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I. BEVEZETŐ
1.1 Általános adatok
Az intézmény főbb adatai
Név: Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola
Székhely: 9900 Körmend, Rákóczi u. 2.
OM azonosító: 036745
Feladatellátási helyek
001 - 9900 Körmend, Rákóczi u. 2.
003 - 9900 Körmend, Sport u.2. (tanműhely, raktár)
005 - 9900 Körmend hrsz.: 0296/7. (tanterület – erdő)
006 - 9900 Körmend hrsz.: 0296/8. (tanterület – szántó)
Az intézmény alapító szerve
Vas Megye Tanácsa VB. Művelődési Osztálya
Az alapítás éve: 1985
Az alapító és fenntartó neve, székhelye
Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma
Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere
Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.
Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Fenntartó székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 32.
Tankerület megnevezése: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szombathelyi
Tankerület (9700 Szombathely, Kossuth L. u. 11.)
Intézményi kód:168037
Az iskola alapító okiratának módosításai
Az iskola létesítésének és működésének feltételeit szabályozó dokumentumok az alábbiak.
Vas megye Tanácsa VB. Művelődési Osztálya
8312 - 2/ 1985. sz. ügyirata:
"A körmendi Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet összevonásához ".
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Körmend Város Önkormányzata
21/ 1992. sz. határozata:
"A Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet és Kollégium
Alapító okirat " -áról
Körmend Város Önkormányzata
80/ 1994/ IV. 19. sz. határozata:
" A RISzSzI és Kollégium alapító okirat felülvizsgálatáról "
Körmend Város Önkormányzata
1996 ápr. 16-i felülvizsgálata:
"Az alapító okirat módosítása és egységes szerkezetbe foglalásáról "
Körmend Város Önkormányzata
60/1997./ápr.1./sz. határozata:
" A szakmunkásképző Intézetben biztosítja a tankötelezettség teljesítésének
lehetőségét."
Körmend Város Önkormányzata
140/1997. aug.26./ sz. határozata:
" Jóváhagyott pedagógiai programja alapján emelt szintű oktatást folytat.
Többcélú intézmény / közös igazgatású, közoktatási intézmény /.”
Körmend Város Önkormányzata
252/1998. dec.14./ sz. határozata:
" Az alaptevékenység ellátása érdekében végzett kisegítő, kiegészítő és
szolgáltató tevékenység köre " kiegészül: közúti személy - és teherszállítás
végzése térítési díj ellenében.
Vas Megye Önkormányzatának Közgyűlése
81/2003. (VI.27.) sz. határozata
"A Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Alapító okirat"-áról
Vas Megye Önkormányzatának Közgyűlése
110/2003. (IX.19.) sz. határozata
"Az alapító okirat módosítása és egységes szerkezetbe foglalásáról"
Vas Megye Önkormányzatának Közgyűlése
124/2008. (VI.6.) sz. határozata
"Az alapító okirat módosítása és egységes szerkezetbe foglalásáról"
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Vas Megye Önkormányzatának Közgyűlése
169/2009. (IX.25.) sz. határozata
"Az alapító okirat módosítása és egységes szerkezetbe foglalásáról"
Vas Megye Önkormányzatának Közgyűlése
85/2010.(IV.30.) és 125/2010.(VI.25.) sz. határozata
"Az alapító okirat módosítása és egységes szerkezetbe foglalásáról"
Vas Megye Önkormányzatának Közgyűlése
154/2011.(IX.23.) és 192/2011. (X.13.) sz. határozata
"Az alapító okirat módosítása és egységes szerkezetbe foglalásáról"
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
IX-09/30/C12/2012 számú határozata
„Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben”
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szombathelyi Tankerület
3103-1/2013/KLIK/168. sz. határozata
„A Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola szakmai alapdokumentuma”
Tevékenységi köre
Az intézmény a szakmai alapdokumentumban foglalt tevékenységi körrel rendelkezik,
vállalkozói tevékenységet nem folytat, önálló gazdálkodása nincs.

1.2 Információk az iskoláról
Az iskola névadója
Rázsó Imre műegyetemi tanár /1904-1964/
Rázsó Imre gépészmérnök, mezőgazdász, műszaki egyetemi tanár, a Magyar Tudományos
Akadémia levelező tagja. A kiváló tudós neve a mezőgazdasági gépgyártás műszaki
színvonalának emelése során kifejtett tevékenységével vált ismertté.
Iskolánk Rázsó Imre nevét az 1987. március 20-án megtartott névadó ünnepségen vette fel.
Nevének viselésével iskolánk tudatosan vállalja a rázsói örökséget: a színvonalasan végzett
szakmai oktatást, ami a gyakorlati munkára készít fel.
Előzmények
A szakmai képzési szintek több oktatási keretben működő formája (ipari iskola,
szakmunkásképző, szakközépiskola, közép- és felsőfokú technikum, gépészeti főiskola)
valósult meg a jelenlegi és a jogelőd intézmények falai között.
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A Rázsó Imre Szakközépiskola fejlődése két vonalon kísérhető figyelemmel.
Az iskolatörténet egyik szála a szakmunkásképzés.
Az 1970-es évek közepén a szakmunkásképzésben megjelent új követelmények tartalmi
változást is jelentettek, és nőtt a közismereti tárgyak aránya. Deklarálták, hogy a
szakmunkásképző középfokú oktatási intézmény lett.
Az iskolatörténet másik szála a középiskolai vonal.
A körmendi főiskola megszűnése után az itt maradt felszerelések a szakközépiskolai
oktatásban folyó gyakorlati képzést segítették. Az örökség részét képezte az iskolaépület is.
A városban kialakított új iskolapolitikai koncepció 1985-ben a helyi középiskolai szerkezet
teljes átalakításával járt. Megtörtént a szakképző intézmények integrációja: a mezőgazdasági
szakközépiskolát és az ipari szakmunkásképző intézményt rendelték egymás mellé.
A most működő iskola megújult képzési formákkal, folyamatosan bővülő szakmai profillal
kíván eleget tenni az elvárásoknak.

1.3 Helyzetelemzés
Iskolánk működését tekintve összetett intézmény, hiszen szakközépiskola, szakiskola és
szakiskolát végzettek középiskolája képzési profillal is rendelkezik. Ha tovább bontjuk a sort,
akkor érettségire épülő szakképzés és szakiskolai szakképzés is zajlik az intézmény keretein
belül. Alapfeladatunk a város és vonzáskörzete munkaerő-piaci igényeinek kielégítése, a
végzett tanulók sikeres munkába állásának segítése.
Személyi feltételek
A Köznevelési törvény meghatározza az alkalmazott pedagógusok előírt végzettségét és a
szükséges pedagógus létszámot. Az intézmény munkaerő gazdálkodása során kiemelt figyelmet
fordítunk a törvényi rendelkezések betartására. A továbbképzési programban előtérbe helyezzük a
megfelelő végzettség megszerzését, a szakos ellátás biztosítását. Ösztönözzük pedagógusainkat a
modern pedagógiai módszerek, eljárások elsajátítására, a hétévenkénti 120 órás továbbképzések
segítségével.
Tárgyi feltételek
Az iskola székhelye Körmend, Rákóczi utca 2. szám alatt található. A 2,5 ha területű
ingatlanon találhatóak a tanügyi épületek (főépület, új épület, technológia) és a
tanműhelyek (kárpitos, asztalos, autószerelő, lakatos, erőgép, munkagép, gépjármű diagnosztikai műhelyek). Iskolánkhoz tartozik az úgynevezett „vadlak”, mely régen
szintén tanműhelyként szolgálta az oktatást, ma a raktározásra, járművek tárolására
használjuk és egy több mint 47 hektáros tanterület, melyen növénytermesztést folytatunk.
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Az intézményben képzett szakmák gyakorlati foglalkozásai iskolai és üzemi tanműhelyekben,
valamint vállalkozóknál kerülnek lebonyolításra. Az iskolában több jól felszerelt tanműhely
áll a szakmai képzés szolgálatában, ahol a tanulók elsajátíthatják a pályaorientációs és
szakmai alapozó ismereteket, valamint megalapozhatják gyakorlati ismereteiket a külső
gyakorlóhelyekre kerülés előtt. A tanműhelyek eszközállománya folyamatos frissítésre,
utánpótlásra szorul. Ahhoz, hogy képzésünk korszerű legyen, elengedhetetlen feltétel a
modernizálás.
A nevelőmunkánkhoz szükséges eszközök és információhordozók körét úgy határoztuk
meg, hogy azok minőségükben és mennyiségükben igazodjanak tanulóink életkori
sajátosságaihoz, használatukra pedig az iskola munkarendje szerint minden osztályban sor
kerülhessen. Megfelelő számban állnak rendelkezésünkre IKT eszközök, digitális
tananyagok, tábla, számítógép, szoftverek, internet hozzáférés, valamint egyéb
elektronikai hanghordozók.
Külön kell foglalkozni a számítástechnikai eszközpark fejlettségével. A jelenleg meglévő
géppark kiszolgálja az oktatás igényeit, de fejlesztésükre, modernizálásukra fokozott
figyelmet kell a továbbiakban is fordítani.
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II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA
2.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,
értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai
Pedagógiai kultúránkat az egyéni bánásmódra való törekvés, a tanuló elfogadása, a bizalom, a
szeretet, az empátia, az életkornak megfelelő követelmények támasztása, a feladatok
elvégzésének ellenőrzése és a tanuló fejlődését biztosító sokoldalú, a követelményekhez
igazodó értékelés jellemzi.
Az iskola pedagógiai alapelvei
 Széleskörű általános műveltségi ismeretek nyújtása.
 Korszerű, teljesítményképes szakmai tudás megszerzésének biztosítása.
 Az egyenlő hozzáférés, esélyegyenlőség biztosítása és a képesség szerinti
differenciálás elve.
 Értékközvetítés.
 Humanizmusra és hazafiságra nevelés.
 A munkaerőpiac és a gazdasági környezet igényeinek figyelemmel kísérése a képzés
tartalmában és az iskolafejlesztési tevékenységben.
 A sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodás elősegítése.
 Kompetenciafejlesztés, kompetencia alapú oktatás az „egész életen át tartó tanulás”
megalapozására.
 Az iskola értéknek tekinti a tanulást, a tudást, az egészséges életmódot, a humanista
és demokratikus gondolkodást.
Pedagógiai célok
 A beiskolázott tanulók szakképesítéshez juttatása.
 A tanuló képességének és érdeklődésének megfelelő végzettség megszerzésére való
felkészítés.
 Aktivitásra ösztönző, motivációt keltő és cselekedtető technikák alkalmazása.
 A

tanuló

megszerezhesse

azokat

az

ismereteket,

amelyek

elősegítik

a

munkaerőpiacon való jobb érvényesülés lehetőségét (pl. vállalkozási ismeretek,
idegen nyelv, informatika).
 A tehetséges tanulók felkészítése a továbbtanulásra.
 Olyan szakmai alapismereteket kapjanak a diákok, amelyek birtokában képessé
válhatnak az új és modern technológiák alkalmazására, a felnőttképzésbe való
eredményes bekapcsolódásra.
-9-

Nevelési célok


A szakemberképzés szempontjából fontos a munkafegyelem, a megbízhatóság, a
felelősség, az önállóság, a kreativitás, a nyitottság; legyen a tanuló fogékony a
változásokra a szakmában és környezetében; fontos az önképzési igény és képesség
fejlesztése.
 Az egyetemes emberi értékek megismertetése és tiszteletben tartására nevelés.
 A másság elfogadására nevelés. Tanulóközösségeink váljanak a tolerancia
gyakorlóterepévé.
 Egészséges életmódra nevelés. A harmonikus életvitelt megalapozó szokások
kialakítása.
 Az önismeret fejlesztése, az önelfogadás képességének kialakítása.
 Kommunikációs készségek, a mindennapi érintkezéssel kapcsolatos formák és
kulturált viselkedési normák kialakítása (megjelenés, tárgyalás, közlés, udvariasság,
figyelmesség, köszönés…).
 Felelősségtudat kialakítása.
 Családi életre nevelés, szülői felelősség vállalása.
 Közösségi életre nevelés.
 Digitális írástudás elterjesztése, mindennapi gyakorlattá válásának támogatása.
 A tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése és
megerősítése

Pedagógiai feladatok
 Az esélyegyenlőség biztosítása és a képesség szerinti differenciálás.
 "Igazodás a tanuló egyéni fejlődési üteméhez".
 Az EU tagságból adódó és a tudatos állampolgári léttel összefüggő feladatok.
 Kulcskompetenciák, készség- és képességfejlesztés feladatai, a tanulói tevékenység és
tanulásszervezésben.
 A kompetencia alapú oktatásban új pedagógiai, módszertani eljárások alkalmazása.
 A tanulók életkorának megfelelő fizikai állóképesség, edzettség kialakítása.
 A nevelési-oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljük és
oktatjuk a tanulókat.
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2.2 Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
A személyiségfejlesztés minden pedagógus egységes, következetes nevelési eljárásokkal
végzett permanens tevékenysége.
A tanulók személyiségének fejlesztése, képességeik kibontakoztatása érdekében az iskola
együttműködik a szülővel.
Az iskolai tevékenységrendszer a személyiség sokoldalú fejlesztésén alapul. A konkrét
tartalmi tényezők megállapításakor figyelembe vesszük a gyerekek fejlődés-lélektani
jellemzőit, másrészt számolunk az életkori sajátosságokkal.
Tanulóink viselkedéskultúráját iskolánk Házirendje szabályozza, melynek betartására fokozott
figyelmet fordítunk.
Az iskolai nevelőmunkánkban személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok


A tantárgyak adta nevelési lehetőségek kihasználásával a tanulókban alakítsa ki
az érdeklődés igényét, a nyitottságot, a problémamegoldó képességet.



A megszerzett tudás felhasználásában legyenek tanulóink magabiztosak,
határozottak, kreatívak.

A személyiségfejlesztés főbb területei


Tanulóink érzelmileg legyenek kiegyensúlyozottak, rendelkezzenek empatikus
készségekkel, tudjanak tolerálni.



Akarati tulajdonságaikat tekintve legyenek határozottak, céltudatosak, kitartók,
megbízhatóságra, rendszerességre törekvők.



Legyenek kreatívak, rendelkezzenek mobilizálható tudással, az önképzés és az
életen át tartó tanulás igényével.



Ismerjék önmaguk pozitív tulajdonságait, tudják mire képesek.



A tanulók műveltségének, világszemléletének, világképének formálása



A tanulók életvitelével kapcsolatos személyiségfejlesztési feladatok



Tanulóinkban ki kell alakítani a pozitív életszemléletet és a pozitív
beállítottságot. Ehhez szükséges a testi-lelki egészség óvása.



A magatartás-, viselkedéskultúra jegyeinek gazdagítása.



Tisztelettudó, intelligens, kulturált magatartás kialakítása.
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2.3 Az egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok
Iskolánkban a teljes körű egészségfejlesztés során figyelembe vesszük a tanulók biológiai,
társadalmi, életkori sajátosságait, kiemelt figyelmet fordítunk a tanuló egészséghez,
biztonsághoz való jogaira.
Az egészséges életmód, életszemlélet, magatartás szempontjából lényeges területeknek az
iskola pedagógiai rendszerébe, összes tevékenységébe kell beépülni. Ezek közé tartoznak az
alábbiak:
 önmagunk és egészségi állapotunk ismerete
 az egészséges testtartás, a mozgás fontossága
 az étkezés, a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe
 a betegségek kialakulása és a gyógyulás folyamata
 barátság, párkapcsolatok, a szexualitás szerepe az egészségmegőrzésben
 a személyes krízishelyzetek felismerése és kezelési stratégiák ismerete
 a tanulás és a tanulás technikái, a tanulási környezet alakítása
 az idővel való gazdálkodás szerepe
 a rizikóvállalás és határai
 a szenvedélybetegségek elkerülése
 a természethez való viszony, az egészséges környezet jelentősége
Feladataink


az egészséges táplálkozás,



a mindennapos testnevelés, testmozgás,



a testi és lelki egészség fejlesztése,



a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának
megelőzése,



a bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése,



szexuális felvilágosító nevelés, családtervezés alapjai,



a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás, gyógyszerhasználat,



a személyi higiéné,



környezeti ártalmak (zaj, légszennyezés, hulladékkezelés) területére terjednek ki.

Az iskolai testmozgás keretében a 2012/13. tanévtől a törvényi előírásoknak megfelelően
megszerveztük a mindennapos testnevelést. A kifutó képzésekben részt vevő tanulóknak
iskolai sportkör, egyéb szabadidős sporttevékenységek (pl. konditerem, házibajnokság)
keretében biztosítjuk a testedzés lehetőségét.
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Az iskolai testmozgás célja a gyermekek testi-lelki egészségének elősegítése. Az iskolai
testnevelés és a sport keretei között az egészségnevelés, a szociális kompetenciák, a
csapatmunka, valamint a társakkal történő kreatív együttműködés egyaránt fejleszthető.
Iskolánk

közreműködik

a

tanulók

veszélyeztetettségének

megelőzésében

és

megszüntetésében, ennek során tevékenyen együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal,
valamint a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel,
intézményekkel és hatóságokkal.
Intézményünk gondoskodik a megelőző jellegű, az egészségügyi alapellátás keretében
szervezett iskola-egészségügyi ellátásban való rendszeres részvételéről. Az iskolaegészségügyi ellátás iskolaorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll, amelyet fogorvos és
fogászati asszisztens közreműködésével látnak el.
A gyermekek, tanulók egészségügyi ellátását az orvos és a védőnő az intézmény vezetőjével
egyeztetett rend szerint végzi. A tanulók egészségügyi ellátásán kívüli egyéb iskolaegészségügyi

feladatokat

(környezet-egészségügy,

balesetvédelem,

egészségnevelés,

pályaválasztási tanácsadás) az iskolaorvos és a védőnő az oktatási intézmény vezetőjével,
illetőleg a szakmai szervezetekkel együttműködve végzi.
Az iskolaorvos feladata a 10. és 12. évfolyamokon a teljes fizikális vizsgálat, illetve a
veszélyeztetett tanulók kiszűrése, szakorvosi ellátásra utalása. A szakorvosi rendelésen a
diákok megjelenése a szülő felelőssége. Az iskolaorvos további feladata, hogy a beérkezett
szakorvosi dokumentumok alapján javaslatot tegyen a testneveléssel kapcsolatos
felmentésekre.
A nyolcadikos tanulók előzetes szakmai alkalmassági vizsgálatának elvégzése a beiratkozás
előtt, április- május hónapokban történik.
A védőnő feladata


Részvétel a nevelési-oktatási intézmény egészségnevelő tevékenységében.



A tanulók védőnői vizsgálata.



Részvétel az iskolai egészséges életmódra nevelésben, a Nemzeti Alaptanterv
végrehajtásában.



Egészségügyi információk közlése a szülőkkel és a pedagógusokkal.



Önvizsgálati alapismeretek tanítása.



Az intézményi környezet - tantermek, gyakorlati helyiségek, tornaterem, egyéb
kiszolgáló helyiségek - ellenőrzése, a hiányosságok észlelése, intézkedések
megtétele.
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A tanulók gyakorlati oktatásával kapcsolatos munkahelyi körülmények
figyelemmel kísérése.



Az ellátott gyermekekről nyilvántartás vezetése, a külön jogszabályok szerinti
jelentések elkészítése, valamint az elvégzett vizsgálatok, oltások dokumentálása
külön jogszabály szerint az Egészségügyi Könyvben.



A gyermekek, tanulók személyi higiénéjének ellenőrzése.



Elsősegélynyújtás.



Az orvosi vizsgálatok előkészítése.



A védőoltásokkal kapcsolatos szervezési, előkészítési feladatok elvégzése.



A krónikus betegek, magatartási zavarokkal küzdők életvitelének segítése.

A tanulók csoportos fogászati szűrővizsgálata és kezelése a területileg illetékes fogászati
rendelőben évente kétszer, tanítási időben történik. A szűrővizsgálaton való részvételt,
valamint annak ideje alatt a tanulók felügyeletét az intézmény biztosítja.

2.4 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok
Az iskola közvetíti mindazokat az értékeket és követelményeket, melyeket a tanulók az iskolai
közösségben elsajátítanak, s felnőttként társadalmi gyakorlatként alkalmazni tudnak.
Hozzásegíti a tanulókat a demokratikus joggyakorlás elsajátításához és az iskolában szerzett
tapasztalatok későbbi hasznosításához.
A közösségfejlesztés feladatai:


A tanulók legyenek nyitottak, elfogadók, segítőkészek.



Harmonikus kapcsolat kialakítása a társadalmi környezettel, népünk kulturális
hagyományainak ismerete, ápolása (tanulmányi kirándulások, színházlátogatások,
különböző szabadidős tevékenységek).



Harmonikus kapcsolat kialakítása a természeti környezettel, a környezeti értékek
megőrzése.



Kommunikációs kultúra fejlesztése.



Eligazodás az információs környezetben.



Különböző kultúrák, szokások megismerése.



A másság fogalmának az életkornak megfelelő megismerése.



Elfogadó és segítőkész magatartás a sérültekkel, fogyatékosokkal, a másság
tiszteletben tartása.



Tágabb környezet megismerése, a lakóhelyi közösségek szerepének erősítése.
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Legnagyobb közösségteremtő erővel az osztályközösségek bírnak, fejlesztésük elsősorban az
osztályfőnök feladata, felelőssége és kötelessége. Az iskola nevelési célkitűzéseinek,
feladatainak ismeretében az osztályfőnök irányítja, foglalja egységes rendszerbe, koordinálja
mindazokat a nevelő hatásokat, amelyek az iskolában érvényesülnek.

