ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
KESZTHELYI ASBÓTH SÁNDOR
SZAKGIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA
ÉS KOLLÉGIUMA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

„Az iskola arra való:

hogy az ember megtanuljon tanulni,
hogy felébredjen a tudás vágya,
megismerje a jól végzett munka örömét
megízlelje az alkotás izgalmát,
megtanulja szeretni, amit csinál, és
megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog”
(Szent-Györgyi Albert)

Keszthely, 2016. november 18.

Csótár András
igazgató

TARTALOM
1. BEVEZETÉS................................................................................................................................................ 3
2. NEVELÉSI PROGRAM.............................................................................................................................. 12
3. AZ ISKOLA HELYI TANTERVE................................................................................................................. 43
A PEDAGÓGIAI PROGRAM MELLÉKLETEINEK ÉS FÜGGELÉKEINEK RENDJE..................................73
4. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK....................................................................................................................... 74

2 / 95

1. BEVEZETÉS

1.1. Az intézmény neve, címe
Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Keszthelyi Asbóth Sándor Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és
Kollégiuma
8360 Keszthely, Gagarin u. 2-4.
Telefon:

iskola: 83/311-596, 510-607
kollégium: 83/312-026

Telefax:

83/312-084

E-mail:

suli@asboth.sulinet.hu

Internet:

www.asbothkeszthely.hu

1.2. A intézmény további telephelyei:
Faipari tanműhely
8360 Keszthely, Csárda u. 17.

Kishajóépítő és építőipari tanműhely
8360 Keszthely, Csárda u. 13.

Alaptevékenysége:
a) Nappali rendszerű szakgimnáziumi és szakközépiskolai oktatás
b) Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti és gyakorlati oktatás a szakképzési
évfolyamokon
c) Felnőttoktatás nappali és esti tagozaton
d) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű oktatása, akik
•

a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdenek
(dyslexia, dysgraphia, dyscalculia)

•

a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdenek

h) Diáksport tevékenység
i) Kollégiumi szálláshelynyújtás
j)

Szakképzési hídprogram
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− Szakgimnázium 9-12. évfolyam + szakképző évfolyam
− Érettségi utáni szakképzés 13-14. évfolyam

Évfolyamok száma:

− Szakközépiskola 9-11. évfolyam + érettségire felkészítő nappali és esti
tagozat 12-13.
− Szakközépiskola esti tagozat (10-12. évfolyam) kimenő rendszerben

Az intézménybe

Szakgimnázium

600 fő

felvehető maximális

Szakközépiskola:

600 fő

gyermek-, tanulólétszám:

A nappali tagozatos képzésre
felvehető maximális létszám:

1200 fő

– Iskolai szakmai gyakorlat:
–
– Esti tagozat:
–
– Kollégium

550 fő
300 fő
46 fő

A szakgimnáziumi ágazatok, az érettségivel megszerezhető szakképesítések és a választható szakirányú
érettségire épülő szakképesítések:
szakmacsoport

ágazat

kimenet/érettségivel
52 720 01
Általános ápolási és egészségügyi
asszisztens

érettségi után

I.

Egészségügy

III.

Szociális

XI.

Villamosipar
és elektronika

XIII.

Informatika

52 481 02
Irodai informatikus

19 Egyéb
.
szolgáltatások

XXX.

Szépészet

52 815 03
Férfi fodrász-borbély
52 815 04
Szépségtanácsadó

54 725 03
Fizioterápiás asszisztens
54 726 04
Gyógymasszőr
54 762 03
Szociális szakgondozó
54 522 01
Erősáramú elektrotechnikus
54 213 05
Szoftverfejlesztő
54 481 06
Informatikai
rendszerüzemeltető
54 815 01
Fodrász
54 815 02
Kozmetikus

Rendészet,
22
honvédelem és
.
közszolgálat

XXXVI
II.

Rendészet és
közszolgálat

52 345 04
Közszolgálati ügykezelő

54 345 01
Közszolgálati ügyintéző

1.

2.
6.
7.

Egészségügy
Szociális
szolgáltatások
Elektrotechnikaelektronika
Informatika

34 762 01
Szociális gondozó és ápoló
51 523 01
PLC programozó
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Kimenő rendszerben a régi típusú szakközépiskolai osztályokben a 2018/2019 tanévig az alábbi képzéseket
indítottuk:
szakmacsoport

ágazat

szakmai érettségivel betölthető munkakörök

Egészségügy

I.

Egészségügy

5522/4

kisegítő ápoló

Szociális szolgáltatások

III.

Szociális

3511/17

szociális
munkatárs

Oktatás

XXXVII.

Sport

3410/7

sporttanfolyam szervező

Elektrotechnikaelektronika

XI.

Villamosipar
elektronika

8212/1

elektrotechnikai
összeszerelője

Informatika

XIII.

Informatika

3142/9

számítógépes rendszerkarbantartó

Közszolgálat

XXXVIII

Rendészet

5259

Egyéb személy- és vagyonvédelmi
foglalkozású (személy és vagyonőr,
segédfelügyelő)

Egyéb szolgáltatások

XXX.

Szépészet

5213/2

műkörömépítő

5219/7

szoláriumkezelő

és

Képezhető szakmák OKJ száma, megnevezése
150/2012.(VII.6.) Kormányrendelettel kiadott OKJ szerint
34

543

02

Asztalos

34

582

01

Ács

34

582

02

Bádogos

34

582

13

Burkoló

34

582

03

Épület- és szerkezetlakatos

34

582

04

Festő, mázoló, tapétázó

34

521

06

Hegesztő

34

525

03

Járműfényező

34

525

06

Karosszérialakatos

34

543

05

Kishajóépítő, -karbantartó

34

582

08

Kőműves és hidegburkoló

34

582

14

Kőműves

34

525

07

Motorkerékpár-szerelő

34

542

06

Női szabó

34

861

01

Rendészeti őr

34

762

01

Szociális gondozó és ápoló

34

522

04

Villanyszerelő

54

720

01

Egészségügyi asszisztens (kimenő rendszerben)

54

522

01

Erősáramú elektrotechnikus

54

725

03

Fizioterápiás asszisztens

54

815

01

Fodrász

52

815

01

Gyakorló fodrász (kimenő rendszerben)

52

815

02

Gyakorló kozmetikus (kimenő rendszerben)

54

726

01

54

726

04

Gyógy- és sportmasszőr (kimenő rendszerben)
Gyógymasszőr
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és

mentálhigiénés

berendezés

54

481

04

Informatikai rendszergazda (kimenő rendszerben)

54

481

06

Informatikai rendszerüzemeltető

54

815

02

Kozmetikus

54

345

01

Közszolgálati ügyintéző

54

481

05

Műszaki informatikus

54

762

03

Szociális szakgondozó

54

213

05

Szoftverfejlesztő

55

815

01

Fodrász (kimenő rendszerben)

55

815

02

Kozmetikus (kimenő rendszerben

Lehetséges további képzések:
52 761 01

Családsegítő asszisztens

31 761 01

Gyermek és ifjúsági felügyelő

54 761 02

Kisgyermekgondozó-, nevelő

34 582 15

Tetőfedő

kimenő rendszerben a 2016/2017. tanévben
54 522 01 1000 00 00 Erősáramú elektrotechnikus
54 481 03 0010 54 07 Webmester
Az nevelés-oktatás személyi feltételei:
Az iskola összes dolgozója:
Ebből:

101 fő

pedagógus

77 fő

egyéb dolgozó (gazdasági, technikai)

24 fő

A nevelés-oktatás tárgyi feltételei:
Rendelkezésre álló tantermek száma:
−
−

Normál méretű tanterem:
Csoportbontásra alkalmas tanterem:
Ebből kollégiumban lévő tanterem:

17 db
20 db
14 db

A sporttevékenységek színterei:
350 m2 tornaterem
kondicionáló terem
edzőterem önvédelmi és küzdő sportok számára
800 m2 műfüves pálya
800 m2 kézilabda pálya
300 m2 streetball pálya
Könyvtár: több mint 27 ezer kötetes (Harminc tanuló fér el itt, így könyvtári órákat is tarthatunk.)
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Szaktantermek:
Számítástechnikai: 5 db számítógépes terem rendszerbe kötve, kivetítővel és Internet vonallal ellátva, összesen
96 db számítógéppel.
Villamos mérőterem: A villanyszerelő és erősáramú elektrotechnikus tanulók mérési feladatainak elvégzéséhez
(12 tanuló egyidejű foglalkoztatását teszi lehetővé).
Mechanikai mérőterem: A fémipari szakmák mérési feladataihoz (16 férőhelyes).
Elektronikai mérőterem: 12 tanuló egyidejű mérését teszi lehetővé
Kozmetikai szaktanterem: 30 férőhelyes
Fodrász szaktanterem: 30 férőhelyes
Egészségügyi demonstrációs terem: 16 fő számára
Gyógymasszőr szaktanterem: 26 fő számára

Iskolai tanműhelyek:
–

Villamosipari: 12 férőhellyel.

–

Fémipari: 12 munkahellyel.

–

Kőműves, burkoló és festő: mindhárom szakmában 12-12 férőhely

–

Kishajóépítő- és karbantartó :12 fő befogadására alkalmas

–

Asztalos: 12 fő befogadására alkalmas

–

Fodrász tanműhely: 16 tanuló szakmai gyakorlati képzésére és vizsgáztatására alkalmas

–

Kozmetikus tanműhely: 20 tanuló szakmai gyakorlati képzésére és vizsgáztatására alkalmas

–

Motorkerékpár-szerelő tanműhely:12 fő tanműhelyi gyakorlati képzését és vizsgáztatását teszi lehetővé

–

Hegesztő tanműhely:12 fő tanműhelyi gyakorlatának biztosítására és a vizsgáztatás lebonyolítására

A kollégium tárgyi feltételei:
−

Jelenleg 46 leány tanuló elhelyezésére van lehetőség. A kollégiumi tanulók rendszeresen
használják az iskola egyéb helyiségeit is (számítógéptermeket, tornatermet, kondicionálótermet).

−

A szobák tágas, világos helyiségek. Berendezésük tanulónként: 1 szekrény, 1 éjjeliszekrény, 1 ágy,
1 polc, valamint 1 közös nagy asztal székekkel. A szociális blokk a folyosókról nyíló közös
helyiségekben emeletenként: 4 db zuhanyozó, 7 db mosdó, 3 db WC.

−

Lakó- és dolgozóhelyiségek:
- 7 db 6 ágyas lakószoba (42 fő részére)
- 1 db 4 ágyas lakószoba (4 fő részére)
- 4 db tanulószoba

−

Az intézmény könyvtára olvasóval, amely a kollégium részére társalgóként is szolgál.
- 2 db 3 ágyas elkülönítő (esetenként vendégszobák)
- 1 db szolgálati férőhely (éjszakás nevelőnek, bentlakásra)

Az intézmény rövid bemutatása
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A keszthelyi ipari szakmunkásképzés (iparos tanoncoktatás) centenáriumát 1984-ben ünnepeltük. Tehát
városunkban az iparos oktatás 1884 őszén kezdődött, amikor több mint 100 tanonc iratkozott be az iskolába. A
társadalmi körülmények változása, fejlődése magával hozta az iparos képzés fontosságának hangsúlyozását. 1924ben már lányok is tanulhattak szakmát az iskolában. A háború (1945) után többnyire a kisipar igényelte a
tanoncokat. A 60-as években a minőségi és mennyiségi fejlődés követelményeinek már alig tudott megfelelni az
iskola. Általános iskolai tanárok tanították délutáni órákban a közismeretet (az általános iskola épületében),
szakmai irányítás szempontjából pedig a veszprémi 306-os számú intézethez tartozott az iskola, mint kihelyezett
tagozat. Továbblépni csak az intézmény önállóvá válásával lehetett. Új 6 tantermes iskola építéséről határoztak az
illetékesek. Az iskola 1968. szeptember 1-jétől, az 1968/69-es tanévtől megkezdte önálló nevelő-oktató munkáját.
Neve az 1991/92-es tanévig: 308. Sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet volt. 1991-ben indítottuk iskolánkban a
szakközépiskolai képzést – ruhakészítő és épületvillamossági technikus szakmában –, amely egyúttal
névváltoztatást is jelentett. Az iskola neve 1991-től Műszaki Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet volt.
Az iskola épülete 1988-ban nyerte el végső formáját. A 28 tanteremben és 9 tanműhelyben tanévenként mintegy
700 nappali és 130 esti tagozatos tanulót oktattunk. 1997/1998-ban készült a Pedagógiai Programunk. A
megnövekedett tanulólétszám miatt szükségessé vált a tantermek számának bővítése, ezért a kollégium bal
szárnyának II. emeletén 5 kisebb és 1 nagyobb tantermet alakítottunk ki a hálótermekből és a tanulószobákból. A
26 nappali tagozatos és 3 esti és levelező tagozatos osztályunk rendkívüli szűkösen fért el az iskola épületében,
ezért 2004 szeptemberétől növeltük tantermeink számát.
2001. július 1-jén vettük fel az Asbóth Sándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium nevet, és látjuk el az
összetett szakfeladatot (szakközépiskolai, szakiskolai képzés és kollégiumi nevelés). A kollégium 1948-tól
működött állami tulajdonban Középiskolai Diákotthonként. 1961-ben kapta a Vajda János Gimnázium és
Mezőgazdasági Szakközépiskola Leánykollégiuma nevet.1971-1975-ig a Kossuth utcai 103 alatti épületben
működött. A szerkezet állagának jelentős mértékű romlása miatt a feladat ellátására alkalmatlanná vált. Ekkor
készült el a Gagarin utcai 4. alatti épület, amely akkor korszerűnek volt mondható, 4-6 fős szobákkal, társalgóval,
étteremmel rendelkezett. 1975-től Keszthely város önálló középiskolai kollégiumaként működött. Ekkortól
pénzügyileg az Ipari Szakmunkásképző Intézet Gazdasági Hivatalához tartozott, 1993-tól azonban pedagógiai
irányítását is iskolánk végzi. A kollégium 148 tanuló ellátásáról gondoskodott. Az azóta eltelt közel 40 évben a
kollégium épülete számos állagmegóvó, korszerűsítő átalakításon esett át. A munkálatokban az iskola tanulói
jelentős szerepet vállaltak. Az átszervezések miatt újabb tantermek kialakítása vált szükségessé az épületben. A
hálótermek csökkenése miatt a kollégium napjainkban 46 leány tanulónak ad otthont.
A háromemeletes iskolaépület és a kétemeletes kollégium (a konyhával és ebédlővel) 6747 m 2-nyi telekkel,
sportpályával és szép zöld felülettel körülvett, hangulatos környezetben található.
A Zala Megyei Közgyűlés 27/2005. (III. 10.) KH számú határozatával 2005. július 1-jei hatállyal az Asbóth
Sándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumhoz csatolt két tagintézményt: a Béri Balogh Ádám Gimnázium,
Szakközépiskola és Szakiskolát és a Nagyváthy János Szakközépiskola és Kollégiumot. Ezzel intézményünk tagja
lett az Észak-zalai Térségi Integrált Szakképző Központnak (TISZK).
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A Nagyváthy János Tagintézmény 1945. október 1-jén kezdte működését Mezőgazdasági Közép-iskola néven az
Akadémia két tantermében. A következő tanévtől a Festetics-kastélyban, az 1949/50-es tanév folyamán a mai
Csány László Általános Iskola épületében, 1950-től újra az Akadémián, majd 1954-től a karmelita rendház
épületében kapott helyet. Az évek során többször változott hivatalos elnevezése: 1949/50-ben Mezőgazdasági
Gimnázium lett, 1950-től Mezőgazdasági Technikum, 1968-tól Mezőgazdasági Szakközépiskola, 1979-től
Növényvédelmi Szakközépiskola, 1993-tól Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakközépiskola (egészségügyi
szakképzés 1989-től történik). Nagyváthy Jánosnak – a 18-19. század fordulóján élő híres agrárszakember, szakíró
– nevét 1955. február 1-jétől viseli. Az iskola fenntartói – a politikai, közigazgatási mozgásokat követve –
változtak az évtizedek során (mezőgazdasági, művelődésügyi minisztérium, megye, város). Tanulói, hallgatói
főként Zala, Veszprém, Somogy megyéből verbuválódtak. 2000-ig nappali tagozaton 3350-en, levelező tagozaton
1432-en végeztek, szakmunkásvizsgát tett 276 fő. A 2007/08-as tanévtől sportiskolai osztály indult a
tagintézményben. Az itt végzettek jelen voltak és vannak a társadalom legkülönbözőbb posztjain: miniszter,
egyetemi, középiskolai, általános iskolai tanár; intézményi és vállalati vezető, orvos, vállalkozó, középszintű
vezető stb. Az iskola önállósága 2005. június 30-i hatállyal, jogutódlással megszűnt. A Nagyváthy János
Tagintézmény feladatait jogutódként az Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium látta el. A
2012/13 tanévtől a Nagyváthy János iskola tagintézményi státusa megszűnt, a fenntartó döntése alapján teljes
mértékben integrálódott az anyaiskolába.
A Béri Balogh Ádám tagintézményt Zalaszentgrót városa ugyanettől a tanévtől átvette a megyei fenntartótól.
Iskolánk 2008-ban elnyerte az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól a Közoktatás Minőségéért Díj ezüst
fokozatát, 2014 márciusában pedig kiérdemelte az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. XXI. századi
közoktatás TÁMOP 3.1.1-11/1-2012-0001 kiemelt projekt II. szakaszában a referenciaintézmény címet.
2015. július 1-től megalakultak a szakképzési centrumok, amelyek a szakképző intézményeket integrálták azzal a
céllal, hogy a nemzetgazdaság számára hatékonyabban, és területenként gazdaságosabban képezzék a jövő
szakembereit. Intézményünk új fenntartót és új nevet kapott: 2016. szeptember 1-ig Zalaegerszegi Szakképzési
Centrum Asbóth Sándor Szakképző Iskolája és Kollégiuma néven működtünk.
A középiskolai oktatás 2016 szeptemberétől új alapokra helyeződött. Az érettségire felkészítő osztályok
szakgimnáziumi, míg a korábbi szakképző osztályok szakközépiskolai osztályként működnek tovább. A
szakgimnáziumi modell a 4+1 éves képzésre épít, tehát a diákok az érettségi után 1 év alatt szerezhetnek
szakképesítést. A szakközépiskola 3 tanévét követően a tanulóknak további 2 éves képzés után van lehetőségük
érettségi vizsgát tenni. Ezzel az intézkedéssel az iskola neve is megváltozott, Zalaegerszegi Szakképzési Centrum
Keszthelyi Asbóth Sándor Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma nevet kaptuk, és ekként működünk
ma is.

1.1.

Az iskola küldetésnyilatkozata

Iskolánk a gazdasági régiónk nagy hagyományokkal rendelkező szakképző intézménye.
Nevelő-oktató munkánkban a gyermekközpontú működést megvalósító, szeretetteljes, családias légkörben kívánunk
megfelelni a fenntartó, a szülők, a gyermekek és önmagunk elvárásainak.
Törekszünk az emberi értékek átadására. Fontosnak tartjuk a pedagógusok példaadását.
Valljuk, hogy a gyermek érdeklődő, befogadni akaró, az önmegvalósítás szándékával rendelkező személyiség, akit az
igényes, határozott követelmények támasztásával önállóságra, kezdeményezőkészségre, kreativitásra, az élethosszig
tartó tanulásra készítünk fel.
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Célunk, hogy növendékeink felismerjék a bennük rejlő képességeket, és azt a megalapozott szakmaválasztás után
továbbfejlesszék az általános és a szakmai képzés keretében, legyenek büszkék szakmájukra, a munka szeretete része
legyen egyéni boldogulásuknak.
Célunk a korszerű szakképzés megvalósítása, a szakmai igényességre, nyitottságra való nevelés, a folyamatos
továbbképzés belső igényének kialakítása. A munkaerő-piaci igényeknek megfelelő szakképzési szerkezetet
működtetünk, a duális szakképzés megvalósításában együttműködünk a gazdálkodó szervezetekkel
Fontosnak tartjuk önmagunkkal és tanulóinkkal szemben a tudatosságra, következetességre, önfegyelemre, toleranciára,
kitartásra való törekvést.
Munkánkat szolgáltatásnak tekintjük, folyamatosan képezzük magunkat, nyitottak vagyunk az új értékekre.
Referenciaintézményként a megszerzett tudást és tapasztalatainkat igyekszünk hasznosítani és továbbadni más
intézmények számára is.
További célunk, hogy iskolánk az ismeretek átadásának és az emberi kapcsolatok sokféleségének olyan színtere legyen,
melyet a tanítványok és a pedagógusok közösen alakítanak és formálnak a számukra legtöbbet adóvá. Végzett diákjaink
meglévő értékeiknek biztos tudatában képesek legyenek saját sorsuk legkedvezőbb alakítására.
El kívánjuk érni, hogy tanulóink ismerjék meg szűkebb és tágabb környezetük értékeit, a társadalmi szokásokat,
viselkedési normákat; legyen igényük az egészségmegőrző életvitelre.
Az intézmény minőségirányítási rendszerének működtetésével biztosítjuk, hogy a jövőben az iskola minden területén
lehetőség nyíljon a folyamatos fejlesztésre és belső szükségletté váljon a minőségi munkavégzés.
Az iskola elképzeléseinek megvalósításához rendelkezésre áll a felkészült, képzett nevelőtestület, a jól felszerelt iskola
és tanműhely, valamint az oktatás területén működő támogató partnereink.

1.2.

Az iskola jövőképe

Célunk, hogy a régió munkaerő-piaci igényeit kielégítő széles szakmai alapozású, gyakorlat-centrikus, a vállalkozói
szemlélet alapjain nyugvó oktatás keretében szerezzék meg tanulóink a társadalom által elvárt, differenciált szakmai
végzettségeket, s készüljenek fel a munkaerő-piaci mobilitásra. A duális szakképzés teljeskörű megvalósítása érdekében
szoros együttműködést alakítunk ki minden érintett gazdasági szereplővel, szakképzési irányító szervezettel.
A jövőben integrálni kívánjuk a felnőttoktatási formákat az iskola képzési struktúrájába: a továbbképzések, átképzések,
valamint további szakmai képzettségek megszerzéséhez szükséges feltételrendszer kialakításával.
El kívánjuk érni, hogy az oktatás folyamatában a diákok szerezzenek a munkába állást segítő, problémakezelő
ismereteket, szóbeli, írásbeli, informatikai kommunikációs készségük fejlődjön, segítve a további ismeretszerzést, a
társadalmi kapcsolatok alakítását. Képesek legyenek az önálló eligazodásra, rendelkezzenek jogi, pénzügyi, munkaügyi
ismeretekkel.
Az iskolai partnerkapcsolatok erősítésével, a technikai háttér jobb kihasználásával, a szülők intenzívebb bevonásával
eredményesebbé kívánjuk tenni oktató-nevelő munkánkat. Célunk a különböző cégekkel meglévő iskolai kapcsolatok
fejlesztésével, az iskolai termelőtevékenység minőségének javításával és a pályázatokon történő eredményes
részvétellel az iskola hatékonyságának növelése.
Célunk és feladatunk a kollégium neveléssel, hogy a tudáshoz jutás esélyét, ill. a szabad iskolaválasztás lehetőségét
megteremtse azoknak a többnyire kistelepüléseken élő gyermekek számára, akiknek a bejárható környezetében a
választott képzést nyújtó iskola nem működik, valamint akiknek továbbtanulásához a szülői háttér nem biztosított.
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Ezen feladat teljesítésével a kollégium jelentősen hozzájárul a különböző élethelyzetből induló gyerekek esélyeinek
közelítéséhez, a születéssel adott környezeti különbségek enyhítéséhez, a tehetségek elkallódásának
megakadályozásához, a kultúra és a tudomány bázisának szélesítéséhez, a hátránnyal érkezők felzárkóztatásához, a
lemaradók számának csökkentéséhez, a tanulók képességeinek megfelelő iskolatípus megtalálásához.
Mindezeken keresztül – a versenyképesség és a szocializáció fejlesztésével – a kollégium elősegíti a társadalom
mobilitásának fennmaradását, akadályozza egy végleges kettészakadás kialakulását.

Ezen felül külön figyelmet érdemel egy igen nagy lehetőség: a kollégium jól működő demokratikus közösségei révén a
társadalom demokratikus fejlődésének fontos utánpótlás bázisa lehet.
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"Azért lettem pedagógus, hogy a természetnek nyers
gyémántját szép vigyázattal csiszoljam kristállyá"
(Németh László)

2. NEVELÉSI PROGRAM
2.1.

Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai
− Alapelveink meghatározásában a hagyományok, az embereszményről körvonalazható kép, a nevelési és
működési elképzelések, valamint az előzetes felmérési eredmények irányítanak.
− Nem tekintjük magunkat elit iskolának, de felvesszük a versenyt a hasonló típusú intézményekkel.
− Nem kötjük magunkat egyetlen társadalmi, filozófiai irányzathoz sem, vallási és világnézeti kérdésekben
semlegesek vagyunk, és biztosítjuk tanulóink számára a sokszínű tájékozódás lehetőségét, a különböző
gondolati rendszerek megismerését.
− Szilárd értékrendet, az életkori sajátosságokhoz szabott, konkrét társadalmi kapaszkodókat nyújtunk
diákjainknak.
− Nem kapcsolódunk egyetlen ismert pedagógiai iskolához, programhoz sem, de nyitottak vagyunk az új
pedagógiai módszerekre.
− Csak közösen vállalható célokat állítunk a nevelőtestület elé, és a csapatmunkára építünk.
− Gyermekközpontúságot, de teljesítményre ösztönző tanítást hirdetünk.
− A tanulói befogadásra építő, de a közösségi normákon belül széles cselekvési teret hagyó oktatást-nevelést
valósítunk meg.
− A 2013/14 tanévtől a kerettantervek alapján végezzük a munkát, a rendelkezésre álló 10% szabad órakeretben
az intézmény és a tanulóközösség adottságainak megfelelően dolgozzuk ki a helyi tanterveket. A helyi tanterv
meghatározásánál a kimenő képzések esetében részben a meglévő kínálatból választunk, részben önállóan
dolgozzuk ki.

2.1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei
•

Személyiségközpontú fejlesztés: A tanulók megismerésén alapuló pedagógiai fejlesztés, amely igazodik a
tanulók egyéni fejlődési üteméhez. Fontos alapelv a gyengébbek felzárkóztatása és a tehetségesek képességeinek
kibontakoztatása. Az ismeretközlés mellett fontosnak tartjuk a kompetenciák fejlesztését. A teljes személyiség
fejlesztése magába foglalja az ismeretek elmélyítését, az érzelmi nevelést, a testi fejlesztést, a művészeti nevelést
és a társas kapcsolatokra épülő személyiségfejlesztést.

