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AZ INT£ZM£NY NEVE 

P®csi Szakk®pz®si Centrum Zr²nyi Mikl·s Gimn§ziuma, Szakgimn§ziuma, 

Szakkºz®piskol§ja ®s Szakiskol§ja 
 

Az int®zm®ny rºvid²tett neve: PSZC Zr²nyi Mikl·s Gimn§ziuma, Szakgimn§ziuma, 

Szakkºz®piskol§ja ®s Szakiskol§ja 

 

Sz®khely: 7900 Szigetv§r, R§k·czi u. 18. 

 

Int®zm®ny t²pusa: gimn§zium, szakgimn§zium, szakkºz®piskola, szakiskola 

 

K¦LDET£SNYILATKOZAT 
 

PSZC Zr²nyi Mikl·s Gimn§ziuma, Szakgimn§ziuma ®s Szakkºz®piskol§ja gimn§ziumi, 

szakgimn§ziumi, szakkºz®piskolai, szakiskolai k®pz®st folytat· int®zm®ny. 

K¿ldet®s¿nk, pedag·giai hitvall§sunk l®nyege, hogy a gyermekeket seg²ts¿k hozz§ az egy®ni 

k®pess®g¿k ®s tehets®g¿k kibontakoztat§s§hoz, a szem®lyis®gfejlŖd®s¿k legadekv§tabb ¼tjainak 

megtal§l§s§hoz, az alapkompetenci§k magas szintŤ elsaj§t²t§s§hoz. K®pz®si strukt¼r§nk §ltal 

biztos²tjuk, hogy int®zm®ny¿nk di§kjai k®pess® v§ljanak felnŖttk®nt ºn§ll·an megtal§lni 

hely¿ket a t§rsadalomban. Megalapozzuk az ®lethosszig tart· tanul§s ir§nti ig®ny kialakul§s§t. 

EgyenlŖ es®lyek biztos²t§s§val seg²tj¿k a gyermekeket h§tr§nyaik lek¿zd®s®ben. 

A gyermekek egy®ni adotts§gaira ®s k¿lºnbºzŖ ig®nyeire odafigyelŖ iskola, ahol j·l ®rzik 

magukat gyermekeink.  Olyan iskola, ahol nemcsak a tudom§nyos ismereteket saj§t²thatj§k el a 

gyermekek, hanem a mindennapi ®let k®rd®seirŖl is gondolkodhatnak, ahol fejlŖdik ºntudatuk, 

ºnismeret¿k, erkºlcsi ®rz®kenys®g¿k valamint egy®ni k®pess®geik is. Azt szeretn®nk, ha a 

gondolataikat megosztani k®pes, ºnmagukat kifejezni tud·, az egym§ssal val· 

egy¿ttmŤkºd®shez ®s a kºzºs munk§hoz sz¿ks®ges k®szs®gekkel rendelkezŖ gyermekek 

ker¿ln®nek ki iskol§nkb·l. 

 

Az int®zm®ny¿nk ®rt®kt®telez®s®ben ®s mŤkºd®s®ben is elkºtelezett az ir§nt, hogy 

¶ megerŖs²tse szervezet®t a t§rsadalmi koh®zi·t erŖs²tŖ szerepv§llal§sban,  

¶ az egy®nek ®s csoportok sokf®les®g®t elfogadva az integr§ci· ®s reintegr§ci· 
kulcsint®zm®ny®v® v§ljon,  

¶ felk®sz¿ljºn minden gyermek fogad§s§ra ®s benntart§s§ra.  

 

Int®zm®ny¿nk pedag·guskºzºss®ge ®s felnŖtt seg²tŖi kºre intenz²v szakmai kommunik§ci·val, 

kooper§ci·val alapozza meg ®s mozg·s²tja speci§lis szakmai kompetenci§it annak ®rdek®ben, 

hogy minden egyes tanul·ja ï az ®p ®s a saj§tos nevel®si ig®nnyel ®lŖ, a tehets®ges ®s a kev®sb® 

az, a speci§lis sz¿ks®gletŤ (a szociokultur§lisan h§tr§nyos, a viselked®si -, beilleszked®si 

probl®m§kkal k¿szkºdŖ, a r®szk®pess®g-zavarral k¿zdŖ, a nyelvi h§tr§nyt mutat· stb.) ï 

®letes®lyeit nºvelhesse. 

 

Int®zm®ny¿nk t§mogatja a gyermekeket ®s a fiatalokat abban: 

¶ hogy tal§lkozzanak Ăval·di ºnmagukkalò 

¶ felismerj®k saj§t ®rt®keiket, k®pess®geiket 



¶ akt²van vegyenek r®szt azok tov§bbfejleszt®s®ben 

¶ megismerj®k, megtapasztalj§k az Ŗket kºr¿lvevŖ ®s t§gabb vil§got 

¶ kit§guljon ®letter¿k, sokf®le ®let- ®s feladathelyzetben tanulj§k meg a Ăvil§gban l®tez®s 

emberi m·dj§tò 

¶ egym§st (a m§sik vil§g§t ®s kult¼r§j§t) megismerve ®s elfogadva tudjanak egy¿tt ®lni ®s 

egy¿ttmŤkºdni 

¶ dºnt®sre, tervez®sre, megval·s²t§sra ®s ®rt®kel®sre, ºn§ll· tev®kenys®gre ®s 

egy¿ttmŤkºd®sre k®szek ®s k®pesek legyenek 

¶ ind²ttat§st ®s es®lyt kapjanak k¿lºnbºzŖ bizony²tv§nyok megszerz®s®hez, tov§bbi 
tanulm§nyokhoz, adekv§t munkakºrºk betºlt®s®hez 

¶ saj§t magukra jellemzŖ m·don (a sz§mukra sz¿ks®ges idŖ felhaszn§l§s§val, a sz¿ks®ges 

egy®ni szakszerŤ fejleszt®sekhez val· hozz§f®r®s lehetŖs®g®vel) val·s²thass§k meg 

ºnmagukat, tal§lhass§k meg saj§t ¼tjukat 

I. NEVEL£SI PROGRAM 

 

aa.) Az iskol§ban foly· nevelŖ-oktat· munka pedag·giai alapelvei, ®rt®kei, 

c®ljai, feladatai, eszkºzei, elj§r§sai 
 

1.NevelŖ- oktat· munk§nk pedag·giai alapelvei 

 
Int®zm®ny¿nk teljes szolg§ltat§si k²n§lat§val a partnerek elv§r§sainak k²v§n megfelelni. 

Ehhez sz¿ks®ges tudni, hogy mi az elv§r§s a szolg§ltat§st ig®nybevevŖk, az int®zm®ny 

haszn§l·i r®sz®rŖl. 

Az elv§r§sok teljes²thetŖs®ge ®rdek®ben azonos gondolkod§s ment®n k®pviselj¿k azokat a 

pedag·giai elveket, melyek biztos²t®kai c®ljaink megval·sul§s§nak, ennek megfelelŖen a 

partnerek el®gedetts®g®nek. 

 

Fontosnak tartjuk:  

 

¶ a gyermekek biztons§gban ®s j·l ®rezz®k magukat int®zm®ny¿nkben 

¶ a tanul·k egy®ni k®pess®geinek megfelelŖ halad§si ¿tem biztos²t§s§t, a saj§t 

tapasztal§son alapul· meg®rt®s®t, az ®rzelmi intelligencia fejleszt®s®t, a kultur§lis 

alaptechnik§k tºk®letesebb elsaj§t²ttat§s§t, a szil§rd alapk®szs®gek kialak²t§s§t 

¶ minden tanul· eset®ben - a h§tr§nyos megk¿lºnbºztet®s kiz§r§s§val- 

es®lykompenz§ci·ra tºreksz¿nk pedag·giai eszkºzeinkkel, tanul·ink szociokultur§lis, 

tanul§si, szocializ§ci·s h§tr§nyai lek¿zd®s®re, a kiemelkedŖ k®pess®gŤ tanul·knak 

lehetŖs®get biztos²tunk tehets®g¿k kibontakoztat§s§ra 

¶ az emberi szuverenit§s alapja a vil§g dolgaiban val· eligazod§s k®pess®ge, ehhez fejlett 

kommunik§ci·s k®pess®gekre ®s viselked®skult¼r§ra van sz¿ks®g: a t§rsadalmi 

moderniz§ci· megkºveteli legal§bb egy idegen nyelv ismeret®t, valamint az 

Ăinform§ci·s t§rsadalom" kih²v§saival val· l®p®start§st 

¶ nevel®si, oktat§si tev®kenys®g¿nkben tiszteletben tartjuk egym§s vil§gn®zeti ®s vall§si 

hovatartoz§s§t, elz§rk·zva a sz®lsŖs®ges megnyilv§nul§sokt·l 

¶ elv§r§sainkat a humanizmus, a szem®lyis®g, a tanul·k mindenek felett §ll· ®rdek®nek 

v®delme hatja §t, a kºvetkezetess®g ®s a fokozatoss§g elv®nek ®rv®nyes¿l®s®vel  



¶ a tanul·i teljes²tm®nyek ®rt®kel®s®n®l a szem®lyre sz·l· fejlesztŖ ®rt®kel®st, a 

folyamatos pozit²v megerŖs²t®s gyakorlat§t kºvetj¿k 

¶ eg®szs®gnevel®si, kºrnyezeti nevel®si tev®kenys®g¿nkben az ismeretek, ®rt®kek 

kºzvet²t®s®vel, a j§rtass§gok kialak²t§s§val az egyes tanul·k, illetve a kºzºss®gek 

eg®szs®gv®delm®t k²v§njuk megteremteni (tiszta kºrnyezet, ®tkez®skult¼ra, 

mozg§skult¼ra, testi, lelki eg®szs®g harm·ni§ja) 

¶ tºreksz¿nk a sz¿lŖkkel val· partnerkapcsolat megerŖs²t®s®re, §pol§s§ra, ¼j 

egy¿ttmŤkºd®si form§k kialak²t§s§ra 

¶ a szem®lyes p®ldamutat§s, a magatart§si, erkºlcsi norm§k kºzvet²t®s®vel a kºzºss®g 

nevelŖerej®t tudatosabban k²v§njuk felhaszn§lni az egy®ni fejlŖd®s ®rdek®ben  

¶ napi munk§nk sor§n fontos a tanul·i felelŖss®gv§llal§s tudat§nak erŖs²t®se (ºnmag§®rt, 

t§rsai®rt, tettei®rt) 

¶ alapvetŖ ®rt®knek tekintj¿k a szŤkebb ®s t§gabb haz§hoz, Eur·p§hoz val· kºtŖd®st, a 

term®szeti kºrnyezet megismer®s®t ®s meg·v§s§t, az ºkol·giai szeml®let tudatos 

form§l§s§t 

¶ a legfontosabb kompetenci§nk a tanul§s megtanul§s§ra, ®s a tanul§s folyamatos 

fenntart§s§ra val· k®pess®g: a kompetens ember nemcsak k®pes valamire, hanem 

egy¼ttal elkºtelezett a cselekv®sre, felelŖsnek ®rzi mag§t saj§t cselekv®s®®rt, ®s 

cselekvŖ helyzetbe akarja mag§t hozni 

¶ olyan m·don kell szervezn¿nk a tanul§s megszervez®s®t ®s az iskola belsŖ vil§g§t, hogy 
az a tanul·knak j·val tºbb ®s gazdagabb aktivit§st biztos²tson, s tºbb olyan nyitott 

probl®mahelyzettel tal§lkozzanak, amelyben saj§t maguknak kell megtal§lniuk a 

megold§st 

 

Ennek ®rdek®ben: 

 

¶ a tanul· szem®lyis®g®nek fejleszt®s®ben, k®pess®geinek maxim§lis kibontakoztat§s§ban 

szorosan egy¿ttmŤkºd¿nk a sz¿lŖkkel, a csal§di h§zzal 

¶ mindent megtesz¿nk a sz¿lŖi kºzºss®ggel kºzºsen, hogy j· tanul· ®s 

gyermekkºzºss®get alak²tsunk ki 

¶ olyan odafigyelŖ, szem®lyess®gre ºsztºnzŖ kºrnyezet megteremt®s®re tºreksz¿nk, ahol 

minden di§k j·l ®rzi mag§t, ®s k®pess®gei szerint a legtºbbet tudja ny¼jtani 

¶ gyermekkºzpont¼ oktat§st, nevel®st alak²tunk ki 

¶ felk®sz²tj¿k iskol§nk tanul·it a harmonikus csal§di ®let kialak²t§s§ra ®s a 

csal§dtervez®sre 

¶ az es®lyegyenlŖs®g megteremt®s®re tºreksz¿nk, s a h§tr§nyok kompenz§l§s§val es®lyt 

ny¼jtunk a k®pess®gek szerinti tov§bbtanul§sra 

 

2. NevelŖ- oktat· munk§nk c®ljai 

 

Nevel®si c®lkitŤz®seink a rºgz²tett alapelvekre ®p²tve hat§rozhat·k meg. A kitŤzhetŖ c®lok a 

szem®lyis®g fejleszt®s®re, a nevel®s - oktat§s folyamat§ra ®s az int®zm®nyek eredm®nyes 

mŤkºdtet®s®re vonatkoztathat·k, a pedag·giai folyamat eg®sz®re ir§nyulnak. 

C®lunk olyan nevel®si, oktat§si szolg§ltat· rendszer megteremt®se, amely teljes m®rt®kben 

megfelel az int®zm®nyhaszn§l·k ig®nyeinek. 

A pedag·giai program tartalmazza a hagyom§nyos, ®rt®kkºzvet²tŖ nevel®si-oktat§si 

koncepci·t, amelyben fontos szerepet j§tszik a k®pess®gfejleszt®s.  



Helyi tanterve alapj§n teljes²ti a kerettanterv §ltal meghat§rozott ismeretanyag megtan²t§s§t, 

megteremti a tov§bbhalad§s felt®teleit.  

  

A nevelŖtest¿let §ltal kºzvet²tendŖ legfontosabb ®rt®kek: 

 

¶ korszerŤ mŤvelts®gk®p 

¶ korszerŤ mŤvelts®gi ®s erkºlcsi ®rt®krendszer 

¶ a tud§s ®rt®k®nek Ăvissza§ll²t§saò 

¶ kreativit§s fejleszt®se 

¶ a t§rsadalmi beilleszked®s seg²t®se 

¶ a h§tr§nyok csºkkent®se 

¶ a tehets®ggondoz§s 

¶ a tanul§sban akad§lyozott tanul·k egy®ni fejleszt®se 

¶ a kultur§lt ®s kºrnyezettudatos magatart§s 

¶ a testileg, szellemileg, erkºlcsileg eg®szs®ges ®letvitel 

¶ a nemzeti kult¼ra kºzvet²t®se 

¶ a hagyom§nyŖrz®s 

¶ a tapasztalati (gyakorlatorient§lt) kompetenci§k fejleszt®s®t prefer§l· tanul§s-tan²t§s 

¶ mŤv®szeti nevel®s 

 
A nevelŖtest¿let nagy jelentŖs®get tulajdon²t az egy®n ºnmag§hoz val· viszony§nak. A 

kºvetkezŖ jellemzŖ emberi ®rt®keket tartja k¿lºnºsen fontosnak: 

¶ ¥nismeret, ºn§ll·s§g, k®pess®g az ºn§ll· ismeretszerz®sre ®s ºnnevel®sre, szer®nys®g 

ºnmaga meg²t®l®s®ben. 

¶ A t§rsas kapcsolatokkal ºsszef¿ggŖ ®rt®kek kºz¿l a humanizmus, az emberi m®lt·s§g 

tiszteletben tart§sa, a nyitotts§g, szolidarit§s, pluralizmus.  

¶ A humanista magatart§s kialak²t§s§hoz ®s normakºvet®s®hez tºbbek kºzºtt a kºvetkezŖ 

®rt®kek felmutat§sa sz¿ks®ges: az egyetemes emberi jogok tiszteletben tart§sa, az 

egyenjog¼s§g elismer®se, eg®szs®ges nemzettudat, tolerancia, a m§ss§g elfogad§sa, az 

§llampolg§ri feladatok v§llal§sa. 

¶ A biol·giai l®t ®rt®kei az ®lŖ term®szet megŖrz®s®t, valamint az emberi ®letet ®s 

meg·v§s§t helyezik a figyelem kºz®ppontj§ba: kºrnyezettudatos ®s eg®szs®gtudatos 

szeml®let kialak²t§sa, a term®szet v®delme, az ®let tisztelete. 

¶ A kult¼r§hoz val· viszony ®rt®kei: mŤvelŖd®si ig®nyess®g, az emberis®g kultur§lis 

ºrºks®g®nek a tisztelete, k®szs®g a sz®ps®g befogad§s§ra. 

¶ Szem®lyes tulajdons§gok, amelyekkel a tanulm§nyait befejezŖ tan²tv§nyaink 

rendelkezzenek: tanulni v§gy·, fegyelmezett, felelŖss®gv§llal·, munkaszeretŖ, 

®rzelmileg gazdag, emp§ti§val b²r·, kezdem®nyezŖ, toler§ns, kºzºss®gi tart§s¼, 

probl®ma megold§s§ban j§rtas. 

 

A sz§mba vett emberi ®rt®kek nem z§rt ®rt®kkºzvet²t®st t®teleznek fel, hanem az iskola ®s az 

egy®n ®let®t §tfog· nyitott ®rt®kmozg§st c®lozz§k meg. Az egyes ®rt®kelemek p®ldak®nt 

szolg§lnak, ir§nyokat jelºlnek meg, egy¼ttal azt is hangs¼lyozzuk, hogy az ®rt®k preferenci§k 

leegyszerŤs²t®se (konkr®t ®s z§rt ®rtelmez®se) a kºvetelm®nyek differenci§latlans§g§val j§rhat 

egy¿tt. 

Az ®rt®kek ®s norm§k szoros egys®gben jelennek meg. Tudat§ban vagyunk, hogy 

megismer®s¿k, meg®rt®s¿k kev®s. A tev®kenys®gek sor§n megoldott feladatok, a kºzeli ®s 

t§voli c®lok tevŖleges v§llal§sa lesz az egyetlen biztos²t®ka az ®rt®kek elfogad§s§nak, a norm§k 

v§llal§s§nak ®s a kºzºs normakºvet®snek. 



Ćltal§nos c®lkitŤz®sek: 

¶ A mindenki sz§m§ra hozz§f®rhetŖ, es®lyegyenlŖs®get biztos²t·, a k®pz®s tartalm§ban az 

ismeretek, elemi k®szs®gek, k®pess®gek ®s kompetenci§k fejleszt®s®re alapoz·, 

gyermek-kºzpont¼ minŖs®gi szolg§ltat§s ny¼jt§sa. 

¶ A fenntarthat· fejlŖd®s pedag·gi§j§nak beilleszt®se tev®kenys®grendszer¿nkbe a 

term®szettel ®s a t§rsadalmi ®let ®rt®keivel ºsszhangban l®vŖ, a kultur§lis soksz²nŤs®get 

fontosnak tart·, eg®szs®ges ®s eredm®nyes emberi ®let megval·s²t§sa ®rdek®ben. 

¶ Kiemelt c®lunk a sikeres munkaerŖ-piaci alkalmazkod§shoz sz¿ks®ges, az eg®sz ®leten 

§t tart· tanul§s megalapoz§s§t szolg§l· k®pess®gek fejleszt®se. 

¶ A kompetencia alap¼ oktat§s m·dszertan§nak ®s eszkºzeinek sz®leskºrŤ elterjeszt®se. 

¶ Minden gyermek sz§m§ra - sz¿ks®g eset®n a szociokultur§lis h§tr§nyok lehetŖs®g 

szerinti kompenz§l§s§val, az es®lyegyenlŖs®g ®rdek®ben, k®pess®geinek, 

®rdeklŖd®s®nek illetve t§volabbi c®ljainak megfelelŖ tev®kenys®gi form§k biztos²t§sa. 

¶ Gazdag, soksz²nŤ programaj§nlat biztos²t§sa, a kºzºss®gi ®let erŖs²t®se. 

 

3.C®l ®s sikerkrit®riumok  

 

c®l 

 

sikerkrit®riumok 

A tanul·kkal a humanista emberi ®rt®keket ®s 

az eur·pai polg§ri gondolkod§s 

®rt®krendj®t ºn®rt®kel®sre alapozva 

ismertetj¿k meg, ®s kºzvet²tj¿k sz§mukra. 

 

A gyerekek normakºvet®s®ben nºvekvŖ 

m®rt®kben legyenek jelen ezek az ®rt®kek. 

A magyars§gtudat erŖs²t®se, az identit§studat 

megalapoz§sa. Tudjanak a gyerekek 

a hat§rainkon k²v¿l ®lŖ magyarokr·l ®s 

ismerj®k ezek tºrt®nelmi okait. 

Tisztelik a nemzeti jelk®peket, cselekvŖen 

r®szt vesznek a nemzeti ¿nnepeken. A hat§ron 

k²v¿l ®lŖ magyarokhoz bar§ts§ggal ®s 

szolidarit§ssal kºzelednek. JellemzŖ a 

nemzetis®gi ®s etnikai elŖ²t®letektŖl val· 

mentess®g. 

 

A tud§s modern ®rtelmez®s®nek az 

®rv®nyes²t®se az iskolai nevel®s-oktat§s 

gyakorlat§ban. A tan²t§si tartalom t®nyeinek 

®s alapk®szs®geinek tud§s§n t¼l a tanul·k 

tudjanak ºn§ll·an ismeretet szerezni. A 

gondolkod§si k®szs®g folyamatos fejleszt®se. 

Az ¼j technikai ismeretek ®s informatikai 

eszkºzºk alkalmaz§s§hoz fŤzŖdŖ pozit²v, 

elfogad· ®s alkot· viszony form§l§sa. 

A probl®mamegold· tanul§si m·dszerek 

alkalmaz§sa sor§n nagy figyelmet 

kell szentelni az inform§ci·szerz®s k¿lºnbºzŖ 

m·dozatainak (t§j®koz·d§s a kºnyvt§rban, 

sz§m²t·g®pes adatkezel®s, stb.). 

 

 

A jelzett m·dszereket ®s szervezeti form§kat a 

tan²t·k, tan§rok a tan·r§n alkalmazz§k. 

Az elemi k®pess®gek ®s az alapk®szs®gek Az ºn§ll· v§ltozatos tanul§si technik§k 



szil§rd begyakoroltat§sa. Eszkºzk®nt val·  

haszn§latuk feleljen meg az adott ®vfolyam 

minim§lis ig®nyeinek, hi§nyuk ne jelentsen 

akad§lyt az ismeretek elsaj§t²t§s§hoz. 

 

elsaj§t²t§sa.  

Az ºn§ll· ismeretszerz®s k®pess®g®nek 

megalapoz§sa. 

K®pesek tananyag ºn§ll· feldolgoz§s§ra, 

konkr®t fogalmakkal gondolkod§si 

mŤveleteket v®gezni, s a gondolkod§s 

munkaform§it 

alkalmazni. Ismerik az ºn§ll· tanul§s 

k¿lºnbºzŖ technik§it, a modern 

inform§ci·hordoz·k haszn§lat§t, ®s 

rendelkeznek az alkalmaz§s§nak 

k®pess®geivel. 

 

Olyan kultur§lis ®s mŤvelŖd®si lehetŖs®g, 

k²n§lat biztos²t§sa, amely ®p²t a v§rosban, 

telep¿l®sen, v§rosr®szben megl®vŖ 

adotts§gaira. 

Vet®lkedŖket szervez¿nk, kultur§lis 

programokat rendez¿nk. 

 

Az iskol§k ®ves programterveiben 

szerepeljenek minden ®vben 

az eddigi hagyom§nyokra ®p²tett kultur§lis, 

oktat§si rendezv®nyek. 

KorszerŤ erkºlcsi ®rt®krendszer kialak²t§s§t 

c®lz· - alapvetŖen ®rzelmi - nevel®s. 

£letkori saj§toss§gok ok§n az ®rzelmi nevel®s 

eszkºzeivel seg²teni kell gyerekeinket: 

- az ®nk®p¿k, ®rt®krendj¿k kialak²t§s§ban, 

- az ºnismeret, az ºnnevel®s sz§nd®k§nak ®s 

m·dszereinek elsaj§t²t§s§ban, 

- a toleranci§t, az emp§ti§t, az 

igazs§gszeretetet ®s az egy¿ttmŤkºd®si 

k®szs®get is mag§ban foglal· lelkileg 

eg®szs®ges szem®lyis®g¿k fejleszt®s®ben. 

 

Az oszt§lyfŖnºki tanmenetek az ®vfolyamnak 

megfelelŖen tartalmazzanak ilyen ir§ny¼ 

·raterveket. 

Kultur§lt ®s kºrnyezettudatos 

magatart§sra nevel®s. A kultur§lt magatart§s 

alapnorm§inak elsaj§t²ttat§sa, majd a 

magatart§skult¼ra fejleszt®se (besz®dkult¼ra, 

viselked®s, stb.). čvj§k tanul·ink a kºrnyezet 

tisztas§g§t, ®ps®g®t, szeress®k ®s v®dj®k a 

term®szetet (ºkol·giai gondolkod§sm·d, 

szem®lyes felelŖss®gen alapul· 

kºrnyezetk²m®lŖ magatart§s). 

Az iskola kºzvetlen k¿lsŖ ®s belsŖ 

kºrnyezet®nek tisztas§ga. 

Kºrnyezeti nevel®s folyamatos mŤkºdtet®se. 

Tanul·ink szeress®k iskol§jukat, kºtŖdjenek 

hozz§. Kºvetkezetes, igazs§gos, kisz§m²that· 

®s Ăcsal§diasò iskolai l®gkºr biztos²t§sa, ahol a 

gyermekek j·l ®rzik magukat, s elismerik 

munk§juk 

eredm®ny®t, b¿szk®k lehetnek saj§t ®s t§rsaik 

eredm®nyeire. Tartalmas, sz²nes 

Kifejez®sre juttatj§k, hogy j·l ®rzik magukat 

az iskol§nkban. Đgy hagyj§k 

el az iskol§t, hogy az itt elsaj§t²tott tud§s, 

®rt®kek ®s viselked®s, ®letm·dminta szerint 

®lnek, 

amire b¿szk®k. A D¥K rendszeres, 

eredm®nyes mŤkºd®se. 



di§kkºzºss®gi ®let kialak²t§sa (D¥K). 

4. NevelŖ-oktat· munk§nk feladatai  

 

 

Feladatok 

 

 

Megval·s²t§s m·dja 

Egys®ges nevel®si ®s oktat§si elj§r§sok ®s 

kºvetelm®nyrendszer kialak²t§sa. 

A demokratikus nevel®si st²lus §ltal§noss§ 

t®tele.  

A gyermekek bevon§sa a saj§t tanul§si 

folyamataikba. 

V§ltozatos oktat§s szervez®si- ®s munkaforma 

alkalmaz§sa.   

£rz®kszervi tapasztal§sra ®p¿lŖ ismeretszerz®s, 

k®szs®gfejleszt®s, tev®kenys®gkºzpont¼ 

pedag·giai gyakorlat alkalmaz§sa.  

 

Projekt, t®mah®t, kutat·munka. 

Differenci§lt tev®kenys®g ®s ·raszervez®s, 

kooperat²v tanul§si technika. 

FejlesztŖ ®rt®kel®s alkalmaz§sa a tanul§si 

motiv§ci· kialak²t§sa, fenntart§sa ®rdek®ben. 
Az ºn- ®s csoport®rt®kel®s gyakorlati 

alkalmaz§sa, szerep®nek nºvel®se a 

gyermekek ®rt®kel®s®ben.  

Az ®letkori saj§toss§goknak megfelelŖ 

tev®kenys®gszervez®s.  

 

Adekv§t m·dszerv§laszt§s.  

A gyermeki szem®lyis®g ismeret®re alapozott 

egy®ni fejleszt®s, a k®pess®gek egy®ni 

kibontakoztat§sa.  

 

Sz¿ks®g eset®n egy®ni fejleszt®si tervek, 

egy®ni portfoli·k kialak²t§sa.  

Eredm®nyes ®s hat®kony tanul§si m·dszerek ®s 

technik§k elsaj§t²ttat§sa.  
Egy®ni tanul§si utak tervez®se. 

Az IKT technik§k alkalmaz§sa, elsaj§t²t§sa.  IKT eszkºzhaszn§lat a tanul§s folyamat§ban.  

 

Es®lyegyenlŖs®g: 

Az egyenlŖ hozz§f®r®s ®s es®lyegyenlŖs®g 

szempontjainak ®rv®nyes²t®se az int®zm®ny 

pedag·giai gyakorlat§ban. 

Szegreg§ci·mentes, egy¿ttnevel®st biztos²t· 

kºrnyezet kialak²t§sa. 

Befogad· / inkluz²v/ pedag·gia alkalmaz§sa ï 

az ehhez sz¿ks®ges felt®telek biztos²t§sa.   

IPR hat®kony mŤkºdtet®se.  

T§rgyi, szem®lyi felt®telek kialak²t§sa.  



 

A saj§tos nevel®si ig®nyŤ gyermekek teljes 

integr§l§sa, a k¿lºnbºzŖs®g elfogad§sa. 

A szocializ§ci·s k®pess®gek kiemelt fejleszt®se.  

Az §ltal§nos emberi ®rt®kek tisztelete. 

(humanizmus, a Ăk¿lºnbºzŖs®gò elfogad§sa, 

egym§s seg²t®se, az egy¿tt®rz®s k®pess®ge) 

 

Heterog®n csoportalak²t§s, teljes 

szocializ§ci·.  

 

Multikultur§lis nevel®s-oktat§s.  

A pedag·giai munka sz²nvonal§nak emel®se. A munkakºzºss®gek §ltal ºssze§ll²tott 

diagnosztiz§l· felm®r®sekkel. A differenci§lt 

k®pess®gfejleszt®s, felz§rk·ztat§s ®s 

tehets®ggondoz§s alkalmaz§s§val. 

 A pedag·gusok m·dszertani kult¼r§j§nak 

fejleszt®se. 

¥nk®pz®s, tov§bbk®pz®s. 

 

 Hazaszeretetre nevel®s. 
Nemzeti hagyom§nyok §pol§sa, iskolai 

¿nnep®lyek rendez®se. Ismerje szŤkebb ®s 

t§gabb kºrnyezet®t, amely a sz¿lŖfºldhºz 

val· kºtŖd®s alapja. 

 Int®zm®nyi hagyom§nyok §pol§sa. Cserekapcsolat. Zr²nyi Nap, Zr²nyiĆsz, 

g·lyat§bor, szalagavat·, ballag§s 

megszervez®se. 

 Az es®lyegyenlŖs®g megteremt®se. 

 

A gyerekek-tanul·k kºzºtti fejletts®gbeli, 

fejlŖd®si elt®r®sek figyelembev®tele, 

k¿lºnbºzŖs®gek elfogad§sa, tisztelet®re 

nevel®se az egyenlŖ es®lyek biztos²t§sa. 

 Az ®rzelmi nevel®s ®s a szocializ§ci· ter¿lete. 

 

 

 

 

 

 

A legfontosabb a derŤs, nyugodt, 

szeretetteljes biztons§got ny¼jt· l®gkºr 

biztos²t§sa. A felnŖtt-gyerek szem®lyes 

kapcsolat§nak elm®ly²t®se. A gyermek 

szoci§lis ®rz®kenys®g®nek, ®ntudat 

alakul§s§nak elŖseg²t®se, ºn®rv®nyes²t®si 

tºrekv®seinek alak²t§sa. Olyan szok§sok, 

viselked®si form§k megtanul§sa, amely 

biztos²tja az egyetemes emberi ®rt®kek 

elsaj§t²t§s§t, kºzºs ®lm®nyekre ®p¿lŖ 

tev®kenys®geken kereszt¿l. A gyerekek 

akarat§nak, erkºlcsi tulajdons§gainak 

fejleszt®s®hez elengedhetetlen a modell 

®rt®kŤ pedag·gusviselked®s, iskolai ®let 

megszervez®se.  

 Az ®rtelmi nevel®s. 
 A gyermek spont§n szerzett 

tapasztalatainak, ut§nz§s sor§n elsaj§t²tott 



ismereteinek rendszerez®se, anyanyelvi 

k®pess®g®nek, kreativit§s§nak, 

probl®ma®rz®kenys®g®nek fejleszt®se. 

A gyermek ®rdeklŖd®s®re ®s cselekv®s®re, 

elŖzetes tud§s§ra, tapasztalataira ®p¿ljºn az 

ismeretanyagot is tartalmaz· 

tev®kenys®grendszer. 

 

 P§lyaorient§ci·. 
FelsŖoktat§si int®zm®nyek ny²lt napjainak 

l§togat§sa, p§lyav§laszt§si t§j®koztat·k 

megszervez®se.  

R®gi di§kok visszah²v§sa, p§lyav§laszt§si 

tan§csad· ig®nybev®tele.  

 

 Legyenek a tanul·k k®pesek a kºvetkezŖ 

iskolafokon val· helyt§ll§sra, a 

tov§bbhalad§shoz sz¿ks®ges ismeretek ºn§ll· 

megszerz®s®re. 

Tehets®ggondoz§s, szakkºrºk, elŖk®sz²tŖk 

ind²t§sa. Az egy®ni k®pess®gek 

kibontakoztat§sa. 

 

  A csal§di ®letre val· felk®sz²t®s. A helyes t§pl§lkoz§si, tiszt§lkod§si szok§sok 

kialak²t§sa. Felvil§gos²t§s a nemek 

kapcsolat§r·l. MegelŖzŖ tev®kenys®gek a 

k§ros szenved®lyek elker¿l®s®re. 

Kºrnyezeti nevel®s. 
Folyamatosan §thatja nevelŖ- ®s 

oktat·munk§nk eg®sz®t a tant§rgyakba 

tºrt®nŖ be®p²t®ssel, tanulm§nyi kir§ndul§sok 

szervez®s®vel, valamint az oszt§lyfŖnºki 

·r§kon kºrnyezet- ®s eg®szs®gv®delmi t®m§k 

feldolgoz§s§val. 

 

 Az eg®szs®ges ®letm·d kialak²t§sa, alapjainak 

elsaj§t²t§sa. 

A gyermekek gondoz§s§val testi 

sz¿ks®gleteik kiel®g²t®s®vel, a rend, 

tisztas§g, eg®szs®g¿nk v®delm®nek 

tudatos²t§s§val, a kºrnyezet v®delm®hez ®s 

meg·v§s§hoz kapcsol·d· szok§sok 

alak²t§sa. A gyermekek fejlŖd®s®hez, 

fejleszt®s®hez a biztons§gos kºrnyezet 

biztos²t§s§val, v®delm®vel. A testmozg§s 

ºrºm®nek kiel®g²t®s®vel, a harmonikus, 

ºsszerendezett mozg§s fejlŖd®s®nek 

elŖseg²t®s®vel. 

A rendszeres testmozg§s biztos²t§sa 

mindennapi testnevel®ssel. 

 

 A helyes viselked®skult¼ra kialak²t§sa. Szitu§ci·s gyakorlatok sorozat§val, 

kommunik§ci·s k®szs®g fejleszt®s®vel, az 

®rvel®si technik§k elsaj§t²t§s§val. 



 

 A szabadidŖ helyes eltºlt®se. A kºtelezŖ tan·r§k ut§ni idŖszak 

programjainak megszervez®se, sportkºrºk. 

 MŤv®szeti tehets®g felfedez®se. A tehets®g kibontakoztat§sa a mŤv®szeti 

programok §ltal. 

 

5. Int®zm®ny¿nk pedag·gusai §ltal alkalmazott kºzvetlen ®s kºzvetett nevel®si 

elj§r§sok, eszkºzºk 

 
Elj§r§sainkat, m·dszereinket az adott szitu§ci·knak megfelelŖen, a hat®konys§g ®rdek®ben ¼gy 

v§lasztjuk meg, hogy igazodjanak c®ljainkhoz, a gyermekek ®letkori saj§toss§gaihoz, ®rtelmi 

fejletts®g®hez, k®pess®geikhez, a nevelŖ szem®lyis®g®hez. 

 
 

 K¥ZVETLEN K¥ZVETETT 

 

Tev®kenys®gek 

megszervez®s®t, 

szok§sok 

kialak²t§s§t, 

megerŖs²t®s®t 

c®lz·k 

Besz®d, besz®lget®s 

tev®kenykedtet®s  

gyakoroltat§s 

ºn§ll· egy®ni munka 

prezent§ci·  

differenci§lt egy®ni munka 

seg²ts®gad§s 

j§t®kos m·dszerek 

p§ros munka 

megb²z§s 

kºvetel®s 

 

Hat®kony tanul· megismer®si ®s  

seg²tŖ technik§k, pedag·giai  

diagnosztiz§l§s  

A gyermekkºzºss®g  

tev®kenys®g®nek megszervez®se, 

Kºzºs c®lok kitŤz®se, elfogadtat§sa 

Hagyom§nyok kialak²t§sa 

EllenŖrz®s 

¥sztºnz®s 

£rt®kel®s ï ºn®rt®kel®s 

¥nellenŖrz®s  

Kooperat²v csoportmunka 

Projektmunka  

Dramatiz§l§s  

 
Magatart§sra hat·k  ¥sztºnzŖ m·dszerek: ²g®ret, helyesl®s, 

b²ztat§s, elismer®s, dics®ret, verseny, 

differenci§lt csoportmunka,  

tev®kenykedtet®s  

G§tl§st kiv§lt· m·dszerek: 

fel¿gyelet, ellenŖrz®s, figyelmeztet®s, 

felsz·l²t§s, utas²t§s, int®s, tilalom, 

elmarasztal§s 

 

A nevelŖ r®szv®tele a  

gyermekkºzºss®gek 

tev®kenys®g®ben. 

A kºvetendŖ egy®ni ®s csoportos  

minta kiemel®se a kºzºss®gi ®letbŖl. 

Kooperat²v csoportmunka 

Projektmunka  

Dramatiz§l§s  

 
Tudatos²t§s, 

meggyŖz®s 

elj§r§sai, eszkºzei, 

m·dszerei 

Magyar§zat, meggyŖz®s, p®ldaad§s,  
eszm®nyk®p, b²r§lat, ºnb²r§lat,  

felvil§gos²t§s, tudatos²t§s, elŖad§s, vita,  

besz§mol·, besz®lget®s, front§lis  

oszt§lymunka 

A tanul·k ºn§ll· elemzŖ munk§ja. 

 

Felvil§gos²t§s a betartand·  

magatart§si norm§kr·l 

Vita, minta, p®ldak®p, p®ldakºvet®s 

 

Egy®b A k¿lºnbºzŖ tanul§sszervez®si elj§r§sok megval·s²t§sa sor§n olyan IKT 



eszkºzºkkel k®sz²tett tanul·i produktumok elv§r§sa, melyek kºzºs 

egy¿ttmŤkºd®s eredm®nyek®pp jºhetnek l®tre: tanul·i prezent§ci·k, e-

gyŤjtem®nyek, online  

 

 

ab) A szem®lyis®gfejleszt®ssel kapcsolatos pedag·giai feladatok  
 

A gyermek, tanul· szem®lyis®gfejleszt®s®re ir§nyul· nevelŖ ®s oktat· munka egyr®szt a 

nevelŖk ®s a gyermekek, tanul·k kºzvetlen, szem®lyes kapcsolata r®v®n val·sul meg, m§sr®szt 

kºzvetett m·don, a gyermeki, tanul·i kºzºss®g r§hat§s§n kereszt¿l ®rv®nyes¿l. A 

szem®lyis®gfejleszt®s §ltal§nos c®lja a minden emberben benne rejlŖ fejlŖd®si lehetŖs®gek 

min®l teljesebb megval·sul§s§nak, a gyermeki, tanul·i szem®lyis®g teljes kibontakoz§s§nak a 

seg²t®se. 

Int®zm®ny¿nk nevelŖ ®s oktat· munk§j§nak alapvetŖ feladata, hogy a tanul·k szem®lyis®g®t a 

k¿lºnf®le tev®kenys®gek megszervez®s®vel sz®leskºrŤen fejlessze. 

 

Szem®lyis®gfejleszt®shez kapcsol·d· c®ljaink: 

¶ T§mogatja az egy®ni k®pess®gek kibontakoztat§s§t, seg²ti a gyerekeket a tanul§si 

neh®zs®gekkel val· megk¿zd®s folyamat§ban. ElŖseg²ti a kiemelkedŖ k®pess®gek optim§lis 

fejleszt®s®t ®s tºrŖdik azoknak a h§tr§nyoknak a csºkkent®s®vel, amelyek a gyerekek szoci§lis-

kultur§lis kºrnyezet®bŖl vagy elt®rŖ ¿temŤ ®r®s®bŖl, fejlŖd®s®bŖl sz§rmazhatnak. 

¶ Mindez olyan iskol§ban, olyan rugalmas mŤkºd®ssel val·suljon meg, ahol a gyerek j·l ®rzi 

mag§t, tudja, ®rzi, tapasztalja, hogy minden Ŗ ®rte tºrt®nik. 

¶ AlapvetŖ jellemzŖje a sz²nes, ®rdekes, sokoldal¼ iskolai ®let, amelyben a tanul§s, a j§t®kok ®s 

a munka egym§st erŖs²tve fon·dik ºssze. 

¶ Minden gyereknek annyi idŖt ®s olyan m·dszereket biztos²tunk az alapokat k®pviselŖ 

kºvetelm®nyek biztos, h®zagmentes, kºnnyed, gyorsan funkcion§l· elsaj§t²t§s§ra, amennyire 

®s amilyenre egy®ni k®pess®geitŖl, fejlŖd®si ¿tem®tŖl f¿ggŖen sz¿ks®ge van. 

¶ Mindez egy®nileg, mennyis®g®ben ®s szintj®ben (minŖs®g®ben) kºzel²tŖen optim§lis k®szs®g-, 

k®pess®g -, tehets®g-, illetve kreativit§sfejlŖd®st tegyen lehetŖv® - a k¿lºnbºzŖ adotts§gokkal 

rendelkezŖ tanul·k sz§m§ra. 

¶ A kºtelezŖ elŖ²r§sok helyett szabadon v§lasztott sikeres tev®kenys®g legyen a motiv§ci·s 

b§zisa a tanul§snak, fejlŖd®snek. 

¶  Az egy®ni saj§toss§gokhoz val· alkalmazkod§s fejlett ºnismeretre, ºn®rt®kel®sre alapozva 

k¿lsŖ, a pedag·gus §ltal v®gzett differenci§l§s helyett ºndifferenci§l§ssal, ºnfejleszt®ssel megy 

v®gbe, olyan szervezeti keretekkel, m·dszertani megold§sokkal, amely fejleszti 

egy¿ttmŤkºd®si k®pess®g¿ket, fejleszti akaratukat, ig®nyszintj¿ket. 

¶ A kommunik§ci·s k®szs®g fejleszt®se k¿lºnbºzŖ tant§rgyak sor§n is kiemelt feladat. 

(matematika, magyar, kºnyvt§r, informatika) 

¶ A tanul§s-tan²t§sa iskol§nk alapfeladata. A tant§rgyak sokf®les®ge is ig®nyli, hogy igen 

v§ltozatos m·dszereket, szinte egy®nre szabott tanul§si technik§kat, elj§r§sokat kell a 

tanul·kkal megismertetni, a fokozatoss§g elv®nek szem elŖtt tart§s§val. 

¶ Az es®lyk¿lºnbºzŖs®geket, az egyes tanul·k lehetŖs®geit, fejletts®g®t, ®rdeklŖd®s®t figyelembe 

vevŖ oktat§s, nevel®s seg²ts®g®vel erŖs²tj¿k a kºzºss®g- ®s ºnfejlesztŖ magatart§s- ®s 

tev®kenys®gform§kat, s ezzel p§rhuzamosan a destrukt²v magatart§sform§k le®p²t®s®re 

tºreksz¿nk. Egy®rtelmŤ elv§r§sok ®s feladatok meghat§roz§sa, s ezek kºvetkezetes betartat§sa, 

amelyek a serd¿lŖ szem®lyis®g®t, m®lt·s§g§t tiszteletben tartj§k. 

 

 



1. Szem®lyis®gfejleszt®shez kapcsol·d· feladataink  

 

¶ A tanul§si motiv§ci· kialak²t§sa, fejleszt®se. Az ®rdeklŖd®s, a megismer®si v§gy 

fenntart§sa. 

¶ Az oktat§sszervez®si elj§r§sok alkalmaz§s§val a szem®lyis®g komplex fejleszt®se. 

¶ A tanul·k ºn- ®s t§rs®rt®kel®si kompetenci§j§nak kialak²t§sa, fejleszt®se. 

¶ A szoci§lis k®szs®gek fejleszt®se, a tanul·i egy¿ttmŤkºd®s k¿lºnbºzŖ form§inak 

alkalmaz§sa - p§ros ®s csoportmunka, projektmunka, otthoni egy®ni feladatok v§llal§sa.  

¶ A felelŖss®gv§llal§s megalapoz§sa az egy¿ttmŤkºd®sre ®p¿lŖ kooperat²v csoportmunk§ban.  

¶ A gyermekek sokoldal¼ megismer®se, a szem®lyis®g fejleszthetŖ k®pess®geinek min®l 

elŖbbi felismer®se, sokoldal¼ fejleszt®se. 

¶ Saj§tos, soksz²nŤ szakmai lehetŖs®geinkkel a differenci§lt k®pess®gfejleszt®s, a mŤvelts®gi 
h§tr§nyok csºkken®se, tehets®gfejleszt®s, alkot·k®pess®g fejleszt®se. 

¶ A helyes tanul§si szok§sok kialak²t§sa, a tanul§s tan²t§sa, az ®lethosszig tart· tanul§s 

k®pess®g®nek megalapoz§sa, a re§lis tov§bbtanul§s elŖk®sz²t®se. 

¶ A gyermekek, tanul·k erkºlcsi, ®rzelmi, gyakorlati k®pess®geinek fejleszt®se. 

¶ Kommunik§ci·s kult¼r§ra nevel®s, digit§lis kompetencia alkalmaz§sa. 

¶ Az ºn- ®s t§rs®rt®kel®si kompetenci§k kialak²t§sa, fejleszt®se. 

¶ A term®szettudom§nyos kompetenci§k fejleszt®se kºrnyezeti nevel®si programok, 

kºrnyezetv®delmi projektek, t®mahetek megval·s²t§s§n kereszt¿l. 

¶ A testi ®s lelki eg®szs®gre vonatkoz· kulcskompetenci§k fejleszt®se eg®szs®gnevel®si 

programunk, eg®szs®gnapok, eg®szs®ghetek seg²ts®g®vel. 