2.5 A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka
tartalma, az osztályfőnök feladatai
A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, oktatása, a
kerettantervben előírt törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése.
A pedagógusok feladatai


a tanítási év tananyagának megtervezése,



a tanítási órákra való felkészülés,



reális követelményszint felállítása,



a tanulók dolgozatainak időbeni kijavítása,



a tanulók munkájának rendszeres sokoldalú értékelése,



érettségi, szakmai, különbözeti, javító, osztályozó vizsgák lebonyolítása,
felügyelet biztosítása,



pedagógiai és adminisztratív feladatainak pontos teljesítése,



tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok,



iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése,



tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények szervezése,



részvétel az iskolai programokon,



fogadóórák megtartása,



részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken,



részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken,



a tanulók felügyelete óraközi szünetekben,



részvétel a munkaközösségi értekezleteken.
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A pedagógusokkal szembeni elvárások


Sikerorientáltság, kreativitás.



Biztos szakmai ismeretek.



A tudás minőségével, a végzett munkával megszerzett tekintély.



Példamutatás, empátia.



Kapcsolat a közösséggel és más nevelési tényezőkkel.



Összehangolt munkavégzés.



A tanulók kompetenciáinak fejlesztése.



Újfajta tanulásszervezési eljárások és értékelési módok alkalmazása.



Folyamatos önképzés.

Az osztályfőnök feladatai és hatásköre
 Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája
során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire.


Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását.



Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját.



Kapcsolatot tart a szülőkkel.



Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét.



Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé
terjeszti.



Szülői értekezletet tart.



Ellátja az osztályával kapcsolatos adminisztratív teendőket.



Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát.



Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra,
kapcsolatot tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével.



Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására
mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében.



Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére.



Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok
megoldását.

Az osztályfőnököt – az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva – az igazgató
bízza meg minden tanév elején, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe véve.
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2.6 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai
tevékenység
2.6.1 A gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok
Az ifjúságvédelmi munkát az igazgató koordinálja. A veszélyeztetett, hátrányos helyzetű
tanulókkal való kiemelt foglalkozás, a hátrányok kompenzálása valamennyi nevelő feladata.
Az iskola egy pedagógus részére - a tanítási időkeret terhére - ifjúságvédelmi felelősi
feladatok ellátására ad megbízást.
Az ifjúságvédelmi felelőst a nevelőtestület tagjai közül - a nevelőtestület véleményének
meghallgatása után - az igazgató bízza meg. Munkáját munkaterv alapján, az
osztályfőnökökkel, a szülői közösséggel és a diákönkormányzattal együttműködve végzi.
Az ifjúságvédelmi felelős feladatai:


Nyilvántartja a veszélyeztetett és hátrányos körülmények között élő, valamint az
intézetben elhelyezett vagy nevelt és a nevelési nehézségeket okozó tanulókat.



Szorgalmazza a veszélyeztetettség, illetve a hátrányos helyzet megszüntetését, a
rászoruló tanulók szociális támogatását.



Figyelemmel kíséri a veszélyeztetett, hátrányos helyzetű tanulók mulasztott óráinak
számát, tanulmányi eredményüket.



A veszélyeztetettség, a bűnözés megelőzése, az ifjúságvédelem segítése érdekében
rendszeres kapcsolatot tart az illetékes Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal,
pártfogói

felügyelettel, a gyámhivatallal. Tagjai vagyunk a gyermekvédelmi

jelzőrendszernek.


Összehangolja a nevelőtestület ifjúságvédelmi munkáját.



Ifjúságvédelemmel kapcsolatos előadásokat, vitát, megbeszélést szervez.



Munkájáról félévkor és év végén jelentésben számol be az igazgatónak, melyben
értékeli az intézmény ifjúságvédelmi tevékenységét, javaslatot tesz annak fejlesztésére.

Osztályfőnök és szaktanárok ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatai:
 év eleji adatgyűjtés
 igazolatlan órák jelzése a törvényben meghatározott módon
 szükség esetén tanulói jellemzés készítése
 fokozott törődés a problémás tanulókkal
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Az iskola ifjúságvédelemmel kapcsolatos céljai, feladatai


Egyetlen tanuló sem kerülhet hátrányos helyzetbe származása, bőrszíne, vallása,
nemzeti vagy etnikai hovatartozása, ill. bármilyen más oknál fogva.



Minden tanuló számára biztosítani kell a fejlődéséhez szükséges feltételeket,
biztosítani kell a családi, vagyoni helyzetből fakadó hátrányok leküzdését, a tanuló
képességeinek, tehetségének kibontakoztatását.



Az iskolának rendszeresen kapcsolatot kell tartani a szülőkkel, családokkal.



Biztosítani és segíteni kell a tanulói szervezetek, a diákönkormányzat létrejöttét és
működését.



Biztosítani kell, hogy a tanulók megismerjék jogaikat, és véleményt nyilváníthassanak
az őket érintő kérdésekben.



A tanuló számára biztosítani kell, hogy nevelése és oktatása biztonságos és egészséges
környezetben folyjon, iskolai tanulmányi rendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás
beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének
megfelelően alakítsák ki.



A tanuló személyiségi jogait tiszteletben kell tartani.



Az iskolának együtt kell működnie a gyermekvédelemmel foglalkozó más
hatóságokkal, szervezetekkel, személyekkel annak érdekében, hogy elősegítse a
gyermek családban történő nevelkedését, a veszélyeztetettség megelőzését és
megszüntetését.



A gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység közé tartozik a szenvedélybetegségek
megelőzésére irányuló tevékenység is.

2.6.2 A beilleszkedési, magatartási nehézségek
Az iskola tanulói a fiatalkor különböző szakaszaiból kerülnek ki. A tanulók magatartása a
társadalomban, a családban lévő feszültségeket erősen magán viseli. Tapasztalataink szerint
az iskola tanulói nem mentesek a társadalomban megtalálható devianciáktól, neveltségi
szintjük - többnyire a rendezetlen családi háttér miatt - sokszor kívánnivalót hagy maga után.
A tanulók közül többen neveletlenek, kulturálatlanok. Sok a munkában és a tanulásban
igénytelen, önkritikával alig rendelkező diák. E magatartási hibák kialakulásának okai
elsősorban a családon belül keresendők: a problémás esetek kezelése során legtöbbször
kiderül, a szülők viszonylag kevés időt szánnak gyermekükre. A szociális hátrányok
enyhítését segítő szegregációmentes, együttnevelési környezet kialakítására törekszünk a
befogadó pedagógiai kultúra támogatásával.
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A magatartási, beilleszkedési zavarok másik kiváltója a kudarc. A részképesség-zavar gyakran
vezet oda, hogy a gyermek (nem tudván lépést tartani osztálytársaival) beilleszkedési
nehézségekkel küzd. Súlyos beilleszkedési zavarhoz vezethet, ha a tanuló már többször
osztályt ismételt, így nem a korának megfelelő korcsoportban tanul.
A pedagógus munkáját csak a kölcsönös bizalom, tapintat, a személyiségjogok tiszteletben
tartásával végezheti. Örömöt, sikerélményt nyújtó feladatok adásával kell segítenünk, hogy
magatartászavaros tanulóink is elinduljanak az egészséges személyiségfejlődés útján.
A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai feladataink
 Az

okok

feltárása:

a

család

megismerése,

a

tanuló

helye

a

családban,

környezettanulmány.
 A szülők bevonása a nevelési problémák megoldásába, segíteni őket a megfelelő
nevelési módszerek megismertetésével.
 Az osztályban tanító pedagógusok bevonása a nevelési gondok megoldásába.
 Súlyosabb esetben szakember segítségének kérése (ifjúságvédelmi felelős).
 A tanulóval való egyéni bánásmód, beszélgetések, személyre szabott, nevelő szándékú
feladatok adása.
 Különféle lehetőségek ajánlása a szabadidő hasznos eltöltésére.
 A baráti társaság figyelemmel kísérése.
 A nevelőtestület konzultációja a devianciáról, a rehabilitációs tevékenységről (nevelési
értekezlet, belső továbbképzések).
 Jelentős pedagógiai problémává vált az agresszió. Igyekeznünk kell feltárni ennek
okait, meg kell tanítanunk a helyes konfliktuskezelést.

2.6.3 A tehetség, képesség kibontakoztatása
Fontos, hogy tanulóink versenyképes, használható, gyakorlatias tudásra tegyenek szert.
Mindehhez szükséges az egyéniség, személyiség erőteljesebb fejlesztése. A magasabb szintű
gondolkodási képességek fejlesztése, a természeti és gazdasági jelenségek értelmezése, a
probléma-megoldási technikák megismertetése, igazi műveltségélményhez juttatás.
A tehetség felismerése általában nem egyszerű feladat. Ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy
pedagógusaink minél hamarabb fedezzék fel a tehetségeket, ehhez megfelelő pedagógiaipszichológiai ismeretekkel rendelkezzenek. A tehetség kibontakoztatását serkenti a megfelelő
légkör megteremtése, a motiváció, a pedagógus ösztönző attitűdje, ugyanakkor gátolja a
kreativitás lebecsülése, a túlzott fegyelem, a teljesítménykényszer.
A tehetséggondozás mind a tanórák, mind a tanórán kívüli foglalkozások feladata.
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Tanórákon az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése, a differenciálás
lehetőséget nyújt a tehetséges tanulók fejlesztésére.
A Köznevelési törvény lehetővé teszi, hogy a tehetséges tanulók számára fejlesztés,
tehetséggondozás, kiegészítő ismeretek átadása céljából képességük kibontakoztatását segítő
tevékenységeket szervezzünk. Ezek a nevelőtestület döntése alapján a következő formákban
valósulhatnak meg:


tehetséggondozó szakkörök szervezése



tanulmányi versenyek, ezekre előkészítő foglalkozások



levelező versenyeken való részvétel



kulturális rendezvények látogatása



sportversenyek



kapcsolat sportegyesületekkel



iskolai könyvtár



egyéb szabadidős tevékenységek (színház- és múzeumlátogatás, kirándulások)

2.6.4 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatása
A tanulási nehézségek enyhítését segítő tevékenységi formák elsősorban felzárkóztató és
fejlesztő foglalkozások, melyek szükségességéről tanév elején felmérést készítünk. A
foglalkozások megtartásáról, időbeosztásáról az igazgató dönt.
Rendszeresen kívánunk foglalkozni a tanulás tanításának módszereivel, a helyes és
eredményes tanulás elsajátításával.
Megkülönböztetett figyelmet fordítunk azokra a tanulóinkra, akik a szakmai gyakorlati
foglalkozásokon alapvető képességek hiányában nehezen boldogulnak a munkaműveletekkel,
részükre egyéni készségfejlesztő foglalkozásokat szervezünk.
A súlyosabb tanulási nehézségekkel küzdő tanulóinknak az egyéni fejlődési ütemét
figyelembe vevő, fejlesztő foglalkozásokat tartunk a megfelelő szakértői vélemény alapján.
Felzárkóztatásra szorul a gyermek, ha


szétszórt figyelmű, nehezen tud koncentrálni,



gyorsan felejti és nehezen idézi fel a tanultakat, látottakat,



túlmozgásos vagy túlzottan lassú,



kézügyessége fejletlen,



lassan vált át egyik feladatról a másikra,



számolásgyenge, olvasási- helyesírási problémái vannak,



a szakértői vélemény alapján egyéni fejlesztést igényel valamely részképesség
területén adódó lemaradás miatt.
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A felzárkóztatás célja:


A környezeti hátrányok kompenzálása, az osztály, ill. iskolai közösségbe való
bekapcsolódás és továbbhaladás lehetőségének biztosítása, az esélyegyenlőség
megteremtése.



Készségek, képességek fejlesztése.



A napi tanulás feltételeinek biztosítása, a korrekciós tevékenység és a korrepetálás
révén a napi lépéstartás megszervezése, az eredményes tanulási folyamat
megszervezése.



Valamely részképesség területén megnyilvánuló hátrány kompenzálása.



Viselkedési szokások kialakítása, változtatása, gyakorlati alkalmazása, az
általános emberi normák, valamint az iskolai házirend szellemében.

2.6.5 Sajátos nevelési igényű tanulók (SNI) ellátása
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és
rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján:
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd,
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd.
Az e csoportba tartozó gyermekek eredményes nevelésük-oktatásuk érdekében a szokásostól
eltérő, nagyobb mértékű pedagógiai segítséget igényelnek, közösségbe való beilleszkedésüket
jobban elősegítheti az integrált oktatásuk.
Intézményünkben a szakmai alapdokumentum alapján meghatározott sajátos nevelési igényű
tanulók vehetők fel. Számukra a szakértői bizottság által előírt rehabilitációs órákat törvényi
kötelezettségünk biztosítani.
Ezzel kapcsolatos főbb feladataink:
A nevelőtestület döntése alapján a habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozások legfeljebb
hetvenöt százaléka a sajátos nevelési igényű tanulók tehetséggondozására, a tantárgyi
követelmények eredményes teljesítését szolgáló felzárkóztatásra fordítjuk. A nevelőtestület az
erre irányuló döntését félévenként felülvizsgálja, és a tanuló fejlődésének ismeretében ezt
megerősíti vagy módosítja. A fennmaradó rehabilitációs órákat, mivel gyógypedagógus
végzettséggel rendelkező munkatársunk nincs, külsős szakember (szurdopedagógus,
gyógypedagógus, logopédus) segítségével szervezzük meg.
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Minden pedagógus alapvető feladata az SNI-s tanuló esetén az egyéni fejlesztési tervben
foglaltak figyelembe vételével a tanulók nevelése, a kerettantervben előírt törzsanyag átadása,
elsajátításának ellenőrzése, figyelembe véve a tanuló egyéni képességeit, adottságait,
fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét.
A sajátos nevelési igényű tanulót, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel
küzdő tanulót a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján – a gyakorlati képzés
kivételével – az igazgató mentesítheti egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a
minősítés alól.
A tanuló részére az osztályozó vizsgán, a különbözeti vizsgán, a javítóvizsgán, illetve az
érettségi vizsgán, a szakmai vizsgán biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt.
Az írásbeli beszámolón lehetővé kell tenni az iskolai tanulmányok során alkalmazott
segédeszköz (írógép, számítógép) alkalmazását.
Szükség esetén biztosítani kell az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli
beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltását. Az érettségi vizsgán az érintett
tantárgyak helyett a tanuló – a vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint – másik tantárgyat
választhat.
Az iskola törekedett a mozgáskorlátozott tanulók akadálymentes közlekedésének lehetőségét
megteremteni (mozgáskorlátozottak részére lift üzemeltetésével, tolókocsiknak felhajtó rámpa
építésével).

2.6.6 A szociális hátrányok enyhítése
Szociálisan hátrányos helyzetűek azok a tanulók, akiket különböző jellegű tényezők gátolnak
adottságaikhoz mért fejlődésükben.
Célunk segíteni azoknak a tanulóknak a beilleszkedését az iskolai környezetbe, akik csonka
családban élnek, munkanélküli szülői háttérrel rendelkeznek, tartós betegség miatt átmeneti
helyzetűek.
Iskolánk az alábbi szociális szolgáltatásokat biztosítja:


tankönyvtámogatás, tankönyv-kölcsönzés az iskolai könyvtárból



a szülők tájékoztatása a szociális támogatások helyi lehetőségeiről



egészségügyi szűrővizsgálat



iskolaorvosi ellátás
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A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységi formák:
 Tanévenként feltérképezzük a szociális hátrányokkal küzdő fiatalokat, megismerjük
problémáikat.
 Felzárkóztató, illetve tehetséggondozó programokat szervezünk részükre.
 Helyes pályaválasztásukat tanári irányítással segítjük.
 Felvilágosító munkát végzünk a szociális juttatások lehetőségeiről, osztályfőnöki
órákon, szülői értekezleteken, fogadóórákon, családlátogatásokon és személyes
találkozások alakalmával.
 Rendszeres kapcsolatot tartunk a lakóhely szerinti önkormányzatokkal.
 Folyamatosan kapcsolatot tartunk az illetékes intézményekkel.
 Biztosítjuk az ingyenes tankönyvellátást a törvényben meghatározott rászorultaknak.
 A jövőben támogatjuk a rászoruló, tehetséges tanulóink ösztöndíjhoz jutását.
 A Rendőrség segítségével az osztályfőnöki órák keretében drogellenes és
bűnmegelőzési előadásokat tartunk.

2.6.7 Magántanulói státusz
A tankötelezettség iskolába járással, vagy ha az a tanuló fejlődése, tanulmányainak
eredményes folytatása és befejezése szempontjából nem hátrányos, a szülő kérelmére
magántanulóként teljesíthető.
A magántanulót - az iskolában vagy azon kívül folyó gyakorlati képzés kivételével - az
iskola valamennyi kötelező tanórai foglalkozása alól fel kell menteni.
Az iskolai rendszerű szakképzésben a magántanulókra vonatkozó részletes szabályokat a
szakképzésre vonatkozó jogszabályok határozzák meg.
Ha a tanuló - a szülő kérelme alapján - a tankötelezettségének magántanulóként kíván eleget
tenni, és az iskola igazgatójának megítélése szerint a tanulónak ez hátrányos, akkor az erre
irányuló kérelem benyújtásától számított öt napon belül az iskola igazgatója megkeresi a
gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalt,
amely a gyámhatóság és a gyermekjóléti szolgálat véleményének kikérése után dönt arról,
hogy a tanuló milyen módon teljesítse tankötelezettségét.
Halmozottan hátrányos helyzetű tanuló esetén az iskola igazgatójának a döntéshez be kell
szereznie a gyermekjóléti szolgálat véleményét,melyet a gyermekjóléti szolgálat tizenöt
napon belül köteles megküldeni.
Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségének a szülő kérelme alapján magántanulóként tesz
eleget, felkészítéséről a szülő gondoskodik, a tanuló egyénileg készül fel.
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A magántanuló tudásáról félévkor és év végén osztályozó vizsga keretében ad számot.
A magántanuló magatartását és szorgalmát nem kell minősíteni.
Az iskola igazgatója köteles tájékoztatni a tanulót és a szülőt a magántanuló kötelességeiről
és jogairól. A magántanuló az igazgató előzetes engedélyével vehet részt a tanórai vagy
egyéb foglalkozásokon.
Ha a sajátos nevelési igényű tanuló, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel
küzdő tanuló a nevelési tanácsadási feladatot, szakértői bizottsági feladatot ellátó intézmény
szakértői véleménye alapján tanulmányait magántanulóként folytatja, iskolai neveléséről és
oktatásáról, felkészítéséről, érdemjegyeinek és osztályzatainak megállapításáról, az ehhez
szükséges pedagógusokról a szakértői véleményben foglaltak szerint az az iskola
gondoskodik, amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll.
Az iskolában nem foglalkoztatott szakemberek biztosításáról
a) a beilleszkedési, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdő tanuló
esetén a szakvéleményt kiállító a nevelési tanácsadást ellátó intézménynek,
b) sajátos nevelési igényű tanuló esetén a fővárosi, megyei utazó gyógypedagógusi
hálózat keretében kell gondoskodni.
Az iskola köteles gondoskodni a tanuló felkészítéséről, érdemjegyeinek és osztályzatának
megállapításáról akkor is, ha szakorvosi vélemény alapján otthoni ellátás keretében
részesül tartós gyógykezelésben, és emiatt magántanulóként folytatja tanulmányait.

2.7 A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi
jogai
A szervezett diákélet fontos kerete annak, hogy a tanulók megismerjék a demokratikus
társadalom értékeit, az állampolgári jogokat és kötelességeket, ezek gyakorlásában
tapasztalatot szerezzenek, fejlődjön kommunikációs és együttműködési készségük. Az iskola
számára pedig fontos eszköz ahhoz, hogy a diákoknak, mint iskolahasználóknak az igényeit és
véleményét megismerje, saját munkájának elemzésekor ezeket a tapasztalatokat számításba
vegye, az iskolafejlesztő munkájában felhasználja.
A kommunikációs kultúra fejlesztésének, a demokratikus joggyakorlás megtanulásának
legfőbb színtere a diákönkormányzat.
Az osztályok a Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának megfelelően
minden tanév elején osztály-diákbizottságokat választanak. A bizottságok alkotják az iskolai
diákönkormányzatot, melynek tagjai megválasztják vezetőségüket.
Az osztályközösségek 2-3 fő diákképviselőt választanak, s az így delegált tagok vesznek részt
a saját munkatervükben meghatározott üléseken. Évente legalább egy alkalommal közgyűlést
tartanak, megtervezik saját programjukat, javaslatot tesznek a házirend esetleges
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módosítására, szakkörök szervezésére, szabadidős programokra, a diákönkormányzat által
felhasználható tanítás nélküli munkanapok programjára, az iskolai élet demokratikusabbá
tételére.
A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni az iskolai SZMSZ és a házirend elfogadása
előtt.
A diákönkormányzat munkáját a tanulók által felkért és az igazgató által megbízott
pedagógus segíti, akinek feladata, hogy a nevelő-oktató munka még hatékonyabbá váljon az
alábbi területeken:


helyi hagyományok ápolása,



fejlesszék a tanulói öntevékenységet, önállóságot, felelősségérzetet,



segítsék megszervezni és megvalósítani a szabadidő hasznos eltöltését, rendezzenek
minél több programot.