•

Tanulóközpontúság: Az iskola fontos feladatának tekinti a személyiségfejlesztést, tiszteletben tartja a diákok
jogait, igyekszik bevonni őket az iskola életébe, számít véleményükre, ötleteikre, aktivitásukra, és mind az
elméleti, mind a gyakorlati munkában magas szintű teljesítményt vár el a diákjaitól.

•

Egyéni tanulási utak biztosítása: A tanulók megismerésén és egyéni fejlesztésén alapuló pedagógia célja, hogy
minden tanuló találja meg a helyét az iskola oktatási rendszerében. Rugalmas oktatás-szervezési eljárásokkal
támogatjuk a tanulók egyéni fejlődési ütemének érvényesülését.

•

Értékközvetítés: A nevelő-oktató munka segítsen eligazodni a tanulók számára; tudjanak értékítéleteket
megfogalmazni, megtalálni az értékest, a követendő példát a sok őket érő hatás útvesztőjében.

•

Korszerű tevékenységközpontú módszertan és tanulásszervezés alkalmazása: A módszertan és a
tanulásszervezés eszköz, amely a tanulói csoport képességeihez és igényeihez igazodva támogatja a tanulásitanítási folyamatot. Az IKT és a tevékenységközpontú módszertan alkalmazása az oktatásban a mai korszerű
oktatás alapkövetelménye.
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•

Nyitottság: Az iskola kapcsolatrendszerén keresztül figyeli a környezetét. Kapcsolatot tart a gazdaság
szereplőivel, a munkaerőpiac elvárásai szerint alakítja a képzés szerkezetét. Az oktatás tartalmi elemeit a tantervi
kereteken belül a gazdasági környezet elvárásai szerint alakítja ki.

•

Együttműködés a családdal az oktató-nevelő munkában: A nevelés sikerének érdekében maximálisan
együttműködünk a szülőkkel, a kölcsönös bizalom és támogatás elvei alapján.

•

Esélyegyenlőség biztosítása: Pedagógiai szeretettel és nyitottsággal közelítünk minden tanulóhoz, hisszük, hogy
a munkánkkal értéket teremtünk, és minden tanulóval szemben feladatunk az értékek ápolása és fejlesztése. A
sajátos nevelési igényű tanulók számára biztosítjuk a személyre szóló fejlesztést, a támogató, segítő pedagógiai
környezetet.

2.1.2. Pedagógiai munkánkat meghatározó értékeink
•

a tanulás, a tudás,

•

a gyakorlatban alkalmazott tudás, kompetencia,

•

az egészséges életmód,

•

a sport, a mozgás a személyiség életében,

•

humanista, demokratikus gondolkodás, közösségi magatartás,

•

munkafegyelem, megbízhatóság, felelősségérzet,

•

kreativitás, az alkotó önkifejezés,

•

egészséges nemzettudat, hazaszeretet, lokálpatriotizmus,

•

az újra való nyitottság,

•

az együttműködés.

2.1.3. Iskolánk céljai a tanulók sikeres nevelése, oktatása érdekében
•

A sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges az élethosszig tartó tanulás (lifelong learning)
megalapozása, a szakmai mobilitásra való felkészülés.

•

A kulcskompetenciák kialakítása, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése, az élethosszig tartó tanulás
lehetőségének megalapozása, hogy tanulóink továbbfejleszthető és piacképes tudás megszerzésére törekedjenek.

•

Korszerű természettudományos és társadalomtudományos műveltség kialakítása, melyet tanulóink eszközként
használhatnak a valóság viszonyrendszerének megértéséhez, és alkalmaznak különböző cselekvés-formákban.

•

Célunk a régió szakmai igényeinek megfelelő szakmaszerkezet kialakítása az oktatott szakképzési ágazatok
területén, a szakiskolai képzés és az érettségi utáni szakmaszerzés területén is.

•

Integrálni kívánjuk a felnőttképzési formákat az iskola képzésstruktúrájába.

•

Növendékeink az oktatás folyamatában szerezzenek a munkába állást segítő, problémakezelő ismereteket,
szóbeli, írásbeli, informatikai kommunikációs készségük fejlődjön, segítve a további ismeretszerzést, a társadalmi
kapcsolatok alakítását. Képesek legyenek az önálló eligazodásra, rendelkezzenek jogi, pénzügyi, munkaügyi
ismeretekkel.

•

A régió igényeihez igazodó szakmai ismeretek kialakítása, a hasznosítható tudás megszerzésének elősegítése, és a
munkába állás feltételeinek biztosítása.

•

Az önálló és kreatív gondolkodás képességének kialakítása.
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•

A tanulóink önismeretének fejlesztése, autonóm személyiségek kialakítása. Olyan személyiségek fejlesztése, akik
kellő önismerettel, reális énképpel rendelkeznek, akik önállóan döntenek képességeiket, lehetőségeiket ismerve.
Így egy következő életszakaszban képesek az önmegvalósításra. A kudarc- és sikertűrés készségeinek fejlesztése.

•

Kulturált magatartás és kommunikáció a közösségben. Udvariasság, figyelmesség, mások szokásainak és
tulajdonának tiszteletben tartása. Fegyelem és önfegyelem. Közösségi érzés, áldozatvállalás. Törekvés az
előítélet-mentességre, a konfliktusok kezelésére, készség a megegyezésre.

•

Az alkotmányosság, a törvényesség, az állampolgári jogok tisztelete. Érdeklődés felkeltése a társadalmi
jelenségek és problémák iránt. Igény a közéletiségre, a közösségi tevékenységekre.

•

A tehetség kibontakozásának a segítése, differenciálással történő fejlesztés és a hátránykompenzálás az iskolai
élet minden területén Az intézmény az esélyegyenlőség elve szerint saját keretein belül lehetőséget teremt a
sajátos nevelési igényű tanulók számára is.

•

Kommunikációképes idegennyelvi tudás.

•

Korszerű IKT eszköztudás.

•

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása.

•

Újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetésével a tanulók motiváltságának növelése.

•

Az ökotudatos magatartásformák kialakítása a tanulóban.

•

Célunk, hogy tanulóink megismerjék az egészséges életmód legfontosabb szabályait, tisztában legyenek az
egészséges táplálkozás, a rendszeres mozgás egészséget befolyásoló hatásával, a testi-lelki higiéné fontosságával.

•

Megalapozott, érvényes és személyes értékrend kialakításának támogatása.

•

Az önálló, felelős állásfoglalás és cselekvés alapjainak, valamint az életkornak, fejlettségi foknak, saját
személyiségjegyeknek megfelelő készségek kimunkálásának segítése.

2.2.

Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai feladatai, eszközei, eljárásai

•

A szakközépiskola és szakiskola nevelési-oktatási feladata az általános műveltség megalapozása, az érettségi
vizsgára és a felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, továbbá a szakmai vizsgára való felkészítés. Célunk,
hogy tanulóink olyan szakmai kompetenciákat szerezzenek, amelyek birtokában képesek a további
ismeretszerzésre, a megszerzett tudás gyakorlati alkalmazására.

•

Fejlesztő célú képzési tartalmakkal, hatékony tanítási-tanulási módszerekkel kialakítani a tanulókban az
élethosszig tartó tanulás igényét és az erre való készséget, képességet.

•

A társadalomba való beilleszkedés támogatása azzal, hogy felkészítjük tanulóinkat a társadalmi jelenségek,
kapcsolatrendszerek megértésére, alakítására, az alkalmazni képes tudás megszerzéséhez nélkülözhetetlen munka
felvállalására

•

Feladatunk, hogy előmozdítsuk a tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását,
fejlesztését.

•

A nevelési-oktatási folyamat segítse elő a tanulók előzetes ismereteinek, tudásának, nézeteinek feltárását, adjon
módot tudásuk átrendezésére, továbbépítésére, integrálására.

•

Magas színvonalú és sokrétű ismeretközléssel és hatékony nevelő-oktató munkával fejlessze a tanulók önálló
problémamegoldó, gondolkodó képességét, készségét és a kreativitást.
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•

A gyakorlati oktatás kapcsolódjon az elméleti képzéshez, a cél a gyakorlati alkalmazhatóság, a munkaerő-piaci
környezet elvárásainak megfelelő, hasznosítható tudás biztosítása.

Kiemelt feladatainkhoz kapcsolódó feladatok, eszközök és eljárások:
Feladatok

Eszközök, eljárások

• Az alapkészségek és a kulcskompetenciák fejlesztése.
• Egyéni tanulási utakat biztosítunk a tanulók számára.

• Felzárkóztató programok, korrepetálások szervezése.
• Differenciálás a tanítási órákon.
• Változatos tanítási módszerek alkalmazása
• Vizsgafelkészítők tartása.
• Próbavizsgákon vizsgatapasztalat megszerzése.
• Továbbtanulási tájékoztatók a szülőknek és a
diákoknak.

• Felkészítés az érettségi és szakmai vizsgákra.
• A tanulók továbbtanulásának támogatása, segítése.

• Továbbtanulási operatív segítség a jelentkezés teljes
időszakában.
• Szabályozott folyamat a továbbtanulás intézményi
támogatására.
• Támogató rendszer a tanulási utak biztosítására.

• Átjárhatóság biztosítása szakgimnázium és a
szakközépiskola között.

• Pályairányítási, munkavállalási ismeretek beépítése
az oktatási folyamatba.

• Partneri kapcsolatok működtetése a gazdaság
szereplőivel, a munkaerőpiac igényeinek mérése.

• Partneri igény- és elégedettségmérések végzése a
munkaerő-piaci szereplők körében.

• A korszerű ismeretek beépítése az oktatásba.

• A munkaerőpiac igényeinek beépítése a helyi
tantervekbe, szakmai programokba.

• Gyakorlat-centrikus módszertan alkalmazása a
szakképzésben.
• Felnőttképzési tevékenység bővítése.

• Felnőttképzési programok fejlesztése, felnőttképzési
marketing a munkaerő-piaci partnerek körében.

• Felnőttképzési kínálat megjelenítése a szakképzési
piacon.
• A munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztése.
• Társas, személyes és módszertani kompetenciák
fejlesztése.

• Korszerű, gyakorlat-centrikus, tevékenységközpontú
módszertan alkalmazása az elméleti és gyakorlati
képzésben.

• A NAT fejlesztési területének megfelelő önállóságra,
felelősségérzetre, kezdeményezőképességre, felelős
munkavállalásra való nevelés.

• A jogi, pénzügyi, munkaügyi ismeretek beépítése a
szakmai tárgyakba.
• Kommunikatív nyelvoktatási módszerek alkalmazása.

• Kommunikációs készségek kialakítása, folyamatos
fejlesztése.

• A szóbeli feleletek megfelelő arányának biztosítása a
számonkérésben.

• A helyi tartalmak beépítése a helyi tantervbe és a
szakmai programba.

• Partneri kapcsolatok működtetése a régió gazdálkodó
szervezeteivel, az érdekképviseleti intézményekkel.

• A munkába állás támogatása, a szükséges
kompetenciák fejlesztése, kapcsolatok építése a
munkaerő-piaci szereplőkkel.

• A munkába állást segítő-támogató rendszer
működtetése: álláskeresési technikák, jogi, munkajogi
ismeretek.

• A tanulás tanítása minden tantárgy képzési tervébe
beépítve.

• Önálló tanulás módszertani alkalmazása az
oktatásban.

• Az önálló ismeretszerzés kifejlesztése, az önállóság,
az önértékelés fejlesztése a szakmai képzésben.

• Az önálló tanulási feladatok alkalmazása, önálló
projektfeladatok beépítése az oktatásba.
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Feladatok

Eszközök, eljárások
• Iskolai projektnapok szervezése.

• Önálló feladatok, projektek megoldása.

• A gyakorlati oktatás feladatainak projektekké
szervezése.

• Kreatív, gyakorlati, egyéni és csoportos feladatok
megoldása.

• Részvétel tanórán kívüli projektekben.

• A motiváció alkalmazása, az ismeretek gyakorlati
alkalmazásának bemutatása.

• A szemléltetés, a gyakorlati alkalmazások az elméleti
és gyakorlati képzésben.
• Projektfeladatok, egyéni kutatómunka alkalmazása.

• Önálló tanulás módszereinek alkalmazása.

• Önálló szakmai portfóliók készítése.
• Egészségnevelési hetek szervezése.

• Az egészséges életmódra nevelés, a káros
szenvedélyek negatív hatásainak megismertetése.

• A sportolás, a testmozgás igényének felkeltése,
sportolási lehetőségek biztosítása a testnevelési
órákon és más szabadidős programok keretében.
• Tehetséggondozó és felzárkóztató programok
szervezése.

• A tanuló személyiségének megismerése.
• Egyéni fejlesztési tervek készítése.

• Önismereti órák tartása, művészeti és kulturális
csoportok működtetése, kiállítások rendezése.
• Ünnepi megemlékezések.

• A tanórai anyagokban a közösség által teremtett
értékek bemutatása, megismerése.

• A természet megismerése, osztálykirándulások,
táborok szervezése.
• Iskolai projektnapok témáinak kiválasztása.
• Következetes, nyilvános szempontok szerinti
értékelés.

• A közösen elfogadott szabályok betartása.

• Jutalmazás, büntetés szabályok szerinti alkalmazása.

• A tanuló önértékelésének fejlesztése.

• A tanulók önértékelésének alkalmazása az
intézményi értékelési rendszerben.
• Osztályfőnöki munka kiemelt támogatása, a tutori
szerep működtetése.

• Az iskolai közösségek pedagógusi támogatása, az
osztályfőnöki, gyakorlatvezetői feladatok pontos
meghatározása.

• Iskolai közösségi rendezvények szervezése.
• A csoportban végzett munka alkalmazása az
oktatásban és a gyakorlati képzésben.

• A módszertani megvalósítás során a társas
kapcsolatok fejlesztése.

• A társas érintkezés szabályainak példamutatás útján
történő fejlesztése a pedagógusok egymással való
viszonyán, a pedagógus és a tanulók, valamint a
szülők kapcsolatán keresztül.

• A tanulók kapjanak önálló, kreatív feladatot, minden
szakmai tevékenységükben találkozzanak az alkotás
örömével.
• Az oktatás-nevelés módszertani alkalmazásával
sajátítsák el a társakkal való kapcsolattartás
szabályait.

• Az értékteremtés, az alkotás öröme jelenjen meg a
szakmai munkában.
• Ismerkedjenek meg a közvetlen és a tágabb
környezetük kulturális értékeivel.
• Csoportmunka, kooperatív tanulásszervezési
eljárások alkalmazása.
• Vita, mint módszer alkalmazása.
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Feladatok

Eszközök, eljárások
• Rendszeres értékelés.

• A tanulók számára egyértelmű és következetes
értékelési rendszer alkalmazása.

• A fejlesztő értékelés alkalmazása.

• A csoportos tevékenység szabályrendszerének
megismerése, a team-munka szabályainak
elsajátítása, a csoportszerepek jelentőségének
ismerete.

• Csoportos feladatok megoldása.

• Önismereti foglalkozások a szakmai és az
osztályfőnöki órákon.
• A szakmai képzésben a team-munka
követelményeinek szükségessége, gyakorlati
eredményessége.

• A csoportszerepek gyakorlatban történő
megismerése.

• Egyéni és csoportos feladatok megoldása egyértelmű
értékelési követelményekkel.

• Az önértékelés fejlesztése.

• Konzekvens értékelési kritériumok szerinti értékelési
rendszer alkalmazása.

• Kritikai szemlélet kialakítása.
• Problémamegoldó gondolkodás fejlesztése.

• A problémamegoldás algoritmusának alkalmazása.

2.2.1. A pedagógusok helyi intézményi feladatai
Céljaink megvalósítása érdekében a pedagógus:
•

Munkája során példát mutat, különösen a megbízhatóság, becsületesség, szavahihetőség tekintetében, ezzel
közvetítve ezen értékek fontosságát.

•

Az iskolai élet egészére figyelve segíti a közösség tagjainak emberi kibontakozását.

•

Személyes ügyekben a szeretetről és diszkrécióról sem feledkezik meg.

•

Rendszeres önképzéssel és továbbképzéseken való részvétellel fejleszti szakmai és pedagógiai műveltségét.

•

Rendszeres kapcsolatot tart diákjai osztályfőnökével, tanáraival, a gyakorlati oktatásban résztvevőkkel, szüleivel,
az ifjúságvédelmi felelőssel.

•

Tantárgyanként, osztályonként, illetve csoportonként megtervezi egész tanévi munkáját; a megvalósulás
dokumentálását, a reflexiók beépítését a munkája minőségének emelése és tudatosabbá tétele érdekében időben
elvégzi.

•

Szakmailag és módszertanilag alaposan felkészül. Munkáját pontosság jellemzi.

•

Saját órájáról, foglalkozásáról indokolt esetben, az igazgató engedélyével tanulót elengedhet.

•

Szakmai munkaközösségével egyetértésben megszervezi a tehetséggondozás és felzárkóztatás teendőit.

•

A gazdasági igényeket, a szakmai fejlődést figyelemmel kíséri, az elméleti és gyakorlati képzésbe beépíti a
korszerű szakképzési ismereteket, technológiákat.

•

Ismeri és alkalmazza az iskola nevelési dokumentumaiban megfogalmazott elveket az ellenőrzés-értékelés
feladataiban. Ezek szerint cselekszik.

•

Részt vesz a nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken. Az intézmény működési rendjébe, az egészséges és
biztonságos intézményi működtetéssel kapcsolatosan felmerülő tevékenységekbe bekapcsolódik.

•

Részt vesz az intézmény minőségfejlesztési munkájában.
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•

Együttműködik a kollégáival; kiemelten szoros együttműködés szükséges az egy osztályban tanítók
közösségében, továbbá a szakmai eleméleti tanárok és a szakoktatók között.

•

A munkatervben előirt tanulmányi kirándulásokon, iskolai rendezvényeken részt vesz.

•

A tantermekben, szertárban, tanműhelyekben, tornateremben rendet tart, a leltározásban részt vesz.

•

Tevékenysége egészével elősegíti a nevelés-oktatás általános és helyi tantervi követelményeinek teljesítését.

•

Szaktárgyától, szakképzettségétől függetlenül kötelessége a hivatástudatra, egészséges életmódra, higiéniára,
alapvető közösségi normákra, a helyes magyar beszédre és írásra nevelés.

•

Kötelessége, hogy iskolán kívül az oktatásügyről, az iskoláról csak olyan véleménynek adjon hangot, amellyel
ezek fejlődését elősegítheti, valamint munkatársaival kapcsolatban pozitív álláspontot képviseljen.

•

Tiszteletben tartja a tanulók és a kollégák emberi méltóságát, személyiségét.

•

Megköveteli önmagától, munkatársaitól, tanulóitól a fegyelmezett munkát és magatartást.

•

A tanulók kérdéseire, felvetéseire legjobb tudása, pedagógiai elhivatottsága alapján tárgyszerű, eligazító,
lehetőség szerint optimizmust sugárzó választ ad.

•

Részt vesz – lehetőség szerint – minél több városi, területi szervezésű fórumon, illetve azok látogatására a
tanulókat is mozgósítja.

•

Betartja, és tanítványaival betartatja az intézmény munka- és tűzvédelmi előírásait, előrelátóan megtesz mindent a
tanulóbalesetek elkerülése érdekében.

•

Ha munkahelyet változtat vagy nyugdíjba megy, rendezi mindenféle tartozását az iskola felé (pl. könyvtári
könyvek, informatikai eszközök, szertári anyagok).

•

Betartja a Nemzeti köznevelési törvényben előírt titoktartási kötelezettséget.

•

A tanulók munkáját magáncélra nem veheti igénybe.

•

A tanulóktól, hozzátartozóiktól (a szokásos figyelmesség kivételével) ajándékot, kölcsönt, jogtalan előnyt nem
fogadhat el.

•

Saját tanulójának nem adhat magánórákat.

2.2.2. A pedagógus fő feladatát a vonatkozó jogszabályok alapján, a kötelező óraszám figyelembe-vételével és a
tantárgyfelosztásban, meghatározott területeken az alábbiak szerint látja el:
•

Egész tanévi munkáját helyi tantervben, tanmenetben tervezi meg, amelyet a munkaközösség-vezetőnek, ennek
hiányában a szakmai csoportvezetőnek jóváhagyásra bemutat. A szakmai tantárgyakat tanító tanárok és az adott
szakmában érdekelt szakoktatók tanmeneteiket kölcsönösen egyeztetik.

•

A tanmeneteit (helyi tantervét) szeptember 15-ig elkészíti, kiegészíti.

•

A pedagógus tanmenete alapján halad, a menet közben adódó szükséges módosításokat folyamatosan írásban
rögzíti szaktárgyainak tanításában, a gyakorlati foglalkozásokon. Kétheti óraszámnál nagyobb eltérését jelenti a
munkaközösség-vezetőnek, tanmenetét a munkaközösség-vezetővel egyeztetve módosítja.

•

Ellátja az oktató-nevelő munkával szoros kapcsolatban lévő feladatokat, különösen: a tanítás előkészítése, írásbeli
dolgozatok, feladatlapok, munkafüzetek javítása, ellenőrzése, ellenőrző gyakorlati feladatok, szintvizsgák
előkészítése, lebonyolítása, szemléltető-, kísérleti- és munkaeszközök tanításra való előkészítése. A fenti
tevékenységeket a feladatellátási tervben meghatározott időkeretben végezze.
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•

Köteles tanítványai munkáját folyamatosan ellenőrizni, félévi és év végi osztályozáshoz kellő számú, időben
arányos eloszlású, különböző ellenőrzési módszereken alapuló érdemjegyekkel értékelni. Az elméleti tanár
tantárgyanként legalább havonta egy osztályzatot ad, illetve 1 vagy 0,5 óraszámú tantárgy esetén félévenként
három osztályzatot minden tanulónak, amelyet beír az osztálynaplóba, és gondoskodik róla, hogy a tanulók
ellenőrzőjébe is bekerüljön az osztályzat. Nem fordulhat elő olyan értékelés, amelyről az érdekelt tanuló nem tud.

•

Tevékenysége egészével, a szaktárgya tanítása során érvényre juttatja a nevelés általános és az iskola helyi,
egységes nevelési elveit. A tanulók magatartásáról, neveltségi állapotáról szükség esetén tájékoztatja az
osztályfőnököt.

2.2.3.

A pedagógus munkaköri kötelezettség alapján végzi a fő feladatához tartozó alábbi tevékenységeket:

•

A munkaközösség-vezető egyetértésével végzi szaktárgya eszközkészleteinek tervezett fejlesztését, javítását, a
beszerzési tervek összeállítását.

•

Ellátja a pedagógusi munkakörrel járó adminisztrációs (osztály-, csoportnapló, óraelszámolás, szakköri napló, a
korrepetálásról, tehetséggondozásról, egyéni foglalkozásról szóló füzet, szakleltár vezetése stb.) munkáját.
Tanórán kívüli feladatait a feladatellátási tervben meghatározott időbeosztás szerint végzi. Szaktárgyai
tekintetében figyelemmel kíséri a tanulók szaktárgyi hiányzásait, az óraszám 30%-át megközelítő esetekre
felhívja a tanuló és az osztályfőnök figyelmét. Szükség esetén írásban jelzi az igazgatónak, hogy igényt tart
problémás tanulója érdekében a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős segítségére.

•

Folyamatosan végzi a tehetséggondozó, felzárkóztató és korrepetálási feladatokat.

•

Részt vesz a szaktárgyának, szakmájának megfelelő munkaközösség(ek) és a nevelőtestület munkájában,
valamint e közösségek munkáját egyéni feladatok megoldásával segíti.

•

Fogadóórákon információt ad a szülőknek, melynek időpontját beíratja a tanulók ellenőrzőjébe, és ebben az
időben az iskolában tartózkodik. A tanulókkal kapcsolatos tapasztalatairól szükség esetén tájékoztatja az
osztályfőnököt, rendkívüli esetben az igazgatót.

•

Szakmai fejlődése és az iskolai célok egységes végrehajtása érdekében a munkaközösségi munkaterveknek
megfelelően látogatja kollégái óráit, a gyakorlati foglalkozásokat.

•

Az alap-, az érettségi és szakmai vizsgatárgyakat tanító-oktató pedagógus a tanulókat köteles felkészíteni a
vizsgákra, a vizsgák szabályzatainak megfelelően végzi a vizsgával kapcsolatos kötelezettségeit.

•

A vizsgák előkészítésében kötelessége folyamatos, következetes munkát végezni.

•

Megbízás alapján részt vesz a vizsgabizottság munkájában és a felügyeletben.

•

Az egységes iskolai követelményrendszert minden pedagógus köteles betartani. A szaktanárok, szakoktatók és
osztályfőnökök minden tanév első tantárgyi óráján ismertetik a tanulókkal (és az első szülői értekezleten, illetve a
fogadóórákon a szülőkkel) a tantárgy követelmény- és értékelési rendszerét, a pótlási és javítási lehetőségeket.

•

A pedagógus adminisztrációs és tájékoztatási feladatai között különösen ügyel arra, hogy a tanuló értékeléséről az
ellenőrző könyv/digitális napló útján rendszeresen értesítse a szülőket. Az ellenőrző könyv/digitális napló útján a
bejegyzéseit az osztályfőnök havonta ellenőrzi, és az esetlegesen elmaradt bejegyzéseket pótolja.

2.2.4. Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai
Az azonos évfolyamra járó, azon belül közös tanulócsoportot alkotó tanulók egy osztályközösséget alkotnak. Az
osztályközösségek diákjai a tanórák, foglalkozások túlnyomó többségét az órarend szerint közösen látogatják.
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Az osztályközösség élén, mint pedagógus vezető, az osztályfőnök áll. Az osztályfőnököt az igazgatóhelyettes és az
osztályfőnöki munkaközösség-vezető javaslatát figyelembe véve az igazgató bízza meg. Az osztályfőnök jogosult az
egy osztályban tanító pedagógusok értekezletének összehívására.
Az osztályfőnök feladatai és hatásköre:
•

A pedagógia elvei és gyakorlata alapján az iskola célrendszerének megfelelően neveli tanítványait.

•

Összehangolja az osztályában a nevelési tényezőket, mindent megtesz azért, hogy osztálya jó közösségé váljon,
amelyben minden tanuló otthon érzi magát.