¶ A mŤv®szeti nevel®s keretein bel¿l a mŤv®szetek ir§nti elkºtelezetts®g erŖs²t®se, az 

eszt®tikai, mŤv®szeti tudatoss§g ®s kifejezŖk®pess®g kompetenci§k fejleszt®se. 

¶ Szem®lyis®gfejleszt®s, tehets®ggondoz§s az alapfok¼ mŤv®szetoktat§s tanszakain. 

¶ A haza, sz¿lŖhely m¼ltj§nak ®s jelen®nek megismer®s®n, a nemzeti hagyom§nyok §pol§s§n, 

megbecs¿l®s®n kereszt¿l a hazaszeretet ®rz®s®nek fejleszt®se. 

¶ Egy®rtelmŤ elv§r§sok, kºvetelm®nyek megfogalmaz§sa, rendszeres, sikeresen teljes²thetŖ 
feladatok, kºvetkezetes ellenŖrz®s, ¼tmutat·, fejlesztŖ ®rt®kel®s. 

¶ ĐjszerŤ tanul§sszervez®si elj§r§sok alkalmaz§s§val a szem®lyis®g komplex fejleszt®se. 

 

A nevel®s keret®ben folyamatosan tºreksz¿nk a gyerekek szoci§lisan ®rt®kes, teh§t 

kºzºss®gfejlesztŖ, valamint ºnfejlesztŖ magatart§s ®s tev®kenys®gform§inak ºsztºnz®s®re, 

megerŖs²t®s®re, ezzel p§rhuzamosan pedig a bomlaszt·, rombol· megnyilv§nul§saik 

le®p²t®s®re.  

Ennek eredm®nye az egy®n ®p²tŖ magatart§s§nak ®s tev®kenys®greperto§rj§nak 

megszil§rdul§sa.  

 

 

 

 

2. Pedag·gusok alkalmazott elj§r§sai a szem®lyis®gfejleszt®s ®rdek®ben  

 

¶ a tanul§si folyamat konstrukt²v fel®p²t®se  

¶ tov§bbk®pz®sek, tanfolyamok  

¶ elŖad§sok  

¶ konfliktuskezel®si technik§k ismerete  



¶ konzult§ci· szakemberekkel (pszichol·gus, logop®dus, v®dŖnŖ, orvos, nevel®si  

tan§csad·)  

¶ ºnk®pz®s, sajt· ®s szakirodalom figyelemmel k²s®r®se  

¶ ¼j tanul§sszervez®si ®s m®r®si m·dszerek, elj§r§sok §tv®tele  

¶ egy®nre szabott foglalkoz§sok (megfigyel®s, besz®lget®s, k®rdŖ²v)  

¶ csal§ddal val· egy¿ttmŤkºd®s  

¶ versenyeken val· r®szv®tel  

¶ szem®lyes p®ldamutat§s nevelŖ ereje  

¶ szakmai tud§s  

¶ hat®kony oszt§lyfŖnºki munka  

¶ oszt§lyban tan²t·kkal val· egy¿ttmŤkºd®s 

 

 

ac) Az eg®szs®gfejleszt®ssel ºsszef¿ggŖ feladatok 
 

Az iskol§ra nagy feladat ®s felelŖss®g h§rul a felnºvekvŖ nemzed®kek eg®szs®ges ®letm·dra 

nevel®s®ben. Minden tev®kenys®g®vel a holisztikus eg®szs®gfejleszt®si modell szerint 

szolg§lnia kell a tanul·k eg®szs®ges testi, lelki ®s szoci§lis fejlŖd®s®t. Az eg®szs®gnevel®sben 

alapvetŖ szeml®letv§lt§sra van sz¿ks®g: az eddigi tilt·, figyelemir§ny²t· m·dszerek helyett ï 

hiteles szavakkal ï vonz·nak tal§ltatni az eg®szs®ges §llapotokat.  

Az eg®szs®ges ®letm·dra nevel®s nem csak a betegs®gek megelŖz®s®nek m·dj§ra tan²t, hanem 

az eg®szs®ges §llapot ºrºmteli meg®l®s®re ®s a harmonikus ®let ®rt®kk®nt val· tisztelet®re is 

nevel. 

Tiszt§ban vagyunk azzal, hogy az eg®szs®gi §llapotot a genetikai t®nyezŖk, a kºrnyezeti 

t®nyezŖk, az ®letm·d ®s az eg®szs®g¿gyi ell§t·rendszer mŤkºd®se hat§rozza meg.  

 

Programunk azokon a ter¿leteken, ahol konkr®t r§hat§sunk van, konkr®t feladatokat hat§roz 

meg.  

- Az iskol§t a szocializ§ci· sz²nterek®nt haszn§ljuk.  

- £rdemi hat§st k²v§nunk gyakorolni az iskola-eg®szs®g¿gyi ell§t§s minŖs®g®re ®s az 

®letm·dra.  

- Megragadunk minden iskolai ®s iskol§n k²v¿li lehetŖs®get c®ljaink megval·s²t§s§ra.  

- Felhaszn§ljuk a tantervekben l®vŖ lehetŖs®geket, a kºzºss®gi sz²ntereket, a szabadidŖs 

programokat, a csal§d bevon§s§val tartott rendezv®nyeinket az eg®szs®gnevel®sre.  

- Anyagi lehetŖs®geink f¿ggv®ny®ben, k¿lsŖ t§mogat·k bevon§s§val, felnŖtt ®s gyermek 
kºzºss®geink mozgat§s§val ®ves program szerint fejlesztj¿k, alak²tjuk az int®zm®ny, 

fizikai-t§rgyi kºrnyezet®t.  

- A minŖs®g-fejleszt®si munka eredm®nyeit felhaszn§lva, hivat§sunkat gyakorolva kedvezŖen 

alak²tjuk az iskola pszichoszoci§lis kºrnyezet®t.  

- V§ltozatos kommunik§ci·s form§kat felhaszn§lva (oszt§lyfŖnºki ·ra, fogad··ra, 

kir§ndul§s, iskola¼js§g, rendezv®nyek stb.) bŖv²tj¿k az eg®szs®ggel kapcsolatos 

ismereteket, tud§st ®s ®letk®szs®geket, ®s megadjuk az ez ir§ny¼ tanul§si lehetŖs®geket. 

- Eg®szs®ghetet szervez¿nk. 

 

Az iskola eg®szs®gnevel®si tev®kenys®g®nek kiemelt feladatai  

¶ A tanul·k korszerŤ ismeretekkel ®s az azok gyakorl§s§hoz sz¿ks®ges k®szs®gekkel ®s 

j§rtass§gokkal rendelkezzenek eg®szs®g¿k megŖrz®se ®s v®delme ®rdek®ben.  

¶ Tanul·inknak bemutatjuk ®s gyakoroltatjuk vel¿k az eg®szs®ges ®letm·d gyakorl§s§t 

szolg§l· tev®kenys®gi form§kat ®s az eg®szs®gbar§t viselked®sform§kat.  



¶ A tanul·k az ®letkoruknak megfelelŖ szinten tan·rai ®s tan·r§n k²v¿li foglalkoz§sok 

keret®ben foglalkoznak az eg®szs®g megŖrz®s®nek szempontj§b·l legfontosabb 

ismeretekkel, a t§pl§lkoz§s, az alkohol ®s k§b²t·szer fogyaszt§s, a doh§nyz§s, a csal§di ®s 

kort§rskapcsolatok, a kºrnyezet v®delme, az akt²v®letm·d, a sport, a szem®lyes higi®nia, a 

szexu§lis fejlŖd®s ter¿let®n.  

¶ Az eg®szs®gnevel®s az iskola minden pedag·gus§nak, illetve valamennyi tan·rai ®s tan·r§n 

k²v¿li foglalkoz§snak feladata.  

¶ Az iskol§ban foly· eg®szs®gnevel®s kiterjed a testi (szomatikus), a lelki (pszich®s) ®s a 

szoci§lis eg®szs®g v®delm®re, a t§rsas t§rsadalmi kapcsolatok harm·ni§j§nak alak²t§s§ra.  
 

Testi nevel®s  
A szomatikus nevel®s feladatai kºzºtt a szem®lyi tisztas§g, a kºrnyezeti tisztas§g 

megteremt®s®t, a higi®n®s magatart§sra val· szoktat§st, a szervezet betegs®gekkel szembeni 

ellen§ll· k®pess®g®nek fokoz§s§t, az eg®szs®ges t§pl§lkoz§sra, ruh§zkod§sra tºrt®nŖ nevel®st 

tartjuk elsŖdlegesnek. A testi k®pess®gek: az erŖnl®t, §ll·k®pess®g, ¿gyess®g, gyorsas§g 

fejleszt®se. 
 

Higi®n®s nevel®s  

C®lja az egy®n ®s a kºzºss®g eg®szs®g®nek v®delme, a k¿lsŖ kºrnyezetbŖl sz§rmaz· §rtalmak 

megelŖz®se, elh§r²t§sa.  

 

Szem®lyi higi®n®re nevel®s  

Az eg®sz nap folyam§n p®ld§t mutatunk, ®s folyamatosan felh²vjuk a figyelmet ezen szab§lyok  

betart§s§ra (bŖr§pol§s, kºrºm§pol§s, fog§pol§s, orr ï, f¿l -,  szem§pol§s, megfelelŖ ruh§zkod§s, 

a helyes t§pl§lkoz§s, a kultur§lt ®tkez®s elsaj§t²t§sa).  

 

Kºrnyezeti higi®ni§ra nevel®s  

A gyerekekkel kºzºsen v®gezz¿k az oszt§lyterem tisztas§g§nak meg·v§s§t, sz®p²t®s®t, 

vir§gos²t§s§t, a termek szellŖztet®s®t, az udvar tiszt§n tart§s§t, gondoz§s§t.  

 

A betegs®gek megelŖz®s®re nevel®s  

A fertŖzŖbetegs®gek megelŖz®s®re nevel®s mag§ban foglalja a kºzvetlen ®rintkez®s ¼tj§n, 

cseppfertŖz®ssel, tov§bb§ az ®lelmiszerekkel terjedŖ fertŖz®sek megelŖz®s®re nevel®st.  

Kiemelt figyelmet ford²tunk az ®lŖskºdŖk (r¿h, fejtetŤ) felismer®s®re ®s kik¿szºbºl®s®re. 

Ebben seg²ts®get k®r¿nk a v®dŖtŖl.  

 

A kondicion§lis testedz®s  

Iskol§nkban a testmozg§s c®lja a gyerekek eg®szs®ges testi-lelki fejlŖd®s®nek elŖseg²t®se a 

testmozg§s eszkºzeivel, hiszen tapasztaljuk, hogy a modern kor ®s az azzal egy¿tt j§r· 

technol·gi§k az embert olyan ®letm·dba k®nyszer²tik, amely a mozg§sszeg®ny ®letm·dhoz, a 

fizikai k®pess®gek hanyatl§s§hoz vezethet, §tt®telesen elŖid®zve ezzel a szellemi teljes²tm®ny 

roml§s§t is. Ennek t¿kr®ben ®vek ·ta mŤkºdik int®zm®ny¿nkben a mindennapos testnevel®s. A 

45 perces tan·r§k, melyekben az al§bbi saj§tos eg®szs®g¿gyi ®s pedag·giai szempontoknak kell 

teljes¿lni¿k: 

¶ Minden gyermek r®szt vesz a mindennapi testnevel®si programban.  

¶ Minden alkalommal megtºrt®nik a kering®si ®s l®gzŖ rendszer megfelelŖ terhel®se. A 

testnevel®si tananyag eg®sz®ben nagy hangs¼lyt helyez¿nk a gerinc- ®s ²z¿letv®delmi 

szab§lyok betart§s§ra, k¿lºn figyelemmel a fitts®g m®r®sek testhelyzeteire ®s az 

izomerŖs²t®sek k¿lºnbºzŖ testhelyzeteire. 

 



Baleset-megelŖz®sre nevel®s  

A felgyorsult technikai fejlŖd®s, a civiliz§ci· sz§mtalan olyan ¼jabb eredm®nyt is hozott, amely  

jelentŖs®ge mellett balesetvesz®lyt, ®letvesz®lyt is rejt mag§ban. A pedag·gusok minden 

alkalommal felk®sz²tik a gyerekeket a baleseti helyzetek felismer®s®re az iskolai felt®telek 

kºzºtt, ®s a biztons§gos eszkºzhaszn§lat gyakorl§s§ra (k®s, oll·, villa, k²s®rleti eszkºzºk). Az 

otthoni baleseti forr§sok felismertet®se, megelŖz®s¿k gyakorl§sa is az iskol§ban val·sul meg. 

Az iskolai tanmŤhelyek eset®ben a megfelelŖ eszkºzhaszn§lat k®szs®gszintŤ elsaj§t²tat§sa, 

gyakoroltat§sa.  

 

Pszichohigi®n®s (lelki eg®szs®gre) nevel®s 

 Az eg®szs®ges ®letvezet®s. 

Az eg®szs®ges napirend, ®letrend tartalmazza a kiegyens¼lyozott t§rsas kapcsolatok alak²t§s§t, 

a j· csal§di ®s iskolai kºrnyezetet ®s a gyerekek kºzºtt kialakul· l®gkºrt, az intim emberi 

kapcsolatok ir§ny²t§s§t. Erre kºrnyezetismeret, magyar nyelv ®s irodalom ·r§n ny²lik lehetŖs®g.  

A devi§ns viselked®s (durvas§g, agresszivit§s, vesz®lyhelyzet ®s baleseti helyzet teremt®se) 

megelŖz®s®re a tan²t·i p®ldamutat§s szolg§l. Oszt§lyfŖnºki ·r§k t®m§j§ban a megfelelŖ 

ment§lhigi®n®s nevel®s elŖt®rbe helyez®se. 

 

A csal§di ®letre nevel®s az eg®szs®ges ®letvezet®s egyik kiemelt feladata napjainkban. Az 

anyai ®s apai hivat§s meg®rt®se, megbecs¿l®se minden szak·r§n megval·sul a k®pzŖmŤv®szeti, 

irodalmi ®s zenei tananyagokon kereszt¿l.  

 

Stressz elh§r²t§s  

A stressz okok kik¿szºbºl®se azoknak az ®lethelyzeteknek az elker¿l®s®t tartalmazza, amelyek 

stressz hat§suk kºvetkezt®ben erŖsen megterhelik az idegrendszert. Ilyen a f¿stºs, §porodott 

levegŖjŤ helyis®gben val· tart·zkod§s, a folyamatos zajhat§s, erŖs f®ny, sok ¿l®s, fokozott 

mozg§skorl§toz§s. A pedag·gus feladata ezek megsz¿ntet®se, illetve kik¿szºbºl®se, fokozott 

figyelme.  

A stressz elh§r²t§s bev§lt m·dszere a tan·r§n k²v¿li tev®kenys®g: ®vente 2 ï 3 alkalommal 

gyalogt¼ra vagy ker®kp§rt¼ra a kºzeli term®szeti kºrnyezetbe, j§t®kos vet®lkedŖk, 

akad§lyversenyek rendez®se, eg®szs®g¿gyi s®t§k alkalomszerŤen, a napkºzi foglalkoz§sok 

keret®ben, kºrnyezetismeret tant§rgyhoz kapcsol·d· t®makºrºk feldolgoz§sa tanulm§nyi 

s®t§kon  

(pl. gy¿mºlcsºskert, baromfiudvar, erdŖ, mezŖ, v²zpart ®lŖvil§g§nak megtekint®se), v²zhez 

szoktat§s, ¼sz§s, mozg§sos szabad j§t®kok. 

 

£rzelmi nevel®s  

A gyermek szem®lyis®g®ben az ®rzelmek jelentŖs szerepet tºltenek be, ez®rt elengedhetetlen, 

hogy a gyermeket biztons§g, otthonoss§g, derŤs szeretettel teli l®gkºr vegye kºr¿l az iskol§ban  

is. Nevel®si szempontb·l feladatunkhoz tartozik a pedag·gusok, m§s felnŖtt dolgoz·k ®s a 

gyermekek kºzºtti pozit²v ®rzelmi kapcsolat erŖs²t®se, a f®lelmek, szorong§sok felold§sa, a 

kudarc elker¿l®se. Iskol§nkban csal§dias l®gkºrben folyik az oktat§s, §lland· a meleg ®rzelmi 

kºtŖd®s a gyerekek ®s felnŖttek kºzºtt. Van olyan tanul·, aki h§tr§nyos csal§di kºrnyezetbŖl 

sz§rmazik, sok gyermek sz¿lŖi elhanyagol§ssal k¿zd, ²gy nek¿nk pedag·gusoknak kell p·tolni 

a szeretetet. 

 

 

Szociohigi®n®s (harmonikus t§rskapcsolatokra tºrt®nŖ) nevel®s  

KedvezŖ t§rsas miliŖ mŤkºdtet®se. Kiemelt szerepet j§tszik a csal§d t§rsas t§mogat· rendszere, 

a  



sz¿lŖï gyermek kapcsolat, anya ï gyermek kapcsolat zavartalans§ga, a szem®lyis®g 

kibontakoz§si lehetŖs®g®nek biztos²t§sa, a szem®lyis®gben meglevŖ kreativit§s kibontakoz§sa.  

Ezeket a szerepeket is a m§r eml²tett h§tr§nyos, ®rzelmileg szeg®ny kºrnyezetbŖl sz§rmaz· 

tanul·ink miatt az iskol§nak kell megtan²tania, amely csak r®szben val·sul meg, a csal§d 

t§mogat§sa n®lk¿l.  

 

Kommunik§ci·s nevel®s  

Az iskol§nk feladatkºre a gyermekek kommunik§ci·s k®szs®g®nek fejleszt®se. Arra nevel¿nk, 

hogy a tanul·k gondolataikat, elk®pzel®seiket, ®rzelmeiket Ŗszint®n kºzºlj®k t§rsaikkal ®s a 

felnŖttekkel. E feladatkºrbŖl kiemelj¿k azt a munk§t, amely a besz®dnyelv tisztas§g§nak 

fenntart§s§ra, a gyermek meghallgat§s§ra, a tanul·i k®rd®sek ®rv®nyes¿l®s®re, ®s a v§laszok 

ig®nyl®s®re ir§nyul. Ez a feladat a tan·r§kon is, tan·r§n k²v¿li tev®kenys®gekben is ®s a 

pedag·gusok p®ldamutat· magatart§s§val, kºvetkezetes nevel®ssel val·sulhat meg. A 

kommunik§ci·s zavarok felold§s§ra, enyh²t®s®re besz®dfejleszt®si gyakorlatokat, 

l®gz®stechnikai feladatokat v®gz¿nk a tan·r§kon, kieg®sz²tve a sz·kincsbŖv²t®ssel, a 

kifejezŖk®szs®g fejleszt®s®vel. Ezekre lehetŖs®get biztos²tanak a magyar nyelv ®s irodalom, 

®nek-zene, testnevel®s ·r§k, ®s a logop®diai foglalkoz§sok. Akkut esetekben 

gyermekpszichol·gus seg²ts®g®t k®rj¿k.  

 

A szerepfesz¿lts®gek felold§sa  

A csal§di ®s iskolai szerepek ¿tkºz®se gyakran a csal§di ®let ®rzelmi kºtel®k®nek lazul§s§hoz 

vezethet. MegelŖz®s¿kre egyszerŤbb fesz¿lts®gold· technik§kat alkalmazunk: vita, 

k®rd®sfelvet®s, szerepj§t®k, dr§maj§t®k, seg²tŖ besz®lget®s, kik®rdez®s, meggyŖz®s, 

meghallgat§s. 

A sz¿lŖknek adand· nevel®si tan§csad§st, a csal§d ®s az iskola kºzºtti nevel®si fesz¿lts®g 

(kettŖs nevel®s) felold§s§t a sz¿lŖi ®rtekezletek, csal§dl§togat§sok alkalm§val ejtj¿k meg.  

 

 

 

A seg²tŖ kapcsolatok sz²nterei ®s kapcsol·d§si pontok:  

- Sz¿lŖk (csal§d). A sz¿lŖ, a csal§d a legfontosabb t§rs a tanul·k ®rdek®ben v®gzett 

munk§ban. Ez a sz¿lŖk kºr®ben sajnos nem minden esetben val·sul meg. Mi pedag·gusok 

igyeksz¿nk bevonni Ŗket az iskolai eg®szs®gfejlesztŖ program kialak²t§s§ba.  

- H§ziorvos, v®dŖnŖ 

- Az eg®szs®g¿gyi szolg§lat seg²ts®g®nek ig®nybe v®tele ®vi rendszeress®ggel tºrt®nik 
(v®dŖnŖ, iskolaorvos). £vente egy alkalommal szŤr®s (testmagass§g m®r®s, tests¼lym®r®s, 

mell kºrfogat m®r®s, szemvizsg§lat, fog§szati szŤr®s ®s ell§t§s, ortop®diai szŤr®s), 

rendszeres higi®niai szŤrŖ vizsg§latok.  

- Gyermekj·l®ti szolg§latok, nevel®si tan§csad·k, csal§dseg²tŖk, K§b²t·szer EgyeztetŖ 

Fºrum (KEF) seg²ts®g®t is ig®nybe vessz¿k a vesz®lyeztetett ®s h§tr§nyos helyzetŤ 

gyerekek eset®ben alkalomszerŤen.  

 

Mindennapos testedz®s biztos²t§sa 

C®lunk a gyermekek eg®szs®ges testi-lelki fejlŖd®s®nek elŖseg²t®se a testmozg§s eszkºzeivel, 

hogy a tanul·knak ®letelem®v® v§ljon a mozg§s.  

Iskol§nkban emelt ·rasz§m¼ k®pz®s folyik testnevel®s tant§rgyb·l.  

A sportkºrºknek ®ves munkaterv szerint kell tev®kenykedni¿k. Munkaterv¿k az iskolai 

munkaterv r®sze. Int®zm®ny¿nk a sportkºrºk sz§m§ra biztos²tja a mŤkºd®st.  

Mindezek azt szolg§lj§k, hogy a modern kor technol·gi§i, mozg§sszeg®ny ®letm·dja mellett is 

lehetŖs®get tal§ljunk a mozg§sra. A mozg§s hi§nya a fizikai k®pess®gek, majd k®sŖbb a 



szellemi teljes²tm®nyek roml§s§hoz vezet. 

 

 

ad) Kºzºss®gfejleszt®ssel, az iskola szereplŖinek egy¿ttmŤkºd®s®vel 

kapcsolatos feladatok   
 

LegalapvetŖbb kºzºss®g a csal§d, amelybe az egy®n beilleszkedik. Ez meghat§rozza, 

alapvetŖen form§lja a gyermek fejlŖd®s®t, a m§sokhoz val· viszony§t. Meghat§roz· 

kºtŖd®seket alak²that ki, amelyeket az int®zm®nyes nevel®s-oktat§sba ker¿lve lehet ®s kell 

alak²tani, fejleszteni. 

Int®zm®ny¿nkben tºbb k¿lºnbºzŖ szintŤ kºzºss®g szervezŖdik, mŤkºdik, ®l egy¿tt. 

Kºzºss®geinket a kºzºs c®lok, feladatok teremtik meg, ®s a kºzºs ®lm®nyek, eredm®nyek 

(sikerek ®s kudarcok) fejlesztik, erŖs²tik. Az egy®n fejlŖd®se nem v§laszthat· el a kºzºss®g®tŖl, 

kºlcsºnºsen hatnak egym§sra. A kºzºss®gfejleszt®ssel kapcsolatos legalapvetŖbb feladatunk, 

hogy a gyermekekben, ®letkori saj§toss§gaiknak megfelelŖen kialak²tsuk az int®zm®ny 

kºzºss®g®hez tartoz§s ®rz®s®t. 

 

Feladataink 

 

- Olyan kºzºs rendezv®nyek szervez®se, amelyek hozz§j§rulnak, hogy tanul·ink 

megismerj®k egym§st, egym§s ®rt®keit, lehetŖs®geit. 

- A mŤv®szeti csoportok, mŤv®szeti egy¿ttesek nem csup§n a tehets®ggondoz§s, de a 

kºzºss®gi nevel®s eszkºzei is.  

- A tºmegsport programok valamennyi egys®g tanul·inak r®szv®tel®t teszik lehetŖv®.  

- A n®vad·hoz kapcsol·d· hagyom§nyok kºzºs §pol§sa.  

- A di§kºnkorm§nyzat programjai hozz§j§rulnak az int®zm®nyi szintŤ kºzºss®g 

kialakul§s§hoz. 

- A tanul·k kºzºss®gben, illetve kºzºss®g §ltal tºrt®nŖ nevel®s®nek megszervez®se, 

ir§ny²t§sa a nevelŖ-oktat· munka alapvetŖ feladata. 

- A kºzºss®gek megszervez®se, nevelŖi ir§ny²t§sa. Az iskolai ®let egyes ter¿leteihez 
(tan·r§khoz, tan·r§n k²v¿li tev®kenys®gekhez) kapcsol·d· tanul·i kºzºss®gek kialak²t§sa, 

valamint ezek ®let®nek tudatos, tervszerŤ nevel®si fejleszt®se.  

- A gyermekek, tanul·k ®letkori fejletts®g®nek figyelembev®tele a gyermek-, 

tanul·kºzºss®gek fejleszt®s®ben. 

- Az ºnkorm§nyz§s k®pess®g®nek kialak²t§sa.  

- A tanul·i kºzºss®gek fejleszt®se sor§n ki kell alak²tani a kºzºss®gekben, hogy nevelŖi 
seg²ts®ggel kºzºsen tudjanak maguk el® c®lt kitŖzni, a c®l el®r®s®®rt ºsszehangolt m·don 

tev®kenykedjenek, illetve az elv®gzett munk§t ®rt®kelni tudj§k. 

- A kºzºss®gek tev®kenys®g®nek megszervez®se. A kºzºss®geket ir§ny²t· pedag·gusok 

legfontosabb feladata a kºzºss®gek tev®kenys®g®nek tudatos tervez®se ®s folyamatos 

megszervez®se, hiszen a kºzºss®g §ltal tºrt®nŖ kºzvetett nevel®s csak akkor ®rv®nyes¿lhet, 

ha a gyermekek, tanul·k a kºzºss®g §ltal szervezett tev®kenys®gekbe bekapcsol·dnak, 

azokban akt²van r®szt vesznek. 

- A kºzºss®g egy®ni arculat§nak, hagyom§nyainak kialak²t§sa. 

- A tanul·i kºzºss®gre jellemzŖ, az ºsszetartoz§st erŖs²tŖ erkºlcsi, viselked®si norm§k, 
formai keretek ®s tev®kenys®gek rendszeress® v§l§s§nak kialak²t§sa, §pol§sa. 

 

 



ae) A pedag·gusok helyi int®zm®nyi feladatai, az oszt§lyfŖnºki munka 

tartalma, az oszt§lyfŖnºk feladatai 
 

1. A nevelŖtest¿let minden tagj§nak feladata  

 

¶ legmagasabb szinten - a lehetŖs®geket legjobban hasznos²tva- nevelni, oktatni iskol§nk 

tanul·ifj¼s§g§t 

¶ a NAT, a kerettantervek, ®s a pedag·giai program alapelvei, ®rt®kei, c®l- ®s 

feladatrendszer®nek marad®ktalan betart§sa ®s teljes²t®se 

¶ szakmailag, pedag·giailag tov§bb k®pezni mag§t 

¶ az iskolai ®rdekeket szem elŖtt tartva tev®kenykedni 

 

2. Pedag·gusok feladatai 

 
¶ A pedag·gusok §ltal§nos mŤkºd®si feladatait / ¿gyeleti rend, ¿gyviteli feladatok, 

rendezv®nyszervez®s, tan·r§n k²v¿li feladatok ... stb. / az iskola sz²nvonalas mŤkºd®s®hez 

sz¿ks®ges m®rt®kben olyan m·don hat§rozzuk meg, hogy a tant§rgyi szakmai munka 

elsŖdlegess®ge ®s eredm®nyess®ge mellett biztos²tsuk a tanul·k szem®lyis®g®nek 

optim§lis fejlŖd®s®t ®s az iskola §ltal§nos mŤkºd®si biztons§g§t is garant§ljuk. 

¶ Minden pedag·gusi munkamegoszt§s elvi alapja az ar§nyoss§g. Az iskola vezetŖje 

felelŖs az®rt, hogy a mindenkori oktat§si l®tsz§mnak megfelelŖen olyan m·don hozza l®tre 

a pedag·gus munkakºrºket ®s az adott munkakºrºkhºz olyan m®rt®kben hat§rozza meg az 

oktat§si, nevel®si, §ltal§nos mŤkºdtet®si feladatokat, hogy azok egym§ssal, az oktat§si 

l®tsz§mmal egyenes ar§nyban legyenek ®s biztos²ts§k a meghat§rozott feladatok minŖs®gi 

megold§s§nak lehetŖs®g®t. 

¶ Minden pedag·gus alapvetŖ munkakºri kºteless®ge az iskolai munka zavartalans§g§t, 

eredm®nyess®g®t, a pedag·giai programokban rºgz²tett c®lok el®r®s®t biztos²t· 

feladatok teljes²t®se. A fentiekre a nevelŖtest¿let minden tagj§t a kiadott tºrv®ny, a 

rendeletek, utas²t§sok ®s az iskola valamennyi vezetŖje kºtelezheti, illetve utas²thatja. 

 

T®telesen: 

¶ a tantervek v®grehajt§sa 

¶ a pedag·giai etika ²rott vagy ²ratlan tºrv®nyeinek betart§sa 

¶ a feladatok v§llal§sa ºnk®ntes, kiv®ve az iskola vezetŖi §ltal meghat§rozott feladatokat (pl.: 

helyettes²t®s, ¿gyelet) 

¶ a probl®m§k mindenkori ny²lt megbesz®l®se tºrt®njen meg a megfelelŖ hangnemben 

tanul·val - sz¿lŖvel - koll®g§val - vezetŖvel egyar§nt 

¶ az eg®szs®g, testi ®ps®g megŖrz®s®hez sz¿ks®ges ismereteket §tadja, azok elsaj§t²t§s§r·l 

meggyŖzŖdik 

¶ a sz¿ks®ges int®zked®seket megteszi, ha ®szleli, hogy a gyermek balesetet szenved, vagy 

ennek vesz®lye fenn§ll 

¶ a tanul·- ®s gyermekbalesetek megelŖz®s®vel kapcsolatos tev®kenys®geket megszervezi 

¶ a megelŖz®s®vel kapcsolatos ellenŖrz®si tev®kenys®geinek eleget tesz 

¶ a tanul·k iskol§n k²v¿li rendezv®nyein, tanulm§nyi kir§ndul§sokon a tanul·k baleseteinek 

megelŖz®se ®rdek®ben a sz¿ks®ges tennival·kat megteszi 

¶ a v®dŖ- ·v· elŖ²r§sokat betartja ®s betartatja bombariad· eset®n; 



¶ gondoskodik az illet®kes szervek ®rtes²t®s®rŖl, az int®zm®ny gyors ®s szakszerŤ 

ki¿r²t®s®rŖl; 

¶ kultur§lt viselked®s, ºltºzkºd®s / ¿nnep®lyeken a kºzºss®g ²ratlan tºrv®ny®nek betart§sa/ 

¿nnep®lyeken a kºzºss®g dºnt®se §ltal meghat§rozott ºltºzkºd®s. 

 

3.  Az oszt§lyfŖnºkºk feladatai 

 
¶ Az oszt§lyfŖnºkºt az igazgat· k®ri fel. 

¶ Munk§j§t az oktat§si terve, valamint az iskolai munkaterv alapj§n v®gzi. 

¶ Munk§j§t elŖre megtervezi, ®s ezt ²r§sban foglalkoz§si tervben rºgz²ti. 

¶ FelelŖs vezetŖje az oszt§ly kºzºss®g®nek. Feladata a tanul·k szem®lyis®g®nek alapos, 

sokoldal¼ megismer®se, differenci§lt fejleszt®se, kºzºss®gi tev®kenys®g¿k ir§ny²t§sa, 

ºntev®kenys®g¿k ®s ºnkorm§nyz· k®pess®g¿k fejleszt®se. Munk§j§ban t§maszkodik a 

di§kºnkorm§nyzat vezetŖs®g®re, seg²ti ®s figyelemmel k²s®ri tev®kenys®g¿ket. 

¶ Egy¿ttmŤkºdik az oszt§lyban tan²t· szaktan§rokkal. 

¶ FelelŖs oszt§lya rendj®®rt, tisztas§g§®rt.  LehetŖs®g szerint l§togatja az oszt§lya tan²t§si 

·r§it, tan·r§n k²v¿li foglalkoz§sait. £szrev®teleit megbesz®li az ®rintett nevelŖvel. 

¶ Vezeti az oszt§lya oszt§lyoz· ®rtekezleteit, ®s itt ®rt®keli az oszt§lya helyzet®t, nevelts®gi 

szintj®t, magatart§s§t, tanulm§nyi helyzet®t. 

¶ Tºrekszik a tanul·k szem®lyis®g®nek sokoldal¼ fejleszt®s®re, gondot ford²t a gyeng®bbek 

felz§rk·ztat§s§ra, a differenci§lt foglalkoztat§sra, tehets®ggondoz§sra. 

¶ A tanul·k szem®lyis®gfejleszt®se ®rdek®ben ºsszehangolja az iskola ®s a csal§d 

nevelŖmunk§j§t, egy¿ttmŤkºdik a sz¿lŖkkel. 

¶ A tov§bbtanul§sra jelentkez®st megelŖzŖen seg²ti a p§lyav§laszt§si munk§t. 

¶ Fogad··r§t a munkatervben meghat§rozott rendben tart. 

¶ Havonta ellenŖrzi az oszt§lynapl· ®s az ellenŖrzŖ jegyeit. 

¶ Az ellenŖrzŖ kºnyvben vagy az elektronikus ellenŖrzŖn kereszt¿l t§j®koztatja a sz¿lŖket a 

tanul· magatart§s§r·l, tanulm§nyi elŖmenetel®rŖl. EllenŖrzi, hogy a sz¿lŖk ezeket az 

®szrev®teleit tudom§sul vett®k-e. 

¶ Elv®gzi az ¿gyviteli, adminisztr§ci·s teendŖket, meg²rja az anyakºnyveket, kitºlti a 

bizony²tv§nyokat. FelelŖs az oszt§lynapl· rendes ®s folyamatos vezet®s®®rt. A halad§si 

napl·t napra k®szen vezeti, a bejegyz®seket ellenŖrzi, az igazol§sokat ºsszeszedi, az 

oszt§lyzatok sz§m§t figyelemmel k²s®ri. 

¶ A napl· "megjegyz®s" rovat§ban gondoskodik a jutalmaz§sok- b¿ntet®sek bejegyz®s®rŖl ill. 

bejegyeztet®s®rŖl. 

¶ A tanul·i h§zirendet, a balesetv®delmi ®s tŤzv®delmi szab§lyokat az elsŖ tan²t§si napon a 

tanul·kkal, az elsŖ sz¿lŖi ®rtekezleten a sz¿lŖkkel ismerteti. 

¶ Bombariad· eset®n az int®zm®nyben elfogadott int®zked®si rend alapj§n tev®kenykedik. 

¶ EllenŖrzi a tanul·k szakkºrre, tanfolyamra, sportegyes¿letbe val· jelentkez®s®t, indokolt 

esetben az enged®lyt visszavonhatja. 

¶ A sz¿lŖi kºzºss®g vezetŖj®vel ®s felelŖsºkkel ir§ny²tja oszt§lya sz¿lŖi kºzºss®g®t. 

 



 

af) A kiemelt figyelmet ig®nylŖ tanul·kkal kapcsolatos pedag·giai 

tev®kenys®g helyi rendje  
 

1. Saj§tos nevel®si ig®nyŤ tanul·k 

A 2017/2018. tan®vtŖl kezdŖdŖen enyh®n ®rtelmi fogyat®kos tanul·k nevelŖ-oktat· 

munk§j§t ell§t· szakiskolai k®pz®st is folytat iskol§nk. 

A k®pz®s egy kºtelezŖ 9/E jelŤ elŖk®sz²tŖ ®vfolyamb·l, ®s arra ®p¿lŖ k®t ®vfolyamos (9-10. 

®vfolyam) OKJ szerinti r®szszakk®pes²t®s oktat§s§t c®lul kitŤzŖ szakaszb·l ®p¿l fel. Az 

oktatott r®szszakk®pes²t®s: £lelmiszer-, vegyi§ru elad· (31 341 05) 

 

2. A beilleszked®si, magatart§si neh®zs®gekkel ºsszef¿ggŖ pedag·giai 
tev®kenys®g 

 

A magatart§si ®s beilleszked®si zavarok korrekci·j§nak ®rdek®ben elsŖdleges a gyermekek 

fejlŖd®s®t vesz®lyeztetŖ okok felt§r§sa. 

E tev®kenys®g-ter¿leten nagy seg²ts®g¿nkre van a Nevel®si Tan§csad·.  

A szakirodalom folyamatos nyomon kºvet®s®vel, speci§lis szakember h§tt®r biztos²t§s§val, a 

pedag·gusoknak ny¼jtott szakmai seg²ts®ggel j§rul hozz§ a t®m§val ºsszef¿ggŖ pedag·giai 

feladatok ell§t§s§hoz.  

 

 Feladataink 

 

- diagnosztiz§l§s, a t¿netek megfigyel®se, elemz®se, a lemarad§sok ter¿leteinek felder²t®se  

- az okok felder²t®se 

- a pedag·gusok ®s a gyermekek kºzºtti szem®lyes kapcsolat erŖs²t®se 

- a pozit²v tulajdons§gok erŖs²t®se dics®rettel, ºsztºnz®ssel 

- fejlesztŖ programok kidolgoz§sa 

- lehetŖs®g szerint speci§lis szakember seg²ts®g®nek biztos²t§sa 

- differenci§lt k®pess®gekhez igazod· tan·rai tanul§s megszervez®se 

- nyugodt, kisz§m²that·, kºvetkezetes nevelŖi magatart§s 

- felz§rk·ztat· foglalkoz§s, korrepet§l§s 

- rºvid, tºmºr, vil§gos utas²t§s 

- a j· cselekedet azonnali elismer®se, megerŖs²t®se 

- egys®ges nevelŖi kºvetelm®nyt§maszt§s 

- sz¿lŖ-gyermek kapcsolat erŖs²t®se, dics®ret, pozit²vum elmond§s§val 

- csal§dl§togat§sok 

- napkºzi-tanul·szoba, iskolaotthon kºzºss®gform§l· szerepe 

- a csal§dok nevel®si gondjainak seg²t®se (tan§csad§s, elŖad§s, fogad··ra, ny²lt nap) 

- beilleszked®si zavarral, magatart§si zavarral, magatart§si rendelleness®ggel k¿zdŖ tanul·k 
rehabilit§ci·s c®l¼ a Nevel®si Tan§csad· keret®ben v®gzett fejleszt®se 

- kis l®tsz§m¼ csoportok szervez®se 

- oldott, szorong§smentes l®gkºr biztos²t§sa 

3. A tanul§si kudarcnak kitett tanul·k felz§rk·ztat§s§t seg²tŖ program 

 
A tanul§si kudarcnak kitett tanul·k seg²t®se ®rdek®ben elsŖdleges feladataink:  



 

¶ a probl®ma idŖben tºrt®nŖ ®szrev®tele ®s diagnosztiz§l§sa, 

¶ az okok felt§r§sa, 

¶ a sz¿ks®ges int®zked®sek megt®tele 

¶ a seg²tŖ programok megtervez®se 

¶ az ®rz®kszervi tapasztal§sra ®p¿lŖ tanul§s a kezdŖ ®s az alapoz· szakaszban 

¶ kooperat²v csoportmunka alkalmaz§sa heterog®n csoportban ï az egym§st·l val· 

tanul§s biztos²t§sa 

¶ a verb§lis ®s vizu§lis inform§ci·hordoz·k egy¿ttes alkalmaz§sa a tan²t§s folyam§n 

¶ tev®kenys®gkºzpont¼ pedag·giai m·dszerek, elj§r§sok alkalmaz§sa 

¶ az ºn®rt®kel®s ®s csoport®rt®kel®s alkalmaz§sa 

¶ hat®kony tanul· megismer®si technik§k alkalmaz§sa  

¶ egy®ni fejleszt®si tervek alkalmaz§sa 

 

A megelŖz®s ®rdek®ben a Nevel®si Tan§csad· munkat§rsai seg²tenek a sz¿lŖk 

felvil§gos²t§s§ban, szakmai seg²ts®get ny¼jtanak a probl®m§k felismer®s®ben. Az 

int®zm®nyrendszer szab§lyozott folyamatainak egyike a Nevel®si Tan§csad·hoz tºrt®nŖ 

ir§ny²t§s, az onnan val· visszajelz®s. A tanul§si neh®zs®gek enyh²t®s®t, a felz§rk·ztat§st az 

oktat§si int®zm®nyegys®gekben az egyes tant§rgyakhoz kapcsol·d· d®lut§ni 

k¿lºnfoglalkoz§sok, a korrepet§l§sok ®s k®pess®g-kibontakoztat· foglalkoz§sok jelentik. 

Ezek megval·s²t§s§t l§sd a helyi tantervekben ®s nevel®si-szakmai programokban! 

 

2.1. A tanul§si kudarcnak kitett tanul·k felz§rk·ztat§s§nak seg²t®se  

 

Az iskol§ba j§r· gyermekek jelentŖs r®sze szoci§lis, mŤvelts®gi h§tr§nnyal k¿zd. 

Felz§rk·ztat§sukhoz a tan·r§n k²v¿li korrepet§l§sok, speci§lis, egy®ni foglalkoz§sok ny¼jtanak 

seg²ts®get, ®s lehetŖv® teszik a h§tr§ny minimaliz§l§s§t vagy lehetŖs®g szerinti megsz¿ntet®s®t. 

Ennek leghat®konyabb eszkºzei a rendszeres kapcsolattart§s, besz®lget®s, csal§dl§togat§sok, 

sz¿lŖi ®rtekezletek, fogad··r§k, ny²lt tan²t§si napok. A felz§rk·ztat§sra szorul· tanul·kkal val· 

foglalkoz§st differenci§ltan, csoportbont§ssal oldjuk meg. 

 

Felz§rk·ztat§sra szorul a gyermek, ha 

- sz·rt figyelmŤ 

- nehezen tud koncentr§lni 

- gyorsan felejti, ®s nehezen id®zi fel a tanultakat, l§tottakat 

- t¼lmozg§sos vagy t¼lzottan lass¼ 

- k®z¿gyess®ge fejletlen 

- lassan v§lt §t egyik feladatr·l a m§sikra 

- olvas§si, helyes²r§si, matematikai probl®m§i vannak 

- a szak®rtŖi bizotts§g javaslata alapj§n egy®ni fejleszt®st ig®nyel  

valamely r®szk®pess®g ter¿let®n ad·d· lemarad§s miatt 

 

 



A felz§rk·ztat§s c®lja 

 

- A kºrnyezeti h§tr§nyok kompenz§l§sa, az oszt§lyba illetve az iskolai kºzºss®gbe val· 
bekapcsol·d§s ®s tov§bbhalad§s lehetŖs®g®nek biztos²t§sa, az es®lyegyenlŖs®g 

megteremt®se. 

- K®szs®gek, k®pess®gek fejleszt®se. 

- A napi tanul§s felt®teleinek biztos²t§sa, a korrekci·s tev®kenys®g ®s a korrepet§l§s r®v®n 
a napi l®p®start§s megszervez®se, az eredm®nyes tanul§si folyamat megszervez®se. 

- Valamely r®szk®pess®g ter¿let®n megnyilv§nul· h§tr§ny kompenz§l§sa. 

- Viselked®si szok§sok kialak²t§sa, v§ltoztat§sa, gyakorlati alkalmaz§sa, az §ltal§nos 
emberi norm§k, valamint az iskolai h§zirend szellem®ben. 

- P§ly§ra ir§ny²t§s, p§lyav§laszt§s, a beiskol§z§s seg²t®se.  

   

Tev®kenys®g M·dszer 

 

FelelŖs 

 

Hat§ridŖ 

1. A tanul§si 

kudarcnak 

kitett 

tanul·k 

felismer®se 

- k®pess®gek felm®r®se iskol§ba  

  l®p®skor  

- k®pess®gek felm®r®se az  

  iskol§ztat§s folyam§n; pl.  

  indukt²v gondolkod§s m®r®se 

pedag·gus, fejlesztŖ 

pedag·gus  

  

tan®v eleje 

 

megfigyel®s tan²t·, szaktan§r, 

oszt§lyfŖnºk, 

fejlesztŖ pedag·gus,  

folyamatosan 

 

dokumentumelemz®s (a tanul· 

iskolai produktumainak 

c®lir§nyos §ttekint®se) 

tan²t·, szaktan§r, 

oszt§lyfŖnºk, 

fejlesztŖ pedag·gus  

tan®v eleje, 

illetve kºzben 

 

besz®lget®s (gyerekkel, 

sz¿lŖvel) 

szaktan§r, 

oszt§lyfŖnºk 

folyamatos 

a tanul·k tanul§si szok§sainak 

felm®r®se (k®rdŖ²v) 

szaktan§r, 

oszt§lyfŖnºk 

elsŖ f®l®v 

2. A tanul§si 

kudarcnak 

kitett 

tanul·k 

fejleszt®se 
(az iskol§n 

bel¿l) 

egy®ni fejleszt®s (fejleszt®si terv 

alapj§n) 

pedag·gus, fejlesztŖ 

pedag·gus  

folyamatos 

 

differenci§lt tan·ravezet®s minden pedag·gus folyamatos 

korrepet§l§s ®rintett pedag·gus folyamatos 

mentes²t®s bizonyos t§rgyak 

®rt®kel®se al·l 

igazgat·, szaktan§r, 

szak®rtŖi bizotts§g 

szakemberei, 

szak®rtŖi bizotts§gok 

szakemberei 

tan®v eleje, 

illetve 

folyamatos 

 

tanul§sm·dszertan, tanul§s 

tan²t§sa 

oszt§lyfŖnºk vagy a 

kurzust oktat· 

pedag·gus 

tan®v eleje, 

illetve 

folyamatos 



3. A tanul§si 

kudarcnak 

kitett tanul·k 

fejleszt®se 
(iskol§n k²v¿l) 

a tanul§si zavarokkal k¿zdŖ 

tanul·k speci§lis 

szakemberekhez tºrt®nŖ 

ir§ny²t§sa (szak®rtŖi 

bizotts§gok, orvosi 

int®zm®nyek) 

szaktan§r, 

oszt§lyfŖnºk, 

fejlesztŖ pedag·gus, 

gyermekv®delmi 

felelŖs 

folyamatos 

4. A fejleszt®s 

hat®konys§ga, 

®rt®kel®s 

a tanul·k tanul§si szok§sainak 

felm®r®se (k®rdŖ²v) 

szaktan§r, 

oszt§lyfŖnºk 

tan®v v®ge 

dokumentumelemz®s (a tanul· 

iskolai produktumainak 

c®lir§nyos §ttekint®se) 

szaktan§r, 

oszt§lyfŖnºk, 

fejlesztŖ pedag·gus  

tan®v v®ge 

fejlesztŖ szakemberek szºveges 

®rt®kel®se az egy®ni halad§sr·l 

fejlesztŖ pedag·gus  negyed®vente, 

illetve tan®v 

v®g®n 

megfigyel®s szaktan§r, 

oszt§lyfŖnºk, 

fejlesztŖ pedag·gus  

folyamatos, 

illetve tan®v 

v®ge 

tanulm§nyi eredm®nyek 

elemez®se 

(dokumentumelemz®s) 

szaktan§r, 

oszt§lyfŖnºk, 

fejlesztŖ pedag·gus  

tan®v v®ge 

besz®lget®s (gyerekkel, 

sz¿lŖvel) 

szaktan§r, 

oszt§lyfŖnºk 

tan®v v®ge 

 

Az iskolai nevelŖ-oktat· munk§ban a tanul§si zavar vagy a tanul§si neh®zs®g 

magatart§szavarral ®s a szoci§lis h§tr§nnyal gyakran egy¿tt jelentkezik, egym§ssal szoros 

kºlcsºnhat§sban van. 