A működés rendjét, az iskolavezetőséggel való kapcsolattartás rendjét az intézmény, illetve a
diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.
A tanulók szervezett véleménynyilvánításának és tájékoztatásának legfontosabb fóruma a
diákközgyűlés, amelyet évenként legalább egy alkalommal össze kell hívni. A diákközgyűlés
- az iskolai diákönkormányzat döntése alapján, tekintettel a nagy iskolai létszámra küldöttközgyűlésként is megszervezhető. Megtartásának idejét a tanév helyi rendje
tartalmazza.
Az évi rendes diákközgyűlésen a diákönkormányzat és az iskola képviselője beszámol az
előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, különösen a tanulói jogok helyzetéről és
érvényesüléséről. A diákközgyűlésen a tanulók az iskola életét érintő ügyekben kérdéseket
intézhetnek a diákönkormányzat, illetve az iskola vezetéséhez. A pedagógusokra, a vezetőkre,
az intézményre és a tanulókra vonatkozó véleménynyilvánítás szervezett formában a
diákközgyűlés keretében lehetséges.
Iskolánkban külső diákszervezet nem működik, de a diákönkormányzat kapcsolatban áll a
városi diákönkormányzattal és a Vasi Diákszövetséggel. Ezen és más diákszervezetek
felhívásairól, akcióiról az iskola tájékoztatja a tanulókat.

2.8 Kapcsolattartás a szülőkkel
Gyermekeink nevelésének hatékonysága érdekében maximálisan jó együttműködésre kell
törekednünk a szülőkkel, a családokkal.
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A szülő jogait és kötelességeit a köznevelési törvény 72. §-a szabályozza. A szülők
képviselete és az iskola közötti kapcsolattartás szabályait az intézmény Szervezeti és
Működési Szabályzata tartalmazza.
Az igazgató és az iskola szülői közösségének képviselője szükség szerint, de legalább
félévenként ül össze. Az igazgató ezen üléseken tájékoztatást ad az iskola munkájáról.
A közvetlen információcsere legfontosabb fórumai a szülői értekezlet és a fogadóóra.
A szülői értekezletek feladata a szülők tájékoztatása az iskola célkitűzéseiről, az iskola és a
szülői ház együttműködésének elősegítése, a tapasztalatcsere, a felvetődő problémák
megbeszélése a megoldáskeresés szándékával. A szülői értekezlet idejét a nevelőtestület
határozza meg a tanév elején. A szülők meghívásáról az osztályfőnök gondoskodik, legalább
egy héttel az értekezlet időpontja előtt.
A tanév során félévente 1-1 szülői értekezletet hívunk össze, de szükség esetén rendkívüli
szülői értekezlet is tartható. A rendkívüli szülői értekezletet kezdeményezheti az
iskolavezetés, az osztályfőnök, az osztály vagy az iskola szülői közösségének elnöke.
Az iskola pedagógusai félévente fogadóórát tartanak a szülők számára. Az iskola nyitott, a
fogadóórákon kívül is bármikor szívesen áll a szülők rendelkezésére.
A pályaválasztás előtt álló fiatalok és szülei nyílt napok keretében ismerkedhetnek meg az
iskolával és annak pedagógiai programjával.
A szülőkkel való kapcsolattartás egyéb formái


családlátogatások



iskolai és osztályszintű rendezvények



szülői munkaközösség ülései, megbeszélései



meglévő hagyományok ápolása és bővítése

2.9 Kapcsolattartás az intézmény partnereivel
Iskolánk alapvető célja a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő szakemberek képzése. Ennek
érdekében szükség van az ágazati képzési területeinkhez tartozó és a képzésben velünk
együttműködő gazdasági területek szakembereivel, a szakmai képzésekben érintett kamarák
képviselőivel történő együttműködésre. Rendszeresen részt veszünk a Kamarák, a Munkaügyi
Központ gazdaság- és képzésfejlesztéssel kapcsolatos fórumain. Mivel közös célunk a diákok
megfelelő képzése, ezért a külső gyakorlati képzőhelyekkel rendszeres kapcsolatban állunk. A
gazdasági társaságok, vállalkozások tanulószerződéssel foglalkoztatják tanulóinkat. A
képzőhelyek a gazdasági kamarák által minősítettek, számuk a tanulói létszám függvényében
változó.
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A gazdasági és képzési együttműködés mellett nagy gondot fordítunk a város közművelődési
intézményeivel történő kapcsolatok fenntartására. Rendszeresen szerepelnek diákjaink a
városi ünnepélyeken. Közös programokat, pályázatokat szervezünk a Körmendi Kulturális
Központ, Múzeum és Könyvtárral, illetve az oktatási intézményekkel. Hagyományosan jó
kapcsolatokat ápolunk a helyi gimnáziummal és a Rendészeti Szakközépiskolával, a megyei
középiskolákkal és a vonzáskörzeti általános iskolákkal. Támogatjuk diákjaink érdeklődési
körre alapozott tevékenységét a Városi Fúvószenekarban, a Béri Balogh Ádám
néptáncegyüttesben, a KASZT-ban, illetve a sportegyesületekben.

2.10 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai
A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán, a
különbözeti vizsgán, valamint a pótló- és javítóvizsgán nyújtott teljesítménye (a továbbiakban
a felsorolt vizsgák együtt: tanulmányok alatti vizsga) alapján kell megállapítani. A kiskorú
tanuló érdemjegyeiről a szülőt folyamatosan tájékoztatni kell.
Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat
megállapításához, ha


felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól,



engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy
tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,



ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a
kétszázötven tanítási órát meghaladta, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év
közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető,
kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen.



a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független
vizsgabizottság előtt tehet vizsgát.

Egy osztályozó vizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére
vonatkozik. A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell
megszervezni, kivéve, ha a tanuló a magasabb évfolyam követelményeit teljesíti. Ha a diák, az
előrehozott érettségi vizsga megszerzése érdekében sikeres osztályozó vizsgát tett, akkor az
adott tantárgy tanulmányi követelményeit teljesítette, a magasabb évfolyamon az órák
látogatása alól felmentését kérheti.
Osztályozó vizsgának számít a szakképző iskolában – a szakképzésre vonatkozó
rendelkezések szerint – szervezett beszámoltató vizsga is.
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Különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában tehet, amelyben a tanulmányait folytatni
kívánja.
Pótló vizsgát tehet a vizsgázó, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad,
vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. A
vizsgázónak fel nem róható ok minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény,
körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy
gondatlan magatartására. Az igazgató hozzájárulhat ahhoz, hogy a vizsgázó pótló vizsgát
tegyen, ha ennek feltételei megteremthetők. A vizsgázó kérésére a vizsga megszakításáig a
vizsgakérdésekre adott válaszait értékelni kell.
Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha


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



az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik,
távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik.

Javítóvizsga letételére az augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban, osztályozó,
különbözeti és beszámoltató vizsga félévkor és évvégén kerül lebonyolításra. A
vizsgaidőpontokról az iskola – a javítóvizsga kivételével – a vizsgázót írásban tájékoztatja, a
javítóvizsga időpontját az iskola honlapján és bejárati ajtaján megjelenteti.
Tanulmányok alatti vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell tenni. Amennyiben a
nevelési-oktatási intézményben foglalkoztatottak végzettsége, szakképzettsége alapján erre
lehetőség van, a vizsgabizottságba legalább két olyan pedagógust kell jelölni, aki jogosult az
adott tantárgy tanítására. A tanulmányok alatti vizsga vizsgabizottságának elnökét és tagjait az
igazgató bízza meg. A vizsgabizottság elnöke felel a vizsga szakszerű és jogszerű
megtartásáért. A kérdező tanár csak az lehet, aki a vizsga tárgya szerinti tantárgyat taníthatja.
A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető.
A tanulmányok alatti vizsga követelményei megegyeznek az adott tantárgy, adott
évfolyamának a helyi tantervben megfogalmazott követelményeivel. A vizsga részei
 szóbeli - közismereti és szakmai elméleti tantárgyak esetén
 gyakorlati - testnevelés, szakmai gyakorlat esetén.
A tanulmányok alatti vizsgákon a kérdező tanár értékeli a vizsgázót a helyi tantervben
megfogalmazott követelmények és a teljesítmény viszonyítása alapján.
Minden vizsgázónak tantárgyanként legalább harminc perc felkészülési időt kell biztosítani a
szóbeli feleletet megelőzően. A felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet készíthet, de
gondolatait szabad előadásban kell elmondania. Egy-egy tantárgyból egy vizsgázó esetében a
feleltetés időtartama tizenöt percnél nem lehet több.

- 28 -

A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó
szakértői bizottság szakvéleményével megalapozott kérésére, az igazgató engedélye alapján


lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközt
használja,



a szóbeli vizsgát írásban teheti le,



harminc perc gondolkodási időt legfeljebb tíz perccel meg kell növelni,

A gyakorlati vizsgarész megkezdése előtt a vizsgázókat tájékoztatni kell a gyakorlati
vizsgarész rendjéről és a vizsgával kapcsolatos egyéb tudnivalókról, továbbá a gyakorlati
vizsgarész

helyére

és

a

munkavégzésre

vonatkozó

munkavédelmi,

tűzvédelmi,

egészségvédelmi előírásokról. A gyakorlati vizsgafeladatok végrehajtásához a vizsgázónak az
adott tantárgynál helyben meghatározott idő áll a rendelkezésére. Ebbe az időbe a
vizsgafeladatok

ismertetésének

ideje

nem

számít

bele.

A

gyakorlati

vizsgarész

végrehajtásához rendelkezésre álló idő feladatok szerinti megosztására vonatkozóan a
vizsgafeladatok leírása tartalmazhat rendelkezéseket. Nem számítható be a vizsgafeladatok
végrehajtására rendelkezésre álló időbe a vizsgázónak fel nem róható okból kieső idő.
A szakképző évfolyamokra való belépés feltétele az egészségügyi alkalmasság.
Az előzetes szakmai alkalmassági vizsgálatot kell végezni


a szakképzési évfolyamra történő felvétel, átvétel, illetve továbbhaladás előtt
minden olyan esetben, amikor az Országos Képzési Jegyzék szerint a
szakképesítés megszerzése szakmai alkalmassági követelményekhez kötött;



a szakmaválasztást megelőzően - pályaválasztási tanácsadás céljából - a
pedagógus, az iskolaorvos, a szülő kérésére azon képzésben résztvevő esetében,
akinél a szakmai jellegű képzésben való részvétel egészségi állapota miatt
korlátozott.

A tanulói jogviszony fennállása alatt időszakos alkalmassági vizsgálatot kell végezni a
szakmai alkalmasság újbóli véleményezése céljából a szakképzési évfolyamra járó
valamennyi tanulónál, amennyiben az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak
szerint a szakképesítés megszerzése alkalmassági követelményekhez kötött.
Soron kívüli szakmai alkalmassági vizsgálatot kell végezni, ha a tanuló egészségi
állapotában olyan változás következett be, amely feltehetően alkalmatlanná teszi az adott
munkakör egészséget nem veszélyeztető és biztonságos ellátására, a szakma elsajátítására,
illetve gyakorlására.
Az a tanuló, aki az alkalmassági vizsgálaton nem vett részt, vagy nem alkalmas minősítést
kapott, szakmai képzésben nem részesíthető.
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2.11 A felvétel és az átvétel helyi szabályai
Iskolánkba történő felvétel alapja a hetedik osztályos év végi és a nyolcadik osztályos félévi
tanulmányi átlag alapján képzett rangsor. A rangsorolás során az azonos összesített eredményt
elérő tanulók közül előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt
követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola
székhelyének, telephelyének településén található. Az iskola felvételi vizsgát nem szervez. A
felvett tanulóknak előzetes szakmai alkalmassági vizsgálaton kell részt venni.
Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai – szükség esetén különbözeti
vizsgával, egyéni segítségnyújtással, türelmi idő biztosításával vagy évfolyamismétléssel
valósulhat meg, egyéni elbírálás alapján.
A szakiskolából a szakközépiskolába történő átvétel eljárásrendjét a szakképzési törvény
24§-a szabályozza. A szakiskolai végzettséggel rendelkező tanuló kétéves. nappali rendszerű
intenzív érettségire felkészítő képzésre jelentkezhet. Az iskola a tanulót a szakközépiskola
tizenegyedik évfolyamra veszi fel. A szakközépiskola a tanulót a kötelező közismereti
érettségi vizsgatárgyakra a közismereti kerettantervben a szakközépiskola kilencediktizenkettedik évfolyamára előírtak szerint készíti fel.

2.12 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos
iskolai terve
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása tanítási órákon belül (osztályfőnöki, biológia
és testnevelés óra, valamint szakmai gyakorlat) és délutáni csoportfoglalkozásokon,
tanfolyamokon valósul meg. Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja:
 az élet megmentése
 a további egészségkárosodás megakadályozása
 a gyógyulás elősegítése
Az elsősegélynyújtás célja a segítség adása addig, amíg a szakszerű segítség meg nem érkezik.
A laikus elsősegélynyújtónak nem gyógyítania kell, hanem csökkentenie kell a baleset, vagy
rosszullét következményeit, lehetőleg megelőzni a további állapotromlást.
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái:
 nevelőtestületi képzések
 minden tanév elején munka- és balesetvédelmi oktatás
 jogosítvány megszerzéséhez szükséges tanfolyam
 témanap, témahét, projekt
 tanórákon oktatóprogramok, meghívott előadók
 iskolai ifjúsági Vöröskeresztes csoport működtetése.
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III. AZ ISKOLA HELYI TANTERVE
3.1 Képzési formák, tartalmak
A Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola alternatív lehetőséget nyújt a képzési idő, az
iskolatípus és a megszerezhető szakmai végzettség tekintetében.
Ellátjuk a tankötelezettség teljesítésének kijelölt feladatát.
Az iskola saját helyi tanterv alapján végzi nevelő-oktató munkáját.
A helyi tanterv alapjai:
 a közoktatási rendszer intézményeinek működtetésére vonatkozó jogszabályi
előírások,
 a Nemzeti Alaptanterv műveltségterületekre és a Kerettantervek tantárgyakra
vonatkozó előírásai,
 a körmendi és vonzáskörzeti sajátosságok, munkaerő piaci igények.
Választott kerettantervek (a 2013/2014. tanévtől a szakközépiskolában)
Tantárgyak

kerettanterv

Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelvek
Matematika
Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek
Etika
Biológia – egészségtan
Fizika
Kémia
Földrajz
Művészetek (Vizuális kultúra)
Informatika
Testnevelés és sport
Osztályfőnöki

normál óraszám
normál óraszám
normál óraszám
normál óraszám
normál óraszám
normál óraszám
egy órával magasabb B változat
egy órával magasabb B változat
egy órával magasabb változat
normál óraszám
emelt óraszám
normál óraszám
normál óraszám

Az iskola helyi tanterve a közoktatási és szakképzési törvény módosításaiból adódóan részben
átmeneti jellegű.
A részletes tantárgyi programokat a pedagógiai program melléklete tartalmazza.
Az iskola nevelő-oktató tevékenysége:
 szakközépiskola
 szakiskola
 érettségire épülő szakképzés
 szakiskolát végzettek középiskolája
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3.1.1 Szakközépiskola
Kifutó rendszerben:
Általános műveltséget megalapozó - érettségire felkészítő - szakaszban pályaorientációs,
szakmai alapozó ismeretek és gyakorlatok oktatása is folyik. A 12. évfolyam végén a tanulók
az érettségi vizsgakövetelményeknek megfelelően közép vagy emelt szintű érettségi vizsgát
tesznek.
A tantervekben meghatározott fejlesztési követelmények, tevékenységek és tartalmak
biztosítják az általános műveltség továbbépítését, valamint a szakmai képzés megalapozását,
az érettségi vizsgára és a felsőfokú tanulmányokra vagy a munkába állásra való felkészülést.
Célunk, hogy a tanulók alkalmassá váljanak az önálló, felelős döntéseken alapuló, elsősorban
a szakmai területeken folyamatosan fejlődő, megújuló alkotómunkára, a munkaerőpiac
elvárásainak teljesítésére, valamint felsőfokú tanulmányok megkezdésére.
Sikeres érettségi vizsga után pedig folytatják tanulmányaikat a 13.-14. szakképző évfolyamon,
melyen OKJ-s végzettséget szerezhetnek.
A 2013/14. tanévtől induló képzések esetén a Köznevelési törvény 12. § értelmében:
(1) A szakközépiskolának szakmai érettségi végzettséget adó érettségire, szakirányú felsőfokú
iskolai továbbtanulásra, szakirányú munkába állásra felkészítő, valamint általános
műveltséget megalapozó négy középiskolai évfolyama van, ahol szakmai elméleti és
gyakorlati oktatás is folyik. A szakközépiskolában a tizenkettedik évfolyamot követően az
Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint az utolsó középiskolai évfolyam
elvégzéséhez vagy érettségi végzettséghez kötött, a szakmai érettségi vizsga ágazatához
tartozó szakképesítés szakmai vizsgájára történő felkészítés folyik.
(2) A szakközépiskolában az Országos Képzési Jegyzékről szóló kormányrendeletben
meghatározott ágazatokban tehető munkakör betöltésére képesítő szakmai érettségi vizsga,
továbbá az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott, a szakmai érettségi vizsga
ágazatához tartozó szakképesítés szerezhető.
(3) A kilencediktől a tizenkettedik évfolyamig az ágazathoz tartozó, érettségihez kötött
szakképesítések közös elemeinek tartalmát magában foglaló szakmai elméleti és gyakorlati
oktatás folyik, az egységes kerettanterv szerinti közismereti képzés mellett.
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Szakképesítések a 2012/2013. tanévtől kifutó rendszerben a szakközépiskolai képzésben
A szakközépiskola 9-12. évfolyamán érettségire való felkészítése folyik. A tanulók a
közismereti tantárgyak mellett szakmai orientációs és szakmacsoportos alapozó oktatásban
vesznek részt. Az érettségi birtokában jelentkezhetnek az OKJ-s szakképzésre, ahol a képzési
idő 2 év.

Szakképesítés
megnevezése

Szakképesítés
azonosítószáma

autószerelő
informatikus

51 525 01 1000 00 00
54 481 04 0000 00 00

logisztikai ügyintéző

54 345 02 0000 00 00

OKJ rendelet
szerinti szakképző
évfolyamok száma
2
2

Szakmacsoport
13. Közlekedés
7. Informatika
17. Kereskedelemmarketing, üzleti
adminisztráció

2

Kerettanterv óraterve a szakközépiskola 9-12. évfolyamának (kifutó rendszerben)

Tantárgy
Magyar nyelv és irodalom
Történelem és társadalmi ismeretek
Társadalomismeret és etika
Idegen nyelv
Matematika
Ének-zene
Rajz és vizuális kultúra
Osztályfőnöki
Testnevelés és sport
Fizika
Földrajz
Biológia
Kémia
Informatika
Szakmai orientáció
Szakmacsoportos alapozó oktatás

9.
4
2
3
3
1
1
2,5

Heti óraszámok évfolyamonként
10.
11.
4
4
2
2
1
3
3
3
3
1
1
1
1
2,5
2,5

12.
4
3
3
3
1
1
2,5

5

5

2

2

1
5
-

1
5
-

2
8

2
8
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Helyi tanterv óraterve a szakközépiskola 9-12. évfolyamának (kifutó rendszerben)
Tantárgy
Magyar nyelv és irodalom
Magyar nyelv
Irodalom
Történelem
Társadalomismeret
Idegen nyelv
Matematika
Ének-zene
Rajz és vizuális kultúra
Osztályfőnöki
Testnevelés
Fizika
Földrajz
Biológia
Kémia
Informatika
Szakmai orientáció
Szakmacsoportos alapozó
oktatás

9. évfolyam
4

10. évfolyam

11. évfolyam

12. évfolyam

2

1
3
2

1
3
3

3
3
1

3
3
1

1
3
2
1
3
3
1
1
5 (2)*
1
1
2
1
2

1
1
5 (2)*
1

8

8

1
5
1
2
1
1
1
5

1
5
1
1
1
2
1
5

3
3

2

*A 2012/13. tanévtől a mindennapos testnevelés bevezetésével felmenő rendszerben heti 5 óra.

(11. évfolyamon a 2014/15. tanévben, 12. évfolyamon a 2015/16. tanévben változik a testnevelés
óraszáma)

Szakmai orientációs és szakmacsoportos alapozó oktatás tantárgyankénti megoszlása
Szakközépiskolai képzés
Gazdasági-szolgáltatási

9. osztály

Szakmai orientáció gazdasági-szolgáltatási
szakterületre
Gazdasági környezetünk
Információkezelés

10. osztály

Viselkedéskultúra
Szakmai orientáció gazdasági-szolgáltatási
szakterületre
Gazdasági környezetünk
Információkezelés

11. osztály

12. osztály

Kommunikáció
Szakmacsoportos alapozó oktatás ügyviteli
szakmacsoportra
Szakmai idegen nyelv
Alkalmazott informatika
Szakmacsoportos alapozó oktatás ügyviteli
szakmacsoportra
Szakmai idegen nyelv
Alkalmazott informatika
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5 óra
2 óra
2 óra
1 óra
5 óra
2 óra
2 óra
1 óra
8 óra
4 óra
4 óra
8 óra
4 óra
4 óra

Szakközépiskolai képzés
Műszaki
Szakmai orientáció műszaki szakterületre
9. osztály

10. osztály

11. osztály

Anyagismeret

1 óra

A műszaki pályák világa

1 óra

Anyagmegmunkálási gyakorlatok
Szakmai orientáció műszaki szakterületre
Műszaki ábrázolási gyakorlatok
Szakmai informatika
Szakmacsoportos alapozó oktatás gépész
szakmacsoportra
Mechanika és anyagok
Géprajz, gépelemek
Gépészeti mérések
Szakmacsoportos alapozó oktatás gépész
szakmacsoportra
Alkalmazott számítástechnika

12. osztály

5 óra

3 óra
5 óra
3 óra
2 óra
8 óra
3 óra
3 óra
2 óra
8 óra
4 óra

Elektrotechnika

1 óra

Gépi forgácsolási alapgyakorlatok

1 óra

Irányítástechnikai alapgyakorlatok

1 óra

Villamos mérések alapgyakorlatok

1 óra
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Szakképesítések a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben a szakközépiskolai
képzésben:
Az 9-12. évfolyamon a közismereti tantárgyak mellett szakmai elméleti és gyakorlati képzés is
folyik. A tanulók szakmai érettségi vizsgát tesznek, mellyel már munkakör betöltésére
jogosító végzettséget szereznek. Az OKJ-s végzettség - az adott ágazaton belül – az érettségit
követően egy év alatt szerezhető meg.