•

Szorosan együttműködik a gyakorlati oktatásban részt vevő oktatókkal, a gyakorlati képzés szervezőjével.

•

Tanítványai családi hátterének és személyiségének alapos megismerésére törekedve, az intézmény nevelési
céljainak megfelelően, azokkal mélyen azonosulva formálja személyiségüket, segíti önismeretük, hivatástudatuk
fejlődését.

•

Igyekszik folyamatos jelenlétével is kifejezni az osztályával való törődését (szünetekben, kirándulásokon, iskolai
rendezvényeken).

•

Az osztályfőnök alaposan ismeri tanítványait, az intézmény pedagógiai elvei szerint neveli osztályának tanulóit, a
személyiségfejlődés tényezőit figyelembe veszi.

•

Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását.

•

Koordinálja és segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját és látogatja óráikat, aktív pedagógiai
kapcsolatot tart fenn az osztály szülői munkaközösségével, a tanítványaival foglalkozó tanárokkal,
szakoktatókkal és a tanulók életét, tanulmányait segítő személyekkel (pszichológus, logopédus, gyógytestnevelő,
ifjúságvédelmi feladatokkal megbízott pedagógus).

•

Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét, különös gondot fordít a
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók segítésére.

•

Szülői értekezletet tart, szükség esetén családot látogat, az ellenőrző könyv/digitális napló útján rendszeresen
informálja a szülőket a tanulók magatartásáról, tanulmányi előmeneteléről.

•

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

•

Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, javaslataival és észrevételeivel a kijelölt feladatok
elvégzésével elősegíti a közösség tevékenységének eredményességét.

•

Az osztályfőnök feladata, hogy céltudatosan összehangolja – az adott közösségnek leginkább megfelelő módon –
a nevelési tényezőket, alaposan megismerje tanítványai személyiségét, a pedagógia céljai, elvei és gyakorlata
szerint nevelje őket.

•

Tanév elején elkészíti osztályfőnöki tanmenetét és biztosítja nevelőmunkája tervszerűségét. Évente megismerteti
osztálya tanulóit az iskolai szabályzatok őket érintő részeivel, azok változásával. Tanulóit ezek betartására neveli.

•

Az osztály közösségi életének kialakításában és fejlesztésében együttműködik a diákönkormányzattal.

•

Folyamatosan tartja a kapcsolatot a gyakorlati munkahelyekkel, szoros kapcsolatot tart az osztályban tanító
pedagógusokkal és az illetékes kollégiumi nevelőkkel.

•

Év elején beíratja a tanulók ellenőrzőjébe az osztályban tanító pedagógusok fogadóóráját.

•

Ha tanulója gyakorlati munkájával gond van, írásban haladéktalanul jelzi azt az igazgatónak, aki megbízza a
gyakorlati oktatásvezetőt a feladat megoldásával.
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•

Ha tanulója megszakítja az iskolában tanulóviszonyát, elszámoló lapot töltet ki vele, amit alá kell íratnia az ott
felsorolt személyekkel, és az osztályfőnök aláírva leadja az iskolatitkárnak.

•

Az osztályfőnök köteles megtenni minden ésszerű intézkedést annak érdekében, hogy a tanulónak ne szűnjön
meg idő előtt a tanulóviszonya.

•

Havonta ellenőrzi a tanulók munkanaplóját, az osztálynaplóba beírja – az iskolai állományú szakoktatóknál lévő
tanulók kivételével – a tanulók gyakorlati, magatartás és szorgalmi jegyeit, valamint a negyedévi ellenőrző
munka és a szintvizsga jegyeit.

•

A szülői értekezleteket, valamint a hátrányos és veszélyeztetett tanulóknál a családlátogatásokat is kihasználva
szoros kapcsolatot tart a tanulók szüleivel, eleget tesz a jogszabályokban, előírásokban foglalt értesítési és
ellenőrzési kötelezettségeinek (érdemjegyek, hiányzások, meghívók, fegyelmi vétségek stb.). Köteles értesíteni a
szülőt a tanuló igazolatlan hiányzásáról.

•

Kellő mennyiségű és minőségű információt gyűjt ahhoz, hogy szükséges esetekben alapos értékelést tudjon
készíteni a tanulóról. (Pl. katonai pályára irányítás, információ a rendőrségnek stb.)

•

A félévi és év végi magatartás és szorgalom osztályzatok megállapításához kikéri az osztályban tanító
pedagógusok és az illetékes kollégiumi nevelők véleményét, és ezek alapján javaslatot tesz az értékelésre.

•

Segíti az osztály szülői munkaközösségének munkáját. Szülői értekezleteken az osztály neveltségi és tanulmányi
helyzetéről megfelelő diszkréció (a Nemzeti köznevelésről szóló törvény által előírt titoktartási kötelezettség)
mellett használható pedagógiai tanácsokat ad, törekedve az iskola és a család nevelőmunkájának
összehangolására.

•

Határidőre elvégzi az osztályával kapcsolatos osztályfőnöki adminisztrációs teendőket. Hónap végén a
hiányzásokat összesíti. Külön figyelmet fordít a hiányzásokkal összefüggő, jogszabályokban meghatározott
értesítési kötelezettségére.

•

Figyelemmel kíséri és engedélyezi, koordinálja az osztálya tanulóinak tanórán kívüli és – meghatározott esetben
– iskolán kívüli elfoglaltságát.

•

A szülő kérésére évente összesen három nap távolmaradást engedélyezhet tanulóinak. Gondosan végzi a
hiányzások igazolását.

•

Évente tanévkezdéskor megismerteti tanulóival a házirendet, a működési szabályzat vonatkozó előírásait, az
iskolai élettel kapcsolatos baleset- és munkavédelmi szabályokat.

•

Az iskolai szervezéssel összhangban – az iskolatitkárral együttműködve – gondoskodik osztálya kötelező orvosi
vizsgálatairól.

•

A pedagógia elveinek betartásával a jogszabályokban és a működési szabályzatban meghatározott módon
jutalmazza, illetve bünteti tanulóit.

•

Osztályára, tanulóira vonatkozó intézkedést csak véleményének meghallgatásával lehet tenni.

•

Az igazgató jóváhagyásával osztálya lényeges problémáinak megbeszélésére jogosult összehívni az osztályában
tanító tanárok értekezletét.

•

Az osztályát érintő tanulmányi és egyéb kirándulások ütemezését – az iskolai szintű egyeztetés érdekében –
minden tanév október 15-ig jelezze az általános igazgatóhelyettesnek.

•

Osztálya tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, motiválja a tanulókat ezek
megoldására, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében.
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•

Felelős osztálya tantermének (az éves munkatervnek megfelelően) állagmegóvásáért, díszítéséért. Tanulói
rongálások esetén a kártérítést elrendelheti. Irányítja és ellenőrzi a hetesek munkáját.

•

Részt vesz a pedagógiai és az osztályfőnöki munkaközösség munkájában. Javaslataival, észrevételeivel, a kijelölt
feladatok elvégzésével elősegíti a közösség tevékenységének eredményességét.

•

Szervezi az osztályára vonatkozó tanulói befizetéseket (ballagás, stb.)

•

Koordinálja az osztályába tartozó tanulók tantárgyi, különbözeti vagy osztályvizsgáit. A vizsgajegyzőkönyveket a
vizsga napján leadja az igazgatóhelyettesnek.

•

Figyelemmel kíséri a tanulók tanórán kívüli kötelezettségeinek teljesítését: részvétel emelt szintű érettségi
előkészítő foglalkozásokon, korrepetáláson, tehetséggondozó és egyéni foglalkozáson, szakkörökön.

•

Az osztályfőnök feladata – a jegyzővel együttműködve – a szakmai vizsgára való jelentkeztetés.

•

Az osztályfőnök feladata – a jegyzővel együttműködve – az érettségi vizsgára való jelentkeztetés.

2.3.

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok

A középiskolai nevelés-oktatás feladata az iskolai alapműveltség bővítése és megszilárdítása, melynek során már
megjelennek a pályaválasztáshoz, a továbbtanuláshoz, a munkavállalói szerephez szükséges kompetenciák. A
megszerzett ismereteket jól egészítik ki a szakmai elméleti ismeretek és gyakorlati tapasztalatok, a duális szakképzés
keretében valóságos munkahelyi körülmények között lehetőség van a megszerzett tudás elmélyítésére, alkalmazására. A
nevelési célok intézményi szintű, tudatos követése, valamint a hozzájuk rendelt feladatok végrehajtása és végrehajtatása
az intézményi pedagógiai kultúra és a színvonalas pedagógiai munka meghatározó fokmérője, a pedagógiai-szakmai
ellenőrzés egyik fontos kritériuma. (A 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet, a Nemzeti alaptanterv kiadásáról,
bevezetéséről és alkalmazásáról alapján.)
Iskolánk alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét széleskörűen fejlessze, tiszteletben tartva minden ember
egyediségét és fejlődését, és az egyetemes emberi értékeket. Célkitűzéseink alapján az alábbi konkrét pedagógiai
feladatok köré csoportosítjuk a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos teendőinket.
2.3.1. Az értelmi nevelés
Az értelmi nevelés területén nagy hangsúlyt fektetünk a kulcskompetenciák fejlesztésére, az értelmi képességek, illetve
az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek kialakítására, fejlesztésére. A világ megismerésére való törekvés
igényének kialakítására, a praktikus gondolkodásra.
A kulcskompetenciák fejlesztése a Nemzeti alaptanterv alapján történik
Anyanyelvi kommunikáció
Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a gondolatok, érzések és érzelmek kifejezését és értelmezését szóban és
írásban egyaránt, valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot az élet minden területén: családon belül, iskolában,
társadalmi érintkezések, szabadidős tevékenységek során.
Idegen nyelvi kommunikáció
Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció elemeivel jellemezhető: fogalmak, gondolatok, érzések,
tények és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése szóban és írásban (hallott és olvasott szöveg értése,
szövegalkotás), a társadalmi és kulturális tevékenységek megfelelő keretein belül − oktatás és képzés, munka, családi
élet és szabadidős tevékenységek −, az egyén szükségleteinek megfelelően.
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Matematikai kompetencia
A matematikai kompetencia a matematikai gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának képessége, felkészítve ezzel
az egyént a mindennapok problémáinak megoldására is. E kompetenciában és annak alakulásában a folyamatok és a
tevékenységek éppúgy fontosak, mint az ismeretek. A matematikai kompetencia felöleli a matematikai
gondolkodásmódhoz kapcsolódó képességek alakulását, használatát, a matematikai modellek alkalmazását (képletek,
modellek, grafikonok/táblázatok), valamint a törekvést az alkalmazásra.
Természettudományos és technikai kompetencia
A természettudományos kompetencia készséget és képességet jelent arra, hogy ismeretek és módszerek sokaságának
felhasználásával magyarázatokat és előrejelzéseket tegyünk a természetben, valamint az ember és a rajta kívüli
természeti világ közt lezajló kölcsönhatásban lejátszódó folyamatokkal kapcsolatban magyarázatokat adjunk,
előrejelzéseket tegyünk, s irányítsuk cselekvéseinket. Ennek a tudásnak az emberi vágyak és szükségletek kielégítése
érdekében való alkalmazását tekintjük műszaki kompetenciának. E kompetencia magában foglalja az emberi
tevékenység okozta változások megértését és az ezzel kapcsolatos, a fenntartható fejlődés formálásáért viselt egyéni és
közösségi felelősséget.
Digitális kompetencia
Ez a kulcskompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak magabiztos és kritikus használatát, az
információ megkeresését, összegyűjtését és feldolgozását, a valós és a virtuális kapcsolatok megkülönböztetését.
Hatékony, önálló tanulás
Minden műveltségi területen az önálló, hatékony tanulás azt jelenti, hogy az egyén képes kitartóan tanulni, saját
tanulását megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az információval való hatékony
gazdálkodást. Ez egyrészt új ismeretek megszerzését, feldolgozását és beépülését, másrészt útmutatások keresését és
alkalmazását jelenti. A hatékony és önálló tanulás arra készteti a tanulót, hogy előzetes tanulási és élettapasztalataira
építve tudását és képességeit helyzetek sokaságában használja, otthon, a munkában, a tanulási és képzési folyamataiban
egyaránt.
Szociális és állampolgári kompetencia
A személyes, értékorientációs, szociális és állampolgári kompetenciák a harmonikus életvitel és a közösségi
beilleszkedés feltételei, a közjó iránti elkötelezettség és tevékenység felöleli a magatartás minden olyan formáját, amely
révén az egyén hatékony és építő módon vehet részt a társadalmi és szakmai életben, az egyre sokszínűbb
társadalomban, továbbá ha szükséges, konfliktusokat is meg tud oldani. Az állampolgári kompetencia képessé teszi az
egyént arra, hogy a társadalmi folyamatokról, struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudását felhasználva, aktívan
vegyen részt a közügyekben.
Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia
A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia segíti az egyént a mindennapi életben – így a munkahelyén is –
abban, hogy megismerje tágabb környezetét, és képes legyen a kínálkozó lehetőségek megragadására. A tudást, a
kreativitást, az újításra való beállítódást és a kockázatvállalást jelenti, valamint azt, hogy célkitűzései érdekében az
egyén terveket készít és hajt végre. Alapját képezi azoknak a speciális ismereteknek és képességeknek, amelyekre a
gazdasági tevékenységek során van szükség.
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Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség
Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség magában foglalja az esztétikai megismerés, illetve elképzelések,
élmények és érzések kreatív kifejezése fontosságának elismerését, mely minden műveltségterületen jelentkezik. Olyan
képességek tartoznak ide, mint művészi önkifejezés, műalkotások és előadások elemzése, saját nézőpont összevetése
mások véleményével, a kulturális tevékenységben rejlő gazdasági lehetőségek felismerése és kiaknázása.
2.3.2. Az erkölcsi nevelés
Értékorientációk, beállítódások kialakítása (felelősség, autonóm cselekvés, megbízhatóság, tolerancia, társadalmilag
elfogadott viselkedésformák) elsősorban az etikai alapú megközelítésmód paradigmája.
2.3.3. Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése
Elő kell segíteni a tanuló kedvező szellemi fejlődését, készségeinek optimális alakulását, tudásának és kompetenciáinak
kifejezésre jutását, s valamennyi tudásterület megfelelő kiművelését. Az önismeret és énkép kialakulásának segítése, az
értelmi és érzelmi oldal egészséges arányának kifejlesztésére törekvés. A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az
elkötelezettség: a folyamatos önfejlesztés belső igényének kialakítása. Hozzá kell segíteni, hogy képessé váljék
érzelmeinek hiteles kifejezésére, a mások helyzetébe történő beleélés képességének, az empátiának a fejlesztésére,
valamint a kölcsönös elfogadásra. Társas kapcsolatokkal kapcsolatos ismeretek elsajátítása (szociális kompetencia),
kulturált magatartás és kommunikáció elsajátítása.
2.3.4. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
Nemzeti összetartozás ápolására irányuló hazafias elköteleződésre nevelés, mely nem irányulhat még látens módon sem
a szegregáció, a kirekesztés, a nemzetiségek és más nyelvi-vallási etnikumok diszkriminációjára. Az otthon, a lakóhely,
a szülőföld, a haza és népei megismerésére, megbecsülésére nevelő ismeretek elsajátítása, egyéni és közösségi
tevékenységek gyakorlása.
2.3.5. Állampolgárságra, demokráciára nevelés
Aktív állampolgárságra nevelés (konfliktuskezelés, együttműködés képessége), melynek szerves része az egészséges
nemzeti öntudatra szocializálás.
2.3.6. Fenntarthatóságra, környezettudatosságra való nevelés
Környezettudatos magatartás, mely a fenntarthatóság szempontjaira koncentrál, annak elfogadtatása, hogy a természeti
erőforrásokat a tanulók tudatosan, takarékosan és felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használják.
Váljon tanulóink igényévé a természetnek és szűkebb környezetének megóvása. Ismerjék meg a hosszútávon
fenntartható életmód gyakorlati fogásait.
Közvetlen és tágabb környezetünk értékeinek, sokszínűségének megőrzése, gyarapítása, közösségi szolgálatba való
bekapcsolódás.
2.3.7. A testi és lelki egészségre nevelés és családi életre nevelés
Testi, lelki egészség, mely a tanórai és az egyéb foglalkozások során az egészségnevelési és környezeti nevelési
programmal (benne a komplex intézményi mozgásprogrammal) koherensen jelenik meg a gyakorlatban a fizikailag
aktív, egészségtudatos életvezetésre, a motoros műveltség eszközeivel való személyiségfejlesztésre és a
tehetséggondozásra épül, továbbá szervesen magába foglalja az egészségmegőrzést is. A nevelés feladata a harmonikus
családi minták közvetítése, a családi közösségek megbecsülése. A felkészítés a családi életre segítséget nyújt a
fiataloknak a felelős párkapcsolatok kialakításában, ismereteket közvetít a családi életben felmerülő konfliktusok
kezeléséről.
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2.3.8. Felelősségvállalás másokért, önkéntességre nevelés
A munka fontosságának és megbecsülésének tudatosítása. Az iskolában létrehozott szellemi és anyagi javak
megbecsülése, a mindennapos, elvégzett tevékenységek gyakoroltatása, csoportmunkában való részvétel képességének
és a projektszemléletnek a fejlesztése. A szociális érzékenység és a segítő magatartás fejlesztése.
2.3.9. Médiatudatosságra való nevelés
Biztos esztétikai értékítélet és belső késztetés kialakítása. A tanulók ismerjék meg és értsék, milyen összefüggés van a
média, a pénz és a társadalom között, tudják értelmezni a látottakat és hallottakat, alakuljon ki kritikai beállítódásuk.
Szerezzenek ismereteket az adatbiztonsággal, a jogtudatossággal, és a függőséggel kapcsolatosan.
2.3.10.Gazdasági és pénzügyi nevelés
A tanulókban tudatosodjon saját felelősségük a tisztességes munka, a fogyasztás, az ésszerű gazdálkodás területén,
tudjanak mérlegelni és dönteni. Ismerkedjenek meg a vállalkozások során felmerülő kockázatokkal és veszélyekkel,
azzal, hogy a pénzt hogyan fektethetik be, és ehhez kitől kérjenek információkat.
2.3.11.Pályaorientáció
Átfogó ismeretek szerzése és betekintés a munka világába, életkoruknak és tudásuknak megfelelő lehetőségeik
megismerése több csatornán keresztül és a felsőoktatási intézmények által szervezett nyílt napok segítségével. Az
egyéni képességek, pályaalkalmasság felmérésére és elfogadására, jövőbeli felelősségvállalásra felkészítés. A
segítéssel, az együttműködéssel, a vezetéssel és a versengéssel kapcsolatos tevékenységek gyakorlása,
magatartásmódok és azok kezelésének fejlesztése.
Kiemelt feladataink:
•

Szegregációmentes, együttnevelési környezet kialakítása.

•

Az iskolarendszerben meglévő szelektív hatások mérséklése, az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség
biztosítása.

•

Minden tanulónk számára biztosítani kell az alapkészségek elsajátítását, melyek a társadalomba való
beilleszkedéshez, a további ismeretszerzéshez és az önmegvalósításhoz szükségesek.

•

Fel kell készítenünk a tanulókat az önálló ismeretszerzésre, a sikeres felsőoktatási felvételire.

•

Elő kell segíteni az egyéni életélmények szerzését, az egyéni képességek kibontakozását a programokban, az órai
munkában és a tanórán kívüli tevékenységekben: érettségi előkészítők, szakkörök, kirándulás, iskolaújság stb.

•

A tanulók problémamegoldó gondolkodásának, az összefüggések felismerésének fejlesztése osztályfőnöki órák,
vezetői és közösséget érintő intézkedések, tantárgyak elsajátítása során.

•

Tehetséggondozó és felzárkóztató programokkal az egyéni képességek kibontakozásának támogatása. A
munkafolyamatok megszervezése során a tanulók egyéni képességeinek figyelembe vétele, egyéni, hatékony
tanulási módszerek kifejlesztése.

•

A gyakorlati oktatásban az értékteremtő projektszemlélet követése.

•

A diákok számára életkoruknak megfelelő formájú és jelentőségű döntési helyzetek teremtése.

•

A tanítási-tanulási folyamatban alkotó jellegű feladatok biztosítása.

•

Ismert és elismert személyiségek által követésre méltó példák felmutatása.

•

A személyes meggyőződés és világkép kialakulásának és érzelmi-szellemi megerősítésének elősegítése személyre
és konkrét közösségekre szabott feladatok alapján.
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Konstruktív, jellegzetes, tartalmas és felelős, szellemi arculattal rendelkező, alkotó (kis) közösségek létrehozása, ahol a
tanuló a közösségben való élet során fejleszti önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét,
szolidaritásérzését, empátiáját.
Azoknak a hátrányoknak a csökkentésére való törekvés, amelyek a tanulók szociokulturális környezetéből vagy eltérő
ütemű éréséből fakadnak.
A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladataink továbbá:
A helyi tantervben leírt egységes, alapvető tartalmak átadása, elsajátíttatása, valamint az ezekre épülő differenciálás.
A helyi tantervet is magába foglaló pedagógiai programunk összeállításánál elsődleges szempont a tanulók
képességeinek fejlődéséhez szükséges olyan követelmények meghatározása, amelyek ösztönzik a személyiségfejlesztő
oktatást. Nevelési programunk összeállításánál ezért elsődlegesek az alábbi feladatok:
•

A színes, sokoldalú iskolai élet, tanulás, munka.

•

A gyakorlati képzés, az értékteremtő munkavégzés személyiségformáló erejének kihasználása.

•

A fenti lehetőségek a tanulók önismeretét, a gondolkodás képességét, együttműködési készséget fejlesszék, edzék
akaratukat.

•

Járuljanak hozzá életmódjuk, motívumaik, szokásaik, az értékekkel történő azonosulásuk fokozatos
kialakításához, meggyökereztetéséhez.

2.4.

A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok

A teljes körű egészségfejlesztési program az iskola közössége életminőségének, életfeltételeinek, egészségi állapotának
javítását szolgálja; olyan problémakezelési módszer, amely az iskola közösségének aktív részvételére épít.
A teljes körű iskolai egészségfejlesztés az alábbi négy alapfeladat rendszeres végzését jelenti a nevelési-oktatási
intézmény partneri kapcsolati hálójában szereplők ésszerű bevonásával:
•

egészséges táplálkozás megvalósítása (lehetőleg a helyi termeléshelyi fogyasztás összekapcsolásával);

•

mindennapi testnevelés/testedzés minden tanulónak, a mozgás beépítése a mindennapi életbe (tartásjavító torna,
relaxáció és tánc);

•

a tanulók érett személyiséggé válásának elősegítése személyközpontú pedagógiai módszerekkel és a művészetek
személyiségfejlesztő hatékonyságú alkalmazásával;

•

környezeti, médiatudatossági, fogyasztóvédelmi, balesetvédelmi és családi életre nevelést is magában foglaló
egészségfejlesztési tematika oktatása.

Az egészségfejlesztési ismeretek témakörei az iskolában:
•

Az egészség fogalma

•

A környezet egészsége

•

Az egészséget befolyásoló tényezők

•

A jó egészségi állapot megőrzése

•

A betegség fogalma

•

A táplálkozás és az egészség, betegség kapcsolata

•

A testmozgás és az egészség, betegség kapcsolata
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•

Balesetek, baleset-megelőzés

•

A lelki egészség

•

A társadalom élete, a társadalmi együttélés normái: illem és etika, erkölcs

•

A szenvedélybetegségek és megelőzésük (dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, játékszenvedély, internet- és tvfüggés)

•

A média egészséget meghatározó szerepe

•

Fogyasztóvédelem

•

Iskola-egészségügy igénybevétele

Egészségnevelési elvek
A teljes körű egészségfejlesztés célja, hogy a nevelési-oktatási intézményben eltöltött időben minden tanuló részesüljön
a teljes testi-lelki jóllétét, egészségét, egészségi állapotát hatékonyan fejlesztő, a nevelési-oktatási intézmény
mindennapjaiban rendszerszerűen működő egészségfejlesztő tevékenységekben.
Kiemelt felelősséggel tartozik az iskola, mint olyan intézmény, amely a tanulók ismereteinek, képességeinek és
viselkedésének fejlesztésére hivatott. Az egészséges életmódra nevelést már kisgyermekkorban el kell kezdeni, és az
életfordulókon (serdülőkor, ifjúkor) fokozottabban megerősíteni. A nevelési folyamatban nélkülözhetetlen − az alapvető
értékek mellett – a testi-lelki-szociális egészség közvetítése, az élet egészségvédelme.
Jelentős szerepet kap benne a szülő, a család, az ifjúságvédő, a civil közösségek, sport- és egyéb egyesületek, média,
stb.
Az egészségkulturáltság maga az életmód. Az egészségvédelem szoros kapcsolatban áll az erkölcsi értékekkel,
magatartással.
Már kora gyermekkortól kezdve számos befolyás éri a gyermeknek az egészségről alkotott fogalmát, de számos hatás
éri viselkedésüket, magatartásukat is. Sokszor nincsenek tisztában a befolyásokkal, amelyek érik őket. Ezért fontos
része az egészségnevelési programnak az is, hogy segítsen a tanulókban kialakítani olyan készségeket, amelyek
lehetővé teszik saját magatartásuk kedvező irányú befolyásolását.
Az egészségfejlesztési program hozzásegíti a tanulókat
•

az egészséges életvitel kialakításához,

•

a helyes értékrend felépítéséhez,

•

az egészségvédelem kérdéseinek megismeréséhez,

•

az életmóddal kapcsolatos (biológiai-pszichés) tennivalók elsajátításához,

•

a képességek erősítéséhez, fejlesztéséhez,

•

az egészségre káros szokások megismeréséhez, kiküszöböléséhez.

Mindennek legyen figyelemfelkeltő, tájékoztató, motiváló szerepe az egészség érték tudatosításában. Ezek birtokában
képesek lesznek egészségük megőrzésére, a betegségek megelőzésére, az egészséges személyiség kimunkálására, a
helyes egészségmagatartás kialakítására.
A programba beépül a folyamatkövetés és az eredményvizsgálat. Ehhez idő kell, fontos a többszintűség, a célok,
feladatok követhetősége.
Alapelve, célja:
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•

az egészségkulturáltság emelése,

•

olyan tulajdonságok kifejlesztése, amelyek hozzásegítenek a tudás hasznosításához,

•

a tanulók segítése a testi és a lelki egészség harmóniájának megteremtésében, az egészséges életmód
kialakításában és megtartásában,

•

az életvezetési képességek fejlesztése,

•

a tanulók felelősségérzetének fejlesztése egészségük megőrzéséért,

•

a tanulók felkészítése a stressz-hatások feldolgozására,

•

a környezeti és egészségtudatosság erősödésének előkészítése,

•

a mindennapi testedzés megvalósítása a tanulók számára,

•

az egészségnevelés mentálhigiénés nevelésre való kiterjedése.

