a közösség fejlődéséhez.  

7.2.1.1. Felkészítő, fejlesztő foglalkozások  

Tanulást segítő foglalkozások: 

 rendszeres iskolai felkészülést biztosító egyéni és csoportos foglalkozás, 

 Napi felkészülés  

o a foglalkozás megszervezése, kikérdezés, ellenőrzés, segítségnyújtás, 

o közvetlenül és közvetetten tanári segítséget igénylők szétbontása,  

o egyénileg és csoportosan tanulást végzők beosztása,  

o nyugodt felkészülést biztosító rendszer kialakítása,  

o folyamatos segítés és ellenőrzés,  

 differenciált képességfejlesztés, tehetséggondozó foglalkozások (rendszeresen vagy 

alkalmanként)  

 elérendő, hogy minden tanuló készüljön a foglalkozásokon, senki ne menjen 

felkészülés nélkül iskolai órára.  

 differenciált képességfejlesztő, tehetség-kibontakoztató foglalkozás, - a bármely okból 

lemaradó tanulók felzárkóztatása, hátránykompenzáció, 

 a tantárgyi ismeretek bővítése és a pályaválasztás segítése érdekében szervezett 

szakkörök, diákkörök, 

 tematikus csoportfoglalkozás. 
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7.2.1.2. Egyéni és közösségi fejlesztést megvalósító foglalkozások  

Csoportvezetői foglalkozások: 

 közösségi foglalkozás a kollégiumi csoportok számára:  

o a csoport életével kapcsolatos feladatok, tevékenységek, események, 

problémák megbeszélése, értékelése 

o tematikus csoportfoglalkozások: (az alapprogramban előírt témakörök, 

időkeretek között szervezhető foglalkozások).  

o A kollégiumi közösségek szervezésével összefüggő foglalkozások: -  

o a kollégiumi diákönkormányzatok működésének támogatása – kollégiumi 

diákfórumok (kollégiumi gyűlés, kisebb közösségek szerinti megbeszélések) 

o A tanulókkal való egyéni törődést biztosító foglalkozások: a foglalkozásokon 

(tanulói vagy pedagógusi kezdeményezésre) a diákok feltárhatják egyéni 

problémáikat - ezek megoldásában számíthatnak a pedagógus tanácsaira, 

segítségére  

7.2.1.3. Szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozások:  

Állandó, vagy adott eseményre szerveződő kollégiumi diákcsoportok számára szervezett:   

 irodalmi, képzőművészeti, zenei, tánc, vizuális képességeket fejlesztő művészeti; 

 természettudományos, műszaki, vállalkozói, gazdasági ismereteket bővítő szakmai; 

 egészséges életmódra nevelést, a rendszeres testedzést szolgáló sportcélú;  

 a hasznos gyakorlati ismeretek megszerzését, az önellátás képességének fejlesztését 

célzó;  

 a pályaorientáció szempontjából is fontos tartalmakat hordozó, szakkörök, szakmai, 

foglalkozások, kollégiumi sportkörök, rendezvények, versenyek, vetélkedők. 

 

 



342 

 

7.2.2. Pedagógiai felügyelet  

Alapelvünk, hogy a kollégiumban biztosítani kell a pedagógiai felügyeletet azon tanulók 

számára, akik nem tartózkodnak iskolai vagy kollégiumi foglalkozáson. A tanulók pedagógiai 

felügyeletét a munkarend szerinti beosztás alapján és a munkaköri leírásban foglaltak szerint 

az ügyeletes tanár látja el. Célunk a tanulók biztonságának, érzelmi védettségének biztosítása 

a kollégiumi tartózkodás és tevékenység teljes időszaka alatt. Ennek megvalósítása érdekében 

feladatunk:  

 a kollégium munkarendjének körültekintő megszervezése.  

 folyamatos pedagógiai felügyeletet biztosítása azoknak a tanulóknak, akik nem 

tartózkodnak az iskolában, illetve nem vesznek részt kollégiumi foglalkozásokon 

(szükség szerint összevontan),  

 éjszakai ügyelet  

 hétvégi, ünnepnapi, pihenőnapi ügyelet  

A kollégisták pedagógiai felügyelete folyamatos. A kollégium vezetője pedagógusok 

közreműködésével gondoskodik a kollégiumban a tanulóközösség pedagógiai munkájához 

kapcsolódó feladatok ellátásáról, a foglalkozáson nem tartózkodó tanulók pedagógiai 

felügyeletéről, a kollégiumi élet szervezéséről.  

7.2.2.1. Az ügyeletes nevelőtanár feladata  

 A kollégium zavarmentes működésének biztosítása céljából az ügyeletes nevelőtanár 

feladata visszatérő rendszerű ellenőrzést folytat a külső és belső biztonsági 

rendszabályok, a balesetvédelmi előírások betartása, az egyéni és közösségi tulajdon 

védelme, a megelőzés érdekében, 

 folyamatos jelenlétével biztosítja a házirend betartatását, különös tekintettel az 

együttélési normák, a személyiségvédelem, a diákok önrendelkezési jogának 

érvényesülésére, 

 időszakos ellenőrzést folytat az egyéni és közösségi rend fenntartása, a tisztasági és 

az egészségvédelmi szabályok teljesítése céljából, 
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A pedagógiai felügyelet átadásakor az ügyeletes nevelőtanárok között dokumentált 

információ cserére kell sort keríteni.  

7.2.2.2. A kollégiumi élet szervezése során a kollégium vezetőjének a feladata: 

 a napirend szerinti tevékenységek, így az ébresztő, a takarodó, az étkeztetés 

megszervezése, felügyelete, ellenőrzése, 

 a helyettesítések megszervezése 

 a tanulói nyilvántartások, különösen a betegség, távollét, engedélyek folyamatos 

vezetése, 

 a közös helyiségek és közösségi eszközök használatának, az öntevékeny diákkörök 

tevékenységének a felügyelete, 

 a felmerülő egyéni problémák kezelése, ennek részeként az ügyeletes nevelőtanári 

intézkedés, továbbá információtovábbítás a csoportvezető nevelőtanárnak.  

7.2.3. A foglalkozások tartalma  

Kötelező kollégiumi foglalkozás: az a pedagógus által irányított csoportos és egyéni 

foglalkozás, amelynek a megszervezése a kollégium részére kötelező, és amelyben a tanuló 

köteles részt venni.  

Szabadon választható foglalkozás: az a pedagógus által irányított csoportos és egyéni 

foglalkozás, amelynek megszervezése a lehetséges kollégiumi kínálatból választott tanulói 

igény alapján a kollégiumnak kötelező, s amelyen a tanuló választása alapján köteles részt 

venni.  

Kollégiumi élet szervezésével összefüggő foglalkozás: a kollégiumi tanulók részére 

szervezett, a kollégium vezetője vagy megbízása alapján helyettese, illetve pedagógus által 

irányított, a kollégium folyamatos, rendszeres, zavarmentes működéséhez szükséges 

ismeretek átadását szolgáló foglalkozás, vagy az egy pedagógus által irányított, egy 

kollégiumi szervezeti egység zavarmentes működését biztosító foglalkozás.  

7.2.4. A foglalkozások időkerete  

A csoportok részére kötelező foglalkozás (24 óra/hét)  
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 Tanulást segítő foglalkozások (szilencium, tehetséggondozás, felzárkóztatás)13 óra/ 

hét 

 Egyéni és közösségi fejlesztést megvalósító foglalkozások 10 óra / hét 

 Szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozások 1 óra / hét A kollégium részére kötelezően 

biztosítandó órakeret 

 Foglalkozások (24 óra / hét / csoport)  

 Kollégiumi élet szervezésével összefüggő foglalkozás: részlegenként és nemenként, 

legalább 100 tanulónként 1 nevelő biztosítandó. Az az idő, amikor a tanuló a 

kollégiumban tartózkodik, de nem vesz részt foglalkozásokon. 

7.3. A csoportfoglalkozások rendszere  

A nevelőtanár csoportfoglalkozási terve a kollégium pedagógiai programjára épül. A 

csoportfoglalkozást heti egy alkalommal – a kidolgozott tematika alapján – köteles vezetni. 

Minden csoportban az egyéni sajátosságoktól függetlenül kiemelt szerepet kell kapnia a 

szociális viselkedés és illemszabályok elsajátításának, a káros szenvedélyek megelőzésének.  

Ezek a foglalkozások alkalmasak arra, hogy a nevelőtanár foglalkozzon a tanulók lelki 

problémáival, beilleszkedési nehézségeivel, a hátrányos helyzetűek családi hátterével, a 

tanulók közötti gyakran ellentmondásos, konfliktusokkal terhes kapcsolatokkal. A 

foglalkozásokon őszinte, bizalmas légkört alakítson ki a pedagógus, érződjék segítőkészsége, 

a tanulók iránti szeretete. A csoport ne csak a kollégium falain belül szervezzen foglalkozást, 

hanem kirándulásokkal, mozi, színház, múzeum látogatásával, vagy egy esti szalonnasütéssel 

tegye gazdagabbá életét.  

A tanulócsoporton belül célszerű kisebb egységeket létrehozni, melyek egyaránt növelik a 

közösségi élet és a tanulmányi munka hatékonyságát. Ezektől a heti foglalkozásoktól 

függetlenül a nevelőtanár minden nap köteles csoportjának napi tevékenységéről tájékozódni.  

Értékelje, reagáljon a napi iskolai teljesítményekre, a jók kapjanak megerősítést, a gyengék 

biztatást, azonnali segítséget. Az őszinte légkörben a nevelőtanár olyan információkat kaphat, 

melyet a tanulók előnyére fordíthat pályaválasztásukban, az önálló életre való 

felkészülésükben, az önismeretükben.  

A nevelőtanár csoportja életét úgy szervezze, hogy hozzájáruljon:  

 a közösség és a közösséghez tartozás érzésének kialakításához,  
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 a kollégium hagyományainak érzelmi kötődéséhez,  

 a közös értékrendszer megteremtéséhez,  

 a rend és a fegyelem elfogadtatásához,  

 a képességek szerinti teljesítmények eléréséhez,  

 a rábízott csoport tanulmányi és neveltségi szintjének fejlődéséhez.  

A foglalkozások szervezésénél az 59/2013. (VIII.9.) EMMI rendelet 2. számú mellékletét 

vettük figyelembe, amely a következő témakörökben határozza meg a csoportfoglalkozások 

kerettervét és éves óraszámát. 

A kollégiumi foglalkozások éves óraszáma 

TÉMAKÖR 9. 

évfolyam 

 

10. 

évfolyam 

11. 

évfolyam 

12. 

évfolyam 

13-14. 

évfolyam 

A tanulás tanítása 3 2 2 2 1 

Az erkölcsi nevelés 2 2 2 1 1 

Nemzeti öntudat, hazafias 

nevelés 

2 2 2 1 1 

Állampolgárságra, 

demokráciára nevelés 

2 2 2 1 2 

Az önismeret és a társas 

kultúra fejlesztése 

1 1 1 1 1 

A családi életre nevelés 1 2 2 3 3 

Testi és lelki egészségre 

nevelés 

2 2 2 2 2 

Felelősségvállalás másokért, 2 2 2 1 1 
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önkéntesség 

Fenntarthatóság, 

környezettudatosság 

2 2 2 2 2 

Pályaorientáció 2 2 2 2 2 

Gazdasági és pénzügyi 

nevelés 

2 2 2 3 3 

Médiatudatosságra nevelés 1 1 1 1 1 

 22 óra 22 óra 22 óra 20 óra 20 óra 

 

7.4. A KOLLÉGIUMI FOGLALKOZÁSOK KERET-PROGRAMTERVE 

A kollégiumokban évi 36 nevelési héttel (a befejező évfolyamokon 32 nevelési héttel), ezen 

belül minden héten egy kötelező csoportfoglalkozással kell számolni. Ennek 60%-ára, azaz 

22, illetve 20 csoportfoglalkozásra (órára) e rendelet kötelezővé teszi, hogy az itt megjelölt 

témákkal foglalkozzanak a kollégiumokban. A további idő a csoport és a kollégium, valamint 

a csoport tagjainak ügyeivel, szervezéssel, közösségi feladatok megszervezésével telik. 

7.4.1. A tanulás tanítása  

Célunk az iskolai tanulás hatékonyságának növelése, a jobb eredmények elérése és annak a 

tudatnak a kialakítása, hogy a rendszeres és folyamatos készülés, a gyakorlás, az iskolai siker 

alapja. A kollégium lehetőséget biztosít arra, hogy a tanulók megismerjék és elsajátítsák a 

helyes tanulási módszereket. Kiemeli a tanulási motívumok - az érdeklődés, a megismerés és 

a felfedezés vágyának - fejlesztését, hangsúlyt helyez annak előmozdítására, hogy az 

ismeretek elsajátítása ne csak kötelességként, hanem igényként is fogalmazódjék meg a 

tanulókban, s így életprogramjuk részévé váljon a tanulás.  

A tanulási tevékenység főbb elvei:  

 A tanulási feltételek megteremtése.  

 Egyéni adottságok és az iskolai igények figyelembevétele.  
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 A tanulásra motivált tanuló tud hatékonyan tanulni.  

 Megfelelő tanulási módszerek megismertetése.  

 A nyugodt tanuláshoz szükséges szervezeti keretek biztosítása (szilencium).  

 A tanulás rendszeres munkát követel.  

Az iskolai követelmények teljesítésére való felkészítés, továbbtanulásra, pályaválasztásra, 

szakmatanulásra az életkori és egyéni adottságok figyelembevételével. A kollégium egyik 

partnere a család, a másik az iskola, amelynek eredményes elvégzésében a kollégium segíti a 

tanulókat, hogy a jövőjük megalapozásával készülhessenek az önálló életre. A kollégium 

segíti a tanulókat a tantervekben meghatározott ismeretek, az egyénileg hatékony módszerek 

és technikák elsajátításában, és az élethosszig tartó tanulás igényének megalapozásában, 

kialakításában. 

Megvalósítás színtere: csoportfoglalkozás, egyéni és kiscsoportos foglalkozás, felzárkóztatás 

(hiányosságok pótlása), korrepetálás, könyvtári foglalkozás, tanulásmódszertan foglalkozás, 

felkészülés, szilenciumi foglalkozás, ismeretek bővítését szolgáló diákkör 

7.4.2. Az erkölcsi nevelés  

Célunk a kollégisták személyiségének, jellemének fejlesztése az alapvető erkölcsi normák 

megismertetésével és átadásával életszerű keretek közt. A kollégium közösség élete, a 

kollégium dolgozóinak példamutatása elő kell, hogy segítse a tanulók életében olyan 

nélkülözhetetlen készségek megalapozását, mint a kötelességtudat, a munka megbecsülése, az 

együttérzés, a segítőkészség, a tisztelet és tisztesség, a türelem, a megértés, az elfogadás, a 

szociális érzékenység. A tanulók erkölcsi és életvezetési kérdéseit életszerű körülmények  

között próbáljuk megválaszolni az egyéni törekvések és közösségi érdekek lehetőség szerinti 

egyeztetésével.  

Megvalósítás színtere: csoportfoglalkozás, egyéni és kiscsoportos foglalkozás, diákkörök, 

szakkörök, előadások, mentálhigiénés foglalkozások, szabadidő eltöltését szolgáló 

programok, rendezvények 

7.4.3. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés  

Célunk, hogy identitástudattal rendelkező nemzeti hagyományainkat, kulturális örökségünket, 

történelmi múltunkat ápoló és más népek, nemzetek és etnikai kisebbségek kulturális értékeit 
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tiszteletben tartó állampolgárok legyenek diákjaink. Fő célunk, hogy hozzájáruljunk annak a 

tudatnak a kialakításához, amely a hazát, a szülőföldet nemcsak területben, anyagi javakban 

látja, érzékeli, hanem ezeréves lelki, szellemi tartalommal telítve, épít a hazaszeretetre, mely 

örök érvényű és mindig biztos eligazodási pontot ad. Ennek érdekében fő feladatunknak 

tartjuk, hogy megismerjék kollégiumunk, városunk történetét. Ismerjék szülőfalujuk, városuk, 

családjuk, őseik múltját. Tanulmányozzák a jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, 

feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók munkásságát. Érzelmileg is kötődjenek 

nemzetünk sorsfordító ünnepein keresztül a magyar hazához, tiszteljék a nemzeti 

szimbólumokat, ismerjék a Himnuszt és a Szózatot, a nemzet sorsát bemutató szépirodalmi és 

művészeti alkotásokat. Európa a magyarság tágabb hazája, történelmének megismerése 

egyben azt is jelenti számukra, hogy felfedezik és tisztán látják, hogy elődeink mit tettek 

évszázadokon keresztül az egységes európai kultúra fennmaradásáért, gazdagodásáért. 

Feladatunk az anyanyelvű nevelés, a nemzetiséghez való tartozás tudatának erősítése, a 

nemzetiségi szokások ápolása, fejlesztése.  