 

2.2. Alkalmazott pedag·giai m·dszereink, elveink a fejlesztŖ tev®kenys®gben 

 

¶ A tananyagot a minimumra csºkkentett¿k, ®s fŖk®nt az elsaj§t²t§s m·dj§ban, temp·j§ban 
igyeksz¿nk a tanul·k egy®nis®g®hez alkalmazkodni. 

¶ A fejlesztŖ pedag·gusok meghat§rozott ·rarend szerint emelik ki a tanul·kat az ·r§kr·l, 

szabadidŖs tev®kenys®gekrŖl, ®s a fejlesztŖ foglalkoz§sok keret®ben v§ltozatos 

m·dszerekkel fejlesztik a tanul·k szem®lyis®g®t ®s t§rgyi tud§s§t.   

¶ A nyelvi-kommunik§ci·s k®szs®gek fejleszt®s®t minden tan§r feladat§nak tekinti. 

Fokozottan figyel¿nk arra, hogy a di§k ï a csal§di kommunik§ci·s kapcsolat hi§ny§b·l 

ad·d·an is ï vagy egy§ltal§n nem ®rti a tankºnyv szºveg®t, vagy egyszerre csak egy 

utas²t§s v®grehajt§s§ra k®pes. 

¶ Đj tant§rgy bel®p®sekor megismertetj¿k tanul·inkkal a munkaeszkºzºket, 

szakkifejez®seket. A szaknyelv gyakorl§sa, tanul§sa be®p¿l a mindennapi munk§ba.  

¶ Az elm®leti anyag s¼lypontoz§s§val, gyakorl§s§val juttatjuk el a tanul·kat az ismeretek 

alkalmaz§sszintŤ elsaj§t²t§s§ra. Ehhez n®lk¿lºzhetetlen a v§zlatk®sz²t®s, ®s annak 

megtanul§sa. 

¶ Az §tlagosn§l tºbb idŖt ford²tunk a gyakorl§sra, ism®tl®sre. 



¶ Az olvas§si neh®zs®gek miatt a gyerekek nagy r®sze audit²v m·don k®pes csak az ismeretek 

befogad§s§ra, ez®rt a szeml®ltetŖ eszkºzºk haszn§lat§t a vizu§lis k®pess®gek szempontj§b·l 

is fontosnak tartjuk. 

¶ Az ²r§si, olvas§si ®s sz§mol§si neh®zs®gekkel k¿zdŖ gyermekek tan²t§sakor ®s 

teljes²tm®ny®rt®kel®sekor speci§lis pedag·giai m·dszereket alkalmazunk. 

¶ A vide·ra vagy kazett§ra felvett anyagok a csºkkent olvas§si ig®nyt is p·tolj§k, kieg®sz²tik 
a tan§ri kºzl®st. Munk§nkat megkºnny²tik a digit§lis t§bl§khoz k®sz¿lt tananyagok, az elŖre 

elk®sz²tett feladatsorok, megold§si kulcsok. 

 

4. A tehets®g, k®pess®g kibontakoztat§s§t seg²tŖ tev®kenys®g 

 

Nagyon fontos sz§munkra, hogy min®l kor§bban felfedezz¿k, felismerj¿k a gyerekek 

adotts§gait. Az adotts§g megl®te ®s a korai felismer®se vezet a megfelelŖ tev®keny-

kedtet®sen kereszt¿l a tehets®gek kibontakoztat§s§hoz. 

Int®zm®ny¿nk pedag·gusai gondos odafigyel®ssel szem elŖtt tartj§k a tehets®ggondoz§st. 

Pedag·gusaink ®s tanul·ink kºzºsen teremtik meg a tanul§shoz sz¿ks®ges ide§lis §llapotot. 

MegfelelŖ motiv§l§s, akt²v szellemi tev®kenys®g, j· l®gkºr megteremt®s®vel kºnnyen lek¿zdik 

tanul·ink a neh®zs®geket ®s sikereket ®rnek el a k¿lºnbºzŖ mŤvelts®gi ter¿leteken. 

ElsŖsorban a rendszeres tan·rai differenci§l§ssal, ezen k²v¿l szakkºrºk ®s elŖk®sz²tŖk 

ind²t§s§val biztos²tjuk a tehets®gek kibontakoztat§s§t.  

 

 

3.1. Tehets®gfejleszt®s elvei, form§i, gyakorlata 

 

A nevelŖtest¿let kiindul·pontja, hogy minden gyermek tehets®ges valamiben. Feladatunk, hogy 

seg²ts®get ny¼jtsunk a gyermekeknek abban, hogy megtal§lj§k azokat a ter¿leteket, melyekben 

a legtehets®gesebbek, majd felk²n§lni sz§mukra a tev®kenys®gek gazdag t§rh§z§t az iskolai ®let 

valamennyi sz²nter®n. Feladatunk tov§bb§, hogy azokat az alapvetŖ k®pess®geket fejlessz¿k, 

amelyek sz¿ks®gesek az iskolai tanul§shoz, ®s a r®szk®pess®geikben tehets®get mutat· tanul·k 

szakemberekhez val· juttat§sa.  

 

3.2. Tan·rai tehets®gfejleszt®s eszkºzei 

  

¶ A tan·r§kon foly· differenci§lt feladatok alapj§n tºrt®nŖ foglalkoztat§s, az egy®ni 
k®pess®gekhez igazod· tan·rai tanul§s, differenci§lt h§zi feladatok ad§sa  

¶ Csoportmunk§k mellett az ºn§ll· alkot·i munka ®s produktum l®trehoz§sa  

¶ Kutat·-, gyŤjtŖmunk§val ºsztºnºzni a t§j®koz·d§st (internet haszn§lata az §ltal§nos 

t§j®kozotts§ghoz)  

¶ Nem kºtelezŖ (v§laszthat·) tan·rai foglalkoz§sok szervez®se tehets®ggondoz§s c®lj§b·l  

¶ Az oszt§lyok szervez®s®n®l tipikus elv a heterogenit§s ®s a belsŖ differenci§l§s 

¶ Az §ltal§nos k®pess®gfejleszt®s keret®ben kiemelt figyelmet kap a probl®mamegold· 

(divergens) gondolkod§s fejleszt®se, amely a kreat²v ember legfŖbb jellemzŖje, s 

napjainkban az ®rv®nyes¿l®shez elengedhetetlen 

¶ A tehets®ges gyerekeknek a tan²t§si ·r§kon mennyis®gi ®s minŖs®gi szempontb·l is m§s 
feladatokat adunk. Ez ®rv®nyes¿l a h§zi feladatokn§l is 

¶ Az egy-egy ter¿leten ®rdeklŖdŖ tanul·ink sz§m§ra szakkºrºket, tehets®ggondoz· 

klubokat, csoportokat mŤkºdtet¿nk. Seg²ts®get adunk a versenyekre val· 

felk®sz¿l®shez, idŖszakos jelleggel (konzult§ci·) 



¶ A tehets®gek felkarol§sa ®rdek®ben ºn§ll· kutat·munk§ra ºsztºnºzz¿k tanul·inkat          

¶ A mŤv®szetek §ltal biztos²tott ®lm®nysz¿ks®glet kialak²t§s§t valamennyi tanul·nk 

eset®ben fontosnak tartjuk 

Tanulm§nyi versenyeken val· r®szv®tel a tan®v sor§n: 

LehetŖs®g szerint r®szt vesz¿nk az orsz§gos, megyei, r®gi·s, j§r§si - kist®rs®gi ®s helyi 

meghirdetett tanulm§nyi versenyeken. 

 

3.3.Tehets®ggondoz§s a kºz®piskol§ban  

 

A tehets®g ®s a k®pess®gek kibontakoztat§sa szempontj§b·l elsŖdleges, hogy tanul·ink 

versenyk®pes, haszn§lhat·, gyakorlatias tud§sra tegyenek szert. Mindehhez sz¿ks®ges az 

egy®nis®g, szem®lyis®g erŖteljesebb fejleszt®se. A magasabb szintŤ gondolkod§si k®pess®gek 

erŖs²t®se, a term®szeti ®s gazdas§gi jelens®gek ®rtelmez®se, a probl®ma megold· technik§k 

megismertet®se, igazi mŤvelts®g®lm®nyhez juttat§s. 

 

Legfontosabb feladatunk idej®ben felfedezni a gyermekek speci§lis k®pess®geit, s k®szs®geiket 

az adott iskolat²pus adta maxim§lis szintig fejleszteni. Ehhez pedag·gusaink rendelkezzenek 

megfelelŖ pedag·giai-pszichol·giai ismeretekkel.  

 

M·dszerek:   

   

ï iskol§n k²v¿li elfoglalts§gok megismer®se 

ï kºtetlen besz®lget®sek (sz¿lŖk, edzŖk stb.)  

ï pedag·gus (oszt§lyfŖnºk, szaktan§r) c®ltudatos munk§ja 

ï adatgyŤjt®s 

 

A tehets®get fel kell fedezni, alak²tani, fejleszteni, ºsztºnºzni kell. Ez a kºrnyezet, s ezen bel¿l 

ez az iskola feladata. Ehhez azonban ismern¿nk kell a tehets®g megnyilv§nul§si form§it: 

1. tudom§nyos tehets®g 

2. vezetŖi tehets®g 

3. pszichomotoros tehets®g 

4. mŤv®szi tehets®g 

 

Tudjuk, hogy idejekor§n, a sz¿ks®ges val·sz²nŤss®ggel b§rmely t§rsadalmi r®tegben sz¿letett 

gyermekrŖl meg§llap²thatjuk a vele sz¿letett vagy tanult tehets®get. Az es®lyegyenlŖs®g csak 

abban az esetben val·sulhat meg, ha a kedvezŖtlen helyzetben ®lŖ, j· adotts§gokkal rendelkezŖ 

gyermekek min®l hamarabb hozz§juthatnak adotts§gaik, k®pess®geik kifejleszt®s®nek a 

lehetŖs®geihez. A speci§lisan szervezett, c®ltudatos munk§val, speci§lis gondoz§ssal ®s 

felt®telekkel a kiemelkedŖ k®pess®gek fejleszthetŖk. Ah§nyf®le emberi adotts§g ®s k®pess®g 

van, annyi fejleszthetŖ tehets®gg®, s szinte ah§ny ember, annyi tehets®ges ember is van. A 

felismert tehets®g nevel®s®hez vil§gosan megfogalmazott c®lra, mindenre kiterjedŖ nevel®si 

koncepci·ra ®s kºvetkezetes, szorgalmas munk§ra van sz¿ks®g. 

 

A tehets®ggondoz§s szervezeti form§i 

 

- A tan²t§si ·r§n differenci§lt feladatok biztos²t§sa. Csoportbont§sn§l fontos a 
viszonylagos homogenit§s, hogy a tehets®ges gyermekek a vel¿k versenyk®pes 

kort§rstanul·kkal ism®telten ºsszem®rhess®k k®pess®geiket, erej¿ket. Megval·sulhat 



a tantervd¼s²t§s, tananyag gazdag²t§s. Egyes anyagr®szekkel elm®ly¿ltebben 

foglalkozhatnak, gazdag²thatj§k a kºvetelm®nyrendszert, projektet k®sz²thetnek, 

gyŤjtŖ- ®s kutat·munk§t v®gezhetnek.  

- Emelt ·rasz§m¼ tant§rgyak tan²t§sa (angol, n®met, testnevel®s, informatika)  

- Emelt szintŤ ®retts®gi vizsg§ra felk®sz²tŖ ·r§k 

- P§ly§zatok (pl. Đtraval· program alprogramjai: Đt az ®retts®gihez, Đt a szakm§hoz) 

- Versenyekre felk®sz²t®s (iskolai, kist®rs®gi, orsz§gos) 

- Vet®lkedŖk (Ki mit tud, term®szettudom§nyos vet®lkedŖ, nyelvi versenyeké stb.) 

 

 

C®lok Feladatok 

 

Krit®riumok 

Iskol§nk c®lja a tehets®ges 

tanul·k korai felismer®se, hogy 

min®l hamarabb elkezdhess¿k 

fejleszt®s¿ket. 

Oszt§lyfŖnºkºk, szaktan§rok 

megfigyel®sei, c®ltudatos 

adatgyŤjt®s. 

Iskol§n k²v¿li elfoglalts§gok 

megismer®se. Besz®lget®s a 

sz¿lŖkkel, edzŖkkel, 

tan§rokkal. 

A partnerekkel val· 

permanens kapcsolattart§s. 

 

 

C®lunk a felismert tehets®g 

fejleszt®se, ºsztºnz®se, 

kibontakoztat§sa az 

ºnmegval·s²t§s jegy®ben. 

A sz¿ks®ges szakmai 

t§mogat§s biztos²t§sa, 

melynek eszkºzei: 

¶ tan·rai csoportbont§s, 

differenci§l§s 

¶ ®rdeklŖd®s alapj§n 

szervezŖdŖ szakkºrºk  

¶ tagozatos, speci§lis 
tantervŤ oszt§lyok 

l®trehoz§sa; 

¶ tantervd¼s²t§s 

¶ tanulm§nyi versenyekre 

val· felk®sz²t®s 

¶ emelt szintŤ ®retts®gire 

felk®sz²tŖ ·r§k  

A szakkºrºk sikeres 

mŤkºd®se. 

 

Tanulm§nyi versenyeken 

val· sikeres r®szv®tel. 

 

Sikeres felv®teli vizsg§k 

(tov§bbtanul§s). 

 

Kºzºss®gi produkci·kban 

val· sikeres szerepl®s. 

 

Egy®ni produktumok, 

publik§ci·k, mŤalkot§sok 

l®trehoz§sa. 

 

Kiegyens¼lyozott, el®gedett, 

sikeres gyerekek. 

C®lunk az es®lyegyenlŖs®g 

biztos²t§sa valamennyi 

tehets®ges gyermek sz§m§ra 

t§rsadalmi hovatartoz§st·l 

f¿ggetlen¿l. 

Meg kell pr·b§lnunk 

kompenz§lni a csal§di ®s 

anyagi h§tt®r hi§nyoss§gait. 

P§ly§zatok ¼tj§n biztos²tanunk 

kell a sz¿ks®ges anyagi, t§rgyi 

felt®teleket azon tehets®ges 

tanul·k r®sz®re, akik rossz 

anyagi kºr¿lm®nyek kºzºtt 

®lnek. 

Hozz§f®rhetŖv® kell tenn¿nk 

sz§mukra a k¿lºnbºzŖ 

szakkºnyveket, foly·iratokat, 

feladatgyŤjtem®nyeket. 

  

 

 



C®lok Feladatok 

 

Krit®riumok 

C®lunk, hogy a tanul·k 

v§llalj§k tehets®g¿ket ®s 

haszn§lj§k fel az 

®rv®nyes¿l®s¿khºz. 

Feladatunk a lehets®ges 

helyes utak, lehetŖs®gek min®l 

t§gabb kºr®t bemutatni. 

A tanul·k tal§lj§k meg a 

tehets®g 

gy¿mºlcsºztet®s®nek 

m·dj§t. 

Tudjuk, hogy a 

tehets®ggondoz§s csak a csal§d 

t§mogat§sa mellett lehets®ges, 

ez®rt c®lunk a csal§ddal val· 

egy¿ttmŤkºd®s. 

A csal§dnak tudt§ra kell adni 

a felismert tehets®get, a 

fejleszt®s lehetŖs®g®t, 

form§j§t, hely®t. 

Folyamatosan inform§lni kell 

az aktu§lis helyzetrŖl, az el®rt 

(r®sz) eredm®nyekrŖl, 

sikerekrŖl, kudarcokr·l. 

A csal§d lehetŖs®geihez 

m®rten t§mogassa mind 

anyagilag, mind erkºlcsileg 

a gyermek fejleszt®s®t.  

 

 

 

 



3.4. Idegen nyelv oktat§sa  

 

3.4.1. Idegen nyelvi tant§rgyorient§lt oktat§s 

Az ®lŖ idegen nyelv tud§sa n®lk¿l sz§munkra nem l®tezhet eur·pais§g, s n®lk¿le gyakorlatilag 

kiz§rt, hogy az eur·pai oktat§si rendszerbe bekapcsol·dhassunk. 

Az int®zm®ny¿nkben foly· idegen nyelv oktat§s §ltal§nos c®ljait ®s feladatait a kºvetkezŖkben 

ºsszegezz¿k: 

- Tudatos²tjuk, hogy a tanul·k anyanyelv¿kºn k²v¿l m§s nyelven is kommunik§lhatnak, 
idegen nyelven is kifejezhetik magukat. 

- BŖv²ts¿k a vil§gr·l alkotott elk®pzel®s¿ket, alak²tsuk ki benn¿k az Eur·p§hoz tartoz§s 
®rz®s®t. 

- Ismertess¿k vel¿k azt a t®nyt, hogy ma m§r Eur·p§ban alapkºvetelm®ny minimum egy 

idegen nyelv kommunik§ci·k®pes ismerete. 

- Adjunk betekint®st a c®lorsz§gok (N®metorsz§g, Ausztria, Egyes¿lt Kir§lys§g, USA) 
kult¼r§j§ba ®s civiliz§ci·j§ba, hogy ezek ®rt®keinek megismer®s®vel ®s 

megbecs¿l®s®vel, azokat saj§t kult¼r§jukkal ºsszehasonl²tva a magyar kult¼r§t is t§gabb 

ºsszef¿gg®seiben l§ss§k. Alak²tsuk ki benn¿k m§s n®pek ®s etnikumok, t§rsadalmi 

csoportok elfogad§s§t, toler§l§s§t, ®s h²vjuk fel figyelm¿ket a hasonl·s§gokra ®s 

k¿lºnbs®gekre. 

- Hangs¼lyozzuk, hogy egy idegen nyelv tud§sa alapja lehet egy ¼jabb elsaj§t²t§s§nak, ®s 
eszkºze m§s ismeretek szerz®s®nek. 

- Alak²tsuk ki a nyelvtanul§s ir§nti pozit²v hozz§§ll§sukat. 

- ¥sztºnºzz¿k a tanul·kat az idegen nyelven val· kommunik§ci·ra, s ehhez teremts¿nk 

olyan l®gkºrt, amelyben ºnbizalmuk fokozatosan erŖsºdik. 

- £rj¿k el, hogy tanul·ink ®letkoruknak ®s egy®nis®g¿knek megfelelŖen saj§t²ts§k el az 
idegen nyelv tanul§s§nak c®lravezetŖ m·dszereit. 

- C®lunk, hogy a tanul·k a m§s mŤvelts®gi ter¿leteken szerzett k®szs®geket ®s 
ismereteket alkalmazz§k idegen nyelven, valamint az idegen nyelvi ·r§kon szerzett 

ismereteiket m§s tant§rgyak tanul§sa sor§n. 

- Emelj¿k k®szs®gszintre az idegen nyelv jellegzetes hangjainak k®pz®s®t, 

mondatdallam§nak, ritmus§nak ®s hangs¼lyoz§s§nak helyes haszn§lat§t.  

- Fejlessz¿k kiemelten besz®d- ®s hall§s®rt®si k®szs®g¿ket ®letkoruknak ®s gondolkod§si 

szintj¿knek megfelelŖen. 

- Fejlessz¿k ºnbizalmukat az idegen nyelvŤ kommunik§ci· ter®n, s ehhez biztos²tsunk 
sz§mukra olyan lehetŖs®get, hogy a c®lnyelvet sz·ban (telev²zi·, di§kcsere) ®s ²r§sban 

(olvas§s, levelez®s) haszn§lhass§k ®s ezeken kereszt¿l szem®lyis®g¿kben is, 

gazdagodjanak. 

- Juttassunk el min®l tºbb tanul·t a tizedik-tizenkettedik ®vfolyam v®g®re a B1 nyelvi 

szintre. 

 

3.4.3. Ćltal§nos ®s kiemelt fejleszt®si feladatok megval·s²t§sa az idegen nyelv tan²t§sa sor§n 

 

 T§vlati c®lok 

 

A jelenleg kºzoktat§sban r®szt vevŖ tanul·k m§r az Eur·pai Uni· polg§raik®nt fogj§k felnŖtt 

®let¿ket elkezdeni, ez®rt kiemelt c®lk®nt arra kell tºrekedn¿nk, hogy iskol§s ®veik alatt olyan 

k®szs®gekkel, k®pess®gekkel, kompetenci§kkal, ismeretekkel, szem®lyes tapasztalatokkal 

gazdagodjanak, amelyek birtok§ban magyars§gtudatukat megŖrizve, kellŖ felk®sz¿lts®ggel, 

magabiztosan ®s sikerrel tal§lj§k meg hely¿ket az eur·pai nyitott t§rsadalmakban. A hat®kony 

t§rsadalmi beilleszked®shez, az egy¿tt®l®shez ®s ahhoz, hogy di§kjaink haz§nk, Eur·pa ®s a 



nagyvil§g mŤvelt, mobilis, tºbbnyelvŤ polg§rai lehessenek, haszn§lhat· ®s tov§bbfejleszthetŖ 

idegen nyelvi tud§ssal, auton·m tanul§sra k®pes szem®lyis®ggel, fejlett kommunik§ci·s 

k®szs®gekkel, illetve sz§mos szoci§lis ®s t§rsadalmi kulcskompetenci§val kell rendelkezni¿k. 

  

Integrat²v szeml®let 

 

Az idegen nyelv tan²t§sa manaps§g szinte elk®pzelhetetlen az integrat²v ®s a tant§rgykºzi 

tantervi szeml®let n®lk¿l. A t®makºrºk v§ltozatos feldolgoz§si m·djai, a tananyagok, ®s 

seg®dletek sz®les v§laszt®ka figyelembe veszi a tanul·k ®rdeklŖd®si kºr®t ®s a vil§gr·l szerzett 

kor§bbi tapasztalatait is. Az alaptanterv §ltal meghat§rozott kiemelt k®pess®geket, 

kulcskompetenci§kat (mint p®ld§ul kommunik§ci·s, narrat²v, probl®mamegold·, 

szab§lykºvetŖ, l®nyegkiemelŖ, egy¿ttmŤkºd®si, kritikai, komplex inform§ci·kat kezelŖ) a 

nyelvtanul§si folyamatban, v§ltozatos munkaform§kban, ®letszerŤ szitu§ci·kon, 

szerepj§t®kokon, autentikus anyagok feldolgoz§sa sor§n, gondolkodtat·, kreat²v feladatokon 

kereszt¿l saj§t²ttatja el. 

 

Holisztikus megkºzel²t®s 

 

A nyelvtanul§s sor§n a tanul·k eg®sz szem®lyis®g®nek, k®pess®geinek, tud§s§nak fejlŖd®se, 

fejleszt®se, adotts§gainak min®l teljesebb kibontakoztat§s§t §ll²tjuk a kºz®ppontba. A 

nyelvtanul§s igen hat®kony eszkºze a szem®lyis®g sokoldal¼ fejleszt®s®nek, melynek sz²ntere 

nem csak az iskolai tan·ra, hanem a t§rsadalmi ®let ®s tev®kenys®g sz§mos egy®b ter¿lete, 

form§ja is. Az idegen nyelv tanul§s§val c®lunk, hogy a kommunik§ci·, az ismeretszerz®s, a 

tapasztalatgyŤjt®s sz§m§ra sz§mos lehetŖs®get adunk a sz§m²t·g®p, az internet, a tv, a film, a 

zene, az utaz§s, az olvas§s, a mŤv®szetek, a sport ®s a sz·rakoz§s ter¿letein. 

 

K®szs®gfejleszt®s 

 

Az idegen nyelvi ·r§kon lehetŖs®g ny²lik olyan komplex tev®kenys®gek v®gz®s®re, melyek 

mikºzben elŖseg²tik, hogy a tanul·k kipr·b§lhass§k k®pess®geiket, azt is lehetŖv® teszik, hogy 

elm®lyedhessenek az ®rdeklŖd®si kºr¿knek megfelelŖ t®m§kban, ezzel is fejlesztve ºn- ®s 

p§lyaismeret¿ket, form§lva ºn- ®s vil§gszeml®let¿ket. Fontos, hogy az idegen nyelvi ·r§kon is 

tºrekedj¿nk a gondolkod§si k®pess®gek fejleszt®s®re, tºbbek kºzºtt a rendszerez®s, a 

megtapasztal§s, a kºvetkeztet®s, az ºsszehasonl²t§s, az §ltal§nos²t§s ®s a konkretiz§l§s 

gyakorl§s§ra. Olyan k®szs®gek, k®pess®gek, valamint idegen nyelvi tud§s elsaj§t²t§sa a c®l, 

amelyet a tanul·k ¼j helyzetekben is k®pesek alkalmazni.  

 

Interkultur§lis megkºzel²t®s 

 

Az idegen nyelvek tanul§sa bizony²tottan elŖseg²ti a k¿lºnbºzŖ kult¼r§k ir§nti nyitotts§got, 

meg®rt®st ®s m§s n®pek hagyom§nyainak, szok§sainak, ®letm·dj§nak, ¿nnepeinek, vall§s§nak 

megismer®s®re, megbecs¿l®s®re, a m§ss§g toler§l§s§ra nevel®se. Ugyanakkor 

megismerkedhetnek az Eur·pai Uni· tag§llamaival, int®zm®nyrendszer®vel, az uni·s 

politik§val, sŖt a nyelvkºnyvek v§ltozatos tananyaga lehetŖv® teszi azt is, hogy a tanul·k 

megismerj®k az egyetemes emberi civiliz§ci· legjellemzŖbb, legnagyobb hat§s¼ eredm®nyeit 

is.  



 

 

5. A szoci§lis h§tr§nyok enyh²t®s®t seg²tŖ tev®kenys®g 

 

A szoci§lis neh®zs®gekkel k¿zdŖ vagy ideiglenesen neh®z anyagi helyzetben ker¿lt gyermekek 

felder²t®se alapvetŖ feladatunk. 

A szoci§lis h§tr§nyok enyh²t®s®t az al§bbiak szolg§lj§k: 

- Felvil§gos²t§s ny¼jt§sa a szoci§lis juttat§sok lehetŖs®g®rŖl  

- Term®szetbeni juttat§sok  

- A szociokultur§lis h§tr§nyok enyh²t®se  

 

A szoci§lis h§tr§nyok enyh²t®s®t seg²tŖ tev®kenys®gek form§i: 

- fejlesztŖ foglalkoz§s 

- iskolai kºnyvt§r haszn§lata 

- kºzºss®gfejlesztŖ ®s oszt§lyfŖnºki ·r§k 

- di§k®tkeztet®s 

- nevelŖk ®s tanul·k seg²tŖ, szem®lyes kapcsolatai 

- tov§bbtanul§s ir§ny²t§sa, seg²t®se 

- szoros kapcsolat a polg§rmesteri hivatallal, a gyermekj·l®ti-csal§dseg²tŖ szolg§lattal ®s 

v®dŖnŖi h§l·zattal annak ®rdek®ben, hogy a szoci§lis h§tr§nyt elszenvedŖ tanul·k min®l 

hamarabb seg²ts®gben r®szes¿ljenek 

- integr§ci·s- ®s k®pess®g-kibontakoztat· program 

- szoci§lis kompetencia fejleszt®se tant§rgyi keretben 

A tanul·nak az int®zm®nyi dºnt®si folyamatban val· r®szv®teli jogai 

gyakorl§s§nak rendje  

 

Iskol§nk kiemelt jelentŖs®ggel kezeli, hogy tanul·ink ºntev®kenyen, jogaik ®s kºteless®geik 

egyens¼ly§ra ®p¿lŖ felelŖss®g®rzet¿k alapj§n vegyenek r®szt az iskolai feladatok 

megold§s§ban. C®lunk, hogy a demokratikus dºnt®shozatal elsaj§t²t§s§val erŖsºdj®k tanul·ink 

kezdem®nyezŖk®szs®ge, kitart·bb§, nyitottabb§ v§ljanak, ®s egyre ink§bb saj§t maguk tºlts®k 

meg programokkal az iskol§n bel¿l rendelkez®s¿kre §ll· szabadidŖt, ºtleteikkel is seg²ts®k 

sz²nes²teni az oktat·-nevelŖ munk§t. 

 

 

 

A tanul· az iskol§ban 

¶ hozz§juthat a jogai gyakorl§s§hoz sz¿ks®ges inform§ci·khoz, tudom§st szerezhet a 
jogai gyakorl§s§hoz sz¿ks®ges elj§r§sokr·l 

¶ r®szt vehet a di§kkºrºk munk§j§ban, kezdem®nyezheti azok l®trehoz§s§t, tagja lehet 

iskolai, mŤvelŖd®si, mŤv®szeti, ismeretterjesztŖ, sport- ®s m§s kºrºknek 

¶ az emberi m®lt·s§g tiszteletben tart§s§val szabadon v®lem®nyt nyilv§n²that minden 
k®rd®srŖl, az Ŗt nevelŖ ®s oktat· pedag·gus munk§j§r·l, az iskola mŤkºd®s®rŖl 

¶ k®rd®st int®zhet az iskola vezetŖihez, pedag·gusaihoz, a di§kºnkorm§nyzathoz 

¶ jogai megs®rt®se eset®n elj§r§st ind²that, tov§bb§ ig®nybe veheti a nyilv§noss§got 

¶ szem®lyesen vagy k®pviselŖi ¼tj§n r®szt vehet az ®rdekeit ®rintŖ dºnt®sek 

meghozatal§ban 

¶ v§laszt· ®s v§laszthat· a di§kk®pviseletbe 



¶ a di§kºnkorm§nyzathoz fordulhat ®rdekk®pviselet®rt 

A tanul· jogainak gyakorl§sa sor§n nem s®rtheti t§rsai ®s a kºzºss®g jogait. 

Az iskola h§zirendj®ben kell szab§lyozni a tanul·k rendszeres t§j®koztat§s§nak, 

v®lem®nynyilv§n²t§s§nak ®s a k®rd®seikre adand· ®rdemi v§laszok rendj®t ®s form§it. 

 

Az iskola tanul·i a nevel®s-oktat§ssal ºsszef¿ggŖ kºzºs tev®kenys®g¿k megszervez®s®re, a 

demokr§ci§ra nevel®s ®rdek®ben - a h§zirendben meghat§rozottak szerint - di§kkºrºket 

hozhatnak l®tre, melyek l®trejºtt®t ®s mŤkºd®s®t a nevelŖtest¿let seg²ti. A di§kkºrºk - a 

nevelŖtest¿let v®lem®ny®nek meghallgat§s§val - kºzºss®gi ®let¿k tervez®s®ben, szervez®s®ben, 

valamint tiszts®gviselŖik megv§laszt§s§ban dºnt®si jogkºrt gyakorolnak, ®s jogosultak 

k®pviseltetni magukat a di§kºnkorm§nyzatban. 

 

Az oszt§ly az iskola legalapvetŖbb szervezete, a nevel®si-oktat§si munka ºn§ll· kºzºss®ge. Az 

oszt§ly az oszt§lyfŖnºk vezet®se, ir§ny²t§sa mellett valamennyi tanul·j§nak r®szv®tel®vel 

alak²tja ki mŤkºd®s®nek kereteit, hozza meg saj§t dºnt®seit. 

Az oszt§ly k¿ldºtteket v§laszt az iskola di§kºnkorm§nyzat§ba. A k¿ldºttek r®v®n a 

di§kºnkorm§nyzaton kereszt¿l vesz r®szt az oszt§ly az iskolai dºnt®shozatalban. 

 

Az oszt§ly, illetve a tanul·, a tanul·k nagyobb kºzºss®g®n kereszt¿l is alak²thatja az iskola 

®let®t. A tanul·k nagyobb kºzºss®gei (egy ®vfolyamhoz, egy k®pz®si form§hoz, egy szakm§hoz 

tartoz· oszt§lyok, csoportok tanul·inak kºzºss®ge) a di§kºnkorm§nyzaton bel¿l mŤkºdnek. 

 

A tanul·k, az oszt§lyok ®s a di§kkºrºk a tanul·k ®s az iskolai kºzºss®gek ®rdekeinek 

k®pviselet®re, kºz®leti felelŖss®g¿k meg®l®s®re, valamint az iskolai szabadidŖ szervezettebb 

eltºlt®s®re di§kºnkorm§nyzatot hozhatnak l®tre. A di§kºnkorm§nyzat munk§j§t e feladatra 

kijelºlt, felsŖfok¼ v®gzetts®gŤ ®s pedag·gus szakk®pzetts®gŤ szem®ly seg²ti, akit a 

di§kºnkorm§nyzat javaslat§ra az igazgat· b²z meg ºt®ves idŖtartamra. 

 

A di§kºnkorm§nyzat a nevelŖtest¿let v®lem®ny®nek kik®r®s®vel dºnt: 

¶ saj§t mŤkºd®s®rŖl 

¶ a di§kºnkorm§nyzat mŤkºd®s®hez biztos²tott anyagi eszkºzºk felhaszn§l§s§r·l 

¶ hat§skºrei gyakorl§s§r·l 

¶ egy tan²t§s n®lk¿li munkanap programj§r·l 

¶ az iskolai di§kºnkorm§nyzat t§j®koztat§si rendszer®nek l®trehoz§s§r·l ®s 

mŤkºdtet®s®rŖl, 

¶ az iskol§n bel¿l mŤkºdŖ t§j®koztat§si rendszer tanul·i vezetŖj®nek, felelŖs 

szerkesztŖj®nek ®s munkat§rsainak megb²z§s§r·l 

A di§kºnkorm§nyzat SZMSZ-®t a tanul·kºzºss®g fogadja el, ®s a nevelŖtest¿let hagyja j·v§. 

Az SZMSZ j·v§hagy§sa csak akkor tagadhat· meg, ha az jogszab§lys®rtŖ vagy ellent®tes az 

iskola SZMSZ-®vel, h§zirendj®vel. 

 

A di§kºnkorm§nyzat v®lem®ny®t ki kell k®rni: 

¶ az iskolai SZMSZ jogszab§lyban meghat§rozott rendelkez®seinek elfogad§sa elŖtt 

¶ a tanul·i szoci§lis juttat§sok eloszt§si elveinek meghat§roz§sa elŖtt 

¶ az ifj¼s§gpolitikai c®lokra biztos²tott p®nzeszkºzºk felhaszn§l§sakor 

¶ a h§zirend elfogad§sa elŖtt 

¶ a munkaterv elk®sz²t®se sor§n a tanul·kat ®rintŖ programokat illetŖen 

¶ a tanul·k kºzºss®g®t ®rintŖ k®rd®sek meghozatal§n§l 

¶ a tanul·k helyzet®t elemzŖ, ®rt®kelŖ besz§mol·k elk®sz²t®s®hez, elfogad§s§hoz 



¶ a tanul·i p§ly§zatok, versenyek meghirdet®s®hez, megszervez®s®hez 

¶ az iskolai sportkºr mŤkºd®si rendj®nek meg§llap²t§s§hoz 

¶ az egy®b foglalkoz§s form§inak meghat§roz§s§hoz 

¶ a kºnyvt§r, a sportl®tes²tm®nyek mŤkºd®si rendj®nek kialak²t§s§hoz 

¶ az int®zm®nyi SZMSZ-ben az SZMSZ elfogad·ja §ltal, valamint jogszab§ly §ltal 

meghat§rozott tov§bbi ¿gyekben 

A di§kºnkorm§nyzat v®lem®nyt nyilv§n²that, javaslattal ®lhet az iskola mŤkºd®s®vel 

kapcsolatos valamennyi k®rd®sben. 

 

Azokban az ¿gyekben, amelyekben a di§kºnkorm§nyzat v®lem®ny®nek kik®r®se kºtelezŖ, a 

di§kºnkorm§nyzat k®pviselŖj®t a t§rgyal§sra meg kell h²vni, ®s az elŖterjeszt®st - ha jogszab§ly 

m§sk®pp nem rendelkezik - a t§rgyal§s hat§rnapj§t legal§bb tizenºt nappal megelŖzŖen meg 

kell k¿ldeni a di§kºnkorm§nyzat r®sz®re. 

A di§kkºzgyŤl®s ºsszeh²v§s§t a tan®v munkarendj®ben meghat§rozottak szerint a 

di§kºnkorm§nyzat vezetŖje kezdem®nyezi. A di§kkºzgyŤl®s napirendi pontjait a kºzgyŤl®s 

megrendez®se elŖtt tizenºt nappal nyilv§noss§gra kell hozni. 

A di§kºnkorm§nyzat jogosult szºvets®get l®tes²teni, tov§bb§ ilyenhez csatlakozni. A szºvets®g 

az iskol§ban a di§kºnkorm§nyzat jogait nem gyakorolhatja. 

Az iskolai SZMSZ-ben kell meghat§rozni a di§kºnkorm§nyzat, a di§kk®pviselŖk, valamint az 

iskolai vezetŖk kºzºtti kapcsolattart§s pontos form§it ®s rendj®t, tov§bb§ a di§kºnkorm§nyzat 

mŤkºd®s®hez sz¿ks®ges felt®teleket (helyis®gek, berendez®sek haszn§lata, kºlts®gvet®si 

t§mogat§s biztos²t§sa). 

 

ah) A sz¿lŖ, a tanul·, a pedag·gus ®s az int®zm®ny partnerei 

kapcsolattart§s§nak form§i  
 

A sz¿lŖkkel a kºzºs felelŖss®gre ®p²tve kell seg²ten¿nk tanul·inkat c®ljaik 

megfogalmaz§s§ban, a megfelelŖ ismeretek ®s az alapvetŖ kompetenci§k megszerz®s®ben ®s 

alkalmaz§s§ban, a t§rsadalmi egy¿tt®l®s norm§inak elsaj§t²t§s§ban, az eg®szs®ges ®letm·d, a 

hum§nus gondolkod§s jelentŖs®g®nek elfogad§s§ban. A kºvetendŖ ®rt®kek kºzºs 

kialak²t§s§nak ®rdek®ben k²v§natos, hogy a sz¿lŖk rendszeresen r®szt vehessenek az iskola 

kºzºss®gform§l· munk§j§ban. 

A sz¿lŖ-pedag·gus-tanul· kºzºtti kapcsolatrendszerben a min®l ink§bb egy®nre szabott ®s 

folyamatos egy¿ttmŤkºd®s kell, hogy ®rv®nyes¿ljºn. A hagyom§nyos kapcsolattart§si m·dok - 

sz¿lŖi ®rtekezlet, fogad· ·ra, csal§dl§togat§s, egyedi tal§lkoz· - mellett a sz¿lŖk iskolai 

kir§ndul§sokon, oszt§lyszintŤ rendezv®nyeken, esetmegbesz®l®seken, sportprogramokon val· 

r®szv®tel¿kkel, valamint az ¼j tanul§sszervez®si elj§r§sokba (projektek, t®mahetek) tºrt®nŖ 

bekapcsol·d§sukkal, ºnk®ntes munk§jukkal is szorosabb kºtŖd®st alak²thatnak ki iskol§nkkal. 

A sz¿lŖk az iskolai ny²lt napok alatt ®s a hagyom§ny§pol· rendezv®nyeinkbe val· 

bekapcsol·d§suk r®v®n is betekinthetnek pedag·giai munk§nkba, iskol§nk ®let®be. 

A sz¿lŖvel val· §ltal§nos kapcsolattart§s a tanul· oszt§lyfŖnºk®nek feladata. 

 

A sz¿lŖ ®s a pedag·gus munk§j§t, valamint az iskola feladatainak ell§t§s§t a Baranyai 

Pedag·giai Szakszolg§latok ®s Szakmai Szolg§ltat§sok Kºzpontja seg²ti.  

A szakiskola tanul·inak gyakorlati k®pz®s®t biztos²t· c®gekkel, v§llalkoz·kkal, gyakorlati 

helyekkel a kapcsolattart§s form§it ®s rendj®t az SZMSZ rºgz²ti. 

 



Sz¿lŖi ®rtekezlet 

Az iskola ®ves munkaterv®be be¿temezett sz¿lŖi ®rtekezletek feladata, hogy t§j®koztassa a 

sz¿lŖket gyermek¿k elŖmenetel®rŖl, az oszt§ly aktu§lis probl®m§ir·l, az oszt§lyban ®s az 

iskol§ban jelentkezŖ feladatokr·l. A sz¿lŖi ®rtekezleten minden alkalommal nevel®si k®rd®sek 

is elŖker¿lnek, valamint §ttekintŖ k®pet ad az oszt§lyfŖnºk oszt§lya nevelts®gi szintj®nek 

alakul§s§r·l. Sz¿lŖi ®rtekezletet ®vente legal§bb k®t alkalommal tartunk. Ha az oszt§ly 

helyzete, probl®m§i, a csoport elŖtt §ll· feladatok azt indokolj§k, az iskola igazgat·ja 

rendk²v¿li sz¿lŖi ®rtekezletet h²vhat ºssze a sz¿lŖk t§j®koztat§s§ra, a probl®m§k kºzºs 

megold§si lehetŖs®g®nek megtal§l§s§ra. 

 

Fogad··ra 

C®lja, hogy a sz¿lŖk egy®nileg inform§ci·t kapjanak gyermek¿k elŖmenetel®rŖl, 

magatart§s§r·l, a szaktan§r r·la alkotott v®lem®ny®rŖl, valamint a pedag·gus tan§csokat 

adhasson a tanul· nevel®s®vel kapcsolatosan. Az iskola biztos²tja, hogy a fogad··r§n a sz¿lŖ 

n®gyszemkºzt besz®lhessen gyermeke tan§r§val szem®lyes probl®m§ir·l. A fogad··r§kat 

®vente legal§bb h§rom alkalommal, minden pedag·gus sz§m§ra egys®ges k®sŖ d®lut§ni 

idŖpontban tartjuk. 

 

A sz¿lŖk ²r§sos t§j®koztat§sa 

A sz¿lŖket folyamatosan ®rtes²tj¿k tan²tv§nyunk elŖrehalad§s§r·l, hi§nyz§s§r·l, k®s®seirŖl, 

valamint a szem®ly®t ®rintŖ dics®rŖ ®s elmarasztal· int®zked®sekrŖl az elektronikus ellenŖrzŖn 

kereszt¿l. A tanul· f®l®vi ®s ®v v®gi eredm®nyeirŖl a sz¿lŖ t§j®koztat§st kap a f®l®vi ®rtes²tŖ ®s 

az ®v v®gi bizony²tv§ny r®v®n. Az iskola minden jelentŖs int®zked®s®t ²r§sban kºzli a sz¿lŖkkel 

Az oszt§lyfŖnºk folyamatosan figyelemmel k²s®ri a di§koknak be²rt oszt§lyzatokat, a tanul·i 

hi§nyz§sokat ®s k®s®seket. 

A Kºznevel®si tºrv®ny hat§lyos elŖ²r§sa szerint a sz¿lŖket a megelŖzŖ tan®v v®g®n 

t§j®koztatjuk azokr·l a tankºnyvekrŖl, tanulm§nyi seg®dletekrŖl, taneszkºzºkrŖl, ruh§zati ®s 

m§s felszerel®sekrŖl, amelyekre a kºvetkezŖ tan®vben a nevelŖ ®s oktat· munk§hoz sz¿ks®g 

lesz. T§j®koztatjuk Ŗket tov§bb§ az iskol§t·l kºlcsºnºzhetŖ tankºnyvekrŖl, taneszkºzºkrŖl ®s 

m§s felszerel®sekrŖl, valamint arr·l is, hogy az iskola milyen seg²ts®get tud ny¼jtani a sz¿lŖi 

kiad§sok csºkkent®s®hez. 

 

 

A sz¿lŖi munkakºzºss®g 

A sz¿lŖi munkakºzºss®g c®lja a legakt²vabb sz¿lŖkbŖl §ll· kºzºss®g megalkot§sa, amely 

§tfogja az iskola mŤkºd®s®nek eg®sz®t. A sz¿lŖi munkakºzºss®get annak szervezeti ®s 

mŤkºd®si szab§lyzat§ban foglaltak szerint ®p¿l fºl ®s mŤkºdik. VezetŖj®t a sz¿lŖi 

munkakºzºss®g maga v§lasztja az int®zm®nybe j§r· di§kok sz¿lei kºz¿l. A munka 

koordin§l§s§t a tantest¿let javaslat§ra az igazgat· §ltal megb²zott pedag·gus v®gzi. A sz¿lŖi 

munkakºzºss®g v®lem®nyt nyilv§n²that, inform§ci·t k®rhet az int®zm®nyt ®rintŖ b§rmely 

k®rd®sben. Feladata az iskola hagyom§nyrendszer®ben szereplŖ esem®nyek lebonyol²t§s§ban 

val· kºzremŤkºd®s is. 

A partnerszervezetekkel ®s a di§kokkal val· egy¿ttmŤkºd®s fejleszt®se ®rdek®ben az 

egy¿ttmŤkºd®s sor§n kiemelt figyelmet kell ford²tani a kºzºs munka eredm®nyess®g®nek 

®rt®kel®s®re, a partnerszervezetek ®s a di§ks§g jogainak gyakorl§s§ra. Amennyiben ak§r 

egyetlen ter¿leten a rendellenes mŤkºd®s, a kapcsolatok lazul§s§nak jelei mutatkoznak, 

t§rgyal§sokat kell kezdem®nyezni az ®rintett partnerszervezettel az egy¿ttmŤkºd®sben 

mutatkoz· gondok felt§r§s§ra, a szab§lyoz· rendszer m·dos²t§s§ra. 