Tartalma:
•

az egészségfejlesztéssel összefüggő célok, feladatok,

•

a feladatok végrehajtását szolgáló program,

•

az iskola-egészségügyi szolgálat munkája.

Kapcsolódó szakanyagok:
•

módszertani szakanyag a tanulók fizikai állapotának méréséhez és minősítéséhez,

•

módszertani anyag a mindennapos testneveléshez.

Az egészségnevelés fő jellemzői:
•

az egészség megtartása, fokozása,

•

az egészség visszaszerzésére irányuló és a személyiség formálását elősegítő tevékenység.

Területei:
•

Egészségmegőrzés; a helyes életmód kialakítása.

•

Mozgás, rendszeres testedzés, játéklehetőség.

•

Táplálkozási szokások kialakítása egészségünk érdekében.

•

Öltözködés.

•

Higiénia, tisztálkodás.

•

Egészségkárosító szenvedélyek (drog, alkohol, cigaretta, egyéb szenvedélybetegségek és függőségek)
megelőzése.

•

Ésszerű napirend kialakítása.

•

Szűrővizsgálatok.

A vonatkozó ágazati jogszabályok alapján az alábbiak szerint foglalhatjuk össze az iskolai egészségvédelem főbb
feladatait:

28 / 95

•

Ismertesse meg az emberi szervezet működésének és a természeti, társadalmi, pszichés környezet
kölcsönhatásának törvényeit.

•

Fejtse ki az egészséges táplálkozásra, életmódra, valamint az egészséges környezet megteremtésére vonatkozó
tudnivalókat, buzdítson azok megtartására.

•

Valósítsa meg a személyes, testi és lelki higiénia követelményeit.

•

Szorgalmazza a testmozgás, az aktív életmód, a sportolás rendszeressé tételét.

•

Szolgáltasson módszereket (döntési helyzetekhez megoldásokat), a stresszhelyzetek megelőzésére és feloldására,
a konfliktusok kezelésére.

•

Ismertesse a szexuális kultúrával és a családtervezéssel, a nemi úton terjedő betegségek megelőzésével
kapcsolatos tudnivalókat.

•

Tudatosítsa a szenvedélybetegségek káros hatásait és a rászokás elkerülésének módját.

•

Ismertesse meg a tanulókkal az egészségügyi szolgáltatások igénybevételének feltételeit és lehetőségeit.

•

Adjon gyakorlati tanácsot az egészséget és a testi épséget veszélyeztető tényezők, balesetveszélyek elkerülésének
módjára, a lehetőségekhez mérten tanítsa meg az elsősegélynyújtás elemi tennivalóit.

•

Fejlessze ki a beteg, sérült és fogyatékos embertársak iránti elfogadó és segítőkész magatartást.

Az iskolai teljes körű egészségfejlesztés színterei:
•

Életviteli feladatok;

•

Tanórai feladatok;

•

Tanórán kívüli feladatok.

Életviteli feladatok
Az iskolai élet a nevelés-oktatás színtere. A nevelés dimenziói közt az egyik, meghatározó tényező az egészség iránti
igényre nevelés. A szó tartalmának meghatározása sugallja a feladatokat.
Tanórai feladatok
Az egészséges életmódra nevelés tananyagának tervezésénél megfogalmazott célok és feladatok:
•

járuljon hozzá a tanulók képességeinek sokoldalú fejlesztéséhez,

•

életmódjuk, szokásaik értékekkel történő kialakításához,

•

eddze akaratukat mentálisan, fizikálisan, szociálisan,

•

bővítse ismereteiket.

Kötelező tanórai keretben végzett egészségnevelés:
•

Tantárgyakba beépített egészségnevelés: osztályfőnöki óra, testnevelésóra, biológiaóra, stb. Kiemelt jelentőségű a
biológia, ahol a tanterv tartalmazza az egészségtant, az egészséges életmóddal kapcsolatos problémák, prevenció
és megoldás területét.

•

„Egészségóra” (a védőnő vagy meghívott előadó foglalkoztató előadása).

Tanórán kívüli foglalkozások:
•

délutáni szabadidős foglalkozások,
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•

sportprogramok,

•

témával kapcsolatos filmvetítések, vetélkedők, versenyek, egyéb játékos programok, csoportfoglalkozások,

•

egészséghét,

•

sportrendezvények, kulturális programok,

•

kirándulások, erdei iskolák, túrák, sportprogramok,

•

együttműködés sportegyesületekkel.

Mindennapi testedzés megvalósítása:
•

testnevelés órákon,

•

szabadidőben, rendszeres sportfoglalkozások keretében,

•

diáksport egyesület működtetésével, egyedi együttműködési megállapodás alapján,

•

egy-egy sportágnak az iskolában helyet adva, biztosítva a tanulók szervezett sportolási részvételét,

•

sporttáborok szervezése,

•

sportversenyek lebonyolítása,

•

a diáksport révén diákjaink bekapcsolódnak a különféle versenyekbe.

Az egészségnevelés megvalósításában résztvevők:
Belső (iskolai) résztvevők:
•

az intézményvezető vagy megbízottja,

•

az iskolaorvos, védőnő,

•

a testnevelő, szaktanárok,

•

a diákönkormányzatot segítő pedagógus,

•

az iskolapszichológus.

A külső kapcsolatok lehetőséget biztosítanak az egészségfejlesztési munka kiszélesítésére, valamint a különböző
szervezetek, szakemberek, szakértők bevonására.
Egészségnevelés tartalma az iskolánkban:
•

önmagunk és egészségi állapotunk ismerete,

•

a rendszeres testmozgás egészségmegőrzésében való szerepének a felismerése,

•

az értékek ismerete,

•

az étkezés, a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe,

•

a betegségek kialakulása és a gyógyulási folyamat,

•

a barátság, a párkapcsolatok, a szexualitás szerepe az egészségmegőrzésben,

•

a személyes krízishelyzetek felismerése és a kezelési stratégiák ismerete,

•

a tanulás és a tanulás technikái,

•

az idővel való gazdálkodás szerepe,
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•

a rizikóvállalás határai,

•

a szenvedélybetegségek elkerülése,

•

a tanulási környezet alakítása,

•

a természethez való viszony,

•

az egészséges környezet jelentősége,

•

az egészséges táplálkozás,

•

a szenvedélybetegségekkel való foglalkozás,

•

a szexuális felvilágosítás-nevelés, a családtervezés alapjai,

•

az AIDS-prevenció,

•

a betegség és a gyógyulást segítő magatartás (elsősegélynyújtás, gyógyszerhasználat),

•

a testi higiénia,

•

a környezeti ártalmak (zaj, légszennyezés, hulladékkezelés),

•

a személyes biztonság (közlekedés, rizikóvállalás),

•

az egyénileg kialakított mozgásprogram fontossága az egészségmegőrzésben,

•

a stressz- és feszültségoldó gyakorlatok fontossága a kiegyensúlyozott testi-lelki fejlődésben és az
interperszonális kapcsolatokban.

Az iskola egészségfejlesztési-stratégiájának kimunkálása hosszú távú előrejelzés lehet a tanulók életminőségében, a
romló tendenciák megfékezésében, a javulás feltételeinek megteremtésében. Célunk az, hogy megtanítsuk a diákjainkat
arra, hogy törődjenek magukkal, fejlesszék magukban a teljes ember igényét. Ápolják érzelmeiket, ne váljon
örömnélküli kötelességgé mindennapi munkájuk. Tudjanak örülni egymásnak, családjuknak, barátaiknak. Több
megértéssel és elfogadással éljenek együtt másokkal, így biztosan egészségesebb életet élhetnek.
A teljes körű egészségfejlesztés megvalósulása:
A program megvalósulása a tanévek során, az iskola munkatervében megtervezetten történik. A szaktanárok és az
osztályfőnökök, a diákönkormányzat és más, alkalmanként felálló munkacsoportok a napi munka tervezésekor
figyelemmel kísérik a program megvalósulását. A megvalósítás során a folyamatokat tervezzük, nyomon követjük,
ellenőrizzük és értékeljük a megfogalmazott módszerek, értékek mentén.
Az egészségnevelést szolgáló egyéb foglalkozások:
•

szakkörök,

•

minden évben egy alkalommal elsősegély-nyújtási bemutatót szervezünk a tanulóknak az Országos
Mentőszolgálat, a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt vagy az Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesületének
bevonásával,

•

évente
egy
egészségvédelemmel,
helyes
táplálkozással,
elsősegély-nyújtással
(„Egészséghét”/projektnap/témanap) eseményt szervezünk a tanulók számára.

A teljes körű egészségfejlesztési program megvalósításáért az iskola minden pedagógusa, dolgozója felelős.
A program megvalósulásának ellenőrzése, értékelése
Életvitelszerűen megvalósuló tevékenységek:
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foglalkozó

A napi iskolai élet során folyamatosan végzett és irányított tevékenységek beépülnek a tanuló magatartásformái sorába.
A tanítók és a tanárok a tanulók közt élve érzékelik a folyamat fejlődését, és megerősítik a helyes viselkedésmintákat.
Tanórai keretben megvalósuló fejlesztés:
A tananyaghoz kapcsolódóan, a tanmenetekben rögzített elsajátítandó ismeretek mérhetőek. Részei a tanulási
folyamatnak. A tananyag számonkérésének folyamatában ellenőrizhető, hogy az életvitelszerűen rögzítendő elemek
valóban beépültek-e a tanuló viselkedési kultúrájába.
Tanórán kívüli tevékenységek (egyéb foglalkozások) során megvalósuló fejlesztés:
A munkaterv szerint megszervezett témanapok, témahetek, projektek egyrészt a fejlesztési folyamat előre tervezett
elemei, másrészt a hiányosságok észlelését követő korrekciók. Célunk, hogy az átadott ismeretek, a megtapasztalt
egészségnevelési elemek beépüljenek a tanuló és a családja napi életviteli kultúrájába, annak szerves részévé váljanak.
Ezek a programok gyakran versenyeztetéssel valósulnak meg, így az eredmények követhetőek.
Visszacsatolás:
A programok és az egész tanév során elért eredmények reális feltérképezése és értékelése adja a következő tervezési
időszak szakmai alapját. Az elsajátítandó ismeretek fejlődnek, a diákok tudása elmélyül. Az iskola és a tanárok éves
munkatervet, programtervet és a foglalkozási tervet készítenek.
Az általános fizikai teherbíró képesség mérése során feltérképezhetők az egyes képességek területén mutatkozó
hiányosságok. A hiányosságok feltárása, a tanulók életmódjának ismerete kiindulási alapul szolgál az egyéni és a
közösségi fejlesztő, felzárkóztató programok elkészítésében. Célunk az egészségileg hátrányos helyzet megszüntetése,
az általános fizikai teherbíró képesség fokozatos fejlesztése, a szükséges szint elérésére, megtartására.
A tanulók fizikai képességének mérésére egyszerű, kevés szerigényű és bárhol végrehajtható teszteket használunk.
El kell érni, hogy az általános fizikai teherbíró képesség fejlődésének folyamatos nyomon követése motivációs
tényezőként hasson a tanulókra, és az iskolából kikerülve életvitelükben helyet kapjon a rendszeres fizikai aktivitás.

2.5.

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók
•

ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát,

•

ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat,

•

ismerjék fel a vészhelyzeteket,

•

tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható következményeit,

•

sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat,

•

ismerkedjenek meg a mentőszolgálat működésével; sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni.

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok:
•

a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és-jártassággal rendelkezzenek
az elsősegély-nyújtási alapismeretek területén,

•

a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az elsősegélynyújtás alapismereteit,

•

a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és egyéb foglalkozások keretében – foglalkoznak az
elsősegélynyújtással kapcsolatos legfontosabb alapismeretekkel.
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Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának érdekében
•

az iskola kapcsolatot épít ki az Országos Mentőszolgálattal, a Magyar Ifjúsági Vöröskereszttel és az Ifjúsági
Elsősegélynyújtók Országos Egyesületével,

•

tanulóink bekapcsolódnak az elsősegélynyújtással kapcsolatos iskolán kívüli vetélkedőkbe,

•

támogatjuk a pedagógusok részvételét 30 órás, elsősegély-nyújtási továbbképzésen.

Az elsősegély-nyújtási ismeretek a következő tantárgyakba épülnek be:
•

Biológia: rovarcsípések, légúti akadály, artériás és ütőeres vérzés, komplex újraélesztés.

•

Kémia: mérgezések, vegyszer okozta sérülések, savmarás, égési sérülések, forrázás, szénmonoxid mérgezés.

•

Fizika: égési sérülések, forrázás.

•

Testnevelés: magasból esés.

Az elsősegély nyújtásával kapcsolatos ismeretek tantárgyankénti és évfolyamonkénti megjelenését a pedagógiai
program mellékletét képező tantervek tartalmazzák.

2.6.

2.7.

Komplex intézményi mozgásprogram
•

A komplex intézményi mozgásprogram adott tanévre aktualizált feladatterve az éves munkaterv melléklete.

•

Az intézmény tanulói rendszeresen részt vesznek a település és a különféle szervezetek által meghirdetett
sport- és egészségnapokon.

•

Az alternatív és szabadidős mozgásrendszerek keretében az alábbi sportágakat a feltüntetett órában beépítettük
az óratervi órakeretbe: slackline, TRX, tollaslabda, asztalitenisz, lábtoll, streetball, floorball, méta, sakk, step
aerobic, teljesítmény túra, kerékpározás, strand röplabda

•

Az alábbi sportágakból házibajnokságot szervezünk: Kispályás labdarúgás, asztalitenisz, streetball, fekve
nyomás

•

Napközben felszerelést biztosítunk a sportolni kívánó diákok számára.

•

Az iskolai sportkörünk az alábbi szakágakkal rendelkezik: labdarúgás, röplabda, kosárlabda, kézilabda, atlétika

•

Az évszak sajátosságainak megfelelően a következő mozgásos tevékenységeket végezzük:

•

Ősszel: kerékpár, télen: korcsolya, tavasszal: teljesítmény túra

•

A tanulmányi kirándulások és az iskola által szervezett programok keretében, tapasztalt túravezető
közreműködésével rendszeresen szervezünk kerékpártúrákat és gyalogtúrákat.

•

A tanulók fizikai állapotának mérését minden évben elvégezzük. Ezeknek a méréseknek a tapasztalatait
felhasználjuk a testnevelési órák fizikai képességfejlesztésének megtervezésénél, a sportköri foglalkozásokon
és a tömegsport órákon.

A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység

Iskolai nevelő és oktató munkánk egyik alapvető feladata a kiemelt figyelmet igénylő tanulók fejlesztése, melynek
alapja a tanulók egyéni képességeinek, fejlettségének, ismereteinek figyelembe vétele, a differenciálás; valamint
különféle egyéni fejlesztő módszerek és szervezeti formák alkalmazása a tanítási folyamatban.
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Az együttnevelés az intézmény egészében pedagógiai hatással bír: pozitív emberi értékek, tulajdonságok kialakítására
törekvés (a szeretet, a jóság, a becsületesség, az őszinteség, az önzetlenség, a szorgalom, a segítőkészség, a tolerancia, a
felelősségérzet példáinak erősítése), az együttműködési képesség kialakítása, az empátia fejlesztése.
Kiemelt figyelmet érdemlő tanulók a sajátos nevelési igényű; a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő;
a kiemelten tehetséges; a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók.
Alapvető pedagógiai feladatunk a kiemelt figyelmet igénylő tanulók fejlesztése, amelynek alapja a tanulók egyéni
képességeinek, fejlettségének, ismereteinek figyelembe vétele, a differenciálás, valamint különféle egyéni fejlesztő
módszerek és szervezeti formák alkalmazása a tanítási folyamatban.
2.7.1. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal kapcsolatos pedagógiai teendők
Tevékenységeink:
•

Ifjúságvédelmi felelősünk a nyilvántartás mellett a szociális és hatósági intézményhálózattal való kapcsolattartást
is biztosítja.

•

A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős együttműködik az iskola minden érintett pedagógusával, a
diákönkormányzattal, tagja az osztályfőnöki munkaközösségnek és kapcsolatot tart az egészség- és környezeti
neveléssel is foglalkozó munkaközösségekkel. Segítséget nyújt a kortárs segítő hálózat kiépítéséhez és a segítők
koordinálásához.

Iskolánk a nevelési tanácsadóval, és a gyermekjóléti szolgálattal az alábbi területeken működik együtt:
•

Az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése.

•

Ingyenes tankönyv biztosítása a jogszabályi kereteknek megfelelően.

•

Felzárkóztató órák, fejlesztő foglalkozások a szakértői vélemények alapján készült intézményvezetői határozatok
alapján.

•

A nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai.

•

Pályaorientáció.

•

A szülőkkel való együttműködés.

•

A szülők és a családok nevelési gondjainak segítése.

•

A szülők tájékoztatása a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról.

2.7.2. Beilleszkedési, tanulási és magatartási problémákkal küzdő tanulók
A beilleszkedési, tanulási és magatartási zavar az elfogadott társadalmi normáktól való eltérő viselkedés, valamint a
tanulási képességek zavara. Fontos feladatunknak tartjuk időben felismerni és kiszűrni a beilleszkedési, tanulási és
magatartási problémákkal küzdő tanulókat.
Ezért az iskola feladatai között az egyik legfontosabb a helyzet felismerése, jelzése, a tanuló megfelelő szakemberhez
való irányítása, speciális csoportba javasolása. Együttműködünk a gyógypedagógusokkal, a pedagógiai szakszolgálatok
szakembereivel és az egészségügyi intézményekkel.
A beilleszkedési, tanulási és magatartási zavarok enyhítését az alábbi pedagógiai tevékenységekkel kívánjuk elérni:(az
iskola sajátosságai szerint)
•

a belépő évfolyam év eleji tudásszint mérése valamennyi tantárgyból, különös tekintettel a szövegértésre és a
matematikai kompetenciára,

•

a problematikusnak ítélt tanulók szakértői vizsgálatának kérelme,
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•

tanulásmódszertani ismeretek alkalmazása a tantárgyi órákon,

•

szoros kapcsolat az általános iskolákkal, a Pedagógiai Szakszolgálatokkal és a gyermekjóléti szolgálattal,

•

az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése,

•

a nevelők és a tanulók személyes kapcsolattartása,

•

az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata,

•

a felsőfokú továbbtanulás irányítása, segítése,

•

a szülők és a családok nevelési gondjainak segítése,

•

az egy osztályban tanító tanárok együttműködése, egységes nevelési elvek alkalmazása;

•

az osztályközösség segítő erejének mozgósítása,

•

a közös iskolai és iskolán kívüli programok során a peremhelyzetű tanulók bevonása,

•

a szülők tájékoztatása a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról,

•

kedvezmények, mentességek biztosítása a Nemzeti köznevelési törvény alapján,

•

iskolapszichológus segítő tevékenysége.

•

Az osztályfőnök az ifjúságvédelmi felelős közreműködésével külső szakember segítségét is igényelheti
(Pedagógiai Szakszoglálatok, gyermekjóléti szolgálat, iskolapszichológus).

2.7.3. Sajátos nevelési igényű tanulók
Iskolánkban a sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása a többi tanulóval együtt, integrált formában folyik.
Az SNI tanulók nevelése-oktatása állapotuknak megfelelően a vonatkozó jogszabályi előírások szerinti speciális
implementációjú tanterv szerint történik. A használt módszerek igazodnak hiányosságaikhoz, fogyatékosságukhoz.
Értékelésük egyéni elbírálás alapján, a vonatkozó szabályozók által megfogalmazottaknak megfelelően folyik.
Azokat az SNI tanulókat oktatjuk együtt a többségi tanulókkal, akiknek nevelését-oktatását a szakértői bizottságok
integrált osztályban javasolják. Ezek a tanulók társaikkal együtt végzik iskolai feladataikat, de a szükséges területeken
támogatást kapnak. Ez fokozott toleranciát, az egyéni fejlesztést, más munkaszervezési formák alkalmazását, speciális
tankönyv használatát, az ellenőrzés és értékelés szigorú igazítását a tanuló képességeihez, és az egyéni foglalkozásokat
jelenthet.
A tanulók fejlesztése a törvényben rendelkezésre álló időkeretek (habilitációs és rehabilitációs órakeret) és
csoportszervezési előírások figyelembe vételével, speciális szakemberek igénybevételével folyik.
(A sajátos nevelési igényű tanulók nevelését-oktatását a 32/2012. (X. 8.) EMMI-rendelet 2. sz. mellékleteként kiadott
Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve alapján szervezzük meg).
Iskolánk a sajátos nevelési igényű tanulók neveléséhez-oktatásához igénybe veszi az illetékes pedagógiai szakszolgálati,
illetve pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények segítségét.
2.7.4. Tehetséges tanulók fejlesztése – tehetséggondozás
Kiemelten tehetséges tanuló az a különleges bánásmódot igénylő tanuló, aki átlag feletti általános vagy speciális
képességek birtokában magas fokú kreativitással rendelkezik, és felkelthető benne a feladat iránti erős motiváció,
elkötelezettség.
Kiemelt fontosságú a tehetségek felismerése és fejlesztése.
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Minden pedagógus, de elsősorban a szaktanár, szakoktató és osztályfőnök feladata, hogy felhívja a figyelmet tehetséges
tanítványainkra, hogy megfelelően gondoskodhassunk fejlesztésükről.
E tevékenység kiterjed a tanórai és tanórán kívüli területekre egyaránt, és a legszorosabb együttműködést igényli a
családdal és a tehetségek fejlesztésével foglalkozó intézményekkel és szakemberekkel. A gyakorlati oktatásban
különleges tehetséget felmutató tanulók fejlesztése a gyakorlati képzésben részt vevő gazdálkodó szervezetekkel való
együttműködés keretében folyik.
•

A tehetséggondozás módszereiben célirányos tanulásszervezési eljárásokat alkalmazunk, ösztönözzük a
pedagógusok szakirányú továbbképzéseit (tanulásmódszertan, tehetségdiagnosztika).

A tehetségfejlesztés tevékenységei iskolánkban:
•

bemeneti mérések, különös tekintettel a motivációra, tehetség-nyilvántartás,

•

az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése,

•

emelt óraszámú tantárgyak tanítása,

•

tehetséggondozó programok (szakkörök, művészeti foglalkozások, dráma, vizuális kultúra, szakmai diákkörök),

•

tehetséggondozó, fejlesztő foglalkozások, felkészítés versenyekre, pályázatokon való részvételre,

•

iskolai sportkör,

•

vetélkedő megrendezése, kiállítások szervezése,

•

felkészítés a felsőfokú továbbtanulásra, ennek irányítása, segítése,

•

személyes beszélgetések, a biztatás, a jutalmazás megfelelő formáinak megkeresése,

•

kiugró tehetségek szakemberhez való irányítása, aki gondoskodik megfelelő fejlesztésükről,

•

versenyeztetés,

•

Részvétel a Szakma Kiváló Tanulója (SZKTV - Szakma Sztár Verseny) és a Szakmai Érettségi Tantárgyi
Versenyen (OSZTV),

•

tantárgyakhoz köthető, szakmai, sport, művészeti és komplex versenyek megszervezése, és azokon való részvétel
intézményi, illetve területi szinten.

A versenyek részletes felsorolása az éves munkatervben jelenik meg.

2.8.

A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok

A tanulók közösségben, illetve közösség által történő nevelésének megszervezése, irányítása iskolánk nevelő-oktató
munkájának alapvető feladata.
A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása
•

Fontosnak tartjuk a tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, viselkedési normák, formai
keretek és tevékenységek rendszeressé válásának kialakítását.

•

Az önkormányzás képességének kialakítása.

•

A tanulói közösségek fejlesztése során kialakítjuk a közösségekben, hogy pedagógusi segítséggel vagy önállóan,
közösen tudjanak maguk elé célt kitűzni, a cél eléréséért összehangolt módon tevékenykedjenek, illetve az
elvégzett munkát értékelni tudják.
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•

A közösségi nevelés területei iskolánkban: tanórák (szaktárgyi órák, osztályfőnöki órák), gyakorlati
foglalkozások, egyéb foglalkozások (szakkörök, kirándulások, sportkörök), diák-önkormányzati munka.

•

A tanulóközösségek fejlesztésében a tanulók életkori fejlettségének figyelembevétele.

•

A tanulói közösségek irányításánál pedagógusaink alkalmazkodnak az életkorral változó közösségi
magatartáshoz: a serdülő és ifjúkori problémákhoz.

A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése
•

A tanulói közösségeket irányító pedagógusok legfontosabb feladata a közösségek tevékenységének tudatos
tervezése és folyamatos megszervezése, hiszen a tanulói közösség által történő közvetett nevelés csak akkor
érvényesülhet, ha a tanulók a közösség által szervezett tevékenységekbe bekapcsolódnak, azokban aktívan részt
vesznek, és ott a közösségi együttéléshez szükséges magatartáshoz és viselkedési formákhoz tapasztalatokat
gyűjthetnek. Olyan pedagógus közösség kialakítására törekszünk, amely összehangolt elvárásaival és nevelési
eljárásaival az egyes osztályokat vezetni és tevékenységüket koordinálni tudja. A közösségi nevelés
eredményessége érdekében fontosnak tartjuk az osztályfőnök és a gyakorlati oktató szoros együttműködését.

A tanórán, gyakorlati foglalkozáson megvalósítható közösségfejlesztési feladataink:
•

A tanulás támogatása egyéni képességekhez igazodó munkaformák előtérbe helyezésével önálló és csoportos
munkára támaszkodva, a tanulmányi és a munkaerkölcs erősítésével.

•

Különböző, változatos munkaformákkal a közösségi cselekvések kialakítása, fejlesztése kooperatív
együttműködéssel (csoportmunka, differenciált, egyéni munka, kísérlet, verseny, projekt) az együvé tartozás, az
egymásért való felelősség érzésének erősítése.

•

Gyakorlati foglalkozás keretében a különböző csoportszerepek elsajátítása, kipróbálása. Az egyes
munkafolyamatok felelősség-megosztása, az együttműködés és a tájékoztatás szerepeinek gyakorlása.