Szakközépiskolai
ágazat
XXII.
Közlekedésgépész
XIII. Informatika
XXVI.
Kereskedelem
XXV. Ügyvitel

Betölthető munkakör/végezhető
tevékenység
(FEOR-08 alapján)
8211/12 Karosszéria összeszerelő

Szakmacsoport
13. Közlekedés

3142/9 Számítógépes
rendszerkarbantartó
3622/15 Kereskedelmi ügyintéző

7. Informatika
17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
16. Ügyvitel

4112/1 Adminisztrációs ügyintéző

Óraterv a kerettantervekhez – szakközépiskola
6. melléklet – Kerettanterv a szakközépiskolák 9–12. évfolyama számára
Javítva a 23/2013. (III. 29.) EMMI rendelet 7. melléklete szerint

Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelvek
Matematika
Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek
Etika
Biológia – egészségtan
Fizika
Kémia
Földrajz
Művészetek*
Informatika
Testnevelés és sport
Osztályfőnöki
Szakmai tárgyak órakerete, amelyből 1óra
szabadon tervezhető**
Szabadon tervezhető órakeret
Rendelkezésre álló órakeret

9. évf.

10. évf.

11. évf.

12. évf.

4
3
3

4
3
3

4
3
3

4
3
3

2

2

3

3

1
2
1

1

2
2
2

2
2
1
1
1

1
5
1

5
1

5
1

5
1

6

7

8

11

4
35

4
36

4
35

4
35

*A négy művészeti tárgy (Ének-zene, Vizuális kultúra, Dráma és tánc, Mozgóképkultúra és
médiaismeret) kerettanterveiből szabadon választhatóan tölthető fel a Művészetek órakerete.
**A szakképzési kerettantervek alapján, ágazatonként különböző tartalommal.
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Tantárgyi struktúra és óraszámok 2013/14. tanévtől

Óraterv a helyi tantervhez – szakközépiskola
Tantárgyak

9. évf.

10. évf.

11. évf.

12. évf.

4+1
3+1
3+1

4
3
3

4
3+1
3+1

4
3
3+1

2

2

3

3+1

1
2
1+1 m.

1
+1 m.

1+1 üi
5
1

1+1 üi.
5
1

Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelv
Matematika
Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek
Etika
Biológia – egészségtan
Fizika
Kémia
Földrajz
Vizuális kultúra
Informatika
Testnevelés és sport
Osztályfőnöki
Szakmai tárgyak órakerete,
amelyből 1óra (szakmai irányú
képzésre) szabadon tervezhető**
Szabadon tervezhető órakeret
Rendelkezésre álló órakeret

1+1
5
1

2
2
1+1
1+1
1
+2
5
1

6

7

8

11

4
35

4
36

4
35

4
35

2
2
2
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Szakképzések óraszámának (közismeret + szakképzés) terve

Közlekedésgépész ágazat
készült a szakképzési kerettantervekről szóló 14/2013. (IV.5.) NGM rendelet alapján
Alkalmazandó: 2013/14. tanévtől

Össz 596 492 524 380

36

176 248 144 144

1

36

212 700 140 3828

2

2
2
2

18

36

126

72

1
1
2

2
2

3

3

5
5
6

2
3
2

136 136 136 660 352

3
96

0

0

0

Nyári gyakorlat

Mindösszesen /hét

Szakmai Összesen

Gyakorlat összesen

Járműdiagnosztikagyakorlat

Szerelési gyakorlat

Járműkarbantartási gyakorlat

Mérési gyakorlatok

Karbantartási gyakorlatok

1,5

Elmélet összesen

1

Elektrotechnika-elektronika

0,5

Szakmai gyakorlat
Technológiai alapismeretek

29
27
24

Gépelemek- géptan

29

1
1
1

Mechanika

1

5
5
5

Műszaki rajz

5

2
1
1

Közlekedési ismeretek

2

Munkavédelmi alapismeretek

2

Közismereti összesen

2

2

Osztályfőnöki

2

2
2
1

Testnevelés és sport

2

Informatika

1

2
2
1

Vizuális kultúra

2
3
4

Földrajz

2

3
4
4

Kémia

4

3
4
3

Szakmai elmélet

Fizika

4

4
4
4

Biológia – egészségtan

Matematika
Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek

5

Etika

Idegen nyelv

9.
10.
11.
12.

Évfolyam

Magyar nyelv és irodalom

Közismereti képzés

3
2
3
5

6

35

70

7
8
11

36
35
35

105
140

448

1108

Az iskolai belső, valamint a külső gyakorlati helyen zajló szakmai gyakorlat megoszlását a Pedagógiai Program mellékletét képező Szakmai Program tartalmazza.

4936 315

Idegen nyelv
Matematika
Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek

9.
5
4
4
2

10.
4
3
3
2

11.
4
4
4
3

12.
4
3
4
4

Összesen 596 492 524 380

Az iskolai
belső,
valamint
36

a

Kémia
Földrajz

2
2
2

2
2
2
2

2
1

176 248 144 144

külső
gyakorlati
36

helyen

2
5
1
29

2
5
1
29
1
2
3
2

2
5
1
27
2
1
3

2
5
1
24
1
2
4

zajló
szakmai

212 700 140 3828

1

1

36
32

gyakorlat
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1,5

194 172

megoszlását

0,5

18

a

3

452
72

2

2

64

Pedagógiai
Program

1

276 244 656
1108

mellékletét
képező

Nyári gyakorlat

Mindösszesen /hét

Szakmai Összesen

Gyakorlat összesen

Hálózati ismeretek I. gyakorlat

Munkaszervezési gyakorlat
Adatbázis- és szoftverfejlesztés
gyakorlat

Szakmai elmélet
Információtechnológiai gyakorlat

Elmélet összesen

Munkavédelmi alapismeretek

Hálózati ismeretek I.

Adatbázis- és szoftverfejlesztés

Közismereti képzés
Munkaszervezési ismeretek

Információtechnológiai alapok

Közismereti összesen

Osztályfőnöki

1

Testnevelés és sport

1

Informatika

Vizuális kultúra

Fizika

1

Biológia – egészségtan

Etika

Magyar nyelv és irodalom

Évfolyam

Informatika ágazat
készült a szakképzési kerettantervekről szóló 14/2013. (IV.5.) NGM rendelet alapján
Alkalmazandó: 2013/14. tanévtől
Szakmai gyakorlat

3
6
35
70

2
4
7
36
105

2
3
5
8
35
140

3
2
7
11
35

4936 315

Szakmai
Program
tartalmazza.

Matematika
Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek

5
4
4
2

4
4
4
3
4
3
3
4
4
2
3
4

Összesen 596 492 524 380

Az iskolai
belső,
valamint
36

a
külső
Földrajz

2
2
2

2
1
2
2

176 248 144 144

gyakorlati
36

helyen

Osztályfőnöki

2
5
1
29

2
2
2
5
5
5
1
1
1
29
27
24

zajló
szakmai

212 700 140 3828
18
0

gyakorlat
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0,5

0

megoszlását
a
Pedagógiai

3
1,5
5
1

2
2
4
3
3
1
2
1
2
6
6
8
1
1
1
1
1
1

136
456
32
226
868
32
140
68

0
0

Program
mellékletét

0

képező

0
0

Szakmai
Program

Nyári gyakorlat

Mindösszesen /hét

Szakmai Összesen

Gyakorlat összesen

Raktározás gyakorlata

Készletgazdálkodás gyakorlat
Szállítmányozási és fuvarozási
feladatok gyakorlat

Áruforgalom gyakorlata

Szakmai elmélet
Üzleti tevékenység a gyakorlatban

Marketing a gyakorlatban

Elmélet összesen

Logisztika
Nemzetközi szállítmányozás,
fuvarozás

Áruforgalom

Vezetési ismeretek

Az üzleti tevékenység tervezése,
elemzése

Közismereti képzés

A marketing alapjai

Foglalkoztatás I.

Foglalkoztatás II.

Munkahelyi egészség és biztonság

Közismereti összesen

Testnevelés és sport

1

Informatika

Vizuális kultúra

Kémia

1
2
2
1
Fizika

Biológia – egészségtan

Idegen nyelv

9.

10.
11.
12.
Etika

Magyar nyelv és irodalom

Évfolyam

Kereskedelem ágazat
készült a szakképzési kerettantervekről szóló 14/2013. (IV.5.) NGM rendelet alapján
Alkalmazandó: 2013/14. tanévtől
Szakmai gyakorlat

1
1
2
3
6
35
70

7
8
11
36
35
35
105
140

240
1108
4936 315

tartalmazza.

Matematika
Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek

5
4
4
2

4
4
4
3
4
3
3
4
4
2
3
4

Az iskolai
belső,
valamint
a
külső
Földrajz

2
2
2

2
1
2
2

gyakorlati
helyen

Osztályfőnöki

2
5
1
29

2
2
2
5
5
5
1
1
1
29
27
24

zajló

Összesen 596 492 524 380 36 176 248 144 144 36 212 700 140 3828

szakmai
18

gyakorlat

0,5

0
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0

megoszlását

1
1
3

a
Pedagógiai

3

1
1,5
4
2

2
2
1
1
3
4
6
2
2

36 132 180 126 96 588

Program

216

2
2
1

mellékletét

Gyakorlat összesen

4

képező
Szakmai

Mindösszesen /hét
Nyári gyakorlat

Szakmai
gyakorlat
Szakmai Összesen

Üzleti kommunikáció gyakorlat

Levelezési ismeretek gyakorlat

Szakmai elmélet

Gépírás és iratkezelés gyakorlat

Elmélet összesen

Vállalkozási ismeretek

Jogi ismeretek

Gazdasági alapismeretek

Kommunikáció alapjai

Levelezési ismeretek

Közismereti képzés

Foglalkoztatás I.

Foglalkoztatás II.

Munkahelyi egészség és
biztonság

Közismereti összesen

Testnevelés és sport

1

Informatika

Vizuális kultúra

Kémia

1
2
2
1
Fizika

Biológia – egészségtan

Idegen nyelv

9.

10.
11.
12.
Etika

Magyar nyelv és irodalom

Évfolyam

Ügyvitel ágazat
készült a szakképzési kerettantervekről szóló 14/2013. (IV.5.) NGM rendelet alapján
Alkalmazandó: 2013/14. tanévtől

2
6
35
70

4
4
5
7
8
11
36
35
35
105
140

176 128 520 1108 4936 315

Program
tartalmazza.

3.1.2 Szakiskola
A 2013/14. tanévtől induló képzések esetén a Köznevelési törvény 13. § értelmében:
(1) A szakiskolának – a speciális és készségfejlesztő szakiskola kivételével, továbbá a
szakképzésről szóló törvényben meghatározott szakiskolai képzési formák kivételével –
három, az adott szakképesítés megszerzéséhez szükséges közismereti képzést és szakmai
elméleti és gyakorlati oktatást magában foglaló szakképzési évfolyama van.
(2) A szakiskolában az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott, kerettantervben kiadott
szakképesítések körében folyhat szakképzés. A közismereti oktatás a szakiskolában a
szakiskolai közismereti kerettanterv alapján folyik. A szakiskolában a szakmai vizsgára
történő felkészítésre vonatkozó további rendelkezéseket a szakképzésről szóló törvény
határozza meg.
(3) A szakmai vizsga letételét követően a tanuló két év alatt középiskolában készülhet fel az
érettségi vizsgára.
(4) Alapfokú iskolai végzettség hiányában a szakiskolába történő felvétel feltétele:
a) a tizenhatodik életév betöltése, és
b) a szakiskolában szervezett Köznevelési Hídprogram szerinti tanév teljesítése.

2013/14. tanévtől felmenő rendszerben duális szakiskolai képzés
Szakképesítés
megnevezése

Szakképesítés
azonosítószáma

asztalos

34 543 02

eladó

34 341 01

ipari gépész
kárpitos
mezőgazdasági
gépész

34 521 04
34 542 05

11. Faipar
17. Kereskedelemmarketing, üzleti
adminisztráció
5. Gépészet
11. Faipar

34 521 08

20. Mezőgazdaság

Szakmacsoport

OKJ rendelet
szerinti
szakképző
évfolyamok
száma
3
3
3
3
3

A közismereti és szakmai órák aránya
Területek
Közismeret Kötött órák
Szabadon
felhasználható órakeret
Összesen
Kötött órák
Szakmai
elmélet és
Szabadon
gyakorlat
felhasználható órakeret
Összesen
Heti összes óraszám

9. évfolyam
17 óra

10. évfolyam
11 óra

11. évfolyam
8 óra

1 óra

-

1,5 óra

18 óra
14,5 óra

11 óra
23 óra

9,5 óra
23 óra

2,5 óra

2 óra

2,5 óra

17 óra
35 óra

25 óra
36 óra

25,5 óra
35 óra

Kerettanterv (duális képzés)
8. melléklet – Kerettanterv a szakiskolák számára
Megjelent a 23/2013. (III. 29.) EMMI rendelet 1. mellékleteként
Javítva a 6/2014. (I. 29.) EMMI rendelet 1. melléklete szerint

Tantárgyak
Magyar –
Kommunikáció
Idegen nyelv
Matematika
Társadalomismeret
Természetismeret
Testnevelés*
Osztályközösségépítő Program
Szabad órakeret
Összesen:

9. évfolyam

10. évfolyam

2 óra

1 óra

2 óra
2 óra
2 óra
3 óra
5 óra

2 óra
1 óra
1 óra
5 óra

2 óra

1 óra

1 óra

1 óra

1 óra
18 óra

11 óra

1,5 óra
9,5 óra
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11. évfolyam

5 óra

Helyi tanterv (duális képzés)
Tantárgyak
Magyar –
Kommunikáció
Idegen nyelv
Matematika
Társadalomismeret
Természetismeret
Testnevelés*
Osztályközösségépítés
Összesen:

9. évfolyam

10. évfolyam

11. évfolyam

2 óra

1 óra+1

+1,5

2 óra
2 óra
2 óra+1
3 óra+1
4 óra

2 óra
1 óra+1
1 óra
3 óra

2 óra
+2
3 óra

1 óra

1 óra

1 óra

18 óra

11 óra

9,5 óra

* A nemzeti köznevelési törvény értelmében az iskoláknak az adott osztályokban csak azokon a tanítási
napokon kell megszervezniük a mindennapos oktatást (legalább napi egy testnevelés óra keretében),
amelyeken közismereti vagy szakmai elméleti oktatás is folyik. Ha ennek eredményeként a heti öt
testnevelés óra nem teljesíthető, a fennmaradó órák a szabad órakeret részévé válnak, így annak
felhasználásáról az intézmények dönthetnek.

- 44 -

Szakiskolai szakmai képzések óraterve (duális)
34 543 02 OKJ számú Asztalos központi program
Készült a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a 217/2012. (VIII.9.) Korm. rendelet, valamint a 27/2012 (VIII.27.) NGM rendelet alapján

Alkalmazandó: 2013/14. tanévtől

192

208

208

144

144

1348

18

2

16

64

72

36

90

36

Nyári összefüggő gyakorlat

348

0,5

Mindösszesen /hét

104

9,5

Szakmai Összesen

2

1

Gyakorlat összesen

2

2

Asztalosipari szakmai gyakorlat

1,5

Gépkezelési gyakorlat

3

7

Asztalosipari szerelési gyakorlat

1

1

11

1

Faipari szakmai gyakorlat

1

6

Biztonságos munkavégzés
gyakorlata

2

2,5

Elmélet összesen

2

1

Gyártás-előkészítési ismeretek

2

2

Gépkezelési ismeretek

3

0,5

Szerkezettan-szakrajz és
technológia

1

18

Szakmai gyakorlat

Biztonságos munkavégzés
alapjai

4

Faipari szakrajz

3

Asztalosipari szerelési ismeretek

2

Faipari szakmai és gépismeret

Természetismeret

2

Foglalkoztatás I.

Társadalomismeret

2

Foglalkoztatás II.

Matematika

4

Munkahelyi egészség és
biztonság

Idegen nyelv

1

Közismereti összesen

Magyar-Kommunikáció

Összesen

Testnevelés

9.
évfolyam
10.
évfolyam
11.
évfolyam

Szakmai elmélet

Osztályközösség-építés

Asztalos

Közismereti

11

17

35

140

4

1

2

8

3

5

9

17

25

36

140

4

1

1

8,5

3

5

9

17

25,5

35

0

272

68

104

776

276

376

612

3676

280

36

252

0

1552 2328

Az iskolai belső, valamint a külső gyakorlati helyen zajló szakmai gyakorlat megoszlását a Pedagógiai Program mellékletét képező Szakmai Program tartalmazza.

Szakiskolai szakmai képzések óraterve (duális)
34 341 01 OKJ számú Eladó központi program
Készült a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a 217/2012. (VIII.9.) Korm. rendelet, valamint a 27/2012 (VIII.27.) NGM rendelet alapján

Alkalmazandó: 2013/14. tanévtől

Összesen

104

348

192

208

208

9,5
144

144

1348

36

1

1

140

68

0,5

2

2

1

16

64

64

176

72

144

1

8

17

1

8,5

14

68

848

1060

3
144

90

90

96

0

9

17

35

140

17

25

36

140

17

25,5

35

0

3676

280

1480 2328

A 2014/15. tanévtől a helyi tanterv módosításra került. (elfogadva: 2014. március 31-én). A 2014/15. tanévtől induló képzések esetén azt kell alkalmazni.
Ebben a táblázatban a *-gal jelölt tantárgyak nevét az NGM 25/2014. (VIII.26.) sz. rendelete alapján változtattuk meg, mivel a rendelet a már folyamatban lévő képzések
esetén is alkalmazható. A tananyagtartalmak nem változtak, csak a tantárgyak megnevezése. (elfogadva: 2014. augusztus 29-én). Ezt a 2013/14. tanévben indult, kifutó
rendszerű képzés esetében kell alkalmazni, 10. évfolyamtól.

Az iskolai belső, valamint a külső gyakorlati helyen zajló szakmai gyakorlat megoszlását a Pedagógiai Program mellékletét képező Szakmai Program tartalmazza.
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Nyári összefüggő gyakorlat

2

2

Mindösszesen /hét

2

1

2,5

Szakmai Összesen

1,5

1

2,5

Gyakorlat összesen

3

1

4

A működtetés szabályai
gyakorlat

1

2

Műszaki gyakorlat
(Áruforgalmazás gyakorlata III.)*

11. évfolyam

11

Élelmiszer gyakorlat
(Áruforgalmazás gyakorlata II.)*

1

8

Ruházati gyakorlat
(Áruforgalmazás gyakorlata I.)*

2

2

Áruforgalom gyakorlata

2

2

Elmélet összesen

2

1

Értékesítés idegen nyelven II.

3

2

Műszaki áruismeret
(Áruforgalmazás III.)*

1

1

Értékesítés idegen nyelven I.

10. évfolyam

18

Élelmiszer áruismeret
(Áruforgalmazás II.)*

4

Szakmai gyakorlat

Ruházati áruismeret
(Áruforgalmazás I.)*

3

Áruforgalom

2

A működtetés szabályai

Természetismeret

2

Foglalkoztatás I:

Társadalomismeret

2

Foglalkoztatás II.

Matematika

4

Munkahelyi egészség és
biztonság

Idegen nyelv

1

Közismereti összesen

Magyar-Kommunikáció

9. évfolyam

Eladó

Testnevelés

Szakmai elmélet

Osztályközösség-építés

Közismereti

Szakiskolai szakmai képzések óraterve (duális)
Alkalmazandó: 2014/15. tanévtől *
34 341 01 OKJ számú Eladó központi program
Készült a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a 217/2012. (VIII.9.) Korm. rendelet, valamint a 27/2012 (VIII.27.) NGM rendelet alapján

Összesen

104

348

192

208

208

9,5
144

144

1348

18

1

1

140

68

0,5

2

2

1

16

64

64

176

72

144

1

8

17

1

8,5

14

68

830

1132

3
90

90

90

96

0

9,5

17

35

140

17

25

36

140

17

25,5

35

0

3676

280

1498 2328

*Az NGM 25/2014. (VIII.26.) sz. rendelete alapján - elfogadva: 2014. augusztus 29-én.

Az iskolai belső, valamint a külső gyakorlati helyen zajló szakmai gyakorlat megoszlását a Pedagógiai Program mellékletét képező Szakmai Program tartalmazza.
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Nyári összefüggő gyakorlat

2

2

Mindösszesen /hét

2

1

2,5

Szakmai Összesen

1,5

1

Gyakorlat összesen

3

1

2,5

A működtetés szabályai
gyakorlat

1

2

2,5

Műszaki gyakorlat

11. évfolyam

11

2

Élelmiszer gyakorlat

1

7,5

Ruházati gyakorlat

2

2

Áruforgalom gyakorlata

2

2

Elmélet összesen

2

1

Értékesítés idegen nyelven II.

3

2

Műszaki áruismeret

1

0,5

Értékesítés idegen nyelven I.

10. évfolyam

18

Élelmiszer áruismeret

4

Ruházati áruismeret

3

Szakmai gyakorlat

Áruforgalom

2

A működtetés szabályai

Természetismeret

2

Foglalkoztatás I.

Társadalomismeret

2

Foglalkoztatás II.