Megvalósítás színtere: csoportfoglalkozás, - egyéni és kiscsoportos foglalkozás, - diákkörök, 

szakkörök, - előadások, - szabadidő eltöltését szolgáló programok, rendezvények - tanulmányi 

kirándulások,  

7.4.4. Állampolgárságra, demokráciára nevelés  

Célunk, hogy diákjainkat törvénytiszteletre, az együttélés szabályainak betartására, az emberi 

méltóság és jogok tiszteletére, erőszakmentességre, méltányosságra neveljük. A foglalkozások 

során a kollégista megismeri a jog uralmára épülő közélet működését, az abban való 

állampolgári részvétel jelentőségét. Kiemelt jelentőségű az egyéni célok és a közjó közötti 

összhang megteremtése, a nemzeti öntudat és kohézió erősítése. Fejleszteni kell a diákok 

önálló, kritikai gondolkodását, elemzőképességüket és vitakultúrájukat, hogy a közügyek 

gyakorlásában sikeresek lehessenek. Legyenek képesek eltérő szempontok mérlegelésére, 

erősödjön szóbeli és írásbeli kifejezőkészségük. A kollégiumunkban alapvető célként 

fogalmazható meg a társadalom szerkezetének és működésének megértése. A kollégiumi lét 

kiváló terepet biztosít a társadalmi tevékenységek megismerésének, a felnőttkori polgári 

létnek, a rugalmasságnak, a toleranciának, az együttműködésnek, továbbá az 

agressziómentességnek. 

Megvalósítás színtere: - csoportfoglalkozás, - egyéni és kiscsoportos foglalkozás, - diákkörök, 

szakkörök, - előadások, - csoport és kollégiumi diákönkormányzat munkájában való részvétel 
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7.4.5. Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése  

Célunk a kollégisták személyiségének, jellemének, aktuális pszichés állapotának megismerése 

és fejlesztése egyénileg és csoportban, annak érdekében, hogy saját szerepüket, helyzetüket, 

lehetőségeiket minél reálisabban megismerjék és értékeljék szűkebb és tágabb 

környezetükben. Célunk továbbá, hogy felkészítsük őket a konstruktív életvezetési technikák 

elsajátítására, gyakorlati alkalmazásának képességeire. Az önismeret és egyéni fejlesztés 

mellett fontos feladatunk az egyéni és közösségi motívumok, a célrendszer és helyes 

értékrend megismerése, kialakítása, a kollégista társadalmi orientálódásban való segítése, az 

egyéni törekvések és közösségi érdekek, lehetőségek szerinti egyeztetése, az érdekvédelmi és 

érdekegyeztetési technikák gyakorlása. Fontos szerepe van az érzelmek hiteles kifejezésének, 

a mások helyzetébe történő beleélés képességének, az empátia fejlesztésének, a kölcsönös 

elfogadásnak.  

Megvalósítás színtere: - csoportfoglalkozás, - egyéni és kiscsoportos foglalkozás, - diákkörök, 

szakkörök, - előadások, - szabadidő eltöltését szolgáló programok, rendezvények - önismereti 

foglalkozások  

7.4.6. A családi életre nevelés  

A család kiemelt jelentőséggel bír a fiatalok erkölcsi érzékének, önismeretének, testi és lelki 

egészségének alakításában. A kollégium kiemelt fontosságú feladata a harmonikus családi 

minták közvetítése, a családi értékek megbecsülése. Célunk, hogy ismereteket nyújtsunk a 

tanulók családi életében felmerülő konfliktusok kezeléséhez, a felelős párkapcsolatok 

kialakításához, a szexuális nevelés kérdéseihez.  

Megvalósítás színtere: - csoportfoglalkozás, - egyéni és kiscsoportos foglalkozás, - előadások, 

mentálhigiénés foglalkozások - egyéni és csoportos terápia pszichológus vezetésével - 

diákkörök- szociális és egyéni kompetenciák fejlesztése - családlátogatás - közös programok a 

szülőkkel 

7.4.7. Testi és lelki egészségre nevelés 

 A foglalkozások célja, hogy felkészítse a kollégistákat az egészséges életmód, életviteli 

szokások tudatos felépítésére, gyakorlására, az ezekhez szükséges ismeretek megszerzésére. 

Alakuljon ki az egyéni és a kollégiumi közösségi életritmushoz igazodó napirend, legyenek 

képesek tevékenységeiket egészséges, tiszta környezetben, esztétikus, nyugodt körülmények 

között folytatni. Kollégiumunk a biztonságos és befogadó környezet kialakításával hozzájárul 

ahhoz, hogy tanulóink elutasíthassák a szenvedélybetegséghez, a káros függőséghez vezető 
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szokások kialakulását, mellyel a diákok kiegyensúlyozott, harmonikus fejlődését segíti elő. A 

nevelés során nyújtsunk alternatívákat, melyekkel segítjük a kollégistát problémái 

megoldásában, konfliktusai kezelésében és válsághelyzetben támaszt nyújtunk számára. 

Módot kell adni arra, hogy elsajátíthassa a mindennapi élet során adódó ügyei intézésének, 

érdekei érvényesítésének jogszerű és alkalmas módjait. A tanulók a kollégiumi életben 

képessé válnak a harmonikus és konstruktív életvitel szokásrendszerének kialakítására, 

elsajátítják az ehhez szükséges ismereteket, készségeket. Kialakul a sportoláshoz, mozgáshoz 

való pozitív viszonyuk.  

Megvalósítás színtere: - csoportfoglalkozás, - egyéni és kiscsoportos foglalkozás, - előadások, 

mentálhigiénés foglalkozások - egyéni és csoportos terápia pszichológus vezetésével - 

diákkörök- szociális és egyéni kompetenciák fejlesztése, sportkörök - sportrendezvények, 

iskolai és városi szinten 

7.4.8. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség  

A kollégium feladata a segítő magatartás kialakítása a tanulókban. Részben pedagógiai 

segítséggel, részben önálló tapasztalati úton meg kell, hogy ismerjék a hátrányos helyzetűek 

sajátos igényeit, élethelyzetét. Fejleszteni kell a diákokban az önkéntes feladatvállalást, az 

együttműködést, problémamegoldást, a felelős állampolgári lét kialakítását. 

Megvalósítás színtere: - csoportfoglalkozás, - egyéni és kiscsoportos foglalkozás, - 

tanulmányi kirándulások,  

7.4.9. Fenntarthatóság, környezettudatosság  

Fő célunk, hogy kollégistáink képesek legyenek a környezetet terhelő, pusztító tevékenységek 

felismerésére, ezek csökkentésére a környezeti problémák és konfliktusok kezelésére, 

lehetőség szerinti megoldására. Ehhez ökológiai alapokon nyugvó, tényszerű és alkalmazható 

ismeretekre van szükségük. A tanulóknak meg kell tanulniuk, hogy az erőforrásokat 

tudatosan, takarékosan, felelősségteljesen használják. Ösztönözzük kollégistáinkat a 

környezet védelmére, arra, hogy tartózkodjanak környezetük káros terhelésétől, minden olyan 

cselekménytől, ami környezetünk állapotát rontja. Kollégiumunk segítse elő a tanulók 

környezettudatos szemléletének, magatartásának kialakulását, a környezettel való harmonikus 

együttélés megteremtését, elősegítve ezzel az élő természet fennmaradását és fenntartható 

fejlődését. Továbbá feladatunk, hogy megismertessük azokat a gazdasági és társadalmi 

folyamatokat, melyek változásokat, válságokat idézhetnek elő. Törekedni kell a kollégista 
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pozitív jövőképének kialakítására, meg kell tanítani a közvetlen és tágabb környezetük 

értékeinek sokszínűségének megőrzésére, gyarapítására. 

Megvalósítás színtere: - csoportfoglalkozás, - egyéni és kiscsoportos foglalkozás, - 

tanulmányi kirándulások, - önkiszolgáló tevékenységek 

7.4.10. Pályaorientáció  

A pályaorientációval célunk a felnőtt lét szerepeire való felkészítés. Feladatunk, hogy segítsük 

a tanulóink lehetséges további iskola- és pályaválasztását, az önismeret, a pályaismeret, a 

társadalmi kihívások és a gazdasági helyzet tükrében. Átfogó képet kell adni a munka 

világáról és biztosítani kell a feltételeket ahhoz, hogy a diákok kipróbálhassák képességeiket, 

elmélyülhessenek az érdeklődésüknek megfelelő területeken, megtalálhassák későbbi 

hivatásukat. Tudatosítani kell a tanulóinkban, hogy életük során többször kényszerülhetnek 

pályamódosításra.  

Megvalósítás színtere: - csoportfoglalkozás, - egyéni és kiscsoportos foglalkozás, - 

munkaügyi központ vezetője által tartott előadások - egyéni fejlesztési terv és karrier terv 

készítése - szakma megismerést célzó programok- üzemek látogatása - csereprogramok- 

iskolák és kollégiumok között – informatika szakkör 

7.4.11. Gazdasági és pénzügyi nevelés  

Célunk, hogy a tanulókban tudatosítsuk a felelősségüket a munka, a javakkal való ésszerű 

gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás területén. Meg kell tanítani őket egy-egy döntés 

előtti mérlegelésre, a következmények és kockázatok felmérésére. A diák-önkormányzati 

tevékenység segíti a közösség érdekeit is figyelembe vevő magatartás és körültekintő, felelős 

döntéshozás kialakulását. 

Megvalósítás színtere - csoportfoglalkozás, - egyéni és kiscsoportos foglalkozás, 

7.4.12. Médiatudatosságra nevelés  

A kollégiumnak meg kell ismertetnie a diákokkal a média működésének és 

hatásmechanizmusának főbb törvényszerűségeit. Fel kell tárni a média és a társadalom közötti 

kapcsolatokat, a valóságos és virtuális érintkezés különbözőségét. Nagy jelentőséggel bír az új 

és hagyományos médiumok megismertetése, a kritikai beállítódás kialakítása. 

Megvalósítás színtere - csoportfoglalkozás, - egyéni és kiscsoportos foglalkozás, - informatika 

szakkör,- filmklub 
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8. FELADATOK, TEVÉKENYSÉGKATEGÓRIÁK  

8.1. Tanulási és gondolkodási kultúra fejlesztése  

Cél: a kollégiumunk kiemelt társadalompolitikai szerepe és feladata, hogy a tanulók számára 

lakóhelyüktől és szociális helyzetüktől függetlenül biztosítsa a minőségi tudáshoz történő 

hozzáférést, így meghatározó jelentősége van az esélyteremtés és társadalmi mobilitás 

elősegítésében.  

Az ismeretszerzés, a megismerési és gondolkodási képességek fejlesztése érdekében 

kollégiumunk lehetőséget biztosít arra, hogy a tanulók megismerjék és elsajátítsák a helyes 

tanulási módszereket. Fejlesztve a kreativitást, erősítve a tanulási motívumokat – az 

érdeklődés, a megismerés és a felfedezés vágyát. Törekszünk a tanulási kudarcok okainak 

feltárására, azok kezelésére, a jó teljesítményhez szükséges pozitív önértékelés kialakítására. 

Segítjük a mindennapi feladatokra történő felkészülést. Gondot fordítunk arra, hogy az 

ismeretek elsajátítása közben a tanulásra belső igény is ébredjen a tanulókban, s így 

mindennapi életük részévé váljon a tanulás. Az eredményes ismeretszerzés érdekében 

fejlesztjük a tanulási, megismerési és gondolkodási képességeket.  

A feladathoz kapcsolódóan a következő kompetenciák fejlesztése valósul meg: hatékony, 

önálló tanulás, matematikai kompetencia, digitális kompetencia.  

Tevékenység:  

Ebben a munkában ismerni kell az iskolák pedagógiai programját és helyi tantervét, adott 

intézmény tanulási szokásait. A tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek esetében fel kell 

derítenünk, mi okozza a gondot, ezután tudunk érdemi munkát végezni. A felderítésben, a 

hibák javításában szorosan együttműködünk a gyermekek osztályfőnökével, a Nevelési 

Tanácsadóval, a Családsegítő- Gyermekjóléti Szolgálattal. 

Felzárkóztatás:  

A kollégiumunk olyan változatos szervezeti és módszerbeli megoldásokat alkalmaz, amelyek 

segítségével az egyes tanulók közötti műveltségi, képességbeli, felkészültségi, neveltségi 

különbözőségeket kezelni képes.  

A kollégium feladata a tanulók képességeinek felismerése, és kibontakoztatásuk segítése. 

Támogatja a tanulásban elmaradt tanulókat, biztosítja annak esélyét, hogy a választott 

iskolában eredményesen végezzék tanulmányaikat.  

A felzárkóztatást elősegítő tevékenység elvei:  

 A lemaradás mértékének megállapítása (csoportvezető).  
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 A felzárkózáshoz szükséges motiváció kialakítása (csoportvezető).  

 Fontos a személyes érintettség elve.  

 A megfelelő tanulási technikák elsajátítása.  

 Szükség esetén, a lemaradt tanuló kötelezhető a felzárkóztató foglalkozásra.  

 A felzárkóztató foglalkozások rendjének kidolgozása.  

A középiskolásoknál az első évfolyamon felméréseket végzünk, majd megszervezzük a 

felzárkóztatás rendszerét, erre több tárgyból is felkészült a nevelőtestület. A kollégiumi 

felzárkóztatás mellett a csoportvezetőknek pontosan ismerni kell a kapcsolódó iskola 

felzárkóztató foglalkozásait, és lehetőség szerint oda mozgósítani kell a kollégistákat, 

munkájukat és eredményeiket figyelemmel kell kísérni szükség esetén közzé tenni. 

Szaktárgyainkból, egyéni érdeklődési körünkből nekünk is fel kell készülni felzárkóztató 

foglalkozások vezetésére.  

Tehetséggondozás:  

Létrehozzuk a tehetséges tanulók kiválasztására szolgáló rendszert, segítjük a tehetséges 

tanulókat képességeik továbbfejlesztésében, tudásuk bővítésében.  

A tehetséggondozást elősegítő tevékenység elvei:  

 Valamilyen szempontból tehetséges tanulók felkutatása.  

 Megfelelő szilenciumon kívüli szervezeti forma (szakkör) biztosítása a tehetséges 

tanulók számára.  

 Egyéni foglalkozás (eseti órákban).  

 A tudatos önfejlődés elősegítése. 

 

8.2. Pályaorientációs tevékenységek, az önálló életkezdés támogatása  

Szociális kompetenciák fejlesztése  

Kollégiumunk, mint szociális közeg a nevelési folyamatban nagy hangsúlyt helyez a pozitív 

szokások és minták közvetítésére, a szociális készségek (empátia, tolerancia, 

konfliktuskezelés, vita, tárgyalástechnika, szervezőkészség) fejlesztésére. A felelősi rendszer 

megszervezésével segíti a szociális ismeretek elméleti és gyakorlati elsajátítását, az 

egyéncsoport- társadalom kölcsönhatásainak megértését.  
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Fontos feladat a kommunikációs- együttműködési- segítő- és vezetésképesség fejlesztése. E 

feladat megvalósításában különösen fontos, hogy megfelelő mértékű teret és lehetőséget 

kapjon a kollégiumi diákönkormányzat.  

Feltétlenül szükség van olyan szabályok kialakítására, amelyek mindenki számára érthetők, 

követhetők, betarthatók és betartásuk ellenőrizhető.  

A szociális hátrányokat a csoportvezető nevelő azonosítja. Ez jelentheti a család alacsony 

jövedelmi szintjét, a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetet, rossz családi és 

szociális körülményeket, vagy más hátrányokat. A felismerést követően a kollégium 

egyeztetés után  

rögzíti a szükséges intézkedéseket és a lehetőségek függvényében végrehajtja azokat, szükség 

esetén más fórumokhoz, intézményekhez fordul segítségért.  

Önálló életkezdés támogatása  

Célunk, hogy gyermekeink készüljenek fel az önálló életvitelre, az önellátásra, a családi 

életre.  

Tanulóinkat ebben a „vállalkozói táradalomban” arra neveljük, hogy legyenek kreatívak, 

kezdeményezők, önállóak, tervezők, céljaik megvalósítása felé törekvő emberek, akik „több 

lábon” meg tudnak állni az életben. Tartsák szem előtt, hogy a felnőtt élet sikeressége 

szempontjából fontos az egész életen át tartó tanulás és az adott élethelyzetben szükséges 

átképzés. 

 

8.3.  Diák- önkormányzati tevékenység  

A társadalomban is egyre erőteljesebben fogalmazódnak meg a diákok önkormányzásához és 

érdekképviseletéhez való jogok.  

A kollégium mikro-társadalomként is értelmezhető, melynek demokratikus működése 

elképzelhetetlen a diákönkormányzat nélkül.  

A pedagógiai program a diákok érzelmi és értelmi azonosulása nélkül megvalósíthatatlan. 

Ennek alapfeltétele, hogy a diákönkormányzat megjelenítse a tanulói érdekeket és szervezett 

keretek között képviselje azt.  

Növekedjék a tanulói öntevékenység, önállóság. Ez a nevelőtestületnek is érdeke, mert a 

felszabaduló időt hatékonyabb szakmai munkára tudja felhasználni.  

Az önkormányzati tevékenységet 1 fő nevelőtanár segíti. A diákönkormányzat saját működési 

szabályzatot készít összhangban a központi rendelkezésekkel és a kollégium különböző 

szabályzataival. A diákönkormányzat tagjainak megválasztásakor ügyelünk arra, hogy 

különböző korosztályok, szakmák, nemek megfelelő képviselethez jussanak.  
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A csoportközösségeknek delegálási joguk van.  