•

A tanulók, a közösség felkészítése az SNI tanulók integrált nevelésére. Az SNI tanulók beilleszkedésének
segítése és a másság elfogadása a tanulói közösségben.

•

A tanulók motiválása, kezdeményezéseiknek, a közvetlen tapasztalatszerzésnek a támogatása.

•

Szociális
kompetenciák
alkalmazkodóképesség).

fejlesztése

(empátia,

egymásra

figyelés,

együttműködés,

tolerancia,

Az egyéb foglalkozások közösségfejlesztő feladatai:
•

A tanulók önellenőrzésre, egymás segítésére és ellenőrzésére való nevelése.

•

A hagyományőrző tevékenységek fejlesztik a közösséget, erősítik a közösséghez való tartozás érzését.

•

Sokoldalú és változatos foglalkozásokkal (zene, tánc, múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadásokon
tett csoportos látogatások, stb.) járulunk hozzá a közösségi magatartás erősítéséhez.

•

Szabadidős tevékenységek.

•

A felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szervezünk,
melyeken a részvétel önkéntes (pl.: túrák, kirándulások, táborok, színház- és múzeumlátogatások, klubdélutánok,
táncos rendezvények stb.).

A diákönkormányzat közösségfejlesztő feladatai:
•

Jelöljön ki olyan közös értékeken és érdekeken alapuló közös és konkrét célokat, amellyel nem sérti az egyéni
érdekeket.

•

Fejlessze a meglevő közösségi munkálatokat, közösségépítő tevékenységeket.
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•

Törekedjen a közösség iránti felelősségtudat kialakítására, fejlesztésére.

•

Alakítsa ki a tanulóban a felelősségteljes közszereplés igényét, a demokratikus kommunikáció rutinját.

A tanulóknak az intézmény döntési folyamatában való részvételi jogának gyakorlása
A tanulót megilleti az a jog, hogy életkorának megfelelő mértékben részese legyen az őt érintő döntések
meghozatalának. Ezt a jogát személyesen, illetve választott képviselőin, valamint szülőjén/gondviselőjén keresztül
gyakorolhatja. Joga van megismerni az őt érintő döntés tartalmát, okát, következményeit. A döntési folyamat során joga
van véleményét elmondani.
A nevelési-oktatási intézmény a tanulóval kapcsolatos döntéseit – jogszabályban meghatározott esetben és formában –
írásban közli a tanulóval, a szülővel. A tanuló ezen jogai gyakorlásának módját a házirend tartalmazza.
A diákkörökkel és a diákönkormányzattal kapcsolatos szabályozás az iskolai SZMSZ-ben és a Házirendben található.

2.9.

A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partneri kapcsolattartásának formái

Az iskolai nevelés-oktatás, a tanuló személyisége harmonikus fejlesztésének elengedhetetlen feltétele a szülők és a
pedagógusközösség együttműködése.
Ennek alapja a tanuló iránt érzett közös felelősség, amelynek feltétele a kölcsönös bizalom és tájékoztatás, az
őszinteség. Megvalósulási formái a kölcsönös támogatás és a koordinált pedagógiai tevékenység. Eredménye a családi
és az iskolai nevelés egysége, és ennek nyomán a tanuló személyiségének kedvező fejlődése.
A diákok és a pedagógusok együttműködésének formái:
•

A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, ill. az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a
diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják.

•

Az intézmény vezetője legalább évente egyszer a diákközgyűlésen, valamint a diákönkormányzat vezetőségének
ülésén, a diákönkormányzat vezetője havonta egyszer a diákönkormányzat vezetőségének ülésén és faliújságon
keresztül, az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon tájékoztatják a diákokat.

•

A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, ill. választott képviselőik útján
közölhetik az intézmény vezetőjével, a nevelőkkel, a nevelőtestülettel vagy az iskolaszékkel.

•

A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok folyamatosan (szóban, illetve
a digitális naplón keresztül vagy az ellenőrzőben írásban) tájékoztatják.

A szülők és a pedagógusok kapcsolattartása, együttműködésének formái:
A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az iskola igazgatója és az
osztályfőnökök tájékoztatják: az iskola igazgatója vagy a nevelési oktatási igazgatóhelyettes legalább félévente egyszer
a szülői szervezet iskolai vezetőségének ülésén vagy az iskolai szintű szülői értekezleten. Az osztályfőnökök
folyamatosan az osztályok szülői értekezletein. A szülők a gyermekük előrehaladásáról, az esetlegesen felmerült
problémákról a digitális naplóból folyamatosan tájékozódhatnak. A hozzáférést a szülők az osztályfőnöktől év elején
vehetik át.
Együttműködési formák:
•

Családlátogatás (önállóan, illetve a családsegítő szolgálattal együtt is, szükség esetén)

•

Egyéni beszélgetés

•

Szülői értekezlet

•

Fogadóóra
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•

Írásbeli tájékoztató

•

Előadások szervezése

•

Közös kirándulások

•

Pályaválasztási tanácsadás

•

Nyílt tanítási nap a nyolcadikosok és szüleik számára

•

Kihelyezett szülői értekezlet az általános iskolák hívására

•

Az SNI tanulókkal és szüleikkel történő folyamatos kapcsolattartás

Az intézményi közösségek kapcsolattartásának rendjét az iskolai SZMSZ tartalmazza.
Az intézmény kapcsolattartása az alábbi szakmai szervezetekkel:
•

Gyermek- és ifjúságvédelmi szervezetek

•

Gyámhatóság

•

Szakmai szolgáltató szervezetek

•

Szakszolgálatok

•

Iskola egészségügy

•

Területileg illetékes kamara

•

Gyakorlati képzésben résztvevő gazdálkodó szervezetek

•

Iskola képzési profiljába tartozó szakmai szervezetek

•

Kulturális és sportszervezetek

•

Civil szervezetek

A kapcsolattartás rendjét az SZMSZ tartalmazza. Az egyes munkaköri leírások tartalmazzák az intézményi
kapcsolattartók feladatait, a kapcsolattartás formáját, módszerét, gyakoriságát és a beszámolási kötelezettséget.

2.10. A tanulmányokhoz kapcsolódó vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, a szóbeli felvételi
vizsga követelményei
2.10.1.Tanulmányokhoz kapcsolódó vizsgák
Tanulmányokhoz kapcsolódó vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet által előírt esetekben szervez az iskola
(magántanulók, előrehozott érettségizők, intézményvezetői határozat, nevelőtestületi döntés alapján kötelezettek
esetében).
A vizsgák időpontjáról – a javítóvizsga kivételével − a vizsgára történő jelentkezéskor tájékoztatni kell a tanulót és a
szülőt. A tájékoztatásnak legalább 10 nappal a vizsga kezdő időpontja előtt meg kell történnie. Vizsgát – a rendeletben
meghatározottak szerint – független vizsgabizottság előtt vagy abban a nevelési-oktatási intézményben lehet tenni,
amellyel a tanuló jogviszonyban áll. A vizsgakötelezettséggel érintett időszakra vonatkozó követelmények elsajátítását
vizsgabizottság ellenőrzi és értékeli. A bizottság az összesített részeredmények és a kérdező tanár véleményezése
alapján dönt a minősítésről.
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Gyakorlati vizsgát kell tenni szóbeli vizsgával együtt a készségtárgyakból: ének-zene, vizuális kultúra, testnevelés és
sport, informatika.
Ha a tanuló a vizsga letételére a nevelőtestülettől halasztást kap, a halasztott időpontig úgy folytathatja tanulmányait,
mintha sikeres vizsgát tett volna.
A szabályosan megtartott tanulmányokhoz kapcsolódó vizsga nem ismételhető.
Az osztályozó, a különbözeti, a pótló és a javítóvizsga követelményeit, részeit, az értékelés szabályait a szakmai
munkaközösségek határozzák meg. A vizsga tantárgyi/évfolyamonkénti követelményei megegyeznek a kerettantervek
alapján készült a Pedagógiai Program részét képező helyi tanterv, adott tantárgyra és évfolyamra vonatkozó
követelményeivel. Az intézmény három időszakot biztosít a lebonyolításra: augusztus, január és április folyamán.
(Intézményi döntés szerint) A vizsgaidőszakok pontos időpontja a tanév helyi rendjében meghatározott, és közzé teszik
az intézmény honlapján.
Osztályozó vizsga
Osztályozó vizsgát kell tenni a tanulónak a félévi és év végi osztályzatok megállapításához, ha:
•

felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,

•

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

•

tanulmányait magántanulóként végzi,

•

előrehozott érettségi vizsgát kíván tenni az adott tantárgyból,

•

hiányzása a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet 51. § (7) bekezdésében előírt mértéket meghaladja, és ezért nem
osztályozható,

•

amennyiben a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen.

Ha a tanuló hiányzása adott félévben meghaladja adott tantárgyból a 30%-ot, köteles a tantárgyból osztályozó vizsgát
tenni; ha a két félévben összesen lépi át a 30%-ot, a nevelőtestület dönthet az osztályozó vizsgáról, vagy a jegyek
alapján történő értékelésről, ha az elégséges számú. Ha a hiányzás mértéke a tanévben meghaladja a 250 órát, a
szakképzésre felkészítő képzési szakaszban az elméleti órák 20%-át, a tanév végén nem osztályozható, magasabb
osztályba való lépése csak sikeres osztályozó vizsga letétele mellett lehetséges. A vizsgára a tanulót a szülő írásban
jelentkezteti és felkészíti. A szakképzésben a gyakorlati oktatásra vonatkozó mulasztásokkal kapcsolatos szabályokat az
intézmény szakmai programja tartalmazza.
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.
Különbözeti vizsga
•

A tanulót jogszabály értelmében megilleti az a jog, hogy a választható tantárgyak esetében a május 20-i
határnappal a következő tanévre más választható tantárgyat válasszon. Ennek feltétele a sikeres különbözeti
vizsga. A különbözeti vizsga a tantárgyi követelmények optimumát kéri számon. A vizsgára a szülő jelentkezteti
és készíti fel a tanulót.
Különbözeti vizsgát tehet a tanuló, ha:

•

írásbeli határozat alapján engedélyezték,

•

átvétellel tanulói jogviszonyt kíván létesíteni, és az előző iskolájából eltérő tanterv szerinti tanulmányokat
folytatott.
Különbözeti vizsgát a tanév során folyamatosan lehet szervezni.
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Javítóvizsga
Ha a tanuló a tanév végén bármely tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, a nevelőtestület határozata alapján
javítóvizsgát tehet, kivéve, ha háromnál több tantárgyból van elégtelen osztályzata. Amennyiben a javítóvizsgán nem
teljesíti a meghatározott követelményeket vagy nem jelenik meg, évet ismételni köteles. A javítóvizsga időpontját a
szorgalmi időszak lezárásakor az iskola bejáratára kell kifüggeszteni és az iskola honlapján kell elhelyezni.
A tanulót a vizsgára a szülő készíti fel, az iskola a nyár folyamán két ízben konzultációs lehetőséget biztosíthat (júniusaugusztus).
A javítóvizsgán elégséges osztályzatot kapott tanuló magasabb évfolyamba léphet.
Pótló vizsga
Amennyiben a tanuló neki fel nem róható okból nem jelent meg a vizsgán vagy a vizsga letétele előtt távozott, a vizsgát
megismételheti.
Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha:
•

neki fel nem róható okból elkésik, távol marad,

•

megkezdett vizsgáról engedéllyel távozik.

A pótló vizsgát – az igazgató döntése alapján – az adott vizsganapon vagy az iskola által megszervezhető legközelebbi
vizsganapon kell megtartani.
2.10.2.Alkalmassági vizsga
A köznevelési törvény 50. § (5) alapján az iskola sport és művészeti emelt szintű oktatása esetében alkalmassági vizsga
szervezhető. Az alkalmassági vizsga követelményeit az iskola tanévenként kiadott felvételi szabályzata tartalmazza.
A rendészet közszolgálat szakmacsoportba jelentkező tanulók számára a tanulmányokhoz kapcsolódó jelentős fizikai
megterhelés miatt alkalmassági vizsgálatot tartunk. Ennek anyaga az iskola honlapján és az évenként kiadott tájékoztató
anyagunkban megtalálható.
2.10.3.A szóbeli felvételi vizsga követelményei
Iskolánkban 9. évfolyamra felvételi vizsgát nem tartunk.

2.11. A felvétel és az átvétel helyi szabályai
A köznevelési intézmény tanulói közé felvétel vagy átvétel útján lehet bejutni, amely jelentkezés alapján történik.
Felvétel
Iskolánk a felvételi kérelmekről az alábbiak szerint dönt:
•

Szakgimnázium és szakközépiskola esetén egyaránt a tanulmányi eredmények továbbá a szakképzésre vonatkozó
jogszabályok szerinti egészségügyi, pályaalkalmassági követelmények teljesítése,

A jelentkezés rendjét és a felvételi eljárást a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet szabályozza.
Iskolánk felvételi tájékoztatót készít, és azt a honlapján nyilvánosságra hozza, valamint a KIFIR rendszerében október
20-áig elhelyezi. A felvételi tájékoztató tartalmazza:
•

az iskola OM-azonosítóját, telephelyenként a meghirdetett tanulmányi területek leírását, az azokat jelölő belső
kódokat,

•

a felvételi eljárás rendjét,
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•

a felvételi kérelmek elbírálásának, rangsorolásának módját, szabályait, ezen belül különösen a teljesítmények
értékelésének módját és figyelembe vételének arányait,

•

a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkezőre
vonatkozó speciális elbírálási szabályokat,

•

ha az iskola szóbeli vizsgát vagy az Nkt. 27. § (5) szerinti képesség-, készségfelmérést szervez, a vizsga vagy a
felmérés követelményeit, időpontját és helyét,

•

szakképzésre vonatkozó szabályok alapján az egészségügyi, pályaalkalmassági követelményeket.

A felvételi vizsgákat a tanév rendjében meghatározott időszakon belül, a jogszabályi előírásoknak megfelelően kell
megszervezni.
Az iskola a helyi szabályok szerint:
Szakgimnázium és Szakközépiskola esetében egyaránt a felvételinél figyelembevett tantárgyak : magyar nyelv és
irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, biológia. A pontokat 5.,6.,7. osztály évvégi és a 8. osztály félévi
osztályzataiból képzett összeg adja. Elérhető maximális pontszám 110 pont.
SNI-s tanuló esetében : a hiányzó osztályzatokat a felvételi tantárgyak meglévő osztályzataiiból számított kerekített
átlaggal pótoljuk, (minden esetben mellékelni kell a felvételi laphoz a szakértői véleményt és az iskola határozatát a
felmentésről.)
Másik intézményből történő átvételről az igazgató dönt az alábbiak szerint:
Átvétel
A felsőbb évfolyamra jelentkezéskor az iskola vizsgálja a: tanuló megelőző tanulmányait, a választandó osztály
befogadóképességét, az osztály struktúráját. Az átvételt megelőzően az iskola a helyi tantervben meghatározott
tantárgyakból különbözeti vizsgát ír elő a jelentkezőnek.
Az átvétel feltétele a sikeres különbözeti vizsga.
A vizsga idejét az iskola igazgatója határozza meg.
Az átvétel igazgatói határozattal engedélyezhető:
•

előzetes tanulmányok beszámításával,

továbbá:
•

különbözeti vizsgával,

•

egyéni segítségnyújtással,

•

türelmi idő biztosításával,

•

évfolyamismétléssel.

A szakképzésre vonatkozó további átvételi szabályokat az iskola szakmai programja tartalmazza.
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3. AZ ISKOLA HELYI TANTERVE
3.1.

A választott kerettanterv megnevezése, jellemzői

Iskolánk helyi tanterve A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú
EMMI-rendelet mellékletei alapján kidolgozott alábbi kerettantervekre épül:
•

Kerettanterv a szakgimnáziumok 9–12. évfolyama számára

•

Kerettanterv a szakközépiskolák 9-13. évfolyama számára

Valamint a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet szakképzési kerettanterveket
tartalmazó mellékletei alapján kidolgozott helyi tantervek:

3.2.

•

A szakközépiskolában oktatható szakképesítések szakképzési kerettantervei

•

A szakgimnáziumban oktatható szakképesítések szakképzési kerettantervei

•

A szakképesítés-ráépülések szakképzési kerettantervei (szakközépiskola, szakgimnázium)

Az iskolában tanított kötelező, kötelezően választandó vagy szabadon választható tanórai
foglalkozások megnevezése, óraszámai

Intézményünk helyi tantervét a 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet, a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról és A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMIrendelet figyelembevételével az alábbiak szerint határozza meg:
Iskolánk helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak tananyagai és követelményei teljes
egészében megegyeznek az oktatási miniszter által kiadott kerettantervekben meghatározott tananyaggal és
követelményekkel.
Kerettanterv szakgimnázium, 9-12. évfolyam
Bevezetés
Kötelező tantárgyak
•

Magyar nyelv és irodalom

•

Idegen nyelv
o idegen nyelv
o függelék: angol és német nyelvi specifikáció

•

Matematika

•

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

•

Etika

•

Biológia (ágazathoz kapcsolódó tantárgy)

•

Fizika (ágazathoz kapcsolódó tantárgy)

•

Kémia (ágazathoz kapcsolódó tantárgy)
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•

Földrajz

•

Művészetek
o Ének-zene
o Vizuális kultúra

•

Informatika

•

Testnevelés és sport

•

Komplex természettudományos tantárgy

•

Pénzügyi vállalkozási ismeretek

•

Érettségire épülő fő szakképesítés

•

o

szépészet ágazat

o

villamosipar ágazat

o

rendészet, közszolgálat ágazat

o

egészségügy ágazat

o

szociális ágazat

o

informatika ágazat

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés
o

szépészet ágazat

o

villamosipar ágazat

o

rendészet, közszolgálat ágazat

o

egészségügy ágazat

o

szociális ágazat

o

informatika ágazat

Szabadon választható tantárgyak:
Iskolánk lehetőséget biztosít 11. és 12. évfolyamon legfeljebb két tantárgyból heti két órában emeltszintű
érettségire felkészítő órákon való részvételre, bármely tantárgyból.
Szakgimnáziumi tantárgyi struktúra és óraszámok
Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok a szakgimnázium 9–12. évfolyamán
A kerettantervek által előírt tartalmak a tantárgyak számára rendelkezésre álló időkeret kilencven százalékát fedik
le.Intézménünkben a tananyag elmélyítésére, és ismétlésre fordítjuk a rendelkezésre álló szabad időkeretet .
A szakgimnáziumi óraterv tartalmazza:
•

A szakmai elméleti és gyakorlati óraszámokat, továbbá az összefüggő szakmai gyakorlat óraszámait is.

•

Az óraterv minden évfolyamra tartalmazza a kerettanterv által előírt minimum óraszámot és a helyi tantervben
meghatározott óraszámot, így látható a szabad órakeret felhasználása.
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•

Az óraterveket a szakmai program tartalmazza.

Szakközépiskolai kerettanterv
Tantárgyi kerettantervek:
•

Kommunikáció – magyar nyelv és irodalom

•

Idegen nyelv

•

Matematika

•

Társadalomismeret

•

Természetismeret

•

Testnevelés és sport
o Testnevelés és sport − 3 órás

•

Osztályközösség-építés

Szabadon választható tantárgyak
•

Informatika

Szakközépiskolai tantárgyi struktúra és óraszámok
Kötelező tantárgyak, minimális óraszámok és szabad órakeret a szakközépiskola 9–11. évfolyamán
A közismereti és szakmai órák aránya
Területek
Közismeret

Szakmai
elmélet és
gyakorlat

9. évfolyam

10. évfolyam

11. évfolyam

Kötött órák

15 óra

9 óra

6 óra

Szabadon felhasználható
órakeret

3 óra

2 óra

3,5 óra

Összesen

18 óra

11 óra

9,5 óra

Kötött órák

14,5 óra

23 óra

23 óra

Szabadon felhasználható
órakeret

2,5 óra

2 óra

2,5 óra

Összesen

17 óra

25 óra

25,5 óra

35 óra

36 óra

35 óra

Heti összes óraszám

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.

Kötelező tantárgyak, minimális óraszámok és szabad órakeret a szakközépiskola 12–13. évfolyamán
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12.

13.

12.

13.

Nappali
tagozat

Nappali
tagozat

Esti tagozat

Esti tagozat

Magyar nyelv és irodalom

6+1

6+1

3+1

3+1,5

Idegen nyelv

6+1*

6+1*

3+1*

3+1*

Matematika

6+1

6+1

3+1

3+1,5

4

5+2

3+1

3+1

Természetismeret

2

–

1

–

Informatika

2*

2*

1*

1*

Testnevelés és sport

5

5

–

–

Osztályközösség-építő program

1

1

–

–

Összesen
óraszámok)

35

36

18

18

Évfolyam/
Tantárgyak

Történelem,
társadalmi
állampolgári ismeretek

•

és

(közműveltségi

* csoportbontással oktatott tantárgyak

A szakközépiskolai óraterv tartalmazza:
•

Az óraterv minden évfolyamra tartalmazza a kerettanterv által előírt minimum óraszámot és a helyi tantervben
(+n) meghatározott óraszámot, így látható a szabad órakeret felhasználása.

•

Az óratervben követhetők a csoportbontásban tanított tantárgyak is, amelyet * jelöléssel szerepeltetünk.

•

Testnevelés órákat csak az elméleti oktatási napokon tartunk, felszabaduló heti két órával a szabad órakeretet
növeltük meg.

•

Minden szakközépiskolai szakképesítésre megadjuk a 3 éves (9-10-11. évfolyam) óraterveket és a 2 éves (11-12.
évfolyam) óraterveket egyaránt. Az óraterveket szakmai program tartalmazza.

•

A szabad órakeret felhasználása során ügyelni kell a szakmai elmélet/szakmai gyakorlat arány betartására a teljes
képzési időre számítva, a szabad órakeretet ezen szabály szerint használtuk fel.

•

A gyakorlati óraszám számításánál a duális szakképzés gyakorlata alapján a 9. évfolyamon tanműhelyi
gyakorlatot tervezünk, a 10-11. évfolyamon külső képzőhelyi gyakorlatot. Azon szakmák esetén, ahol
mestervizsgával rendelkező oktató nincs a gyakorlati képzőhelyen, mindhárom évfolyamon megszervezzük a
belső szakmai gyakorlatot. Ilyen a női szabó, erősáramú elektrotechnikus, és részben az egészségügyi képzések.
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3.3.

A választható tantárgyak, foglalkozások, és az ezeket oktató pedagógusok kiválasztásának
szabályai

A tanuló az iskola kínálatából egyéb foglalkozásokat is választhat a 11 és 12. évfolyamon. Erre a megelőző tanév
februárjában kell jelentkezni a tanulónak a szülő hozzájárulásával, azaz a szülő aláírásával írásban lehet kérni az
emeltszintű érettségire felkészítő órákon való részvételt. Ha a megfelelő létszám alapján a csoport elindul a tanulónak
kötelessége megjelenni a tanórákon. Az itt szerzett érdemjegyek és a hiányzás beszámít a kötelező tantárgy
eredményébe és óraszámába.
A tanuló abban az esetben választhat a pedagógusok közül, amennyiben a téma és képességek szerinti csoportalakítás
során legalább két azonos csoport jön létre két különböző pedagógus vezetésével.
A szabadon tervezhető többletórák megtanítandó és elsajátítandó tananyagát az egyes tantárgyak helyi tantervénél lehet
megtalálni.
Az intézményben választható érettségire felkészító órák: magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv,
matematika, biológia, fizika, informatika, elektronikai-elektrotechnikai ismeretek.

3.4.

A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei

Csoportbontás
Az intézményben csoportbontásban tanított órákat az egyes szakgimnáziumi ágazatok és szakközépiskolai
szakképesítések óratervei tartalmazzák.
Csoportbontásban szervezzük az emelt szintű érettségire felkészítő foglalkozásokat. A szakgimnázium 9. évfolyamán a
magyar nyelv és irodalom és a matematika tantárgyak esetében is bontást alkalmazunk a felzárkóztatás, a szintrehozás
érdekében Célunk ezzel, hogy az ismereteket elmélyítsük, több idő jusson a kommunikációs készségek fejlesztésére és a
tanulók tudásának megalapozására.
Az emelt és közép szintű érettségire való felkészítést a 20/2012.(VIII. 31.) EMMI-rendelet 13 −15.§ szerint szervezzük
meg. A csoportok csak kellő számú jelentkező esetén indulnak (minimum 12 fő).
A csoportok szervezésénél irányadó a 2011. évi CXC. törvény 6. melléklete, mely a gyermekek, tanulók finanszírozott
heti foglalkoztatási időkeretét tartalmazza.
Csoportbontások szervezési elvei:
•

Az egyes tantárgyakra vonatkozó elveket a szakmai munkaközösség határozza meg:
o lehetséges eljárás, hogy a diagnosztizáló mérést követően nívó-csoportok alakuljanak, amelyek lehetővé
teszik a differenciálást, a felzárkóztatást és a tehetséggondozást az idegen nyelv órákon
o másik megoldás a homogén-csoportok létrehozása, amely az osztályfőnök irányításával jön létre,
szakgimnázium 9. évfolyamán magyar nyelv és irodalom valamint matematika tantárgyból..

•

Az egy osztályból alkotott egyes csoportok létszáma maximum 10 %-kal térhet el egymástól.

•

Tanév közben az érintett szaktanárok, szakoktatók egyetértésével, az osztályfőnök javaslatára az igazgató
engedélyezheti a csoportváltást.

Egyéb foglalkozás
Egyéb foglalkozások szervezeti formáit, időkeretét az intézmény SZMSZ-e tartalmazza. A tanévben indított egyéb
foglalkozásokat az intézmény éves munkaterve tartalmazza. A tanuló (és kiskorú tanuló esetén szülője) jelentkezés
útján kérheti részvételét az egyéb foglalkozáson, a jelentkezés a teljes tanévre vonatkozik.
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Az egyéb foglalkozások minimális csoportlétszáma 10 fő.
Lehetőleg csoportbontást kell alkalmazni
−
−

3.5.

magyarból, matematikából, a 9. osztályokban,
testnevelésből minden olyan osztályban, amelynek létszáma a felmentettek, gyógytestnevelésre járók
leszámítása után is - nagyobb 30 főnél.