Matematika

4

Munkahelyi egészség és
biztonság

Idegen nyelv

1

Közismereti összesen

Magyar-Kommunikáció

9. évfolyam

Eladó

Testnevelés

Szakmai elmélet

Osztályközösség-építés

Közismereti

Szakiskolai szakmai képzések óraterve (duális)
34 521 04 OKJ számú Ipari gépész központi program
Készült a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a 217/2012. (VIII.9.) Korm. rendelet, valamint a 41/2013. (V.28.) VM rendelet alapján

Alkalmazandó: 2013/14. tanévtől

9. évfolyam

1

4

2

2

2

3

10. évfolyam

1

3

2

2

2

1

11. évfolyam

1

3

1,5

2

2

Összesen

104

348

192

208

208

18

3,5

1
3

144

0

1348 18

0,5

64

16

126

36

108

3

144

3

5

1

2,5

204

80

3

796

180

36

144

288

548

Nyári összefüggő gyakorlat

17

35

140

16

25

36

140

25,5

35

0

3676

280

1532 2328

Az iskolai belső, valamint a külső gyakorlati helyen zajló szakmai gyakorlat megoszlását a Pedagógiai Program mellékletét képező Szakmai Program tartalmazza.
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Mindösszesen /hét

11

10,5 17,5
336

Szakmai Összesen

Gyakorlat összesen

Üzembehelyezés gyakorlata

9
7

8
0

Mérések és beállítások
gyakorlata

Anyagvizsgálat és gépészeti
mérések gyakorlata
5

4

9

3

Gépészeti kötések
készítésének gyakorlata

Elsősegélynyújtás gyakorlata

Elmélet összesen
6

Gépészeti alapozó feladatok
gyakorlata

Fémmegmunkálások

Gépelemek beállítása

1

11
2

Szakmai gyakorlat

Szakmai anyagismeret és
anyagvizsgálat

Gépészeti kötések alapjai

Munkavédelem

Gépészeti alapozó feladatok

Foglalkoztatás II.

0,5

9,5
144

Foglalkoztatás I.

Közismereti összesen

Természetismeret
4

Munkahelyi egészség és
biztonság

Szakmai elmélet

Társadalomismeret

Matematika

Idegen nyelv

Magyar-Kommunikáció

Testnevelés

Osztályközösség-építés

Ipari gépész

Közismereti

Szakiskolai szakmai képzések óraterve (duális)
34 542 01 OKJ számú Kárpitos központi program
Készült a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a 217/2012. (VIII.9.) Korm. rendelet, valamint a 27/2012 (VIII.27.) NGM rendelet alapján

Alkalmazandó: 2013/14. tanévtől

3

1,5

2

2

348

192

208

208

Összesen 104

9,5
144

144

1348

18

Nyári összefüggő gyakorlat

1

11

4,5

1

8

3,5

12,5

17

35

140

6

3

9

2

3

11

16

25

36

140

9,5

7

9

16

25,5

35

0

790

332

3676

280

0,5

2

2

3

2

16

64

64

420

208

0

0

0

0

396

810

0

0

0

1538 2328

Az iskolai belső, valamint a külső gyakorlati helyen zajló szakmai gyakorlat megoszlását a Pedagógiai Program mellékletét képező Szakmai Program tartalmazza.
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Mindösszesen /hét

1

1

Szakmai Összesen

2

3

Gyakorlat összesen

2

Kárpitozott termékek készítése,
javítása gyakorlat

2

Gyártástechnológiai
alapismeretek gyakorlat

3

0,5

Járművek kárpitozása gyakorlat

1

18

Elmélet összesen

4

Kárpitozástechnológia

3

Szakmai gyakorlat

Kárpitos szakmai ismeretek

Természetismeret

2

Járműkárpitozási ismeretek

Társadalomismeret

2

Foglalkoztatás I.

Matematika

2

Foglalkoztatás II.

Idegen nyelv

4

Munkahelyi egészség és
biztonság

Mgyar-Kommunikáció

1

Közismereti összesen

Testnevelés

9.
évfolyam
10.
évfolyam
11.
évfolyam

Szakmai elmélet

Osztályközösség-építés

Kárpitos

Közismereti

Szakiskolai szakmai képzések óraterve (duális)
34 521 08 OKJ számú Mezőgazdasági gépész központi program
Készült a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a 217/2012. (VIII.9.) Korm. rendelet, valamint a 27/2012 (VIII.27.) NGM rendelet alapján

Alkalmazandó: 2013/14. tanévtől

1,5

2

2

Összesen

104

348

192

208

208

Az iskolai

144

144

3

9,5

2

1

3

190

122

1348

18

18

144

204

1

36

0,5

2

16

64

0

8

5

6

8,5

5

812

484

216

10

17

35

140

6

17

25

36

140

6

6

17

25,5

35

0

408

408

3676

280

0

0

1516 2328

belső, valamint a külső gyakorlati helyen zajló szakmai gyakorlat megoszlását a Pedagógiai Program mellékletét képező Szakmai Program tartalmazza.
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Nyári összefüggő gyakorlat

3

1,5

Mindösszesen /hét

1

2,5

6

Szakmai Összesen

11. évfolyam

11

4

Gyakorlat összesen

1

7

Gépüzemeltetési gyakorlat

2

Mezőgazdasági munkagépek
gyakorlat

2

Szakmai alapozó gyakorlatok

2

4

Mezőgazdasági erőgépek
gyakorlat

3

1

Elmélet összesen

1

0,5

Foglalkoztatási alapismeretek

10. évfolyam

0,5

1

18

Elhelyezkedést-munkavállalást
segítő idegen nyelv

4

Szakmai gyakorlat

Szakmai számítások

3

Mezőgazdasági munkagépek

2

Szakmai alapozó ismeretek

Természetismeret

2

Mezőgazdasági erőgépek

Társadalomismeret

2

Mezőgazdasági és gazdálkodási
ismeretek

Matematika

4

Munka-, tűz-, és
környezetvédelem

Idegen nyelv

1

Munkavédelmi alapismeretek

Mgyar-Kommunikáció

9. évfolyam

Közismereti összesen

Testnevelés

Szakmai elmélet

Osztályközösség-építés

Mezőgazdasági gépész

Közismereti

3.1.3 Érettségire épülő szakképzés
Szakképesítések a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben a szakközépiskolai
képzésben:
Ágazat (szakmacsoport)
Száma Megnevezése
XIII.

Informatika

Szakmai kimenet (OKJ szerinti)
54 481 02 Gazdasági informatikus

XXII. Közlekedésgépész

54 525 02 Autószerelő

XXV. Ügyvitel

54 346 02 Ügyviteli titkár

XXVI. Kereskedelem

54 345 01 Logisztikai ügyintéző

XXVI. Kereskedelem

54 341 01 Kereskedő

Kifutó rendszerben az érettségi birtokában 2 év képzési idő alatt szerezhető OKJ-s végzettség.

Gazdasági informatikus (2013/14. tanévtől)
13. évf.

13. évf.

elm.
1

gyak.

Osztályfőnöki
Információtechnológiai alapok

1,5

Tantárgyak

Információtechnológiai
gyakorlat
Munkaszervezési ismeretek

2

gyak.

50

8

60

1

8

50

2

4
1

6

Gazdasági ismeretek gyakorlat
Vállalati információs

elm.
1

4

Hálózati ismeretek I. gyakorlat
Gazdasági ismeretek

14. évf.

2

Adatbázis- és szoftverfejlesztés
gyakorlat
Hálózati ismeretek I.

14. évf.

1

Munkaszervezési gyakorlat
Adatbázis- és szoftverfejlesztés

ÖGY

1

5

1

4

1

2

rendszerek
Projektmenedzsment
Szakmai idegen nyelv

1,5

Projektmenedzsment gyakorlat

2

Vállalati információs

2

rendszerek gyakorlat
Informatikai alkalmazási

4

gyakorlat
Számviteli információs
rendszerek gyakorlat
Munkavédelmi alapismeretek

3
0,5

Foglalkoztatás II.

0,5

Elhelyezkedést-munkavállalást

2

segítő idegen nyelv
15

21
36

160

17

19
36

Az iskolai belső, valamint a külső gyakorlati helyen zajló szakmai gyakorlat megoszlását a Pedagógiai Program
mellékletét képező Szakmai Program tartalmazza.

- 52 -

Autószerelő (2013/14. tanévtől)
13. évf.

13. évf.

elm.
1

gyak.

Osztályfőnöki
Munkavédelmi alapismeretek

0,5

Tantárgyak

Közlekedési ismeretek
Műszaki rajz

ÖGY

14. évf.

14. évf.

elm.
1

gyak.

1
3,5

Mechanika

2

Gépelemek-géptan

4

Technológiai alapismeretek

4

Elektrotechnika-elektronika

4

Karbantartási gyakorlatok

12

Mérési gyakorlatok

4

Foglalkoztatás II.

0,5

Elhelyezkedést-munkavállalást

2

segítő idegen nyelv
Járműkarbantartás

1

Gazdasági ismeretek

0,5

Járműkarbantartás gyakorlata

4

Gépjármű-szerkezettan

6

Gépjármű-villamosságtan

4

Szerelési gyakorlat

7

Járműdiagnosztika

5

Járműdiagnosztika gyakorlata

5
20

16
36

160

20

16
36

Az iskolai belső, valamint a külső gyakorlati helyen zajló szakmai gyakorlat megoszlását a Pedagógiai Program
mellékletét képező Szakmai Program tartalmazza.

- 53 -

Ügyviteli titkár (2013/14. tanévtől)
Tantárgyak
Osztályfőnöki
Munkahelyi egészség és
biztonság

13. évf.

13. évf.

elm.
1

gyak.

ÖGY

2

Jogi ismeretek
Vállalkozási ismeretek

7

60

5,5

85

5

15

1
3,5

Üzleti kommunikáció gyakorlat
Gazdasági alapismeretek

gyak.

2

Levelezési ismeretek gyakorlat
Kommunikáció alapjai

elm.
1

0,5

Gépírás és iratkezelés gyakorlat
Levelezési ismeretek

14. évf.

0,5

Foglalkoztatás II.
Foglalkoztatás I.

14. évf.

5
2,5
3

Üzleti adminisztráció gyakorlat

7

Ügyviteli ismeretek

4

Rendezvény és program

3

dokumentáció alapjai
Rendezvény és program

8

dokumentáció a gyakorlatban
Hivatali protokoll ismeretek

3,5

Szakmai idegen nyelv gyakorlat

7
18,5

17,5
36

160

14

22
36

Az iskolai belső, valamint a külső gyakorlati helyen zajló szakmai gyakorlat megoszlását a Pedagógiai Program
mellékletét képező Szakmai Program tartalmazza.
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Logisztikai ügyintéző (2014/15. tanévtől)
Tantárgyak
Osztályfőnöki
Munkahelyi egészség és
biztonság

13. évf.

13. évf.

elm.
1

gyak.

ÖGY

4

A marketing alapjai

3

gyak.

2,5

Marketing a gyakorlatban

1

20

5

80

4

60

1,5

11
1

Üzleti tevékenység a
gyakorlatban
Áruforgalom

elm.
1

0,5

Foglalkoztatás I.

elemzése
Vezetési ismeretek

14. évf.

0,5

Foglalkoztatás II.

Az üzleti tevékenység tervezése,

14. évf.

2

5,5

Áruforgalom gyakorlata
Logisztika

4

Készletgazdálkodás gyakorlat

4

Szállítmányozási és fuvarozási

5

feladatok gyakorlat
Nemzetközi szállítmányozás,

7,5

fuvarozás
Közlekedés- és

1,5

gazdaságföldrajz
Raktározás

3

Raktározás gyakorlata

3,5

26

10
36

160

20

16
36

Az iskolai belső, valamint a külső gyakorlati helyen zajló szakmai gyakorlat megoszlását a Pedagógiai Program
mellékletét képező Szakmai Program tartalmazza.
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Kereskedő (2013/14. tanévtől)
Tantárgyak
Osztályfőnöki
Munkahelyi egészség és
biztonság

13. évf.

13. évf.

elm.
1

gyak.

ÖGY

4

A marketing alapjai

3
1

20

5

80

4

60

11
1

Üzleti tevékenység a
gyakorlatban
Áruforgalom

gyak.

2

Marketing a gyakorlatban

Vezetési ismeretek

elm.
1

0,5

Foglalkoztatás I.

elemzése

14. évf.

0,5

Foglalkoztatás II.

Az üzleti tevékenység tervezése,

14. évf.

5,5

Áruforgalom gyakorlata
Vállalkozási ismeretek

4

Vállalkozási ismeretek

2

gyakorlat
A működtetés szabályai

4

A működtetés szabályai

2

gyakorlat
Áruismeret- és forgalmazás

7,5

Értékesítési gyakorlat

11

Értékesítés idegen nyelven

2
26

10
36

Az iskolai

160

21

15
36

belső, valamint a külső gyakorlati helyen zajló szakmai gyakorlat megoszlását a Pedagógiai Program

mellékletét képező Szakmai Program tartalmazza.
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Felmenő rendszerben, az OKJ-s végzettség - az adott ágazaton belül – az érettségit követően
egy év alatt szerezhető meg.

Gazdasági informatikus (2013/14. tanévtől)
Tantárgyak

13. évf. elm.

Osztályfőnöki

1

13. évf. gyak.
gyak.

Adatbázis- és szoftverfejlesztés gyakorlat

1

Hálózati ismeretek I. gyakorlat

1

Gazdasági ismeretek

7

Gazdasági ismeretek gyakorlat

5

Vállalati információs rendszerek

5

Projektmenedzsment

2

Szakmai idegen nyelv

1,5

Projektmenedzsment gyakorlat

2

Vállalati információs rendszerek gyakorlat

2

Informatikai alkalmazási gyakorlat

4

Számviteli információs rendszerek gyakorlat

2

Foglalkoztatás II

0,5

Elhelyezkedést-munkavállalást segítő idegen nyelv

2
19

17
36

Az iskolai belső, valamint a külső gyakorlati helyen zajló szakmai gyakorlat megoszlását a Pedagógiai Program
mellékletét képező Szakmai Program tartalmazza.

Autószerelő (2013/14. tanévtől)
Tantárgyak

13. évf. elm.

Osztályfőnöki

1

Foglalkoztatás II.

13. évf. gyak.
gyak.

0,5

Elhelyezkedést-munkavállalást segítő idegen nyelv

2

Járműkarbantartás

1

Gazdasági ismeretek

0,5

Járműkarbantartás gyakorlata

4

Gépjármű-szerkezettan

6

Gépjármű-villamosságtan

4

Szerelési gyakorlat

7

Járműdiagnosztika

5

Járműdiagnosztika gyakorlata

5
16

20
36

Az iskolai belső, valamint a külső gyakorlati helyen zajló szakmai gyakorlat megoszlását a Pedagógiai Program
mellékletét képező Szakmai Program tartalmazza.
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Ügyviteli titkár (2013/14. tanévtől)
Tantárgyak

13. évf. elm.

Osztályfőnöki

1

Foglalkoztatás II.

0,5

Foglalkoztatás I.

2

13. évf. gyak.
gyak.

Üzleti adminisztráció gyakorlat

7

Ügyviteli ismeretek

4

Rendezvény és program dokumentáció alapjai

3

Rendezvény

és

program

dokumentáció

a

gyakorlatban
Hivatali protokoll ismeretek

8
3,5

Szakmai idegen nyelv gyakorlat

7
14

22
36

Az iskolai belső, valamint a külső gyakorlati helyen zajló szakmai gyakorlat megoszlását a Pedagógiai Program
mellékletét képező Szakmai Program tartalmazza.

Logisztikai ügyintéző (2013/14. tanévtől)
Tantárgyak

13. évf. elm.

Osztályfőnöki

1

Foglalkoztatás II.

0,5

Foglalkoztatás I.

2,5

13. évf. gyak.
gyak.
1,5

Üzleti tevékenység a gyakorlatban

2

Logisztika

4

Készletgazdálkodás gyakorlat

4

Szállítmányozási és fuvarozási feladatok gyakorlat

5

Nemzetközi szállítmányozás, fuvarozás

7,5

Közlekedés- és gazdaságföldrajz

1,5

Raktározás

3

Raktározás gyakorlata

3,5
20

16
36

Az iskolai belső, valamint a külső gyakorlati helyen zajló szakmai gyakorlat megoszlását a Pedagógiai Program
mellékletét képező Szakmai Program tartalmazza.
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Kereskedő (2013/14. tanévtől)
Tantárgyak

13. évf. elm. 13. évf. gyak.

Osztályfőnöki

1

Foglalkoztatás II.

0,5

Foglalkoztatás I.

2

Vállalkozási ismeretek

4

gyak.

Vállalkozási ismeretek gyakorlat

2

A működtetés szabályai

4

A működtetés szabályai gyakorlat

2

Áruismeret- és forgalmazás

7,5

Értékesítési gyakorlat

11

Értékesítés idegen nyelven

2
21

15
36

Az iskolai belső, valamint a külső gyakorlati helyen zajló szakmai gyakorlat megoszlását a Pedagógiai Program
mellékletét képező Szakmai Program tartalmazza.
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3.1.4 Szakiskolát végzettek középiskolája
A képzés feladata olyan ismeretek és képességek nyújtása, amelyek átfogják az általános
műveltség középiskolai körét, tekintetbe véve a tanulók élettapasztalatait és korábbi
tanulmányait. Felkészítik a tanulókat a sikeres érettségi vizsgára, ezáltal megteremtik a
középfokra alapozott szakképzés, a felsőfokú továbbtanulás lehetőségeit.
Nappali rendszerben 2 év alatt lehetőséget biztosítunk arra, hogy a szakmával rendelkező
fiatalok munkaerőpiaci esélyei javuljanak, szakmai érettségi végzettséget szerezzenek.
Az iskola helyi tantervének alapja az 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 13.
melléklete, Kerettanterv a szakiskolát végzettek középiskolája számára.
A statisztikai adatok alapján iskolánkban viszonylag magas az sni-s és BTM-s tanulók száma,
akik a szakiskolai képzés során felmentettek matematikából, idegen nyelvből, így érettségi
vizsgát sem tudnak ezekből a tantárgyakból tenni. Számukra, illetve a továbbtanulni
szándékozók számára kívánjuk biztosítani a természettudományos tantárgyak csoportbontásos
fakultációjával a vizsgaszabályzatban előírt vizsgatárgyak számát.
A választott idegen nyelv a német nyelv, mivel szakiskolában csak ennek az oktatása folyik.
A szabadon tervezhető órakeret terhére heti egy órában a gazdasági és pénzügyi kultúra
ismereteit oktatjuk, ezzel is segítve diákjaink tudatos felnőtté válását.
Óraterv a kerettantervekhez – szakiskolát végzettek középiskolája
13. melléklet – Kerettanterv a szakiskolát végzettek középiskolája számára
Megjelent a 34/2014. (IV. 29.) EMMI rendelet 11. mellékleteként
I. (11.)
Nappali
tagozat

II. (12.)
Nappali
tagozat

I. (11.)
Esti tagozat

II. (12.)
Esti tagozat

Magyar nyelv és irodalom

6

6

3

3

Idegen nyelv

6

6

3

3

Matematika

6

6

3

3

Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek

4

5

3

3

Természetismeret

2

Informatika

2

2

1

1

Testnevelés és sport

5

5

–

–

Osztályközösség-építő program

1

1

Szabadon tervezhető órakeret

3

5

4

5

Összesen (közműveltségi
óraszámok)

35

36

18

18

Évfolyam/
Tantárgyak

1
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Helyi tanterv
2015/16. tanévtől
Óraterv a helyi tantervhez
szakiskolát végzettek középiskolája
Évfolyam/
Tantárgyak

I. (11.)
Szé/12/1

II. (12.)
Szé/12/2

Magyar nyelv és irodalom

6

6

Idegen nyelv

6

6

Matematika

6

6

Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek

4

5

Természetismeret

2

Informatika

2

2+1

Testnevelés és sport

5

5

Osztályközösség-építő program

1

1

Biológia v. Kémia v. Fizika v.
Földrajz

+2

+2

Gazdasági és pénzügyi kultúra

+1

Összesen

34
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35

3.2 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és
taneszközök kiválasztásának elvei
A tankönyv kiválasztást a munkaközösség vezetők irányításával a szaktanárok végzik. A
tankönyvek megrendelését az iskolavezetés irányításával a megbízott tankönyvfelelős végzi az
iskolával szerződéses viszonyban álló tankönyvforgalmazóval.
A tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök tekintetében olyan eszközöket válasszon
a nevelőtestület minden tagja, amely:


Tartalmazza a tantárgyi követelményeknek megfelelő tananyagot, illeszkedjenek a
tantervhez, legyenek áttekinthetők, lényegre törők.



Legyenek felmenő rendszerben egymásra épülők.



Benne a tananyag elrendezése szemléletes és logikus.



Legyen alkalmas a tanulók munkájának irányítására a tanulás egy-egy szakaszában.



Tartalmazzon gondolkodtató, változatos feladatokat.



A különböző tantárgyak sajátosságainak megfelelően segítse a tanulási technikák
elsajátítását.



Adjon lehetőséget a differenciált foglalkoztatásra, fejlesztésre.



Adjon lehetőséget az önálló tanulói munkáltatásra.



Legyen alkalmas a tanult ismeretek gyakorlására, alkalmazására.



Segítse a megértést, az önellenőrzés képességének fejlesztését.



Jól látható, esztétikus fotókkal, ábrázolásokkal illusztrált legyen.



Megjelenése tetszetős, esztétikus legyen.



A szaktanár választása alapján a tanulók és a szülők javaslatainak, véleményének
figyelembevételével kerüljenek használatba.



A szülők által megfizethető legyen.