A diákönkormányzat feladatai:  

A diákönkormányzat jogát és feladatát jogszabályok, kollégiumi szabályzatok, saját 

szervezeti, működési szabályzata határozza meg. Kollégiumunk diákönkormányzatának egyik 

legfontosabb feladata, hogy önállóan szervezi a tanulók ügyeleti rendszerét.  

Fórumok, tevékenységek:  

 Csoportfoglalkozás 

 Diáktanács ülései  

 Közgyűlés  

 Nevelőtestületi megbeszélésen, értekezleten való részvétel  

  Diákönkormányzat által meghirdetett pályázatok elbírálása 

 Diákönkormányzat rendezvényei (ismerkedési est, Mikulás est, Diáknap, Pedagógus 

nap)  

8.4. Hagyományőrzés és ápolás  

A valahová való tartozás tudatát, a közösségi eszmék és értékek megbecsülését a 

hagyományok közvetítik. A hagyomány közösségteremtő és megőrző erő, amely bizonyos 

állandóságot és folytonosságot teremt a kollégium mindennapi életében. Kollégiumunk 

tudatosan ápolja, őrzi és folyamatosan bővíti hagyományait. A rendszeresen ismétlődő 

események, a tudatosan kialakított szokások és jelképek erősítik a kollégiumhoz való 

tartozást. 

Fontos tehát a régi hagyományaink ápolása és új hagyományőrző tevékenységeink 

felkarolása.  

 A kollégisták életével összefüggő hagyományok: 

 A tanulók maguk takarítják hálószobáikat, amelyet naponta szemlén értékelünk. 

Félévenként, szintenként a legjobb szoba díjat kap.  

 A külső és belső környezetet felosztjuk a kollégiumi csoportok között, melyeket ennek 

megfelelően gondoznak, takarítanak.  

 Hét kezdő és hét záró áhitatok 

 Ismerkedési est a hagyományőrzés jegyében október hónap elején.  
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 Szociális kompetenciák fejlesztése a" felnőtté válás küszöbén" tanév során 

folyamatosan.  

 Novemberben a Hősök temetőjének meglátogatása  

 Decemberben Mikulás-estet, karácsonyi lelki napot rendezünk.  

 Farsangi bál, jelmezverseny.  

 Népi hagyományos ételeink március hónapban.  

 Egészséghét rendezése április hónapban.  

  „Herkules” sportverseny áprilisban.  

 Egészségkosár áprilisban.  

 Végzős tanulók elbocsátó ünnepsége, ballagás.  

 Anyák napi műsor a Szent Anna Szeretet Otthon lakóinak. 

Egyéb ünnepek  

A kollégium a nemzeti ünnepeinkre felkészíti a kollégistákat és csatlakozik az iskolai és 

városi rendezvényekhez.  

Megemlékezések:  

• Október 6. (Aradi vértanuk)  

• Október 23. (1956-os forradalom kitörése)  

• Február 25. (Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai)  

• Március 15. (1848-49-es forradalom és szabadságharc kitörése)  

• Március 8. (Nemzetközi nőnap)  

• Április 16. (Holokauszt áldozatai) - Június 4. (Nemzeti Összetartozás Napja)  

• Csoporton belül a csoporttagok születésnapját, névnapját megünneplik.  

A felsorolt és eddig sikerrel megvalósított hagyományos rendezvényeinket hosszútávon is 

színvonalasan, minél nagyobb tanulói önállósággal kívánjuk megtartani.  

Szeretnénk az eddig jól működő hagyományainkat megőrizni. 

8.5. Szabadidős tevékenység  
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A szabadidő közvetlenül szolgálja a pihenést, a regenerálódást, a rendszeres mozgás iránti 

igény kialakulását, fejleszti a mozgáskészséget. Minden tanuló számára biztosítsunk 

érdeklődésének, képességeinek megfelelő programokat, tevékenységi formákat.  

 Az érdeklődésnek megfelelő ismeretek bővítése, az önművelődés igényének, 

készségének és képességének kialakítása. 

 Egészséges és kulturált életmódra való nevelés, a sport, a természeti környezet 

megóvása, ápolása.  

A tevékenységformák és azok ajánlott tartalma:  

 A különböző érdeklődéseknek megfelelően választható diákkörök: tanulást segítő, 

ismeretszerző, művészeti, képességfejlesztő, mozgásigényt kielégítő.  

 Kulturális értékeink megismertetése, a művészi szép iránti igény felkeltése: színház, 

múzeum, kiállítás látogatás, könyvtár használat, ismeretszerző túrák, vetélkedők. 

  Regenerálódást, rekreációt szolgáló tevékenységek: játéklehetőségek, fitness és 

konditorna, kerékpár- és gyalogtúrák. 

8.6. Gyermek és ifjúságvédelem a kollégiumban  

A gyermekvédelem minden gyermekre és ifjúra kiterjedő gondoskodás, pedagógiai, 

pszichológiai, szociális, egészségügyi, jogi tennivalók összessége, amelyek a gyermek és 

fiatalok gondozását, ellátását, eltartását, nevelését, érdekvédelmét hivatott biztosítani. A 

gyermekvédelem tehát egy rendkívüli sokrétű, összetett, komplex tevékenység. Szűkebb 

értelemben a nehéz élethelyzetbe kerülő, és/vagy különböző fejlődési, nevelési, magatartási 

problémákkal küzdő gyermekek szakemberek által nyújtott speciális gondozása, segítése.  

Napjainkban tanulóink között egyre több olyan gyermek található, aki hátrányos helyzetű, 

veszélyeztetett, akinek a szülei munkanélküliek, akinek a szülei elváltak. Egyre nagyobb 

terheket cipelnek az un. középosztályba sorolhatók is, gyermekeiken gyakran érzékelhető 

valamilyen családi helyzetromlásból kialakult neveltségi hátrány.  

Kollégiumunkban nagy gondot jelent a hátrányos helyzetű növendékek hátrányainak 

csökkentése, helyzetük javítása, segítésük.  

Ez tanulmányi, nevelési, általános képzési szempontból vonatkozik a tehetséges tanulókra épp 

úgy, mint azokra, akiknek az alapműveltséget kell elsajátítaniuk.  

A kollégium számára fontos, hogy akikben "a tanulás, az iskolai értékrend, az értelmiségi 

életmód iránti nyitottság és a kulturális váltással kapcsolatos nehézségek vállalására 

vonatkozó eltökéltség" megvan, azokat támogassa, de nem kevésbé kötelessége, hogy akik 



358 

 

egyébként lemaradnának, elkallódnának, bizonyítványt nem szereznének, azokat is felkarolja, 

támogassa, korrepetálja a további életesély megmaradása érdekében.  

El kell tehát fogadnunk, hogy nem minden gyermek azonos képességű, vannak, akiknek sem 

a család, sem a baráti környezet nem tud segíteni, hogy a társadalmi élet és a kollégiumi élet 

nehézségeivel meg tudjon birkózni.  

A kollégiumban többnyire a hátrányos helyzetűekkel és a veszélyeztetettekkel találkozunk, és 

a velük való foglalkozást meg kell szerveznünk.  

Kollégiumunkban  

- a szociális, anyagi,  

- a kulturális, műveltségi,  

- a földrajzi, lakókörnyezeti hátrányokat, illetve ezek együttes megjelenési formáit, a 

halmozottan hátrányos helyzet mutatóit, jellemzőit szoktuk megtalálni. Ezek természetesen 

nevelési és oktatási problémaként jelentkeznek nálunk és az iskolában is.  

A tapasztalatok szerint a kollégiumba kerülő gyermekek eleve hátrányból indulnak, hiszen 

családjuktól el kell szakadniuk.  

A kollégisták legnagyobb részénél kimutatható a felkészültségben bizonyos tudáshiány, 

elsősorban matematikában, idegen nyelvekben, magyar nyelvtanban.  

Sok esetben, ha meg is van a felkészültség, annak "megmutatása", az iskolai feleletekben, 

felmérőkben, egyszóval iskolai eredményességben nem jelenik meg.  

A tanuló, a kollégium, és tegyük hozzá a kollégiumi tanár is az iskola, az iskolai tanárok 

állandó kontrollja alatt van. Az iskola tanulmányi követelménye, az ottani házirend, tanítási 

rend jórészt meghatározza a kollégista életmódját, tanulási ritmusát. Az ottani hatások is 

alakítják a kollégiumi nyugalmat vagy nyugtalanságot, a felkészülés menetét.  

Éppen ezért figyelni kell a kapcsolódó iskolák belső rendjét, követelményeit, rendezvényeit. 

A kollégium - ha saját belső rendje, saját önálló arculata, független működési szabályzata van 

is, - nem térhet ki az iskolai kapcsolatok, az iskolai kontroll alól.  

A gyermekvédelmi munkát olyan etikai követelmények is irányítják, amelyeket akár speciális 

követelményekként is elkönyvelhetünk:  

 Minden kollégistát előítéletek nélkül segítünk, védünk, figyelünk, vizsgálunk, 

meghallgatunk, kérdezünk.  

 Tiszteletben tartjuk a kollégisták egyéniségét, emberi, gyermeki, személyiségi jogait, 

emberi méltóságát.  
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 Senkit nem részesítünk igazságtalanul előnyben, de a lehetséges segítés és 

beavatkozás érdekében rangsorolunk a szociális és egyéb hátrányokat illetően.  

 Minden kollégistához szeretettel és tapintattal közeledünk.  

 A megszerzett információkat titokban tartjuk, azt csak a kollégista helyzetének 

javítására, problémájának megoldására használjuk. Az egyéni, családi, intim 

információkat titokként kezeljük. Ezek alól kivétel, ha a kollégista, a kollégiumi vagy 

iskolai közösség bármely tagja vagy egésze súlyosan veszélyeztetve van.  

 

8.7. A szülő, a kollégista, a pedagógus együttműködésének formái, a tovább fejlesztés 

lehetőségei 

 A szülőkkel való együttműködés a gyerek érdekében történjen, eredménye a tanuló 

személyiségének pozitív irányú változása legyen.  

 A nevelőmunka hatékonyságának segítése.  

 Az információáramlás rendszeres és folyamatos legyen.  

 A pedagógiai programunkat a szülőkkel, egyetértésben törekedjünk megvalósítani.  

 Kapcsolatteremtés a kollégium-szülő, szülő-szülő között.  

Feladatok:  

 A kapcsolattartás formáinak kiépítése.  

 A szülői vélemény megismerésére való törekvés.  

 A szülők tájékoztatása az intézményünk életéről, működéséről.  

 Biztosítsunk alkalmat a szülőknek, hogy a kollégiumi közélet tevékeny résztvevői, 

közreműködői és segítői lehessenek.  

 Működjünk együtt a tanulókkal való problémák megoldása céljából.  

A tevékenységformák és azok ajánlott tartalma:  

Szóbeli tájékoztatás formái:  

 Szülői értekezletek: intézményi szintű szülői értekezlet az elsőéves kollégisták 

beköltözésekor.  
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 Csoportszintű szülői értekezlet.  

 Értékelő szülői értekezlet az iskolával együttműködve.  

 Családlátogatás.  

 Személyes megkeresés.  

 Telefonon való tájékoztatás, érdeklődés.  

Írásbeli tájékoztatás formái:  

 félévi és év végi tanulói értékelés,  

 a tanuló kollégiumi tevékenységével kapcsolatos tájékoztatás (dicséret, elmarasztalás, 

szülői kérés, kimenők és eltávozások). 

  Kollégiumi faliújság, hirdetőtábla.  

 Hivatalos levél.  

 Médiák.  

 Kérdőívek 

A szülőkkel való kapcsolattartás fejlesztési lehetőségei:  

 Szülői szervezet létrehozása, fenntartása.  

 A szülők kollégiummal szembeni elvárásainak rendszeres mérése, elemzése.  

 A különböző kollégiumi szabályzatok megalkotásában szülői részvétel növelése.  

 Az „új szülők” hatékonyabb bevonása a kollégium életébe.  

 A szülők jelentősebb bevonása a kollégiumi rendezvényekbe.  

 A gyerekek személyi higiéniai felszerelésének és az iskolai taneszközök 

beszerzésének nagyobb szülői felelőssége. 

 

8.8. Gondoskodás szocializáció  

Esélyegyenlőség  
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Az esélyegyenlőség felülvizsgálata az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény.  

A kollégiumban biztosítani kell a hátrányos, halmozottan hátrányos és veszélyeztetett 

gyermekekkel, tanulókkal való foglalkozás lehetőségét. A tehetséggondozáson túlmenően 

kiemelten kell kezelni a személyiségfejlesztéssel, a beilleszkedési és magatartási 

nehézségekkel összefüggő, valamint a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő 

pedagógiai tevékenységeket. Külön figyelmet kell fordítani az etnikai sajátosságokra, és a 

sajátos nevelési igényű tanulók egyéni problémáira.  

A nevelőtanár a csoportfoglalkozását heti egy alkalommal – a kidolgozott tematika alapján – 

köteles vezetni. Minden csoportban az egyéni sajátosságoktól függetlenül kiemelt szerepet 

kell kapnia a szociális viselkedés fontosságának. Ezek a foglalkozások alkalmasak arra, hogy 

a nevelőtanár foglalkozzon a tanulók lelki problémáival, beilleszkedési nehézségeivel, a 

hátrányos helyzetűek családi hátterével, a tanulók közötti gyakran ellentmondásos, 

konfliktusokkal terhes kapcsolatokkal. Különös figyelemmel kell, hogy legyen a nevelő a 

sajátos nevelési igényű tanulók integrációs nevelésére.  

A foglalkozásokon őszinte, bizalmas légkört alakítson ki a pedagógus, érződjék 

segítőkészsége, a tanulók iránti szeretete. A csoport ne csak a kollégium falain belül 

szervezzen foglalkozást, hanem kirándulásokkal, mozi, színház, múzeum látogatásával, vagy 

egy esti szalonnasütéssel tegye gazdagabbá életét. 

Társadalmi beilleszkedésük segítése:  

A kollégiumunk - mint közösségi helyszín - a nevelési folyamat során hangsúlyt helyez a 

pozitív közösségi szokások és minták közvetítésére, a szociális készségek (empátia, 

tolerancia, kooperáció, konfliktuskezelés, kommunikációs és vitakultúra, szervezőkészség, 

stb.) fejlesztésére. Segíti a közösségi együttélés szabályainak elsajátítását, az egyén, a csoport, 

a társadalom kölcsönhatásainak megértését, különös figyelemmel a nemzeti, etnikai 

kisebbségi és vallási sajátosságokra.  

A kollégiumunknak feladata a családi életre (a családtagi szerepekre, a párkapcsolatok 

kulturált kialakítására, a takarékos és ésszerű gazdálkodásra, stb.) nevelés.  

E feladatok megvalósításában kiemelt szerepet, és megfelelő teret kap a kollégiumi 

diákönkormányzati rendszer.  

Társadalmi beilleszkedésük segítésének fontosabb elvei:  

 A tanulók ismerjék meg önmagukat.  

 Önismeret kialakításának segítése.  
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 Önállóság kialakítása.  

 Együttműködési képesség kialakítása.  

 Lehetőség szerint, minél több tanuló vegyen részt a DÖK munkájában.  

Követelmény:  

 Sajátítsa el a közösségi együttélés szabályait.  

 Vallási, etnikai hovatartozástól függetlenül tudja elfogadni társait.  

 Legyen vitakultúrája.  

 Rendelkezzen pozitív közösségi szokásokkal, konfliktusait kulturált módon tudja 

kezelni.  

A tehetséges tanulókat értelmi képességeiknek megfelelő feladatok összeállításával, 

versenyek rendezésével segíthetjük. 

A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozók kollégiumi nevelése 

Kollégiumunkba egyre nagyobb létszámban kerülnek be a cigány tanulók, ezért szükség van 

arra, hogy a pedagógiai programunk erre a tényre tekintettel legyen.  

Ahhoz, hogy munkánkat eredményesen tudjuk végezni, össze kell egyeztetni a cigány 

családok nevelési stílusát és az oktatási-nevelési intézményektől társadalmilag elvárt célokat 

és feladatokat.  

A kollégiumi nevelés lehetőséget nyújt a tanulók és családi körülményeik megismerésére, a 

szülőkkel és a Kisebbségi Önkormányzattal való kapcsolattartás révén.  

A személyiségfejlesztés folyamán az egyéni és kiscsoportos foglalkozásoknak van 

jelentősége. Ekkor nyílik lehetőség arra, hogy tanulóinkat megismerjük, életkörülményeikről, 

családi szokásaikról tájékozódjunk. Erre azért van szükség, hogy ne durva beavatkozás legyen 

a nevelés, hanem kölcsönös együttműködés. Ebben a tevékenységben a szülők segítségére 

csak akkor számíthatunk, ha érzik, hogy gyereküket szeretettel gondozzuk, és nem engedünk 

teret a negatív diszkriminációnak. A nevelési folyamatban mindig figyelnünk kell arra, hogy  

beilleszkedésük segítése közben identitásukat ne veszítsék el. Ennek megvalósítása önismereti 

csoportok keretében történik.  