A nem kötelező (választható) tanórai foglalkozások megtanítandó és elsajátítandó tananyaga

A nem kötelező tanórai foglalkozások megnevezése és óraszáma
Az egyéb foglalkozások tananyagát és követelményeit a szakmai munkaközösség-vezető és az intézményvezető által
jóváhagyott foglalkozási tervek tartalmazzák.
A választható tárgyak esetén (emelt és a középszintű érettségire felkészítő foglalkozások) a tanulók és a szülők
aláírásukkal erősítik meg választásukat, és tudomásul veszik, hogy az értékelés, a mulasztás, továbbá a magasabb
évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mintha kötelező tanórai foglalkozás lenne.

3.6.

Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának
elvei

Iskolánk pedagógusai a helyi tanterv alapján, a szakmai munkaközösségek véleményének kikérésével választják meg az
alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket, taneszközöket, ruházati és más felszereléseket.
Tankönyvek csak a jóváhagyott tankönyvlistáról választhatók. Pedagógusaink nem választhatnak olyan tankönyvet,
amelynek igénybevétele az iskolai tankönyvrendelés és tankönyvellátás jogszabályban meghatározott rendje szerint
nem biztosítható valamennyi tanulónak.
A következő tanévben szükséges taneszközökről a májusi szülői értekezleten szóban, az iskola aulájában elhelyezett
listán és a bizonyítvány kiosztásakor írásban tájékoztatjuk a szülőket. Tájékoztató található a kölcsönözhető
tankönyvekről is, illetve arról, hogy milyen feltételek mellett kaphatnak ingyenesen tankönyvet, illetve támogatást a
tanulók (szüleik) a tankönyvek megvásárlásához.
A tankönyvrendelés összeállításánál az alábbi elveket érvényesítjük:
•

pedagógusaink a tankönyvválasztásnál a hivatalos tankönyvjegyzékben szereplő tankönyvek köréből választanak;

•

a tankönyvrendelésbe a pedagógus csak olyan tankönyv felvételét javasolhatja, amely megfelel az alkalmazott
tantervnek, és amelyet a tantárgy tanulása során a tanulók rendszeresen használnak.

•

A nyomtatott taneszközön túl néhány tantárgynál a tanulóknak egyéb eszközökre is szükségük van. Ezek a
testnevelés, a vizuális kultúra. A sportfelszerelést a szülők szerzik be, a rajzeszközök beszerzése osztályszinten
történik.

Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói taneszközöket a nevelők
szakmai munkaközösségei (illetve, ahol nincs munkaközösség, ott az egyes szaktanárok) határozzák meg az iskola helyi
tanterve alapján.
A következő tanévben szükséges taneszközökről a májusi szülői értekezleten tájékoztatjuk a szülőket. A taneszközök
beszerzése a tanév kezdetéig a szülők kötelessége.
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Tájékoztató található a kölcsönözhető tankönyvekről is, illetve arról, hogy milyen feltételek mellett kaphatnak
ingyenesen tankönyvet (jogszabályi rendelkezés alapján), illetve támogatást a tanulók (szüleik) a tankönyvek
megvásárlásához.
A taneszközök kiválasztásánál a következő szempontokat vesszük figyelembe:
•

A taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének.

•

Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben részesíteni, amelyek több tanéven
keresztül használhatóak.

•

A taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: új taneszköz használatát csak nagyon szükséges, az
oktatás minőségét lényegesen javító esetben vezetünk be.

3.7.

A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósításának részletes
szabályai

A nemzeti alaptantervben megfogalmazott pedagógiai feladatok fejlesztése szervesen illeszkedik az iskola nevelőoktató munkája különböző színtereinek feladataihoz. Az egyes területek fejlesztési feladatai a tantárgyi keretben és az
iskola tantárgyközi és nem tanórai keretei között valósulnak meg.
NAT fejlesztési
területek

Pedagógiai fejlesztési feladatok és megvalósítási keretek
Tantárgyi fejlesztési feladatok

Az erkölcsi nevelés

Közismereti, szakmai-elméleti és gyakorlati
tantárgyak tantervi feladataihoz
kapcsolódóan: a felelősségtudat elmélyítése,
az önállóság, az önfegyelem, az érdeklődés,
a kötelességtudat, a munka megbecsülése, az
együttérzés, a segítőkészség, a tisztelet és a
tisztesség fogalmai és kapcsolódó
kompetenciái dolgozhatók fel.
Osztályfőnöki órák keretében: erkölcsi,
életvezetési értékek, problémák,
konfliktusok kezelése, türelem, megértés,
elfogadás területei.
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Tanórán kívüli fejlesztési
feladatok
Az iskolai szabadidős programok,
rendezvények kapcsán az erkölcsi
nevelés feladatainak érvényesülése:
osztálykirándulások, projektnapok,
sportnap, iskolai ünnepélyek, kiállítások
rendezése és látogatása, közösségi
programok során. Fejlesztési területek: a
felelősségtudat, felelős életvitelre
történő felkészülés, közösségi élet,
segítőkészség, intellektuális érdeklődés.

NAT fejlesztési
területek

Pedagógiai fejlesztési feladatok és megvalósítási keretek
Tantárgyi fejlesztési feladatok

Nemzeti öntudat, hazafias
nevelés

Közismereti, szakmai-elméleti és gyakorlati
tantárgyak tantervi feladataihoz
kapcsolódóan: nemzeti, népi kultúránk
értékei, hagyományai, jeles magyar
történelmi személyiségek, tudósok,
feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók
munkássága.
Kiemelten fontos tantárgyi keretben:
történelem, társadalomismeret: a szülőföld, a
haza, a nemzet és népei megismerése, a
nemzet történelme, a haza védelmének
szükségessége; testnevelés: híres magyar
sportolók, a haza védelme;
magyar irodalom: közösséghez tartozás, a
hazaszeretet, sokszínű kultúra.

Állampolgárságra,
demokráciára nevelés

Közismereti, szakmai-elméleti és gyakorlati
tantárgyak tantervi feladataihoz
kapcsolódóan a korszerű tanítástanulásszervezési eljárások alkalmazásával
fejlődik a tanulók önszerveződése,
együttműködése, részvétele a közös
feladatok megoldásában, a vitakultúra, a
kreatív, önálló kritikai gondolkodás, az
elemzőképesség, a felelősség, az önálló
cselekvés, a megbízhatóság, a kölcsönös
elfogadás elsajátítása.
Kiemelt szerepe van a történelem, a
társadalomismeret tantárgyaknak, az
osztályfőnöki órának, a gazdaság és a
társadalom működésével foglalkozó szakmai
tantárgyaknak az állam és a közélet
működésével kapcsolatos ismeretek
megszerzésében.

50 / 95

Tanórán kívüli fejlesztési
feladatok
Iskolai ünnepélyek: nemzeti és állami
ünnepek, kiállítások rendezése és
látogatása, múzeumi órák. Iskolai és
osztálykirándulások alkalmával nemzeti,
népi kultúránk értékeinek,
hagyományainak megismerése, a
közösséghez tartozás és hazaszeretet
érzelmi megalapozása. A magyar
kultúra megismerése, a magyarságtudat
kialakítása, a magyarság helye az
európai kultúrában.
Kiemelt iskolai ünnepélyek, a nemzeti
öntudat és a hazafias nevelés színterei:
Aradi vértanúk napja (okt. 6.), Október
23-a, Hűség napja (dec. 14.),
Kommunista diktatúrák áldozatainak
emléknapja (febr. 25.), Nemzeti ünnep
(márc. 15.), Holokauszt áldozatainak
emléknapja (ápr. 16.), Összetartozás
Napja (jún. 4.)
Diákönkormányzati működés és
rendezvényeik keretében,
osztálykeretben és iskolai keretben
gyakorlati tapasztalatokat szerezhetnek a
tanulók a demokrácia működéséről. Az
évente megrendezésre kerülő
diákközgyűlés lehetőséget ad a
demokratikus jogok gyakorlására.
Iskolai rendezvények biztosítják a
tanulói önszerveződések kialakulását, az
önkormányzatiság gyakorlását. Ilyen
rendezvények: diákközgyűlés, kulturális
csoportok, sportcsapatok, szakkörök,
projektnapok, osztályrendezvények.

NAT fejlesztési
területek

Pedagógiai fejlesztési feladatok és megvalósítási keretek
Tantárgyi fejlesztési feladatok

Önismeret és a társas
kultúra fejlesztése

Közismereti, szakmai-elméleti és gyakorlati
tantárgyak keretében alkalmazott ellenőrzési,
értékelési rendszer jelenti az alapját a tanulói
önértékelés fejlesztésének. A szisztematikus
pedagógusi értékelés, a tanulók, iskolai
csoportok egymásra vonatkozó értékelése
alapozza meg a helyes önértékelés
kialakítását. A társas kapcsolatok
fejlesztésének alapja a korszerű módszertan
alkalmazása az elméleti és a gyakorlati
oktatásban. A korszerű tanulásszervezés
keretében a csoportmunka, a kooperatív
csoportmunka, a projektmódszer
alkalmazása támogatja az önismeret és a
társas kompetenciák fejlesztését. A
gyakorlati oktatás keretében sajátíthatják el a
munkaerőpiac elvárásai között is megjelenő
kulcskompetenciákat: az együttműködési
képességet, a hatékony kommunikációt, a
toleranciát, a vezetői, a vezetett szerepeket.

Tanórán kívüli fejlesztési
feladatok
Az iskola tanórán kívüli lehetőségeinek
kínálatával lehetőséget nyújtunk a
tanulók képességének
kibontakoztatására, fejlesztésére. A
közösségi élmény lehetőséget teremt a
társas kapcsolatok gyakorlásra.
Szakkörök, sportcsoportok, iskolai
rendezvények, kirándulások segítik a
társas kultúra fejlesztését.

Az osztályfőnöki órákon tematikusan is
feldolgozzuk az önismeret és a társas
kapcsolatok témakörét.
A családi életre nevelés

A testi és lelki egészségre
nevelés

Tanórai keretekben csaknem minden
közismereti és szakmai tárgy lehetőségét
kihasználva fejlesztjük. Irodalmi példákon
keresztül lehet vizsgálni a különböző
családmodelleket, családmintákat és emberi
kapcsolatokat. A művészeti ábrázolásokkal,
a történelmi példákkal a család összetartó
erejét, a családi háttér szerepét mutathatjuk
be. A biológia, az osztályfőnöki órákon a
családi élet, a szexualitás, a gyermeknevelés
fiziológiai és érzelmi alapjait ismerhetik meg
a tanulók. Matematika, informatika,
gazdasági ismeretek tantárgyban a család
mint gazdálkodó egység, mint hierarchikus
szervezeti rendszer jelenik meg.

A pedagógusok és a család kapcsolati
rendszerében: fogadóórákon, szülői
értekezleteken, iskolai rendezvényeken,
osztálykirándulásokon, iskolabálon,
ünnepélyeken jelenik meg a család mint
az iskola együttműködési rendszerének
fontos partnere.

Minden tantárgyi munkában fontos szerepet
tölt be. A helyes táplálkozás, a mozgás
szerepe, a testi higiéné, az egészséges
életmód az osztályfőnöki, a biológia-,
kémia-, fizika-, testnevelés órákon építendő
be a tanulási-tanítási folyamatba. A társas
viselkedés szabályai, a konfliktuskezelés, a
stresszhelyzetek kezelése, az egészséges
életmód követelményei
kompetenciaelemként és módszertani
feldolgozás folyamán alakítható ki és
fejleszthető.

Az iskolai egészségnevelési heteken, az
iskolai sportnapon, az osztály
projektnapokon ez a fejlesztési terület
kiemelten jelenik meg.
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Az egészségnevelési heteken
(november, március) a családi életre
nevelés, a párkapcsolatok, a szexuális
ismeretek, a gyermekvállalás, a
gyermeknevelés, az idősek szerepe és a
helye a családban előadások során és
kiscsoportos munka keretében
dolgozzuk fel.

Az egészségnevelési hetek
rendezvényein a káros szenvedélyek
elleni programokra kerül sor külső
előadók, kortárs előadók bevonásával.
Filmek, kiállítások feldolgozása is segíti
a testi és lelki egészségre nevelést.

NAT fejlesztési
területek

Pedagógiai fejlesztési feladatok és megvalósítási keretek
Tantárgyi fejlesztési feladatok

Tanórán kívüli fejlesztési
feladatok

Felelősségvállalás
másokért, önkéntesség

Az osztályfőnöki órákon tematikusan
feldolgozhatók ezek a területek a tanulók
saját élményeire alapozva. A módszertani
megvalósítás kiváló lehetőséget jelent a
fejlesztésre. Csoportmunkában, a kooperatív
tanulásszervezési eljárásokkal szervezett
tanulási tevékenységgel fejleszthetők a
szükséges kompetenciák. A gyakorlati
oktatásban a közösen végzett munka
szépsége, az együttműködés, a
problémamegoldás, a felelősségvállalás
kiemelt kompetenciaterületek.

Az iskolai közösségi szolgálat
megszervezése és lebonyolítása nyújt
lehetőséget a terület kompetenciáinak
fejlesztésére. Az osztályprogramok,
kirándulások, a segítőprogramok
tudatosítják a tanulókban ezt a fontos
területet. Az évenként megrendezésre
kerülő iskolai véradás, az arra való
felkészülés, lebonyolítás jó példa az
egymásért való áldozat, a felelősség
bemutatására. A csoportokban végzett
tevékenységek: iskolai sportcsapatok,
kulturális csoportok, a csapatban végzett
munkák mind fontos gyakorlati
tapasztalatot jelentenek.

Fenntarthatóság,
környezettudatosság

Erőforrások tudatos, takarékos és
felelősségteljes, megújulási képességre
tekintettel való felhasználása a szakmai,
környezetvédelmi órákon, szakmai
gyakorlaton, fizika, kémia és földrajzórákon
tantervi elemekhez kötődően dolgozhatók
fel. Irodalmi és történelmi feldolgozások jól
mutathatják be a felelősség, illetve a
felelőtlenség szerepét ezen a területen.

Az egészségnevelési hetek, az iskolai
projektnapok, az iskolában
megszervezett szelektív hulladékgyűjtés
a fejlesztés színterei. A környezetünk
tisztaságáért szervezett iskolai és
osztályprogramok a további színterei
ennek a fejlesztési területnek.

Pályaorientáció

Minden szakmai-eleméleti és gyakorlati
tantárgy feladata a munkába állás
előkészítése, a munka világának bemutatása.
A szakközépiskolai oktatás előkészítő
éveiben gyakorlati ismereteket kell nyújtani
a megalapozott szakmai specializáció
választásához.

Az iskola pályaorientációs munkája, a
szakképzések bemutatása a tanulók
bevonásával. Szakmai bemutatók
vállalkozások bevonásával. Működő
gazdálkodószervezetek látogatása
tanórai és tanórán kívüli keretekben.

Gazdasági és pénzügyi
nevelés

A tanórák keretében sok lehetőség van a
gyakorlati ismeretek, tapasztalatok
megszerzésére: osztályfőnöki órákon a
gazdálkodási alapok, a család mint
gazdálkodó egység jelenik meg. A
matematika és informatika órákon a
gazdálkodás, a pénzügyi fogalmak
megismerésére van lehetőség. A
vállalkozások és a családok gazdálkodási
szabályai gyakorlati példákon keresztül
taníthatók osztályfőnöki és szakmai órákon.
Ezeken az órákon ismerik meg a tanulók a
pénzügyi tervezés legfontosabb fogalmait és
gyakorlatát.

Meghívott előadók, banki szakemberek
segítségével projektnapokon is
lehetőség van az ismeretek bővítésére. A
diák-önkormányzati programokon,
pályázati projekteken,
csereprogramokban, osztályprogramok
szervezésén keresztül gyakorolják a
pénzügyi tervezést és lebonyolítást.
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NAT fejlesztési
területek

Pedagógiai fejlesztési feladatok és megvalósítási keretek
Tanórán kívüli fejlesztési
feladatok

Tantárgyi fejlesztési feladatok
Médiatudatosságra
nevelés

Az irodalom, a vizuális kultúra, az
informatika tantárgyak tantervi elemként
dolgozzák fel a média nyelvi jelrendszerét;
megismerkednek a média működésével és
hatásmechanizmusaival, a média és a
társadalom közötti kölcsönös
kapcsolatokkal, a valóságos és a virtuális, a
nyilvános és a bizalmas érintkezés
megkülönböztetésének módjával, valamint e
különbségek és az említett médiajellemzők
jogi és etikai jelentőségével.

Iskolai szabadidős programokon
vizuális és IT tartalmak bemutatásával,
tudatos, értelmes és értékelvű
használatával formálhatók a tanulók
ismeretei. Az iskolai honlap, az
iskolarádió, az iskolai filmek, az iskolai
művészeti kiállítások további gyakorlati
tapasztalatokat nyújtanak a tanulók
számára.

A tanulás tanítása

Minden tantárgy és pedagógus teendője,
hogy felkeltse az érdeklődést az iránt, amit
tanít, és útbaigazítást adjon a tananyag
elsajátításával, szerkezetével, hozzáférésével
kapcsolatban. Meg kell tanítania, hogyan
alkalmazható a megfigyelés és a tervezett
kísérlet módszere; hogyan használhatók a
könyvtári és más információforrások;
hogyan mozgósíthatók az előzetes ismeretek
és tapasztalatok; melyek az egyénre szabott
tanulási módszerek; miként működhetnek
együtt a tanulók csoportban; hogyan
rögzíthetők és hívhatók elő pontosan, szó
szerint például szövegek, meghatározások,
képletek.

A felzárkóztató foglalkozások,
korrepetálások a sajátos nevelési igényű
tanulók számára szervezett fejlesztő
foglalkozások a tanórán kívüli színterei
a tanulás megtanításának.

3.8.

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja

Az iskola mindennapos testnevelési órákról szóló programja a helyi lehetőségekből kiinduló, reális, fenntartható
célkitűzés, mivel a program iskolánk minden tanulójának egész éven át lehetőséget ad a rendszeres mozgásra. A
program figyelembe veszi a helyben felkínálható iskolán kívüli lehetőségeket is.
A mindennapos testnevelésben lehetőség van arra, hogy a tanuláshoz szükséges tulajdonságokat megerősítsük: legyen
erős, kitartó, becsületes és szorgalmas, ne legyen fáradékony, bírja a tanulással járó idegi és fizikai terhelést.
Célunk:
•

Tanulóinkban felkelteni a rendszeres testmozgás, az egészséges életmód iránti igényt, elsajátíttatni az ehhez
szükséges elméleti és gyakorlati tudnivalókat, ismereteket.

•

Tudatosítani a tanulókban a saját szervezetük felépítésének és működésének alapfokú tudnivalóit.

•

A testnevelés, a sport segítségével kialakítani a tanulókban a mindennapi élethez szükséges alapvető
tulajdonságokat, készségeket: akaraterő, szorgalom, kitartás, becsületesség, szabályok betartása, a társak
tisztelete, segítése, a csapatmunka szerepe, az idegi és fizikai állóképesség, az egészséges önbizalom,
céltudatosság stb.

•

A mindennapos testnevelés tematikáját a testnevelés helyi tantárgyi programja tartalmazza.

A testnevelés tanórai keretei mellett a tanulóknak biztosítjuk az iskolai tornaterem mindennapos használatát, az iskolai
kondicionáló terem egyéni használatát, amelyekhez testnevelői tanári felügyeletet biztosítunk. Támogatjuk a tanulók
sportegyesületekben való sportolását.
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A szakgimnáziumi osztályainkban és a szakközépiskola érettségire felkészítő évfolyamain az óratervekben heti 5, a
szakközépiskola osztályainkban minden elméleti oktatási napon 1-1 testnevelés órát biztosítunk azaz heti 3 órát.
Az intézmény biztosítani tud fiú, illetve leány futballt, úszást, kézilabdát, röplabdát, kosárlabdát, edzőtermi erőnléti
edzést, atlétikát és tornát. Egy csoportot akkor indítunk el, ha arra az előzetes felmérés alapján legalább 10 tanuló
jelentkezett.
Ha az infrastruktúra és a humánerőforrás már nem elegendő az órarenden kívüli választható foglalkozások megtartására,
(a felmenő rendszer miatt) akkor a további 2 óra is az órarendbe kerül beépítésre, tartalma az általános tantervhez
igazodik.
A felmentéssel rendelkező tanulók is kötelesek részt venni a foglalkozásokon.
A részvételt, illetve a hiányzásokat, valamint az óraprogramot az intézmény által rendszeresített naplóban rögzítjük.
Az iskolák tárgyi feltételei adottak a tanórai és a tanórán kívüli sportolásra, biztosítva így a mindennapos testedzést. A
tömegsport foglalkozásokon valamennyi diák sportolhat a tornateremben, az Asbóth iskolában az udvaron levő
kézilabdapályán, az streetball-pályán és a konditeremben.
Iskolai sportköri foglalkozás működik kézilabdából (fiú és leány), röplabdából (fiú és leány), kosárlabdából, női és férfi
labdarúgás és atlétika sportágakból.
Rendszeresen szervez a testnevelés munkaközösség az iskolákban házibajnokságokat atlétikából, labdajátékokból és
asztaliteniszből.
A természetjáró sportcsoport (ODK) csoportosan túrázik a közelebbi és távolabbi kirándulóhelyekre.
A testnevelési és sportmunkaközösség tagjai a felsorolt tömegsport és sportköri foglalkozásokkal, túrákkal a tornaterem,
a szabadtéri pályák és a kondicionálóterem nyújtotta lehetőségekkel biztosítják a diákok mindennapos testedzését.

3.9.

A tanulók fizikai állapotának mérése, a mérés módszerei

A megfelelő szintű fizikai erőnlét, edzettség elérése, majd megtartása nemcsak a sport, hanem az egészség, az általános
jólét szempontjából is igen fontos tényező. A fizikai aktivitás jellemzője, az egészséges testsúly, az állóképesség és az
izomerő.
A vonatkozó jogszabályok a tanulók fizikai állapotának mérését tanévenként április-május hónapra írják elő. A mérésre
egyszerű, kevés szerigényű és bárhol végrehajtható teszteket használunk.
El kell érni, hogy az általános fizikai teherbíró képesség fejlődésének folyamatos nyomon követése motivációs
tényezőként hasson a tanulókra, és az iskolából kikerülve életvitelükben helyet kapjon a rendszeres fizikai aktivitás is.
Az intézmény a tanulók fizikai állapotának mérésére az alábbi módszereket alkalmazza:
A tanulók fizikai állapotának méréséhez a Mini Hungarofit 1+4-es motorikus próbát alkalmazzuk testnevelés órák
keretében
Részei:
- Cooper teszt;
- helyből távolugrás;
- karhajlítás mellső fekvőtámaszban;
- felülés hanyattfekvésből;
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- törzsemelés hason fekvésből.
Évente kétszer, tanév elején és végén történik a mérés:
1. mérés: szeptember
2. mérés: április-május (az időjárás függvényében)
A testnevelők osztályonként elkészítik az összegzést, amelyből azután iskolai összesítés készül
A felmérést nevelési eszköznek tartjuk, amely lehetővé teszi a tanulók fejlődése során az alapvető fizikai
tulajdonságok mérését.A feldolgozott mérési eredmény ismerete lehetőséget biztosít a saját intézményen belüli,
valamint az országos mérési eredmények összehasonlítására.A hiányosságok feltárása, a tanulók életmódjának
ismerete kiindulási alapul szolgál az egészségnevelő program évenkénti megtervezésére, kiegészítésére.

3.10. Érettségi vizsgatárgyak
A kötelező érettségi vizsgatárgyakon kívül az osztályok óraterveiben meghatározott tantárgyakból vállalja a tanulók
felkészítését emelt vagy középszintű érettségi vizsgára.
Az emelt szintre történő felkészítés mellett a kötelező érettségi vizsgatárgyakon kívül legalább három vizsgatárgyból
lehetővé kell tenni a középszintű vizsgára történő felkészülést. Az idegen nyelv vizsgatárgyak egy vizsgatárgynak
minősülnek.
Az érettségi vizsgán a vizsgázónak öt − négy kötelező és legalább egy általa választott (a továbbiakban: kötelezően
választott) − vizsgatárgyból kell − legalább középszinten − vizsgát tennie. A vizsgázó a kötelezően választott
vizsgatárgy mellett további vizsgatárgyakat választhat (szabadon választott vizsgatárgyak).
A középszintű érettségi vizsgatárgyai:
kötelező vizsgatárgyak:
•

magyar nyelv és irodalom,

•

történelem,

•

matematika,

•

idegen nyelv

•

szakgimnáziumban a kötelezően választandó vizsgatárgy a szakmai komplex vizsgatárgy.

A tanuló az öt érettségi tárgyon túl jelentkezhet választható vizsgatárgyból érettségi vizsgára.
Érettségi témakörök középszinten
Az érettségi vizsgára a középszintű tételsorokat az alábbi jogszabályok szerint állítjuk össze:
100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról
40/2002. (V. 24.) OM-rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről
Az egyes tantárgyakra vonatkozó érettségi témaköröket a pedagógiai programunk mellékleteként adjuk közre.
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3.11. A tanuló tanulmányi munkájának ellenőrzése, értékelése
3.11.1.Ellenőrzés
Az ellenőrzés feladata és célja:
Az ellenőrzés feladata, hogy adatokat, tényeket tárjon fel az intézményben folyó tevékenységekről, illetve a
tevékenységek által elért eredményekről.
Az ellenőrzés célja, hogy a feltárt adatok, tények alapján olyan intézkedéseket lehessen hozni, amelyekkel az esetleges
hibák, problémák kijavíthatóak. Ehhez kapcsolódik az értékelés, amely az ellenőrzés eredményeinek elemzését jelenti.
Az ellenőrzés módszerei:
•

Megfigyelés

•

Írásos kikérdezés (kérdőív)

•

Interjú (lehet egyéni vagy csoportos)

•

Tanulók által készített produktumok vizsgálata, ezek között kiemelt jelentőséggel a tanulók gyakorlati feladatai

•

Tanulói projektek értékelése

•

Tanulói teljesítmények felmérése (mérés)

•

Dokumentumok elemzése

•

Az írásbeli beszámoltatás
o témazáró dolgozat
o röpdolgozat
o szódolgozat stb.