A 2013/2014. tanévtől kezdődően megváltoztak az ingyenes tankönyvek igénylésének,
használatának feltételei. Az állam a tankönyvtörvény alapján biztosítja rászorultsági alapon az
ingyenes tankönyvellátást a középfokú iskolák minden évfolyamán.
Az iskola minden évben köteles tájékoztatni a szülőket és felmérni, hogy hány tanuló esetében
kell biztosítani a köznevelési törvény szerinti térítésmentes tankönyveket, illetve a
tankönyvtörvény szerinti normatív kedvezményt. A szülők az ingyenes tankönyvre vonatkozó
igényüket megfelelő igénylőlapon, a határidő pontos betartásával nyújthatják be az iskolának.
A belépő évfolyamok és tanulók esetén az igénylési lehetőséget a beiratkozás alkalmával kell
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biztosítani a szülők számára. A normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához
szükséges a megfelelő okiratok bemutatása (családi pótlék folyósításáról szóló igazolás,
szakorvosi igazolás, önkormányzati határozat, stb.). A tartós tankönyveket az iskola a
könyvtári állományból kölcsönzés útján bocsátja az arra jogosultak számára. Az ingyenes
tankönyvellátásra jogosultak esetében a szülőktől semmilyen pénzbeli hozzájárulás nem
követelhető. Az intézményvezető felelőssége, hogy a munkaközösség-vezetők ellenőrzésén
keresztül a tankönyvcsomagok ára összhangban legyen az egy főre jutó normatív
tankönyvtámogatás összegével. Az állam által biztosított ingyenes tartós tankönyvek az iskola
könyvtári állományába tartoznak, a tanuló részére a tanév feladataihoz rendelkezésre állnak,
tanév végén, vagy ha a tanulói jogviszony év közben szűnik meg, akkor a megszűnés napjáig
a diákoknak megfelelő állapotban vissza kell vinni az iskola könyvtárába.

3.3 A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok
helyi megvalósításának szabályai
Az iskolába kerülő tanulók nagy részénél elsődleges pedagógiai cél és feladat a tanulás
tanítása; csak ennek elsajátíttatása után kezdődhet meg a tudás szintjén a különböző
pedagógiai célok megvalósítása, folyamatosan, egymásra épülve. Minden képzési formában és
szakaszban a személyiség fejlődésével összhangban fontosnak tartjuk a fizikum fejlesztését és
az egészséges életmódra nevelést.
A pedagógiai célok megvalósulása az egyes képzési szakaszokban
A szakközépiskolában:
 Érettségi vizsgára felkészítés (kétszintű érettségi lehetőséget biztosítjuk).
 A tehetséges tanulók továbbtanulásra, versenyekre való felkészítése.
 A középfokú általános műveltség és kulturális szokások kialakítása.
 A választott szakmai irányoknak megfelelő reáltárgyköri, idegen nyelvi, informatikai
és kommunikációs készségek fejlesztése.
 Gyakorlati tapasztalatokat szereznek a tanulók a választott szakirányról.
 Fejleszti az általános és szakmai kompetenciákat.
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A szakiskolában:
 Szakmai vizsgára felkészítés.
 Az általános iskolából különböző képességszintekkel érkezők felzárkóztatása, szintre
hozása a szakmai tanulmányok eredményes megkezdése és folytatása érdekében.
 A tanuló elsajátítja a választott szakma kerettantervi közismereti, szakmai elméleti és
gyakorlati ismereteit.
 Olyan szakmai alapismeretek kerülnek kialakításra, amellyel képes a tanuló a
szakmai helytállásra és további, vagy magasabb szintű szakképesítés megszerzésére.
Érettségire épülő szakképzésben:
 A tanuló elsajátítja a választott (középfokú végzettséghez kötött) szakma elméleti és
gyakorlati ismereteit, felkészül a szakmai vizsgára.
 A képzés tartalmi elemei kiegészülnek a helyi és vonzáskörzeti szakmai, gazdasági
specializáció elemeivel.
 Olyan szakmai alapismeretek kerülnek kialakításra, amellyel képes a tanuló a
szakmai helytállásra és további vagy magasabb szintű szakképesítés megszerzésére.
 A végzett szakemberek legyenek képesek az alkotószellemű, önálló munkavégzésre
és a feladatok kreatív jellegű megoldására.
 A fizikai állóképesség szinten tartása, fejlesztése, környezetbarát szemléletmód
elsajátítása.
Szakiskolát végzettek középiskolája képzésben:
 Felkészítés a sikeres érettségi vizsgára.
 A tanulókat a legintenzívebb formában kell a munkerőpiaci esélyegyenlőséget növelő
alapismeretekhez eljuttatni.
 Biztosítani kell az előző ismeretek hiányosságának felmérését és a hiánypótlást.
 Nagy hangsúlyt kell fektetni az önálló tanulás, ismeretszerzés, információszerzés és
feldolgozás készségfejlesztő tanulására.
 Különböző szociokulturális hagyománnyal érkezőket, differenciált foglalkoztatással
kell szintre hozni.
 Elő kell segíteni a tanulók felkészülését az önművelésre.
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3.4 A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja
A nemzeti köznevelési törvény értelmében 2012/13. tanévtől bevezetésre került a
mindennapos testnevelésóra. A 2013/14. tanévtől a törvény úgy módosult, hogy csak azokon a
tanítási napokon kell megszervezni a mindennapos oktatást, amelyeken közismereti vagy
szakmai elméleti oktatás is folyik.
Heti legfeljebb két testnevelésórát ki lehet váltani a tanulónak sportegyesületben történő
sportolással, leigazolt sportolóként, melyet a tanuló tanév elején kérvényezhet.
A tanulót, ha egészségi állapota indokolja, az iskolaorvosi, szakorvosi szűrővizsgálat alapján
könnyített testnevelésben vehet részt, a többi tanulóval együtt, azonos csoportban.
Fel kell menteni a tanulót a testnevelésórán való részvétel alól, ha mozgásszervi,
belgyógyászati vagy egyéb, szakorvos által megállapított egészségkárosodása nem teszi
lehetővé a gyógytestnevelés-órán való részvételét sem.
Az iskolában a mindennapi testedzést - a tanórai, a tanórán kívüli foglalkozások és az iskolai
sportköri foglalkozások keretében – hetente két alkalommal biztosítjuk, továbbá hétfőtől
csütörtökig két konditerem áll a tanulók rendelkezésére. Az iskolai sportkör lehetőséget ad az
iskola

hagyományainak

megfelelő

sportágakban,

foglalkozásokon,

versenyeken

és

házibajnokságokon való részvételre.
A diáknap keretében új sportágakat ismerhetnek meg és próbálhatnak ki a diákok.

3.5 A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás
szabályai
Nem osztály-, illetve nem órakeretben folyó tevékenységi formák:
 a tömegsport órák,
 a sportköri foglalkozások,
 informatikai eszközök igénybevételi lehetősége,
 témahét, projektek
 kirándulások, szakmai bemutatók, kiállítások
 a házi bajnokságok, vetélkedők, versenyek,
 a kulturális tevékenység (iskolai, városi rendezvényekre való felkészülés, színház
mozi látogatás,
 iskolarádió,
Az iskola számára rendelkezésre álló nem kötelező tanórai foglalkozási órakeret, a
közoktatási törvényben a tanuló kötelező óraszáma függvényében meghatározott minimális
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órakeret. Tanórán kívüli foglalkozásokra ebből azt a hányadot lehet fordítani, ami a fakultatív
tanítási órák, a csoportbontások miatt előálló többletórák és az állandó sportköri
foglalkozások levonása után fennmarad.
Az indított tanórán kívüli foglalkozásokat az iskolaéves munkatervében rögzíteni kell. A
szabadon választható /fakultációs/ tantárgyi csoportok létrehozásánál a tanuló számára
biztosítani kell a választás lehetőségét.
A középszintű érettségire választható vizsgatárgyak megnevezése:
 biológia
 kémia
 fizika
 földrajz
 informatika
 testnevelés
Az emeltszintű érettségire választható vizsgatárgyak a kötelező vizsgatárgyakon kívül:
 testnevelés
 fizika (közlekedésgépész ágazat)
 informatika (informatika, kereskedelem és ügyvitel ágazat)

3.6 Az egyes érettségi vizsgatárgyakból a középszintű érettségi vizsga
témakörei
Magyar nyelv és irodalom
1.1. Ember és nyelv
1.2. Kommunikáció
1.3. A magyar nyelv története
1.4. Nyelv és társadalom
1.5. Nyelvi szintek
1.6. A szöveg
1.7. A retorika alapjai
1.8. Stílus és jelentés

2.1.1 Életművek
2.1.2 Portrék
2.1.3 Látásmódok
2.1.4 A kortárs irodalomból
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2.1.5 Világirodalom
2.1.6 Színház- és drámatörténet
2.1.7 Az irodalom határterületei
2.1.8 Interkulturális megközelítések és regionális kultúra
2.2.1 Témák, motívumok
2.2.2 Műfajok, poétika
2.2.3 Korszakok, stílustörténet
Történelem
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra
Népesség, település, életmód
Egyén, közösség, társadalom
A modern demokrácia működése
Politikai intézmények, eszmék, ideológiák
Nemzetközi konfliktusok és együttműködés

Matematika
1. Halmazelmélet
2. Kombinatorika
3. Algebra és számelmélet (Hatványozás, Polinomok, Algebrai törtek, oszthatóság,
számrendszerek)
4. Gyökvonás
5. Függvények
6. Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek
7. A másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek
8. Hatvány, gyök, logaritmus
9. Számsorozatok
10. Háromszögek, négyszögek, sokszögek
11. Geometriai transzformációk (Egybevágósági transzformációk)
12. Geometria (Hasonlósági transzformációk, Kör és részei, Arányossági tételek a
derékszögű háromszögben és a körben)
13. Szögfüggvények
14. Trigonometria
15. Koordináta-geometria
16. Térgeometria
17. Logika
18. Statisztika
19. Valószínűség-számítás
20. Gráfelmélet
Angol nyelv
1.
2.
3.

Személyes vonatkozások, család
Ember és társadalom
Környezetünk
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Az iskola
A munka világa
Életmód
Szabadidő, művelődés, szórakozás
Utazás, turizmus
Tudomány és technika

Német nyelv
1. Személyes vonatkozások, család (Persönliches, Familie)
2. Ember és társadalom (Mensch und Gesellschaft)
3. Környezetünk (Unsere Umgebung und Umwelt)
4. Az iskola (Die Schule)
5. A munka világa (Berufswelt)
6. Életmód (Lebensweise)
7. Szabadidő, művelődés, szórakozás (Freizeit, Kultur, Spaß)
8. Utazás, turizmus (Reise, Tourismus)
9. Tudomány és technika (Wissenschaft und Technik)
Biológia
1. Az emberi szervezet. Az egészséges táplálkozás.
2. A kültakaró. A bőr gondozása és védelme.
3. A mozgás. A vázrendszer és az izomrendszer.
4. A táplálkozás és az emésztőrendszer egészségtana.
5. A légzés és a légzőrendszer egészségtana.
6. A kiválasztás és a kiválasztórendszer egészségtana.
7. Az anyagszállítás. A vér, a szív és az erek. A keringési rendszer egészségtana.
8. A vércsoportok és a véradás.
9. A szabályozás. Az idegrendszer általános jellemzése.
10. Érzékelés- a szem és egészségtana.
11. Érzékelés- a fül és egészségtana.
12. Az immunrendszer és egészségtana.
13. Molekuláris genetika- genetikai alapfogalmak és a mutáció. Mendeli
genetika.
14. A hormonrendszer és egészségtana.
15. Szaporodás és egyedfejlődés. A szaporítószervek és a szaporodás
egészségtana.
16. Az egyedfejlődés és egészségtana.
17. A populációk jellemzői és az ökológiai kölcsönhatások.
18. Globális természetvédelem.
19. A vizek tisztasága.
20. A levegőszennyezés.
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Fizika
1. Mechanika
 Newton törvényei
 Pontszerű és merev test egyensúlya
 Mozgásfajták
 Munka, energia
2. Termikus kölcsönhatások
 Állapotjelzők, termodinamikai egyensúly
 Hőtágulás
 Állapotegyenletek (összefüggés a gázok állapotjelzői között)
 Az ideális gáz kinetikus modellje
 Energiamegmaradás hőtani folyamatokban
 Kalorimetria
 Halmazállapot-változások
 A termodinamika II. főtétele
3. Elektromos és mágneses kölcsönhatás
 Elektromos mező
 Egyenáram
Az időben állandó mágneses mező
 Az időben változó mágneses mező
 Elektromágneses hullámok
 A fény mint elektromágneses hullám
4. Atomfizika, magfizika, nukleáris kölcsönhatás
 Az anyag szerkezete
 Az atom szerkezete
 Az atommagban lejátszódó jelenségek
 Sugárvédelem
5. Gravitáció, csillagászat
 A gravitációs mező
 Csillagászat
6. Fizika- és kultúrtörténeti ismeretek
 A fizikatörténet fontosabb személyiségei
 Felfedezések, találmányok, elméletek
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Földrajz
A/ Általános természetföldrajz, a kontinensek, illetve Magyarország természetföldrajza
1.
Kozmikus környezetünk
 Naprendszer felépítése
2.
Geoszférák földrajza és környezeti problémáik
 Kőzetburok, földtörténet
 Földtörténeti korbeosztás
 Ősmasszívumok
 A kőzetburok felépítése, lemeztektonika
 Kőzetek, ásványok
 Vízburok
 Folyók felszínformálása
 Tengervíz mozgásai
 Levegőburok
 Mérsékelt övi ciklonok, anticiklonok
 A légkör felépítése, anyagai
 Csapadékképződés, csapadékfajták
 Földrajzi övezetesség
 Mérsékelt éghajlati övezet, valódi mérsékelt öv
 Meleg mérsékelt öv
 Trópusi éghajlati övezet
 Hegyvidéki övezetesség
3.
A kontinensek természetföldrajza
 A jég felszínformálása Észak-Európában
 Európa nagytájai
4.
Magyarország és tájainak természetföldrajza
 Kárpát-medence tavai
 Magyarország éghajlata
 Hazánk egyik nagytájának természetföldrajzi jellemzése
 Karsztosodás hazánkban
B/ Általános társadalomföldrajz, regionális társadalmi-gazdasági földrajz
1.
Népesség és településföldrajz
 Népesedési folyamatok
 Nagyvárosok szerkezete, urbanizáció problémái
 Egyenlőtlen népességeloszlás és következményei
2.
A világ változó társadalmi-gazdasági képe
 A gazdasági élet fejlettségének mutatói
 A világ energiagazdasága
 Transznacionális vállalatok
 Nemzetközi tőkeáramlások
 Nehézipar válsága a XX. század végén
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3.

4.

5.

A világgazdaságban különböző szerepet betöltő régiók, országok és
országcsoportok, Európa és a többi kontinens regionális földrajzi
jellegzetességei
 Japán gazdasága
 Európai Unió
 USA mezőgazdasága
 Arab országok gazdasága
 Kelet-közép Európa gazdasági helyzete
Magyarország földrajza. Hazánk helye és kapcsolatai a Kárpát-medencében és
Európában
 Magyarország népessége
 Magyarország szőlő, gyümölcstermesztése
 Magyarország energiagazdasága
 Hazánk gabonatermesztése
 Magyarország közlekedésföldrajza
 Magyarország településföldrajza
Globális környezeti problémák
 A légkör szennyezése

Informatika
1. Információs társadalom
 A kommunikáció
 Információ és társadalom
2. Informatikai alapismeretek – hardver
 Jelátalakítás és kódolás
 A számítógép felépítése
3. Informatikai alapismeretek – szoftver
 Az operációs rendszer és főbb feladatai
4. Kommunikáció az interneten
 Az internet és szolgáltatásai
 Levelezés
 Keresés az interneten
5. Könyvtárhasználat
 Könyvtárak
 Könyvtári dokumentumok
 Keresés a könyvtárban
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Kémia
1. Atomszerkezet (atom, elem, elektronszerkezet, periódusos rendszer, az atomok
mérete, ionok, elektronegativitás)
2. Kémiai kötések (elsőrendű és másodrendű kémiai kötések)
3. Molekulák, összetett ionok (molekula, kovalens kötés, molekulák térszerkezete,
összetett ion)
4. Anyagi halmazok (állapotjelzők, halmazállapotok, halmazállapot-változások,
egykomponensű anyagi rendszerek, kristályrácstípusok, többkomponensű anyagi
rendszerek, diszperz és kolloid rendszerek, átmenet a kötés- és rácstípusok között
, oldatok)
5. Kémiai átalakulások (kémiai reakciók, képlet, kémiai egyenlet, termokémia,
reakció kinetika, egyensúly, kémiai reakciók típusai, elektrokémia)
6. Hidrogén
7. Nemesgázok
8. Halogénelemek és vegyületeik
9. Az oxigéncsoport elemei és vegyületeik
10. A nitrogéncsoport elemei és vegyületeik
11. A széncsoport elemei és vegyületeik
12. A fémek
13. A szerves vegyületek általános jellemzői
14. Szénhidrogének (alkánok, alkének, alkinek, benzol)
15. Halogéntartalmú szénhidrogének
16. Oxigéntartalmú szerves vegyületek (alkoholok, fenolok, éterek, aldehidek,
ketonok, karbonsavak, észterek)
17. Nitrogéntartalmú szerves vegyületek (aminok, aminosavak, nitrogéntartalmú
heterociklusok)
18. Szénhidrátok, fehérjék, nukleinsavak
19. Műanyagok
20. Energiagazdálkodás
Testnevelés
1. A magyar sportsikerek, az olimpiai mozgalom
2. A harmonikus testi fejlődés
3. Az egészséges életmód
4. Testi képességek
5. Gimnasztika
6. Atlétika
7. Torna
8. Ritmikus gimnasztika
9. Küzdősportok, önvédelem
10. Úszás
11. Testnevelési és sportjátékok
12. Természetben űzhető sportok
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3.7 A tanuló tanulmányi munkájának ellenőrzési és értékelési módja
A diákok teljesítményének ellenőrzése és értékelése az oktató-nevelőmunka állandó
velejárója. A tanuló joga, hogy a tanév elején megismerkedjen a tantárgyi követelményekkel,
az értékelés alapelveivel, hiszen az ezeknek való megfelelés mértékét fejezik ki a félévi/év
végi osztályzatok.
A tanuló tanulmányi munkájának ellenőrzési lehetőségei
 szóbeli felelet,
 írásbeli (röpdolgozat, esszé, házi dolgozat, témazáró dolgozat)
 önálló kiselőadás,
 tanórai munka.
A tanulói szóbeli feleletek/teljesítmények értékelése a teljesítéssel egyidejű, nyilvános és
indokolandó. Az írásbeli számonkérések javítása mindig pontozókulcs alapján történik, a
szerezhető és a szerzett pontszámok feltüntetésével. Az írásos tanulói munkák javításának,
értékelésének határideje 10 munkanap. Ha a dolgozatot a tanár határidőn túl javítja ki és
mutatja be, a tanuló nem köteles elfogadni az érdemjegyet (kivétel a betegség miatti távollét).
Minden érdemjegyet azon a napon be kell írni az osztályozó naplóba, amikor a tanuló azt
megkapta. A tanulót a szorgalmi időszakban az osztályozó értekezletekig (félévi, év végi)
megilleti az osztályzat javításának joga/lehetősége.
Nem kerülhet olyan érdemjegy az osztályozó naplóba, amiről a tanuló nem tud.
A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen
érdemjeggyel értékeli, félévkor és a tanítási év végén osztályzattal minősíti. Az
érdemjegyekről a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét rendszeresen értesíteni kell. A félévi és
az év végi osztályzatot az érdemjegyek alapján kell meghatározni. Az évközi érdemjegyeket
és az év végi osztályzatokat szóbeli vagy írásbeli szöveges értékelés kíséri. Az év végi
osztályzatok megállapításánál az egész éves teljesítményt figyelembe kell venni. Az iskola
az osztályzatról a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét félévkor értesítő, év végén
bizonyítvány útján értesíti. Az érdemjegy és az osztályzat megállapítása a tanuló
teljesítményének értékelésekor, minősítésekor nem lehet fegyelmezési eszköz.
Az érdemjegyek és osztályzatok a tanuló tudásának értékelésénél és minősítésénél a
következők: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1).
5 (jeles) osztályzatot kap az a tanuló, aki a helyi tantervben, illetve szakmai programban,
valamint szakaszhatárokon a vizsgakövetelményekben megfogalmazott követelményeket
legalább 80%-ban teljesíti.
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1 (elégtelen) osztályzatot kap az a tanuló, aki a helyi tantervben, illetve szakmai programban,
valamint

szakaszhatárokon

a

vizsgakövetelményekben

megfogalmazott

minimális

követelményeket nem teljesíti.
A többi osztályzat megítélése a követelményszint teljesítésének arányában történik. Az évközi
érdemjegyek azt tükrözik, hogy a tanuló a fenti követelményekből időarányosan mennyit
sajátított el. Az érdemjegyek nem egyenértékűek.
A szaktárgyi érdemjegyeket és osztályzatokat az osztályt tanító szaktanár állapítja meg, a
gyakorlati jegyet az oktató határozza meg. A szakmai gyakorlat félévi és év végi osztályzatait,
ha a tanuló külső gyakorlati helyen van, az oktató javaslatát figyelembe véve az osztályfőnök
állapítja meg.
Vitás esetekben a közoktatási törvényben meghatározott keretek között a nevelőtestület az év
végi osztályzatokat felülbírálhatja.
Az egyes szaktárgyak területén minden tanulónak legalább a heti óraszám plusz egy
érdemjeggyel kell rendelkeznie, kivéve, ha a tanuló hiányzása miatt ez nem lehetséges.
Minden esetben az adott érdemjegyeket és osztályzatokat szóban a tanuló - kérés esetén a
szülő - számára indokolni kell. Az érdemjegyekről minden esetben tájékoztatni kell a tanulót,
a tanuló hiányzása esetén (pl. dolgozatok kiosztásakor) az osztályt.
Az érdemjegyekről a szülőt az ellenőrző könyv útján kell értesíteni.
Az iskolai értékelés alapelvei


Iskolarendszerű oktatásban az értékelés alapja az iskolai pedagógiai program, a
helyi tanterv és a szakmai és vizsgakövetelményeken alapuló szakmai program.