Fejlesztésüket kötött- és szabadfoglalkozások keretében valósítjuk meg. A tanuláshoz való 

pozitív viszony kialakítását úgy tudjuk elérni, hogy segítünk a tanulási nehézségek 

leküzdésében, a pozitív megerősítésre hangsúlyt fektetünk. Ebben a tevékenységben a 
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családra kevéssé számíthatunk, hiszen felfogásuk szerint a praktikus intelligenciának, 

ügyességnek nagyobb szerepe van, mint az elméleti tudásnak.  

Hangsúlyos szerep jut a testi-lelki egészség megóvásának, az életmóddal és életvitellel 

kapcsolatos ismeretek bővítésének, alakításának. A tisztálkodási szerek beszerzésére 

szükséges ösztönözni a tanulókat és szüleiket, vagy más megoldással segíteni a hiányok 

megszüntetését.  

A csoportfoglalkozás segíti a társadalmilag elfogadott szokások kialakítását, a társas 

kapcsolatok, valamint a családi élet szervezésével kapcsolatos hagyományok 

megalapozásában a tanulókat.  

Kulturális rendezvényeinken figyelembe vesszük adottságaikat, tehetségüket, számítunk 

szereplésükre, melyet szívesen vállalnak is.  

A kollégiumi csoportok létszám meghatározásánál is szükség lenne arra, hogy a hátrányos 

helyzetű tanulók esetében kis létszámú csoportokban történjen a felzárkóztatás és a 

szocializációt segítő tevékenység.  

 

9.A KOLLÉGIUMI NEVELÉS MINŐSÉGE, EREDMÉNYESSÉGE 

A szülők elvárják, hogy a kollégium az egyes települések általános iskoláinak színvonalbeli 

különbségéből adódó hátrányokat csökkentse, pótolja. Biztosítsa a nyugodt tanulás feltételeit. 

Adjon a gyerekeknek segítséget és nyújtson biztonságot. Jónak tartják a kollégium légkörét, 

kifogástalannak minősítik a rendet, a tisztaságot és a fegyelmet. Úgy ítélik meg, hogy a 

tanulási feltételek biztosítottak és a diákok részére gazdag a szabadidős programkínálat. 

Elégedettek a kapcsolattartás tartalmával és a tájékoztatással, csoportvezető tevékenységével, 

a kollégium követelmény támasztásával.  

A diákok elvárásai a kollégiummal szemben hasonlóak a szülőkéhez: nyugodt tanulási 

feltételek biztosítása, tiszta, rendezett környezet, több szabadidő, az étkezés minőségének és 

menynyiségének javítása. Elégedettek: a gazdag szabadidős programkínálattal, rendezvények 

szervezésével, színvonalával, sportolási lehetőségek biztosításával.  

A partnerek elégedettsége a következőkben nyilvánult meg: a kollégium bensőséges 

hangulatú, jól szervezett, színvonalas ünnepségeiben, a névadó kultuszának ápolásában, 

eszközeinek, felszerelési tárgyainak megóvásában, az intézmény külső és belső környezetének 

színvonalában, a szabadidő szervezés, a nevelői munka, közösségformáló szerepében, a 

kollégiumi nevelési, személyiségformáló tevékenységében.  

A tevékenységek végzése közben tapasztalt tanulói megnyilvánulásokat, teljesítményeket 

értékeljük. Aszerint, hogy az adott követelményrendszerben- tanulás, önkiszolgálás, játék, 
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munka, egészséges életmód, szociális kapcsolatok- a tanuló saját képességeihez mérten 

milyen sikeres teljesítményt, fejlődést vagy hanyatlást, visszaesést ért el. 

Az egyéni teljesítés döntő láncszeme a közösségi munkának. A közösségben minden tanuló 

bizonyos területeken hasznosítsa képességeit, adottságait, legyen hasznára a közösségnek. A 

kollégium közösségeinek tevékenysége, tevékenységük minősége adja az intézmény 

egészének teljesítményét. Az egyéneknek és a közösségnek jól kell ismerniük a 

követelményrendszert.  

A minősítő rendszerünk csak akkor hasznos, ha azt mindig az adott közösségek és egyének 

teljesítőképességéhez igazítjuk. 

 

9.1. A Kollégiumi nevelés eredményessége  

A kollégista a nevelési folyamat során elsajátítja az önálló életvitelhez szükséges alapvető 

ismereteket, képességeket, értékeket:  

 elsajátítja és követi az alapvető erkölcsi normákat; 

 képes az egészséges és kulturált életmód kialakítására; 

 sokoldalú képzettsége, műveltsége párosul az új ismeretek befogadásának, és a 

folyamatos megújulásnak a képességével;  

 kialakul reális társadalomképe;  

 rendelkezik az önszerveződéshez, a demokratikus érdekérvényesítéshez szükséges 

képességekkel;  

 tudása versenyképes, önértékelő képességére, szakmai felkészültségére alapozva 

választ tud adni a szakmai kihívásokra; 

 képes az együttműködésre, az emberi kapcsolatok kialakítására és továbbépítésére;  

 másokhoz való viszonyában toleráns, empátiával rendelkezik, társadalmi szemléletét a 

szolidaritás jellemzi;  

 ismeri nemzetünk, nemzeti és etnikai kisebbségeink kulturális, történelmi 

hagyományait.  
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9.2. Ellenőrzési, értékelési rendszer  

Alapelvek: 

 Az értékelés legyen motiváló, ösztönző hatású.  

 Az ellenőrzés és értékelés visszajelzési rendszer, információkat szolgáltat, így 

megerősítő szerepe fontos.  

 Legyen tárgyszerű, objektív, fejlesztő, segítő szándékú, mutasson rá a hiányosságokra, 

adja meg a továbblépést segítő tanácsot.  

 Rendszeres, folyamatos minden tevékenységre kiterjedő.  

 Következetes, szakszerű és felelősségteljes.  

 A követelmények és elvárások pontos ismeretében, elfogadott szempontok alapján 

történjen. 

  Személyre szóló, konkrét.  

 Megfelelő légkörben történjen.  

Az értékelés célja:  

 A nevelési folyamat szabályozása, koordináció, korrekció biztosítása.  

 Jelezze a pedagógus számára az egyén, a közösség fejlődését, fejleszthetőségét. 

  A nevelési folyamat eredményeinek kifejezése, a tanuló hogyan viszonyul a 

kollégium követelményeihez.  

Területei:  

 szakmai 

  tanügyigazgatási  

 gazdasági  

A megvalósítás színterei  

 Kollégiumi szinten: nevelői megbeszélés, félévkor és év végén alakuló és záró 

értekezlet. 
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 Csoport szinten: csoportfoglalkozások, félévkor és év végén minősítő 

csoportfoglalkozások.  

 Személyre szólóan: minősítő értékelés félévkor és évvégén, egyéni törődés 

 

Azt szeretnénk elérni, hogy a dokumentumainkban, pedagógiai elveinkben megfogalmazottak, és 

a mindennapok gyakorlata között minél nagyobb összhang legyen. Szeretnénk, ha pedagógiai 

elképzeléseink a gyakorlat minél több területén kiállnák a próbát. Ehhez arra van szükségünk, 

hogy pontosan ismerjük a körülöttünk lévő valóságot, a gyakorlatot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MELLÉKLETEK 
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A KOLLÉGIUMI CSOPORTFOGLALKOZÁSOK KERETTERVE, ÉVES ÓRASZÁMAI 
 

1. Tanulás tanítása tematikus terv 

 
Évf./ó
ra 

Téma Fejlesztési területek Ismeretanyag Munkaformák, 
módszerek 

Eszközök, 
szemléltetés  

Megjegyzések  

9/1-

2. 

A tanulók 
tanulási 
módjainak, 
stílusának, 
szokásainak, 
hatékonyságán
ak felmérése 

Olvasási 
hatékonyság, 
dinamikus 

olvasás 

A tanulási 
szokások 
tudatosítása 

Anyanyelvi 

kommunikáció és 
kifejezőképesség, 
tanulás 
hatékonysága 

Digitális 
kompetencia  

Figyelem-

összpontosítás 
fejlesztése, 
memóriafejlesztés  

Az olvasási magatartás 
(olvasási dinamika), a 
szövegértés, a 
lényegmegragadás, az 
olvasási technika és az 
olvasási sebesség 
fejlesztése számítógépes 
programmal 

Az egyéni, a páros és a 
csoportos tanulás 
megszervezése.  
Gyakorlás. 
Elméleti és írásbeli 
feladatok 

összehangolása, 
alkalmazása 

nyomtatott szövegek, 
memória játék, IKT 
eszközök, 
szövegkiemelő toll 

Kommunikációs 
kompetencia 

fejlesztése 

 

 

 

 

9/3. A könyvtár- 

dokumentum 

ismeret és 
internet-

használat a 
hatékony tanulás 
segítésére. A 
könyvtár- és 
korszerű 

Tájékozódó-

képesség. Digitális és 
informatikai 

kompetencia 

A kollégium könyvtárának 
megismertetése. 
Szakkönyvek, 
dokumentumok, és egyéb 
ismerethordozók szerepe 
az ismeretszerzésben. 
Könyvtári informatika 

Tájékoztatás, 
információhordozó- és 
könyv-keresési 
gyakorlatok, 

Gyakorlatok a 

könyvtárhasználatban, 
önálló egyéni munkák 
kidolgozása. 

könyvek, folyóiratok, 
IKT eszközök, 

Szociális 
kompetencia 

fejlesztése, 
digitális 
kompetencia 

fejlesztése 
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információs 
(tudás) központ 
használat alapjai. 

9/4. Tanulási 
részképességek 
fejlesztése 

Figyelem, 

beállítódás 
koncentrált 
munkára 

Természettudomány
os kompetencia 

Anyanyelvi 

kommunikáció 

Figyelem, beállítódás 
koncentrált munkára. 
Spontán és szándékos 
figyelem. 

A kollégiumi tanulás 
jellemzői. 
Különböző tanulási 
módszerek a kollégiumban. 
Segítő tanulás. Az 
eredményes tanulás. 
Tanulás a közösségben. 

Figyelemvizsgálatok, és 
eredményeinek 
megvitatása, 
szövegmondási 
gyakorlatok, 

koncentrációs játékok.  

könyv, Internet, 
társasjátékok 

Szociális 
kompetencia 

fejlesztése 

10/1. Tanulási 
önismeret. 
„Hol tartok? 
Erősségeim, 
gyengeségeim?” 

A tanulás 
motiváltságának 
felmérése, 
alakítása 

Tanulás 
hatékonysága 

Anyanyelvi 

kommunikáció 
Motiváltság 

Szociális 
kompetencia 

Az elmúlt év 
tanulásmódszertani 
tapasztalatainak 

áttekintése, önértékelés 

tapasztalatok 

megbeszélése, egyéni 
és csoportos munka 

tesztek, játékok 
Internet, könyvek 

Kommunikációs 
kompetencia 

fejlesztése 

10/2. Tantárgyak 
fontossági 
sorrendje a 

tanuló számára. A 
felkészülés 
módszerei az 
iskolai feladatok 

teljesítésére. 

Kezdeményezőképes
ség és kreativitás 

A tantárgyak jellege: 
hasonlóságok, 
különbözőségek, 
sajátosságok. 
Tantárgyi szimpátiák, 
antipátiák és ezek eredete. 

Tanulási problémák 
gyűjtése, elemzése, 
csoportosítása, 
megvitatása 

Önfejlesztési tervek. 
Kölcsönös konzultáció 

Könyvtárhasználat 

irányított beszélgetés, 

IKT eszközök, papír 
toll 

Vállalkozási 
kompetencia 

Szociális 
kompetencia 
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Különböző témák 
feldolgozása 
egyes könyvtári 
segédeszközök és 
dokumentumok 

segítségével. 

magyarázat 

10/3. Tanulási 
részképességek és 
fejlesztési 
lehetőségeinek a 
ismertetése 

Figyelem, 

beállítódás a 
koncentrált 
munkára 

Anyanyelvi 

kommunikáció 
Esztétikai-művészeti 
tudatosság és 
kifejezőképesség 

 

Emlékezetfejlesztés 
koncentráció, ismétlés, 
gyakorlás kreatív írás 

Hangos, kifejező olvasás 

Tanulói kiselőadások, a 
szereplési helyzet 
gyakorlása. 
Tanulói kiselőadások; 
figyelemvizsgálatok, s 
eredményeinek 
megvitatása. 
szövegmondási 
gyakorlatok, 

Koncentrációs játék. 

Internet, 

képek, 

IKT eszközök 

Digitális 
kompetencia 

fejlesztése 

Szociális 
kompetencia 

fejlesztése 

11/1. Tanulási 
önismeret 

Mennyit 

jutottunk előre 
egy év alatt?  

A gondolkodás 
fejlesztése. 
Tanulás és 
gondolkodás.  
A gondolkodás 
tanulása. 
Eltérő 
gondolkodási 
utak. 

Önismeret, 
önértékelés, 
kreativitás fejlesztése 

Az emberi gondolkodás 
sajátosságai. 
Problématudat. Kérdezési 
technikák. 
A problémamegoldó 
gondolkodás fázisai és 
technikái. 
Gondolkodási szokások, 
legfontosabb irányai. Alkotó 
gondolkodás 

Fogalmak 

meghatározása, 
definícióalkotás, 
Tanulói kiselőadások, 
problémamegoldó, 
fogalomalkotó és a 
kreatív gondolkodást 
segítő gyakorlatok. 
Gondolkodási játékok 

IKT eszközök, 
társasjátékok 

Természettudom
ányos 

kompetencia 

Anyanyelvi 

kompetencia 

Szociális 
kompetencia 

11/2. Információhordoz kommunikáció, Információk önálló Fogalmak 

meghatározása, 
Tankönyv, szakkönyv, Természettudom

ányos 
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ók és 
dokumentumfajtá
k felhasználása a 
gyakorlatban. A 

különböző 
dokumentumfajtá
k szerepe a 

szaktárgyi 
ismeretszerzésbe
n, valamint a 

köznapi élet 
egyéb területein. 
Más nagyobb 
könyvtárak 
meglátogatása, 
ismerkedés a 
könyvtári 
rendszerrel 

szocializáció, 
kreativitás fejlesztése 

rendszerezése, 
feldolgozása. Tételvázlat, 
tételkifejtés, szóbeli 
feleletek gyakorlása valóság 
közeli szituációkban. 

definícióalkotás, 
Tanulói kiselőadások, 
problémamegoldó, 
fogalomalkotó és a 
kreatív gondolkodást 
segítő gyakorlatok. 
Gondolkodási játékok 

sajtótermékek, 
audiovizuális 
dokumentumok, 

digitális 
adathordozók, 
Internet stb. 

kompetencia, 

Anyanyelvi 

kompetencia, 

Szociális 
kompetencia, 

Digitális 
kompetencia 

11/3. Kommunikációs 
zavarok és 
leküzdésük a 
személyközi 
kapcsolatokban, 

és csoportközi 
életben  

Kommunikációs 

zavarok 

keletkezése és 
feloldása 

figyelem, 

kommunikáció, 
együttműködés 

 

Kommunikációs zavarok 
megjelenési formái, 
típusai. 
Kommunikációs zavarok 
keletkezésének háttere. 
Kódolási és dekódolási 
nehézségek a 
kommunikáció során 

Metakommunikáció 

Csoportmunka, egyéni 
munka, prezentáció, 
beszélgetőkör 

Internet, plakát 
rajzok, filctoll, 

Előadás, 
Tanulói előadások, 
Szituációs 
gyakorlatok, 

Vita 

Személyes 
kompetencia 

Természettudom
ányos 
kompetencia 

Anyanyelvi 

kompetencia 

Szociális 
kompetencia 

12/1. Tanulási 
önismeret 
Mennyit 

Érvelés, több 
szempontú 

A szakmai és érettségi 
vizsgák főbb szabályai, 
követelményei, a szakmai 

Csoportmunka, egyéni 
munka, prezentáció, 

Felvételi tájékoztató, 
önéletrajz minták, 

Személyes 
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jutottunk 

előre egy év 
alatt? Az 

elmúlt év 
tanulás 

módszertani 
tapasztalatainak 

áttekintése, 
önértékelés 
Felkészülés az 
érettségire, 
felvételi vizsgákra 
– a könyvtár adta 
lehetőségek: 
könyvek, 
érettségire, 
felvételire 
felkészítő 
használata. 

megközelítés, 
lényegkiemelés, 
kritikai gondolkodás, 
mérlegelés és 
szociális 
tájékozottság iránti 
igény, tudatosság, 
szervezőkészség 

vizsgákra, az érettségire 
való felkészülés módszerei.  
A felsőoktatási felvételi 
eljárás 

szabályai, követelményei, a 
felkészülés módszerei. 
Önéletrajz. Testi-lelki 

egyensúly, a lámpaláz 
leküzdése; időbeosztás; 
egyéni elmélyülés, 
témavázlat, 

kutatás, önellenőrzés 
beszélgetőkör, 

motivációs levél 
minták, teszt lapok 

kompetencia, 

Anyanyelvi 

kompetencia, 

Szociális és 
állampolgári 
kompetencia 

 

 

 

13/1. 