 

 



Az iskola a gyermekv®delmi feladatok ell§t§sa sor§n kapcsolatot tart a korm§nyhivatallal, a 

helyi ºnkorm§nyzat jegyzŖj®vel, a h§zi gyermekorvosi- ®s v®dŖnŖi szolg§lattal, a csal§dseg²tŖ- 

®s gyermekj·l®ti szolg§lattal, a gy§mhat·s§ggal, a gyermekotthonnal, a gyermekv®delmi 

szakszolg§ltat§ssal, a rendŖrs®ggel, az ¿gy®szs®ggel, a b²r·s§ggal ®s a p§rtfog· fel¿gyelŖi 

szolg§lattal. Ezen hat·s§gok, int®zm®nyek ®s szolg§ltat·k a sz¿lŖvel ®s az iskol§val kºzºs 

egy¿ttmŤkºd®sben seg²tik a tanul·k vesz®lyeztetetts®g®nek megelŖz®s®t ®s megsz¿ntet®s®t. 

Az itt felsorolt szervezetekkel a kapcsolattart§s form§it ®s rendj®t az SZMSZ rºgz²ti. Egyedi 

¿gyekben, az iskola vezet®s®vel egyeztetve, a gyermek- ®s ifj¼s§gv®delmi felelŖs az 

oszt§lyfŖnºk v®lem®ny®nek kik®r®s®vel teljes hat§skºrrel j§rhat el. 

 

Az int®zm®ny ig®nybe veszi az iskola-eg®szs®g¿gyi szolg§lat, az ĆNTSZ, a Vºrºskereszt, a 

V®rell§t· Szolg§lat, a mentŖszolg§lat, a rendŖrs®g, a tŤzolt·s§g, a polg§ri v®delem ®s a 

munkav®delmi fel¿gyelet felvil§gos²t· szolg§ltat§sait a kºvetkezŖk ®rdek®ben: a tanul· 

eg®szs®g®nek fejleszt®se; elsŖseg®ly-ny¼jt§si j§rtass§g§nak sz®les²t®se; humanit§rius 

gondolkod§s§nak erŖs²t®se; tŤz-, baleset- ®s munkav®delmi ismereteinek megszerz®se; az 

alkohol-, a cigaretta- ®s a drogfogyaszt§s vesz®lyeinek megismer®se. Az iskola lehetŖs®geihez 

m®rten  r®szt vesz-e szervezetek nyilv§nos programjain. 

Az iskolai v®dŖnŖ rendszeresen el®rhetŖ a tanul·k sz§m§ra. Tematikus ·r§kat, elŖad§sokat tart 

az oszt§lyfŖnºkkel egy¿ttmŤkºdve. Figyelemmel k²s®ri az eg®szs®g¿gyi t®m§j¼ filmeket, 

kºnyveket, foly·iratokat, azokat mindennapi munk§j§ban felhaszn§lja. 

Az itt felsorolt szervezetekkel a kapcsolattart§s form§it ®s rendj®t az SZMSZ rºgz²ti, k¿lºnºs 

tekintettel az iskola-eg®szs®g¿gyi szolg§lattal val· kapcsolattart§sra. 

 

Az int®zm®ny az oktat·-nevelŖ munka kiteljes²t®se, sz²nes²t®se ®s a tanul·k identit§s§nak 

erŖs²t®se, helytºrt®neti ismereteinek sz®les²t®se ®rdek®ben adott programok ment®n rendszeres 

kapcsolatot tart a v§rosi kºnyvt§rral, a v§rosi gy·gyf¿rdŖvel, a helyi m®di§val ®s a helyi civil 

szervezetekkel, valamint tev®kenyen bekapcsol·dik a v§rosi rendezv®nyek, ¿nneps®gek 

szervez®s®be, lebonyol²t§s§ba. Egyes programjait a v§ros ter¿let®n rendezi meg. 

Az itt felsorolt int®zm®nyekkel ®s szervezetekkel az iskola igazgat·ja, igazgat·helyettesei, 

illetve adott programok eset®n az §ltaluk megb²zott pedag·gus tartja a kapcsolatot. 

 

 

Feladatunk, hogy a csal§di nevel®st kieg®sz²tve, vele ºsszhangban gondozzuk, nevelj¿k ®s 

fejlessz¿k a r§nk b²zott gyermekeket, tanul·kat. Az egy¿ttmŤkºd®s alapvetŖen a sz¿lŖ ®s a 

pedag·gus folyamatos inform§ci·cser®j®n alapszik. Az egy¿ttmŤkºd®s sor§n kºzºsen kell 

tºrekedni a c®ljainkban megfogalmazott norm§k elfogadtat§s§ra, a kultur§lt viselked®s 

kialak²t§s§ra, a devi§ns magatart§s megelŖz®s®re. Biztos²tani kell a sz¿lŖi szervezet r®szv®tel®t 

az iskola kºzºss®gform§l· programj§ban.  

Int®zm®ny¿nk belsŖ kapcsolatrendszer®ben a sz¿lŖ-pedag·gus-gyerek-tanul· 

egy¿ttmŤkºd®s®ben is az egy®nre szabotts§g ®s a folyamatoss§g ker¿l elŖt®rbe. Ennek 

®rdek®ben a hagyom§nyos kapcsolatok §pol§s§nak elm®ly²t®se mellett (pl.: sz¿lŖi ®rtekezletek, 

csal§dl§togat§s, napi kapcsolattart§s, kir§ndul§sok, kºzºs rendezv®nyek, fogad··r§k) m§s 

kapcsolatteremt®si m·dokra is adunk lehetŖs®get, amelyek seg²thetik az egy¿ttgondolkod§st ®s 

az egys®ges nevel®si ®rt®kek kialak²t§s§t, kºzvet²t®s®t (pl: Hagyom§ny§pol· rendezv®nyeink) 

K¿lsŖ kapcsolatrendszer¿nk folyamatos bŖv²t®s®re adunk lehetŖs®get. 

 

 



ai) A tanulm§nyok alatti vizsg§k ®s az alkalmass§gi vizsga szab§lyai, 

valamint kºz®pfok¼ iskola eset®n a sz·beli felv®teli vizsga kºvetelm®nyei 
 

Tanulm§nyok alatti vizsg§k form§i 

 

Oszt§lyoz· vizsga 

Oszt§lyoz· vizsg§t kell tennie a tanul·nak a f®l®vi ®s a tan®v v®gi oszt§lyzat 

meg§llap²t§s§hoz, ha 

¶ felmentett®k a tan·rai foglalkoz§sokon val· r®szv®tele al·l, 

¶ mag§ntanul· volt, 

¶ elŖrehozott ®retts®gi vizsg§t tesz 

¶ enged®lyezt®k, hogy egy vagy tºbb tant§rgy tanulm§nyi kºvetelm®ny®nek egy 

tan®vben vagy az elŖ²rtn§l rºvidebb idŖ alatt tegyen eleget, 

¶ elm®leti tant§rgyak eset®ben 30 ·r§n§l tºbbet mulasztott, ®s a nevelŖtest¿let 
dºnt®se alapj§n oszt§lyoz· vizsg§t tehet, 

¶ a tanul· a f®l®vi, ®v v®gi oszt§lyzat§nak meg§llap²t§sa ®rdek®ben f¿ggetlen 

vizsgabizotts§g elŖtt tesz vizsg§t. 

Egy oszt§lyoz· vizsga egy adott tant§rgy vagy tant§rgyak ®s egy adott ®vfolyam 

kºvetelm®nyeinek teljes²t®s®re vonatkozik. 

Az oszt§lyoz· vizsga a tºrv®nyben meghat§rozott m·don 64.Ä.(2) bek. alapj§n tºrt®nik. 

Az oszt§lyoz· vizsga idŖpontok kijelºl®se az egyes tagint®zm®nyek ®ves munkaterv®ben 

tºrt®nik. 

A vizsg§k idŖpontj§r·l a vizsg§z·t a vizsg§ra tºrt®nŖ jelentkez®skor ²r§sban t§j®koztatni kell.  

Az egy®b vizsga eset®n a mindenkori jogszab§lynak megfelelŖen j§runk el.  

 

K¿lºnbºzeti vizsga  

Az ®ves munkatervben tan®venk®nt legal§bb k®t vizsgaidŖszakot kell kijelºlni. 

K¿lºnbºzeti vizsg§t a tanul· abban az iskol§ban tehet, amelyben a tanulm§nyait folytatni 

k²v§nja. 

A vizsg§k idŖpontj§r·l a vizsg§z·t a vizsg§ra tºrt®nŖ jelentkez®skor ²r§sban t§j®koztatni kell. 

 

P·tl· vizsga 

P·tl· vizsg§t tehet a vizsg§z·, ha a vizsg§r·l neki fel nem r·hat· okb·l elk®sik, t§vol marad, 

vagy a megkezdett vizsg§r·l enged®llyel elt§vozik, mielŖtt a v§laszad§st befejezn®.  

A vizsg§z·nak fel nem r·hat· ok minden olyan a vizsg§n val· r®szv®telt g§tl· esem®ny, 

kºr¿lm®ny, amelynek bekºvetkez®se nem vezethetŖ vissza a vizsg§z· sz§nd®kos vagy 

gondatlan magatart§s§ra.  

Az igazgat· hozz§j§rulhat ahhoz, hogy az adott vizsganapon vagy a vizsg§z· ®s az int®zm®ny 

sz§m§ra megszervezhetŖ legkºzelebbi idŖpontban a vizsg§z· p·tl· vizsg§t tegyen, ha ennek 

felt®telei megteremthetŖk.  

A vizsg§z· k®r®s®re a vizsga megszak²t§s§ig a vizsgak®rd®sekre adott v§laszait ®rt®kelni kell. 

 

Jav²t·vizsga 

Jav²t·vizsg§t tehet a vizsg§z·, ha 

¶ a tan®v v®g®n - legfeljebb h§rom tant§rgyb·l - el®gtelen oszt§lyzatot kapott, 

¶ az oszt§lyoz· vizsg§r·l, a k¿lºnbºzeti vizsg§r·l sz§m§ra felr·hat· okb·l elk®sik, t§vol 
marad, vagy a vizsg§r·l enged®ly n®lk¿l elt§vozik. 

 



A jav²t·vizsga idŖpontj§nak kijelºl®se az ®ves munkatervben augusztus 15-tŖl augusztus 31-

ig terjedŖ idŖszakban tºrt®nik.  

Szakmai gyakorlatb·l akkor lehet jav²t·vizsg§t tenni, ha a gyakorlati k®pz®s szervezŖje azt 

enged®lyezte. 

 

Tanulm§nyok alatti vizsg§k szab§lyai 

Tanulm§nyok alatti vizsg§t f¿ggetlen vizsgabizotts§g elŖtt, vagy abban a nevel®si-oktat§si 

int®zm®nyben lehet tenni, amellyel a tanul· jogviszonyban §ll. A szab§lyosan megtartott 

tanulm§nyok alatti vizsga nem ism®telhetŖ. 

 

Az iskol§ban tartott tanulm§nyok alatti vizsga eset®n az igazgat·, a f¿ggetlen vizsgabizotts§g 

elŖtti vizsga eset®n a korm§nyhivatal vezetŖje enged®lyezheti, hogy a vizsg§z· az ®ves 

munkatervben elŖre meghat§rozott idŖpontt·l elt®rŖ idŖben tegyen vizsg§t. 

 

Tanulm§nyok alatti vizsg§t legal§bb h§romtag¼ vizsgabizotts§g elŖtt kell tenni. Amennyiben 

lehetŖs®g van, a vizsgabizotts§gba legal§bb k®t olyan pedag·gust kell jelºlni, aki jogosult az 

adott tant§rgy tan²t§s§ra. 

 

A vizsga reggel 8.00 ·ra elŖtt nem kezdhetŖ el, ®s legfeljebb 17.00 ·r§ig tarthat. 

 

 

 

ĉr§sbeli vizsg§k szab§lyai 

¶ Az ²r§sbeli vizsg§ra vonatkoz· rendelkez®seket kell alkalmazni a gyakorlati vizsg§ra, 
amennyiben a vizsgafeladat megold§s§t valamilyen rºgz²tett m·don, a vizsga 

befejez®s®t kºvetŖen a vizsg§ztat· pedag·gus §ltal ®rt®kelhetŖen - ²gy k¿lºnºsen rajz, 

mŤszaki rajz, festm®ny, sz§m²t§stechnikai program form§j§ban - kell elk®sz²teni. 

 

¶ Az ²r§sbeli vizsg§n a vizsgateremben az ¿l®srendet a vizsga kezdetekor a vizsg§ztat· 
pedag·gus ¼gy kºteles kialak²tani, hogy a vizsg§z·k egym§st ne zavarhass§k ®s ne 

seg²thess®k. 

¶ A vizsga kezdetekor a vizsgabizotts§g elnºke a vizsg§ztat· pedag·gus jelenl®t®ben 
meg§llap²tja a jelenl®vŖk szem®lyazonoss§g§t, ismerteti az ²r§sbeli vizsga szab§lyait, 

majd kihirdeti az ²r§sbeli t®teleket. A vizsg§z·knak a feladat elk®sz²t®s®hez seg²ts®g 

nem adhat·. 

¶ Az ²r§sbeli vizsg§n kiz§r·lag a vizsgaszervezŖ int®zm®ny b®lyegzŖj®vel ell§tott lapon, 
feladatlapokon, t®tellapokon (a tov§bbiakban egy¿tt: feladatlap) lehet dolgozni. A 

rajzokat ceruz§val, minden egy®b ²r§sbeli munk§t tint§val kell elk®sz²teni. A feladatlap 

elŖ²rhatja sz§mol·g®p, sz§m²t·g®p haszn§lat§t, amelyet a vizsgaszervezŖ int®zm®nynek 

kell biztos²tania. 

¶ Az ²r·eszkºzºkrŖl a vizsg§z·k, az iskola helyi tanterve alapj§n a vizsg§hoz sz¿ks®ges 
seg®deszkºzºkrŖl az iskola gondoskodik, azokat a vizsg§z·k egym§s kºzºtt nem 

cser®lhetik. 

¶ A vizsg§z· az ²r§sbeli v§laszok kidolgoz§s§nak megkezd®se elŖtt mindegyik §tvett 
feladatlapon felt¿nteti a nev®t, a vizsganap d§tum§t, a tant§rgy megnevez®s®t. V§zlatot, 

jegyzetet csak ezeken a lapokon lehet k®sz²teni. 

¶ A vizsg§z· sz§m§ra az ²r§sbeli feladatok megv§laszol§s§hoz rendelkez®sre §ll· 
maxim§lis idŖ tant§rgyank®nt hatvan perc. 

¶ Ha az ²r§sbeli vizsg§t b§rmilyen rendk²v¿li esem®ny megzavarja, az emiatt kiesett 
idŖvel a vizsg§z· sz§m§ra rendelkez®sre §ll· idŖt meg kell nºvelni. 



¶ Egy vizsganapon egy vizsg§z· vonatkoz§s§ban legfeljebb h§rom ²r§sbeli vizsg§t lehet 
megtartani. A vizsg§k kºzºtt a vizsg§z· k®r®s®re legal§bb t²z, legfeljebb harminc perc 

pihenŖidŖt kell biztos²tani. A p·tl· vizsga - sz¿ks®g eset®n ¼jabb pihenŖidŖ 

beiktat§s§val - harmadik vizsgak®nt is megszervezhetŖ. 

¶ Ha a vizsg§ztat· pedag·gus az ²r§sbeli vizsg§n szab§lytalans§got ®szlel, elveszi a 
vizsg§z· feladatlapj§t, r§²rja, hogy milyen szab§lytalans§got ®szlelt, tov§bb§ az elv®tel 

pontos idej®t, al§²rja ®s visszaadja a vizsg§z·nak, aki folytathatja az ²r§sbeli vizsg§t. A 

vizsg§ztat· pedag·gus a szab§lytalans§g t®ny®t ®s a megtett int®zked®st ²r§sban jelenti 

az iskola igazgat·j§nak, aki az ²r§sbeli vizsga befejez®s®t kºvetŖen halad®ktalanul 

kivizsg§lja a szab§lytalans§g elkºvet®s®vel kapcsolatos bejelent®st. Az iskola igazgat·ja 

a meg§llap²t§sait r®szletes jegyzŖkºnyvbe foglalja, amelynek tartalmaznia kell a 

vizsg§z· ®s a vizsg§ztat· pedag·gus nyilatkozat§t, az esem®ny le²r§s§t, tov§bb§ minden 

olyan t®nyt, adatot, inform§ci·t, amely lehetŖv® teszi a szab§lytalans§g elkºvet®s®nek 

kivizsg§l§s§t. A jegyzŖkºnyvet a vizsg§ztat· pedag·gus, az iskola igazgat·ja ®s a 

vizsg§z· ²rja al§. A vizsg§z· k¿lºnv®lem®ny®t a jegyzŖkºnyvre r§vezetheti. 

¶ Az iskola igazgat·ja az ²r§sbeli vizsga folyam§n k®sz²tett jegyzŖkºnyveket ®s a 
feladatlapokat - az ¿res ®s a piszkozatokat tartalmaz· feladatlapokkal egy¿tt - a 

kidolgoz§si idŖ lej§rt§val §tveszi a vizsg§ztat· pedag·gusokt·l. A jegyzŖkºnyveket 

al§²r§s§val - az idŖpont felt¿ntet®s®vel ï lez§rja, ®s a vizsgairatokhoz mell®keli. 

¶ Az ²r§sbeli vizsga feladatlapjait a vizsg§ztat· pedag·gus kijav²tja, a hib§kat, 

t®ved®seket a vizsg§z· §ltal haszn§lt tint§t·l j·l megk¿lºnbºztethetŖ sz²nŤ tint§val 

megjelºli, rºviden ®rt®keli a vizsgak®rd®sekre adott megold§sokat. 

¶ Ha a vizsg§ztat· pedag·gus a feladatlapok jav²t§sa sor§n arra a felt®telez®sre jut, hogy a 
vizsg§z· meg nem engedett seg®deszkºzt haszn§lt, seg²ts®get vett ig®nybe, 

meg§llap²t§s§t r§vezeti a feladatlapra, ®s ®rtes²ti az iskola igazgat·j§t. 

 

Ha a vizsg§z· a vizsga sor§n szab§lytalans§got kºvetett el, az iskola igazgat·j§b·l ®s k®t m§sik 

- a vizsgabizotts§g munk§j§ban r®szt nem vevŖ - pedag·gusb·l §ll· h§romtag¼ bizotts§g a 

cselekm®ny s¼lyoss§g§t m®rlegeli, ®s 

¶ a vizsgak®rd®sre adott megold§st r®szben vagy eg®szben ®rv®nytelennek nyilv§n²tja, ®s 
az ®rv®nytelen r®sz figyelmen k²v¿l hagy§s§val ®rt®keli a vizsg§n ny¼jtott teljes²tm®nyt, 

¶ az adott tant§rgyb·l - ha az nem jav²t·vizsga - a vizsg§z·t jav²t·vizsg§ra utas²tja,  

¶ amennyiben a vizsga jav²t·vizsgak®nt ker¿lt megszervez®sre, a vizsg§t vagy 

eredm®nytelennek nyilv§n²tja, vagy az a) pontban foglaltak szerint ®rt®keli a vizsg§z· 

teljes²tm®ny®t. 

 

 A szab§lytalans§ggal ºsszef¿gg®sben hozott dºnt®st ®s annak indokait hat§rozatba kell 

foglalni. 

 

A saj§tos nevel®si ig®nyŤ, a beilleszked®si, tanul§si, magatart§si neh®zs®ggel k¿zdŖ vizsg§z· 

szak®rtŖi bizotts§g szakv®lem®ny®vel megalapozott k®r®s®re, az igazgat· enged®lye alapj§n: 

 

¶ a saj§tos nevel®si ig®nyŤ, a beilleszked®si, tanul§si, magatart§si neh®zs®ggel k¿zdŖ 

vizsg§z· sz§m§ra az ²r§sbeli feladatok megv§laszol§s§hoz rendelkez®sre §ll· idŖt 

legfeljebb harminc perccel meg kell nºvelni 

¶ a saj§tos nevel®si ig®nyŤ, a beilleszked®si, tanul§si, magatart§si neh®zs®ggel k¿zdŖ 
vizsg§z· sz§m§ra lehetŖv® kell tenni, hogy az iskolai tanulm§nyok sor§n alkalmazott 

seg®deszkºzt haszn§lja 

¶ a saj§tos nevel®si ig®nyŤ, a beilleszked®si, tanul§si, magatart§si neh®zs®ggel k¿zdŖ 
vizsg§z· ²r§sbeli vizsga helyett sz·beli vizsg§t tehet 



¶ a saj§tos nevel®si ig®nyŤ, a beilleszked®si, tanul§si, magatart§si neh®zs®ggel k¿zdŖ 

vizsg§z· a sz·beli vizsg§t ²r§sban teheti le. Ebben az esetben  a vizsgat®tel kih¼z§sa 

ut§n k¿lºn helyis®gben, vizsg§ztat· tan§r mellett k®sz²ti el dolgozat§t. A dolgozat 

elk®sz²t®s®re harminc percet kell biztos²tani. A dolgozatot a vizsg§z· vagy a vizsg§z· 

k®r®s®re a vizsg§ztat· tan§r felolvassa. 

 

Sz·beli vizsg§k 

 

¶ Egy vizsg§z·nak egy napra legfeljebb h§rom tant§rgyb·l szervezhetŖ sz·beli vizsga. A 
vizsgateremben egyidejŤleg legfeljebb hat vizsg§z· tart·zkodhat. 

¶ A vizsg§z·nak legal§bb t²z perccel kor§bban meg kell jelennie a vizsga helysz²n®n, mint 
amely idŖpontban az a vizsgacsoport megkezdi a vizsg§t, amelybe beosztott§k. 

¶ A sz·beli vizsg§n a vizsg§z· tant§rgyank®nt h¼z t®telt vagy kifejtendŖ feladatot, ®s - 

amennyiben sz¿ks®ges - kiv§lasztja a t®tel kifejt®s®hez sz¿ks®ges seg®deszkºzt. Az 

egyes tant§rgyak sz·beli vizsg§ihoz sz¿ks®ges seg®deszkºzºkrŖl a vizsg§ztat· tan§r 

gondoskodik. 

¶ Minden vizsg§z·nak tant§rgyank®nt legal§bb harminc perc felk®sz¿l®si idŖt kell 
biztos²tani a sz·beli feleletet megelŖzŖen. A felk®sz¿l®si idŖ alatt a vizsg§z· jegyzetet 

k®sz²thet, de gondolatait szabad elŖad§sban kell elmondania. Egy-egy tant§rgyb·l egy 

vizsg§z· eset®ben a feleltet®s idŖtartama tizenºt percn®l nem lehet tºbb. 

¶ A vizsg§z·k a vizsgateremben egym§ssal nem besz®lgethetnek, egym§st nem seg²thetik. 

A t®telben szereplŖ k®rd®sek megold§s§nak sorrendj®t a vizsg§z· hat§rozza meg. 

¶ A vizsg§z· seg²ts®g n®lk¿l, ºn§ll·an felel, de ha ºn§ll· felelet®t ºnhib§j§b·l nem tudja 
folytatni vagy a vizsgat®tel kifejt®se sor§n s¼lyos t§rgyi, logikai hib§t v®t, a 

vizsgabizotts§g tagjait·l seg²ts®get kaphat. 

¶ A vizsgabizotts§g tagjai a t®tellel kapcsolatosan a vizsg§z·nak k®rd®seket tehetnek fel, 
ha meggyŖzŖdtek arr·l, hogy a vizsg§z· a t®tel kifejt®s®t befejezte, vagy a t®tel kifejt®se 

sor§n ºn§ll· felelet®t ºnhib§j§b·l nem tudta folytatni vagy a vizsgat®tel kifejt®se sor§n 

s¼lyos t§rgyi, logikai hib§t v®tett. A vizsg§z· a t®tel kifejt®se sor§n akkor szak²that· 

f®lbe, ha s¼lyos t§rgyi, logikai hib§t v®tett, vagy a rendelkez®sre §ll· idŖ eltelt. 

¶ Ha a vizsg§z· a h¼zott t®tel anyag§ban teljes t§j®kozatlans§got §rul el, azaz felelet®nek 
®rt®kel®se nem ®ri el az el®gs®ges szintet, az elnºk egy alkalommal p·tt®telt h¼zat vele. 

Ez esetben a sz·beli minŖs²t®st a p·tt®telre adott felelet alapj§n kell kialak²tani ¼gy, 

hogy az el®rt pontsz§mot meg kell felezni ®s eg®sz pontra fel kell kerek²teni, majd az 

oszt§lyzatot ennek alapj§n kell kisz§m²tani. 

¶ Ha a vizsg§z· a feleletet befejezte, a kºvetkezŖ tant§rgyb·l tºrt®nŖ t®telh¼z§s elŖtt 

legal§bb tizenºt perc pihenŖidŖt kell sz§m§ra biztos²tani, amely alatt a vizsgahelyis®get 

elhagyhatja. 

¶ Amikor a vizsg§z· befejezte a t®tel kifejt®s®t, a vizsgabizotts§g elnºke r§vezeti a 
javasolt ®rt®kel®st a vizsgajegyzŖkºnyvre. 

¶ Ha a sz·beli vizsg§n a vizsg§z· szab§lytalans§got kºvet el, vagy a vizsga rendj®t 

zavarja, a vizsgabizotts§g elnºke figyelmezteti a vizsg§z·t, hogy a sz·beli vizsg§t 

befejezheti ugyan, de ha szab§lytalans§g elkºvet®s®t, a vizsga rendj®nek megzavar§s§t a 

vizsgabizotts§g meg§llap²tja, az el®rt eredm®nyt megsemmis²theti. A figyelmeztet®st a 

vizsga jegyzŖkºnyv®ben fel kell t¿ntetni. 

¶ A sz·beli vizsg§n elkºvetett szab§lytalans§g eset®ben az igazgat· az ²r§sbeli vizsga erre 
vonatkoz· rendelkez®seit alkalmazza. 

 



A saj§tos nevel®si ig®nyŤ, a beilleszked®si, tanul§si, magatart§si neh®zs®ggel k¿zdŖ vizsg§z· 

szak®rtŖi bizotts§gi szakv®lem®nnyel megalapozott k®r®s®re, az igazgat· enged®lye alapj§n 

¶ a saj§tos nevel®si ig®nyŤ, a beilleszked®si, tanul§si, magatart§si neh®zs®ggel k¿zdŖ 

vizsg§z· sz§m§ra harminc perc gondolkod§si idŖt legfeljebb t²z perccel meg kell 

nºvelni, 

¶ a saj§tos nevel®si ig®nyŤ, a beilleszked®si, tanul§si, magatart§si neh®zs®ggel k¿zdŖ 
vizsg§z· a sz·beli vizsg§t ²r§sban teheti le, 

¶ a saj§tos nevel®si ig®nyŤ, a beilleszked®si, tanul§si, magatart§si neh®zs®ggel k¿zdŖ 

vizsg§z· ²r§sbeli vizsga helyett sz·beli vizsg§t tehet. 

 

Ha a saj§tos nevel®si ig®nyŤ, a beilleszked®si, tanul§si, magatart§si neh®zs®ggel k¿zdŖ 

tanul·nak enged®lyezt®k, hogy az ²r§sbeli vizsga helyett sz·beli vizsg§t tegyen, vagy a sz·beli 

vizsg§t ²r§sban tegye le, ®s a vizsga ²r§sbeli ®s sz·beli vizsgar®szekbŖl §ll, k®t vizsgat®telt kell 

h¼znia, ®s az enged®lynek megfelelŖ t®teleket kell kifejtenie. A felk®sz¿l®shez ®s a t®tel 

kifejt®s®hez rendelkez®sre §ll· idŖt t®telenk®nt kell sz§m²tani. A vizsg§z· k®r®s®re a m§sodik 

t®tel kifejt®se elŖtt legfeljebb t²z perc pihenŖidŖt kell adni, amely alatt a vizsg§z· a 

vizsgahelyis®get elhagyhatja. 

 

Gyakorlati vizsg§k 

¶ A gyakorlati vizsgar®sz szab§lyait akkor kell alkalmazni, ha a tant§rgy helyi tantervben 

meghat§rozott kºvetelm®nyei elt®rŖ rendelkez®st nem §llap²tanak meg. 

¶ A gyakorlati vizsgafeladatokat - legk®sŖbb a vizsg§t megelŖzŖ k®t h·nappal - az iskola 

igazgat·ja hagyja j·v§. 

¶ A gyakorlati vizsgar®szt akkor lehet megkezdeni, ha a vizsgabizotts§g elnºke 

meggyŖzŖdºtt a vizsgafeladatok elv®gz®s®hez sz¿ks®ges szem®lyi ®s t§rgyi felt®telek 

megl®t®rŖl. 

¶ A gyakorlati vizsgar®sz megkezd®se elŖtt a vizsg§z·kat t§j®koztatni kell a gyakorlati 
vizsgar®sz rendj®rŖl ®s a vizsg§val kapcsolatos egy®b tudnival·kr·l, tov§bb§ a 

gyakorlati vizsgar®sz hely®re ®s a munkav®gz®sre vonatkoz· munkav®delmi, 

tŤzv®delmi, eg®szs®gv®delmi elŖ²r§sokr·l. 

¶ A gyakorlati vizsgafeladatok v®grehajt§s§hoz a vizsg§z·nak az adott tant§rgyn§l 
helyben meghat§rozott idŖ §ll a rendelkez®s®re. Ebbe az idŖbe a vizsgafeladatok 

ismertet®s®nek ideje nem sz§m²t bele. A gyakorlati vizsgar®sz v®grehajt§s§hoz 

rendelkez®sre §ll· idŖ feladatok szerinti megoszt§s§ra vonatkoz·an a vizsgafeladatok 

le²r§sa tartalmazhat rendelkez®seket. Nem sz§m²that· be a vizsgafeladatok 

v®grehajt§s§ra rendelkez®sre §ll· idŖbe a vizsg§z·nak fel nem r·hat· okb·l kiesŖ idŖ. 

¶ A gyakorlati vizsgar®szt - a vizsgafeladatok sz§m§t·l f¿ggetlen¿l - egy ®rdemjeggyel 

kell ®rt®kelni. Az ®rt®kel®sben fel kell t¿ntetni a vizsg§z· nev®t, sz¿let®si hely®t ®s 

idej®t, a tanszak megnevez®s®t, a vizsgamunka t§rgy§t, a v®gzett munka ®rt®kel®s®t ®s a 

javasolt oszt§lyzatot. Az ®rt®kel®st a gyakorlati oktat§st v®gzŖ szaktan§r ²rja al§. 

¶ A vizsg§z· gyakorlati vizsgar®szre kapott ®rdemjegy®t a vizsgamunk§ra, a vizsga 

helysz²n®n k®sz²tett ºn§ll· gyakorlati alkot§sra, vagy a vizsga helysz²n®n bemutatott 

gyakorlatra kapott oszt§lyzatok alapj§n kell meghat§rozni. 

¶ A gyakorlati vizsg§n elkºvetett szab§lytalans§g eset®ben az igazgat· az ²r§sbeli vizsga 

erre vonatkoz· rendelkez®seit alkalmazza. 

 

 

 



aj) Felv®tel ®s §tv®tel helyi szab§lyai  
 

.  

A beiskol§z§sra a tºrv®nyi elŖ²r§sok alapj§n ker¿l sor. 

 

Felv®tel a 9. oszt§lyba 

 A kºz®piskola 9. oszt§ly§ban azok a tanul·k folytathatj§k tanulm§nyaikat, akik az §ltal§nos 

iskola 8. oszt§ly§t eredm®nyesen befejezt®k. Az iskol§ba jelentkezŖket az §ltal§nos iskol§ban 

szerzett oszt§lyzatok alapj§n k®pz®si t²pusonk®nt k¿lºn rangsoroljuk.  

 

Jelentkez®s: a nyolcadik oszt§lyos tanul·k az int®zm®ny¿nk §ltal a tan®v rendj®t meghat§roz· 

rendeletben foglalt hat§ridŖig bek¿ldºtt jelentkez®si lappal jelentkezhetnek valamelyik 9. 

oszt§lyba, illetve k®pz®si form§ra.  

A jelentkez®si lapon meg kell jelºlni, hogy a tanul· milyen idegen nyelvet k²v§n tanulni.  

 

A tanul·kat a hetedik ®v v®gi ®s a nyolcadik f®l®vi eredm®nyei alapj§n rangsoroljuk, 

szakiskol§ban ®s az emelt ·rasz§m¼ testnevel®s eset®n eg®szs®g¿gyi alkalmass§gi vizsg§lat 

tºrt®nik.  

 

ak) Az elsŖseg®ly-ny¼jt§si alapismeretek elsaj§t²t§s§val kapcsolatos iskolai 

terv 
 

Az elsŖseg®lyny¼jt§s olyan tev®kenys®g, amelyet az ®szlelŖ szem®ly azon c®lb·l v®gez, hogy a 

hirtelen bekºvetkezett eg®szs®gk§rosod§st elh§r²tsa, vagy a tov§bbi §llapotroml§st 

megakad§lyozza. 

Nap mint nap sokszor tal§lkozunk olyan vesz®lyforr§ssal, mely s¼lyos eg®szs®gk§rosod§st 

okozhat. Kritikus §llapotban l®vŖ embern®l nagyon fontos, hogy az ell§t§s gyors ®s hat®kony 

legyen. K®sleked®s eset®n csºkken a beteg t¼l®l®s®nek es®lye, illetve nŖ a maradand· 

k§rosod§s eshetŖs®ge. Mivel szakseg²ts®g nincs mindig a helysz²nen, az elsŖ ®szlelŖ szerepe 

kulcsfontoss§g¼. 

Minden iskol§snak tiszt§ban kell lennie, a mentŖh²v§ssal, az ¼jra®leszt®ssel, azzal, hogy hogyan 

kezeljenek v®rzŖ sebet, mi a teendŖ §jul§s eset®n, hogy seg²thetnek, ha valaki sokkos §llapotba 

ker¿lt vagy sz²vrohamot kapott. 
Az elsŖseg®ly-ny¼jt§si alapismeretek elsaj§t²t§s§t az iskol§ban feladat-ell§t§si helyenk®nt az 

iskolav®dŖnŖi h§l·zat seg²ts®g®vel val·s²tjuk meg. 

 

C®lunk 

A tanul·k ismerj®k meg: 

- a korszerŤ elsŖseg®ly elsaj§t²t§s§nak jelentŖs®g®t, saj§t t®nyked®s¿k lehets®ges ®letmentŖ 

®rt®k®t 

- az ¼jra®leszt®s fogalm§t ®s az idŖhat§raib·l foly· emberi kºtelezetts®get 

- az alapvetŖ ®letmŤkºd®sek biol·giai l®nyeg®t ®s funkcion§lis anat·miai §ttekint®s®t 

- az alapvetŖ ®letmŤkºd®sek legfŖbb zavarait 

- az ¼jra®leszt®s ABC-j®nek ®rtelm®t 

- az elsŖseg®lyny¼jt§s §ltal§nos szab§lyait 

 

Saj§t²ts§k el: 

- az ®letment®sre ®s elsŖseg®lyny¼jt§sra ir§nyul· k®szs®get, hozz§§ll§st, 

- az alapvetŖ ®letmŤkºd®sek zavarainak felismer®s®t, 



- az ¼jra®leszt®s ABC-j®bŖl az ĂAò ®s ĂBò betŤkkel kapcsolatos teendŖket, 

- a legfontosabb egy®b elsŖseg®ly-ny¼jt§si tudnival·kat, 

- a seg®lyh²v§s helyes m·dj§t. 

 

 Legyenek k®pesek: 

- a l®g¼t-biztos²t§s szab§lyos elv®gz®sre, hangs¼lyozottan bele®rtve a stabil oldalfekv®s 

ºn§ll· l®tes²t®s®t, 

- a l®gz®s, illetve a v®rkering®s megszŤn®s®nek meg§llap²t§s§ra, 

- a sz§jb·l-orrba bef¼v§sos l®legezet®s elv®gz®s®re, 

- egyszerŤ sebv®delemre ®s visszeres v®rz®s csillap²t§s§ra, 

- ¿tŖerek nyom§spontjainak felkeres®s®re ®s ¿tŖeres nyom·kºt®s alkalmaz§s§ra, 

- balesetek, betegek megfelelŖ ideiglenes nyugalomba helyez®s®re 



II. HELYI TANTERV    
 

ba) V§lasztott kerettanterv neve 51/2012. (XII.21.), 22/2016. ( III. 25.) EMMI 

rendelet mell®kletek®nt kiadott kerettanterv  

A mell®kletben szereplŖ kerettantervek a 22/2016. (VIII. 25.) EMMI rendelet ®rtelm®ben a 

2016/2017-es tan®vtŖl felmenŖ rendszerben kivezet®sre ker¿lnek - hely¿ket a 14. mell®klet 

szakgimn§ziumi kerettantervei veszik §t. 

 

Az oktat§si miniszter §ltal kiadott kerettantervek alapj§n k®sz²tett¿k el a helyi tantervet, 

figyelembe v®ve az ®retts®gi vizsga vizsgat§rgyainak kºvetelm®nyeit. 
Az ·ratervek kialak²t§sa megegyezik a NAT mŤvelts®gi ter¿letekre elŖ²rt sz§zal®kos idŖar§nyaival.  

 

Helyi tanterv¿nk 2013. szeptember 01-tŖl, illetve 2016. szeptember 1-tŖl ker¿lt 

bevezet®sre. 

 

bb) V§lasztott kerettanterv egyes ®vfolyamain tan²tott tant§rgyak a kºtelezŖ 

®s v§laszthat· tan·rai foglalkoz§sok, azok ·rasz§mai, az elŖ²rt tananyagok ®s 

a kºtelezŖen ill. szabadon v§lasztott tan·rai fogalakoz§sok megnevez®se, 

·rasz§ma  
 

 



Gimn§zium (2013/14 - ) 

(emelt ·rasz§m¼ angol, testnevel®s, informatika) 

Tant§rgy 9. 10. 11. 12. 

Magyar nyelv ®s irodalom 4 4 4 4+1 

I. idegen nyelv (angol, n®met) 3+2 3+2 3+2 3+2 

II. idegen nyelv (angol, n®met, olasz, latin) 3 3 3 3 

Matematika 3 3 3 3+1 

Tºrt®nelem, t§rs. ®s §llamp. ismeretek 2 2 3 3+1 

Etika   1  

Biol·gia - eg®szs®gtan  2 2 2 

Fizika 2 2 2  

K®mia 2 2   

Fºldrajz 2 2   

£nek-zene 1 1  1 

Vizu§lis kult¼ra 1 1   

Dr§ma ®s t§nc 1   1 

Mozg·k®pkult¼ra ®s m®diaismeret   2  

Informatika 1 1 +1 +1 

£letvitel ®s gyakorlat   +1 1 

Testnevel®s ®s sport 5 5 5 5 

Oszt§lyfŖnºki 1 1 1 1 

Emelt angol (1. nyelv) +2 +2 +2 +2 

Emelt testnevel®s (Testnevel®s) +2 +2 +2 +2 

Informatika specializ§ci· (Informatika) +2 +2 +2 +2 

Szabadon tervezhetŖ 4 4 6 8 

¥SSZESEN 35 36 35 35 



Gimn§zium (2014/15 - ) 

(emelt ·rasz§m¼ angol, n®met, testnevel®s, informatika) 

Tant§rgy 9. 10. 11. 12. 

Magyar nyelv ®s irodalom 4 4 4 4+1 

I. idegen nyelv (angol, n®met) 3+2 3+2 3+2 3+2 

II. idegen nyelv (angol, n®met, olasz, latin) 3 3 3 3 

Matematika 3 3 3 3+1 

Tºrt®nelem, t§rs. ®s §llamp. ismeretek 2 2 3 3+1 

Etika   1  

Biol·gia - eg®szs®gtan  2 2 2 

Fizika 2 2 2  

K®mia 2 2   

Fºldrajz 2 2   

£nek-zene 1 1  1 

Vizu§lis kult¼ra 1 1   

Dr§ma ®s t§nc 1   1 

Mozg·k®pkult¼ra ®s m®diaismeret   2  

Informatika 1 1 +1 +1 

£letvitel ®s gyakorlat   +1 1 

Testnevel®s ®s sport 5 5 5 5 

Oszt§lyfŖnºki 1 1 1 1 

Emelt s§v (angol, n®met, informatika, testnevel®s) 2 2 2 2 

Szabadon tervezhetŖ 4 4 6 8 

¥SSZESEN 35 36 35 35 

 



Gimn§zium (2016/17 - ) 

(emelt ·rasz§m¼ angol, n®met, testnevel®s, informatika) 

Tant§rgy 9. 10. 11. 12. 

Magyar nyelv ®s irodalom 4 4 4 4+1 

I. idegen nyelv (angol, n®met) 3+2 3+2 3+2 3+2 

II. idegen nyelv (angol, n®met, olasz, latin) 3 3 3 3 

Matematika 3 3 3+1 3+1 

Tºrt®nelem, t§rs. ®s §llamp. ismeretek 2 2 3 3+1 

Etika   1  

Biol·gia - eg®szs®gtan  2 2 2 

Fizika 2 2 2  

K®mia 2 2   

Fºldrajz 2 2   

£nek-zene 1 1  1 

Vizu§lis kult¼ra 1 1   

Dr§ma ®s t§nc 1   1 

Mozg·k®pkult¼ra ®s m®diaismeret   2  

Informatika 1 1 +1 +1 

£letvitel ®s gyakorlat    1 

Testnevel®s ®s sport 5 5 5 5 

Oszt§lyfŖnºki 1 1 1 1 

Emelt s§v (angol, n®met, informatika, testnevel®s) 2 2 2 2 

Szabadon tervezhetŖ 4 4 6 8 

¥SSZESEN 35 36 35 35 
  



  

 
 

Szakkºz®piskola (2013/14 -) ) 
Kereskedelem §gazat 

(kimenet: KereskedŖ 54 341 01) 
 
 

 

 

         
 

    

 9. ®vf. 

 

 10. ®vf. 

 

 11. ®vf. 

 

 12. ®vf. 
 

       
 

Magyar nyelv ®s irodalom  4  5  4   4   4  
 

Idegen nyelv (angol, n®met)  3  4  3 4  3 4  3 4 
 

Matematika  3  4  3 4  3 4  3 4 
 

Tºrt®nelem, t§rs. ®s §llamp. ismeretek  2    2   3   3 4 
 

Etika             1      
 

Biol·gia - eg®szs®gtan       2   2   1  
 

Fizika    2    2   1      
 

K®mia    2    1          
 

Fºldrajz    2    1 2         
 

£nek-zene      1            0,5 
 

T§nc ®s dr§ma                 0,5 
 

Vizu§lis kult¼ra       1          
 

£letvitel ®s gyakorlat             1     
 

Informatika  1      1    1     
 

Testnevel®s ®s sport  5    5   5   5  
 

Oszt§lyfŖnºki  1    1   1   1  
 

                     

Szabadon tervezhetŖ   4     4    4    4  
 

Szakmai t§rgyak ·rakerete   6     7    8    11  
 

  ¥SSZESEN 35    36   35   35  
 

  A szakmai kºvetelm®nymodulokhoz rendelt tant§rgyak      
 

     

9. ®vf. 
  

10. ®vf. 
  

11. ®vf. 
  

12. ®vf. 
 

           
 

Szakmai t§rgyak ·rakerete   5     6    7    10  
 

Szabadonķ tervezhet   1     1    1    1  
 

  ¥SSZESEN 6    7   8   11  
 

                  
 

V munkahelyi eg®szs®g ®s biztons§g   0,5               
 

V ¿zleti tev®kenys®g tervez®se, elemz®se   2     3    3    3 4 
 

V ¿zleti tev®kenys®g a gyakorlatban   1  2   1 2   1 2   1  
 

V §ruforgalom   1,5     2    1    1  
 

V §ruforgalom gyakorlata            1    1  
 

V a marketing alapjai            1    2  
 

V marketing a gyakorlatban                1  
 

V vezet®si ismertetek                1  
 

                    
 

   

      



  

Szakkºz®piskola (2013/14 - ) 
Kºzgazdas§g §gazat 

(kimenet: P®nz¿gyi ®s sz§mviteli ¿gyint®zŖ, 54 344 01)   
 

    

 9. ®vf. 

 

 10. ®vf. 

 

 11. ®vf. 

 

 12. ®vf. 
 

       
 

Magyar nyelv ®s 
irodalom  4 5  4    4    4  

 

Idegen nyelv (angol, 
n®met)  3 4  3  4  3  4  3 4 

 

Matematika  3 4  3  4  3  4  3 4 
 

Tºrt®nelem, t§rs. ®s §llamp. 
ismeretek 2   2    3    3 4 

 

Etika          1       
 

Biol·gia - eg®szs®gtan     2    2    1  
 

Fizika 2   2    1       
 

K®mia 2   1            
 

Fºldrajz 2   1  2          
 

£nek-zene   1              0,5 
 

T§nc ®s dr§ma                  0,5 
 

Vizu§lis kult¼ra      1            
 

£letvitel ®s gyakorlat              1     
 

Informatika  1      1     1     
 

Testnevel®s ®s sport  5   5    5    5  
 

Oszt§lyfŖnºki  1   1    1    1  
 

                      

Szabadon tervezhetŖ   4    4     4     4  
 

Szakmai t§rgyak 
·rakerete   6    7     8     11  

 

  ¥SSZESEN 35   36    35    35  
 

  A szakmai kºvetelm®nymodulokhoz rendelt tant§rgyak      
 

     

9. ®vf. 
  

10. ®vf. 
  

11. ®vf. 
  

12. ®vf. 
 

           
 

Szakmai t§rgyak 
·rakerete   5    6     7     10  

 

Szabadon 
tervezhetŖ   1    1     1     1  

 

  ¥SSZESEN 6   7    8    11  
 

                  
 

V munkahelyi eg®szs®g ®s 
biztons§g  0,5                

 

V gazdas§gi ®s jogi 
alapismeretek  2 3   3,5            

 

V ¿gyviteli gyakorlatok 
(g®p²r§s)  2,5    2,5     1       

 

V §ltal§nos statisztika        1   1     1  
 

V statisztika gyak
orlat            1     1  

 



V p®nz¿gyi alapismeretek           2  3   2  
 

V sz§mviteli alapismeretek           2  3   2  
 

V sz§mvitel gyakorlat                1  
 

V p®nz¿gy gyakorlat                1  
 

V ad·z§si alapismeretek                1  
 

V ad·z§s gyakorlat                1  
 

                     
 



Szakkºz®piskola (2015/16 - ) 
Eg®szs®g¿gy §gazat 

(Gyakorl· §pol· 52 723 01) 
  9. ®vf  10. ®vf  11. ®vf  12 ®vf.  