Nem kérhető számon olyan ismeretanyag, amelynek feldolgozása a tanórán,
foglalkozáson nem történt meg.



Az értékelés legyen objektív, igazságos; nevelő, motiváló hatású, rendszeres és
nyilvános.



A

követelménytámasztásban

érvényesüljön

a

fokozatosság,

igyekezzünk

sikerélményhez juttatni a diákokat.


Az értékelés legyen gyermekközpontú, hallgassuk meg a tanuló(k) véleményét is.



Az értékelés történhet szóban és érdemjegyek, osztályzatok formájában írásban.



Az összevont tantárgyak értékelésénél (félévkor és évvégén) elégtelen osztályzatot
kap az a tanuló, aki az egyik résztantárgyból nem teljesíti a követelményeket.
Ebben az esetben a teljes összevont tantárgyból köteles javítóvizsgát tenni.
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3.8 A tanuló jutalmazásával összefüggő, a tanuló magatartásának,
szorgalmának értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó elvek
A tanulók jutalmazásának elvei, formái
Az iskola dicséretben részesíti azt a tanulót, aki képességeihez mérten kiemelkedő munkát
végez, kitartó szorgalmat, vagy példamutató magatartást tanúsít, hozzájárul az iskola
hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez.
A jutalmazás formái:
 szaktanári, szakoktatói dicséret,
 osztályfőnöki dicséret,
 igazgatói dicséret,
 nevelőtestületi dicséret
 tanév végén oklevél, jutalomkönyv,
Osztályfőnöki,

szaktanári,

szakoktatói

dicséretben

részesül

az

a

tanuló,

aki

az

osztályközösségben, szakmacsoportban példamutató munkát végez. A dicséretet az ellenőrző
könyvbe írva kell a szülők tudomására hozni.
Igazgatói dicséretben részesül az a tanuló,
• aki az iskola hírnevét növelő eredményt ér el a tanulmányi munkában, sportban,
megyei vagy országos tantárgyi vagy szakmai versenyen,
• aki az iskola diák-önkormányzati tevékenységében huzamos időn át kiemelkedő
munkát végez,
• aki városi vagy magasabb szintű kulturális rendezvényen szerepel,
• aki

jó

tanulmányi

munkája, példamutató magatartása mellett kiemelkedő

sporteredményt ér el.
A tanuló kiemelkedő szaktárgyi teljesítményét a félévi és tanév végi értékeléskor írásbeli
dicsérettel lehet elismerni. A dicséretet az osztálynaplóba, félévkor az ellenőrző könyvbe,
tanév végén a bizonyítvány jegyzet rovatába kell bevezetni.
Félévkor és évvégén nevelőtestületi dicséretet kap az a tanuló, akinek tanulmányi eredménye
kimagasló, magatartása példás, vagy legalább három tantárgyból szaktanári/szakoktatói
dicséretet kapott.
Az elismerések mellé társulhat jutalomkönyv, sportszer, oklevél, ajándéktárgy adása is.
Az a tanuló, akinek intézményi és országos szinten is kiemelkedő a teljesítménye (tanulmányi,
sport vagy kulturális verseny győztese, országos tanulmányi/szakmai verseny l-10.
helyezettje), jutalmát az iskola közössége előtt a tanévzáró, illetve ballagási ünnepélyen
nyilvánosan veszi át.
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Fegyelmező intézkedések
Büntetésben kell részesíteni azt a tanulót, aki helytelen magatartást tanúsít, a tanulóviszonyból
fakadó kötelezettségeinek nem tesz eleget, az iskolai rendszabályokat súlyosan vagy
ismételten megszegi, a munkavédelmi előírásokat nem tartja be, igazolatlanul mulaszt, vagy
tanulóhoz méltatlan magatartást tanúsít.
A büntetésnek alkalmazkodnia kell a tanuló életkori sajátosságaihoz, arányban kell lenni a
terhére rótt kötelességszegés súlyosságával. A fegyelmező intézkedés legyen nevelési eszköz,
nem sértheti a tanuló emberi méltóságát és jogszabályokban meghatározott jogait.
Fegyelmező intézkedés lehet:
 szaktanári/szakoktatói figyelmeztetés,
 szóbeli osztályfőnöki figyelmeztetés,
 írásbeli osztályfőnöki figyelmeztetés,
 osztályfőnöki intés,
 igazgatói figyelmeztetés,
 igazgatói intés,
 fegyelmi eljárás.
Ha a tanuló kötelességszegése nem súlyos és azt először követi el, úgy a szaktanár, a
szakoktató vagy az osztályfőnök figyelmeztetésben részesíti. Ha kötelességszegés
megismétlődik, három szaktanári/szakoktatói figyelmeztetés után a tanuló írásbeli
osztályfőnöki figyelmeztetésben részesül. Osztályfőnöki intés a következő fokozat, melyet
akkor kell alkalmazni, ha újabb fegyelmező intézkedésre van szükség. Igazgatói
figyelmeztetésben részesül az a tanuló, aki szándékosan kárt okoz az iskolának, társainak,
illetve sorozatosan fegyelmezetlen. Az igazgatói intés akkor adható, ha a diák már kapott
igazgatói figyelmeztetést, ennek ellenére újabb fegyelmezetlenséget követ el.
Igazolatlan mulasztás esetén a Házirendben meghatározott fegyelmező intézkedésben kell
részesíteni a tanulót. A fegyelmező intézkedések alkalmazásánál a fokozatosság elvének
érvényesülnie kell, azonban a tanár vagy a tanuló emberi méltóságát súlyosan sértő, kirívó
fegyelmezetlenség esetén az előzményektől függetlenül is adható nagyobb súlyú fegyelmező
intézkedés.
Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli
határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. A fegyelmi büntetés formáit, a fegyelmi eljárás
szabályait a köznevelési törvény, illetve a 20/2012.(VIII:31.) EMMI rendelet 53.§- 61.§-ig
határozza meg.
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A tanuló magatartásának és szorgalmának értékelése
A magatartás és a szorgalom jegyeket az osztályban tanító pedagógusok, a tanuló és az
osztálytársak véleményének meghallgatásával az osztályfőnök állapítja meg. Véleményeltérés
esetén a nevelőtestület az osztályozó értekezlet keretében határoz.
Az osztályzatok a következők:


a tanuló magatartásának értékelésénél és minősítésénél példás (5), jó (4), változó
(3), rossz (2),



a tanuló szorgalmának értékelésénél és minősítésénél példás (5), jó (4), változó (3),
hanyag (2)

A magatartás osztályzatának megállapításánál figyelembe kell venni a tanuló igazolatlanul
mulasztott óráinak számát - a Házirendben rögzítettek alapján- és a fegyelmező/jutalmazó
intézkedéseket.
A szorgalmat minősítő osztályzat fokozatainak megállapításakor a legfőbb megkülönböztető
vonás az, hogy a tanulónak a tanulmányi munkához való viszonyában milyen szerepet játszik
az igényesség és a rendszeresség, a kötelességtudat és érdeklődés. Annak a tanulónak, aki
félévkor, vagy évvégén valamely tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, a szorgalma
hanyag (2).

3.9 A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei
A tanítás-tanulás folyamata osztálykeretben, tantárgyi csoportbontásban, gyakorlati és
szakmai/ágazati csoportban, fejlesztő csoportban, illetve egyéni foglalkozás formájában
valósul meg.
A csoportképzés elvei a 9. évfolyamon
Felvételi kérelmük és általános iskolai eredményük alapján külön osztályokba kerülnek a
szakközépiskolába és a szakiskolába jelentkező tanulók.
Az induló osztályok jelölésére szakközépiskolában a 9.A , 9.B , a szakiskolában 1/9/1, 1/9/2
… megnevezést használjuk.
Az osztályokat úgy kell megszervezni, hogy az osztálylétszám a törvényi előírásoknak
megfelelő legyen.
A speciális tevékenységet igénylő tanórai munkát, felzárkóztatást vagy tanulmányi versenyre
történő felkészítést kiscsoportos vagy egyéni foglalkozás formájában szervezzük meg.
A csoportképzés elvei:
 idegen nyelvből: választott nyelv alapján (angol/német), illetőleg nívócsoportban, ha
csak németet tanul az osztály, illetőleg, ha a szakiskolai osztálylétszám meghaladja a
húsz főt
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 informatikából: ha a tanulók létszáma indokolja, akkor a névsor alapján
 matematikából: a 2014/15. tanévtől felmenő rendszerben szakközépiskolában és a
szakiskolát végzettek középiskolája képzésben, illetőleg, ha a szakiskolai osztálylétszám
meghaladja a húsz főt, névsor alapján
 szakmai tantárgyakból: a választott szakma alapján
 szakmai gyakorlatból: a törvényi előírásoknak megfelelően
 természettudományból:

a

szakiskolát

végzettek

középiskolája

képzés

11-12.

évfolyamán, az iskola által felajánlott választható érettségi tantárgyak (fizika, kémia,
biológia, földrajz tantárgyak) közül minden tanuló egyet választ beiratkozáskor, majd a
két legnagyobb számban választott tantárgy oktatását csoportbontásban biztosítjuk.
A csoportok közötti átmenet csak az intézményvezető engedélyével, tanév elején, vagy
félévkor lehetséges.
A csoportbontás célja, hogy kisebb létszámban, jobban el tudjuk sajátíttatni a
követelményeket, ezáltal a kulcskompetenciák jobban fejlődjenek, diákjaink jobban
szerepeljenek az országos kompetenciamérésen, sikeres érettségi/szakmai vizsgát tegyenek.
Csoportbontások szervezése
Szakközépiskolában
 idegen nyelv
 informatika
 ágazat szerinti szakmai órák
 matematika
Szakiskolában
 matematika
 szakmai tárgyak
 idegen nyelv
Érettségire épülő szakképzésben
 szakmai tárgyak
Szakiskolát végzettek középiskolája képzésben
 matematika
 informatika
 idegen nyelv
 biológia vagy kémia vagy földrajz vagy fizika
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3.10 A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek
A nemzeti köznevelésről szóló törvény 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 81. § (1)(2)
szerint a szakközépiskolában és szakiskolában évente két alkalommal, ősszel és tavasszal
általános fizikai állapot és edzettség mérést végzünk.
A felmérések során feltérképezhetők az egyes képességek területén mutatkozó hiányosságok.
A hiányosságok feltárása, a tanulók életmódjának ismerete kiindulási alapul szolgál mind az
egyéni, mind a közösségi fejlesztő, felzárkóztató programok elkészítéséhez. Lehetőséget
biztosít az egészségileg hátrányos helyzet megszüntetésére, az általános fizikai teherbíró
képesség fokozatos fejlesztésére, a szükséges szint elérésére, megtartására.
A fizikai fittség mérésére a Magyar Diáksport Szövetség által támogatott „NETFIT” módszert
alkalmazzuk.
Alapmérések az egészségközpontú fizikai fittség minősítéséhez:
Testösszetétel-tápláltsági profil:
− Testtömeg mérése – testtömegindex (BMI)
− Testmagasság mérése
− Testzsírszázalék-mérése – testzsírszázalék
Aerob fittségi (állóképességi) profil:
Állóképességi ingafutás teszt (15 méter) – aerob kapacitás
Vázizomzat fittségi profil:
− Ütemezett hasizomteszt-hasizomzat ereje és erő-állóképessége
− Törzsemelés teszt-törzsfeszítő izmok ereje és nyújthatósága
− Ütemezett fekvőtámasz teszt-felsőtest izomereje
− Kézi szorítóerő mérése-kéz maximális szorítóereje
− Helyből távolugrás teszt-alsó végtag robbanékony ereje
Hajlékonysági profil:
Hajlékonysági teszt-térdhajlító izmok nyújthatósága, csípőízületi mozgásterjedelem.
Cél az oktatásban eltöltött évek alatta komplex személyiség fejlesztés, a rendszeres testedzés
egészségmegtartó, egészségjavító szerepének tudatosítása, az egészségközpontú életvezetés
elsajátítása. Az egészségügy területén pedig, a közvetlen kapcsolattartásra épített szoros
orvos-pedagógus együttműködés.
A testnevelő által elvégzendő feladatok:
A felmérések elvégzése a rendelkezésre álló eszközök segítségével (mérleg, testmagasságmérő,

hajlékonyságmérő

eszköz,

kézi

szorítóerő-mérő,

mérőcsík,

20m-es

szalag,

bioimpedenciaanalizátor). A tanulók bevonása a felmérések során elért eredmények
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értékelésébe (önértékelés), a fejlődés érdekében elvégzendő feladatok tervezésébe. A felmérés
adatait számítógépes adatbázisban kell tárolni, eredményeiket megadott szoftver segítségével
kell kiértékelni. Gondoskodni kell arról, hogy a szülő is megfelelő tájékoztatást kapjon
gyermeke fittségi állapotáról, ezért iskolánk a gyermekek névjegykártyáit kiosztja, melynek
segítségével elérhetővé vállnak az adatok az interneten. Az országosan egységes
adatszolgáltatáshoz tanév elején és a végén meg kell mérni a motorikus próbákban elért
eredményt, és a mért eredmények pontértékei alapján kell a minősítést elvégezni. Fel kell tárni
az egészség szempontjából leglényegesebb képességek területén mutatkozó hiányosságokat,
és törekedni kell a differenciált terheléssel azok felszámolására. Rendszeres testedzési
lehetőség biztosításával törekedni kell az egészség megtartására.

3.11 Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei
Az egészségfejlesztés magába foglalja a korszerű egészségnevelést, az elsődleges prevenciót,
a mentálhigiéné, az egészségfejlesztő szervezetfejlesztés és az önsegítés feladatait,
módszereit.
Az egészségfejlesztés és annak egyik megvalósulási formája, a korszerű egészségnevelés az
egészségi állapot erősítésére és fejlesztésére irányul. Ide tartozik
 az egészséges táplálkozás,
 az aktív szabadidő eltöltés,
 a mindennapi testmozgás,
 a személyi higiéné,
 a lelki egyensúly megteremtése,
 a harmonikus párkapcsolat és családi élet kialakítása, fenntartása,
 a családtervezési módszerek megismerése,
 az egészséges és biztonságos környezet kialakítása,
 az egészségkárosító magatartásformák elkerülése.
Az iskolának e fenti primer prevencióban van jelentős szerepe, így az egészségnevelési
feladatok meghatározásánál is e területekre kell a hangsúlyt fektetni.
Minden szaktárgynak van kapcsolódási pontja az egészségfejlesztéshez, amelyre a tanítási
órák tervezésekor külön figyelmet kell fordítani:
Az élő szervezet működését tekintve fontos tanóra a biológia, ahol az emberi test részeiről,
feladatairól, illetve a betegségek okairól szerezhetnek információkat. A földrajz tantárgy
keretében az ember környezete, annak alakítása, a környezetvédelem és annak emberre
gyakorolt hatása jelenik meg. A természettel harmóniában élő ember test-lelki egészsége
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közötti összefüggés ma már vitathatatlan. A magyar nyelv és az irodalom, valamint a
művészetekkel foglalkozó tantárgyak (rajz- és vizuális kultúra) főként az esztétika
csatornáján, a művészet élményszerző hatásán keresztül hat az emberi szellemre és lélekre.
Ezáltal segít egy magasabb, emberhez méltó életminőség, kreativitás kialakításában.
A testnevelés

tanórákon

az

életkornak,

fizikai

fejlettségnek

megfelelő

program

összeállításával egyrészt a fizikum felépítését, megerősödését szolgálhatják, másrészt igényt
alakítanak ki az iránt, hogy a testmozgás az élet állandó és szerves része legyen.
Kémia órákon elsősorban az egészségkárosító anyagokkal, vegyszerekkel ismerkednek meg,
különös hangsúllyal a káros szenvedélyeket okozó szerek (nikotin, alkohol, drogok)
hatóanyagaira,

és

hatásmechanizmusára.

Legmarkánsabban

azonban

a

komplex

egészségnevelés az osztályfőnöki órákon jelenik meg. Ebben az órakeretben ismertetett
témák: egészség, életmód szerepe, serdülőkor jellemzői, társas kapcsolatok, káros
szenvedélyek.
Az iskola programjában az egészségfejlesztés mellett kiemelt szerepet kell kapnia a
környezeti nevelésnek, az ifjúság környezet- és természetvédelemre nevelésének is. A napi
iskolai tapasztalat alapján szükséges a természeti környezet megőrzése, a kulturált környezet
kialakítására irányuló ösztönző tevékenységek bevezetése. Ezeknek a nevelési céloknak is
szinte minden tantárggyal van kapcsolódási pontja. A tanórákon minden lehetőséget meg kell
ragadni a környezeti nevelésre.
Hosszú

távú

célunk,

jövőképünk,

hogy

környezettudatos

állampolgárrá

váljanak

tanítványaink. Ennek érdekében diákjainkban ki kell alakítani
 a környezettudatos magatartást és életvitelt,
 a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő, takarékos magatartást,
 a környezet (természetes és mesterséges) értékei iránti felelősséget, annak megőrzésének
igényét és akaratát,
 a természeti és épített környezet szeretetét és védelmét.
Mind az egészségnevelés, mind a környezeti nevelés megvalósulhat tanórán kívüli
tevékenységekben, témahét, diáknap, projekt keretében is.

3.12 A gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések
Az esélyegyenlőséget a képzési struktúra, az átjárhatóság lehetőségei, a felzárkóztató
programok, a világos követelménytámasztás és az objektív, nyilvános értékelő munka
szolgálja.
Minden tanköteles tanulónak törvényben biztosított joga, hogy számára megfelelő oktatásban
részesüljön. Ennek érvényesítéséhez az iskolánk (az iskolafenntartóval, a családdal, a
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gondviselőkkel, szakmai és civil szervezetekkel együttműködve) a következő elvek szerint
biztosítja a nevelő-oktató munka feltételeit


a tanulók tanulási nehézségeinek feltárása, problémái megoldásának segítése az
iskolai nevelés-oktatás egész folyamatában és valamennyi területén,



a tanulási esélyegyenlőség eredményes segítésének egyik alapvető feltétele a tanulók
személyiségének megismerése, az ahhoz illeszkedő pedagógiai módszerek
alkalmazása,



a tanulók önmagukhoz és másokhoz viszonyított kiemelkedő teljesítményeinek,
tehetségjegyeinek feltárása, fejlesztése a tanórákon, más iskolai foglalkozásokon és
e tevékenység támogatása az iskolán kívül,



egységes, differenciált és egyénre szabott tanulási követelmények, ellenőrzésiértékelési eljárások alkalmazása.
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sajátos nevelési igényű tanulók
ellátása

Jelenleg (2013/2014. tanév)

személyi
feltételek
tárgyi
feltételek
megtett
intézkedések

Jövőben szükséges további

kapcsolatok

beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő tanulók ellátása

hh/hhh tanulók ellátása

ifjúságvédelmi feladatokra heti három
óra biztosítása, osztályfőnökök
gyógypedagógussal nem rendelkezünk
jelenleg nincs fejlesztő pedagógus
fokozott figyelme, családlátogatások
támogatása
ifjúságvédelmi felelős szabadon
akadálymentesített intézmény, sni
szakkönyvek, elkülönített helyiség, használhatja munkájával kapcsolatban
csomag (fejegér, nagyobb
IKT tananyagok
az iskola infokommunikációs
billentyűzet)
eszközeit
szülőkkel kapcsolatfelvétel,
tanulók kérdőíves felmérése,
fejlesztő órák, tantárgyi
nyilatkozat, TAR szindrómás gyerek
folyamatos kapcsolattartás a
felzárkóztatások
mozgásfejlesztése folyamatban
hivatalokkal, szülőkkel
Járási Gyámhivatalok, Szociális
Szolgáltató és Információs Központ
Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Családsegítő és Gyermekjóléti
Körmendi Tagintézménye
Körmendi Tagintézménye
Szolgálat, pártfogói felügyelet
munkatársai

személyi
feltételek

utazó gyógypedagógus alkalmazása

fejlesztő pedagógus beiskolázása
(tanulmányait megkezdte)

ifjúságvédelmi felelős további
megbízása

tárgyi
feltételek

a fejlesztésekhez szükséges eszközök
beszerzése

további szakkönyvek beszerzése

rendelkezésre állnak a tárgyi feltételek

tervezett
intézkedések

tantestületi határozat a rehabilitációs
órák 75%-ának tantárgyi
felzárkóztatására

fejlesztő foglalkozások
hatékonyságának növelése, tantárgyi
felzárkóztatások számának növelése

a megváltozott törvényi háttérnek az
alkalmazása

kapcsolatok

Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Körmendi Tagintézménye, fenntartó
Körmendi Tagintézménye

Járási Gyámhivatalok, Szociális
Szolgáltató és Információs Központ
Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat, pártfogói felügyelet
munkatársai

3.13 Projektoktatás
A projektoktatás során a témaegységek feldolgozása, a feladat megoldása a tanulók
érdeklődésére, a tanulók és a pedagógusok közös tevékenységére épül, a probléma megoldása
és az összefüggések feltárása útján.
Azokat a tanulásszervezési formákat értjük pedagógiai projekten, amelyek során a tanulók
közösen, együttműködve, belső indíttatásból és valamely produktum, termék létrehozása
érdekében dolgoznak.
A projektmódszer a következő összefüggéseket hangsúlyozza


A tanulásnak a személyes tapasztalaton kell alapulnia.