Az elmúlt év 
tanulás 
módszertani 
tapasztalatainak 

áttekintése, 
önértékelés 

Képességgondozá
s: Életrajzi 
kisesszé készítés, 
mint komplex 

képességfejlesztő 
tevékenység 

Szakvizsga, 

képesítő 
vizsga 

a kereső programok 
megfelelő 
alkalmazása, ppt, 
kiselőadás 
összeállítása 

Alanyválasztás, elővázlat 
készítése, anyaggyűjtés, 
rendszerezés, szerkesztés, 
megírás, felkészülés az 
előadásra, önéletrajz  írása 
továbbtanulás, 
munkavállalás esetére 

Tanulói (egyéni, páros 
vagy kiscsoportos) 

projektmunka, 

tanulásválasztás, 
tapasztalatcsere 

 

IKT eszközök, 

nyomtatványok, 
Internet, 

Anyanyelvi 

kommunikáció 
Szociális és 
állampolgári 
kompetencia 
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2. Erkölcsi nevelés tematikus terv 

Évf./ó
ra 

Téma Fejlesztési területek Ismeretanyag Munkaformák, 
módszerek 

Eszközök, 
szemléltetés  

Megjegyzések  

9/1. Ki vagyok én? felelősségtudat, 
választás, döntési 
helyzetek 

gyakoroltatása, 
mértéktartás 

Reális, pozitív, fejlesztésre 
kész énkép. Személyiség 
profil. 

vita, beszélgetés 
szerepjáték, 

IKT eszközök,  Kommunikációs 
kompetencia 

fejlesztése 

 

 

 

 

10/1. Mit kell akarnom? 

Az erkölcsi 
döntés. Az akarat, 
jó akarás. 

 

akaraterő fejlesztése, 
kötelességtudat 
kialakítása, 
együttérzés 

Példákon keresztül 
mutassunk rá az erkölcsi 
érzék jelentőségére az 
emberi kapcsolatokban 

beszélgető kör, 
irodalmi és történelmi 
személyiségek 
életének bemutatása 

IKT eszközök, 
Internet, képek 

Szociális 
kompetencia 

fejlesztése 

11/1. Erények és a jó 
élet céljai. 

erkölcsi érzék 
fejlesztése, 

A tanulók ismerjék fel a 
mindennapi élet 

irányított beszélgetés, 
példamutatás, 

könyv, Internet, Szociális 
kompetencia 
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Önmegvalósítás, 
önkorlátozás 

mértéktartás tapasztalataiból a morális 
helytállás jelentőségeit 

önkéntes munka, 
filmvetítés 

filmek fejlesztése 

12/1. Társadalmi 
szolidaritás. A 
közélet erkölcse 

felelősségvállalás, 
szolidaritás, 
lelkiismeret 

fejlesztése, 

motiváció, 
érdeklődés, 
képességek, 
adottságok feltárása, 
tudatosítása 

 

A tanulók ismerjék fel az 
erkölcsi normákat a 
felvetődő helyzetekben 

tapasztalatok 

megbeszélése, egyéni 
és csoportos munka 

tesztek, szituációs 
játékok, Internet, 
film, 

Kommunikációs 

kompetencia és 
szociális 
kompetencia 

fejlesztése 

13-

14/1. 

Házasság, 

család, 
otthonteremtés 

felelősségvállalás, 
hűség, erény 
fejlesztése 

értékek és kompetenciák 
beépülése a tanulók 
személyiségébe 

irányított beszélgetés, 
magyarázat, előadás 

kiselőadás, 
szerepjáték, Internet 

Kommunikációs 
kompetencia és 
szociális 
kompetencia 

fejlesztése 
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3. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés tematikus terv 

Évf./ó
ra 

Téma Fejlesztési területek Ismeretanyag Munkaformák, 
módszerek 

Eszközök, 
szemléltetés  

Megjegyzések  

9/1. Közösséghez 
tartozás, 
hazaszeretet, 

(lokálpatrióta) 

hazaszeretet, 

ismeretszerzés 
motiváció fejlesztése 

Legyen kellő ismerete a lakó 
helyéről, a települése 
kultúrtörténetéről, 
hagyományairól 

közlés, irányított 
beszélgetés, 
következtetések 
levonása, 
gyűjtőmunka, 
bemutatás, beszámoló 

 

városi, köztéri 
alkotások, 
emlékhelyek, 
Internet, 

ismeretterjesztő film 

Kommunikációs 
kompetencia 

fejlesztése 

 

 

 

 

9/2. Nemzeti 

jelképeink (címer, 
zászló, Himnusz, 
Szózat) nemzeti 
történelmünk, 

nemzeti öntudat 
elmélyítése, 
ismeretek bővítése, 
elmélyítése 

Népünk szimbólumainak, 
eredete, jelentése, szerepe 
a történelmünk 
alakulásában, a történelmi 
események 

egyéni és csoportos 
munka, kiselőadás, 
megbeszélés, 

IKT eszközök, lexikon, 
képek, Internet, 
www.nemzetijelkepe

k.hu 

Szociális 
kompetencia 

fejlesztése 

http://www.nemzetijelkepek.hu/
http://www.nemzetijelkepek.hu/
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legfontosabb 

helyszínei 
összekapcsolódása a 
helyszínekkel. 

10/1. A magyar 

tudomány 
kiemelkedő 
alakjai, 

történelmünk 
jelentős családjai, 
uralkodói 

tisztelet, 

hazaszeretet, 

önismeret fejlesztése 

Legyenek büszkék Nobel-
díjasaink munkásságára, 
eredményeire. Legyenek 
megfelelő ismereteik a 
történelmünket alakító 
személyekről és 
tevékenységeikről. 

irányított beszélgetés, 
közös 
szövegfeldolgozás, 
kiselőadás, 

könyv, lexikon 
Internet, IKT eszközök 

Szociális 
kompetencia 

fejlesztése 

Anyanyelvi 

kompetencia 

fejlesztése 

10/2. Nemzetiségek. A 
határon kívüli 
magyarság 
helyzete és 
lehetőségei ma. 

önismeret, nemzeti 
öntudat, 
hazaszeretet, érzelmi 
és értelmi kötődés 
fejlesztése, más 
országok és népek 
iránti nyitottság, 
megbecsülés 

A tanulók tudják a 
nemzetiség, a kisebbség 
fogalmait, ismerjék meg hol 
élnek még magyarok 

tapasztalatok 

megbeszélése, egyéni 
és csoportos munka, 
előadás, magyarázat 

tesztek, játékok 
Internet, IKT 

eszközök, könyvek, 
www.mfa.gov.hu 

Kommunikációs 
kompetencia 

fejlesztése, 
anyanyelvi 

kompetencia 

11/1. Mi a hungarikum? ismeretek bővítése, 
elmélyítése, 
önazonosság 
tudatosítása 

A tanulók ismerjék meg a 
hungarikum fogalmát, 
kritériumait, legyenek 
tisztában a környezetükben 
fellelhető hungarikumokkal. 

kiselőadás, páros vagy 
csoportos munka, 

image-filmek 

megbeszélése 

IKT eszközök, 
Internet, előadás, 
videók 

Digitális és 
kommunikációs 
kompetencia 

fejlesztése, 

11/2. Az Európai unió 
jellemzői 

önismeret és 
identitás erősítése, 
értékek, eredmények 
tisztelete, nyitottság 
az európai életmód 
és kultúra iránt 

Pozitív viszony kialakítása az 
általános közös európai 
értékekhez. A nemzeti és az 
európai identitás kapcsolata 

gyűjtő munka, egyéni 
és csoportos munka 
plakátkészítés, 
döntéshozatal 

Internet, IKT 

eszközök, videók 

Digitális és 
kommunikációs 
kompetencia 

fejlesztése, 

http://www.mfa.gov.hu/
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12/1. Az EU és 
Magyarország 
(önálló gyűjtés 
alapján) 

az információk önálló 
feldolgozása és 
rendszerezése, önálló 
véleményalkotás 
ösztönzése 

A tanulók legyenek 
tájékozottak az EU-s 

országokról 

tantárgyblokkok 
kialakítása, tanulás 
szervezése 
kiscsoportokban, 

projekttanítás, kutatás, 
kiselőadás, beszámoló 

Internet, IKT 

eszközök, ppt, 
videók, 
http://europa.eu 

 

Digitális 
kommunikációs 
és szociális 
kompetencia 

fejlesztése, 

13-

14/1. 

Látogatás 
Széphalomba A 
magyar nyelv 

múzeumába. A 
magyar nyelv 

tisztelete 

Képes legyen a 
tények ismeretében 
vitás helyzetekben 
véleményét kifejezni. 
Legyen képes önálló 
gyűjtő- és 
kutatómunkát 
végezni; 
összefüggéseket 
megfogalmazni, 

következtetéseket 
levonni, érvelni, 
társaival közösen 
együttműködni 

A múzeum interaktív 
kiállításának megtekintése, 
téma feldolgozás az előre 
kiadott szempontok alapján 

gyűjtőmunka, 
csoportos cselekvés,  

Internet, IKT eszközök Digitális 
kompetencia 

fejlesztése 

Kommunikációs 
és szociális 
kompetencia 

fejlesztése 

 

  

http://europa.eu/
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4. Állampolgárságra, demokráciára nevelés tematikus terv 

Évf./
óra 

Téma Fejlesztési területek Ismeretanyag Munkaformák, 
módszerek 

Eszközök, szemléltetés  Megjegyzések  

9/1. Cselekvő 
állampolgári 
magatartás és 
törvénytisztelet 

törvénytisztelet, viselkedési 
normák, szabálykövetés 

Az egyén helye az iskolai és 
kollégiumi közösségben 

közlés, irányított, 
beszélgetés a családi, 
mindennapi 

szabályokról (otthon, 
iskola, baráti 
közösség, stb.) 
következtetések 
levonása 

Szituációs játék illemtanból 
(köszönés, bemutatkozás, 
vásárlás, étkezés, stb.) 
www.osztalyfonok.hu (cikkek) 

Ottlik Károly: Protokoll I- 
II. kötet 

Kommunikációs 
kompetencia 

fejlesztése 

 

 

 

 

9/2. Cselekvő 
állampolgári 
magatartás és 
törvénytisztelet 

szabálykövetés kialakítása, 
szervezőkészség fejlesztése 

A kollégium működési 
rendje, szabályai, a 
kollégium legfontosabb 
dokumentumainak 

ismertetése 

A DÖK szerepe a 
kollégiumban. 

előadás, magyarázat, 
ismertetés 

kollégiumi házirend, a 

www.kzsleanykolesz.hu oldalon 

közzétett dokumentumok 

Szociális 
kompetencia 

fejlesztése 

10/1. A felelős 
állampolgári 
magatartás 
jelentősége 

kötelességtudat fejlesztése,  Jogok és kötelességek.  
A társadalmi 
érintkezés különböző 
formáinak 

ismerete és alkalmazása 

magyarázat, 
példamutatás, 
beszélgetés, szituációs 
játékok 

IKT eszközök, 1997. évi XXXI. 
Törvény a gyermek védelméről 
(gyermekjogok) 

Magyarország alaptörvénye 

(alapvető jogok és 
kötelességek) www.protokoll-

etikett.hu (viselkedéskultúra 

illemszabályok) 

Szociális 
kompetencia 

fejlesztése 

http://www.osztalyfonok.hu/
http://www.kzsleanykolesz.hu/
http://www.protokoll-etikett.hu/
http://www.protokoll-etikett.hu/
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10/2. A demokrácia és 
elvi megvalósulásuk 

kötelességtudat fejlesztése, 
érdekképviselet 

Érdek szerepe a 
társadalomban. 
Magánérdek-közérdek. 
Egyén jogai, a 
szabadságjogok ismerete 
(történelmi előzmények) 

Érdek fogalmának 
tisztázása, majd vita 

arról, hogy melyik 
fontosabb, a 

magánérdek vagy a 
közérdek? Közösségi 
munka fontossága 

 

Lóránd Ferenc: Egyéni és 
közösségi érdek 

Smodis Jenő:  
Az érdek és 

jog néhány 
összefüggéséről,  
Ancsel Éva:  
A szabadság dilemmái 
Szabadságjogok az EU-ban 

 

Kommunikációs 
kompetencia 

fejlesztése 

11/1. Felelős állampolgári 
magatrtás 

mások iránti tisztelet, 
vitakészség fejlesztése, 
együttműködés, 
kompromisszum 

Szerepjátékokon 
keresztül 
konfliktushelyzetek 

elemzése, megoldása, 
konfliktuskezelési 
technikák. 
A másik ember 

megismerése, alá- és fölé 
rendeltségi kapcsolatok 

csoportos munka, 

szituációs játékok, 
helyzetgyakorlatok, 

beszélgetés 

Helyzetgyakorlat néhány 
konfliktus 

megismertetésére,  
Teszt arról, hogyan 
gondolkodik a másik 

emberről, melyek a fontos 
emberi tényezők, 
tulajdonságok számára. 
www.konfliktuskezelés.lap. hu 

Szekszárdi Júlia: A 
konfliktuskezelés 
gyakorlata 

www.szepi.hu: Bóta 

 Zsuzsa: Önismeret 

Szociális és 
kommunikációs 
kompetencia 

fejlesztése 

11/2. A demokrácia elvei 
és gyakorlati 
megvalósulása 

Együttműködés, 
véleményformálás, 
vitakészség fejlesztése 

A törvényhozás 
menetének 
megismerése. 
Diákok az Országgyűlésben 

beszélgetés, 
magyarázat,  

youtube letöltések  
videok: „Demokráciajáték” a 

Parlamentben. 

dal: Cseh Tamás: Demokrácia 

Digitális 
kompetencia 

fejlesztése 

12/1. A demokratikus 

jogállam felépítése 

A társadalom szerkezetének 
és működésének megértése. 
A demokrácia gyakorlására 
való 

felkészítés (nagykorúság, 

Az állam szerepe és 
működése. Demokrácia- 

diktatúra. Modern 
nemzetállamok. 
Kormányzás, demokratikus 

kiselőadás, 
magyarázat,  

Ünnepi megemlékezések 
felidézése 

iskolai tanulmányokra 
alapozva vita a 

diktatúrákról, (utóbbi évek 
tüntetései…) 

Szociális 
kompetencia 

Digitális 
kompetencia 

http://www.konfliktuskezelés.lap./
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választás) szervezetek slágerek, dalszövegek 
felidézése (Cseh Tamás 
dalai, Bródy: Ha én rózsa 
volnék, stb.) 
Szentes Tamás: Az állam 
szerepe 

Miniszterelnöki Hivatal 
honlapja 

Parlament honlapja 

Wikipédia: fogalmak 

13-

14/1. 

A demokrácia elvei 

és gyakorlati 
megvalósulása 

Felkészítés a felnőtt életre, a 
közügyek gyakorlására 
(választás) 
Tudjon különbséget tenni 
ideológiák és pártok 
között. 
Ismerje meg a helyi 

hatalomgyakorlás fórumait. 

A választási rendszer, 
demokratikus 

választások 
Magyarországon. 
Az Alkotmány, a 

hatalommegosztá
s, a politikai 

pártok és 

ideológiák. 
Az önkormányzatok és 
szerepük a társadalomban 

A már választáson 
részt vett tanulók 

élményeinek 
meghallgatása 

 

Internet, Ludányi Erika: A 

magyar választási rendszer. 
A 

álasztójogi törvény főbb 
jellegzetességei és módosításai. 
 

Dezső Márta – Somody 

Bernadette:  

A választási rendszer 

Digitális 
kompetencia 

fejlesztése 

figyelem, 

kommunikációs 
és szociális 
kompetencia 

13-

14/1. 

 figyelem, kommunikáció, 
együttműködésfelelősségv

állalás, Érdeklődjön a helyi 
és tágabb közösségeket 
érintő problémák iránt. 
Értse meg az egyén és a 
társadalom 
együttműködésének 
fontosságát. 

 

A települési 
önkormányzat tagjainak 
példáján tapasztalja meg 
a közügyekben kifejtett 

hatékony együttműködés 
jelentőségét. 

Csoportmunka, egyéni 
munka, prezentáció, 
beszélgetőkör 

Internet, IKT eszközök, plakát 
rajzok, látogatás szervezése a 
helyi 

önkormányzatnál/önkormányz
ati közgyűlésen vagy egy 
képviselő meghívása 
beszélgetésre. 

Személyes 
kompetencia, 

Szociális 
kompetencia 
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5. Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése tematikus terv 

Évf./ó
ra 

Téma Fejlesztési területek Ismeretanyag Munkaformák, 
módszerek 

Eszközök, 
szemléltetés  

Megjegyzések  

9/1. Közösségi 
szokások, 
normák 

kitűzése, 
elfogadása 

példamutatás, 
célok 

megfogalmazása, 
kifejezőkészség 

javítása, 

tanulókkal szemben 

támasztott elvárások 

egyértelmű ismertetése, 
jógyakorlatok bevezetése 

közlés, irányított 

beszélgetés, 
következtetések 

levonása 

flipchart tábla, 
táblafilc, 

Kommunikációs 

kompetencia 

fejlesztése 

 

 

9/2. Csoportos, 

önkéntes 

munkák a „Több 

vagy ha adsz!- 

72 óra 

kompromisszu 

m nélkül 
projekt 

keretében 

aktív cselekvésre 

ösztönzés, a 

környezet és a 

közösség jobbá 

tétele, 
felelősségvállalás, 
kreativitás 

ökológiai projekt: 
tereprendezés, takarítás 

a görög templom udvarán 

szociológiai projekt: 
találkozás a Szent Anna 

Szeretetotthonban lakó 

idős emberekkel 

szervezés, irányítás, 
csoportalakítás, a 

munkakedv 

ösztönzése 

egyen pólók, kerti 
szerszámok, 
sajátkészítésű 

ajándékok az 

idősek számára 

Szociális 

kompetencia 

fejlesztése 

10/1 Ki vagyok én? 