Az írásbeli beszámoltatás rendje: röpdolgozatot, szódolgozatot szükség esetén bármikor, előzetes bejelentés nélkül,
témazáró dolgozatot előzetes bejelentés alapján íratunk. Az egyes értékeléstípusokat a naplóban jelöljük.
Korlátai: röpdolgozat esetében semmilyen korlát nincs, témazáró dolgozat esetében 1 tanítási nap 2 dolgozatnál többel
nem terheljük tanulóinkat.
Értékelésben betöltött szerepe, súlya: a témazáró dolgozat súlyozott jegynek számít.
3.11.2.Értékelés
A tanulók tudásának értékelése
A tantárgyi követelményeket a helyi tanterv határozza meg. A tanulók értékelése az egyes tantárgyak tantervi
követelményeinek ismerete − ezen belül is kötelezően az 51/2012. (XII. 21.) EMMI-rendeletben szabályozott
kerettantervi anyag és a 14/2013. (IV. 5.) NGM-rendelet a szakképzési kerettantervekről rendelet alapján történik. Az
értékelés az adott tantárgyat tanító pedagógus tanügy-igazgatási jogköre, amelynek szabályait a szakmai
munkaközösség határozza meg és ellenőrzi. Az értékelésnél figyelemmel kell lenni a tanuló általános állapotára,
fejlesztés esetén egyéni haladására, képességeire. Nagyon fontos a minimumszint pontos meghatározása, melynek a
tanuló és a szülő számára is egyértelműnek és teljesíthetőnek kell lenni. Minden tanár és szakoktató a tanév első óráján,
foglalkozásán a tanuló füzetében rögzíti a tantárgy minimális követelményeit, az értékelés legfontosabb szabályait.
Az értékelés a tanítási-tanulási folyamat minden mozzanatára kihat. A pedagógusok értékelő magatartásának és a
tanulók önértékelésének jellemzője a pozitívumokra való támaszkodás, az elért sikerek, eredmények megerősítése.
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A pedagógiai program értékelési koncepciójának célja, hogy az értékelés:
•

ne minősítsen, hanem fejlődési állapotról számoljon be;

•

számba tudja venni, hogy a tanuló az előző szintjéhez, önmagához mérten mennyit fejlődött;

•

a tanuló számára adjon egyértelmű visszajelzést erősségeire és fejlesztendő területeire;

•

jelenjék meg, hogy a tanuló saját lehetőségeit mennyire használta ki.

Iskolai gyakorlatunkban háromféle értékelési funkciót különböztetünk meg: a minősítő értékelést (teljesítménymérést),
a diagnosztikai értékelést és a fejlesztő értékelést.
Az értékelésnek ki kell terjednie az iskolai élet minden területére. Ennek megfelelően értékeljük minden tanulónk
esetében:
•

tárgyi követelmények elsajátítását napi szinten, témakörök mentén,

•

szabálytiszteletét, felelősségvállalását,

•

korábbi teljesítményéhez képest fejlődési törekvéseit.

Értékelésünknek a következő kritériumoknak kell megfelelnie:
•

ösztönző hatású,

•

folyamatos, rendszeres,

•

segítő szándékú legyen,

•

céljai és követelményei világosak és előre ismertek.

Az értékelés formái
•

A szóbeli értékelés:

•

a tanulói tevékenység folyamatos megerősítése, korrigálása, segítés, tanács-tanórán és azon kívül,

•

feleletek, dolgozatok érdemjegyéhez fűzött indoklás,

•

a tantestület illetve a diákság előtti igazgatói értékelés.

Az írásbeli, szöveges értékelés
•

a dolgozatokhoz írt rövid instrukció, vélemény,

•

dicséretek, elmarasztalások beírása az ellenőrző könyvbe és a digitális naplóba.

Igazgatói értékelés a tanévnyitó és a tanévzáró értekezleten történik, osztályfőnöki értékelés félévente legalább két
alkalommal.
Osztályozás (Nkt.54. §; 20/2012. EMMI-rendelet 64. §)
Az osztályzatok kialakításának elvei
Iskolánkban a hagyományos ötfokozatú skálán érdemjegyekkel minősítjük a diákok egy-egy tantárgyból nyújtott
teljesítményét. Ez lehet szóbeli felelet, témazáró, kisebb dolgozat, kiselőadás, önállóan végzett otthoni munka,
gyűjtőmunka, órai munka stb. Valamennyi tantárgyból osztályozás van. Az egyes szaktárgyak tanárai a
munkaközösségükön belül egységesen értékelik a tanulókat. Irányadó a középszintű érettségi százalékos elosztása. A
tanárok a tanítási folyamat kezdetén ismertetik a diákokkal az értékelés elveit.
Az emelt szintű érettségire történő felkészítés értékelése:
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Ha a tanuló egy tantárgyból alapórára és emelt szintű érettségi felkészítésre is jár, akkor a két képzés során szerzett
érdemjegyei alapján félévkor és év végén egy osztályzatot kell kialakítani. Ha a tanuló egy tantárgyból alapórára és
közép szintű érettségi felkészítésre is jár, akkor a két képzés során szerzett érdemjegyei alapján félévkor és év végén
egy osztályzatot kell kialakítani.
Érdemjegyek elvárható száma
A diákok a tudásukról szóban és írásban egyaránt számot adhatnak. A tantárgyak sajátosságainak megfelelően legyenek
arányban a szóbeli és írásbeli feleletek. A tanuló számára biztosítani kell, hogy a félévi és az év végi eredmények reális
értékeléséhez heti 2-3 órás tantárgyból kéthavonta minimum egy, de a félév során legalább három, 4 vagy több órás
tantárgyból lehetőség szerint havonta egy, de a félév során legalább négy alkalommal szerezzen érdemjegyet. Egyéb
esetben az óraszám +1 osztályzat az irányadó.
Gyakorlati tantárgyakból havonta egy érdemjegyet kell kapniuk a tanulóknak, hosszabb gyakorlati projektfeladat esetén
havi bontásban a projektre több osztályzatot is kapnak.
A félévi és a tanév végi értékelés osztályzatokkal történik. A tantárgyi osztályzatokra a szaktanár, a magatartás és a
szorgalom osztályzatokra az osztályfőnök tesz javaslatot, ezeket a nevelőtestület véglegesíti az osztályozó értekezleten,
melyet évente két alkalommal, félév előtt és a tanév vége előtt tartunk.
A kollégista tanuló elsődleges feladata a tanulás, a minősítő rendszerben legfőbb hangsúllyal szerepel. A kollégista
tanuló a primer (szoba) és a szekunder közösségnek, ill. a makroközösségnek is tevékeny résztvevője. A közösséghez
való alkalmazkodás, a közösségben történő pozitív vagy negatív megnyilvánulások a minősítő rendszer elengedhetetlen
alkotó elemei. A közösségnek nemcsak résztvevője, hanem a közösségi élet tevékenységeinek aktív szervezője, felelőse
is lehet. A közösségi tevékenység és etikai neveltségi szint alapján minden kollégista tanuló besorolható a minősítő
rendszerbe: kiváló kollégista vagy példás kollégista vagy jó kollégista vagy kollégista. A minősítés alapján különböző
kedvezményekben részesülnek a kollégista tanulók.
A besorolás félévenként a csoportfoglalkozáson a félévi és év végi eredmények figyelembevételével történik, majd az
értékelés havonta.
A 0,5 feletti javulás, ill. rontás esetén a besorolás két kategóriát emelkedhet vagy csökkenhet, csoportvezető tanári
döntéssel.
Félév közben az eredmények függvényében csoportvezető tanári döntéssel határozott időre szóló kedvezményadás, ill.
szigorítás lehet.

3.12. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai
Az iskolai életben központi helyet foglal el a tanórai tanulás, valamint a másnapi tanórákra való felkészülés. A
szaktanárok a tananyag elsajátítása érdekében szóbeli és írásbeli – tanórán kívül elvégzendő – feladatokat adhatnak a
diákoknak. A gyakorlati oktatás során indokolt esetekben adható otthoni feladat, ilyen lehet például gyűjtőmunka,
kutatási feladat, kiselőadásra való felkészülés, rajzi feladat stb.
A tanulók tanulási képessége eltérő, feladataikat nem végzik azonos intenzitással, különböző a munkavégzésük üteme,
gondolkodásuk, emlékezőképességük, figyelemösszpontosításuk, fáradtságuk. Figyelemmel kell lenni a tanuló aznapi,
másnapi terhelésére. Tekintetbe kell venni a tanuló képességeit, mentességeit, korlátait. A tanuló tanulásban való
bármely képességbeli akadályozottsága, az emiatti lassabb haladási tempója nem lehet ok az önálló tanulásra fordítható
idő megnövelésének, sőt az szükség szerint csökkentendő.

Az írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei, ezzel kapcsolatos feladatok:
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•

Folyamatos megfigyelés eredményeként a helyes tanulási technikák kiválasztása, fejlesztése.

•

Minden tanuló számára a legoptimálisabb – életkori szintjének és aktuális szükségletének megfelelő – tanulási
módszerek megismerése, az egyéni tanulásban az önállóság fokozása.

•

A figyelem, akarat fejlesztése, irányítása.

•

A tanulók természetes érdeklődésének felkeltése, ébrentartása, elmélyítése, az egyéni érdeklődés és egyéni
képességek kibontakoztatása.

•

Az önművelési igény felkeltése, az önművelés legfontosabb jártasságainak, készségeinek, képességeinek
kialakítása, fejlesztése, önálló ismeretszerzésre ösztönzés.

•

A tanórai keretben folyó nevelő-oktató munka speciális foglalkozások keretében történő megszilárdítása,
kiegészítése, bővítése.

•

A hátránnyal induló tanulók következetes fejlesztése, felzárkóztatása, a gyengébb képességűekkel való
differenciált foglalkozás.

•

A tehetséges tanulók képességeinek kibontakoztatása, fejlesztése.

•

Önképzésre nevelés.

•

Önálló gyűjtőmunka végzése.

•

Csoportos feladat elvégzése a tanítási időn kívül.

•

Önellenőrzésre, önértékelésre nevelés.

•

A tantárgyakhoz kötődő, differenciált képességfejlesztést szolgáló feladatok.

Az írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának korlátai:
Az írásbeli feladat
•

legyen változatos,

•

legyen előkészített,

•

segítse az elmélyítést,

•

gyakoroltasson,

•

szoktasson csoportos munkára,

•

az összes házi feladat kevesebb, mint felét tegye ki.

A szóbeli feladat:
•

fejlessze a szövegértést,

•

fejlessze a beszédkészséget,

•

teremtsen lehetőséget együttműködésre,

•

fejlessze a verbális memóriát,

•

tegye eredményessé a csoportos/kooperatív órai munkát,

•

az összes házi feladat több mint felét tegye ki.

Hétvégére és az iskolai szünetekre csak annyi házi feladat adható fel, mint általában egyik tanóráról a másikra.
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A tanulók heti átlagos otthoni tanulmányi munkája nem haladja meg a tantárgy heti óraszámának felét.

3.13. A tanuló jutalmazásával összefüggő, a tanuló magatartásának és szorgalmának értékeléséhez,
minősítéséhez kapcsolódó elvek
A magatartás és a szorgalom osztályzatokra a tanuló osztályfőnöke tesz javaslatot az osztály DÖK véleménye alapján,
és azt a félévi, illetve év végi osztályozó értekezleten a nevelőtestület hagyja jóvá. Az osztályfőnöknek a javaslat
megtételekor tehát figyelembe kell venni a tanulót tanító pedagógusok, a gyakorlati képzőhely és az osztály véleményét.
Ha az osztályfőnök által javasolt valamelyik minősítéssel nem minden pedagógus ért egyet, az osztályozó értekezleten a
végleges minősítést nyílt szavazással, egyszerű szavazattöbbséggel kell megállapítani. A szavazásban a tanulót tanító
pedagógusok vesznek részt. Szavazategyenlőség esetén az osztályfőnök véleménye dönt.

Hagyományosan tanulóink kimagasló teljesítményeit a tanévzáró ünnepélyeken értékeljük. Ennek formája
bizonyítvány, oklevél, könyv (utalvány), szóbeli dicséret. Itt tanulói közösségeket is kiemelhetünk.
Ennek szempontjai a tantestület döntése szerintiek:
•

tanulmányi munka,

•

sportteljesítmények,

•

közösségi munka,

•

kulturális és közéleti tevékenység.

A jutalmazás formái
Egyéni jutalmazási formák:
Az iskolában elismerésként a következő írásos dicséretek adhatók:
•

szaktanári,

•

szakoktatói,

•

osztályfőnöki,

•

igazgatói,

•

nevelőtestületi.

Az egész évben kiemelkedő munkát végzett tanulók, tantárgyi szorgalmi és magatartási dicséretét a bizonyítványba kell
bevezetni. Az osztályfőnökök, a munkaközösségek, a gyakorlati képzőhelyek javaslatára a legkiemelkedőbb – megyei,
országos eredményekkel rendelkező – tanulók oklevélben és könyvjutalomban részesülnek.
Közösségi munkáért a DÖK is javasolhat tanulókat az elismerésre.
Az a tanuló, akinek intézményi szinten is kiemelkedő a teljesítménye (tanulmányi, szakmai és kulturális versenyek
győztese, az év tanulója, az év sportolója, az iskoláért végzett kiemelkedő társadalmi munka részese), jutalmát a
tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt nyilvánosan veszi át.
Csoportos jutalmazási formák:
•

jutalomkirándulás

•

kulturális hozzájárulás (színház- vagy kiállítás látogatáshoz).
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Az írásbeli jutalom mellé a Szakképzési alapítvány kuratóriuma további jutalmat szavazhat meg a tanuló
számára, melynek átadására a tanévzáró ünnepélyen kerül sor.
Kiváló szakmai munkáért jutalmazható az a tanuló, aki mind az elméleti, mind a gyakorlati tevékenységével
kiváló eredményt ért el. A jutalmazásra a keszthelyi Ipartestülethez kerülnek felterjesztésre, akik döntenek a
jutalomról, melynek átadására szintén a tanévzáró ünnepélyen kerül sor.
Szakmai tanulmányokban elért kimagasló eredményért a tanulót foglalkoztató gazdálkodó szervezet, vagy
vállalkozó az Öregdiákok Egyesülete is jutalomban részesítheti. Ezt
a szándékot a tanév végi
osztályozóértekezletig kell az igazgató elé terjeszteni.

MAGATARTÁS
•

Példás (5) a tanuló magatartása, ha a nevelési tervben és a házirendben felsorolt követelményeknek
maradéktalanul megfelel. Közösségi munkájában (osztály) kezdeményező és dicséretes, társainak viselkedésével
minden területen példát mutat, fegyelmi vétsége és igazolatlan mulasztása nincs.

•

Jó (4) a tanuló magatartása, ha a nevelési tervben és a házirendben felsorolt követelményeknek általában
megfelel. A közösségi munkában képességei szerint aktivizálható és becsülettel részt vesz, viselkedése nem
kifogásolható, az elbírált tanulmányi időszakban legfeljebb figyelmeztetésben (kivéve igazgatói) részesült, ill.
igazolatlan mulasztása 1-2 óra.

•

Változó (3) a tanuló magatartása, ha a nevelési tervben és a házirendben felsorolt követelmények teljesítésében
ingadozó. A közösségi munkában csak vonakodva vesz részt, viselkedése (beszédstílusa) kifogásolható, az
elbírált tanulmányi időszakban igazgatói figyelmeztetésben vagy bármilyen (kivéve igazgatói) intésben részesült,
ill. 3-16 órát mulasztott igazolatlanul.

•

Rossz (2) a tanuló magatartása, ha a nevelési tervben és a házirendben felsorolt követelmények teljesítésében
hanyag. A közösség fejlődését súlyosan hátráltatja, viselkedése, beszédstílusa sérti a közösségi normákat, az
elbírált tanulmányi időszakban igazgatói intésben, ill. fegyelmi büntetésben részesült, vagy 16 óránál többet
mulasztott igazolatlanul.

•

SZORGALOM

•

Példás (5) a tanuló szorgalma, ha kötelességteljesítése kifogástalan, a tanítási órákra és a gyakorlati
foglalkozásokra való felkészülésében, otthoni munkájában – képességeihez és körülményeihez képest – állhatatos
törekvést, odaadást tanúsít.

•

Jó (4) a tanuló szorgalma, ha iskolai, munkahelyi és házi feladatait teljesíti, vállalt kötelezettségeit elvégzi, de
képességei és körülményei alapján többre volna képes.

•

Változó (3) a tanuló szorgalma, ha iskolai, munkahelyi és házi feladatai elkészítésében csak időnként tanúsít
igyekezetet, kötelességeit csak ismételt figyelmeztetés után teljesíti.

61 / 95

•

Hanyag (2) a tanuló szorgalma, ha képességeihez és körülményeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése
érdekében, kötelességeit gyakran elmulasztja, munkájában megbízhatatlan.

3.14. A tanuló magasabb évfolyamra lépésének feltételei
Az iskola magasabb évfolyamára léphet az a tanuló, aki a helyi tantervben előírt, a továbbhaladáshoz szükséges
követelményeket teljesítette, beleértve a szükséges készségek meglétét és az elvárt kimeneteli követelményeket
valamennyi tantárgyból. A szakképzésben alkalmazni kell a szakképzési törvény szabályait is.
A magasabb évfolyamra lépés elbírálása szempontjából az iskolában a hagyományos tanév (illetve félév) a mérvadó. A
tanulók tudását a hagyományos 5 fokú skálán mérjük. A tanév során a szaktanárok (elméletből és gyakorlatból
egyaránt) havonta legalább 1 érdemjeggyel értékelik a tanulók felkészültségét.. A félévi és év végi értékelő döntést a
tantestületi osztályozó-egyeztető értekezlet mondja ki. A továbbhaladáshoz valamennyi évfolyamon, minden
tantárgyból legalább elégséges év végi osztályzatot kell elérnie a tanulónak.
Ha a tanuló elégtelen osztályzatot kapott, a következő tanévet megelőző augusztus hónapban javítóvizsgát tehet.
Magasabb évfolyamra csak sikeres javítóvizsga esetén léphet.
A magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell
tennie, ha
–

az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól (pl. magántanuló).

–

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

–

egy tanévben a jogszabályban meghatározott időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján
osztályozó vizsgát tehet.

A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye az alap- és szintvizsga érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán, a
különbözeti vizsgán, valamint a pótló és javítóvizsgán nyújtott teljesítménye (a továbbiakban a felsorolt vizsgák együtt:
tanulmányokhoz kapcsolódó vizsga) alapján kell megállapítani.
Magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell
tennie a 2.10.1. pontban felsorolt esetekben.
Alapfeltétel továbbá a magasabb évfolyamra lépésnek a szakgimnázium és a szakközépiskolai tanulóknál is a törvény
által előírt kötelező nyári gyakorlat teljesítése
Ha a tanuló nem teljesítette az évfolyamra előírt tanulmányi követelményeket, tanulmányait az évfolyam
megismétlésével folytathatja. Az évfolyam megismétlésével folytathatja tanulmányait az a tanuló is, akit fegyelmi
büntetésként az adott iskolában eltiltottak a tanév folytatásától.
Ha a tanuló a következő tanév kezdetéig azért nem tett eleget a tanulmányi követelményeknek, mert az előírt vizsga
letételére a nevelőtestülettől halasztást kapott, az engedélyezett határidő lejártáig tanulmányait felsőbb évfolyamon
folytathatja.
Szakközépiskolai végzettséggel a tanuló, amennyiben teljesítette a szakközépiskola felvételi követelményeit (a
különbözeti vizsgát a szakmai tantárgyakból), a szakgimnázium 10. évfolyamán folytathatja tanulmányait.
Szakközépiskolai tanuló szakközépiskolai végzettséggel a közismereti és szakmai tanulmányainak beszámításával a
folytathatja tanulmányait a kétéves kötelező érettségi tantárgyakra felkészítő képzésben.
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A tanuló dönt arról, hogy a szakmai érettségi vizsgát követően továbbtanul-e a szakközépiskola komplex szakmai
vizsgára felkészítő szakképzési évfolyamán. A tanuló, döntése alapján a szakközépiskolai ágazathoz tartozó bármelyik
szakképzésben- folytathatja tanulmányait iskolán belül vagy másik intézményben. Erre az általános átvétel szabályai az
érvényesek.
A tanuló szakközépiskolai végzettséggel bekapcsolódhat az érettségire felkészítő kétéves képzéssel párhuzamosan az
érettségi végzettséghez kötött szakképesítésre történő felkészítésbe azzal a feltétellel, hogy a 14. évfolyam már csak a
középiskola befejező évfolyamának elvégzése után kezdhető meg. Az érettségi vizsgát legkésőbb a 14. évfolyam első
félévének utolsó napjáig kell megszereznie.
A középiskola befejező évfolyamának elvégzésével a tanuló bekapcsolódhat az érettségi végzettséghez kötött
szakképesítésre történő felkészítésbe azzal a feltétellel, hogy legkésőbb a tizenharmadik (első szakképzési) évfolyam
első félévének utolsó tanítási napjáig megszerzi az érettségi végzettséget.
Intézményünkben a 9-12. évfolyamon, az elektrotechnika és az informatika szakmacsoportban, a szakmacsoportos
alapozó tantárgyak keretében az 1/13. szakképző évfolyamon elsajátítandó tananyagot tanítjuk. Az iskolánkban e két
szakmacsoportban érettségizett tanulók a 2/14. szakképző évfolyamon folytathatják tanulmányaikat a Erősáramú
elektrotechnikus, Webmester szakmákban.
A képzés konkrét szakmai tartalmát az óratervek és a helyi tantervek tartalmazzák.
A szakközépiskolát végzettek érettségire felkészitő esti tagozaton tanévenként 2 vizsgán számolnak be a tanulók
tudásukról. Ez a félévi és év végi érdemjegyek lezárása (az osztályozó egyeztető értekezlet) előtti hetekben történik. Az
esti tagozatos osztályokban a szaktanár – az adott időszakban szerzett tapasztalatai (jelenlét, írásbeli beszámolók stb.)
alapján - megajánlott osztályzatot adhat a tanulónak a félévi és év végi vizsga előtt. (Ezt a módszert csak a közepes,
vagy az annál jobb érdemjegy juttatása esetén alkalmazhatja.) Magyar nyelv és irodalomból, valamint matematikából
kötelező házi dolgozatot készíteni a tanulónak, amit a szaktanár írásban értékel. A magasabb fokozatra – azaz felsőbb
évfolyamra – lépés feltétele a tanév végi sikeres vizsgaeredmény, amelyet a vizsgáztató tanár dönt el. Ha év végén
elégtelen osztályzatot kapott a tanuló, azt az augusztusban megszervezett javítóvizsgán javíthatja ki.
A esti tagozatos osztályok tanévenkénti tanításának kezdete és vége megegyezik a nappali tagozatos kezdéssel, ill.
befejezéssel. Az esti tagozatosok hetente három délután (hétfő, kedd, szerda) jönnek iskolába.
A javítóvizsgák, különbözeti és osztályozóvizsgák 3 tagú vizsgabizottságát az iskola igazgatója bízza meg.
Azok a szakmai képzésre jelentkező tanulók, akik rendelkeznek a középiskola 10. osztály elvégzését igazoló
bizonyítvánnyal vagy érettségivel a képzést 2 év alatt elvégezhetik akkor is, ha létszám hiányában csak szakképző
osztály (1/11) nem indul.
A jelentkező írásban nyilatkozik , hogy vállalja a rövidített program követelményeit:
A tanulók első félévi tanulmányaik során az 1/9. évfolyammal vesznek részt az elméleti és a gyakorlati
foglalkozásokon
A közismereti tárgyak helyett elsősorban gyakorlaton, illetve kiegészítő elméleti felkészítő órákon
vesznek részt.
Az első félév végéig különbözeti vizsgát tesznek, a 9. évfolyam anyagából. Eredményes vizsga esetén
tanulmányaikat a második félévben a 10. évfolyamon folytatják. (Eredménytelen vizsga esetén
természetesen az 9. évfolyamon folytatják tanulmányaikat.)
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3.15. A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére az iskola településén élő nemzetiségek
kultúrájának megismertetésére szolgáló tananyag
A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő nemzetiség kultúrájának megismerését szolgáló
tananyag megismertetésének módjai:
Településünkön a következő nemzetiségek élnek:
-

roma

A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő nemzetiségek kultúrájának megismerését szolgáló
tananyagot az iskola a következő tantárgyak helyi tantervébe építette be:
A településen élő nemzetiség kultúrájának megismerését szolgáló tananyag
A nemzetiségekről szóló oktatás színterei
A következő tanítási órák: történelem, ének-zene, magyar nyelv és irodalom, vizuális kultúra és osztályfőnöki.
Szabadidős tevékenységek: projekt hetek, diákönkormányzati programok, vetélkedők, könyvtári programok.
Lehetőség szerint a nemzetiségi önkormányzatok bevonása: ismertetők, előadók kérése.

3.16. Az egészségnevelési és környezeti nevelési elvek
Kiemelt célok:
•

a dohányzás visszaszorítása,

•

az alkohol- és drogprevenció,

•

az egészséges táplálkozási szokások elterjesztése,

•

az élelmiszerbiztonság fejlesztése,

•

egészségmegőrzés, munkavédelem,

•

aktív napi testmozgás kialakítása,

•

a közegészség- és járványügyi biztonság fokozása,

•

az egészséges fizikai környezet kialakítása,

•

környezet ápolása és védelme,

•

környezettudatos szemlélet, magatartásformák kialakítása.

Egészségnevelési elvek
•

Testi, pszichikai, szellemi szempontból egészséges fiatalok nevelése.

•

Az egészséges életmód a harmonikus, erkölcsös és konstruktív életvitel rendjének kiépítése úgy, hogy ezek
számukra alapértékké váljanak.

•

Az ehhez szükséges ismeretek, készségek, attitűdök elsajátításának kialakítása.

•

Elsődleges prevenció keretében az egészségvesztés megakadályozása; az egészség megőrzése, a specifikus
betegségek kialakulásának megelőzése.

•

A tanulók természetismeret és biológia órákon szerzett ismereteire támaszkodva, azokat tudatosítva a tanulókban
az ember és a környezet közötti kapcsolatot, azok hatékony kölcsönhatását.
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•

Megismertetni a tanulókkal az egészségre kedvező és káros tényezőket, a betegségmegelőzési módokat,
eljárásokat, tudatosítani a tanulókban az egészséges életmód szabályait, normáit, a pozitív beállítódásokat.

•

Élethelyzetek, szituációk bemutatásával és elemzésével fejleszteni szemléletüket, viselkedési normáikat,
erkölcsiségüket, önmaguk és mások iránti felelősségérzetüket.

Egészségnevelés területei
•

Higiénikus, egészséges életvitel,

•

Betegségek elkerülése, egészség megóvása,

•

Lelki egészség megóvása, krízis-prevenció,

•

Függőséghez vezető motívumok feltárása, egészségkárosító szokások megelőzése,

•

Az egészséges táplálkozás,

•

A családi életre, szülővé nevelés,

•

Szabadidő – kultúra fejlesztése.