A tanításnak figyelembe kell vennie a tanulók fejlődési szükségleteit.



A tanulónak aktívan kell részt vennie saját tanulási folyamatainak alakításában.



A tanulót a közösségért felelősséget érző polgárrá kell nevelni.

A projektszervezés egyes állomásai


A tanulók felismerik, megértik az adott (projekt) probléma megoldásához vezető célt.



A tanár segítségével a tanulók további konkrét problémákat, célokat fogalmaznak meg
a fő cél eléréséhez.



Egyénileg vagy önkéntesen alakult csoportokban a tanulók választanak a
megfogalmazott problémákból, hogy megoldják azt.



A tanulók tervet készítenek a megoldásról, megfogalmazzák a feladatokat.



Önálló, páros vagy csoportos munka során maguk szervezik a feladatelosztást, az
adatgyűjtés színhelyeit, az esetleges adatközlőket (a tanári segítség lehetőségével).



A produktum bemutatása a csapatok előtt.



A projekt értékelése.



A szükséges korrekciók elvégzése.

A projektoktatás során intézményünk az alábbiakat valósítja meg:


kompetencia alapú oktatás



témahét



3 hetet meghaladó projekt



digitális tartalmak, eszközök használata

3.14 Pályázatok fenntartása
A Vas Megyei Önkormányzat a TÁMOP-3.1.4-08/2 kódszámú, "Kompetencia alapú oktatás,
egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben" című pályázati programban sikeres
pályázatot nyújtott be, melynek megvalósítása a 2009/10-es tanévben történt. A pályázat
alapvető célja a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó
tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és kompetencia alapú oktatás
elterjesztése, ami hozzájárul a foglalkoztatási helyzet javításához. A pályázat kötelező elemei
a következők voltak: kompetencia alapú oktatás bevezetése nyolc tanulócsoportban, témahét,
három hetet meghaladó projekt szervezése, moduláris oktatás, tantárgytömbösítés bevezetése,
továbbképzések, mentorok alkalmazása, infrastrukturális fejlesztés (digitális tananyagok,
kompetencia alapú oktatóeszközök, laptopok beszerzése), alapdokumentumok módosítása. A
fenntartási kötelezettség öt tanév, így iskolánk vállalta, hogy a kilencedik évfolyamon
szövegértés, tízedik évfolyamon matematika kompetencia fejlesztése teljes tanórai
lefedettséggel, míg az idegen nyelv a tízedik évfolyam angolos csoportjában, a tanulás
módszertan a kilencedik osztály egy csoportjában a tanítási órák 30%-ában kompetencia alapú
oktatással valósul meg. Ezen órák 25%-ban IKT eszközökkel támogatott tanítással folynak.
Minden tanévben szervezünk témahetet és három hetet meghaladó projektet, bár a fenntartási
időszakban már anyagi támogatást nem tudunk igénybe venni. A megvalósult tevékenységek
az iskola honlapján nyomon követhetők.
A TIOP-1.1.1-09/1-2010-0056 számú pályázat keretében 40 db tanulói netbookot és 2 tanári
laptopot kapott intézményünk.

A pályázat célja a közoktatási intézmények számítógép

állományának korszerűsítése, továbbá az IKT-val támogatott olyan oktatási környezet
kialakítása, amelyben minden tanuló rendelkezésére áll egy hordozható számítógép,
támogatva ezzel az informatikai eszközök használatának tanórai és tanórán kívüli
elterjesztését a kompetencia alapú oktatásban. A tanulói laptop-program bevezetése a
tanulócsoportokban a kompetencia alapú oktatás implementációjával egyidejűleg valósult
meg. A tantermi felügyelő szoftver, interaktív tananyagok, az interneten fellelhető oktatási
segédletek használata, beépített tesztrendszer újfajta oktatási szemléletet és módokat tesz
lehetővé. A TIOP-1.1.1-09/1-2010-0056 számú projekt megvalósításának időszakában a
programba bevont tanulói csoportok vonatkozásában az előírt feltételek teljesültek, és ezek
dokumentálásra is kerültek. A tanórák megtartása legalább 30%-ban IKT-val támogatott 1:1
eszközellátással valósult meg. Az informatikai rendszerrel szembeni elvárást is sikerült
teljesíteni: a tanári és a diák gépek egyazon hálózathoz csatlakoznak, az Internet elérés
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biztosított, valamint a teremfelügyeleti szoftver használata megoldott. Havonta legalább egy
alkalommal online mérés is megvalósult.
A TIOP-1.1.1-07/1-2008-1188 pályázat keretében iskolánk 2 tantermi csomagot (interaktív
tábla + notebook + projektor) és 1 db SNI V. (mozgássérült) csomagot (notebook +speciális
billentyűzet+fejegér szett), valamint egy wifi csomagot kapott, és további 2 rögzített
projektorral bővült az oktatás eszközállománya. Az egyik tantermi csomag a nyelvi
szaktanteremben, a másik a faipari szaktanteremben került elhelyezésre. Ezen pályázathoz is
kötelezően

megvalósítandó

tevékenységek

(pl.

IKT-s

továbbképzés,

rendszergazda

szolgáltatás) és teljesítendő indikátorok (IKT eszközzel rendelkező termek tantermek aránya
40%, IKT eszközökkel tartott tanítási órák aránya 30%, mérés-értékelés aránya 30%,
bemutató órák tartása stb.) tartoznak. Ezen indikátorokat a 2011/2012. tanévtől kell teljesíteni.
Mindkét pályázat keretében számítástechnikai és az IKT-t szolgáló oktatástechnikai eszközök
kerültek intézményünkhöz, amelyek fogadása, beüzemelése, tárolása és működtetése az
eddigiekhez képest többletfeladatokat jelentett, illetve jelent a fenntartási időszakban is
iskolánk számára.

Iskolánk feladata, hogy a beszerzett számítástechnikai eszközöket a

projektek befejezését követően legalább öt éven keresztül (a pályázat fenntartási időszakának
végéig) használja az oktatás során. Az eszközök folyamatos üzemeltetését a pályázat
fenntartási ideje alatt biztosítani kell. A karbantartás, szerviz a jótállási időszak alatt
megoldott, a későbbiekben ezek költsége az iskolát terheli.
A Körmendi Kulturális Központ és Faludi Ferenc Könyvtár sikeresen pályázott a TÁMOP3.2.11/10/1 kódszámú a „Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős
tevékenységeinek támogatása című projektre. A pályázat címe: „Legyen élmény a tanulás –
partnerségben gyermekeink nem formális és informális tanulásáért”. A projekt a 2011/12-es
tanévben valósult meg, iskolánk, mint együttműködő partner kilenc körmendi és Körmend
vonzáskörzetébe tartozó intézménnyel közösen kapcsolódott be a programba. A pályázathoz
öt tanéven keresztül fenntartási kötelezettség kapcsolódik, melynek könyvtári foglalkozások
keretében teszünk eleget.
A 2012/13. tanévben szintén a könyvtár együttműködő partnerként valósult meg az "Így is
lehet tanulni - együttműködés gyermekeink kulturális tudásának erősítéséért" című, TÁMOP3.2.13-12/1-2012-0208. azonosító számú projekt, melynek keretében 6 témanap és egy
témahét lebonyolítására pályáztunk. A témanapok két fő programrészletet öleltek fel: egyrészt
a szakmacsoportok részére szervezett szakkiállítások, vásárok megtekintését, másrészt a sport
és egészséges életmód, a mozgáskultúra fejlesztését.
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3.15 A közösségi szolgálattal kapcsolatos tevékenységek
A 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről előírja a középiskolás diákoknak – az
érettségi vizsga előfeltételeként – az 50 órás közösségi szolgálatot. A közösségi szolgálat
szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek
között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak
pedagógiai feldolgozása.
Az érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi szolgálat végzésének igazolását először a
2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni. A sajátos
nevelési igényű tanulók esetében a szakértői bizottság ez irányú javaslata alapján a közösségi
szolgálat mellőzhető.
A tanulók egyéni vagy csoportos iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos tevékenységekben
vesznek részt. Saját élményeken keresztül szereznek új ismereteket, miközben a
tevékenységeken keresztül számos kompetenciájuk fejlődik. A végzett tevékenységek a helyi
közösség (iskola és környezete, lakóhely) javára is szolgálnak. Az iskolában meghonosodik az
élménypedagógia új kultúrája.
Iskolánkban ezt nem kényszerű kötelezettségként próbáljuk értelmezni, inkább egy
lehetőségként: a helyi társadalomban közösségépítésre; a szolidaritás, a segítőkészség iránti
érzékenyítés kialakítására; az egymás iránti felelősség erősítésére. A tevékenység akkor
szolgálja a fenti célokat, ha a diákok és a helyi közösség számára hasznos, jól szervezett,
biztonságos és minden szereplőnek a jól végzett munka örömét, az egészséges közösségben
nélkülözhetetlen bizalom erősítését jelenti. Diákjaink közösségi szolgálatának segítése
érdekében együttműködünk a Vasi Diák Közösségi Szolgálattal.
A közösségi szolgálat teljesítésével, dokumentálásával összefüggő feladatok megszervezése
az iskola feladata. A tanuló osztályfőnöke a tanuló előmenetelét rögzítő dokumentumokban az
iratkezelési szabályok megtartásával nyilvántartja és folyamatosan vezeti a közösségi
szolgálattal összefüggő egyéni vagy csoportos tevékenységet, amely alapján az Nkt.-ban az
érettségi bizonyítvány kiadásának feltételeként meghatározott ötven óra közösségi szolgálat
elvégzése igazolható legkésőbb a tanuló érettségi bizonyítványa kiadásának időpontjára.
A közösségi szolgálat keretei között folytatható tevékenységek


az egészségügyi,



a szociális és jótékonysági,



az oktatási,



a kulturális és közösségi,
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a környezet- és természetvédelemi,



a katasztrófavédelmi,



az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal foglalkozás,



az idős emberek támogatása.

Iskolánk a 9–11. évfolyamos tanulók számára lehetőség szerint három tanévre, arányosan
elosztva szervezi meg vagy biztosít időkeretet a legalább ötven órás közösségi szolgálat
teljesítésére, amelytől azonban indokolt esetben a szülő kérésére el lehet térni. A közösségi
szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése alkalmanként legkevesebb egy,
legfeljebb háromórás időkeretben végezhető. A közösségi szolgálat során a tanuló naplót
köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen
tevékenységet folytatott.
A közösségi szolgálat dokumentálásának kötelező elemei
 a tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a
közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét,
valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát,
 az osztálynaplóban és a törzslapon a kijelölt pedagógusnak dokumentálnia kell a
közösségi szolgálat teljesítését,
 az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről igazolást állít ki két példányban, amelyből
egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad,
 az iskola a közösségi szolgálattal kapcsolatos dokumentumok kezelését az iratkezelési
szabályzatában rögzíti,
 az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a
felek együttműködéséről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a
megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás
időtartamát, a mentor nevét és feladatkörét.
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3.16 A nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke
Iskolánk a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletben előírtak szerint, az alábbiakban részletezett
eszközökkel és felszerelésekkel rendelkezik.
1. Oktatási helyiségek
Megnevezés

Mennyiség

tanterem

19

Jellemzők
tanügyi és technológia épületben (korszerű
világítással, korszerű berendezéssel).
19 tanulói munkahely
21 PC, 22 LCD monitor, interaktív tábla,

taniroda – szertárral

1

mennyezetre rögzített projektor, 2 ACCES Point
(WIFI), tintasugaras nyomtató (A1), lézer
nyomtató (A4), multifunkciós másológép (A3),
írásvetítő, „filces” falitábla
mintabolti felszereléssel és 3 pénztárgéppel, 1
laptop, mobil projektor állvánnyal, írásvetítő, PC

kereskedelmi
szaktanterem -

1

LCD monitorral és vonalkódolvasóval,
nyomtatóval, 1 ACCES Point (WIFI), „filces”

mintabolt

falitábla, vetítővászon
18 férőhely bemutatóeszközökkel, kisgépekkel
faipari szaktanterem –
szertárral

1

1 laptop, mobil projektor állvánnyal, írásvetítő,
1 ACCES Point (WIFI), „filces” falitábla,
vetítővászon
80 férőhely, telepített multimédiás eszközökkel

multimédiás
szaktanterem

1

(DVD,Videó, hangrendszer), mennyezetre
rögzített projektorral, 2 ACCES Point (WIFI),
„filces” falitábla, nagyméretű vetítővászon
1 PC LCD monitorral, hangrendszer, interaktív

Multimédia 1 (E46)

1

tábla, oldalfalra rögzített projektor, „filces”
falitábla,UTP hálózati csatlakozás
1 PC LCD monitorral, hangrendszer, interaktív

Multimédia 2 (E45)

1

tábla, oldalfalra rögzített projektor, „filces”
falitábla
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Megnevezés

Mennyiség

Multimédia 3 (T25)

1

Jellemzők
1 PC LCD monitorral, interaktív tábla, oldalfalra
rögzített projektor
CNC esztergagép és 21 db hálózatba kapcsolt PC,
19”-os LCD monitorral, UTP hálózat, írásvetítő, ,

Automatizálás (CNC)
kabinet szertárral

1

interaktív tábla, rögzített projektor, lézer nyomtató
(A4), színes lézer nyomtató (A4), tintasugaras
nyomtató (A3), rack-szekrény UTP hálózati
eszközökkel

anyagvizsgáló labor

1

12 munkahely, 1 PC CRT monitorral, anyagvizsgáló eszközök és műszerek, „filces” falitábla
Degem hidraulika –elektrohidraulika

pneumatika hidraulika kabinet

oktatórendszer, Mecman pneumatika
1

oktatórendszer, 2 PC CRT monitorral és hálózati
kapcsolattal, interaktív tábla, mennyezetre
rögzített projektor, UTP hálózati csatlakozás
16 munkahely (8x2 fő) villamos eszközei,

villamos mérőterem

1

mérőműszerek, 1 PC LCD monitorral, „filces”
falitábla

nyelvi szaktanterem

1

15 férőhellyel, 1 PC LCD monitorra, mennyezetre
szerelt projektorral, „filces” tábla, vetítővászon
25 PC 1 LCD és 24 CRT monitorral, UTP hálózat,

informatika 1

1

„filces” falitábla, rack-szekrény UTP hálózati
eszközökkel
27 PC LCD monitorral, UTP hálózat, „filces”

informatika 2

1

falitábla, mennyezetre rögzített projektor,
interaktív tábla, írásvetítő, „zsúrkocsi”,
lézernyomtató (A4)

műszaki szaktanterem
szertárral
fizika előadó
szertárral
kémiai előadó

1

1
1

1 PC LCD monitorral, vetítővászon, mennyezetre
rögzített projektor, makettek, bemutató eszközök
TV DVD, videó, vetítővászon
kísérleti és bemutató eszközök
részleges laborfelszereléssel
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2. Oktatási tevékenységet kiszolgáló egyéb helyiségek
Megnevezés

Mennyiség

Jellemzők

szaktárgyi szertár

2

közismereti, kémiai

tornaterem 2 db
öltözővel, szertárral
szerver terem

1

1

200 m2
3 m2 szerver CRT monitorral, szünetmentes táp,
UTP hálózat, műholdas szerver CRT monitorral
6700 kötet olvasópolcos rendszerben tárolva,

könyvtár

1

multimédiás szekrény, olvasó asztalok székekkel,
1 db PC LCD monitorral

orvosi szoba, váró-

1

az ÁNTSZ álat előírt kialakítással, felszereléssel

szülői fogadó

1

tárgyalóasztallal, székekkel

közösségi szoba

1

társalgó asztalokkal, székekkel

stúdió

1

iskolarádió felszereléssel

irattár

1

magas polcos és szekrényes rendszerű

kondicionáló terem

1

40 m2 erőfejlesztő eszközökkel tükör oldalfalakkal

Mennyiség

Jellemzők

teremmel, öltözővel

3. Tanműhelyek
Megnevezés

150 m2 5 db esztergagéppel, 1 db marógéppel, 2

forgácsoló tanműhely
lakatos sarokkal,

1

öltözővel

db fúrógéppel, 2 db köszörűgéppel, 1 db
fűrészgéppel, 1 db gyalugéppel, 8 satupad
kéziszerszámokkal felszerelve
480 m2 diagnosztikai eszközökkel, emelőgéppel,

központi szerelő

oktatófalakkal, metszetekkel, szerelési

tanműhely
tárolószinnel,

egységekkel, személygépkocsikkal, szerszám1

gépekkel, szereléshez szükséges szerszámokkal,

raktárral, öltözővel,

oktatósarokkal, 1 db PC CRT monitorral, 3 db

kazánházzal

laptop gépjármű-diagnosztikai szoftverekkel,
mobil projektor állvánnyal, vetítővászon

hegesztő tanműhely és

1

62 m2 5-5 gáz és villamos ívhegesztő munkahely
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Megnevezés

Mennyiség

gáztároló

Jellemzők
szabvány szerinti felszereléssel a MHT által
alapfokú eljárásokra minősítve
50 m2 2 tűzi munkahely a szükséges

kovács tanműhely

1

kéziszerszámokkal és üllővel, 1 db AJAX
villamos kalapács
100 m2 8 db gyalupaddal, gyalupaddal

asztalos tanműhely

1

szalagfűrésszel, kézi szerszámokkal és
kisgépekkel felszerelve

kárpitos tanműhely

1

120m2 pneumatikus szerszámokkal, 6 db
munkapaddal, varró részleggel, kéziszerszámokkal
150 m2 24 db munkahellyel, kéziszerszámokkal, 2

szerkezetlakatos
tanműhely raktárral

db oszlopos fúrógéppel, lemezhajlítóval,
1

egyengetőlappal, villamos ívhegesztőgéppel, kézi
darabolóval, esztergagéppel, gépi fűrésszel,
csiszológéppel
170m2 diagnosztikai mérő- és ellenőrző

járműdiagnosztika
tanműhely öltözővel,

1

tanári helyiséggel

műszerekkel, gépekkel, modellekkel,
szerelőszerszámokkal, 3 db laptop
gépjárműdiagnosztikai szoftverekkel
250 m2 tematikus gépegységekkel, szerelő
modellekkel, tanári szobával, raktárral,

munkagép tanműhely

1

szereléshez szükséges szerszámokkal és
berendezésekkel, ívhegesztőgéppel, fúrógéppel, 2
db csiszológéppel
400 m2 funkcionális szervízüzemi egységekkel, a

gépjavításgépüzemelés
tanműhely

1

48 ha-os termőterület műveléséhez szükséges
gépparkkal, vontatóvezetői rutinpályával,
öltözővel, oktatóhelyiséggel
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4. Sportudvar
Megnevezés

Mennyiség

kézilabda pálya

1

aszfaltos, hálóval védett

kosárlabda pálya

1

aszfaltos

röplabda pálya

1

salakos

futópálya

1

salakos ( 200 m )

1

salakos ( homok ill. szivacs )

súlylökő pálya

1

beton dobókör, salakos

teniszpálya

1

salakos, magas kerítéssel

füves zöldterület

300 m2

távol- és magasugró
gödör

Jellemzők

telepíthető játékokkal

5. Tanügyi helyiségek
Megnevezés

Mennyiség

Jellemzők
társalgó- és tárgyaló asztalokkal,

igazgatói iroda

35 m2

páncélszekrénnyel, telekommunikációs
eszközökkel, 1 db laptop, UTP hálózat
telekommunikációs eszközökkel, fénymásolóval,

titkárság

20 m2

lézernyomtatóval (A4), mátrix nyomtatóval,
multifunkcionális másológép (A3), titkársági
pulttal, 1 db PC, UTP hálózat, LCD monitor
Tárgyaló asztal 10 székkel, 4 munkahely

helyettesi iroda

30 m2

polcrendszerrel, telekommunikációs eszközök, 1
PC LCD monitorral, 3 db laptop, lézer nyomtató
(A4), UTP hálózat
faliszekrényekkel, 32 asztali férőhellyel, 1 db PC

nevelőtestületi szoba

60 m2

LCD monitorral, 2db laptop, UTP hálózati
csatlakozás, televízió, rádió
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6. Ügyviteli helyiségek
Megnevezés
gazdasági vezetői
iroda

Mennyiség

Jellemzők
bútorzattal, telekommunikációs eszközökkel,

12 m2

tárgyalóasztallal irattartó szekrényekkel, 1 db PC
LCD monitorral, nyomtatóval, UTP hálózat
telekommunikációs eszközök, mátrix nyomtató

pénztár

12 m2

(A3), páncélszekrény,1 db PC CRT monitorral,
UTP hálózat
telekommunikációs eszközök, lézer nyomtató,

könyvelés

18 m2

mátrix nyomtató (A3), irattartó
faliszekrényekkel,1 db PC LCD monitorral, UTP
hálózat

7. Egyéb kiszolgáló helyiségek
Megnevezés

Mennyiség

porta

5 m2

aula (zsibongó)

2 x 100 m2

személyzeti öltöző

2

foglalkozási helyenként

4

nemenként és foglalkozási helyenként

személyzeti WC

6

épületenként, ill. műhelyenként

tanulói WC

8

hideg-meleg vizes
mosdó zuhanyzó

mozgáskorlátozott
WC

Jellemzők
kapcsoló automatákkal felszerelve
iskola fsz.-i és emeleti részén

épületenként, ill. szintenként és nemenként
elválasztva

2

személyemelő

1

raktár

30 m2

anyagtárolók

4 x 50 m2

mozgáskorlátozottak részére
iskolaudvari épületben
udvari melléképületekben, technológia
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IV. MELLÉKLETEK
1. melléklet: Közismereti képzések helyi tantervei
2. melléklet: Szakmai program
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