Magyar nyelv ®s irodalom  4 5  4    4    4   

Idegen nyelv (angol, n®met)  3 4  3  4  3  4  3 4  

Matematika  3 4  3  4  3  4  3 4  

Tºrt®nelem, t§rs. ®s §llamp. ismeretek 2   2    3    3 4  

Etika             1        

Biol·gia - eg®szs®gtan      2    2    1   

Fizika    2   2    1        

K®mia    2   1             

Fºldrajz    2   1  2           

£nek-zene     1              0,5  

T§nc ®s dr§ma                  0,5  

Vizu§lis kult¼ra      1             

£letvitel ®s gyakorlat              1      

Informatika  1      1     1      

Testnevel®s ®s sport  5   5    5    5   

Oszt§lyfŖnºki  1   1    1    1   

                      
Szabadon tervezhetŖ   4    4     4     4   

Szakmai t§rgyak ·rakerete   6    7     8     11   

  ¥SSZESEN 35   36    35    35   

  A szakmai kºvetelm®nymodulokhoz rendelt tant§rgyak       
     

9. ®vf. 
  
10. ®vf. 

  
11. ®vf. 

  
12. ®vf. 

 
            

Szakmai t§rgyak ·rakerete   5    6     7     10   

Szabadon tervezhetŖ   1    1     1     1   

  ¥SSZESEN 6   7    8    11   

                   

eg®szs®g¿gyi alapismeretek  0,5    1  0,5   1     1,5 0,5  

szakmai kommunik§ci·  1,5              0,5   

§pol§stan- gondoz§stan  1,5 0,5   2,5  0,5   0,5  0,5   0,5   

klinikumi ismeretek   1 0,5   2,5     2  0,5   4 0,5  

                      

 



Szakiskol§t v®gzettek kºz®piskol§ja (2015/16 - ) 

Nappali munkarend 

 

 
   11. ®vf. 12. ®vf. 

 Magyar nyelv ®s irodalom 6  6  

 Idegen nyelv (angol, n®met) 6  6  

 Matematika 6  6  

 Tºrt®nelem, t§rsadalmi ®s §llampolg§ri ismeretek 4 +1 5 +1 

 Term®szetismeret (Fºldrajz) 2   +2 

 Term®szetismeret (Biol·gia)  +2  +2 

 Informatika 2  2  

 Testnevel®s ®s sport 5  5  

 Oszt§lykºzºss®g-®p²tŖprogram 1  1  

 Szabadon tervezhetŖ  3  5 

  ¥SSZESEN 35  36  

 
 
 

Szakiskol§t v®gzettek kºz®piskol§ja (2015/16 - ) 

Esti munkarend 
   11. ®vf. 12. ®vf. 

 Magyar nyelv ®s irodalom 3 +1 3 +1 

 Idegen nyelv (angol, n®met) 3 +1 3 +1 

 Matematika 3 +1 3 +1 

 Tºrt®nelem, t§rsadalmi ®s §llampolg§ri ismeretek 3  3 +1 

 Term®szetismeret (Fºldrajz) 1   +1 

 Informatika 1  1  

 Szabadon tervezhetŖ  4  5 

  ¥SSZESEN 18  18  
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Szakiskola (2013/14 - ) 
 
 
 

 

   9. ®vf. 10. ®vf. 11. ®vf. 
 

 Magyar ï Kommunik§ci·  2     1        1  
 

 Idegen nyelv (angol, n®met)  2     2     2     
 

 Matematika  2   3  1        1  
 

T§rsadalomismeret (tºrt®nelem, t§rsadalmi ®s §llampol- 
g§ri ismeretek, gazdas§gfºldrajz) 

2 
    

1 
         

 

             
 

               
 

 Term®szetismeret  (biol·gia,  fizika, k®mia,  term®szet- 
3 

  
4 

           
 

 
fºldrajz) 

              
 

                 
 

 Testnevel®s ®s sport  3     3   2,5  3   2  
 

 Oszt§lykºzºss®g-®p²t®s (®letvitel, etika ï eg®szs®gtuda- 
1 

  
2 

 
1 

  
1,5 

 
1 

  
1,5 

 
 

 
toss§g, fenntarthat· fejlŖd®s,®letp§lya tervez®s) 

         
 

                
 

 Informatika          1     1  
 

 £letvitel ®s gyakorlat          1     1  
 

 Szabadon felhaszn§lhat· ·rakeret  3     2     3,5     
 

  ¥SSZESEN 18     11     9,5     
 

                 
 

 Szakmai elm®let ®s gyakorlat (kºtºtt ·r§k) 14,5     23     23     
 

 Szakmai elm®let ®s gyakorlat (szabadon felhaszn§lhat· 
2,5 

    
2 

    
2,5 

    
 

 
·rakeret) 

             
 

                 
 

  ¥SSZESEN 35     36     35     
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34 543 02 

ASZTALOS  
 

Szakmai 

ÒġÝÌÛÌÓÔõÕà-

modulok  

3ÈÕÛâÙÎàÈÒ 

2áÈÒÐÚÒÖÓÈÐɯÒõ×áõÚɯÒġáÐÚÔÌÙÌÛÐɯÖÒÛÈÛâÚÚÈÓ 

ƕɤƝȭɯõÝÍÖÓàÈÔ ƖɤƕƔȭɯõÝÍÖÓàÈÔ ƗɤƕƕȭɯõÝÍÖÓàÈÔ 

ÌÓÔõÓÌÛÐɯ

heti 

ĞÙÈÚáâÔ 

gyakorlati 

heti 

ĞÙÈÚáâÔ 

ġÎà 

ÌÓÔõÓÌÛÐɯ

heti 

ĞÙÈÚáâÔ 

gyakorlati 

heti 

ĞÙÈÚáâÔ 

ġÎà 

ÌÓÔõÓÌÛÐɯ

heti 

ĞÙÈÚáâÔ 

gyakorlati 

heti 

ĞÙÈÚáâÔ 

11500-12 

Munkahelyi 

ÌÎõÚáÚõÎɯõÚɯ

ÉÐáÛÖÕÚâÎ 

Munkahelyi 

ÌÎõÚáÚõÎɯõÚɯ

ÉÐáÛÖÕÚâÎ 

0,5+0,5  

 

  

 

  

11499-12 

%ÖÎÓÈÓÒÖáÛÈÛâÚɯ((ȭ 
%ÖÎÓÈÓÒÖáÛÈÛâÚɯ((ȭ     0,5  

11497-12 

%ÖÎÓÈÓÒÖáÛÈÛâÚɯ(ȭ 
%ÖÎÓÈÓÒÖáÛÈÛâÚɯ(ȭ     2  

11371-12 

BiztonsâÎÖÚɯ

ÔÜÕÒÈÝõÎáõÚ 

BiztoÕÚâÎos 

munkavõgáõs 

alapjai 

  1    

BiztoÕÚâÎos 

munkavõgáõs 

gyakorlata  

 1     

10224-12 

 ÓÈ×ÝÌÛĤɯÛġÔġÙÍÈɯ

ÔÌÎÔÜÕÒâÓâÚ 

%ÈÐ×ÈÙÐɯÚáÈÒÔÈÐɯõÚɯ

Îõ×ÐÚÔÌÙÌÛ 
2      

Faipari szakmai 

gyakorlat  
 7     

10225-12 

Asztalosipari 

Asztalosipari 

ÚáÌÙÌÓõÚÐɯÐÚÔÌÙÌÛÌÒ 
1      
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ÚáÌÙÌÓõÚ Asztalosipari 

ÚáÌÙÌÓõÚÐɯÎàÈÒÖÙÓÈÛ 
 2  2  2+1 

10226-12 

Asztalosipari 

ÛÌÙÔõÒÌÒɯÎàâÙÛâÚÈ 

Szerkezettan-

ÚáÈÒÙÈÑáɯõÚɯ

ÛÌÊÏÕÖÓĞÎÐÈ 

+1  4  4  

Asztalosipari 

szakmai gyakorlat  
   9+1  8,5+0,5 

10228-12 

&õ×ÒÌáÌÓõÚ 

&õ×ÒÌáÌÓõÚÐɯ

ismeretek 
  1  1  

&õ×ÒÌáÌÓõÚÐ 

gyakorlat  
   4+1  4+1 

10229-12 

&àâÙÛâÚÌÓĤÒõÚáąÛõÚÐɯ

feladatok 

Faipari szakrajz 1+1      

&àâÙÛâÚÌÓĤÒõÚáąÛõÚÐɯ

ismeretek 
  2  1  

xÚÚáÌÚɯĞÙÈ 4,5+2,5 10 8 15+2 8,5 14,5+2,5 

xÚÚáÌÚɯĞÙÈ 14,5+2,5=17 140 23+2=25 140 23+2,5=25,5 
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34 542 02 

"(/{*N29^3{ 

Szakmai 

ÒġÝÌÛÌÓÔõÕà-

modulok  

3ÈÕÛâÙÎàÈÒ 

2áÈÒÐÚÒÖÓÈÐɯÒõ×áõÚɯÒġáÐÚÔÌÙÌÛÐɯÖÒÛÈÛâÚÚÈÓ 

ƕɤƝȭɯõÝÍÖÓàÈÔ ƖɤƕƔȭɯõÝÍÖÓàÈÔ ƗɤƕƕȭɯõÝÍÖÓàÈÔ 

ÌÓÔõÓÌÛÐɯ

heti 

ĞÙÈÚáâÔ 

gyakorlati 

heti 

ĞÙÈÚáâÔ 

ġÎà 

ÌÓÔõÓÌÛÐɯ

heti 

ĞÙÈÚáâÔ 

gyakorlati  

heti 

ĞÙÈÚáâÔ 

ġÎà 

ÌÓÔõÓÌÛÐɯ

heti 

ĞÙÈÚáâÔ 

gyakorlati 

heti 

ĞÙÈÚáâÔ 

11500-12 

Munkahelyi 

ÌÎõÚáÚõÎɯõÚɯ

ÉÐáÛÖÕÚâÎ 

Munkahelyi 

ÌÎõÚáÚõÎɯõÚɯ

ÉÐáÛÖÕÚâÎ 

0,5+0,5  

 

  

 

  

11499-12 

%ÖÎÓÈÓÒÖáÛÈÛâÚɯ((ȭ 
%ÖÎÓÈÓÒÖáÛÈÛâÚɯ((ȭ     0,5  

11497-12 

%ÖÎÓÈÓÒÖáÛÈÛâÚɯ(ȭ 
FogÓÈÓÒÖáÛÈÛâÚɯ(ȭ     2  

10256-12 

!ĤÙÐ×ÈÙÐɯÈÕàÈÎÖÒɯ

ÑÌÓÓÌÔáĤÐȮɯÚáÈÉâÚɯõÚɯ

ÌÓĤÒõÚáąÛĤɯÔĽÝÌÓÌÛÌÒ 

!ĤÙÐ×ÈÙÐɯÈÕàÈÎ- õÚɯ

âÙÜÐÚÔÌÙÌÛ 
1  1  1  

2áÈÉâÚȮɯÌÓĤÒõÚáąÛõÚɯ

ÌÓÔõÓÌÛ 
2      

2áÈÉâÚȮɯÌÓĤÒõÚáąÛõÚɯ

gyakorlat  
 4     

10265-12 

"Ð×ĤÐ×ÈÙÐɯ

ÎàâÙÛÔâÕàÛÌÙÝÌáõÚ 

&àâÙÛÔâÕàÛÌÙÝÌáõÚ 1+1  2  1  

,ÐÕÛÈÒõÚáąÛõÚÐɯ

gyakorlat  
 1  2  2 

10264-12 

"Ð×ĤÍÌÓÚĤÙõÚá-

"Ð×Ĥ-ÍÌÓÚĤÙõÚáɯ

ÌÓĤÒõÚáąÛõÚÐɯ
1+1  1+0,5    
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ÈÓÒÈÛÙõÚáÌÒɯ

ÌÓĤÒõÚáąÛĤɯÔĽÝÌÓÌÛÌÐ 

ismeretek 

"Ð×ĤÍÌÓÚĤÙõÚá-

ÌÓĤÒõÚáąÛĤɯ

gyakorlat  

 1  4   

10263-12 

"Ð×ĤÍÌÓÚĤÙõÚáɯ

ġÚÚáÌâÓÓąÛâÚÈ 

"Ð×Ĥ-ÍÌÓÚĤÙõÚá- 

ÒõÚáąÛõÚÐɯÐÚÔÌÙÌÛÌÒ 
  3    

"Ð×ĤÍÌÓÚĤÙõÚá-

ÒõÚáąÛĤɯÎàÈÒÖÙÓÈÛ 
 1  9+1,5  4 

10262-12 

"Ð×ĤɯġÚÚáÌâÓÓąÛâÚÈ 

"Ð×ĤɯġÚÚáÌâÓÓąÛâÚÐɯ

ismeretek 
    2  

"Ð×ĤɯġÚÚáÌâÓÓąÛâÚÈɯ

gyakorlat  
 1  1  9+1,5 

10261-12 

"Ð×ĤɯÑÈÝąÛâÚÈ 

"Ð×ĤÑÈÝąÛâÚÐɯ

ismeretek 
    0,5  

"Ð×ĤɯÑÈÝąÛâÚÈɯ

gyakorlat  
 1    1 

xÚÚáÌÚɯĞÙÈ 8 9 7,5 17,5 7 17,5 

xÚÚáÌÚɯĞÙÈ 17 140 25 140 24,5 
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34 341 01 

$+ #u 

Szakmai 

ÒġÝÌÛÌÓÔõÕà-

modulok  

3ÈÕÛâÙÎàÈÒ 

2áÈÒÐÚÒÖÓÈÐɯÒõ×áõÚɯÒġáÐÚÔÌÙÌÛÐɯÖÒÛÈÛâÚÚÈÓ 

ƕɤƝȭɯõÝÍÖÓàÈÔ ƖɤƕƔȭɯõÝÍÖÓàÈÔ ƗɤƕƕȭɯõÝfolyam  

ÌÓÔõÓÌÛÐɯ

heti 

ĞÙÈÚáâÔ 

gyakorlati 

heti 

ĞÙÈÚáâÔ 

ġÎà 

ÌÓÔõÓÌÛÐɯ

heti 

ĞÙÈÚáâÔ 

gyakorlati 

heti 

ĞÙÈÚáâÔ 

ġÎà 

ÌÓÔõÓÌÛÐɯ

heti 

ĞÙÈÚáâÔ 

gyakorlati 

heti 

ĞÙÈÚáâÔ 

11500-12 

Munkahelyi 

ÌÎõÚáÚõÎɯõÚɯ

ÉÐáÛÖÕÚâÎ 

Munkahelyi 

ÌÎõÚáÚõÎɯõÚɯ

ÉÐáÛÖÕÚâÎ 

0,5+0,5  

 

  

 

  

11499-12 

%ÖÎÓÈÓÒÖáÛÈÛâÚɯ((ȭ 
%ÖÎÓÈÓÒÖáÛÈÛâÚɯ((ȭ     0,5  

11497-12 

%ÖÎÓÈÓÒÖáÛÈÛâÚɯ(ȭ 
%ÖÎÓÈÓÒÖáÛÈÛâÚɯ(ȭ     2  

10025-12 

A kereskedelmi 

ÌÎàÚõÎɯ

ÔĽÒġËÛÌÛõÚÌ 

 ɯÔĽÒġËÛÌÛõÚɯ

ÚáÈÉâÓàÈÐ 
  +1,5  2  

 ɯÔĽÒġËÛÌÛõÚɯ

ÚáÈÉâÓàÈÐɯÎàÈÒÖÙÓÈÛ 
     2,5+0,5 

11507-12 Az 

âÙÜÍÖÙÎÈÓÖÔɯ

ÓÌÉÖÕàÖÓąÛâÚÈ 

:ÙÜÍÖÙÎÈÓÖÔ 2  1  1  

:ÙÜÍÖÙÎÈÓÖÔɯ

gyakorlata  
   4   

10027-12 A 

ÙÜÏâáÈÛÐɯÊÐÒÒÌÒɯõÚɯ

a vegyes 

iparcikkek 

ÍÖÙÎÈÓÔÈáâÚÈ 

:ÙÜÍÖÙÎÈÓÔÈáâÚ 1  1    

:ÙÜÍÖÙÎÈÓÔÈáâÚɯ

gyakorlata I.  
 2  4  5+2 
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10028-12  

 áɯõÓÌÓÔÐÚáÌÙÌÒȮɯ

ÝÌÎàÐɯâÙÜÒɯõÚɯ

ÎàĞÎàÕġÝõÕàÌÒɯ

ÍÖÙÎÈÓÔÈáâÚÈ 

:ÙÜÍÖÙÎÈÓÔÈáâÚɯ((ȭ 2  1  1  

:ÙÜÍÖÙÎÈÓÔÈáâÚɯ

gyakorlata II.  
 2,5+1  6+0,5  4 

NÙÛõÒÌÚąÛõÚɯÐËÌÎÌÕɯ

nyelven I.  
  1  1  

10029-12 A 

ÔĽÚáÈÒÐɯÊÐÒÒÌÒɯ

ÍÖÙÎÈÓÔÈáâÚÈ 

:ÙÜÍÖÙÎÈÓÔÈáâÚɯ(((ȭ 2  1    

:ÙÜÍÖÙÎÈÓÔÈáâÚɯ

gyakorlata III . 
 2,5+1  3  3 

NÙÛõÒÌÚąÛõÚɯÐËÌÎÌÕɯ

nyelven II.  
  1  1  

xÚÚáÌÚɯĞÙÈ 7,5 +0,5 7 +2 6+1,5 17+0,5 8,5 14,5 +2,5 

xÚÚáÌÚɯĞÙÈ 14,5+2,5 140 23+2 140 23+2,5 

 

 

34 521 03 

&N/(ɯ%.1&:"2.+u 

Szakmai 

ÒġÝÌÛÌÓÔõÕà-

modulok  

3ÈÕÛâÙÎàÈÒ 

2áÈÒÐÚÒÖÓÈÐɯÒõ×áõÚɯÒġáÐÚÔÌÙÌÛÐɯÖÒÛÈÛâÚÚÈÓ 

ƕɤƝȭɯõÝÍÖÓàÈÔ ƖɤƕƔȭɯõÝÍÖÓàÈÔ ƗɤƕƕȭɯõÝÍÖÓàÈÔ 

ÌÓÔõÓÌÛÐɯ

heti 

ĞÙÈÚáâÔ 

gyakorlati 

heti 

ĞÙÈÚáâÔ 

ġÎà 

ÌÓÔõÓÌÛÐɯ

heti 

ĞÙÈÚáâÔ 

gyakorlati 

heti 

ĞÙÈÚáâÔ 

ġÎà 

ÌÓÔõÓÌÛÐɯ

heti 

ĞÙÈÚáâÔ 

gyakorlati 

heti 

ĞÙÈÚáâÔ 

11500-12 

Munkahelyi 

ÌÎõÚáÚõÎɯõÚɯ

biztonÚâÎ 

Munkahelyi 

ÌÎõÚáÚõÎɯõÚɯ

ÉÐáÛÖÕÚâÎ 

0,5+0,5  

 

  

 

  

11499-12 

%ÖÎÓÈÓÒÖáÛÈÛâÚɯ((ȭ 
%ÖÎÓÈÓÒÖáÛÈÛâÚɯ((ȭ     0,5  
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11497-12 

%ÖÎÓÈÓÒÖáÛÈÛâÚɯ(ȭ 
%ÖÎÓÈÓÒÖáÛÈÛâÚɯ(ȭ     2  

10163-12 

&õ×õÚáÌÛÐɯ

ÔÜÕÒÈÉÐáÛÖÕÚâÎɯ

õÚɯÒġÙÕàÌáÌÛ-

ÝõËÌÓÌÔ 

,ÜÕÒÈÝõËÌÓÌÔ 1-0,5      

$ÓÚĤÚÌÎõÓàÕàĶÑÛâÚɯ

gyakorlata  
 1     

10162-12 

&õ×õÚáÌÛÐɯ

ÈÓÈ×ÖáĞɯÍÌÓÈËÈÛÖÒ 

&õ×õÚáÌÛÐɯ

ÈÓÈ×ÖáĞɯÍÌÓÈËÈÛÖÒ 
2+1,5      

&õ×õÚáÌÛÐɯ

ÈÓÈ×ÖáĞɯÍÌÓÈËÈÛÖÒɯ

gyakorlata  

 4     

10173-12 

 ÕàÈÎÝÐáÚÎâÓÈÛÖÒɯ

õÚɯÎÌÖÔÌÛÙÐÈÐɯ

ÔõÙõÚÌÒ 

Szakmai 

ÈÕàÈÎÐÚÔÌÙÌÛɯõÚɯ

ÈÕàÈÎÝÐáÚÎâÓÈÛ 

1+1  2    

 ÕàÈÎÝÐáÚÎâÓÈÛɯ

õÚɯÎõ×õÚáÌÛÐɯ

ÔõÙõÚÌÒɯ

gyakorlata  

 5     

10174-12 

$ÚáÛÌÙÎâÓàÖÚɯ

feladatok 

$ÚáÛÌÙÎâÓâÚ   2  3  

$ÚáÛÌÙÎâÓâÚɯ

gyakorlata  
   7+1  4+1,5 

10176-12 ,ÈÙĞÚɯ

feladatok 

,ÈÙâÚ   3    

,ÈÙâÚɯÎàÈÒÖÙÓÈÛÈ    5+1  5+1 
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10175-12 

*ġÚáġÙĽÚɯ

feladatok 

*ġÚáġÙĹÓõÚ   2  2,5  

*ġÚáġÙĹÓõÚɯ

gyakorlata  
   2  6 

xÚÚáÌÚɯĞÙÈ 4,5+2,5 10 9 14+2 8 15+2,5 

xÚÚáÌÚɯĞÙÈ 14,5 +17 140 23 +25 140 23 +25,5 
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34 582 08 

*{,¶5$2ɯN2ɯ'(#$&!41*.+u 

Szakmai 

ÒġÝÌÛÌÓÔõÕà-

modulok  

3ÈÕÛâÙÎàÈÒ 

2áÈÒÐÚÒÖÓÈÐɯÒõ×áõÚɯÒġáÐÚÔÌÙÌÛÐ ÖÒÛÈÛâÚÚÈÓ 

ƕɤƝȭɯõÝÍÖÓàÈÔ ƖɤƕƔȭɯõÝÍÖÓàÈÔ ƗɤƕƕȭɯõÝÍÖÓàÈÔ 

ÌÓÔõÓÌÛÐɯ

heti 

ĞÙÈÚáâÔ 

gyakorlati 

heti 

ĞÙÈÚáâÔ 

ġÎà 

ÌÓÔõÓÌÛÐɯ

heti 

ĞÙÈÚáâÔ 

gyakorlati 

heti 

ĞÙÈÚáâÔ 

ġÎà 

ÌÓÔõÓÌÛÐɯ

heti 

ĞÙÈÚáâÔ 

gyakorlati 

heti 

ĞÙÈÚáâÔ 

11500-12 

Munkahelyi 

ÌÎõÚáÚõÎɯõÚɯ

ÉÐáÛÖÕÚâÎ 

Munka helyi 

ÌÎõÚáÚõÎɯõÚɯ

ÉÐáÛÖÕÚâÎ 

0,5+0,5  

140 

  

140 

  

11499-12 

%ÖÎÓÈÓÒÖáÛÈÛâÚɯ((ȭ 

%ÖÎÓÈÓÒÖáÛÈÛâÚɯ

II.  
  

 
 0,5  

11497-12 

%ÖÎÓÈÓÒÖáÛÈÛâÚɯ(ȭ 
%ÖÎÓÈÓÒÖáÛÈÛâÚɯ(ȭ   

 
 2  

10101-12 

N×ąÛĤÐ×ÈÙÐɯÒġáġÚɯ

ÛÌÝõÒÌÕàÚõÎ 

N×ąÛĤÐ×ÈÙÐɯ

alapismeretek 
1+1  2  0,5  

N×ąÛĤÐ×ÈÙÐɯ

alapismeretek 

gyakorlat  

 1     

10275-12 

%ÈÓÈáâÚȮɯÝÈÒÖÓâÚ 

%ÈÓÈáâÚȮɯÝÈÒÖÓâÚ 2  1  1  

%ÈÓÈáâÚȮɯÝÈÒÖÓâÚɯ

gyakorlat  
 6  3+2   

10274-12 

!ÌÛÖÕɯõÚɯÝÈÚÉÌÛÖÕɯ

szerkezetek 

!ÌÛÖÕɯõÚɯ

vasbeton 

szerkezetek 

1+1  2  1  

!ÌÛÖÕɯõÚɯ

vasbeton 

szerkezetek 

gyakorlat  

 3  5   
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10277-12 

2áÐÎÌÛÌÓõÚÌÒ 

5ąá-ȮɯÏĤɯõÚɯ

ÏÈÕÎÚáÐÎÌÛÌÓõÚ 
  2    

2áÐÎÌÛÌÓõÚÌÒɯ

gyakorlat  
   4 

 

  

10276-12 

'ÐËÌÎÉÜÙÒÖÓâÚÐɯ

feladatok 

'ÐËÌÎÉÜÙÒÖÓâÚÐɯ

feladatok 
  

 

2  2  

'ÐËÌÎÉÜÙÒÖÓâÚÐɯ

feladatok 

gyakorlat  

   2  10+1,5 

10278-12 

5ÌÎàÌÚɯÒĤÔĽÝÌÚɯ

feladatok 

Vegyes 

ÒĤÔĽÝÌÚɯ

feladatok 

    1  

Vegyes 

ÒĤÔĽÝÌÚɯ

feladatok 

gyakorlat  

     5+1 

xÚÚáÌÚɯĞÙÈ 4,5+2,5 10 9 14 +2 8 15+2,5 

xÚÚáÌÚɯĞÙÈ 14,5+2,5=17 140 23+2=25 140 23+2,5=25,5 

 



64 

 

 

34 811 03 

/(-"N1 

Szakmai 

ÒġÝÌÛÌÓÔõÕà-

modulok  

3ÈÕÛâÙÎàÈÒ 

2áÈÒÐÚÒÖÓÈÐɯÒõ×áõÚɯÒġáÐÚÔÌÙÌÛÐɯÖÒÛÈÛâÚÚÈÓ 

ƕɤƝȭɯõÝÍÖÓàÈÔ ƖɤƕƔȭɯõÝÍÖÓàÈÔ ƗɤƕƕȭɯõÝÍÖÓàÈÔ 

ÌÓÔõÓÌÛÐɯ

heti 

ĞÙÈÚáâÔ 

gyakorlati 

heti 

ĞÙÈÚáâÔ 

ġÎà 

ÌÓÔõÓÌÛÐɯ

heti 

ĞÙÈÚáâÔ 

gyakorlati 

heti 

ĞÙÈÚáâÔ 

ġÎà 

ÌÓÔõÓÌÛÐɯ

heti 

ĞÙÈÚáâÔ 

gyakorlati 

heti 

ĞÙÈÚáâÔ 

11500-12 

Munkahelyi 

ÌÎõÚáÚõÎɯõÚɯ

ÉÐáÛÖÕÚâÎ 

Munkahelyi 

ÌÎõÚáÚõÎɯõÚɯ

ÉÐáÛÖÕÚâÎ 

0,5+0,5  

 

  

 

  

11499-12 

%ÖÎÓÈÓÒÖáÛÈÛâÚɯ((ȭ 
%ÖÎÓÈÓÒÖáÛÈÛâÚɯ((ȭ     0,5  

11497-12 

%ÖÎÓÈÓÒÖáÛÈÛâÚɯ(ȭ 
%ÖÎÓÈÓÒÖáÛÈÛâÚɯ(ȭ     2  

10045-12 

&ÈáËâÓÒÖËâÚ 

5ÌÕËõÎÓâÛĞɯ

ÎÈáËâÓÒÖËâÚ 
1  0,5+0,5  0,5  

Szakmai 

ÚáâÔąÛâÚÖÒ 
1  1+0,5  0,5  

10044-12 

NÓÌÓÔÐÚáÌÙȮɯ

ÍÖÎàÈÚáÛĞÝõËÌÓÌÔ 

:ÓÛÈÓâÕÖÚɯ

õÓÌÓÔÐÚáÌÙ-

ismeretek, 

ÍÖÎàÈÚáÛĞÝõËÌÓÌÔ 

1      

NÓÌÓÔÐÚáÌÙÌÒɯ

csoportjai 
1  1+0,5  1  
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10046-12 

Szakmai idegen 

nyelv  

Szakmai idegen 

nyelv  
1  1    

10047-12 

%ÌÓÚáÖÓÎâÓâÚɯÈÓÈ×ÑÈÐ 

%ÌÓÚáÖÓÎâÓâÚɯ

alapjai 
4      

%ÌÓÚáÖÓÎâÓâÚɯ

alapjai gyakorlat  
 5+2    +2,5 

10074-12 

%ÌÓÚáÖÓÎâÓâÚ 

%ÌÓÚáÖÓÎâÓâÚ   2+0,5  1  

%ÌÓÚáÖÓÎâÓâÚɯ

gyakorlat  
      

%ÌÓÚáÖÓÎâÓâÚɯ

ĹáÌÔÐɯÎàÈÒÖÙÓÈÛ 
   17,5  17,5 

xÚÚáÌÚɯĞÙÈ 9,5+0,5 5+2 5,5+2 17,5 5,5 17,5+2,5 

xÚÚáÌÚɯĞÙÈ 14,5+2,5 140 23+2 140 23+2,5 
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Szakgimn§zium 

 
Eg®szs®g¿gy  

Tant§rgyak 9. ®vf. 10. ®vf. 11. ®vf. 12. ®vf. 

9-12. 

·rasz§m 

ºsszesen 

13. 

®vf. 

13. ®vf. 

·rasz§

m 

ºsszese

n 

Magyar nyelv ®s irodalom 4 4 4 4 556  -  - 

Idegen nyelv 4 4 4 4 556 4 124 

Matematika 3 3 3+1 3+1 417  -  - 

Tºrt®nelem 2 2 3 3+1 345  -  - 

Etika - - - 1 31  -  - 

Informatika 2 2 - -+1 144  -  - 

MŤv®szetek - - 1 - 36  -  - 

Testnevel®s 5 5 5 5 695  -  - 

Oszt§lyfŖnºki 1 1 1 1 139  -  - 

KºtelezŖ komplex 

term®szettudom§nyos 

tant§rgy 

3 - - - 108 - - 

Ćgazathoz kapcsol·d· 

tant§rgy: Biol·gia 
- 2 2 2 206  -  - 

KºtelezŖen v§laszthat· 

tant§rgy: £retts®gi 

tant§rgy, vagy Idegen 

nyelv, vagy K®mia*, vagy 

Informatika, vagy Szakmai 

tant§rgy**  

- - 2 2 134  -  - 

P®nz¿gyi ®s v§llalkoz·i 

ismeretek 
- 1 - - 36  -  - 

£retts®gire ®p¿lŖ (fŖ) 

szakk®pes²t®s 
8 8 7 7 

(1045+453)  

1498 

31 961 

£retts®gi vizsga keret®ben 

megszerezhetŖ 

szakk®pes²t®s 

3 4 3 3  -  - 

Rendelkez®sre §ll· 

·rakeret/h®t 
35 36 35 35  35  

Tan²t§si hetek sz§ma 36 36 36 31 
 

31  

£ves ºsszes ·rasz§m 1260 1296 1260 1085 4901 1085 1085 
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Szakgimn§zium 

 

Kereskedelem XXVI. 

Tant§rgyak 9. ®vf. 10. ®vf. 11. ®vf. 12. ®vf. 

9-12. 

·rasz§m 

ºsszesen 

13. ®vf. 

13. ®vf. 

·rasz§m 

ºsszesen 

Magyar nyelv ®s irodalom 4 4 4 4 556 - - 

Idegen nyelv 4 4 4 4 556 4 124 

Matematika 3 3 3+1 3+1 417 - - 

Tºrt®nelem 2 2 3 3+1 345 - - 

Etika  - -   - 1 31 - - 

Informatika 2 2 -+1 - 144 - - 

MŤv®szetek  -  - 1 -  36 - - 

Testnevel®s 5 5 5 5 695 - - 

Oszt§lyfŖnºki 1 1 1 1 139 - - 

KºtelezŖ komplex 

term®szettudom§nyos 

tant§rgy 

3 - - - 108 - - 

Ćgazathoz kapcsol·d· 

tant§rgy: Fºldrajz 
- 2 2 2 206 - - 

KºtelezŖen v§laszthat· 

tant§rgy: £retts®gi tant§rgy, 

vagy Idegen nyelv, vagy 

Fizika*, vagy Informatika, 

vagy Szakmai tant§rgy**  

 - - 2 2 134 - - 

P®nz¿gyi ®s v§llalkoz·i 

ismeretek 
- 1 - - 36 - - 

£retts®gire ®p¿lŖ (fŖ) 

szakk®pes²t®s 
8 8 7 7 

(1045+453) 

1498 

31 961 

£retts®gi vizsga keret®ben 

megszerezhetŖ 

szakk®pes²t®s 

3 4 3 3 - - 

Rendelkez®sre §ll· 

·rakeret/h®t 
35 36 35 35   35  

Tan²t§si hetek sz§ma 36 36 36 31   31  

£ves ºsszes ·rasz§m 1260 1296 1260 1085 4901 1085 1085 
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Szakkºz®piskola 9-11. 
A kºzismereti k®pz®s heti ·rasz§mai 
 

A kºzismereti ®s szakmai ·r§k ar§nya 

 

Ter¿letek 9. ®vfolyam 10. ®vfolyam 11. ®vfolyam 

Kºzismeret Kºtºtt ·r§k 15 ·ra 9 ·ra 6 ·ra 

Szabadon 

felhaszn§lhat· ·rakeret 
3 ·ra 2 ·ra 3,5 ·ra 

¥sszesen 18 ·ra 11 ·ra 9,5 ·ra 

Szakmai 

elm®let ®s 

gyakorlat 

Kºtºtt ·r§k 14,5 ·ra 23 ·ra 23 ·ra 

Szabadon 

felhaszn§lhat· ·rakeret 
2,5 ·ra 2 ·ra 2,5 ·ra 

¥sszesen 17 ·ra 25 ·ra 25,5 ·ra 

Heti ºsszes ·rasz§m 35 ·ra 36 ·ra 35 ·ra 

 

 

A kºzismereti ·r§k eloszl§sa 

 

Tant§rgyak 9. ®vfolyam 10. ®vfolyam 11. ®vfolyam 

Kommunik§ci· ï 

magyar nyelv ®s 

irodalom 

2 ·ra 1 ·ra ï 

Idegen nyelv 2 ·ra 2 ·ra 2 ·ra 

Matematika 2+1 ·ra 1 ·ra ï 

T§rsadalomismeret 2 ·ra 1 ·ra ï 

Term®szetismeret 3+1 ·ra ï ï 

Testnevel®s* 4 ·ra 5 ·ra 5 ·ra*** 

Oszt§lykºzºss®g-

®p²tŖ Program 
1 ·ra 1 ·ra 1 ·ra 

Szabad ·rakeret** 1 ·ra 0 ·ra 1,5 ·ra 

¥sszesen:  18 ·ra 11 ·ra 9,5 ·ra 

 
*  Az Nkt. ®rtelm®ben az iskol§knak az adott oszt§lyokban csak azokon a tan²t§si napokon kell megszervezni¿k a 

mindennapos oktat§st (legal§bb napi egy testnevel®s·ra keret®ben), amelyeken kºzismereti vagy szakmai 

elm®leti oktat§s is folyik. Ha ennek eredm®nyek®nt a heti ºt testnevel®s·ra nem teljes²thetŖ, a fennmarad· 

·r§k a szabad ·rakeret r®sz®v® v§lnak, ²gy annak felhaszn§l§s§r·l az int®zm®nyek dºnthetnek. 

  

**  A szabad ·rakeret felhaszn§l§s§r·l az iskola dºnt, ²gy p®ld§ul az informatika oktat§s§t is beemelheti a helyi 

tanterv®be (ehhez a kerettanterv k¿lºn informatika tant§rgyi kerettantervet is aj§nl).  

 

***  A szakkºz®piskola 11. ®vfolyam§n a szakgimn§zium sz§m§ra k®sz¿lt testnevel®s ®s sport kerettanterv 11ï12. 

®vfolyam§nak tartalm§b·l lehet v§lasztani a rendelkez®sre §ll· ·rasz§moknak megfelelŖen. (Ez nem ®rv®nyes 

a h§rom·r§sra tervezett testnevel®s ®s sport kerettantervre, amely m§r csak h§rom ®vfolyamra [9ï11.] k®sz¿lt.) 
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Szakiskola 
9/E 

 

 

K®pz®s szerkezete OKJ szerinti r®szszakk®pes²t®s oktat§s§hoz 
 elŖk®sz²tŖ 9/E 

®vfolyam 

heti ·rasz§m 

(36 h®t)  

9. ®vfolyam 

heti ·rasz§m 

(36 h®t) 

¥sszef¿ggŖ 

(ny§ri) gyakorlat 

(2 h®t) 

10. ®vfolyam 

heti ·rasz§m 

(35 h®t) 

Kºzismeret     

 Kºtºtt ·r§k 31,5 10,5 - 11,5 

Szabadon 

felhaszn§lhat· ·rakeret 
3,5 1,5 - 1,5 

¥sszesen 35 12 - 13 

Szakmai elm®let ®s 

gyakorlat 
    

 Kºtºtt ·r§k - 21 70 21 

Szabadon 

felhaszn§lhat· ·rakeret 
- 2 - 2 

¥sszesen - 23 70 23 

MŤvelts®gter¿let Tant§rgy Heti ·rasz§m £ves ·rasz§m 

Magyar nyelv ®s irodalom Magyar nyelv ®s 

irodalom 

5+1 180+36 

Idegen nyelv Idegen nyelv 2 72 

Matematika Matematika 5+1 180+36 

Ember ®s t§rsadalom Erkºlcstan 1 36 

Ćllampolg§ri ismeretek 1 36 

Ember a term®szetben Term®szetismeret 2,5+1,5 90+54 

MŤv®szetek MŤszaki rajz, vizu§lis 

nevel®s 

2 72 

Informatika  Informatika 2 72 

£letvitel ®s gyakorlati 

ismeretek 

P§lyaorient§ci· 1 36 

Szakmai alapoz· 

ismeretek 

4 144 

Testnevel®s ®s sport Testnevel®s ®s sport 5 180 

Oszt§lyfŖnºki ·ra 1 36 

¥sszesen  31,5 1134 

Szabadon tervezhetŖ  3,5 126 

Mindºsszesen  35 1260 
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Mindºsszesen 

(teljes k®pz®s ideje) 

heti: 

35 

heti: 

35 
- 

heti: 

36 

 
(A r®szszakk®pes²t®s oktat§s§ra ford²that· idŖ ºsszesen: 1703 ·ra ny§ri ºsszef¿ggŖ szakmai gyakorlattal ®s a 

szakmai szabad s§vval egy¿tt) 
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P£K 

Szakkºz®piskolai k®pz®s kºzismereti oktat§ssal 
Szakkºz®piskolai k®pz®s 

kºzismereti oktat§s n®lk¿l 

1/9. ®vfolyam 2/10. ®vfolyam 
3/11. 