Mit szeretnék 

csinálni? 

önismeret, 
önbizalom 

erősítése 

személyiség jegyek 

megismerése, 
személyiség profil 

irányított beszélgetés, 
közös 
szövegfeldolgozás 

könyv, Internet Szociális 
kompetencia 

fejlesztése 

10/2 Tevékenységi 
körök, 
érdeklődési 
területek 

kommunikációs 

készség fejlesztése, 
pályaválasztási 
lehetőségek 

mérlegelése 

motiváció, érdeklődés, 
képességek, adottságok 

feltárása, tudatosítása 

tesztek kitöltése, 
tapasztalatok 

megbeszélése, 
egyéni és csoportos 

munka 

tesztek, játékok 

Internet, könyvek 

Kommunikációs 

kompetencia 

fejlesztése 

11/1 Különféle 

életpályák 

kommunikációs 

készség fejlesztése, 
együttműködés, 

értékek és kompetenciák 

beépülése a tanulók 

irányított 

beszélgetés, 
Internet, 

Dramatikus 

Digitális 

kompetencia 
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bemutatása szabálykövetés személyiségébe magyarázat játékok fejlesztése 

11/2 A munka világa, 
jellemzői, 
munkahelyi 

szokások, 
munkafegyelem 

beilleszkedés, 
alkalmazkodó 

képesség 

fejlesztése, 
együttműködés, 
kommunikációs 

készség javítása 

munkahelyi feladatok és 

elvárások, a 

munkanélkülivé válás 

elkerülése 

gyűjtő munka 

egyéni és csoportos 

munka 

Internet, 

képek, 
eszközök 

Szociális 
kompetencia, 

Digitális 

kompetencia 

fejlesztése 

12/1 A tanulók erkölcsi 
érzékének 
fejlesztése, 
felelősségtudatuk 

mélyítése 

önkormányzás, 
önszabályozás 
képessége 

Az elsajátított tudás 

felhasználásának 
képessége, az egyéni 
tanulási utak 

megkeresése, gondozása 

tantárgyblokkok 

kialakítása, tanulás 
szervezése 

kiscsoportokban, 

projekttanítás, 
differenciálás 

tesztek, feladatlapok, 

Internet 

Személyiség 
fejlesztés 

12/2 Az élethosszig 

tartó tanulás 

meghatározása, 
jelentősége, az 

életben való 

boldoguláshoz 

szükséges 

kompetenciák 

fejlesztése 

hatékony önálló 

tanulás, önképzés, 
kommunikáció, 
információkezelés, 
gyakorlati 

készségek 

fejlődése 

Rendelkezzenek, 

megfelelő ismeretekkel a 

választott szakmájukkal, 
hivatásukkal 
kapcsolatban, tudjanak 

tájékozódni a munka 

erőpiaci lehetőségekről 

gyűjtőmunka, 
előadás, irányított 

beszélgetés, 
helyzetgyakorlatok 

Internet, 

szituációk a 

témában 

Digitális, 
kommunikációs 
és szociális 
kompetencia 

fejlesztése 

13/1 Álláslehetősége 

k felkutatása a 

gyakorlatban. 

Az 

információszerz 

és 

lehetőségeinek 

ismertetése: 
munkaközvetítő 

irodák 

hatékony önálló 

tanulás, önképzés, 
kommunikáció, 
információkezelés, 
gyakorlati 

készségek 

fejlődése 

Rendelkezzenek, 

megfelelő ismeretekkel a 

választott szakmájukkal, 
hivatásukkal 
kapcsolatban, tudjanak 

tájékozódni a munka 

erőpiaci lehetőségekről 

gyűjtőmunka, 
előadás, irányított 

beszélgetés, 
helyzetgyakorlatok 

Internet, 

szórólapok, újság 

hirdetés 

Személyes 
kompetencia, 

Digitális 
kompetencia, 

Szociális 
kompetencia 
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jelentősége. 

13/2 Internet, 

szórólapok, újság 

hirdetés 

kommunikációs 

készség fejlesztése, 
pályaválasztási 
lehetőségek 

mérlegelése 

Rendelkezzenek, 

megfelelő ismeretekkel a 

választott szakmájukkal, 
hivatásukkal 
kapcsolatban, tudjanak 

tájékozódni a munka 

erőpiaci lehetőségekről 

Tájékoztatók, 
továbbtanulás 

esetén a jelentkezés 

módjai, felvételi 
eljárások és 

dokumentációk. 
Állami-illetve 

költségtérítéses 

képzések 

megismerése 

Internet, 

álláshírdetések 

Személyes 
kompetencia, 

Szociális 
kompetencia 

 

  



 

 

383 

 

6. Családi életre nevelés tematikus terv 

Évf./ó
ra 

Téma Fejlesztési területek Ismeretanyag Munkaformák, 
módszerek 

Eszközök, 
szemléltetés  

Megjegyzések  

9/1. Én és a család: a 
család régen és 
ma, jellemzői 

nyitottság, 
tolerancia, 

életvezetés, 
önkritika, 
önértékelési 
készségek 

családi hagyományok, 
kapcsolatépítő szokások, 
szerepvállalások, 
munkamegosztás a 
családban, családi értékek, 
családi rend, harmonikus 

család, a gyerek helye a 
családban 

családfa kutatás, 
gyűjtőmunka, interjú, 
páros munka 

Poór Bertalan: Család  

Kun Erzsébet: 
Családmesék 

Internet, IKT eszközök 

szociális és 
kommunikáció és 
személyi 
kompetencia 

fejlesztése 

 

 

 

10/1. Én és a család: 
barátság, 
szeretet, 

szerelem szerepe 

az ember 

életében, 
társismeret, 
felkészülés a 
családi életre 

eligazodás a 
biztonságos 
életvezetésben, 
felelősségvállalás 
képessége, érték 
szerinti választás, 
gyors 

helyzetfelismerés 

Barátság, szeretet, szerelem 
fogalma, értelmezése. 
Kapcsolatok teremtése, 
élettervek, életcélok. A 
kapcsolatteremtés 
harmóniája. 

irányított beszélgetés, 
motiválás, szituációs 
játék, csoport munka 

kérdőív, 
szerepkártyák, 
motivációs képek 

személyi, 
szociális, 
kommunikációs 
és 
felelősségvállalás 
kompetencia 

fejlesztése 

10/2. Konfliktusok a 

családon belül, a 
családi szerepek, 
konfliktuskezelési 
technikák 

kommunikációs 
készség fejlesztése, 
társas kapcsolatok 
kialakítása 

Generációs konfliktusok. 
Testvérek közötti rivalizálás. 
Női és férfi szerepek. 

szituációs játékok, 
csoportmunka, 

drámajáték, beszélgető 
kör 

szerepkártyák,  személyi, 
szociális, 
kommunikációs 
és 
felelősségvállalás 
kompetencia 
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fejlesztése 

11/1. Én és a család: a 
családi életre való 
felkészítés, nemi 
szerepek, 

partnerkapcsolat

ok 

felelősségvállalás, 
nemi-, generációs-

kulturális kötődés 
erősítése, választás-, 

döntés képessége, 
problémamegoldás 

Kulturált szexuális 
magatartás értelmezése, 
harmónia a 
párkapcsolatban. A 
serdülőkori személyiség 
változásai a társas 
kapcsolatban, az érték 
alapú választás fontossága. 

irányított beszélgetés, 
problémafelvetés, vita, 
önismereti teszt, 
értékcsokor motiváció, 
gyüjtőmunka 

Lapis Ágnes: Érték és 
nevelés 

Internet, IKT eszközök 

személyi, 
szociális, 
kommunikációs 
és 
felelősségvállalás 
kompetencia 

fejlesztése 

11/2. Én és a család: 
szenvedélybetegs
égek hatása a 
családi életre 

felelősségvállalás, 
választás, döntés 
képessége, 
problémamegoldás 
eligazodás a valós 
élethelyzetekben 

Drogok, alkohol, 

szerencsejáték 
függéségének hatásai a 
család mindennapi 
működésére. 

helyzetgyakorlat, 

szituációs játék, teszt, 
elemzések, vita, 
irányított beszélgetés, 
élmény feldolgozás, 
kommunikációs 
gyakorlatok 

tesztlapok, 

szerepkártyák, 
drámajáték 

személyi, 
szociális, 
kommunikációs 
és 
felelősségvállalás 
kompetencia 

fejlesztése 

12/1. Én és a család: 
felkészítés a 
családi életre, 
felkészülés a 
felnőtt 
szerepekre. Az 

ideális család I. 

problémamegoldás, 
konfliktuskezelés, 
felelősségvállalás, 
együttműködés, 
választás, és döntés 
képessége, 
kompromisszumkészs
ég, kreativitás 
fejlesztése 

A családi élet szervezése, a 
családi rend, konfliktusok és 
azok megoldási módjai. 

helyzetgyakorlat, 

szituációs játék, teszt, 
elemzések, vita, 
irányított beszélgetés, 
élmény feldolgozás, 
kommunikációs 
gyakorlatok, gyűjtött 
élmény feldolgozása 

tesztlapok, 

szerepkártyák, 
drámajáték 

személyi, 
szociális, 
kommunikációs 
és 
felelősségvállalás 
kompetencia 

fejlesztése 

12/2. Én és a család: 
felkészítés a 
családi életre, 
felkészülés a 

problémamegoldás, 
konfliktuskezelés, 
felelősségvállalás, 
együttműködés, 

Nemi erkölcs, felelősség, 
hűség, megbízhatóság. 

helyzetgyakorlat, 

szituációs játék, teszt, 
elemzések, vita, 

irányított beszélgetés, 

tesztlapok, 

szerepkártyák, 
drámajáték 

személyi, 
szociális, 
kommunikációs 
és 
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felnőtt 
szerepekre. Az 

ideális család II. 

választás, és döntés 
képessége, 
kompromisszumkészs
ég, kreativitás 
fejlesztése 

élmény feldolgozás, 
kommunikációs 
gyakorlatok, gyűjtött 
élmény feldolgozása 

felelősségvállalás 
kompetencia 

fejlesztése 

12/3. Én és a család: 
távolságok a 

családban. 

problémamegoldás, 
konfliktuskezelés, 
felelősségvállalás, 
együttműködés, 
választás, és döntés 
képessége, 
kompromisszumkészs
ég, kreativitás 
fejlesztése 

Külföldi munkavállalás, 
tanulás okán „szétszakított 
családok” előnyei és 
hátrányai 

irányított beszélgetés, 
helyzetgyakorlat, 

szituációs játék, 
elemzés, vita 

Internet, IKT 

eszközök, 
szerepkártyák 

személyi, 
szociális, 
kommunikációs 
és 
felelősségvállalás 
kompetencia 

fejlesztése 

13/1. Én és a család: 
felkészülés a 
családi 
életvezetésre I. 

speciális 
kompetenciák, 
felelősségvállalás, 
eligazodás 
képessége a 
mindennapi 

életvitelben, 
önálló kritikus 
döntés képessége 
különböző 
élethelyzetekben, 
társas befolyásolás 
kontrolljának 
képessége, 
célkitűzés, 
tervezés, empátia 

Párválasztás, házasság, 
családtervezés, élettervek, 
életcélok. A házasságkötés 
előtti kapcsolati szokások a 
fiataloknál 

családi élet tesztek, 
kérdezz-felelek, 

kötetlen beszélgetés 

Buda Béla: 
Párválasztás 

Paul Hauck: Mitől jó a 
házasság? 

 

személyi, 
szociális, 
kommunikációs 
és 
felelősségvállalás 
kompetencia 

fejlesztése 
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13/2. Én és A család: 
felkészülés a 
családi 
életvezetésre II. 

speciális 
kompetenciák, 
felelősségvállalás, 
eligazodás képessége 
a mindennapi 

életvitelben, önálló 
kritikus döntés 
képessége különböző 
élethelyzetekben, 

társas befolyásolás 
kontrolljának 
képessége, 
célkitűzés, tervezés, 
empátia 

Eljegyzés, együttélés, 
próbaházasság. A házasság 
célja, az emberi kapcsolatok 
jellemzői és feltételei. 

családi élet tesztek, 
kérdezz-felelek, 

kötetlen beszélgetés 

Buda Béla: 
Párválasztás 

Paul Hauck: Mitől jó a 
házasság? 

személyi, 
szociális, 
kommunikációs 
és 
felelősségvállalás 
kompetencia 

fejlesztése 

13/3. Alternatív 
családmodellek, 
nem 

hagyományos 
családi struktúrák 

Önálló kritikus 
döntés képessége, 
empátia, tolerancia, 
a másság elfogadása 

Homoszexuális/leszbikus 
kapcsolatok, 

mozaikcsaládok, 
nevelőszülők, örökbeadás, 
örökbefogadás stb. 

drámajáték, szituációs 
játékok, disputa játék 

szerepkártyák, IKT 
eszközök 

személyi, 
szociális, 
kommunikációs 
és 
felelősségvállalás 
kompetencia 

fejlesztése 
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7. Testi és lelki életre nevelés tematikus terve 

Évf./ó
ra 

Téma Fejlesztési területek Ismeretanyag Munkaformák, 
módszerek 

Eszközök, 
szemléltetés  

Megjegyzések  

9/1. Egészséges 
életmód, életvitel 

Ismerje fel az 

egészségét fenyegető 
tényezőket, a 
szenvedélybetegsége
k közül a dohányzást, 
és az túlzott 
alkoholfogyasztást és 
ismerje ezek 

megelőzésének 
módjai 

Káros szenvedélyek, 
szokások. 

Képek, adatok 
feldolgozása, 
statisztikák 
bemutatása, saját 
költségvetés számolása 
dohányzók esetében. A 
dohányzás rövid és 
hosszú távú 
ártalmainak 
összegyűjtése 
Gyűjtőmunka, 
csoportmunka. 

Kulturált 
alkoholfogyasztás 
szabályainak 
összegyűjtése. 
Brainstorming, 

személyes beszámolók. 

Internet, IKT 

eszközök, tesztek, 
Kommunikációs 
és személyes 
kompetencia 

fejlesztése 

 

 

 

 

9/2. Életvezetés, lelki 
egészség 

Legyen tisztában a 
lelki egészség és a 
változatos szabadidős 
tevékenységek 
összefüggésével, 
tapasztalja meg 

magán a választott 
elfoglaltságok pozitív 

Diákköri tevékenységek 
révén tapasztalják meg az 
egyéni felelősséget a 
szabadidős tevékenységek 
lelki egészségre gyakorolt 
hatásában. 

A kollégium színes 
szakköri kínálatának 
bemutatása,(power-

point) beszélgetés az 
egyéni érdeklődési 
körökről és hogy kinek 
melyik lenne a 

megfelelő diákkör 

Internet, szórólapok, 
IKT eszközök 

Kommunikációs 
és személyes 
kompetencia 

fejlesztése 
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hatását és az egyéni 
felelősségét ennek a 
rendszerességében. 

rendszeres látogatás, 
életvitelbe építésének 
pozitív hatásai. A 
projektoros bemutatás 
után egyéni igények 
felmérése, majd a 
hasonló érdeklődésűek 
csoportos munkája 

10/1. Egészséges 
életmód, életvitel 

Ismerje fel a 

droghasználat 
ártalmait, veszélyeit, 
különösen a serdülő 
korosztályra 
leginkább veszélyes 
partidrogok 

esetében. 
Tudatosuljanak a 

teljesítménynövelő 
szerek használatának 
veszélyei. 

Káros szenvedélyek, 
szokások. 

Drogkoffer 

bemutatása. A drogok 
csoportosítása, a 
szervezetre gyakorolt 

hatásuk bemutatása. 
Saját tapasztalatok, 
beszámolók a 
discokban előforduló 
helyzetekről, 
drogkérdésről. 
Teljesítménynövelő 
szerek a testépítésben, 
sportban. Beszélgetés, 
csoportos munka. 

Kisfilm, videó 
megtekintése a 70-es 

évek NDK-s 

sportolóiról. 

Internet, IKT 

eszközök, drogkoffer, 
teszt lapok 

digitális 
kompetencia, 

személyes és 
kommunikációs 
kompetencia 

fejlesztése 

10/2. Sport hatása, 
fontossága 

Ismerje fel a 

rendszeres 

testmozgás 
fontosságát, 

Az érzelemfeszültség 
szabályozás, stressz kezelés 
és az agresszió megelőzése 
a sport és a mozgással járó 

Ezt a 

csoportfoglalkozást egy 
"igazán nehéz nap" 
után kell 

sportszerek, 

tonnaudvar, 

tornaterem, 

konditerem 

személyes 
kompetencia, 

kommunikáció és 
együttműködés 
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alakuljon ki a 

tanulóknak igénye a 
sportolásra. Legyen 
tisztában az 
egészség, a sport és a 
lelki élet egymásra 
gyakorolt hatásával. 
Tudatosuljon 

bennük, hogy a 
dohányzás, mint 
stressz kezelés 
alternatívája a sport. 

tevékenységek révén. megtapasztaltatni a 

gyerekekkel, amikor 

sokan arról 
panaszkodnak, hogy 

mennyire kimerítő, 
stresszes napjuk volt! 