®vfolyam 
1. ®vfolyam 2. ®vfolyam 

heti ·rasz§m 
ºgy 

heti ·rasz§m 
ºgy 

heti ·rasz§m heti ·rasz§m 
ºgy 

heti ·rasz§m 

e gy e gy e gy e gy e gy 

A fŖ szakk®pes²t®sre 

vonatkoz·an: 

¥sszesen 8,5+2,5 6 
140 

8+2 15 
140 

9+2,5 14 13,0 18,5 
160 

14 17,5 

¥sszesen 14,5+2,5 23,0+2 23,0+2,5 31,5 31,5 

11499-12 

Foglalkoztat§s II. 
Foglalkoztat§s II.             0,5   0,5         

11497-12 

Foglalkoztat§s I. 
Foglalkoztat§s I.             2   2         

11945-16 

S¿tŖipari alapismeretek 

S¿tŖipari technol·gia I. 3+0,5               3         

Szakmai g®pek I. 2+1,5               2         

Szakmai sz§m²t§sok I. 1,5+0,5               1         

Szakmai gyakorlat I.   6               6       

11837-16 

S¿tŖipari ismeretek 

S¿tŖipari technol·gia II.       3+0,5     2+1,5   1     5   

Szakmai g®pek II.       2+1,5     1+1   1,5     2   

Szakmai sz§m²t§sok II.       1     1         2   

Szakmai gyakorlat II.         12     10   12,5     10,5 

11919-16 

£lelmiszerelŖ§ll²t§si 

alapismeretek 

Mikrobiol·gia ®s higi®nia 1               1         

Munka- ®s kºrnyezetv®delem 1               1         

MinŖs®g-ellenŖrz®s gyakorlat         3               3 

Gazdas§gi ®s fogyaszt·v®delmi ismeretek       1     1         2   

MinŖs®gir§ny²t§s       1               1   

10942-16 

M®zeskal§cs k®sz²t®s 

M®zeskal§cs k®sz²t®s             1,5         2   

M®zeskal§cs k®sz²t®s gyakorlat               4         4 
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PINC£R 

Szakkºz®piskolai k®pz®s kºzismereti oktat§ssal 
Szakkºz®piskolai k®pz®s 

kºzismereti oktat§s n®lk¿l 

1/9. ®vfolyam 2/10. ®vfolyam 3/11. ®vfolyam 1. ®vfolyam 2. ®vfolyam 

heti ·rasz§m 
ºgy 

heti ·rasz§m 
ºgy 

heti ·rasz§m heti ·rasz§m 
ºgy 

heti ·rasz§m 

e gy e gy e gy e gy e gy 

A fŖ szakk®pes²t®sre 

vonatkoz·an: 

¥sszesen 9,5 5+2,0 
140 

5,5+2 17,5 
140 

5,5+2,5 17,5 9,5 22 
160 

11 20,5 

¥sszesen 14,5+2,0 23,0+2 23,0+2,5 31,5 31,5 

11499-12 

Foglalkoztat§s II. 
Foglalkoztat§s II.             0,5   0,5         

11497-12 

Foglalkoztat§s I. 
Foglalkoztat§s I.             2   2         

Gazd§lkod§si ismeretek Vend®gl§t· gazd§lkod§s 2     1+1     1   2     2   

11518-16 £lelmiszerismeret Ćltal§nos ®lelmiszerismeret 1,5     1     1   1,5     2   

11519-16 £lelmiszerbiztons§gi 

alapismeretek 

£lelmiszerbiztons§gr·l §ltal§ban 0,5                     0,5   

Vend®gl§t§s higi®n®je       0,5               0,5   

11523-16 Pinc®r szakmai 

idegen nyelv 
Pinc®r szakmai idegen nyelv 1     1               2   

11524-16 Felszolg§l§si alapok 
Felszolg§l§si alapok 4,5           +2,5    3,5     1   

Felszolg§l§si alapok gyakorlat   5+2,0               4,5       

11525-16 Felszolg§l· szakmai 

ismeretek 

Felszolg§l§s       2+1     1         3   

Felszolg§l§s ¿zemi gyakorlat         17,5     17,5   17,5     20,5 
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ELADč 

{ȊŀƪƪǀȊŞǇƛǎƪƻƭŀƛ ƪŞǇȊŞǎ ƪǀȊƛǎƳŜǊŜǘƛ ƻƪǘŀǘłǎǎŀƭ 
{ȊŀƪƪǀȊŞǇƛǎƪƻƭŀƛ ƪŞǇȊŞǎ 
ƪǀȊƛǎƳŜǊŜǘƛ ƻƪǘŀǘłǎ ƴŞƭƪǸƭ 

1/9. ®vfolyam 2/10. ®vfolyam 3/11. ®vfolyam 1. ®vfolyam 2. ®vfolyam 

heti ·rasz§m 
ºgy 

heti ·rasz§m 
ºgy 

heti ·rasz§m 
heti 

·rasz§m ºgy 
heti ·rasz§m 

e gy e gy e gy e gy e gy 

A fŖ szakk®pes²t®sre 

vonatkoz·an: 

¥sszesen 6,5+2,5 8 
140 

7+0,5 16+1,5 
140 

7,5+0,5 15,5+2 11,0 20,5 
160 

11 20,5 

¥sszesen 14,5+2,5 23,0+2,0 23,0+2,5 31,5 31,5 

11499-12 

Foglalkoztat§s II. 
Foglalkoztat§s II.             0,5   0,5         

11497-12 

Foglalkoztat§s I. 
Foglalkoztat§s I.             2   2         

11992-16 

 Kereskedelmi ismeretek 

Kereskedelmi ismeretek 3+1     2     1+0,5   3,5     3,5   

Kereskedelmi gyakorlat   6     15+1,5     13,5+2   17,5     17,5 

10027-16 

 A ruh§zati cikkek ®s a vegyes 

iparcikkek forgalmaz§sa 

Ruh§zati ®s vegyes iparcikk 

§ruismeret 
2                     2   

10028-16  

Az ®lelmiszerek ®s vegyi §ruk 

forgalmaz§sa 
£lelmiszer- ®s vegyi §ruismeret 1+1     2+0,5     1,5   2     2,5   

10029-16 

A mŤszaki cikkek 

forgalmaz§sa 
MŤszakicikk §ruismeret       2,5     1,5   2     2   

11691-16 

Elad§stan 

Elad§stan 0,5+0,5     0,5     1   1     1   

Elad§si gyakorlat   2     1     2   3     3 
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34 543 02 

ASZTALOS  
 

Szakmai 

ÒġÝÌÛÌÓÔõÕà-

modulok  

3ÈÕÛâÙÎàÈÒ 

2áÈÒÐÚÒÖÓÈÐɯÒõ×áõÚɯÒġáÐÚÔÌÙÌÛÐɯÖÒÛÈÛâÚÚÈÓ 

ƕɤƝȭɯõÝÍÖÓàÈÔ ƖɤƕƔȭɯõÝÍÖÓàÈÔ ƗɤƕƕȭɯõÝÍÖÓàÈÔ 

ÌÓÔõÓÌti 

heti 

ĞÙÈÚáâÔ 

gyakorlati 

heti 

ĞÙÈÚáâÔ 

ġÎà 

ÌÓÔõÓÌÛÐɯ

heti 

ĞÙÈÚáâÔ 

gyakorlati 

heti 

ĞÙÈÚáâÔ 

ġÎà 

ÌÓÔõÓÌÛÐɯ

heti 

ĞÙÈÚáâÔ 

gyakorlati 

heti 

ĞÙÈÚáâÔ 

11500-12 

Munkahelyi 

ÌÎõÚáÚõÎɯõÚɯ

ÉÐáÛÖÕÚâÎ 

Munkahelyi 

ÌÎõÚáÚõÎɯõÚɯ

ÉÐáÛÖÕÚâÎ 

0,5+0,5  

 

  

 

  

11499-12 

FoglÈÓÒÖáÛÈÛâÚɯ((ȭ 
%ÖÎÓÈÓÒÖáÛÈÛâÚɯ((ȭ     0,5  

11497-12 

%ÖÎÓÈÓÒÖáÛÈÛâÚɯ(ȭ 
%ÖÎÓÈÓÒÖáÛÈÛâÚɯ(ȭ     2  

11371-12 

!ÐáÛÖÕÚâÎÖÚɯ

ÔÜÕÒÈÝõÎáõÚ 

BiztoÕÚâÎos 

munkavõgáõs 

alapjai 

  1    

BiztoÕÚâÎos 

munkavõgáõs 

gyakorlata  

 1     

10224-12 

 ÓÈ×ÝÌÛĤɯÛġÔġÙÍÈɯ

ÔÌÎÔÜÕÒâÓâÚ 

%ÈÐ×ÈÙÐɯÚáÈÒÔÈÐɯõÚɯ

Îõ×ÐÚÔÌÙÌÛ 
2      

Faipari szakmai 

gyakorlat  
 7     

10225-12 

Asztalosipari 

Asztalosipari 

ÚáÌÙÌÓõÚÐɯÐÚÔÌÙÌÛÌÒ 
1      
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ÚáÌÙÌÓõÚ Asztalosipari 

ÚáÌÙÌÓõÚÐɯÎàÈÒÖÙÓÈÛ 
 2  2  2+1 

10226-12 

Asztalosipari 

ÛÌÙÔõÒÌÒɯÎàâÙÛâÚÈ 

Szerkezettan-

ÚáÈÒÙÈÑáɯõÚɯ

ÛÌÊÏÕÖÓĞÎÐÈ 

+1  4  4  

Asztalosipari 

szakmai gyakorlat  
   9+1  8,5+0,5 

10228-12 

&õ×ÒÌáÌÓõÚ 

&õ×ÒÌáÌÓõÚÐɯ

ismeretek 
  1  1  

&õ×ÒÌáÌÓõÚÐ 

gyakorlat  
   4+1  4+1 

10229-12 

&àâÙÛâÚÌÓĤÒõÚáąÛõÚÐɯ

feladatok 

Faipari szakrajz 1+1      

&àâÙÛâÚÌÓĤÒõÚáąÛõÚÐɯ

ismeretek 
  2  1  

xÚÚáÌÚɯĞÙÈ 4,5+2,5 10 8 15+2 8,5 14,5+2,5 

xÚÚáÌÚɯĞÙÈ 14,5+2,5=17 140 23+2=25 140 23+2,5=25,5 
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34 542 02 

"(/{*N29^3{ 

Szakmai 

ÒġÝÌÛÌÓÔõÕà-

modulok  

3ÈÕÛâÙÎàÈÒ 

2áÈÒÐÚÒÖÓÈÐɯÒõ×áõÚɯÒġáÐÚÔÌÙÌÛÐɯÖÒÛÈÛâÚÚÈÓ 

ƕɤƝȭɯõÝÍÖÓàÈm ƖɤƕƔȭɯõÝÍÖÓàÈÔ ƗɤƕƕȭɯõÝÍÖÓàÈÔ 

ÌÓÔõÓÌÛÐɯ

heti 

ĞÙÈÚáâÔ 

gyakorlati 

heti 

ĞÙÈÚáâÔ 

ġÎà 

ÌÓÔõÓÌÛÐɯ

heti 

ĞÙÈÚáâÔ 

gyakorlati 

heti 

ĞÙÈÚáâÔ 

ġÎà 

ÌÓÔõÓÌÛÐɯ

heti 

ĞÙÈÚáâÔ 

gyakorlati 

heti 

ĞÙÈÚáâÔ 

11500-12 

Munkahelyi 

ÌÎõÚáÚõÎɯõÚɯ

ÉÐáÛÖÕÚâÎ 

Munkahelyi 

ÌÎõÚáÚõÎɯõs 

ÉÐáÛÖÕÚâÎ 

0,5+0,5  

 

  

 

  

11499-12 

%ÖÎÓÈÓÒÖáÛÈÛâÚɯ((ȭ 
%ÖÎÓÈÓÒÖáÛÈÛâÚɯ((ȭ     0,5  

11497-12 

%ÖÎÓÈÓÒÖáÛÈÛâÚɯ(ȭ 
%ÖÎÓÈÓÒÖáÛÈÛâÚɯ(ȭ     2  

10256-12 

!ĤÙÐ×ÈÙÐɯÈÕàÈÎÖÒɯ

ÑÌÓÓÌÔáĤÐȮɯÚáÈÉâÚɯõÚɯ

ÌÓĤÒõÚáąÛĤɯÔĽÝÌÓÌÛÌÒ 

!ĤÙÐ×ÈÙÐɯÈÕàÈÎ- õÚɯ

âÙÜÐÚÔÌÙÌÛ 
1  1  1  

SzaÉâÚȮɯÌÓĤÒõÚáąÛõÚɯ

ÌÓÔõÓÌÛ 
2      

2áÈÉâÚȮɯÌÓĤÒõÚáąÛõÚɯ

gyakorlat  
 4     

10265-12 

"Ð×ĤÐ×ÈÙÐɯ

ÎàâÙÛÔâÕàÛÌÙÝÌáõÚ 

&àâÙÛÔâÕàÛÌÙÝÌáõÚ 1+1  2  1  

,ÐÕÛÈÒõÚáąÛõÚÐɯ

gyakorlat  
 1  2  2 

10264-12 

"Ð×ĤÍÌÓÚĤÙõÚá-

"Ð×Ĥ-ÍÌÓÚĤÙõÚáɯ

elĤÒõÚáąÛõÚÐɯ
1+1  1+0,5    
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ÈÓÒÈÛÙõÚáÌÒɯ

ÌÓĤÒõÚáąÛĤɯÔĽÝÌÓÌÛÌÐ 

ismeretek 

"Ð×ĤÍÌÓÚĤÙõÚá-

ÌÓĤÒõÚáąÛĤɯ

gyakorlat  

 1  4   

10263-12 

"Ð×ĤÍÌÓÚĤÙõÚáɯ

ġÚÚáÌâÓÓąÛâÚÈ 

"Ð×Ĥ-ÍÌÓÚĤÙõÚá- 

ÒõÚáąÛõÚÐɯÐÚÔÌÙÌÛÌÒ 
  3    

"Ð×ĤÍÌÓÚĤÙõÚá-

ÒõÚáąÛĤɯÎàÈÒÖÙÓÈÛ 
 1  9+1,5  4 

10262-12 

"Ð×ĤɯġÚÚáÌâÓÓąÛâÚÈ 

"Ð×ĤɯġÚÚáÌâÓÓąÛâÚÐɯ

ismeretek 
    2  

"Ð×ĤɯġÚÚáÌâÓÓąÛâÚÈɯ

gyakorlat  
 1  1  9+1,5 

10261-12 

"Ð×ĤɯÑÈÝąÛâÚÈ 

"Ð×ĤÑÈÝąÛâÚÐɯ

ismeretek 
    0,5  

"Ð×ĤɯÑÈÝąÛâÚÈɯ

gyakorlat  
 1    1 

xÚÚáÌÚɯĞÙÈ 8 9 7,5 17,5 7 17,5 

xÚÚáÌÚɯĞÙÈ 17 140 25 140 24,5 
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10028-12  

 áɯõÓÌÓÔÐÚzerek, 

ÝÌÎàÐɯâÙÜÒɯõÚɯ

ÎàĞÎàÕġÝõÕàÌÒɯ

ÍÖÙÎÈÓÔÈáâÚÈ 

:ÙÜÍÖÙÎÈÓÔÈáâÚɯ((ȭ 2  

 

1  

 

1  

:ÙÜÍÖÙÎÈÓÔÈáâÚɯ

gyakorlata II.  
 2,5+1  6+0,5  4 

NÙÛõÒÌÚąÛõÚɯÐËÌÎÌÕɯ

nyelven I.  
  1  1  

10029-12 A 

ÔĽÚáÈÒÐɯÊÐÒÒÌÒɯ

ÍÖÙÎÈÓÔÈáâÚÈ 

:ÙÜÍÖÙÎÈÓÔÈáâÚɯ(((ȭ 2  1    

:ÙÜÍÖÙÎÈÓÔÈáâs 

gyakorlata III.  
 2,5+1  3  3 

NÙÛõÒÌÚąÛõÚɯÐËÌÎÌÕɯ

nyelven II.  
  1  1  

xÚÚáÌÚɯĞÙÈ 7,5 +0,5 7 +2 6+1,5 17+0,5 8,5 14,5 +2,5 

xÚÚáÌÚɯĞÙÈ 14,5+2,5 140 23+2 140 23+2,5 
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34 521 03 

&N/(ɯ%.1&:"2.+u 

Szakmai 

ÒġÝÌÛÌÓÔõÕà-

modulok  

3ÈÕÛâÙÎàÈÒ 

2áÈÒÐÚÒÖÓÈÐɯÒõ×áõÚɯÒġáÐÚÔÌÙÌÛÐɯÖÒÛÈÛâÚÚÈÓ 

ƕɤƝȭɯõÝÍÖÓàÈÔ ƖɤƕƔȭɯõÝÍÖÓàÈÔ ƗɤƕƕȭɯõÝÍÖÓàÈÔ 

ÌÓÔõÓÌÛÐɯ

heti 

ĞÙÈÚáâÔ 

gyakorlati 

heti 

ĞÙÈÚáâÔ 

ġÎà 

ÌÓÔõÓÌÛÐɯ

heti 

ĞÙÈÚáâÔ 

gyakorlati 

heti 

ĞÙÈÚáâÔ 

ġÎà 

ÌÓÔõÓÌÛÐɯ

heti 

ĞÙÈÚáâÔ 

gyakorlati 

heti 

ĞÙÈÚáâÔ 

11500-12 

Munkahelyi 

eÎõÚáÚõÎɯõÚɯ

ÉÐáÛÖÕÚâÎ 

Munkahelyi 

ÌÎõÚáÚõÎɯõÚɯ

ÉÐáÛÖÕÚâÎ 

0,5+0,5  

 

  

 

  

11499-12 

%ÖÎÓÈÓÒÖáÛÈÛâÚɯ((ȭ 
%ÖÎÓÈÓÒÖáÛÈÛâÚɯ((ȭ     0,5  

11497-12 

%ÖÎÓÈÓÒÖáÛÈÛâÚɯ(ȭ 
%ÖÎÓÈÓÒÖáÛÈÛâÚɯ(ȭ     2  

10163-12 

&õ×õÚáÌÛÐɯ

ÔÜÕÒÈÉÐáÛÖÕÚâÎɯ

õÚɯÒġÙÕàÌáÌÛ-

ÝõËÌÓÌÔ 

,ÜÕÒÈÝõËÌÓÌÔ 1-0,5      

$ÓÚĤÚÌÎõÓàÕàĶÑÛâÚɯ

gyakorlata  
 1     

10162-12 

&õ×õÚáÌÛÐɯ

ÈÓÈ×ÖáĞɯÍÌÓÈËÈÛÖÒ 

&õ×õÚáÌÛÐɯ

ÈÓÈ×ÖáĞɯÍÌÓÈËÈÛÖÒ 
2+1,5      

&õ×õÚáÌÛÐɯ

ÈÓÈ×ÖáĞɯÍÌÓÈËÈÛÖÒɯ

gyakorlata  

 4     
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10173-12 

 ÕàÈÎÝÐáÚÎâÓÈÛÖÒɯ

õÚɯÎÌÖÔÌÛÙÐÈÐɯ

ÔõÙõÚÌÒ 

Szakmai 

ÈÕàÈÎÐÚÔÌÙÌÛɯõÚɯ

anyagÝÐáÚÎâÓÈÛ 

1+1  2    

 ÕàÈÎÝÐáÚÎâÓÈÛɯ

õÚɯÎõ×õÚáÌÛÐɯ

ÔõÙõÚÌÒɯ

gyakorlata  

 5     

10174-12 

$ÚáÛÌÙÎâÓàÖÚɯ

feladatok 

$ÚáÛÌÙÎâÓâÚ   2  3  

$ÚáÛÌÙÎâÓâÚɯ

gyakorlata  
   7+1  4+1,5 

10176-12 ,ÈÙĞÚɯ

feladatok 

,ÈÙâÚ   3    

,ÈÙâÚɯÎàÈÒÖÙÓÈÛÈ    5+1  5+1 

10175-12 

*ġÚáġÙĽÚɯ

feladatok 

*ġÚáġÙĹÓõÚ   2  2,5  

*ġÚáġÙĹÓõÚɯ

gyakorlata  
   2  6 

xÚÚáÌÚɯĞÙÈ 4,5+2,5 10 9 14+2 8 15+2,5 

xÚÚáÌÚɯĞÙÈ 14,5 +17 140 23 +25 140 23 +25,5 
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34 582 08 

*{,¶5$2ɯN2ɯ'(#$&!41*.+u 

Szakmai 

ÒġÝÌÛÌÓÔõÕà-

modulok  

3ÈÕÛâÙÎàÈÒ 

Szakiskolai k õ×áõÚɯÒġáÐÚÔÌÙÌÛÐɯÖÒÛÈÛâÚÚÈÓ 

ƕɤƝȭɯõÝÍÖÓàÈÔ ƖɤƕƔȭɯõÝÍÖÓàÈÔ ƗɤƕƕȭɯõÝÍÖÓàÈÔ 

ÌÓÔõÓÌÛÐɯ

heti 

ĞÙÈÚáâÔ 

gyakorlati 

heti 

ĞÙÈÚáâÔ 

ġÎà 

ÌÓÔõÓÌÛÐɯ

heti 

ĞÙÈÚáâÔ 

gyakorlati 

heti 

ĞÙÈÚáâÔ 

ġÎà 

ÌÓÔõÓÌÛÐɯ

heti 

ĞÙÈÚáâÔ 

gyakorlati 

heti 

ĞÙÈÚáâÔ 

11500-12 

Munkahelyi 

ÌÎõÚáÚõÎɯõs 

ÉÐáÛÖÕÚâÎ 

Munkahelyi 

ÌÎõÚáÚõÎɯõÚɯ

ÉÐáÛÖÕÚâÎ 

0,5+0,5  

140 

  

140 

  

11499-12 

%ÖÎÓÈÓÒÖáÛÈÛâÚɯ((ȭ 

%ÖÎÓÈÓÒÖáÛÈÛâÚɯ

II.  
  

 
 0,5  

11497-12 

%ÖÎÓÈÓÒÖáÛÈÛâÚɯ(ȭ 
%ÖÎÓÈÓÒÖáÛÈÛâÚɯ(ȭ   

 
 2  

10101-12 

N×ąÛĤÐ×ÈÙÐɯÒġáġÚɯ

ÛÌÝõÒÌÕàÚõÎ 

N×ąÛĤÐ×ÈÙÐɯ

alapismeretek 
1+1  2  0,5  

N×ąÛĤÐ×ÈÙÐɯ

alapismeretek 

gyakorlat  

 1     

10275-12 

%ÈÓÈáâÚȮɯÝÈÒÖÓâÚ 

%ÈÓÈáâÚȮɯÝÈÒÖÓâÚ 2  1  1  

%ÈÓÈáâÚȮɯÝÈÒÖÓâÚɯ

gyakorlat  
 6  3+2   

10274-12 

!ÌÛÖÕɯõÚɯÝÈÚÉÌÛÖÕɯ

szerkezetek 

!ÌÛÖÕɯõÚɯ

vasbeton 

szerkezetek 

1+1  2  1  

!ÌÛÖÕɯõÚɯ

vasbeton 

szerkezetek 

gyakorlat  

 3  5   
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10277-12 

2áÐÎÌÛÌÓõÚÌÒ 

5ąá-ȮɯÏĤɯõÚɯ

ÏÈÕÎÚáÐÎÌÛÌÓõÚ 
  2    

2áÐÎÌÛÌÓõÚÌÒɯ

gyakorlat  
   4 

 

  

10276-12 

'ÐËÌÎÉÜÙÒÖÓâÚÐɯ

feladatok 

'ÐËÌÎÉÜÙÒÖÓâÚÐɯ

feladatok 
  

 

2  2  

'ÐËÌÎÉÜÙÒÖÓâÚÐɯ

feladatok 

gyakorlat  

   2  10+1,5 

10278-12 

Vegyes ÒĤÔĽÝÌÚɯ

feladatok 

Vegyes 

ÒĤÔĽÝÌÚɯ

feladatok 

    1  

Vegyes 

ÒĤÔĽÝÌÚɯ

feladatok 

gyakorlat  

     5+1 

xÚÚáÌÚɯĞÙÈ 4,5+2,5 10 9 14 +2 8 15+2,5 

xÚÚáÌÚɯĞÙÈ 14,5+2,5=17 140 23+2=25 140 23+2,5=25,5 
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Szakkºz®piskola 12-13. 
Tant§rgyak ®s ·rasz§mok 

 

£vfolyam/ 

Tant§rgyak 

12. 

Nappali 

tagozat 

13. 

Nappali 

tagozat 

12. 

Esti tagozat 

13. 

Esti tagozat 

Magyar nyelv ®s irodalom  6 6 3+1 3+1 

Idegen nyelv  6 6 3+1 3+1 

Matematika  6 6 3+1 3+1 

Tºrt®nelem, t§rsadalmi ®s 

§llampolg§ri ismeretek 
4+1 5+1 3+1 3+1 

Term®szetismeret 2+2 +4 1 +1 

Informatika  2 2 1 1 

Testnevel®s ®s sport  5 5 ï ï 

Oszt§lykºzºss®g-®p²tŖ 

program 
1 1 ï ï 

Szabadon tervezhetŖ ·rakeret 3 5 4 5 

¥sszesen (kºzmŤvelts®gi 

·rasz§mok) 
35 36 18 18 
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Saj§tos nevel®si ig®nyŤ tanul·k oktat§sa 
 

A gy·gypedag·giai nevel®sben-oktat§sban r®szt vevŖ nevel®si-oktat§si int®zm®nyben a saj§tos 

nevel®si ig®nyŤ tanul·k r®sz®re a KNT- ben meghat§rozott tan·rai foglalkoz§sokon t¼l kºtelezŖ 

eg®szs®g¿gyi ®s pedag·giai c®l¼ habilit§ci·s, rehabilit§ci·s tan·rai foglalkoz§sokat szervez¿nk. 

A heti idŖkeret:  a KNT  6. sz. mell®klete alapj§n  

 

 

bc) Oktat§sban alkalmazhat· tankºnyvek, tanulm§nyi seg®dletek ®s 

taneszkºzºk  kiv§laszt§s§nak elvei  

 
Iskol§nkban a nevelŖ-oktat· munka sor§n a pedag·gusok csak olyan nyomtatott taneszkºzºket 

haszn§lnak a tananyag feldolgoz§s§hoz, amelyeket az oktat§si miniszter hivatalosan tankºnyvv® 

nyilv§n²tott.  

 

A nyomtatott taneszkºzºn t¼l n®h§ny tant§rgyn§l egy®b eszkºzºkre is sz¿ks®g van. (pl.: torna-

felszerel®s, rajzfelszerel®s, stb.) Az egyes ®vfolyamokon a k¿lºnf®le tant§rgyak feldolgoz§s§hoz 

sz¿ks®ges kºtelezŖ tanul·i taneszkºzºket a nevelŖk szakmai munkakºzºss®gei hat§rozz§k meg 

az iskola helyi tanterve alapj§n.  

 

A hivatalos tankºnyvjegyz®kbŖl a szaktan§rok, munkakºzºss®gek kiv§lasztj§k az oktat§s§hoz 

sz¿ks®ges kºnyveket ®vfolyamok, illetve oszt§lyok szerint. A tankºnyvjegyz®kben nem szereplŖ 

taneszkºzºk beszerz®s®hez a sz¿lŖk j·v§hagy§s§t elŖzetesen ²r§sban be kell szerezni. 

 

 A taneszkºzºk kiv§laszt§s§n§l a szakmai munkakºzºss®gek (szaktan§rok) a kºvetkezŖ 

szempontokat veszik figyelembe:  

¶ A taneszkºz feleljen meg az iskola helyi tanterv®nek!  

¶ Az egyes taneszkºzºk kiv§laszt§s§n§l azokat kell elŖnyben r®szes²teni, amelyek tºbb 
tan®ven kereszt¿l haszn§lhat·k.  

¶ A taneszkºzºk haszn§lat§ban az §lland·s§gra tºreksz¿nk, ¼j taneszkºz haszn§lat§t csak 

nagyon sz¿ks®ges, az oktat§s minŖs®g®t l®nyegesen jobb²t· esetben vezet¿nk be.  

¶ Munkaf¿zet, feladatlap, t®maz§r· feladatlap v§laszt§s csak abban az esetben tºrt®njen, ha 
a nevelŖ haszn§ltatja a tanul·kkal.  

 

A taneszkºzºk kiv§laszt§s§n§l a mindenkori ®rv®nyes tankºnyvtºrv®ny figyelembev®tel®vel 

j§runk el.  

A kºtelezŖen elŖ²rt taneszkºzºkrŖl a sz¿lŖket a megelŖzŖ tan®v m§jus§ban ²r§sban t§j®koztatjuk. 

A tankºnyvek beszerz®s®t a tankºnyvfelelŖs v®gzi. Az erre vonatkoz· szab§lyoz§st az iskolai 

SZMSZ tartalmazza.  

Az egy®b sz¿ks®ges taneszkºzºk beszerz®se a tan®v kezdet®re a sz¿lŖk kºteless®ge.  

 

A tankºnyvek ingyenes ig®nybev®tel®nek biztos²t§sa 

Az iskolai tankºnyvrendel®s biztos²tja, hogy minden r§szorul· tanul· r®sz®re a tankºnyvek 

ingyenesen §lljanak rendelkez®s®re. Ezeket a tan²t§si ®v v®g®n visszajuttatj§k a kºnyvt§rba.  

 

Az int®zm®ny tºrekszik arra, hogy tart·s tankºnyvek haszn§lat§val, ¼jraoszt§s§val csºkkentse a 

sz¿lŖk anyagi terheit.  

 

Tankºnyvek v§laszt§s§nak krit®riumai:  
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¶ korszerŤ, szakmailag hiteles tananyagot kºzvet²t  

¶ illeszkedik a tant§rgyi kºvetelm®nyekhez, a tanul·k ig®nyeihez  

¶ gazdags§g ®s v§ltozatoss§g jellemzi a szºvegek forr§s§t, t²pusait ®s mŤfaj§t tekintve 

¶ a tanul·k munk§ltat§s§t biztos²t· taneszkºz sok ®s sokf®le motiv§l·, j§t®kos feladatot 

tartalmaz 

¶ megjelen®s®vel is motiv§lja a gyerekeket 

¶ kedvezŖbb §r 

¶ az §tj§rhat·s§g ®rdek®ben az ®retts®git ad· k®pz®sben ®vfolyamonk®nt azonos 

tankºnyvcsal§d 

 

bd) A NAT-ban meghat§rozott pedag·giai feladatok helyi megval·s²t§s§nak 

szab§lyai  
 

A kºz®piskola ®vfolyamain foly· nevel®s-oktat§s alapvetŖ feladata ï a v§ltoz· ®s egyre 

ºsszetettebb tud§startalmakkal is ºsszef¿gg®sben ï a m§r megalapozott kompetenci§k 

tov§bbfejleszt®se, bŖv²t®se, az ®leten §t tart· tanul§s ®s fejlŖd®s megalapoz§sa, valamint az, 

hogy fektessen hangs¼lyt a p§lyav§laszt§sra, p§lyaorient§ci·ra.  

 

Pedag·gusaink feladataikat az SZMSZ-ben megtal§lhat· munkakºri le²r§sokban r®szletesen 

szab§lyozva megkapj§k.  

 

Ezen t¼l a kºvetkezŖ elveket hat§rozzuk meg erre vonatkoz·an: 

¶ mint§kat adunk az ismeretszerz®shez, a feladat- ®s probl®mamegold§shoz, megalapozzuk 

a tanul·k egy®ni tanul§si m·dszereit ®s szok§sait  

¶ a mozg§sig®ny kiel®g²t®s®vel, a mozg§skult¼ra, a mozg§skoordin§ci·, a ritmus®rz®k ®s a 

hall§s fejleszt®s®vel; a koncentr§ci· ®s a relax§ci· k®pess®g®nek alapoz§s§val 

¶ az eg®szs®ges ®letvitel kialak²t§s§hoz az eg®szs®gtan gyakorlati jellegŤ oktat§s§val 

k²v§nunk hozz§j§rulni 

¶ az ®rtelmi ®s ®rzelmi intelligencia m®ly²t®s®t, gazdag²t§s§t a dr§mapedag·gia 

eszkºzt§r§nak alkalmaz§s§val k²v§njuk megval·s²tani 

¶ az ºnismeret alak²t§s§val, a fejlesztŖ ®rt®kel®s ®s ºn®rt®kel®s k®pess®g®nek fejleszt®s®ve, 

az egy¿ttmŤkºd®s ®rt®k®nek tudatos²t§s§val a csal§dban, a t§rsas kapcsolatokban, a 

bar§ts§gban, a csoportban 

¶ a tanul§si strat®gi§k megv§laszt§s§ban kit¿ntetett szempont: az ®letkori jellemzŖk 

figyelembev®tele; az ismeretek tapasztalati megalapoz§sa ®s az ismeretszerz®s dedukt²v 

¼tj§nak bemutat§sa 

¶ a kreativit§s fejleszt®se; az ²r§sbelis®g ®s a sz·belis®g egyens¼ly§ra val· tºrekv®s; a 

tanul·k eg®szs®ges terhel®se, ®r®si folyamatuk kºvet®se, szem®lyre sz·l·, fejlesztŖ 

®rt®kel®s¿k 

¶ a szem®lyis®g erkºlcsi arculat§nak ®rtelmi ®s ®rzelmi alapoz§s§val; helyes 

magatart§sform§k megismertet®s®vel ®s gyakoroltat§s§val  

¶ a biztons§gos sz·beli ®s ²r§sbeli nyelvhaszn§lat ®s az alapvetŖ k®pess®gek, k®szs®gek 

elsaj§t²t§s§val; a ment§lis k®pess®gek c®lir§nyos fejleszt®s®vel; az ºn§ll· tanul§s ®s az 

ºnmŤvel®s alapoz§s§val 

¶ fokozatosan kialak²tjuk, bŖv²tj¿k az egy¿ttmŤkºd®sre ®p²tŖ kooperat²v-interakt²v tanul§si 

technik§kat ®s a tanul§sszervez®si m·dokat 
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be) Mindennapos testnevel®s-testmozg§s megval·s²t§s§nak m·djai 
 

A mindennapi testnevel®s c®ljai:  

 

¶ Tanul·inkban felkelteni a rendszeres testmozg§s, az eg®szs®ges ®letm·d ir§nti ig®nyt, 

elsaj§t²ttatni az ehhez sz¿ks®ges elm®leti ®s gyakorlati tudnival·kat, ismereteket.  

¶ Tudatos²tani a tanul·kban a saj§t szervezet¿k fel®p²t®s®nek ®s mŤkºd®s®nek legal§bb 
alapfok¼ tudnival·it. 

¶ A testnevel®s, sport seg²ts®g®vel kialak²tani a tanul·kban a mindennapi ®lethez sz¿ks®ges 

alapvetŖ tulajdons§gokat, k®szs®geket: akaraterŖ, szorgalom, kitart§s, becs¿letess®g, 

szab§lyok betart§sa, a t§rsak tisztelete, seg²t®se, a csapatmunka szerepe, az idegi ®s 

fizikai §ll·k®pess®g, az eg®szs®ges ºnbizalom, a c®ltudatoss§g stb.  

¶ Megismertetni a tanul·kat a t§rsadalmi ®let alapvetŖ elv§r§saival, a megfelelŖ 
viselked®skult¼r§val, az alapvetŖ erkºlcsi kºvetelm®nyekkel, az ºnv®delem alapjaival. 

Eg®szs®g¿gyi ®s pedag·giai szempontok: A fenti c®lok el®r®se ®rdek®ben a kºvetkezŖ 

saj§tos eg®szs®g¿gyi ®s pedag·giai szempontoknak kell ®rv®nyes¿lni¿k, megjelenni¿k a 

tan²t§si ·r§kon, egy®b foglalkoz§sokon: 

¶ Minden tanul· minden tan²t§si napon r®szt vesz a testmozg§s programban. 

¶ Minden testnevel®si ·r§n ®s sportfoglalkoz§son figyel¿nk a kering®si ®s l®gzŖ rendszer 

megfelelŖ terhel®s®re. 

¶ Minden testnevel®si ·r§n, foglalkoz§son van gimnasztika, valamint a helyes testtart§st 
szolg§l· gyakorlatsor, l®gzŖ torna. 

¶ A testnevel®si tananyag eg®sz®ben betartand·ak a gerinc- ®s ²z¿letv®delmi szab§lyok.  

  

 

Testnevel®s ®s mozg§s lehetŖs®ge az iskol§nkban 

 

Iskol§nkban a sportl®tes²tm®nyek ®s a szem®lyi felt®telek lehetŖv® teszik, hogy hat®kony munk§t 

v®gezhess¿nk ®s kihaszn§lhassuk a mindennapos testnevel®s elŖnyeit. 

 Gimn§zium: H§rom testnevel®s ·ra mellett, v§laszthatnak, n®gy sportfoglalkoz§s kºz¿l 

(kos§rlabda, labdar¼g§s, aerobic, erŖfejleszt®s). A r®szv®tel heti rendszeress®ggel kºtelezŖ ®s a 

tan®v elej®n kell eldºnteni, hogy melyikre szeretne j§rni, v§lt§s csak tan§ri beleegyez®ssel 

lehets®ges.  A sportfoglalkoz§sok kialak²t§s§n§l figyelembe vett¿k iskol§nk szem®lyi ®s t§rgyi 

felt®teleit is. Minden foglalkoz§s 2x 45ô-es. 

Az igazolt sportol·k az igazol§s beny¼jt§s§val mentess®get kaphatnak.  

Szakkºz®piskola:   

A heti ºt testnevel®s ·ra az ·rarendbe van be®p²tve. 

D®lut§ni sportkºrk®nt a testnevel®s ®retts®gire val· felk®sz²t®st lehet v§lasztani. 

 

Sportrendezv®nyek  

 

Iskol§nk ®szt vesz a helyi, megyei ®s orsz§gos sport-versenyeken.  

Int®zm®ny¿nk megszervezi a tagint®zm®nyek kºzºtti versenyeztet®s lehetŖs®g®t.  

 

YƻƳǇƭŜȄ ƛƴǘŞȊƳŞƴȅƛ ƳƻȊƎłǎǇǊƻƎǊŀƳ 
Az int®zm®ny¿nk mozg§sprogramja olyan ter¿letekre f·kusz§l, amely l®nyeges nºveked®st 

k®pesek induk§lni a tanul·k aktivit§si szintj®ben. 
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- Kºzleked®si szok§sok: Int®zm®ny¿nkbe val· eljut§st h§rom alapvetŖ kateg·ri§ba lehet sorolni. 

Akt²v kºzleked®s, amikor a tanul· ker®kp§rral, gyalog, gºrkorcsoly§val ®rkezik az iskol§ba. 

M§sodik kateg·ria, amikor kºztes kºzleked®si eszkºzt haszn§l. 

A harmadik kateg·ria az inakt²v kºzleked®s, h§zt·l h§zig g®pkocsival kºzlekedik. 

 

- črakºzi sz¿netek, szabad j§t®k: iskol§nk lehetŖs®get biztos²t az ·r§k kºzti sz¿netekben is a 

mozg§sra tan§ri fel¿gyelet mellett.(asztalitenisz) 

2014. szeptember®tŖl TE IS program, bevezet®sre ker¿l. A tan·rai sz¿netekben, illetve a 

d®lut§ni idŖszakban az iskola elk¿lºn²tett ter¿letein folyhatnak k¿lºnbºzŖ mozg§sos j§t®kok, 

amely j§t®kokat t²z mentorgyerek figyeli, szervezi. A programot term®szetesen tan§r is fel¿gyeli 

 

- MinŖs®gi testnevel®s programja: a fizikai edz®s helyett a testnevel®s foglalkoz§sokon a 

gyermeket olyan sz®les mozg§stapasztalat birtok§ba kell juttatnunk amennyire csak 

lehetŖs®g¿nk van. Iskol§nkban a szem®lyi ®s a t§rgyi felt®telek is biztos²tottak arra, hogy 

sz²nvonalas, v§ltozatos ·r§kat tartsunk. C®lunk a mozg§sszeg®ny ®letm·d ellens¼lyoz§sa, sport, 

mozg§s megszerettet®se, versenysportok, szabadidŖsportok egyens¼lyoz§sa, tananyag 

megtan²t§sa. 

A mozg§s®lm®nyt ebben a korban az egy®ni adotts§goknak ®s k®szs®gszintnek megfelelŖ, 

v§ltozatos ®s siker gazdag gyakorl§si lehetŖs®g jelenti, amely pozit²v tanul§si kºrnyezetben 

zajlik ās amely megfelelŖ kih²v§st jelent minden gyermek sz§m§ra. 

 

- A tan·r§n k²v¿li iskolai testmozg§sprogramok: iskolai sportkºrºket a mindennapos testnevel®s 

·r§in fel¿l tartjuk ®s szabadon v§laszthat·k. 

A tanul·knak lehetŖs®g¿k van a d®lut§njaikat rºplabd§val, kos§rlabd§val vagy labdar¼g§ssal 

eltºlteni.  

C®lunk, a nem versenysportol·k rendszeres, szervezett keretek kºzºtt tºrt®nŖ szakszerŤ 

sportoltat§sa, mozg§s megszerettet®se. 

 

- Kºzºss®gi mozg§sprogram elemek: tºbb olyan rendezv®ny¿nk is van ahol a di§kok egy¿tt 

sportolhatnak a tan§rokkal. Ilyen pl.: hat§rfut§s, tan§r- di§k kos§rlabda, labdar¼g· m®rkŖz®s. 

"Sajtb·l van a Hold" rendezv®ny¿nkºn eg®sz ®jjel egy¿tt mozgunk vagy eml²thetn®nk a 

Vivicitt§  v§rosv®dŖ fut§st is. 

 

- Egy®b alkalomszerŤ, de hosszabb idŖn tart· programelemek. 

Minden ®vben r®szt vesz¿nk, vagy ®pp szervez¿nk ilyen jellegŤ programokat. 

Pl.: hat§rfut§s, Zr²nyi napok keretein bel¿l, iskol§k kºzti labdar¼g· ®s kos§rlabda m®rkŖz®sek, 

korcsoly§z§s, Mecsek- t¼ra, Vivicitt§ fut§s, vizidili, t§borok. 
 

 

bf) V§laszhat· tant§rgyak, foglalkoz§sok, tov§bb§ ezek eset®ben a pedag·gus 

v§laszt§s szab§lyai  
 

 

A pedag·gus v§laszt§s a tant§rgyfeloszt§s figyelembe v®tel®vel tºrt®nik.  

 

bg) V§laszthat· vizsgatant§rgyak megnevez®se ï kºz®p vagy emelt szintŤ 

®retts®gi vizsg§ra felk®sz²t®s, az ®retts®gi vizsgat§rgyak v§laszt§s§nak helyi 

tantervi kºvetelm®nyei  
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1. ±łƭŀǎȊǘƘŀǘƽ ŞǊŜǘǘǎŞƎƛ ǾƛȊǎƎŀǘłǊƎȅŀƪΣ Şǎ ŀ ƪǀȊŞǇǎȊƛƴǘǼ ŞǊŜǘǘǎŞƎƛ ǘŞƳŀƪǀǊŜƛ 
V§laszthat· ®retts®gi vizsgat§rgyak, melyekbŖl iskol§nk kºz®p- vagy emelt szinten kºtelezŖen v§llalja 
a tanul·k ®retts®gi vizsg§ra val· felk®sz²t®s®t: 

¶    bel¿gyi rend®szeti ismeretek, 

¶    biol·gia - eg®szs®gtan, 

¶    ®nek-zene, 

¶    fi zika, 

¶    fºldrajz, 

¶    informatika, 

¶    kereskedelmi ®s marketing alapismeretek, 

¶    k®mia, 

¶    kºzgazdas§gi alapismeretek (elm®leti gazdas§gtan), 

¶    latin nyelv, 

¶    olasz nyelv, 

¶    testnevel®s ®s sport, 

¶    vizu§li s kult¼ra. 
 

 
 

 

Angol, n®met ®s olasz nyelv
 

 
T£MAK¥R 

Vizsgaszintek 
 

Kºz®pszint 
 

Emelt szint 

 

 
 
1. 
Szem®lyes     vo- 
natkoz§sok, 
csal§d 

Ŀ A vizsg§z· szem®lye, ®letrajza, ®let®- 
nek fontos §llom§sai (fordul·pontjai) 

 

Ŀ Csal§di ®let, csal§di kapcsolatok Ŀ   A   csal§d   szerepe   az   egy®n   ®s 
a t§rsadalom ®let®ben 

Ŀ  A  csal§di  ®let  mindennapjai,  otthoni 
teendŖk 

Ŀ Csal§di munkamegoszt§s, szerepek 
a csal§dban, gener§ci·k egy¿tt®l®se 

Ŀ Szem®lyes tervek  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
Ember   ®s   t§r- 
sadalom 

Ŀ A m§sik ember k¿lsŖ ®s belsŖ jellem- 
z®se 

 

Ŀ Bar§ti kºr Ŀ Az emberi kapcsolatok minŖs®ge, 

fontoss§ga (bar§ts§g, szerelem, h§zas- 

s§g) 

Ŀ A tizen®vesek vil§ga: kapcsolat a kor- 
t§rsakkal, felnŖttekkel 

Ŀ    L§zad§s    vagy    alkalmazkod§s; 
a tizen®vesek ¼tkeres®se 

Ŀ NŖi ®s f®rfi szerepek Ŀ  ElŖ²t®letek,  t§rsadalmi  probl®m§k 

®s azok kezel®se 

Ŀ ¦nnepek, csal§di ¿nnepek Ŀ  Az  ¿nnepek  fontoss§ga  az  egy®n 
®s a t§rsadalom ®let®ben 

Ŀ ¥ltºzkºd®s, divat Ŀ  Az  ºltºzkºd®s  mint  a  t§rsadalmi 

hovatartoz§s kifejez®se 

Ŀ V§s§rl§s, szolg§ltat§sok (posta) Ŀ A fogyaszt·i t§rsadalom, rekl§mok 

Ŀ Hasonl·s§gok ®s k¿lºnbs®gek az embe- 
rek kºzºtt 

Ŀ T§rsadalmi viselked®sform§k 
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3. 

Kºrnyezet¿nk 

Ŀ  Az  otthon,  a  lak·hely  ®s  kºrny®ke 
(lak·szoba, lak§s, h§z bemutat§sa) 

 

Ŀ A lak·hely nevezetess®gei, szolg§ltat§- 

sok,                                        sz·rakoz§si 

lehetŖs®gek 

Ŀ A lak·hely ®s kºrny®ke fejlŖd®s®nek 

probl®m§i 

Ŀ     A     v§rosi     ®s     a     vid®ki     ®let 

ºsszehasonl²t§sa 

 

Ŀ        Nºv®nyek        ®s        §llatok        a 
kºrnyezet¿nkben 

Ŀ A term®szet ®s az ember harm·ni§ja 

Ŀ Kºrnyezetv®delem a szŤkebb kºrnye- 

zet¿nkben: Mit tehet¿nk kºrnyezet¿nk®rt 

vagy a term®szet meg·v§s§®rt? Ŀ IdŖj§r§s 

Ŀ A kºrnyezetv®delem lehetŖs®gei ®s 

probl®m§i 

 
 
 
 
 
4. 
Az iskola 

Ŀ Saj§t iskol§j§nak bemutat§sa (saj§tos- 
s§gok, pl. szakmai k®pz®s, tagozat) 

Ŀ    Iskolat²pusok    ®s    iskolarendszer 
Magyarorsz§gon ®s m§s orsz§gokban 

Ŀ Tant§rgyak, ·rarend, ®rdeklŖd®si kºr, 

tanulm§nyi   munka  Ŀ  A  nyelvtanul§s, 

a                 nyelvtud§s                 szerepe, 

fontoss§ga 

 

Ŀ       Az       iskolai       ®let       tanul§son 

k²v¿li    esem®nyei,    iskolai 

hagyom§nyok 

Ŀ  Hasonl·  esem®nyek  ®s  hagyom§- 
nyok 
k¿lfºldi iskol§kban 

 
 
 
5. 
A munka vil§ga 

Ŀ                  Di§kmunka,                  ny§ri 
munkav§llal§s 

 

Ŀ         P§lyav§laszt§s,         tov§bbtanul§s 

vagy munk§ba §ll§s 

Ŀ A munkav§llal§s kºr¿lm®nyei, lehe- 

tŖs®gei 
itthon   ®s   m§s   orsz§gokban,   divat- 
szakm§k 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. 
£letm·d 

Ŀ Napirend, idŖbeoszt§s Ŀ Az eg®szs®ges 

®letm·d 
(a        helyes        ®s        a        helytelen 
t§pl§lkoz§s,             a             testmozg§s 
szerepe         az         eg®szs®g 
megŖrz®s®ben, test§pol§s) 

 

Ŀ                  £tkez®si                  szok§sok 
a csal§dban 

Ŀ  Az  ®tkez®si  szok§sok  haz§nkban 
®s m§s orsz§gokban 

Ŀ £telek, kedvenc ®telek Ŀ        £telspecialit§sok        haz§nkban 
®s m§s orsz§gokban 

Ŀ         £tkez®s         iskolai         menz§n, 
®ttermekben, gyors®ttermekben 

Ŀ    A    kultur§lt    ®tkez®s    felt®telei, 
fontoss§ga 

Ŀ                Gyakori                betegs®gek, 
s®r¿l®sek, baleset 

Ŀ A szenved®lybetegs®gek 

Ŀ            Gy·gykezel®s            (h§ziorvos, 

szakorvos, k·rh§zak) 

Ŀ A gy·gy²t§s egy®b m·djai 

 

 
 
7. 
SzabadidŖ,  mŤ- 

velŖd®s,    sz·ra- 
koz§s 

Ŀ           SzabadidŖs           elfoglalts§gok, 
hobbik 

Ŀ     A     szabadidŖ    jelentŖs®ge     az 
ember ®let®ben 

Ŀ         Sz²nh§z,         mozi,         koncert, 

ki§ll²t§s stb. 

Ŀ       A       mŤv®szet       szerepe       a 

mindennapokban 

Ŀ        Sportol§s,        kedvenc        sport, 
iskolai sport 

Ŀ           SzabadidŖsport,           ®lsport, 
vesz®lyes sportok 

Ŀ      Olvas§s,      r§di·,      t®v®,      vide·, Ŀ    A    kºnyvek,    a    m®dia    ®s    az 
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 sz§m²t·g®p, internet internet szerepe, hat§sai 

Ŀ Kultur§lis esem®nyek  
 

 
 
 
8. 
Utaz§s,     tur iz- 
mus 

Ŀ         A         kºzleked®s         eszkºzei, 
lehetŖs®gei, a tºmegkºzleked®s 

Ŀ      A      motoriz§ci·      hat§sa      a 
kºrnyezetre ®s a t§rsadalomra 

Ŀ          Nyaral§s          itthon,          ill etve 

k¿lfºldºn 

Ŀ Az idegenforgalom jelentŖs®ge 

Ŀ               Utaz§si               elŖk®sz¿letek, 

egy             utaz§s             megtervez®se, 

meg szervez®se Az egy®ni ®s a t§rsas 

utaz§s elŖnyei ®s h§tr§nyai 

 

 

 
9. 
Tudom§ny     ®s 

technika 

Ŀ              N®pszerŤ              tudom§nyok, 

ismeretterjeszt®s 

 

Ŀ     A     technikai     eszkºzºk     szerepe 
a mindennapi ®letben 

Ŀ A tudom§nyos ®s technikai fejlŖd®s 
pozit²v ®s negat²v hat§sa a t§r- 
sadalomra, az emberis®gre 

 
 

Bel¿gyi rend®szeti ismeretek 
 
¶     Tereptan ismeretek 

¶     Hivat§sos szolg§lati viszonnyal ºsszef¿ggŖ jogok ®s kºtelezetts®gek 

¶     Kºzleked®si bŤncselekm®nyek 

¶     A rendŖrs®g bŤn- ®s baleset megelŖz®si tev®kenys®ge 

¶     A rend®szet tºrt®nete 

¶     Jogi ismeretek 

¶     Rend®szeti fogalmak ®s test¿letek 

¶     Kºzrendv®delmi tev®kenys®gek 

¶     Hat§rrend®szeti tev®kenys®gek 

¶     TŤz- ®s katasztr·fa v®delmi int®zked®sek 

¶     Eg®szs®g¿gyi alapismeretek 

¶     Kommunik§ci· a rendŖri feladatok ell§t§s§ban 

¶     Szociol·gia ï t§rsadalmi hat§sok a rendŖrs®g munk§j§ra 

¶     Szolg§lati viszonyt szab§lyoz· jogszab§lyok ismerete 

¶     Pszichol·giai alapismeretek 

¶     Jogellenes cselekm®nyek feloszt§sa 

¶     Szab§lys®rt®si alapismeretek 

¶     Szab§lys®rt®si elj§r§s / v®grehajt§s 

¶     Egyes szab§lys®rt®sek 

¶     B¿ntetŖjogi alapismeretek 

¶     B¿ntetŖ Tºrv®nykºnyv k¿lºnºs r®sz®nek fejezeteihez tartoz· egyes bŤncselekm®nyek 

¶     Nyomoz§si alapismeretek 

¶     RendŖrs®g bŤn¿gyi tev®kenys®ge 

¶     Kriminol·giai ismeretek 
 

 
 

Biol·gia ï eg®szs®gtan 
 
A sz·beli t®telsor tar talmi jellemzŖi: 
A vizsgakºvetelm®nyekben megfogalmazott kompetenci§k kºz¿l a sz·beli vizsga az al§bbiakra helye- 
zi a hangs¼lyt:
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¶    a rendszeres biol·giai megfigyel®sek, egyszerŤ k²s®rletek elv®gz®s®nek, ®rtelmez®s®nek k®s- 

zs®ge, 

¶    az ismeretek alapj§n az §ll§spont megfogalmaz§sa, a mellette val· ®rvel®s k®pess®ge, 

¶    a helyi ill. region§li s probl®m§k ismerete, 

¶    a biol·giai ismeretek alkalmaz§s§nak k®pess®ge a helyes ®letm·d kialak²t§sa, a fontosabb be- 
tegs®gek ®s megelŖz®si m·djaik, il letve a kºrnyezetv®delmi ismeretek ºsszef¿gg®s®ben. 

 
A t®telsor jellemzŖi 
A t®telsor legal§bb 20 t®telbŖl §ll . Valamennyi t®telhez k®t feladat, A ®s B tartozik. Egy t®tel k®t fela- 
data nem vonatkozhat azonos t®m§ra. 

 
Az ĂAò t®tel jellemzŖi 

Az A) feladat a vizsg§z· v§laszt§sa szerint lehet: 
- projektmunka bemutat§sa 
- laborat·riumi vizsg§lat 
- faji smerethez kapcsol·d· feladat (ezek a lehetŖs®gek 50-50% ar§nyban szerepelje- 
nek a feladatok kºzºtt). 

- nºv®nyfaj meghat§roz§sa ®s ºkol·giai ig®nyeinek jellemz®se a Nºv®nyisme- 
ret kºnyv seg²ts®g®vel 
- tºbb §llat-, il letve nºv®nyfaj morfol·giai ®s ºkol·giai jellemz®s®nek ºssze- 

vet®se 
- nemzeti park, term®szetv®delmi ter¿let, ill . az iskol§hoz kºzeli ®letkºzºss®g 
®lŖvil§g§nak jellemz®se seg®danyag (p®ld§ul k®panyag - videofilm, dia, f®ny- 
k®p, fajli sta, t®rk®p) alapj§n. 

Ha a vizsg§z· a projektmunk§t v§lasztja, az elk®sz²tett munk§t legk®sŖbb az ²r§sbeli vizsgaidŖszak 

kezdet®ig be kell adnia a vizsgabizotts§got mŤkºdtetŖ int®zm®nynek. Ha hat§ridŖre nem adja be, ak- 

kor a sz·beli vizsg§n A) feladatot kell h¼znia. A leadott projektmunka ²r§sbeli dolgozatk®nt kezelen- 

dŖ. 

A ĂBò t®tel jellemzŖi 
A B) feladat 

- egy ®letkºzeli probl®ma eg®szs®gtani, kºrnyezetv®delmi, ºkol·giai vonatkoz§sair·l 
sz·l· kifejt®s 
- az ember szervezete ®s eg®szs®ge 
- term®szet-®s a kºrnyezet v®delme 

Amennyiben a t®ma ezt indokolja, a feladat ig®nyelje a vizsg§z· v®lem®ny®nek megfogalma- 
z§s§t is. 

 

 
 

£nek-zene 
 
¶    N®pzene 

o 20 magyar n®pdal, valamint k®t m§s nemzetis®gŤ n®pdal elŖad§sa eml®kezetbŖl 
o a r®gi ®s az ¼j st²lus¼ n®pdalok jellemzŖinek ismerete 

¶    MŤzene 
o a zenetºrt®neti korszakok §ltal§nos jellemz®se, zenei mŤszavak, elŖad§si jelek, a tanult 

zeneszerzŖk ®let¼tj§nak v§zlatos ismertet®se ®s fŖbb mŤveik megnevez®se 
o t§rsmŤv®szeti ºsszef¿gg®sek bemutat§sa (irodalom, k®pzŖmŤv®szet) 

¶    Kºz®pkor 

o a gregori§n zene §ltal§nos jellemz®se, egy gregori§n dallam ®nekl®se latin szºveggel, em- 
l®kezetbŖl 

o a trubad¼rkºlt®szet jellemzŖi ®s elterjed®se, egy trubad¼rdallam elŖad§sa szºveggel, em- 
l®kezetbŖl 

¶    Renesz§nsz 

o egy hist·ri§s ®nek szºveges megsz·laltat§sa eml®kezetbŖl
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o vok§li s mŤfajok felsorol§sa, a mŤfaj i jellemzŖj¿k meghat§roz§sa 
o a korszak eur·pai k®pviselŖi 
o a magyarorsz§gi renesz§nsz zene §ltal§nos jellemz®se 
o a renesz§nsz korszak jellemzŖ hangszereinek felsorol§sa 

¶    Barokk 

o egy kor§l dallam el®nekl®se magyarul, eml®kezetbŖl 
o egy kºnnyebb §ria vagy dal szºveges ®nekl®se kott§b·l 
o kor§l, passi·, orat·rium, kant§ta, a barokk opera meghat§roz§sa 
o hangszeres form§k, mŤfajok ®rtelmez®se 
o a barokk zenekar ºsszet®tel®nek ®s jellemzŖ hangszereinek felsorol§sa 

¶    B®csi klasszika 

o egy b®csi klasszikus dal bemutat§sa szºveggel, eml®kezetbŖl 
o egy magyar szºveges verbunkos dallam ®nekl®se eml®kezetbŖl 
o a klasszikus peri·dus meghat§roz§sa 
o jellemzŖ mŤfajok §ltal§nos bemutat§sa 
o a klasszikus szimfonikus zenekar ºsszet®tel®nek meghat§roz§sa, a karmester szerepe, a 

partit¼ra 

o a magyar verbunkos zene jellemzŖi 

¶    Romantika 

o egy romantikus dal elŖad§sa szºveggel, eml®kezetbŖl 
o a programzene jellemz®se 
o a szimf·nikus kºltem®ny mŤfaji meghat§roz§sa 
o a nemzeti romantika jellemz®se 
o Liszt Ferenc ®s Erkel Ferenc ®let¼tj§nak v§zlatos ismertet®se, fŖbb mŤveik felsorol§sa 

¶    Sz§zadfordul· 

o a zenei impresszionizmus bemutat§sa 
o egy zenemŤ r®szlet®nek ®nekl®se kott§b·l, szolmiz§lva 

¶    XX. sz§zadi ®s kort§rs zene 

o Bart·k B®la ®letmŤv®nek bemutat§sa 
o Kod§ly Zolt§n ®letmŤv®nek bemutat§sa 
o Egy-egy t®ma ®nekl®se 
o a kort§rs magyar zeneszerzŖk ®s fŖbb mŤveik felsorol§sa 
o a XX. sz. fŖbb zenei ir§nyzatainak megnevez®se, k®pviselŖi 
o az amerikai zene fejlŖd®s®nek, a dzsessz ®s hat§s§nak le²r· jellegŤ bemutat§sa 

 
 
Á Zenefelismer®s ®s a r®szletekkel (8) kapcsolatos k®rd®sek (korszak, zeneszerzŖ nemzetis®ge, mŤ- 

faj, a mŤ hangneme, elŖad·i appar§tus, jellegzetes hangszerek, sz·l·hangszerek, melyik t®tel, a t®- 

tel form§ja stb.). 

 
1. Josquin des Pres: Ave vera virginitas 
2. Tin·di: Egerv§r viadalj§r·l val· ®nek 
3. Bach: h-moll szvit 
4. Bach. Brandenburgi verseny 
5. Handel: Messi§s- Halleluja k·rus 
6. Haydn: ĂOxfordò szimf·nia 
7. Mozart: Figaro h§zass§ga- F-d¼r kavatina 
8. Beethoven: V. szimf·nia 
9. Liszt: Les Preludes 
10. Erkel: B§nk b§n ï KeserŤ bordal, Haz§m, haz§mé 
11. Verdi Nabucco- Rabszolg§k k·rusa 
12. Muszorgszkij : Egy ki§ll²t§s k®pei 
13. Ravel: Bolero 
14. Bart·k: Concerto 
15. Kod§ly: Psalmus Hungaricus
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16. Gershwin: Rhapsody in Blue 

17. Orff: Carmina Burana 

Á    Dalok jegyz®ke 
N®pdalok 
1. Pap Vendelnek nincsen orraé 
2. Elindultam sz®p haz§mbulé 
3. B®resleg®nyé 
4.Tavaszi sz®lé 
5.Rºp¿lj, p§va, rºp¿ljé 
6.A juh§sznak j·l van dolgaé 
7. Megkºtºm lovamaté 
8.Este, este de szerelmes kedd esteé 
9. Hej hal§szok, hal§szoké 
10.Kolozsv§ros olyan v§rosé 
11.KŖrºsfŖi kertek alatté 
12.A bolh§si kertek alatté 
13.Megrakj§k a t¿zeté 
14.A malomnak nincsen kºveé 
15.Csillagok, csillagoké 
16.Kom§romi kisle§nyé 
17.A Vidr·czki h²res ny§jaé 
18.H§la Isten makk is vané 
19..Elmegyek, elmegyeké 
20.Verd meg Isten azt az ap§té. 

 
MŤdalok 
1. Szeikilosz s²rverse 
2.John of Fornsete: Ny§r k§non 
3.Egri hist·i§nak summ§ja 
4. Cs²nom Palk· 
5.J.Haydn: Szeren§d 
6.W.A.Mozart:V§gy·d§s a tavasz ut§n 
7. L.v.Beethoven: A mormot§s fi¼ dala 
8.L.v.Beethoven:¥rºm·da 
9.J.S.Bach:Parasztkant§ta 
10.J.S.Bach:M§t® passi· (r®szlet: A f®nyes Istenarcot) 
11.M§r nyugosznak a vºlgyek (kor§l) 
12.L.v.Beethoven: Sz§zszorsz®p 
13. F.Schubert: Pisztr§ng 
14. F.Schubert:  Pusztai r·zsa 
15.Klapka indul· 
16.Old Black Joe 
17.Nem k®rdi senkié 
18. Kod§ly Zolt§n: H§ry J§nos r®szlet (Szeg®ny vagyoké) 
19. Erkel Fernc: Himnusz 
20. Kod§ly Zolt§n: Rossz a J®zus kiscsizm§ja 

 

 
 

Fizika 
 
1. Mechanika 

Newton tºrv®nyei 

Mozg§sform§k 

Munka, energia 

Folyad®kok ®s g§zok mechanik§ja 

 

2. HŖtan, termodinamika 
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 HŖt§gul§s 

 ĆllapotjelzŖk, termodinamikai egyens¼ly, §llapotv§ltoz§sok 

 Halmaz§llapot-v§ltoz§sok 

 

3. Elektrom§gness®g 

 Elektromos mezŖ 

 Egyen§ram 

 M§gneses mezŖk 

 Elektrom§gneses hull§mok 

 

4. Optika 

 A f®ny, mint elektrom§gneses hull§m 

 

5. Atomfizika, magfizika 

 Az atom szerkezete 

Az atommagban lej§tsz·d· jelens®gek 

 

6. Gravit§ci·, csillag§szat 

A gravit§ci·s mezŖ 

Csillag§szati alapismeretek 

 
 
 

Fºldrajz 
 
A Fºld kozmikus kºrnyezete (1db) 

A Fºldi t®r §br§zol§sa (1db) 

A geoszf®r§k fºldrajza (9db) 

    A Fºld, mint kŖzetbolyg· szerkezete ®s folyamatai (4db) 

    A v²zburok fºldrajza (2db) 

    A L®gkºr fºldrajza (3db) 

Fºldrajzi ºvezetess®g (3db) 

A kontinensek term®szetfºldrajza (2db) 

Magyarorsz§g ®s t§jainak term®szetfºldrajza (4db) 

T§rsadalmi folyamatok a 21.sz§zad elej®n (2db) 

A vil§ggazdas§g jellemzŖ folyamatai (3db) 

Magyarorsz§g fºldrajza, hely¿nk a K§rp§t-medenc®ben ®s Eur·p§ban (5db) 

A t§rsadalmi-gazdas§gi fejlŖd®s region§lis k¿lºnbs®gei Eur·p§ban (4db) 

Az Eur·p§n k²v¿li kontinensek, t§jak, orsz§gok t§rsadalmi-gazdas§gi jellemzŖi (3db) 

Glob§lis kih²v§sok ï a fenntarthat·s§g k®rdŖjelei (3db) 

 

 
 

Informatika 
 

I.   Inform§ci·s t§rsadalom 

II .   Informatikai alapismeretek- hardver 

III.   Informatikai alapismeretek- szoftver 
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I.   Ćltal§nos szoftverek halad· alkalmaz§sa 

II .   Oper§ci·s rendszer jellemzŖinek lek®rdez®se 

III.   Oper§ci·s rendszer fontosabb seg®dprogramjainak ismerete 

IV.   K®pek grafikai jellemzŖinek m·dos²t§sa 

V.   Sz§m²t·g®pes kommunik§ci· ismerete (levelez®s) 

VI.   Inform§ci· keres®se az Interneten 

VII.   Weblapk®sz²t®si ismeretek 

VIII .   H§l·zati jellemzŖk ®s param®terek lek®rdez®se, m·dos²t§sa 

IX.   Programoz§s fejlesztŖi kºrnyezet alkalmaz§sa, param®terez®se/ §ramkºrºk elemz®se 

®s feladatmegold§sok SZ/H
*
 

 

IV.   Kommunik§ci· az interneten (gyakorlati kivitelez®ssel) 

V.   Kºnyvt§rhaszn§lat 
 
 

Informatikai alapismeretek 
 

ĂAò t®telek 

I.   Hardver eszkºzºk jellemz®se 

II .   Szoftver eszkºzºk jellemz®se 

III.   Informatikai alapismeretek 

IV.   H§l·zati fogalmak 

V.   H§l·zati m·dszerek, elj§r§sok 

VI.   H§l·zati kommunik§ci· 

VII.   Rendszeradminisztr§ci·s feladatok 

VIII .   Algoritmus-le²r· eszkºzºk ismerete/ egyen- ®s v§ltakoz· §ram¼ h§l·zati ismeretek 

SZ/H
*
 

IX.   Programnyelvi t§j®kozotts§g, programoz§si t®telek ismerete/ anal·g kapcsol·¿zemŤ 

§ramkºrºk jellemz®se SZ/H
*
 

X.   Adatb§zis ismeretek, t®rinformatikai ismeretek/ kombin§ci·s ®s szekvenci§lis h§l·za- 

tok ismerete SZ/H
*
 

 
ĂBò t®telek 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ćltal§nos k®mia 

1.   Atomszerkezet 
2.   K®miai kºt®sek 
3.   Molekul§k, ºsszetett ionok 
4.   Anyagi halmazok 
5.   K®miai §talakul§sok 

K®mia

 

 
* A t®makºr t®telei szabadon v§laszthat·k a szoftveres/hardveres ir§nyults§gnak megfelelŖen
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Szervetlen k®mia 

1.   Hidrog®n 
2.   Nemesg§zok 
3.   Halog®nelemek ®s vegy¿leteik 
4.   Az oxig®ncsoport elemei ®s vegy¿leteik 
5.   A nitrog®ncsoport elemei ®s vegy¿leteik 
6.   A sz®ncsoport elemei ®s vegy¿leteik 
7.   F®mek ®s vegy¿leteik 

 
Szerves k®mia 

1.   A szerves vegy¿letek §ltal§nos jellemzŖi 
2.   Sz®nhidrog®nek 
3.   Halog®ntartalm¼ sz®nhidrog®nek 
4.   Oxig®ntartalm¼ szerves vegy¿letek 
5.   Nitrog®ntartalm¼ szerves vegy¿letek 
6.   Sz®nhidr§tok 
7.   Feh®rj®k 
8.   Nukleinsavak 
9.   MŤanyagok 
10. Energiagazd§lkod§s 

 
K®miai sz§m²t§sok 

1.   Az anyagmennyis®g 
2.   G§zok 
3.   Oldatok, elegyek, kever®kek 
4.   Termok®mia 
5.   K®miai egyens¼ly 
6.   K®mhat§s 
7.   Elektrok®mia 

 

 
 

Kereskedelmi ®s marketing alapismeretek 
 
1.   A marketing kialakul§sa, fogalma, fejlŖd®se 
2.   A piac, a piaci kºrnyezet elemz®se 
3.   A fogyaszt·i v§s§rl·i magatart§s t®nyezŖi 
4.   A c®lpiaci marketing 
5.   A marketing inform§ci·s rendszere 
6.   A piackutat§s fajt§inak, m·dszereinek megfogalmaz§sa 
7.   A piackutat§s felhaszn§l§si ter¿letei 
8.   A term®kpoli tika ®s az §rpolitika ®rtelmez®se 
9.   Az ®rt®kes²t®si csatorn§k kiv§laszt§sa 
10. A kommunik§ci· ï marketingkommunik§ci· 
11. A rekl§m szerepe, rekl§meszkºzºk, rekl§mhordoz·k 
12. A public relations ®rtelmez®se 
13. Az elad§sºsztºnz®s, a szem®lyes elad§s 
14. Az image ®s az egyedi v§llalati arculat megfogalmaz§sa 
15. Az egy®b piacbefoly§sol§si eszkºzºk ºsszevet®se 

 

 
 

Kºzgazdas§gi alapismeretek (elm®leti gazdas§gtan) 
 
1.   Mikroºkon·miai alapismeretek ®s ºsszef¿gg®sek 

2.   A fogyaszt·i magatart§s ®s a kereslet
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3.   A v§llalat termelŖi magatart§sa ®s a k²n§lat 

4.   A termel®si t®nyezŖk piaca 
5.   Az extern§li§k ®s a kºzjavak 
6.   Makroºkon·miai alapismeretek ®s ºsszef¿gg®sek 
7.   A makrogazdas§gi egyens¼ly 
8.   Az §llam gazdas§gpolitik§ja 
9.   K¿lgazdas§gi kapcsolatok ®s nemzetgazdas§gi ºsszef¿gg®sek 

 

 
 

Latin nyelv 
 
1. Forr§sok: 
A vizsg§z· nyelvi ®s tartalmi szempontb·l egyar§nt ismeri az al§bbi szerzŖk egyes eredeti mŤveit 
vagy azok r®szleteit: Marcus Tullius Cicero, C. Iulius Caesar, C. Valerius  Catullus, Publius Vergilius 
Maro,   Titus   Livius,   Quintus   Horatius   Flaccus,   Publius   Ovidius   Naso,   Cornelius   Tacitus. 

A tanul· alapvetŖ ismeretekkel rendelkezik a fenti szerzŖk eredeti nyelven megismert szºvegein t¼li 

irodalmi ®s egy®b mŤkºd®s®rŖl. 

 
2. Kultur§lis ismeretek: 

¶    A vizsg§z· ismeri a fenti forr§sok pontos meg®rt®s®hez ®s ®rtelmez®s®hez sz¿ks®ges fºldrajzi, tºr- 
t®nelmi, gazdas§gi ®s kult¼rtºrt®neti tudnival·kat. 

¶    A latin nyelvŤ mŤvelts®g idŖbeli ®s t®rbeli kiterjed®s®nek kereteit, fontosabb szakaszait. 

¶ A klasszikus antikvit§s mindennapi ®let®t, ®letkºr¿lm®nyeit (lak§s, ºltºzkºd®s, ®tkez®s, csal§d, 
sz·rakoz§s), a t§rsadalmi ®rintkez®si szok§sokat (t§rsadalmi r®tegek, §llamszervezet, kºzigazga- 
t§s), az adott t§rsadalom alap®rt®keit, a fontosabb ¿nnepeket ®s r²tusokat (§ldozatbemutat§s, j·s- 
l§s). 

¶    A kultur§li s ®rt®keknek korunkra ®s az egyetemes magyar kult¼r§ra gyakorolt hat§s§t, e kapcsolat- 
rendszernek az §ltala megismert forr§sokhoz kºthetŖ egyedi elemeit. 

 
3. Nyelvtani ismeretek: 
A vizsg§z· k®pes az adott latin szºvegben elŖfordul· lexikai elemek ®s nyelvi strukt¼r§k pontos felis- 
mer®s®re, ut·bbiak elemz®s®re, valamint k®pz®s¿k, szerkeszt®s¿k bemutat§s§ra. 

 
Alaktan: 
Az 5 declinatio az i-tºvŤs®g §ltal§nos szab§lyaival 
Vocativus 

Locativus 

Mell®kn®vfokoz§s 
Adverbiumok k®pz®se ®s fokoz§sa 
N®vm§sok 
Sz§mnevek 
A n®gy coniugatio 
Deponens ig®k 

Semideponens ig®k 

Kºr¿l²rt igeragoz§s 

Rendhagy· ig®k 

Sz·alkot§s 

 
Mondattan: 
Mondatr®szek ®s azok kapcsolatai: az §ll²tm§ny ®s az alany, §llapothat§roz· (attributum raedicativum, 
appositio praedicativa, participium coniunctum). 
Az esettan laggyakoribb elemei 
Az igem·dok jelent®se 
Az igenevek ®s az igeneves szerkezetek
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A consecutio temporum §ltal§nos szab§lyrendszere 

Alanyi ®s t§rgyi mell®kmondatok 

C®lhat§roz·i mell®kmondatok 

Felt®teles mondatok 
Az ut ®s a cum kºtŖsz· 

 

 
 

Magyar nyelv 
 

Magyar nyelvi t®telsor ®s feladatok 

 
 
Hat§lyos 2017. janu§r 1-j®tŖl. 

 

A t®telsor 20 t®tel®t a r®szletes vizsgakºvetelm®ny Magyar nyelv c²mŤ fejezet®ben foglaltak szerint 

§ll²tjuk ºssze.. A t®telsort ¼gy kell ºssze§ll²tani, hogy a t®makºrºk mindegyik®hez legal§bb k®t t®tel 

tartozz®k. Tov§bbi sz·beli t®telek kijelºl®s®rŖl a t®telk®sz²tŖ dºnt. Egy t®makºrben legfºljebb 4 t®tel 

adhat·. 

 

 

T®makºrºk 

T®telek sz§ma (minimum-maximum) 

 

1. Kommunik§ci·  (2-4) 

2. A magyar nyelv tºrt®nete   (2-4) 

3. Ember ®s nyelvhaszn§lat   (2-4) 

4. A nyelvi szintek   (2-4) 

5. A szºveg   (2-4) 

6. A retorika alapjai   (2-4) 

7. St²lus ®s jelent®s   (2-4) 

 

 

Magyar nyelvi feladat 

 

A t®makºrnek, illetve a t®telnek megfelelŖ feladat egy szºvegbŖl, szºvegr®szletbŖl ®s az ahhoz 

kapcsol·d· utas²t§sb·l §ll. 

A szºveg, szºvegr®szlet lehet meg§llap²t§s, id®zet, nyomtatott vagy elektronikus dokumentum (pl. Ťrlap, 

haszn§lati utas²t§s, ¼js§goldal, k®p, §bra, t®rk®p, internetes oldal, egynyelvŤ sz·t§r vagy annak r®szlete). 

A feladat a szºvegben megjelenŖ nyelvi, kommunik§ci·s jelens®gre k®rdez r§: a jelens®g felismer®s®re, 

adott szempont¼ ®rt®s®re, a feladat megold§s§ra a kapcsol·d· nyelvi probl®ma, jelens®g, ºsszef¿gg®s, 

szab§ly vonatkoz§s§ban. 
 
 
 

Magyar irodalom 
 
 

Irodalom t®telsor ®s feladatok 

 

 

A t®telsor 20 t®tel®t a r®szletes vizsgakºvetelm®ny Irodalom c²mŤ fejezet®ben foglaltak alapj§n §ll²tjuk 

ºssze. A t®telsort ¼gy kell ºssze§ll²tani, hogy a t®makºrºk mindegyik®hez a megadott sz§m¼ t®tel 

tartozz®k. 

 

 

T®makºrºk 

(T®telek sz§ma) 
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1. MŤvek a magyar irodalomb·l I. KºtelezŖ szerzŖk           (6) 

2. MŤvek a magyar irodalomb·l II. V§laszthat· szerzŖk    (6) 

3. MŤvek magyar irodalomb·l III. Kort§rs szerzŖk             (1) 

4. MŤvek a vil§girodalomb·l                                                (3) 

5. Sz²nh§z ®s dr§ma         (2)    

6. Az irodalom hat§rter¿letei     (1) 

7. Region§lis kult¼ra ®s a hat§ron t¼li irodalom   (1) 

 

 

Irodalom feladat 

 

A t®makºrnek, illetve a t®telnek megfelelŖ feladat kºzli a kifejtendŖ vizsgafeladatot, annak kiemelt 

szempontj§t. Megjelºli a vizsgak®rd®snek, illetve a kitŤzºtt szempontnak megfelelŖ konkr®t szerzŖt, 

mŤvet, mŤr®szletet (vagy szerzŖket, mŤveket ®s r®szleteket). A kiemelt szempont lehet mŤfaji, tematikus, 

st²luskorszakbeli, po®tikai, eszt®tikai, etikai, vil§g®rtelmez®si k®rd®s. A kiemelt szempontok lehetŖs®get 

adnak arra, hogy a t®telek kºzºtt szerepeljenek olyanok, amelyek k¿lºnbºzŖ korok ®s szerzŖk mŤveit 

kapcsolj§k ºssze tematikus, motivikus, mŤfaji, archetipikus, stil§ris, po®tikai jegyek alapj§n (az 

£rtelmez®si szintek, megkºzel²t®sek szempontjai szerint). Ugyanaz a mŤ egyazon t®telsor k®t k¿lºnbºzŖ 

t®tel®ben nem szerepelhet. Ha a feladat lehetŖv® teszi, a vizsg§z· v§laszthat a megjelºlt szerzŖk vagy 

mŤvek kºz¿l. 

A feladat tartalmazhat egy felvezetŖ nyomtatott vagy elektronikus dokumentumot (pl. sz®pirodalmi 

id®zetet, ®rtekezŖ pr·za, essz® rºvid r®szlet®t, illusztr§ci·t, k®pzŖmŤv®szeti alkot§st, sz²npadk®pet, 

filmk®pet, §br§t, t®rk®pet). Ebben az esetben a feladatnak kapcsol·dnia kell a dokumentum szºveg®hez 

vagy r®szlet®hez. Mindk®t t®telsor t®makºreit ®s t®telc²meit a jogszab§lyban meghat§rozott idŖben ®s 

m·don nyilv§noss§gra kell hozni. Az egyes t®telekhez tartoz· feladatok nem hozhat·k nyilv§noss§gra, 

csak a vizsg§n ismerhetŖek meg. 
 
 
 
 

 

Matematika 
 
1.Gondolkod§si m·dszerek, halmazok, logika, kombinator ika, gr§fok 
1.1. Halmazok 
1.2. Matematikai logika 
1.3. Kombinatorika 
1.4. Gr§fok 

 
2. Sz§melm®let, algebra 
2.1. AlapmŤveletek 
2.2. A term®szetes sz§mok halmaza, sz§melm®leti ismeretek 
2.3. Racion§lis ®s irracion§lis sz§mok 
2.4. Val·s sz§mok 
2.5. Hatv§ny, gyºk, logaritmus
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2.6. BetŤkifejez®sek 

2.7. Ar§nyoss§g 
2.8. Egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlŖtlens®gek, egyenlŖtlens®grendszerek 
2.9. Kºz®p®rt®kek, egyenlŖtlens®gek 

 
3. F¿ggv®nyek, az anal²zis elemei 
3.1. A f¿ggv®ny 
3.2. Egyv§ltoz·s val·s f¿ggv®nyek 
3.3. Sorozatok 

 
4. Geometria, koord in§tageometr ia, tr igonometr ia 
4.1. Elemi geometria 
4.2. Geometriai transzform§ci·k 
4.3. S²kbeli ®s t®rbeli alakzatok 
4.4. Vektorok s²kban ®s t®rben 
4.5. Trigonometria 
4.6. Koordin§tageometria 
4.7. Ker¿let, ter¿let 
4.8. Felsz²n, t®rfogat 

 
5. Val·sz²nŤs®g-sz§m²t§s, statisztika 
5.1. Le²r· statisztika 
5.2. A val·sz²nŤs®g sz§m²t§s elemei 

 

Testnevel®s 
 
1. Az olimpiai mozgalom l®trejºtte, c®lja, feladatai; magyar sportsikerek 
2. A harmonikus testi fejlŖd®s 

  3. A testmozg§s, a sport szerepe az eg®szs®ges ®letm·d kialak²t§s§ban, ®s a szem®lyis®g 

      fejleszt®s®ben 
4. A motoros k®pess®gek szerepe a teljes²tm®nyben  
5. Gimnasztika 
6. Atl®tika 
7. Torna 

  8. Zen®s-t§ncos mozg§sform§k 
9. K¿zdŖsportok, ºnv®delem 
10. Đsz§s 
11. Testnevel®si ®s sportj§t®kok 

  12. Alternat²v ®s szabadidŖs mozg§srendszerek 

 
 
 

Tºrt®nelem 
 
1.   Gazdas§g, gazdas§gpoliti ka, anyagi kult¼ra 
2.   N®pess®g, telep¿l®s, ®letm·d 
3.   Egy®n, kºzºss®g, t§rsadalom 
4.   Modern demokr§ci§k mŤkºd®se 
5.   Politikai int®zm®nyek, eszm®k, ideol·gi§k 
6.   Nemzetkºzi konfli ktusok ®s egy¿ttmŤkºd®s 
7.   Szabadon v§lasztott t®ma



Vizu§lis 

kult¼ra 
 
A gyakorlati vizsgafeladat egy portf·li· ºssze§ll²t§sa. Az adott vizsgar®sz produktuma 
gyakorlati munka eredm®nyek®nt jºn l®tre, de a vizsg§nak r®sze az elk®sz¿lt munk§k sz·beli 
®rtelmez®se is. 

 
A portf·li· ºssze§ll²t§s§nak felt®telei 

A portf·li·ba kiz§r·lag ellenŖrzºtt keretek kºzºtt, a jelºlt §ltal k®sz²tett ®s kiv§logatott, lehetŖleg 
az utols· k®t tan®v folyam§n k®sz¿lt munk§k ker¿lhetnek be. 
A portf·li·nak 8 darab munk§t kell tartalmaznia. A munk§k m®rete nem korl§tozott. 
A portf·li· tartalmazzon 

k®t olyan munk§t, amelyet sikeresnek tart a vizsg§z·; 
egy olyan munk§t, amelyet kev®sb® tart sikeresnek a vizsg§z·; 
egy olyan munk§t, amelyet a legkedveltebb technik§j§val k®sz²tett a vizsg§z·; 
egy olyan munk§t, amely egy t§rgy tervez®s®t dokument§lja (tºbb rajz is lehet egy lapon); 
egy olyan munk§t, amely l§tv§ny alapj§n k®sz¿lt tanulm§nyrajz, festm®ny vagy plasztika (fot·ja); 
egy olyan munk§t, amely k®pet ®s szºveget egy¿ttesen alkalmaz· kompoz²ci·; 

egy olyan munk§t, amely a vizsg§z· §ltal szabadon v§lasztott t®ma 

 

bi) A  tanul· tanulm§nyi munk§j§nak ellenŖrz®si ®s ®rt®kel®si m·dja, 

diagnosztikus,  szummat²v fejlesztŖ form§i, a magatart§s ®s szorgalom 

minŖs²t®s elvei 
 

Az iskol§ban foly· nevelŖ ï oktat· munka t§gabb ®rtelemben vett c®lja, hogy minden tanul· 

saj§t lehetŖs®geinek optimum§ig jusson el ®rtelmi, erkºlcsi ®s testi fejlŖd®s®ben egyar§nt. A 

szŤkebb ®rtelemben vett c®l, hogy a kialak²tott m®r®si, ®rt®kel®si rendszerben m®rj¿k fel, 

hogy az iskola tanul·i az adott ®vfolyamon, illetve a meghat§rozott m®r®si szakaszban hogyan 

tettek eleget az iskola helyi tanterv®ben elŖ²rt kºvetelm®nyeknek. 

 

A pedag·giai folyamatok hat®konys§g§nak ®s sikeress®g®nek ellenŖrz®se k®t ir§nyban 

tºrt®nik. 

¶ A tanul·k ellenŖrz®s®nek, ®rt®kel®s®nek lehets®ges form§i    

¶  A pedag·gusok tev®kenys®geinek ellenŖrz®se 

¶  

Az ellenŖrz®s-®rt®kel®s lehets®ges m·djaiban a pedag·gusok szabadon dºnthetnek, de 

bizonyos alapelvek betart§sa mindenkire kºtelezŖ. 

 

Alapelveink  

Az ®rt®kel®s legyen:  

- folyamatos 

- egy®rtelmŤ  

- konkr®t  

- ºsztºnzŖ hat§s¼  

- t§rgyilagos  

- szem®lyre sz·l· 

- a fejlŖd®sben megtett utat figyelembe vevŖ  

- affekt²v kºvetelm®nyeket figyelembe vevŖ 

- feleljen meg a tanul·k ®letkori saj§toss§gainak  

- nem lehet fegyelmezŖ ®s megtorl· jellegŤ  

Az egys®ges kºvetelm®nyrendszert minden pedag·gus kºteles betartani.  
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A kilencedik-tizenegyedik ®vfolyamon a tanul· az iskola magasabb ®vfolyam§ra akkor l®phet, 

ha a kerettantervekben meghat§rozott tov§bbhalad§s felt®teleiben meghat§rozott 

kºvetelm®nyeket az adott ®vfolyamon a tan®v v®g®re minden tant§rgyb·l sikeresen 

teljes²tette.  

 

A magasabb ®vfolyamba tºrt®nŖ l®p®shez, a tan®v v®gi oszt§lyzat meg§llap²t§s§hoz a 

tanul·nak oszt§lyoz· vizsg§t kell tennie, ha:  

- Az iskola igazgat·ja felmentette a tan·rai foglalkoz§sokon val· r®szv®tel al·l.  

- Az iskola igazgat·ja enged®lyezte, hogy egy vagy tºbb tant§rgyb·l a tanulm§nyi 

kºvetelm®nyeket az elŖ²rtn§l rºvidebb idŖ alatt teljes²tse. 

- Egy tan²t§si ®vben 250 ·r§n§l tºbbet mulasztott, ®s emiatt nem oszt§lyozhat·. 

- Az elm®leti tant§rgyak valamelyik®bŖl az ·rasz§m 30%-§n§l tºbbet mulasztott, ®s 

emiatt nem oszt§lyozhat· ï abb·l a tant§rgyb·l. 

- Mag§ntanul· volt.  

 

 

1. Az iskolai besz§moltat§s, az ismeretek sz§monk®r®s®nek kºvetelm®nyei 
®s form§i, ®rt®kel®s, minŖs²t®s form§i  

 

 A tanul· magatart§s§nak ®s szorgalm§nak ®rt®kel®s®t ®s minŖs²t®s®t az oszt§lyfŖnºk ï az 

oszt§lyban tan²t· pedag·gusok v®lem®ny®nek kik®r®s®vel ï v®gzi. A f®l®vi ®s az ®v v®gi 

oszt§lyzatot az ®rdemjegyek alapj§n kell meghat§rozni. Az oszt§lyzatr·l a tanul·t ®s a kiskor¼ 

sz¿lŖj®t ®rtes²teni kell.  

Az ®rdemjegy, illetŖleg az oszt§lyzat meg§llap²t§sa a tanul· teljes²tm®ny®nek, szorgalm§nak 

®rt®kel®sekor, minŖs²t®sekor nem lehet fegyelmezŖ eszkºz. 

 

2. Az ®rt®kel®si funkci·k meghat§roz§sa (diagnosztikus, format²v, 
szummat²v ®rt®kel®s)   

 

A tanul·k ®rt®kel®s®nek fajt§it tekintve sz¿ks®g van ®v eleji diagnosztikus ®rt®kel®sre, 

folyamatos format²v ®rt®kel®sre, valamint szummat²v ®rt®kel®sre.  

 

 

Az ®rt®kel®si funkci·k meghat§roz§sa (diagnosztikus, format²v, szummat²v ®rt®kel®s)   
A hangs¼ly az ®r®s, fejlŖd®s, tanul§s folyamatjelleg®nek elfogad§s§n van. A gyermek 

ºnmag§hoz k®pest m®rt fejlŖd®s®t §ll²tja a kºz®ppontba.  

Term®szetesen a kºvetelm®nyekhez viszony²tott elŖmenetele is ®rt®kel®sre ker¿l. 

 Az ®rt®kel®s pillanatnyi §llapotot rºgz²t, (s ez m®g a minŖs²t®skor is igaz), nyitotts§got mutat 

a gyermek probl®m§i ir§nt, ®s a fejlŖd®s lehetŖs®gei ir§nti bizalmat fejezi ki.  

 
Diagnosztikus ®rt®kel®s 

Diagnosztikus, korrekci·s funkci·, amely fontos inform§ci·kat ad a pedag·gusnak a 

helyzetfelm®r®shez, a csoport ®s az egy®n tanul§si folyamat§nak tervez®s®hez. Az ®v eleji 

diagnosztikus ®rt®kel®s azt mutatja meg: mi az, amit a tanul· tud, amire k®pes, honnan 

ind²that· a fejleszt®s.  
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Diagnosztikus ®rt®kel®st v®gz¿nk: 

¶ a tan²t§si ï tanul§si szakasz elej®n az elŖzetes k®szs®gek ®s tud§s felm®r®s®re, a 

tanul·k jellemzŖi alapj§n a tan²t§si m·d kiv§laszt§s§ra, tanul§si probl®m§k eset®n az 

okok felt§r§s§r.   

¶ kiindul·, kezdŖ szint meg§llap²t§s§ra 1-1 tan²t§si ciklus megkezd®sekor 

¶ 1-1 ¼j tantervi t®ma kezdet®n illetve 1-1 t®ma lez§r§sa elŖtt 

A diagnosztiz§l· eredm®nyvizsg§lat c®lja nyilv§nval·an nem a minŖs²t®s (oszt§lyoz§s). A 

diagnosztikus ®rt®kel®st nem minŖs²tj¿k ®rdemjeggyel, sz§zal®kol§ssal fejezhetj¿k ki a tanul· 

teljes²tm®ny®t. 

ElsŖsorban a diagnosztiz§l· eredm®nyvizsg§lattal tudjuk nyomon kºvetni a tanul·k 

fejlŖd®s®t, illetve tudjuk regisztr§lni azokat a ter¿leteket a tanul·kn§l, ahol korrig§l§sra van 

sz¿ks®g. ²gy tudjuk szem®lyre sz·l·an v®gezni a k®pess®gfejleszt®st. 

 
Format²v ®rt®kel®s 

Format²v, fejlesztŖ, szab§lyoz· funkci·, amely a tanul§s folyamat§hoz, annak korrekci·j§hoz 

ad seg²ts®get pedag·gusnak, sz¿lŖnek, di§knak. A format²v ®rt®kel®s c®lja elsŖsorban a tud§s, 

a teljes²tm®ny v§ltoz§s§nak kºvet®se, visszaigazol§sa a megerŖs²t®s, a fejleszt®s ®s a 

korrig§l§s ®rdek®ben.  

Folyamatos inform§ci·gyŤjt®s, a tan²t§si ï tanul§si folyamat §lland· k²s®rŖje. C®lja a hib§k 

azonos²t§sa a tananyagon bel¿l, megold§si m·dok kialak²t§sa. FejlesztŖ hat§s¼, egy®nre 

vonatkoz·, elŖseg²ti az eredm®nyes tanul§st. 

Alkalmas az ºnellenŖrzŖ, ºn®rt®kelŖ k®pess®g fejleszt®s®re is. A feladatv§logat§s szempontja 

a tananyag r®szleteire r§k®rdezŖ feladatok. £rdemjeggyel nem minŖs²tj¿k. Eszkºzei lehetnek: 

pontoz§s, sz§zal®kol§s, sz·beli, ²r§sbeli elemz®s. 

 

Szummat²v ®rt®kel®s 

Szummat²v funkci·, megerŖs²t®s, visszacsatol§s, szelekci·, amely egy-egy tan²t§si-tanul§si 

peri·dus v®g®n regisztr§lja az eredm®nyeket, a pedag·gusnak, sz¿lŖnek, tanul·nak ad 

inform§ci·kat. pl. a t®maz§r· dolgozatok, ®v v®gi felm®r®sek.  

A tanul·k fejlŖd®s®nek §tfog· minŖs²t®se. Adott tan²t§si ï tanul§si szakasz lez§r§sakor az 

el®rt tud§s§llapot rºgz²t®se, viszony²t§s a kºvetelm®nyek t¿kr®ben az indul· tud§s§llapothoz. 

Legtºbb esetben oszt§lyoz§ssal, bizony²tv§nyad§ssal, ®rt®kelŖ lap kitºlt®s®vel, szelekci·val, 

esetenk®nt felelŖss®g meg§llap²t§s§val is egy¿tt j§r. Nagyobb tanul§si t®m§k, idŖegys®gek 

v®g®n (negyed®v, f®l®v, h§romnegyed ®v, tan®v v®ge) alkalmazzuk. A tanul§si t®m§k v®g®n, 

t®maz§r·k sor§n a tanul·k ®rt®kel®se ut§n fontos, hogy a folyamat§t is ®rt®kelj¿k. A folyamat 

®rt®kel®se pedag·giai dºnt®seket tesz sz¿ks®gess®. H§romf®le dºnt®s sz¿lethet: 

¶ A tantervi t®m§t a tanul·k kiel®g²tŖen elsaj§t²tott§k, a tov§bbhalad§shoz sz¿ks®ges 
minim§lis kºvetelm®nynek eleget tettek. A tan²t§s ï tanul§s ebben az esetben a 

tanmenet szerint folytathat·. 

¶ A tantervi t®m§t a tanul·k §tlagosan saj§t²tott§k el, de az ingadoz§s t¼ls§gosan nagy. 

Ilyen esetben a tanul·k meghat§rozott csoportjaival differenci§ltan korrekci·t kell 

v®gezni. 

¶ A tov§bbhalad§shoz sz¿ks®ges minim§lis kºvetelm®nyt a tanul·k tºbbs®ge nem 
teljes²tette. Ekkor ¼j m·dszerek alkalmaz§s§val ¼jratan²t§sra van sz¿ks®g tan·r§n 

k²v¿li felz§rk·ztat· foglalkoz§s keret®ben. 

A folyamat sor§n lehetŖs®get kell biztos²tani az ºn®rt®kel®sre. Az ®rdemjegy, oszt§lyzat a 

tanul· teljes²tm®ny®nek, szorgalm§nak ®rt®kel®sekor nem lehet fegyelmez®si eszkºz. Nem 

lehet teh§t gyeng®bb oszt§lyzatot adni magatart§si probl®ma miatt. A tanul·val tudatnunk 

kell, hogy mire, mi®rt, milyen teljes²tm®nyre kapta a minŖs²t®st. 
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A tant§rgyi oszt§lyzatban nem jelenhet meg: 

¶ a felszerel®s hi§nya 

¶ a tanul· tan§rral szembeni magatart§sa 

¶ ·rai magatart§sa 

Az ·rai fegyelmezetlens®g nem torolhat· meg rºpdolgozat ²rat§s§val. 

 

3. A tanul·k ®rt®kel®s®nek, sz§monk®r®s®nek kºvetelm®nyei ®s form§i  

 

Tanul·k sz·beli ®rt®kel®se:  
- A tanul·k egy®ni teljes²tm®ny®t a sz¿lŖ k®r®s®re sz·ban, szºvegesen ®rt®kelj¿k sz¿lŖi 

®rtekezleten, fogad··r§n, egy®ni megkeres®skor, stb.  

- F®l®vi ®s ®v v®gi oszt§lyoz· ®rtekezleten a magatart§s ®s szorgalom meg§llap²t§sakor.  

- A gyerekekkel egy¿tt tºltºtt idŖben a tan§r rendszeresen megerŖs²ti, seg²ti 

tan²tv§nyait.  

 

 

Tanul·k teljes²tm®nyek ®s eredm®nyek ®rt®kel®s®nek f·rumai:  
- ny²lt napok   

- iskolai r§di·, ¼js§g  

- versenyek, vet®lkedŖk  

- p§ly§zatok, ki§ll²t§sok  

- belsŖ vizsg§k  

- szakt§rgyi m®r®sek,  

- tan®vz§r· ®rtekezletek, ¿nneps®gek  

 

Tanul·k ®rdemjegyekkel tºrt®nŖ ®rt®kel®se  

A sz·beli ®s ²r§sbeli ®rdemjegyek sz§ma heti 1 vagy 2 ·r§s tant§rgyakb·l f®l®venk®nt 

minimum 2 legyen, heti 3 vagy ann§l nagyobb ·rasz§m¼ tant§rgyak eset®ben minimum havi 1 

®rdemjegy alapj§n oszt§lyozhat· a tanul·.  

 

Az ®rdemjegy szerz®s®nek m·djai:  

¶ Sz·beli felelet (t®nyek, le²r§sok, fogalmak, szab§lyok, tºrv®nyek, vitak®szs®g, 

k²s®rletek)  

¶ ĉr§sbeli munka (t®makºzi vagy t®maz§r· dolgozat)  

¶ ¥n§ll· kiselŖad§s  

¶ črakºzi munka  

¶ Gyakorlati ·rai munkav®gz®s  

¶ R®szv®tel versenyeken  

Digit§lis napl· szerint: 

¶ ĉr§sbeli t®maz§r· dolgozat 

¶ ĉr§sbeli rºpdolgozat 

¶ Sz·beli felelet 

¶ Besz§mol· 

¶ Gyakorlati feladat 

¶ Kis®retts®gi  

¶ H§zi feladat  

¶ H§zi dolgozat 
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¶ Projektmunka 

¶ črai munka 

 

 

Tºrekedni kell minden tant§rgyn§l a sz·beli sz§monk®r®s nºvel®s®re, hogy a tanul·k 

megfelelŖ, akt²v szaksz·kincse kialakuljon.  