Módszer: motiválni a 
gyerekeket egy közös 
(jó idő esetén kinti) 
élményeket nyújtó 
közös 
sportfoglalkozásra. 
Választási lehetőségek 
adása: kézilabda, 
röplabda, kosárlabda, 
foci, rossz idő esetén 
ping-pong, aerobik stb. 

kompetenciák 
fejlesztése 

11/1. Egészséges 
életmód, életvitel 

Tudatosuljon 

fontossága és váljon 
gyakorlattá a 
testmozgás. 

Gyakorlatban alkalmazzuk a 

rendszeres fizikai aktivitás 
és sport hatását a 
szervezetre. 

Pingpong 

csoportbajnokság, 
sorversenyek, 

labdajátékok 

sportszerek, 

tonnaudvar, 

tornaterem, 

konditerem 

személyes 
kompetencia, 

kommunikáció és 
együttműködés 
kompetenciák 
fejlesztése 

11/2. Egészséges 
életmód, életvitel 

Ismerje fel az 

egészséget fenyegető 
tényezők közül az 
internetfüggőséget, 
játékszenvedélyt, 
túlzott számítógép 
használatot. 

Káros szenvedélyek, 
szokások. 

Filmvetítés, majd 
strukturált kérdéseken 
keresztül a film 
feldolgozása, kis 

csoportokban, ahol 

beszámolnak a 
kérdésekre adott 

Filmek: 1. Karel Reisz: 

A szerencsejátékos 
(1974). 2. Norman 

Jewison: A Cincinnati 

Kölyök (1965).. 3. 
Martin Scorsese: 

Casino (1995). 

személyes 
kompetencia, 

kommunikáció és 
együttműködés 
kompetenciák 
fejlesztése 
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válaszaikról. Woods. 4. John Dahl: 

Pókerarcok (1998). 5. 
Steven Soderbergh: 

Ocean’s Eleven 
(2001). 6. Richard 

Donner: Maverick 

(1994).. 7. Wayne 

Kramer: A 

szerencseforgató 
(2003). 

12/1. Egészséges 
életmód, életvitel 

Legyen tisztában a 
helyes táplálkozás 
testi fejlődésre, 
egészségére kifejtett 
pozitív hatásával, 
jelentőségével. 

Elhízás, korszerű táplálkozás Táplálkozási szokások 
felmérése. Csoportos 
előzetes gyűjtőmunka, 
gyors, egészséges étel 
készítése. Pl. grillezett 
zöldségek, hal. 
Válasszunk olyant, amit 

a gyerekek elfogadnak. 

Főzés közben 
beszélgetés keretében 
térjünk ki ez 
egészséges és 
egészségtelen étkezési 
szokásokra. 

Internet, folyóiratok, 
receptkönyvek, IKT 
eszközök, konyhai 
eszközök 

személyes 
kompetencia, 

kommunikáció és 
együttműködés 

kompetenciák 
fejlesztése 

12/2. Életvezetés, lelki 
egészség 

Tudatosuljon a 

tanulókban, hogy a 
szabadidő hasznos 
eltöltése a 
személyiség 
fejlődésének fontos 

Kollégiumi éveik alatt 
megtapasztalt diákköri 
élmények, szabadidős 
tevékenységek és hatásuk 
fejlődésének és a lelki 
egészségnek a kapcsolatát a 

Élménybeszámolók 
készítése az elmúlt 
évekből. Szakkörök, 
szereplések, tárgyak, 
amiket készítettek, 
receptek, amiket 

Internet, IKT eszközök Digitális 
kompetencia, 

személyes 
kompetencia, 

kommunikáció és 
együttműködés 
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része. A 
megtapasztaltak 

alapján képesek 
legyenek felismerni a 

személyiség 

hasznos szabadidő 
felhasználással. 

megfőztek, tudás, 
amiket elsajátítottak. 
Kiscsoportos munka, 

gyűjtőmunka után. 
Akár power- pointos 

bemutatók készítés, 
ezek felhasználásának 
lehetősége 
ballagáskor, 
búcsúzáskor. 

kompetenciák 
fejlesztése 

13-

14/1. 

Egészséges 
életmód, életvitel 

Legyen tisztában a 
helyes táplálkozás 
testi fejlődésre, 
egészségére kifejtett 
pozitív hatásával, 
jelentőségével. 

A korszerű táplálkozás 
jelentősége 

Alapanyagbörze, 
receptverseny. Eddigi 

ismereteik alapján 
csoportosítsák az 
egészséges és 
egészségtelen 
élelmiszereket, 
élelmiszer 
összetevőket. 
Kiscsoportos munka. 

Tegyenek javaslatot 

egészséges ételek 
készítésére, otthoni 
menüsor 
összeállítására. 
Gyűjtőmunka. 

  

13-

14/2. 

Sport hatása, a 
mozgás 
fontossága 

Tudatosuljon a 

sport fontossága 
és lazító, stressz 
kezelő funkciója, 

Gyakorlatban alkalmazzuk a 

rendszeres fizikai aktivitás 
és sport hatását a 
szervezetre. 

Erőteljes kognitív és 
emocionális 
igénybevétel után 
(vizsgák előtt, után) 

Internet, IKT 

eszközök, polifóm, 
tornaszoba, 

személyes 
kompetencia, 

kommunikáció és 
együttműködés 
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és váljon napi 
gyakorlattá. 

lazító mozgás, zenére. 
Internetről letölthető 
aerobik közös 
kipróbálása. Utána a 
szervezetünkre 
gyakorolt hatásának 
megbeszélése. 
Beszélgetés, strukturált 
kérdések mentén 

kompetenciák 
fejlesztése 
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8. Felelősségvállalás másokért tematikus terv 

Évf./ó
ra 

Téma Fejlesztési területek Ismeretanyag Munkaformák, 
módszerek 

Eszközök, 
szemléltetés  

Megjegyzések  

9/1. Társadalmi 
felelősségvállalás 
és szolidaritás 

Jelenjen meg a 

tanuló 
személyiségében a 
szolidaritás érzése. 
Legyen érzékeny 
mások helyzete iránt. 
Alakuljon ki az 

összetartozás érzése. 

A segítő magatartás 
kialakítása a tanulókban 
úgy, hogy önálló 
tapasztalati úton ismerjék 
meg a hátránnyal élők 
sajátos igényeit, 
élethelyzetét. A hátránnyal 
élők iránt érzett felelősség, 
és az értük végzett 
önkéntes feladatvállalás 
megfelelő módon segítse a 
szociális érzékenység 
kialakulását a tanulókban. A 
szűkebb és tágabb 
környezetünkben ilyen 
helyzetben élőkért végzett 
önkéntes feladatvállalás 
fontos személyiségfejlesztő 
hatással bírjon. 

előadás 

bemutatás 

kiselőadás 

beszélgetés 

internet 

könyvek 

film 

zene 

személyiség fejlesztés, egyéni 
bánásmód érvényesülése 
kompetencia, esélyteremtés, 
nyitottság a különböző társadalmi 
kulturális sokféleségre 
kompetencia, elkötelezettség és 
felelősségvállalás 

 

 

 

9/2. Önkéntes 
feladatvállalás 
másokért. 

Ismerje meg az 

önkéntesség 
lehetőségeit az 
iskolában a 
kollégiumban és a 
lakóhelyén. Az 
önkéntes 

Élethelyzetek melynek 

segítségével megismeri az 
önkéntesség lehetőségeit. A 
környezetében élő hátrányos 
és fogyatékkal élők 
megsegítése. 

beszélgetés 

magyarázat 

megbeszélés 

ismertetés 

könyv 

képek 

film 

internet 

személyiség fejlesztés, egyéni 
bánásmód érvényesülése 
kompetencia, esélyteremtés, 
nyitottság a különböző társadalmi 
kulturális sokféleségre 
kompetencia, elkötelezettség és 
felelősségvállalás 
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feladatvállalási 
hajlandóság épüljön 
be, és szilárduljon 
meg, mert fontos 

nevelési feladat: a 
tudatos, 

felelősségteljes 
állampolgári lét 
alapvető velejárója. 

IKT eszközök 

10/1 Szociális 
érzékenység. 

Jelenjen meg a tanuló 
személyiségében a 
szolidaritás érzése. 
Legyen érzékeny 
mások helyzete iránt. 
Alakuljon ki az 

összetartozás érzése. 
Alakuljon ki segítő 
magatartás a 
fogyatékkal élők iránt. 
Tudatosuljon az 

együttműködés és az 
egymásra figyelés 
fontossága. Alakuljon 
ki segítő magatartás a 
fogyatékkal élők iránt. 
Empátia. 

 

A fogyatékkal élők 
megsegítésének 
lehetőségei. Érzékenység 
kialakítása a 
környezetünkben élő 
hátrányos helyzetűek és 
fogyatékkal élők irányába. 
Mit jelent fogyatékkal élni. 

gyakorlatok 

szituációs feladatok 

beszélgetések 

film 

képek 

Internet, 

 IKT eszközök 

személyiség fejlesztés, egyéni 
bánásmód érvényesülése 
kompetencia, esélyteremtés, 
nyitottság a különböző társadalmi 
kulturális sokféleségre 
kompetencia, elkötelezettség és 
felelősségvállalás 
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10/2 Fogyatékkal élők. Jelenjen meg a tanuló 
személyiségében a 
szolidaritás érzése. 
Legyen érzékeny 
mások helyzete iránt. 
Alakuljon ki az 

összetartozás érzése. 
Alakuljon ki segítő 
magatartás a 
fogyatékkal élők iránt. 
Tudatosuljon az 

együttműködés és az 
egymásra figyelés 
fontossága. 

 

A fogyatékkal élők 

megsegítésének 
lehetőségei. Érzékenység 
kialakítása a 
környezetünkben élő 
hátrányos helyzetűek és 
fogyatékkal élők irányába. 
Mit jelent fogyatékkal élni. 

gyakorlatok 

szituációs feladatok 

beszélgetések 

film 

képek 

Internet, 

IKT eszközök 

személyiség fejlesztés, egyéni 
bánásmód érvényesülése 
kompetencia, esélyteremtés, 
nyitottság a különböző társadalmi 
kulturális sokféleségre 
kompetencia, elkötelezettség és 
felelősségvállalás 

11/1 A segítő 
magatartás 
kialakítása 
érdekében 
diákkör 
szervezése. 

A szűkebb és tágabb 
környezetünkben 
ilyen helyzetben 

élőkért végzett 
önkéntes 
feladatvállalás fontos 
személyiségfejlesztő 
hatással bírjon. Az 

együttműködés a 
közös feladatvállalás 
az egymásra figyelés 
képességének 
gyakorlati 

alkalmazása 

Olyan diákkör kialakítása, 
amely feladatként tekinti a 
hátrányos helyzetű társai 
segítését, illetve idős betegek 
támogatását. 

beszélgetés 

kiselőadás 

Internet,  

 

IKT eszközök, 
 

TV, 

 

film, 

személyiség fejlesztés, egyéni 
bánásmód érvényesülése 
kompetencia, esélyteremtés, 
nyitottság a különböző társadalmi 
kulturális sokféleségre 
kompetencia, elkötelezettség és 
felelősségvállalás 
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11/2 Hátrányos helyzet 
fogalma, fajtái. 

Legyen tisztában 
azzal, hogy a 

hátrányos helyzet 
nem veleszületett 
társadalmi kiváltság. 
Legyen motivált 
önkéntes 
feladatvállalásra a 
hátrányos helyzetű, 
halmozottan 

hátrányos helyzetű 
és fogyatékkal élő 
társai iránt. 

Motiváltság kialakítása az 
önkéntes feladatvállalásra 

beszélgetés 

ismertetés 

Internet, 

képek, 

IKT eszközök 

személyiség fejlesztés, egyéni 
bánásmód érvényesülése 
kompetencia, esélyteremtés, 
nyitottság a különböző társadalmi 
kulturális sokféleségre 
kompetencia, elkötelezettség és 
felelősségvállalás 

12/1 Miért fontos az 
önkétesség? 

Önálló saját 
felelőségen és 
belátásokon alapuló 
karitatív munka. 

Élethelyzeteken keresztül 
bemutatjuk a hátrányos 
helyzetű alulszocializált 
embercsoportokat, 

lehetőséget adva a tanulók 
szűkebb környezetében a 
segítségadásra. 

ismertetés, 

beszélgetés, 

bemutatás, 

gyűjtés 

 személyiség fejlesztés, egyéni 
bánásmód érvényesülése 

kompetencia, esélyteremtés, 
nyitottság a különböző társadalmi 
kulturális sokféleségre 
kompetencia, elkötelezettség és 
felelősségvállalás 

13-

14/1. 

Az önkéntesség a 
gyakorlatban 

összetartozás, 
együttműködés 
azonos cél 
érdekében, a 
felelősség és a közös 
felelősségvállalás 
egymásra hatásának 
felismerése 

egyéni segítőkből közösség 
létrehozása, akik közösen a 
szociális munkásokkal 
rendszeresen ellenőrzik a 
rászorulókat. Kapcsolat 
felvétel a helyi szociális 
tevékenységet folytató 
szervezetekkel. 

ismertetés, 

bemutatás 

gyűjtésekből 
származó tárgyi 
dolgok 

személyiség fejlesztés, egyéni 
bánásmód érvényesülése 
kompetencia, esélyteremtés, 
nyitottság a különböző társadalmi 
kulturális sokféleségre 
kompetencia, elkötelezettség és 
felelősségvállalás 
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9. Fenntarthatóság és környezettudatosság tematikus terve 

Évf./ó
ra 

Téma Fejlesztési területek Ismeretanyag Munkaformák, 
módszerek 

Eszközök, 
szemléltetés  

Megjegyzések  

9/1. A természet és az 
emberi környezet 
egymásra hatása 

Példamutatás,  

célok 
megfogalmazása, 
környezettudatos 
döntések 
meghozatala 

a tanulókkal szemben 
támasztott elvárások 
egyértelmű ismertetése, 
jógyakorlatok bevezetése 

 

közlés, irányított 
beszélgetés, 
következtetések 
levonása 

flipchart tábla, 
táblafilc,  

Kommunikációs 
kompetencia 

fejlesztése 

 

 

 

 

9/2. Szűkebb 
környezetünk, 
környezet- 

védelme 

Aktív cselekvésre 
ösztönzés, a 
környezet és a 
közösség jobbá 
tétele, 
felelősségvállalás, 
kreativitás  

ökológiai projekt: 
tereprendezés, takarítás az 
iskola hátsó udvarán, öko-

koli kert kialakítás 

 

szervezés, irányítás, 
csoportalakítás, a 
munkakedv ösztönzése 

egyen-pólók, kerti 
szerszámok,  

Szociális 
kompetencia 

fejlesztése 

10/1 „Egy nap a 
kollégiumért!” a 
kollégium 
környezetének 
rendbetétele. 

Váljék erkölcsi 
alapelvvé a 
természet tisztelete, 
a 

környezetmegbecsül
ése 

Közös takarítás, 
szemétszedés, szelektív 
hulladékgyűjtés 

irányított beszélgetés, 
közös 
szövegfeldolgozás 

könyv, Internet Szociális 
kompetencia 

fejlesztése 

10/2 Az ember és a 
természet 

Ismerjék meg 
lakókörnyezetünk 

motiváció, érdeklődés, 
képességek, adottságok 

tapasztalatok 

megbeszélése, egyéni 
tesztek, játékok Kommunikációs 

kompetencia 
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harmonikus, 

egészséges 
együttműködésén
ek lehetőségei. 

természeti értékeit. feltárása, tudatosítása és csoportos munka Internet, könyvek fejlesztése 

11/1 Hulladékgazdálko
dás 

A tudatos vásárlás 
szerepe a hulladék 
mennyiségének 
csökkentése 
érdekében 

értékek és kompetenciák 
beépülése a tanulók 
személyiségébe 

irányított beszélgetés, 
magyarázat 

Háztartási és 
csomagoló anyagok 

Digitális 
kompetencia 

fejlesztése 

11/2 „Gondolkodj 
globálisan, 
cselekedj 

lokálisan” 

Váljanak érzékennyé 
a globális problémák 
iránt. Ismerjék fel az 
egyén felelősségét. 

Vajon milyen lesz a világ 
jövője? Globális 
forgatókönyvek. 

gyűjtő munka 

egyéni és csoportos 
munka plakátkészítés, 
döntéshozatal 

Internet, 

képek, 

eszközök 

Digitális 
kompetencia 

fejlesztése 

12/1 Természetes és 
újrahasznosítható 
anyagok 

Az újrahasznosítható 
anyagok sokszínű 
felhasználásának 
lehetőségei 

Hulladékból használati vagy 
dísztárgy készítése. ÖKO-

totó, ökológiai lábnyom 
számítása, filmvetítés, 
előadások. 

tantárgyblokkok 
kialakítása, tanulás 
szervezése 
kiscsoportokban, 

projekttanítás, 
differenciálás 

műanyag kupakok, 
újságpapír, flakon  

stb. 