 

A tanul·k ²r§sbeli besz§moltat§s§nak form§i:  
- ²r§sbeli felel®s  

- rºpdolgozat  

- t®maz§r· felm®r®s  

- f®l®vi felm®r®s  

- ®v v®gi felm®r®s  

Ha a feladatok 50%-a a minimum kºvetelm®nyt tartalmazza. Ebben az esetben az al§bbi 

®rt®kel®si m·dot alkalmazzuk: 

 

Teljes²tm®ny £rdemjegy 

0-49% El®gtelen /1/ 

50-61% El®gs®ges /2/ 

62-79% Kºzepes /3/ 

80-90% J· /4/ 

91-100% Jeles /5/ 

 

Ha a feladatok az ®retts®gi vizsga kºvetelm®nyeit tartalmazz§k: 

 

Teljes²tm®ny £rdemjegy 

0-24% El®gtelen /1/ 

25-39% El®gs®ges /2/ 

40-59% Kºzepes /3/ 

60-79% J· /4/ 

80-100% Jeles /5/ 

 

Az ²r§sbeli felel®s (rºpdolgozat) ®rdemjegye azonos a sz·beli felelet®vel.  

A t®maz§r· felm®r®s idŖpontj§t, t®m§j§t meg kell elŖre hat§roznia a tan§rnak!  

A t®maz§r· felm®r®sek a t®makºrºk v®g®n, ºsszefoglal§s ®s sz¿ks®ges mennyis®gŤ gyakorl§s 

ut§n k®sz¿lnek. Ezek ®rdemjegyei hangs¼lyozottabban kapnak szerepet a f®l®vi ®s az ®v v®gi 

oszt§lyzat kialak²t§s§n§l.  

Egy tan²t§si napon 2-n®l tºbb t®maz§r· felm®r®s (dolgozat) nem ²rathat·! A felm®r®seket 

legk®sŖbb 2 h®ten bel¿l ki kell jav²tani, ®s az eredm®nyt a tanul·kkal kºzºlni.  

A f®l®vi ®s ®v v®gi felm®r®seket legk®sŖbb a f®l®vi vagy ®v v®gi jegy lez§r§sa elŖtt 2-3 h®ttel 

meg kell ²ratni, ®s az ut§na fennmarad· idŖben lehetŖs®get kell adni a tanul·knak a jav²t§sra. 

 A t®maz§r· dolgozatokat lehetŖs®g szerint a munkakºzºss®g tagjai kºzºsen §ll²tj§k ºssze.  

 

A tanul·k teljes²tm®ny®nek ®rt®kel®se, amennyiben ®rdemjeggyel tºrt®nik, akkor az el®rt 

pontsz§mok alapj§n az al§bbi ®rt®kel®si m·dot alkalmazzuk 

                                        

Teljes²tm®ny £rdemjegy 

0-33% El®gtelen /1/ 
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34-50% El®gs®ges /2/ 

51-75% Kºzepes /3/ 

76-90% J· /4/ 

91-100% Jeles /5/ 

A f®l®vi tant§rgyi ®rdemjegyet az ellenŖrzŖbe sz§mmal kell be²rni, tant§rgyi dics®ret eset®n az 

5-ºs sz§m mell® ĂdĿ betŤt kell ²rni.  

A magatart§s ®s szorgalom oszt§lyzat szºvegesen ker¿l be²r§sra.  

Az ®v v®gi oszt§lyzatokat a bizony²tv§nyba, tºrzslapra szºveggel kell be²rni.  

 

Az ®rdemjegyek ®s az oszt§lyzatok a kºvetkezŖk:  

A tanul· tud§s§nak ®rt®kel®s®n®l ®s minŖs²t®s®n®l:  

¶ jeles (5)  

¶ j· (4)  

¶ kºzepes (3)  

¶ el®gs®ges (2)  

¶ el®gtelen (1)  

 

Jeles (5): Ha a tantervi kºvetelm®nyeknek kifog§stalanul eleget tesz. Ismeri, ®rti, tudja a tan-

anyagot, mindent alkalmazni is k®pes. Pontosan, szabatosan fogalmaz. L®nyegre mutat·an 

defini§l, saj§t szavaival is vissza tudja adni a szab§lyt. Tud szabadon, ºn§ll·an besz®lni. 

B§tran mer visszak®rdezni.  

J· (4): Ha a tantervi kºvetelm®nyeknek megb²zhat·an, csak kev®s ®s jelent®ktelen hib§val 

tesz eleget. Hasonl· az ºtºshºz, de apr· bizonytalans§gai vannak. Kisebb elŖad§si hib§kat 

v®t, defin²ci·kat bemagol. 

 Kºzepes (3): Ha a tantervi kºvetelm®nyeknek pontatlanul, n®h§ny hib§val eleget tesz, 

nevelŖi seg²ts®gre (jav²t§sra, kieg®sz²t®sre) tºbbszºr r§szorul. Ismeretei felsz²nesek. Kev®sb® 

tud ºn-§ll·an dolgozni, besz®lni. Seg²ts®ggel k®pes megoldani sz·beli feladat§t. Rºvid 

mondatokat mond. (P§rbesz®d alakul ki a tan§r ®s a tanul· kºzºtt.) 

 El®gs®ges (2): Ha a tantervi kºvetelm®nyeknek s¼lyos hi§nyoss§gokkal tesz csak eleget, de a 

tov§bbhalad§shoz sz¿ks®ges minim§lis ismeretekkel, j§rtass§ggal rendelkezik. Egyszavas 

v§laszokat ad. Fogalmakat nem ®rt. Gyakorlatban k®ptelen ºn§ll· feladatv®gz®sre. (Akar, de 

nem megy)  

El®gtelen (1): Ha a tantervi kºvetelm®nyeknek a nevelŖi ¼tbaigaz²t§ssal sem tud eleget tenni. 

A minimumot sem tudja. 

 

A tanul· magasabb ®vfolyamra l®p®snek felt®teleit a tant§rgyi kºvetelm®nyrendszerekben 

le²rt kºvetelm®nyekhez igaz²tjuk. A tanul· ehhez kºteles a fentiekben meghat§rozott legal§bb 

el®gs®ges szintet teljes²teni. A tanul·t  ®rdemjeggyel ill. szºveges ®rt®kel®ssel ®rt®kelj¿k.  

 

4. A tanul·k magatart§s§nak ®s szorgalm§nak minŖs²t®se, ®rt®kel®se  

 

A tanul· magatart§s§nak ®rt®kel®s®n®l ®s minŖs²t®s®n®l  

¶ p®ld§s (5)  

¶ j· (4)  

¶ v§ltoz· (3)  

¶ rossz (2)  

 

A tanul· szorgalm§nak ®rt®kel®sekor ®s minŖs²t®sekor  



107 

 

¶ p®ld§s (5)  

¶ j· (4)  

¶ v§ltoz· (3)  

¶ hanyag (2)  

 

A tanul·k magatart§s§nak minŖs²t®se  

A magatart§s minŖs²t®se igazodjon az ®letkori saj§toss§gokhoz.  

MinŖs²t®s®nek alapja a tagint®zm®nyi h§zirend betart§sa, a kºzºss®ghez, annak tagjaihoz val· 

viszony (ºn§ll·s§g, felelŖss®g®rzet, kºzºss®g ®rdek®ben v®gzett tev®kenys®g, hangnem, 

viselked®s).  

T¿krºzze tov§bb§:  

- a tanul· pozit²v ®s negat²v v§ltoz§sait;  

- a tanul· fegyelmezetts®g®t;  

- az oszt§lykºzºss®g v®lem®ny®t;  

- az ®v v®g®n az eg®sz ®ves munk§t.  

 

P®ld§s (5)  

Magatart§s§val, kultur§lt viselked®s®vel p®ld§t mutat tan·r§n ®s tan·r§n k²v¿l is.  

A h§zirend minden pontj§t tudatosan megtartja, t§rsait is annak megtart§s§ra ºsztºnzi.  

Kºteless®gtud·, feladatait teljes²ti.  

Fegyelmezett munk§j§val pozit²v hat§st gyakorol a kºzºss®g kialakul§s§ra.  

Sz²vesen v§llal kºzºss®gi munk§t.  

A felnŖttekkel ®s t§rsaival szemben tisztelettud·, udvarias.  

čvja ®s v®di az iskola felszerel®seit, kºrnyezet®t, m§sokat is erre ºsztºnºz.  

Nincs ²r§sbeli figyelmeztet®se, intŖje vagy megrov§sa.  

 

J· (4)  

A h§zirend pontjait betartja.  

A tan·r§n ®s tan²t§si ·r§n k²v¿l is rendesen viselkedik.  

Feladatokat ºnk®nt ritk§n v§llal, de a r§b²zottakat teljes²ti.  

A kºzºss®gi munk§ban akt²v, de nem kezdem®nyezŖ.  

A felnŖttekkel ®s t§rsaival kapcsolatos hangneme megfelelŖ.  

čvja ®s v®di az iskola felszerel®seit, kºrnyezet®t.  

Nincs intŖje vagy megrov§sa.  

 

V§ltoz· (3)  

Az iskolai h§zirendet nem mindig tartja be, az ellen alkalmank®nt v®t.  

A tan·r§n vagy a tan·r§n k²v¿l tºbbszºr fegyelmezetlen¿l viselkedik, zavarja a tan²t§si 

·r§kat.  

ElŖfordul, hogy felnŖttekkel szemben ®s t§rsaival udvariatlan, durva.  

A kºzºss®g, az iskola szab§lyaihoz nehezen alkalmazkodik.  

Igazolatlanul mulasztott.  

Oszt§lyfŖnºki, szaktan§ri int®st kapott.  

 

Rossz (2)   

Fegyelmezetlen magatart§s§val bomlasztja a kºzºss®get, rendetlen.  

A h§zirend elŖ²r§sait sorozatosan megs®rti.  

Feladatait egy§ltal§n nem, vagy csak ritk§n teljes²ti.  

FelnŖttekkel ®s t§rsaival szemben rendszeresen udvariatlan, durva.  

Az iskolai nevel®st, oktat§st akad§lyozza.  
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Tºbb alkalommal igazolatlanul mulaszt.  

Tºbb szaktan§ri figyelmeztet®st, oszt§lyfŖnºki int®st vagy enn®l magasabb fok¼ b¿ntet®st 

kapott.  

 

a. A magatart§s elb²r§l§sakor az egyes ®rdemjegyek, illetve oszt§lyzatok el®r®s®hez a 

felsorolt szempontok kºz¿l legal§bb h§romnak az egy¿ttes megl®te, vagy megs®rt®se 

sz¿ks®ges.  

b. A tanul· magatart§s§t az oszt§lyfŖnºk - az oszt§lyban tan²t· tan§rokkal val· megbesz®l®s 

alapj§n - minden h·nap v®g®n ®rdemjeggyel ®rt®keli.  

c. A magatart§s f®l®vi ®s ®v v®gi oszt§lyzat§t az oszt§lyfŖnºk az ®rdemjegyek, ®s a 
nevelŖtest¿let v®lem®nye alapj§n §llap²tja meg. Vit§s esetben, az oszt§lyban tan²t· 

nevelŖk tºbbs®gi v®lem®nye dºnt az oszt§lyzatr·l.  

 

A f®l®vi ®s ®v v®gi oszt§lyzatot az ®rtes²tŖbe, illetve a bizony²tv§nyba be kell jegyezni.  

 

A tanul·k szorgalm§nak minŖs²t®se  

 

A szorgalom oszt§lyoz§s§nak alapja a tanul§shoz, a szakm§hoz, a munk§hoz val· viszony, 

gyakorlaton tan¼s²tott munkaerkºlcs, (kºteless®gteljes²t®s, cselekvŖk®pess®g, rendszeretet, 

munkafegyelem, tºrekv®s, pontoss§g). Az oszt§lyoz§sn§l nemcsak a jegyeket, hanem a 

k®pess®geket is m®rlegelj¿k.  

 

P®ld§s (5)  

Tan·r§kra val· felk®sz¿l®s®t a rendszeress®g, kºteless®gtudat ®s pontoss§g jellemzi.  

¥nmŤvel®se rendszeres ®s tºbbir§ny¼.  

£rdeklŖd®se az iskol§n k²v¿li tananyagra is kiterjed, ismereteit tan²t§si ·r§kon is felhaszn§lja.  

Tan·r§kon akt²v, h§zi feladat§t minden ·r§ra elk®sz²ti.  

A tan·r§kon k²v¿li foglalkoz§sokon, tanulm§nyi versenyeken ºnk®nt r®szt vesz.  

Taneszkºzei tiszt§k, rendesek, ezeket tan²t§si ·r§kra mindig el is hozza.  

 

J· (4)  

A tan·r§kra val· felk®sz¿l®s®ben rendszeres.  

K®pess®geinek megfelelŖ, viszonylag egyenletes tanulm§nyi teljes²tm®nyt ny¼jt.  

A tananyag ir§nt ®rdeklŖdik, ºnmŤvel®se ®rdeklŖd®s®nek megfelelŖ.  

Tan·r§kon tºbbnyire akt²v.  

Tºbblet feladatot, tan·r§n k²v¿li foglalkoz§sokon vagy versenyeken val· r®szv®telt ºnk®nt 

nem, vagy csak ritk§n v§llal, de az ilyen jellegŤ megb²zat§sokat teljes²ti.  

Taneszkºzei tiszt§k, rendezettek, ezeket tan²t§si ·r§kra rendszerint el is hozza.  

 

V§ltoz· (3)  

Tanulm§nyi eredm®nye elmarad k®pess®geitŖl.  

Tanulm§nyi munk§ja ingadoz·, a tanul§sban nem kitart·, feladatait nem mindig teljes²ti.  

¥n§ll·tlan, a tanultakat ir§ny²t§s mellett is pontatlanul alkalmazza.  

Sz®tsz·rts§g jellemzi, a tan·r§n tºbbnyire csak figyelmeztet®sre, fel¿gyelettel dolgozik.  

£rdemjegyeit, oszt§lyzatait tºbb tant§rgyb·l lerontja.  

Felszerel®se, h§zi feladata gyakran hi§nyzik.  

 

Hanyag (2)  

K®pess®g®n®l j·val gyeng®bb teljes²tm®nyt mutat tanulm§nyi munk§j§ban.  

Figyelmetlen¿l dolgozik, megb²zhatatlan.  
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Feladatait tºbbnyire nem v®gzi el, a tanultakat nem tudja alkalmazni.  

Nem hajland· munkav®gz®sre, nem tºrŖdik kºteless®geivel.  

A tanul§shoz ny¼jtott tanul·i vagy tan§ri seg²ts®get nem fogadja el, annak ellenszeg¿l.  

Csoport ®s ºn§ll· munk§ban ºsztºnz®sre sem vesz r®szt.  

Felszerel®se hi§nyos, taneszkºzei rendetlenek, ·r§kra gyakran el sem hozza azokat.  

F®l®vi vagy ®v v®gi oszt§lyzata valamely tant§rgyb·l el®gtelen.  

 

1. A szorgalom elb²r§l§sakor az egyes ®rdemjegyek, illetve oszt§lyzatok el®r®s®hez a 
felsorolt szempontok kºz¿l legal§bb h§romnak az egy¿ttes megl®te, vagy 

megs®rt®se sz¿ks®ges.  

2. A tanul· szorgalm§t az oszt§lyfŖnºk - az oszt§lyban tan²t· tan§rokkal val· 

megbesz®l®s alapj§n - minden h·nap v®g®n ®rdemjeggyel ®rt®keli.  

3. A szorgalom f®l®vi ®s ®v v®gi oszt§lyzat§t az oszt§lyfŖnºk az ®rdemjegyek, ®s a 
nevelŖtest¿let v®lem®nye alapj§n §llap²tja meg. Vit§s esetben, az oszt§lyban tan²t· 

nevelŖk tºbbs®gi v®lem®nye dºnt az oszt§lyzatr·l. A f®l®vi ®s ®v v®gi oszt§lyzatot 

az ®rtes²tŖbe, illetve a bizony²tv§nyba be kell jegyezni.  

 
 

5. Az otthoni felk®sz¿l®shez elŖ²rt ²r§sbeli ®s sz·beli feladatok 

meghat§roz§s§nak elvei ®s korl§tjai 

 

 

A h§zi feladatok egyr®szt az ·r§n tanultak megszil§rd²t§s§t, begyakorl§s§t szolg§lhatj§k, 

m§sr®szt egy ¼j tananyag elŖk®sz²t®s®t is seg²thetik a tanul· ºn§ll· inform§ci· gyŤjt®se, 

t§j®koz·d§sa, felk®sz¿l®se r®v®n.  

Mindenk®ppen aj§nlott, hogy a tanul·k rendszeresen kapjanak h§zi feladatokat, s annak 

elv®gz®s®t sz§mon is k®rj¿k tŖl¿k.  

AlapvetŖen azonban a szaktan§rok felelŖss®ge az otthoni felk®sz¿l®s sz·beli ®s ²r§sbeli 

mennyis®g®nek a meghat§roz§sa, annak ellenŖrz®se, ®rt®kel®se.  

Az otthoni felk®sz¿l®s, a h§zi feladatok elk®sz²ttet®se az oktat§s szempontj§b·l term®szetesen 

csak akkor lehet eredm®nyes, ha az a tanul·k sz§m§ra pontosan meghat§rozott, kellŖen 

elŖk®sz²tett, terjedelme ®s neh®zs®ge a tanul·k k®pess®geihez igazodik, s ºn§ll· munk§ra 

ºsztºnºz.  

Mivel a tanul·nak is joga van a szabadnapra, a munkasz¿neti napra, a pihen®sre, ez®rt 

kºtelezŖen csak annyi feladat adhat· otthoni felk®sz¿l®sre, amennyi tan²t§si munkanapokon 

idŖben megoldhat·, re§lisan elv®gezhetŖ.  

 

 

bj) Csoportbont§sok ®s egy®b foglalkoz§sok szervez®s®nek elvei 
 

Int®zm®ny¿nkben a tºrv®ny §ltal megadott ·rasz§mokat kihaszn§lva a csoportbont§sokat ®s 

egy®b foglalkoz§sokat a mindenkori tant§rgyfeloszt§s§ban jelºli.  

C®lunk ezzel, hogy az ismereteket elm®ly²ts¿k, tºbb idŖ jusson a k®szs®gek-k®pess®gek 

fejleszt®s®re ®s a tanul·k tud§s§nak megalapoz§s§ra.  

Iskol§nkban idegen nyelvekbŖl (angol, n®met, olasz, latin, horv§t, orosz), informatik§b·l, 

matematik§b·l, nyelvtanb·l (9. ®vfolyam) ®s ºsszevont oszt§lyok eset®n szakmai 

tant§rgyakb·l bontunk csoportot. 
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bl) A tanul·k fizikai §llapot§nak m®r®s®hez sz¿ks®ges m·dszerek 
 

A tanul·k fizikai §llapot§nak m®r®s®re a  NETFITÈ fitts®gm®r®si rendszert alkalmazzuk. A 

NETFITÈ fitts®gm®r®si rendszer n®gy k¿lºnbºzŖ fitts®gi profilt k¿lºnbºztet meg, amely 

profilokhoz k¿lºnbºzŖ fitts®gi tesztek tartoznak. A n®gy profil eg®sz®ben jellemzi egy tanul· 

eg®szs®gkºzpont¼ fitts®gi §llapot§t. A k¿lºnbºzŖ profilokhoz tartoz· tesztek: 

 
A felm®r®sek eredm®nye jeggyel nem ®rt®kelhetŖ. 

 

bm) Eg®szs®gnevel®si ®s kºrnyezeti nevel®si elvek  
 

Eg®szs®gnevel®si terv  

- SzŤrŖvizsg§latok v®gz®se a v®dŖnŖvel ®s az iskolaorvossal kºzºsen. 

Szakkºz®piskolai ®s gimn§ziumi ®vfolyamokon a 10. ®s 12. ®vfolyam ºsszes oszt§ly§ban, 

a 9. ®vfolyamon a 16 ®ves korban v®gzett z§r· §llapotvizsg§lat, azokn§l a tanul·kn§l, 

akik az adott tan®vben tºltik a 16. ®let®v¿ket. 

Szakmunk§s ®vfolyamokon a 9.,10. ®s a 11. ®vfolyam ºsszes oszt§ly§ban tºrt®nik a 

szŤrŖvizsg§lat. 

- Eg®szs®gnevelŖ ·r§k tart§sa ig®ny szerint az al§bbi t®m§kban: 

¶ eg®szs®ges t§pl§lkoz§s 

¶ fog§pol§s 

¶ szem®lyi higi®n® 
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¶ szerelem, bar§ts§g, szexualit§s t®m§k 

¶ fogamz§sg§tl§s, p§rv§laszt§s, csal§di ®letre nevel®s 

¶ doh§nyz§s, alkohol ®s illeg§lis drogok haszn§lat§nak megelŖz®se 

¶ elsŖseg®lyny¼jt§s, balesetv®delem 

¶ csal§dtervez®s,csecsemŖgondoz§s 

¶ n®pbetegs®gek ®s megelŖz®se, ºnvizsg§latok 

 

- Szakkºrºk szervez®se: elsŖseg®lyny¼jt§s ®s csecsemŖgondoz§s t®m§kban. 

- V§rosi ®s megyei versenyeken val· r®szv®tel (katasztr·fav®delem, elsŖseg®lyny¼jt§s, 
csecsemŖgondoz§s). 

- V®rad§s szervez®se ®vente 3 alkalommal a Baranya Megyei Vºrºskereszt 

lebonyol²t§s§ban a 18. ®let®v¿ket betºltºtt di§kok kºr®ben hirdetve. 

- Tisztas§gi vizsg§latok v®gz®se ®vente 3 alkalommal (szeptember, janu§r, §prilis 

h·napokban) ®s probl®ma eset®n azonnal vagy 2 hetente ism®telve az ellenŖrz®st. 

- ElsŖseg®lyny¼jt§s oktat§sa a 9. ®vfolyamos szerkezetlakatos, g®pi forg§csol· tanul·k 

sz§m§ra. 

- Kapcsolattart§s a sz¿lŖkkel (a tan®v elsŖ sz¿lŖi ®rtekezlet®n val· r®szv®tel). 

- Eg®szs®gnap 

- Iskolai ¿nneps®geken val· r®szv®tel (sz¿ks®g eset®n elsŖseg®lyny¼jt§s) 

 

A kºrnyezeti nevel®s szinte minden tev®kenys®get, tant§rgyat §tszŖ. Az ehhez kapcsol·d· 

nevel®si feladatok ®rt®keit pedag·gusaink fontosnak tartj§k. Int®zm®ny¿nk ®s a 

kºrnyezet®nek §pol§sa, mŤeml®keink kºrnyezet®nek v®delme, a term®szet tiszitelete kiemelt 

nevel®si feladat. 

 

A kºrnyezeti nevel®s alapelvei: 

¶ Olyan kºrnyezettudatosan gondolkod· gyerekeket nevel¿nk, akik ®rz®kenyek kºrnyezet¿k 
§llapota ir§nt, ®letm·djukban a term®szet tisztelete, a kºrnyezet ·v§s§ra, a kºrnyezeti 

k§rok megelŖz®s®re val· tºrekv®s v§lik meghat§roz·v§. Feladatunk a kºrnyezet 

v®delm®hez ®s meg·v§s§hoz kapcsol·d· szok§sok alak²t§sa. A c®l: a gyerekek kºzºtti 

kapcsolatok erŖs²t®se, az egy¿tt®rz®s, a bele®lŖ ®s bele®rzŖ k®pess®g, az emp§tia 

fejleszt®se, az egy¿ttmŤkºd®si k®szs®g fokoz§sa, illetve olyan ºkol·giai szeml®letm·d 

alak²t§sa, mely lehetŖv® teszi a Ăterm®szetben mindenre sz¿ks®g van; nincsenek k§ros ®s 

hasznos ®lŖl®nyekò elv elfogad§s§t. Int®zm®ny¿nk valamennyi szereplŖje egy¿tt 

munk§lkodik az ember ®s term®szet alkotta kºrnyezeti ®rt®kek meg·v§s§n. C®lunk, hogy 

gyerekeink belsŖ ig®ny®v® v§ljon szŤkebb kºrnyezet¿kben az eszt®tikumra, harm·ni§ra 

tºrekv®s. 

¶ A kºrnyezet ®s az eg®szs®g egym§st·l el nem v§laszthat· fogalmak. A term®szet-

kºrnyezet ·v§sa, v®delme n®lk¿l nem besz®lhet¿nk eg®szs®ges emberi ®letrŖl sem, mivel 

az ember a term®szet r®sze. Az §ltala okozott term®szeti-kºrnyezeti szennyezŖd®sek 

k§rosan hatnak vissza a saj§t szervezete mŤkºd®s®re. Fel kell k®sz²teni a gyermekeket 

arra, hogy meg®rts®k a term®szet komplexit§s§t, l§ss§k, hogy az egy®n illetve a 

kºzºss®gek tev®kenys®geinek ezzel ºsszhangban kell lenni¿k. K¿lºnºs figyelmet kell 

ford²tani a gyermekek term®szettudom§nyos gondolkod§sm·dj§nak fejleszt®s®re. 

Alakuljon ki a kºrnyezet §llapota ir§nti ®rz®kenys®g¿k, legyenek k®pesek felismerni a 

kºrnyezet minŖs®gi v§ltoz§sait, tudj§k elemi szinten ®rt®kelni azokat, ismerj®k meg a 

Fºldet s¼jt· glob§lis probl®m§kat. Legfontosabb c®l a saj§t kºzvetlen kºrnyezet¿k 

megismer®se, tevŖlegesen is bekapcsol·dva ®rt®keinek megŖrz®s®be, gyarap²t§s§ba. 

Emellett l®nyeges szerep jut a lak·helyen ®s kºrny®k®n felmer¿lŖ kºrnyezeti probl®m§k 
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felkutat§s§nak. Ennek szellem®ben k²v§njuk nevelni a r§nk b²zott gyermekeket ®s 

programjainkkal a sz¿lŖk ®s a kºrny®k lak·inak kºrnyezet-®s eg®szs®gtudatos 

magatart§s§t is fejleszteni k²v§njuk 

 

A kºrnyezeti nevel®s c®ljai 
 

Ćltal§nos c®lok 
Az egyetemes term®szetnek (a Vil§gegyetem eg®sz®nek), mint l®tezŖ ®rt®knek tisztelete ®s 

megŖrz®se, bele®rtve az ºsszes ®lettelen ®s ®lŖ l®tezŖt, ²gy az embert is, annak kºrnyezet®vel, 

kult¼r§j§val egy¿tt. 

¶ a Fºld eg®szs®ges folyamatainak vissza§ll²t§s§ra, harm·ni§ra tºrekv®s 

¶ a bioszf®ra ®s a biol·giai sokf®les®g megŖrz®se 

 

Hossz¼ t§v¼ pedag·giai c®lok 

¶ a szoci§lis ®letviteli ®s kºrnyezeti kompetenci§k fejleszt®se 

¶ az §ltal§nos c®lokra vonatkoz· ®rt®k- ®s szok§srendszer ®rzelmi, ®rtelmi, eszt®tikai ®s 

erkºlcsi megalapoz§sa 

¶ az ºkol·giai gondolkod§s kialak²t§sa, fejleszt®se 

¶ ®rzelmi ®s ®rtelmi kºrnyezeti nevel®s 

¶ tapasztalaton alapul·, kreat²v kºrnyezeti nevel®s 

¶ tolerancia kialak²t§sa 

¶ a kºrnyezettudatos magatart§s ®s ®letvitel seg²t®se 

¶ az §llampolg§ri ï egy®b kºzºss®gi ï felelŖss®g fel®breszt®se 

¶ helyzetfelismer®s, okïokozati ºsszef¿gg®sek  

¶ probl®mamegold· gondolkod§s, dºnt®sk®pess®g 

¶ glob§lis ºsszef¿gg®sek meg®rt®se 

¶ l®tminŖs®g v§laszt§s§hoz sz¿ks®ges ®rt®kek, viselked®si norm§k kialak²t§sa 

¶ kºzºss®gfejleszt®s, szem®lyis®gform§l§s  

 

Konkr®t c®lok ®s feladatok 

¶ term®szeti ï ®p²tett ï szoci§lis kºrnyezet¿nk ismerete, ·v§sa, fejleszt®se 

¶ helyi ®rt®kek ®s probl®m§k felt®rk®pez®se  

¶ helyi c®lok megfogalmaz§sa (pl. ºreg f§k meg·v§sa, fa¿ltet®s, mad§rv®delem, hullad®k, 

energiatakar®koss§g, helyi v®detts®g stb.) 

¶ lak·kºrnyezet ®s a kºzeli term®szeti kºrnyezet adotts§gainak megismer®se  

¶ ig®nyes kºrnyezeti kult¼ra kialak²t§sa az iskola kºr¿l, az iskola belsŖ ter®ben, a 
tantermekben 

¶ takar®kos ®s figyelmes anyaghaszn§latra nevel®s 

 

   A tanul§s v§laszthat· szervez®si ®s tartalmi keretei 

 

Tan·rai keretek 

¶   tant§rgyakba be®p²tve 

¶   tanulm§nyi kir§ndul§s 

¶ oszt§lyfŖnºki ·r§kon kºrnyezet-®s eg®szs®gv®delmi t®m§k 

. 
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bn) Gyermekek, tanul·k es®lyegyenlŖs®g®t szolg§l· int®zked®sek  
 

Int®zm®ny¿nkben megval·sul az egyenlŖ b§n§sm·d kºvetelm®nye ®s a 

szegreg§ci·mentess®g, mint es®lyegyenlŖs®gi alapfelt®tel. 

A saj§tos nevel®si ig®nyŤ gyermekek iskolai ell§t§s§t biztos²tja, ®s a szak®rtŖi bizotts§g 

vizsg§lata ut§n seg²ti a saj§tos nevel®si ig®nyŤ gyermekek, tanul·k fejlŖd®s®nek, §llapot§nak 

megfelelŖ int®zm®nyi elhelyez®st, a k¿lºnleges gondoz§s megval·sul§s§t, elŖseg²tve a 

gyermekek, tanul·k es®lyegyenlŖs®g®nek ®rv®nyes¿l®s®t. 

Az alap²t· okiratokban deklar§lt integr§lt nevel®shez, oktat§shoz sz¿ks®ges t§rgyi, szem®lyi, 

pedag·giai felt®teleket biztos²tja (gy·gypedag·gus, habilit§ci·s ®s rehabilit§ci·s ·r§k egy®ni 

fejleszt®sre. 

 

K¿lºn figyelmet kell ford²tani a valamilyen okb·l h§tr§nyos helyzetbe ker¿lt tanul·kra, 

akiknek olyan t§mogat· kºrnyezetre van sz¿ks®g¿k, mely biztos²thatja iskolai 

sikeress®g¿ket: 

¶ a kulcskompetenci§k fejleszt®se 

¶ az oktat§sban haszn§lt inform§ci·s, kommunik§ci·s technol·gi§k alkalmaz§s§nak, a 

digit§lis tananyagok felhaszn§l§s§nak elŖseg²t®se 

¶ m®lt§nyos ®s eg®szs®ges tanul§si kºrnyezet kialak²t§sa 

¶ a pedag·gusok m·dszertani kult¼r§j§nak fejleszt®se 

¶ tapasztalat-, ®lm®nyszerz®sen alapul· tanul§s 

¶ a differenci§l· m·dszerek alkalmaz§sa 

¶ a h§tr§nyos helyzetŤ ®s a saj§tos nevel®si ig®nyŤ gyerekek integr§lt nevel®se  

¶ a mindennapos testedz®s, a mozg§s, sportol§s biztos²t§sa 

¶ kºrnyezettudatos szeml®letŤ oktat§s-nevel®s  

¶ eg®szs®g¿gyi, szoci§lis t§mogat· rendszer kialak²t§sa  

¶ hat®kony, ¼j tanul§si m·dszerek elsaj§t²ttat§sa, ®s alkalmaz§sa tan·r§kon 

¶ tanul·i aktivit§s nºvel®se a tan²t§si ·r§kon 

¶ tanul§si attitŤd pozit²v §tform§l§sa 

¶ §tmenetek / tov§bbtanul§s t§mogat§sa 

¶ szem®lyis®gfejleszt®s 

¶ szabadidŖ hasznos eltºlt®se 

¶ partnerkºzpont¼ nevel®s 

Es®lyegyenlŖs®g biztos²t§sa a halmozottan h§tr§nyos helyzetŤek tekintet®ben  

 

¶ A halmozottan h§tr§nyos helyzetŤ gyerekek es®lyegyenlŖs®ge elŖmozd²t§s§nak 

®rdek®ben az egyenlŖ hozz§f®r®s biztos²t§s§n t¼l, olyan programokat is biztos²tunk, 

amelyek csºkkentik megl®vŖ h§tr§nyaikat, jav²tj§k iskolai sikeress®g¿ket. 

¶ Nincs elt®r®s az int®zm®nyben a halmozottan h§tr§nyos helyzetŤ tanul·k ®s a nem 

h§tr§nyos helyzetŤek kºzºtt a tan·r§n k²v¿li programokon val· r®szv®tel tekintet®ben.  

¶ Az int®zm®nyben tanul· halmozottan h§tr§nyos helyzetŤ tanul·k r®szes¿lnek az 

iskol§n k²v¿li seg²tŖ programokban.   

¶ Van rendszeres kapcsolat, egy¿ttmŤkºd®s az int®zm®ny kºrnyezet®ben mŤkºdŖ 

t§rsadalmi ®s szakmai szereplŖkkel (sz¿lŖk, helyi ºnkorm§nyzat, nemzetis®gi 

ºnkorm§nyzat, csal§dseg²tŖ, gyermekj·l®ti szolg§lat, szoci§lis ®s eg®szs®g¿gyi 
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partnerek, civil szervezetek) a halmozottan h§tr§nyos helyzetŤ tanul·k iskolai 

sikeress®g®nek ®rdek®ben.  

 

bo) Tanul· jutalmaz§s§val ºsszef¿ggŖ a magatart§s§nak, szorgalm§nak 

®rt®kel®si elvei  
 

Egys®ges elvek a tanul·k dics®ret®n®l, jutalmaz§s§n§l, fegyelmezŖ, fegyelmi 

b¿ntet®s®n®l 
 

A tanul·t p®ldamutat· szorgalm§®rt, ill. magatart§s§®rt a nevelŖtest¿let dics®retben r®szes²theti a 

tan®v v®g®n. A bizony²tv§nyba a kºvetkezŖ z§rad®k ker¿ljºn: ĂP®ldamutat· magatart§s§®rt 

vagy/®s szorgalm§®rt nevelŖtest¿leti dics®retben r®szes¿lĿ.  
 

A tanul·k dics®ret®nek, jutalmaz§s§nak ®s kit¿ntet®s®nek az elvei, form§i  

Alapelv, hogy a tanul·k, tanul·i kºzºss®gek tanulm§nyi munk§j§ban, magatart§s§ban, 

szorgalm§ban, kºz®leti, kºzºss®gi ®s tan·r§n k²v¿li tev®kenys®g®ben el®rt kimagasl· eredm®nyeit 

jutalmazzuk.  

 

A dics®ret, jutalmaz§s, valamint b¿ntet®s ®s fegyelmez®s fokozatait az int®zm®nyi h§zirend 

tartalmazza.  

Iskol§nk a hagyom§nyok szerint adhat jutalmakat, kit¿ntetŖ c²meket.  

A tanul·k sz§m§ra adott fegyelmezŖ ®s fegyelmi int®zked®sek fokozatait szint®n az int®zm®nyi 

h§zirend tartalmazza. 

 
 

bq) Emelt szintŤ ®retts®gire tºrt®nŖ felk®sz²t®shez fejleszt®si feladatok ®s 

kºvetelm®nyek  
 
 A 11- 12. ®vfolyamon az emelt szintŤ ®retts®gi felk®sz²t®shez a kºz®piskola az alkalmazott 

fejleszt®si feladatokat ®s kºvetelm®nyeket a f¿ggel®k®ben rºgz²ti az ehhez kapcsol·d· rendelet 

alapj§n.  

 

III. SZAKGIMNĆZIUMI (SZAKK¥Z£PISKOLAI) £S 

SZAKK¥Z£PISKOLAI (SZAKISKOLAI) , SZAKISKOLAI  SZAKMAI 

PROGRAM  

 
Az iskol§ban foly· szakmai k®pz®s c®lja a munkaerŖpiac sz§m§ra magas szintŤ §ltal§nos 

mŤvelts®ggel, szakmai, v§llalkoz§si ismeretekkel rendelkezŖ, konvert§lhat· ®s 

tov§bbfejleszthetŖ tud§s¼ szakemberek k®pz®se. Az elsaj§t²tott sz®les alapoz§s¼ ismeretanyag 

birtok§ban a tanul·k legyenek alkalmasak az alap-, a kºz®p- ®s emelt szintŤ k®pes²t®sekhez 

kºtºtt munkakºrºk betºlt®s®re, az ®retts®gi vizsga ut§n felsŖfok¼ tov§bbtanul§sra, valamint az 

®letp§ly§n sz¿ks®gess® v§l· tºbbszºri szakmav§lt§sra, a gazdas§g mindenkori ig®nyeihez val· 

alkalmazkod§s k®pess®g®nek megszerz®se.  

 

Szakmai k®pz®s a szakkºz®piskola 9-12. ®vfolyam§n (kifut·) 

 

Az int®zm®ny 9-12. ®vfolyamain az §ltal§nos mŤvelts®get megalapoz· oktat§s folyik, a 

2013/2014. tan®vtŖl felmenŖ rendszerben §gazati oktat§s. A k®pz®sben r®sztvevŖk 
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tanulm§nyaik befejez®sek®nt ®retts®gi vizsg§t tehetnek, felk®sz¿lhetnek a felsŖoktat§si 

tanulm§nyok megkezd®s®re, a szakmav§laszt§sra, illetve a munk§ba §ll§sra. A az §gazati 

k®pz®sben r®szt vevŖknek kºtelezŖen kell ®retts®gi vizsg§t tenni¿k szakmai  vizsgat§rgyb·l. 

 

Az al§bbi §gazatokban folytatunk §gazati k®pz®st: 

¶ Kºzgazdas§g 

¶ Kereskedelem-marketing 

¶ Eg®szs®g¿gy 

 

Az §gazati k®pz®s helysz²nei a szaktantermek, demonstr§ci·s terem ®s az egy®b tantermek, az 

·rasz§mokat a szakk®pz®s ·ratervei tartalmazz§k. Az §gazati elm®leti ®s gyakorlati k®pz®s 

seg²ti az ®retts®gi ut§n v§lasztott szakk®pes²t®s elŖ²rt kºvetelm®nyeinek elsaj§t²t§s§t. Ez az 

idŖszak a p§lyav§laszt§si dºnt®s megalapoz§s§ra, a szakk®pz®s kiv§laszt§s§ra szolg§l. C®lja, 

hogy megismerj®k a tanul·k az Orsz§gos K®pz®si Jegyz®kben (tov§bbiakban OKJ) szereplŖ, a 

v§lasztott szakmacsoportba tartoz· szakk®pes²t®seket ®s a kapcsol·d· tev®kenys®gform§kat. 

Az §gazati k®pz®sben r®szt vevŖk a r§®p¿lŖ OKJ-s szakm§kat 2 ®v helyett 1 ®v alatt 

szerezhetik meg, a szakmai ®retts®gi vizsga pedig feljogos²tja Ŗket meghat§rozott FEOR 

(Foglalkoz§sok Egys®ges Oszt§lyoz§si Rendszere) szerinti munkakºrºk betºlt®s®re. 

 

Szakmai k®pz®s a szakgimn§zium 9-13. ®vfolyam§n 

A 2016/2017-es tan®vtŖl felmenŖ rendszerben a szakkºz®piskolai k®pz®st a szakgimn§zium 

v§ltja fel.  

Azok a tanul·k, akik tanulm§nyaikat ebben a k®pz®si form§ban kezdt®k, 9-12. oszt§lyban 

magasabb ·rasz§mban tanulj§k a szakmai elm®leti ®s gyakorlati t§rgyakat. a 12. ®vfolyam 

v®g®n kºzismereti ®s szakmai ®retts®gi vizsg§t is tesznek, ®s ennek megfelelŖen k®tfajta 

®retts®gi bizony²tv§nyt kapnak. A 13. ®vfolyamon 1 ®v alatt szerezhetik meg a kimenetk®nt 

megjelºlt OKJ-s szakm§t. 

Az al§bbi §gazatokban folytatunk §gazati k®pz®st: 

¶ Kereskedelem-marketing (kimenet: KereskedŖ 54 341 01) 

¶ Eg®szs®g¿gy (kimenet: Gyakorl· §pol· 52 723 01) 

 

Szakmai k®pz®s a szakiskola 9-11. ®vfolyam§n (kifut·) 

Az iskol§nkban oktatott szakm§k jellemzŖit, OKJ-ben szereplŖ adatait, a k®pz®s 

megkezd®s®nek felt®teleit, p§lyat¿kr®t (a munkater¿let le²r§sa, betºlthetŖ munkakºrºk stb.), 

szakmai kºvetelm®nyeit, vizsg§ztat§si kºvetelm®nyeit, eszkºz-®s felszerel®si jegyz®k®t 

szakm§nk®nt ®s ®vfolyamonk®nt a t§bl§zatban jelºlt SZVK rendeletek tartalmazz§k, az 

·rasz§mokat pedig a szakiskolai k®pz®s ·ratervei. 

 

Szakmai k®pz®s a szakkºz®piskola 9-13.®vfolyam§n 

A 2016/2017-es tan®vtŖl felmenŖ rendszerben a szakiskolai k®pz®st a szakkºz®piskola v§ltja 

fel. A 11. ®vfolyam v®g®n a tanul·k szakmai vizsg§t tesznek, s ezzel iskolarendszerben 

szerzett §llamilag elismert OKJ-s szakm§t szereznek. A szakmai vizsg§t kºvetŖen a 

Szakiskol§t v®gzettek kºz®piskol§j§ban 2 ®v alatt ®retts®gi bizony²tv§nyhoz juthatnak. 

 

Szakmai k®pz®s a szakiskola 9-12. ®vfolyam§n 

A 2017/2018. tan®vtŖl kezdŖdŖen szakiskolai k®pz®st is folytat iskol§nk. 

Az enyh®n ®rtelmi fogyat®kos tanul·k nevelŖ-oktat· munk§j§t ell§t· szakiskolai k®pz®s¿nk 

szerkezete: 
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A k®pz®s egy kºtelezŖ 9/E jelŤ elŖk®sz²tŖ ®vfolyamb·l, ®s arra ®p¿lŖ k®t ®vfolyamos (9-10. 

®vfolyam) OKJ szerinti r®szszakk®pes²t®s oktat§s§t c®lul kitŤzŖ szakaszb·l ®p¿l fel. 

 

 

2017/2018. tan®v 

 

OKJ sz§m 
Szakk®pes²t®s 

neve 
Szakmacsoport 

SZVK rendelet sz§ma 

9. ®vf. 10. ®vf. 11. ®vf. 

34 543 02 Asztalos Faipar 
4/2015. (II. 19.) 

NGM rendelet 

12/2013. 

(III. 28.) 

NGM 

rendelet 

34 542 02 CipŖk®sz²tŖ KºnnyŤipar 12/2013. (III. 28.) NGM rendelet 

34 541 05 Elad· Kereskedelem 12/2013. (III. 28.) NGM rendelet 

34 582 02 
£p¿let- ®s 

szerkezetlakatos 
G®p®szet 12/2013. (III. 28.) NGM rendelet 

34 521 03 G®pi forg§csol· G®p®szet 
25/2014. (VIII. 26.) 

NGM rendelet 
- 

34 582 08 
KŖmŤves ®s 

hidegburkol· 
£p²t®szet 12/2013. (III. 28.) NGM rendelet 

34 541 05 P®k £lelmiszeripar 41/2013. (V. 28.) VM rendelet 

34 811 03 Pinc®r 
Vend®gl§t§s 

idegenforgalom 
25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet 

 



 

VI . PEDAGčGIAI PROGRAMMAL KAPCSOLATOS 

INT£ZKED£SEK  
 

Z§r· rendelkez®sek 

Jelen Pedag·giai Program m·dos²t§sa csak az int®zm®ny szakalkalmazotti ®rtekezleteinek 

elfogad§s§val, az int®zm®nyvezetŖ j·v§hagy§s§val v§lik ®rv®nyess®. 

Elfogad§skor, m·dos²t§skor a Di§kºnkorm§nyzat, az Iskolasz®k ennek hi§ny§ban a Sz¿lŖi 

Szervezet, kºzºss®g v®lem®nyez®si jogot gyakorol 

A Pedag·giai Program azon rendelkez®seinek ®rv®nybel®p®s®hez, amelyekbŖl a fenntart·ra, a 

mŤkºdtetŖre tºbbletkºtelezetts®g h§rul, a fenntart· ®s a mŤkºdtetŖ egyet®rt®se sz¿ks®ges. 

 

A Pedag·giai Program fel¿lvizsg§lat§ra tan®venk®nt ker¿l sor, amennyiben a jogszab§lyi 

v§ltoz§sok vagy az egy®b m·dos²t§sok miatt erre sz¿ks®g van.  

 

A m·dos²t§s§t kezdem®nyezheti: 

¶ a szakalkalmazotti ®rtekezlet 

¶ az int®zm®nyvezetŖ 

¶ a Sz¿lŖk Kºzºss®ge vagy Iskolasz®kek vezetŖs®ge 

¶ a di§kºnkorm§nyzatok vezetŖs®ge 

¶ a fenntart·, mŤkºdtetŖ 

 

A Pedag·giai Program elfogad§sa ®s j·v§hagy§sa 

Jelen Pedag·giai Programot az int®zm®ny vezetŖj®nek elŖterjeszt®se ut§n a szakalkalmazotti 

®rtekezlet elfogadta, melyet legitim§ci·s z§rad®k form§j§ban rºgz²tettek.  

 

Hat§rozat sz§ma: II -168-1/2017. 

Elfogad§s: 2017. 08.31. 

 

Az elfogad§st a szakalkalmazotti ®rtekezlet jelenl®vŖ k®pviselŖi al§²r§sukkal tan¼s²tott§k.  

 

  

a. Sz¿lŖi Szervezet (Hat§rozat sz§ma: II -168-3/2017.) 

b. Di§kºnkorm§nyzat (Hat§rozat sz§ma: II -168-2/2017.) 

c. Munkakºzºss®gek 

jogukkal ®lve a dokumentumban megfogalmazottakat ²r§sban v®lem®nyezt®k, elfogad§sra 

javasolt§k, melyet nyilatkozat form§j§ban rºgz²tettek. 
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J·v§hagy§si z§rad®k 

 

A P®csi Szakk®pz®si Centrum Zr²nyi Mikl·s Kºz®piskol§ja ®s Szakiskol§ja tagint®zm®ny 

Pedag·giai programj§t j·v§hagyom.  

 

 

Szigetv§r, 2018. 08. 31. 

 

 

 

 