Szociális 
kompetencia 

12/2 Hogyan változik 
környezetünk 
élővilága?  

– A biológiai 
sokféleség 
védelme 

Képes legyen a 
tények ismeretében 
vitás helyzetekben 
véleményét kifejezni. 
Legyen képes önálló 
gyűjtő- és 
kutatómunkát 
végezni; tudjon 
statisztikai adatokat 

ÖKO-faliújság készítése gyűjtőmunka, 
Környezetvédelmi 
programok 

népszerűsítése,  

Internet, 

szituációk a témában, 

természetfilmek, 
videók 

 

Digitális 
kompetencia 

fejlesztése 

figyelem, 

kommunikációs 
és szociális 
kompetencia 
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elemezni, kérdéseket 
és összefüggéseket 
megfogalmazni, 

következtetéseket 

levonni, érvelni, 
társaival közösen 
együttműködni 

13/1 Környezeti 
problémák, 
megoldási 
lehetőségek 
Környezetünk 
megóvásának 
lehetőségei, a 
természeti 
környezetet védő 
tevékenységek, 
akciók 

figyelem, 

kommunikáció, 
együttműködésfel

elősségvállalás 

 

Én hogyan képzelem el 
házamat, kertemet? 

Mit tehet az egyén 
környezetében. Saját 
jövőnk. Környezetvédelmi 
lehetőségek lakásban, 
iskolában és környéken. 
Miként tudnak segíteni? 

Csoportmunka, egyéni 
munka, prezentáció, 
beszélgetőkör 

Internet, plakát 
rajzok, filctoll, 

Személyes 
kompetencia, 

Szociális 
kompetencia 

13/2 A 

környezetkímélő 
életmód előnyei 
az egyénre és a 
közösségre 
gyakorolt hatása 
alapján 

Érvelés, több 
szempontú 
megközelítés, 
lényegkiemelés, 
kritikai gondolkodás, 
mérlegelés és 
szociális 
tájékozottság iránti 
igény, tudatosság, 
szervezőkészség 

Mindenkinek a maga 

közösségében kell 

megtennie az első 
lépéseket, 

vállalni a döntés 

következményét 

Csoportmunka, egyéni 
munka, prezentáció, 
beszélgetőkör, 

Kvíz kérdések, 

teszt lapok 

Személyes 
kompetencia, 

Szociális 
kompetencia 

 

  



 

 

400 

 

10. Pályaorientáció tematikus terv 

Évf./
óra 

Téma Fejlesztési területek Ismeretanyag Munkaformák, 
módszerek 

Eszközök, 
szemléltetés  

Megjegyzések  

9/1. Közösségi 
szokások, normák 
kitűzése, 
elfogadása 

példamutatás,  

célok 
megfogalmazása, 

kifejezőkészség 
javítása,  

a tanulókkal szemben 
támasztott elvárások 
egyértelmű ismertetése, 
jógyakorlatok bevezetése 

 

közlés, irányított 
beszélgetés, 
következtetések 
levonása 

flipchart tábla, 
táblafilc,  

Kommunikációs 
kompetencia 

fejlesztése 

 

 

 

 

9/2. Csoportos, 

önkéntes munkák 
a „Több vagy ha 
adsz!- 72 óra 
kompromisszum  

nélkül projekt 
keretében 

aktív cselekvésre 
ösztönzés, a 
környezet és a 
közösség jobbá 
tétele, 
felelősségvállalás, 
kreativitás  

ökológiai projekt: 
tereprendezés, takarítás a 
görög templom udvarán 

szociológiai projekt: 
találkozás a Szent Anna 
Szeretetotthonban lakó idős 
emberekkel 

szervezés, irányítás, 
csoportalakítás, a 
munkakedv ösztönzése 

egyen pólók, kerti 
szerszámok, saját 
készítésű ajándékok 
az idősek számára 

Szociális 
kompetencia 

fejlesztése 

10/1 Ki vagyok én? Mit 
szeretnék 
csinálni? 

önismeret, 
önbizalom erősítése 

személyiség jegyek 
megismerése, személyiség 
profil 

irányított beszélgetés, 
közös 
szövegfeldolgozás 

könyv, Internet Szociális 
kompetencia 

fejlesztése 

10/2 Tevékenységi 
körök, 
érdeklődési 
területek 

kommunikációs 
készség fejlesztése, 
pályaválasztási 
lehetőségek 

motiváció, érdeklődés, 
képességek, adottságok 
feltárása, tudatosítása 

tesztek kitöltése, 
tapasztalatok 

megbeszélése, egyéni 
és csoportos munka 

tesztek, játékok 
Internet, könyvek 

Kommunikációs 
kompetencia 

fejlesztése 
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mérlegelése 

11/1 Különféle 
életpályák 
bemutatása 

kommunikációs 
készség fejlesztése, 
együttműködés, 
szabálykövetés 

értékek és kompetenciák 
beépülése a tanulók 
személyiségébe 

irányított beszélgetés, 
magyarázat 

Internet, 

Dramatikus játékok 

Digitális 
kompetencia 

fejlesztése 

11/2 A munka világa, 
jellemzői, 
munkahelyi 

szokások, 
munkafegyelem 

beilleszkedés, 

alkalmazkodó 
képesség fejlesztése, 
együttműködés, 
kommunikációs 
készség javítása 

munkahelyi feladatok és 
elvárások, a munkanélkülivé 
válás elkerülése 

gyűjtő munka 

egyéni és csoportos 
munka 

Internet, 

képek, 

eszközök 

Digitális 
kompetencia 

fejlesztése 

12/1 A tanulók erkölcsi 
érzékének 
fejlesztése, 
felelősségtudatuk 
mélyítése 

önkormányzás, 

önszabályozás 
képessége, 

 

Az elsajátított tudás 
felhasználásának képessége, 
az egyéni tanulási utak 
megkeresése, gondozása  

tantárgyblokkok 
kialakítása, tanulás 
szervezése 
kiscsoportokban, 

projekttanítás, 
differenciálás 

tesztek, 

Internet 

Erkölcsi nevelés 

12/2 Az élethosszig  
tartó tanulás 
meghatározása, 
jelentősége, az 
életben való 
boldoguláshoz 
szükséges 
kompetenciák 
fejlesztése 

hatékony önálló 
tanulás, önképzés, 
kommunikáció, 
információkezelés, 
gyakorlati készségek 
fejlődése 

Rendelkezzenek, megfelelő 
ismeretekkel a választott 
szakmájukkal, hivatásukkal 
kapcsolatban, tudjanak 

tájékozódni a munka 
erőpiaci lehetőségekről 

gyűjtőmunka, előadás, 
irányított beszélgetés, 
helyzetgyakorlatok 

Internet, 

szituációk a 
témában 

 

Digitális 
kompetencia 

fejlesztése 

13/1 Álláslehetőségek hatékony önálló Rendelkezzenek, megfelelő gyűjtőmunka, előadás, Internet, Digitális-
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felkutatása a 
gyakorlatban. Az 

információszerzés 
lehetőségeinek 
ismertetése: 
munkaközvetítő 
irodák 
jelentősége. 

 

tanulás, önképzés, 
kommunikáció, 
információkezelés, 
gyakorlati készségek 
fejlődése 

ismeretekkel a választott 
szakmájukkal, hivatásukkal 
kapcsolatban, tudjanak 

tájékozódni a munka 
erőpiaci lehetőségekről 

irányított beszélgetés, 
helyzetgyakorlatok 

szórólapok, újság 
hirdetés  

kommunikációs- és 
szociális 

kompetencia 

fejlesztése 

13/2 Jövőkép, 
életpálya, hivatás. 
(állásinterjú….) 

kommunikációs 
készség fejlesztése, 
pályaválasztási 
lehetőségek 
mérlegelése 

Rendelkezzenek, megfelelő 
ismeretekkel a választott 
szakmájukkal, hivatásukkal 
kapcsolatban, tudjanak 

tájékozódni a munka 
erőpiaci lehetőségekről 

Tájékoztatók, 
továbbtanulás esetén a 
jelentkezés módjai, 
felvételi eljárások és 

dokumentációk. 
Állami-illetve 

költségtérítéses 
képzések megismerése 

Internet, 

álláshirdetések 

Tájékoztatók, 
továbbtanulás 
esetén a 
jelentkezés módjai, 
felvételi eljárások 
és 

dokumentációk. 
Állami-illetve 

költségtérítéses 
képzések. 
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11. Gazdasági és pénzügyi nevelés tematikus terv 

Évf./
óra 

Téma Fejlesztési területek Ismeretanyag Munkaformák, 
módszerek 

Eszközök, 
szemléltetés  

Megjegyzések  

9/1. Családi 
gazdálkodás 

beilleszkedés, 
alkalmazkodó 
képesség fejlesztése, 
együttműködés, 
kommunikációs 
készség javítása, 
önkormányzás, 
önszabályozás 
képessége, szervezési 
készség fejlesztése 

 

Ésszerű családi gazdálkodás 
kialakításának módszerei 

Családi költségvetés 
készítése. 

Tapasztalatcsere, 

kötetlen 
beszélgetés 

személyi és szociális 
kompetencia 

fejlesztése 

 

 

 

9/2. A pénzkezelés 
technikái 

Tudja alkalmazni a 

pénzkezelés 
különböző technikáit. 

Készpénz vagy bankkártya? Gyakorlati feladatok. 

Csekk kitöltése, 
bankkártya használata. 

közüzemi csekk, 
könyv, Internet, IKT 
eszközök, 

Ferenczi Gábor: 
Tépd össze a 
csekkjeidet 

 

személyi és szociális 
kompetencia 

fejlesztése 

10/1 A gazdaság 
működésének 
alapjai 

Ismerje a gazdasági 
problémák 
kialakulásának okait. 

A helytelen gazdálkodás 
következményei. 

Gyűjtő-, kutatómunka: 
Konkrét példák 
(újságcikk,…) 

gyűjtött anyag, 
információk 

személyi és szociális 
kompetencia 

fejlesztése 

10/2 Családi Családi gazdálkodás, 
mint megélhetési 

Készítsen tervet egy adott 
településen élő család 

csoportos munka, 

gyűjtés, bemutatás, 
Internet, 

www.pwc.com/alá
Digitális 
kompetencia, 
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gazdálkodás forma számára. kiselőadás becsült családi 
vállalkozások 

Szociális 
kompetencia 

fejlesztése 

11/1 Munka, 

fogyasztás és 
gazdálkodás 

Tudatosuljon a 

munka jelentősége 

A munkával szerzett 
jövedelem. Bruttó és nettó 
jövedelem 

Saját tapasztalatok 
feldolgozása, elemzés, 
egyéni és csoportos 
munka 

Internet, IKT 

eszközök 

Digitális 
kompetencia, 

Szociális 
kompetencia 

fejlesztése 

11/2 Vállalkozás és 
kockázat 

Legyen tisztában a 
gazdaságot 
befolyásoló kockázati 
tényezőkkel 

A gazdasági kockázat 
típusai. Beszélgetés, 
összegzés. WIKIPÉDIA 
hu.wikipedia.org/wiki/Kocká
zatelemzés 

gyűjtő munka, egyéni 
és csoportos munka 

 

Internet, 

képek, 

 

Digitális 

kompetencia, 

Szociális 
kompetencia 

fejlesztése 

12/1. Pénzkezelés 
technikái 

Legyen képes 
összehasonlítani a 
különböző bankok 
által ajánlott számlák 
előnyeit, hátrányait. 

Banki műveletek. Bankok 
szórólapjainak gyűjtése, az 
ajánlatok összehasonlítása 

gyűjtés, elemzés, 
magyarázat 

Internet, 

szórólapok, 
reklámok 

Digitális 
kompetencia, 

személyi és szociális 
kompetencia 

fejlesztése 

12/2. Munka, 

fogyasztás és 
gazdálkodás 

Tudatosuljon benne a 

munka jelentősége, 
mint a javak 

létrehozásának 
eszköze 

Jövedelem és gazdálkodás. 
Különböző egzisztenciájú 
családok fogyasztási 
lehetőségeinek bemutatása 

szituációs játék, 
összehasonlítás, 
elemzés 

Internet, 

szituációk a 
témában 

 

Digitális 
kompetencia, 

személyi és 
kommunikációs 
kompetencia 

fejlesztése 

12/3. Vállalkozás és 

kockázat 

Legyen tisztában a 
kockázatvállalás 
fontosságával és 

Kockázatelemzés 

WIKIPÉDIA 
Hu.wikipedia.org/wiki/Kock

gyűjtőmunka, előadás, 
irányított beszélgetés,  

Internet, 

szórólapok, újság 
hirdetés  

Digitális-

kommunikációs- és 
szociális 
kompetencia 
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veszélyeivel. ázatelemzés fejlesztése 

13/1 Pénzkezelés 
technikák 

A távolabbi célok 
ismeretében legyen 
képes 
takarékoskodási 
formát választani. 

Megtakarítási formák. 
Anyaggyűjtés néhány 
megtakarítási formáról: 
Lakástakarék pénztár, 
ifjúsági betétek stb. 

gyűjtőmunka, előadás, 
irányított beszélgetés, 
összehasonlítás, 
elemzés 

Internet,  

szórólapok, 
reklámok 

Digitális-

kommunikációs- és 
szociális 
kompetencia 

fejlesztése 

13/2 A gazdaság 
működésének 
alapjai 

Ismerje a társadalmi, 
gazdasági problémák 
kialakulásának okait 

A helytelen gazdálkodás 
hatása a társadalomra. 
Kutatómunkával készítsenek 
kiselőadást a gazdasági 
válság hatásairól. 

gyűjtés, elemzés, 
előadás, irányított 
beszélgetés 

Internet, IKT 

eszközök, 
híranyagok 

Digitális-

kommunikációs- és 
szociális 
kompetencia 

fejlesztése 

13/3 Vállalkozás és 
kockázat 

Legyen tisztában a 
vállalkozások 
szerepével. 

Vállalkozási formák, 
működésük. Saját 
ismeretségi körből hozott 
példák alapján mutassák be 
a különböző vállalkozásokat 

gyűjtőmunka, előadás, 
irányított beszélgetés, 
összehasonlítás, 
elemzés 

gyűjtött anyagok, 
információk 

Digitális-

kommunikációs- és 
szociális 
kompetencia 

fejlesztése 
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12. Médiatudatosságra nevelés tematikus terv 

Évf./
óra 

Téma Fejlesztési területek Ismeretanyag Munkaformák, 
módszerek 

Eszközök, 
szemléltetés  

Megjegyzések  

9/1. A hagyományos 
és az elektronikus 
médiák 
összehasonlítása 

 A kritikai érzék kialakítása a médiatartalmak 
megválasztásában 

A hagyományos médiák és 
az elektronikus médiák 
bemutatása, jellemzői. 

bemutatás, 
magyarázat 

Internet, IKT 

eszközök 

Digitális 
kompetencia, 

személyi 
kompetencia 

fejlesztése 

10/1 A média 
tartalmak 

társadalomra 
gyakorolt hatása 

A tanulók ismerjék meg a reklámok céljait, eszközeit, 
fogyasztásra gyakorolt hatásait. 

Reklámok hatása a 
társadalomra. 

gyűjtés, elemzés, 
magyarázat 

Internet, videók, 
reklámok, IKT 
eszközök 

Digitális 
kompetencia, 

személyi 
kompetencia 

fejlesztése 

11/1 Tudatos, 

biztonságos 
internethasználat 

A tanuló betekintést nyerjen a tudatos 
internethasználatba és tisztában legyen a 

veszélyeivel 

Az információk közötti 
szelektálás, keresési 
technikák ismertetése 

egyéni és csoportos 
munka, magyarázat,  

Internet, IKT 

eszközök 

Digitális 
kompetencia, 

Szociális 
kompetencia 

fejlesztése 

12/1 Az internetezés 
kockázatai 

Tudatosuljanak az adatbiztonsággal, 
internetfüggőséggel kapcsolatos veszélyek. Értékrend 
kialakítása 

Az Internet és a 
játékfüggőség kóros 
hatásainak bemutatása, 
valódi értékek kutatására és 
befogadására történő 
nevelés. 

tapasztalatok 

megbeszélése, egyéni 
és csoportos munka, 
összegzés 
lényegkiemelés 

tesztek, játékok 
Internet, könyvek 

Digitális 
kompetencia, 

személyi 
kompetencia 

fejlesztése 

13-

14/1 

Az 

internethasználat 
kommunikációs készség fejlesztése, együttműködés, 
szabálykövetés. A tanulók ismerjék meg az 
adatvédelemhez kapcsolódó jogszabályokat, és 

Ismerkedés a hagyományos 
és új médiával a különféle 
folyóiratokon, kiadványokon 

irányított beszélgetés, 
magyarázat 

Internet, 

 

Digitális 
kompetencia 
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szabályai. tudatosuljon bennük a felelősség és a helyes etikai 
magatartás. 

keresztül, 
könyvtárlátogatás. 

fejlesztése 