Környezeti nevelési elvek
•

A tanórákon az adott témákhoz a megfelelő környezetvédelmi vonatkozások hozzárendelése.

•

Az tanóra jellege határozza meg, hogy melyik problémát hogyan dolgozzák fel. Kiemelt helyet kapnak a
hétköznapi élettel kapcsolatos témák.

•

Szakmai elméleti és gyakorlati oktatás környezettudatos szemlélete, a környezeti feltétel vizsgálata.

•

A diákjaink számára szakmai gyakorlatok alkalmával lehetőség van a környezeti nevelésre; a környezetkímélő
technológiák megismerésére.

•

Rendszeres üzemlátogatások, tanulmányi kirándulások szervezése.

•

Évente rendezett sportnapon a túrázás, kerékpártúra, lovaglás és egyéb sporttevékenységek során találkoznak
tanulóink a környezetvédelemmel kapcsolatos problémákkal.

•

A vízi- és más sporttáborok alkalmával az iskolától távol lévő környezettel ismerkedhetnek meg a tanulók.

•

A személyes felelősségen alapuló környezetkímélő, takarékos magatartás és életvitel.

•

A természeti és épített környezet szeretete és védelme, a sokféleség őrzése.

•

Tudományosan megalapozott a globális összefüggések megértése, ebből adódó mindennapi lehetőségek és
feladatok bemutatása.

•

Ökológiai szemlélet, gondolkodásmód a szakmai elméleti és gyakorlati oktatásban.

3.17. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések
Valamennyi tanulónak joga van képességei maradéktalan kibontakoztatására, személyiségfejlődésének támogatására.
Külön figyelmet kell fordítani a valamilyen okból hátrányos helyzetbe került tanulókra, akiknek olyan támogató
környezetre van szükségük, mely biztosíthatja iskolai sikerességüket. Az esélyegyenlőséget biztosítani kell a
szakképzéshez való hozzáférés esetében, a gyakorlati képzőhelyek kiválasztásában, a választható szakképesítések
vonatkozásában, a hátrányos helyzetűek támogatásában.
Iskolánk – többek között – az alábbi segítséget nyújtja számukra az esélyegyenlőség megteremtése érdekében:
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•

kulcskompetenciák fejlesztésében,

•

az oktatásban használt információs, kommunikációs technológiák alkalmazásával, a digitális tananyagok
felhasználásának elősegítésével,

•

méltányos és egészséges tanulási környezet kialakításával,

•

a pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztésével,

•

tapasztalat-, élményszerzésen alapuló tanulással,

•

a differenciáló módszerek alkalmazásával,

•

a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésével,

•

a mindennapos testedzés, a mozgás, sportolás biztosításával,

•

környezettudatos szemléletű oktatás-neveléssel,

•

egészségügyi, szociális támogató rendszer kialakításával,

•

hatékony, új tanulási módszerek elsajátíttatásával és alkalmazásával a tanórákon,

•

a tanulói aktivitás növelésével a tanítási órákon,

•

a tanulási attitűd pozitív átformálásával,

•

pályaválasztás segítésével,

•

a továbbtanulás támogatásával,

•

személyiségfejlesztéssel és közösségépítéssel,

•

a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítésével,

•

partnerközpontú neveléssel.

A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység
− Nagyon fontos feladata az osztályfőnöknek, kollégiumi nevelőtanárnak meglátni a nehéz anyagi körülmények
közt élő tanulók problémáit.
− A szociális hátránnyal küzdők feltérképezése az osztályfőnökök feladata. A tanév elején felmérik a családok
helyzetét (munkanélküli szülők, egy szülő neveli stb.), és a tanév során folyamatosan követik a változásokat.
− Az Szakképzési Alapítvány kuratóriuma a pedagógusok által javasolt tanulókat rendszeres ösztöndíjban vagy
egyszeri segélyezésben részesítheti az alapító okiratban meghatározottak szerint.
.
Az iskolai élet, a tehetség, képesség kibontakozását, a szociális hátrányok, a beilleszkedési, magatartási, tanulási
nehézségek enyhítését segítő tevékenységek, szolgáltatások.
A tehetség kibontakoztatását, a tanulási nehézségek enyhítését folyamatos és rendkívül fontos feladatnak tartjuk.
A sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű integrált nevelésére, oktatására kiemelt figyelmet fordítunk.
Iskolánk szellemiségét áthatja az emberi méltóság tiszteletben tartása, a megkülönböztetés tilalma, az egyenlő
bánásmód és a társadalmi szolidaritás kialakítása. A feladatok hatékony megvalósítása érdekében az
esélyegyenlőségi terv tartalmazza a helyzetelemzést és a problémák megoldásának lépéseit rövid-, közép- és
hosszú távon.
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Az iskola kialakított egy adatbázist, amely a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű és az SNI-s
tanulókat tartalmazza. A frissítése minden tanév elején az ifjúságvédelmi felelős és az osztályfőnökök segítségével
történik.
Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében, valamint az iskolánkban tanuló valamennyi diák (későbbi) iskolai
sikerességének elősegítése érdekében megvalósul a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, tanulók integrált
oktatása/nevelése. Az egymás kultúrájának megismerését szolgáló, és más tolerancia-erősítő programok
megvalósítása révén kívánjuk tanulóinkban erősíteni az elfogadó, multikulturális szemléletet, valamint
csökkenteni az előítéleteket.
A feladatok megvalósításában támaszkodunk a szülők és szülői szervezetek együttműködésére és segítségére.

A kötelező tanulási időn túl igénybe vehető iskolai szolgáltatások:
a) konzultáció tanulási problémákról
b) kötetlen tárgyú konzultáció tanárral
c) felkészítés versenyekre, beleértve a tanulmányi versenyeket
d) felzárkóztatás, korrepetálás csoportos vagy egyéni foglalkozás keretében
e) szakkör, sportkör (részletezése a tanulói közösségeknél)
f) egyéni, öntevékeny könyvtárhasználat
g) a sportpálya, tornaterem, kondicionálóterem egyéni, öntevékeny használata
h) egyéni, öntevékeny számítógép-használat
i) továbbtanulási tanácsadás
j) sítábori üdülés szervezése
k) speciális tanfolyamok (gépkocsivezetés, tánctanulás)
l) ebéd a kollégiumban
m) iskolaorvosi rendelés
n) felkészítés emelt szintű érettségire

A fenti szolgáltatások közül térítéses: j), k), l). A többi szolgáltatásnak nincs anyagi feltétele.
A tanulók a fenti szolgáltatásokra szóban vagy írásban jelentkezhetnek a felelős tanárnál, szakkörvezetőnél,
tanfolyamszervezőnél.

3.18. A nevelőtestület által szükségesnek tartott további elvek
3.18.1.A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos ismeretek
Jogi meghatározottság
A fogyasztóvédelemről szóló irányadó jogszabályok rendelkeznek a fogyasztók oktatásáról.
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Vonatkozó hatályos jogunk írja elő a fogyasztók oktatásának szükségességét a fogyasztóvédelmi jogszabályok
megismerése céljából. Eszerint a fogyasztók oktatása alapvetően állami feladat, amelyet az oktatásban részt vevő
intézmények, az e feladatra törvényben kijelölt államigazgatási szervek és az érdekvédelmi szervezetek együttműködve
teljesítenek.
Kiemelt fejlesztési feladat a NAT-ban a felkészülés a felnőtt életre, amelyben a fogyasztói kultúra kialakítása is
nevelési-oktatási feladatként szerepel.
A fogyasztóvédelmi oktatás célja
A fogyasztóvédelmi oktatás célja a fogyasztói kultúra fejlesztése, és tudatos, kritikus fogyasztói magatartás kialakítása
és fejlesztése a tanulókban.
A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei
A tanulók hatékony társadalmi beilleszkedéséhez, az együttműködéshez és a részvételhez elengedhetetlenül szükséges a
szociális és társadalmi kompetenciák tudatos, pedagógiailag megtervezett fejlesztése. Olyan szociális
motívumrendszerek kialakításáról és erősítéséről van szó, amely gazdasági és társadalmi előnyöket egyaránt hordoz
magában.
Szükséges a társadalmi és állampolgári kompetenciák kialakítása, a jogaikat érvényesíteni tudó, a közéletben részt vevő
és közreműködő tanulók képzése. A szociális és társadalmi kompetenciák fejlesztése a versenyképesség erősítésével
kapcsolatos területek, mint például a vállalkozási, a gazdálkodási és a munkaképesség szoros összefüggése, az ún.
cselekvési kompetenciák fejlesztése.
Fontos továbbá a fogyasztás során a tájékozódás képessége, a döntési helyzet felismerése, és a döntésre való
felkészülés. Meg kell ismertetni a tanulókkal a piac, a marketing és a reklám szerepét, alkalmassá téve őket az
eligazodásra. Hangsúlyozni kell a minőség és a biztonság szerepét a fogyasztás során, valamint a gazdaságosságot és a
takarékosságot.
A fogyasztóvédelmi oktatás céljaként megfogalmazott fogyasztói kultúra, valamint a kritikus fogyasztói magatartás
kialakítása és fejlesztése érdekében szükséges, hogy a diákok értsék, és a saját életükre vonatkozóan alkalmazni tudják
az alábbi fogalmakat:
Környezettudatos fogyasztás: Egyfajta középút az öncélú, bolygónk erőforrásait gyorsulva felélő fogyasztás és
fogyasztásmentesség között.
Kritikus fogyasztói magatartás: A fogyasztói jogok érvényesítése.
A fogyasztónak joga van:
•

az alapvető szükségleteinek kielégítéséhez,

•

a veszélyes termékek és eljárások ellen való tiltakozáshoz,

•

a választáshoz különböző termékek és szolgáltatások között,

•

a megfontolt választáshoz szükséges tények ismeretéhez,

•

a jogos panaszok tisztességes rendezéséhez,

•

az egészséges és elviselhető környezetben való élethez.

Preventív, vagyis megelőző fogyasztóvédelem: a vevő már a kezdet kezdetén érvényesíteni tudja jogait, és nincs
szükség panaszbejelentésre, bírósági perekre.
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A fogyasztóvédelmi oktatás színterei az oktatásban
Az egyes tantárgyak tanórai foglalkozásai:
Vizuális kultúra:
•

A közvetlen és rögzített kommunikáció.

•

A tömegtájékoztatás formáinak megkülönböztetése.

•

A reklámplakátok szerepe.

•

A fotó és a reklám hatásrendszerének feltárása.

Földrajz:
•

A fogyasztói kultúra fejlődése.

•

Tudatos, kritikus fogyasztói magatartás.

•

Gyűjtőmunka nyomtatott információhordozókból hazánk gazdasági és település-földrajzi sajátosságairól.

•

Az életmód és a fogyasztási szokások alakulása.

•

Vásárlási, fogyasztási szokásaink.

•

A család gazdálkodása.

Informatika:
•

Az internet egyes kommunikációs szolgáltatásainak használata.

•

Vásárlás az interneten.

•

Informatikai biztonság, az információ hitelessége, a szerzői jog fogalmának megismerése.

Magyar nyelv és irodalom:
•

A különböző irodalmi művek, filmek elemzésének szempontjai.

Történelem:
•

Az ipari és hírközlési forradalmak jelentőségének megértése.

További színterek:
•

Tanórán kívüli elemek (vetélkedők, versenyek, rendezvények stb.).

•

Hazai és nemzetközi együttműködések (más iskolákkal, állami és civil szervezetekkel, cégekkel).

•

Az iskola fogyasztóvédelmi működése és az ezzel kapcsolatos foglalkozások.

A fogyasztóvédelem módszertani elemei
A módszereknek tartalmaznia kell az egyén és társadalom viszonyáról szóló információgyűjtés, információfeldolgozás,
a feldolgozott információk alapján való döntés és a döntés alapján eltervezett cselekvés végrehajtásának módszereit.
Fontos, hogy a diákok e módszereket minél többször valós helyi és globális problémákon és értékeken keresztül maguk
alkalmazzák:
•

Interjúk, felmérések készítése az emberek vásárlási szokásairól,

•

Adatgyűjtés, feldolgozás információrögzítés együttműködéssel,

•

Problémamegoldó gyakorlat ötletbörzével, értékeléssel,
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•

Viták, szituációs játékok (eladói és vásárlói érdekek összehangolása, fogyasztói kosár készítése),

•

Érveléstechnikai gyakorlatok (hatékony érdekérvényesítés).

3.18.2. A társadalmi bűnmegelőzéssel, az áldozattá válással, az erőszakmentes konfliktuskezeléssel összefüggő
ismeretek
Kriminológiai aspektusok
Alapvető célunk a társadalmi bűnmegelőzéssel, az áldozattá válással kapcsolatos ismeretek oktatása terén az iskolában
tanulók jogkövető magatartásának elősegítése, esetleges bűnelkövetésük megakadályozása, a felmerülő problémák,
konfliktusok, krízisek kulturált és hatékony kezelése.
Napjainkban az iskola szerepét úgy szokták felvetni, hogy betölti-e a szükséges nevelő hatását, segít-e azokban a
problémákban (érzelmi, szociális), melyek az iskolában megnyilvánulnak. A tünetek, zavarok, elváltozások minden
életkorban más-más jellegűek, megnyilvánulásúak, más oki konstellációt tükröznek.
Kisgyermekkorban a szülői kapcsolatokból való kiszakadás, az önállósodás, a kortárscsoportban az egyenrangú
kapcsolatok alakítása és tartása jelentenek problémát, konfliktusforrást. Tízéves kor körül megjelennek a felnőtté válás
problémái (felnőtt szerep, nemi szerep, identitástudat stb.). Gyakori jelenség, hogy a család nem köti meg eléggé a
gyermeket, az iskola pedig nem integrálja kellőképpen a maga rendszerébe, ezért a szabadidő terén más kiscsoport
hatása alá kerül, melyek általában az iskolai és családi kultúra értékeivel szemben állnak, és más viselkedési normákat
közvetítenek. Deviáns értékeket próbálnak megvalósítani. Ez többé-kevésbé nyílt konfliktus formájában is megjelenik
az iskolában.
A vázolt problémák fokozottan és halmozottan jelentkeznek a családi, anyagi, szociális gondokkal küzdő, hátrányos
helyzetű illetve veszélyeztetett tanulók esetében.
A bűnmegelőzés tartalmi elemei
Az iskolai nevelés-oktatásban szükséges a lélektani motívumokra, a helyes és követendő értékrend kialakítására,
információnyújtásra, figyelemmel kísérésre, a beilleszkedési problémák csökkentésére fektetni a hangsúlyt.
A cél elérése érdekében megvalósítandó feladatok:
•

A helyes értékrend átadása és kialakítása a tanulóknál.

•

A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulók folyamatos figyelemmel kísérése, jelzés az együttműködő
segélyező szervezetek felé.

•

Információnyújtás a legális (cigaretta, alkohol stb.) és illegális (kábítószerek) drogok használatának negatív
hatásairól, következményeiről.

•

A szabadidő hasznos és kulturált eltöltése alternatíváinak ismertetése és a lehetőségek biztosítása.

•

Hátránykompenzáció a különböző problémákkal küzdő tanulók esetében.

•

Az iskolai beilleszkedési problémák csökkentése, a pozitív társadalmi normák szerinti életvezetés elősegítése.

•

Esetkezelés, folyamatos segítségnyújtás a tanulóknak és családjaiknak.

•

Jogok és kötelezettségek ismertetése, tisztázása.

•

A joghátrányok és jogkövetkezmények megismerésének elősegítése.

A bűnmegelőzés iskolai módszertanának elemei
•

Mentálhigiéné, krízis, erőszak, drog és bűnelkövetési, illetve áldozattá válás elleni előadások segítő szakemberek
közreműködésével,
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•

Szoros és folyamatos együttműködés gyermekjóléti és családsegítő intézményekkel, szakszolgálatokkal,
különböző civil szervezetekkel, alapítványokkal, hatósági szervekkel (rendőrség, ügyészség, bíróság),

•

Személyiségfejlesztés,

•

Közösségfejlesztés,

•

Drámapedagógiai eszközök.

3.18.3. Szocializáció, a szociális értékrend, képességrendszer fejlesztése

•

Mivel az iskola és a kollégium a szocializációs folyamat aktív színtere, ezért alapvetően fontos az általánosan
elfogadott társadalmi értékek és normák közvetítése, a tanulók személyiségébe való beépülésének segítése.
Természetesen az intézmény csak akkor képes az értékátadás funkciójának eleget tenni, ha önmaga is szilárd
értékrenddel bír. Feladatainak megvalósításához igénybe veszi a szülők és szülői szervezetek aktív részvételét.

•

A nevelés folyamatában meghatározó szerepet játszik a pozitív szociális szokások kialakítása, gyarapodásának
segítése. Ezt mindenekelőtt olyan életrend kialakításával, működtetésével lehet megvalósítani, amelyben a
tanulók biztonságban és jól érzik magukat, mivel a magatartási szabályok átláthatóak, kiszámíthatóak,
mindenkitől egyértelműen és következetesen elvárhatók.

•

Fontos a szociális viselkedés alapvető szabályainak elsajátíttatása, a szabálytudat, a döntési szabadság és
felelősség összhangjának, szerepének, jelentőségének megértése, csakúgy, mint az érdekérvényesítő képesség, a
demokratikus viselkedés szabályainak elsajátíttatása, mely feladat megoldásában a diákönkormányzatnak döntő
jelentősége van.

•

A szociális képességgel összefonódva működik a vezetésképesség fejlesztése, a vezető-vezetett kölcsönhatással
megvalósuló viselkedés, tevékenység végrehajtása. Feladatunk a demokratikus vezetés elsajátítási, gyakorlási
feltételeinek megteremtése és folyamatos működtetése. Az együttélés, a közösségi lét jó pedagógiai közeget
biztosít a segítő életmódra nevelés megvalósítására, mely a szociális értékrend elfogadásának és az e szerinti
viselkedés, magatartás elsajátításának, a szociális képességek kiépülésének, kreativitásuk növekedésének
elősegítését jelenti.

•

A segítő életmódra nevelés a segítő együttműködés fejlesztését kívánja meg. Ez azáltal valósítható meg, ha a
pedagógus rendszeresen él a segítő együttműködés módszerével, pl. együtt cselekvés, közös feladatmegoldás
formájában, miközben segíti a tanulók egymás közötti kooperációját is.

•

A gyermek eredményes és sikeres társadalmi beilleszkedésének érdekében szükség van pályaválasztásuk
segítésére. Olyan tevékenységeket kell kezdeményezni, szervezni, amelyek hozzájárulhatnak érdeklődésük
elmélyítéséhez, képességeik megszilárdulásához, önismeretükhöz, a helyes pályaválasztási döntéshez, ill. a
döntés sikeres megvalósulásához.
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3.18.4. Tanulói szervezetek

3.18.4.1. Osztály- és csoportrendszer
•

Az iskola működésében alapvetően megfelelőnek tartjuk a hagyományos osztály-keret rendszert. Az épületek
infrastrukturális adottságai, a nevelőtestület létszáma és összetétele, a város és városkörnyéki igények, a
gyakorlati körülmények az Asbóth iskolában 34 nappali tagozatos osztály működését teszi lehetővé. A társadalmi
igények miatt rendkívül széleskörű szakmai képzést folytatunk, így az osztályok többsége csoportbontásban
tanulja a szakmai elméleti tárgyakat, ami nagyon sok órát igénybe vesz a lehetséges órakeretből. A 9. osztályok
orientációs alapozó képzése is csoportbontásban oldható meg. Az osztályok összetételét beiskolázáskor, a
csoportbontást a tantárgyfelosztáskor alakítjuk ki a szaktanárok egyetértésével.

•

A szakképzési évfolyamon a szakmai elméleti csoport minimális létszáma 8 fő. 8 fő alatt esti tagozaton integrált
beszámoltató rendszerű oktatást végzünk.

•

Rokonszakmák oktatásánál két szakma oktatását párhuzamosan végezzük.

•

A köznevelési törvény rendelkezései lehetővé teszik bizonyos közismereti tárgyak csoportbontását. Nevezetesen:
az idegen nyelv (német, angol)

•

számítástechnika

•

testnevelés (koedukált osztályok)

•

Nemcsak csoportbontásra, hanem csoportösszevonásra is sor kerül.

•

A szakmai csoportok gyakorlati képzését az iskolában vagy külső gyakorlati helyeken kell megoldani.

3.18.4.2. A kollégiumi tanulók csoportba sorolásának nincsenek a tanulói képességektől, teljesítménytől függő
szempontjai. A kollégiumban a csoportok kialakítása iskolatípusonként történik, melyet tanévenként a beiskolázástól
függően újra alakítunk. Csoportbontás, kiscsoportok kialakítása csoporton belül iskolai osztályonként történik.
Csoportösszevonást csoportfoglalkozások esetén, szobánkénti beszélgetések alkalmával, kollégiumi rendezvények
esetén alkalmazunk. Egyénileg foglalkozunk a nehezebben tanuló, gyengébb eredményeket elért tanulókkal. A
tanulócsoportok külön-külön tanulószobával rendelkeznek.
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A PEDAGÓGIAI PROGRAM MELLÉKLETEINEK ÉS FÜGGELÉKEINEK RENDJE
A pedagógiai program mellékletei
1. sz. melléklet Helyi tantervek
2. sz. melléklet Az egyes tantárgyakra vonatkozó érettségi témakörök
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4. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK
A pedagógiai program hatályba lépése, felülvizsgálata
Iskolánk nevelőtestülete a dokumentumot a vonatkozó jogszabályi előírások alapján módosította. A módosítások
bevezetése 2016. december 1. napjától történik felmenő rendszerben.

A pedagógia program nyilvánosságra hozatala
A dokumentumot a fenntartó székhelyén, az iskola könyvtárában, az intézményvezetői irodában lehet elolvasni,
valamint megtekinthető az iskola honlapján és a Köznevelés Információs Rendszerének elektronikus felületén.

Az intézményben működő egyeztető fórumok nyilatkozatai
A pedagógiai és a szakmai programot/módosítását az intézmény diákönkormányzata 2016. november 28. napján tartott
ülésén véleményezte, amelyet aláírásommal tanúsítok.

Kelt: Keszthely, 2016. november 28.

.............................................
diákönkormányzat képviselője

A pedagógiai és a szakmai programot/módosítását a szülői szervezet (közösség) 2016. november 24. napján tartott
ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a szülői szervezet (közösség) véleményezési jogát jelen pedagógiai
program felülvizsgálata során, a jogszabályban előírtaknak megfelelően gyakorolta.

Kelt: Keszthely, 2016. november 24.

.............................................
szülői szervezet (közösség) képviselője
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A pedagógiai és a szakmai programot/módosítását az iskolaszék 2016. november 24. napján tartott ülésén
megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy az iskolaszék véleményezési jogát jelen pedagógiai program
felülvizsgálata során, a jogszabályban előírtaknak megfelelően gyakorolta.

Kelt: Keszthely, 2016. november 24.

.............................................
iskolaszék képviselője

A pedagógiai program elfogadásáról és jóváhagyásáról szóló záradék
A pedagógiai és a szakmai programot/módosítását az intézmény nevelőtestülete 2016. december 1. napján tartott
értekezletén elfogadta.

Kelt: Keszthely, 2016. december 1.

.............................................
hitelesítő nevelőtestületi tag

.............................................
P.H.

hitelesítő nevelőtestületi tag

A pedagógiai programot jóváhagyom.

Kelt: Keszthely, 2016. december 1.

……………………………….
igazgató

P. H.
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Fenntartói jóváhagyó nyilatkozat
Jelen pedagógiai és szakmai programot a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 26. § (1) bekezdése
értelmében az alábbi, a fenntartóra többletkötelezettséget telepítő rendelkezések

………………………………………
………………………………………
………………………………………
……………………………………...
……………………………………...
(fejezet és címmegjelölések)

vonatkozásában a(z) …………………………………………………….. (fenntartó hivatalos megnevezése) mint az
intézmény fenntartója egyetértési jogkört gyakorolt. Aláírásommal tanúsítom, hogy a fenntartó döntésre jogosult
szerve/vezetője az pedagógiai program fenti rendelkezéseivel egyetért, azokat jóváhagyja.

Kelt: .............................., ......... év .................. hónap ...... nap

.............................................
fenntartó képviselője
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2. számú melléklet.

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉMAKÖREI.

11.1. Magyar nyelv
Ember és nyelv
Kommunikáció
A magyar nyelv története
Nyelv és társadalom
A nyelvi szintek
A szöveg
A retorika alapjai
Stílus és jelentés

11.2. Irodalom
Szerző, művek
Életművek a magyar irodalomból
Portrék
Látásmódok
A kortárs irodalomból
Világirodalom
Színház és dráma
Az irodalom határterületei
Regionális kultúra
Értelmezési szintek, megközelítések
Témák, motívumok
Műfajok, poétika
Korszakok, stílustörténet

11.3. Történelem
Kompetenciák
Források használata és értékelése
A szaknyelv alkalmazása
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Tájékozódás térben és időben
Az eseményeket alakító tényezők feltárása
Történelmi események és jelenségek problémaközpontú bemutatása
Témakörök
Az ókor kultúrája
A középkor
A középkori magyar állam megteremtése és virágkora
Szellemi, társadalmi és politikai változások az újkorban
Magyarország a Habsburg Birodalomban
A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora
A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon
Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig
Magyarország története az első világháborútól a második világháborús
összeomlásig
Magyarország 1945-től a rendszerváltozásig
A jelenkor
A mai magyar társadalom és életmód

11.4. Matematika
Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok
Halmazelmélet
Logika
Logikai műveletek
Fogalmak, tételek, bizonyítások a matematikában
Kombinatorika
Gráfok
Számelmélet, algebra
Számfogalom, számelmélet, algebrai kifejezése, műveletek
Hatvány, gyök, logaritmus
Egyenletek, egyenlőtlenségek
Függvények, az analízis elemez
Függvények, függvények grafikonjai, függvény-transzformációk
Függvények jellemzése
Sorozatok
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Geometria, koordinátageometria, trigonometria
Alapfogalmak, ponthalmazok
Geometriai transzformációk
Síkgeometriai alakzatok
Háromszögek
Négyszögek
Sokszögek
Kör
Térbeli alakzatok
Kerület-, terület-, felszín- és térfogatszámítás
Vektorok
Trigonometria
Koordinátageometria
Valószínűség-számítás, statisztika
Leíró statisztika
Valószínűség-számítás

11.5. Idegen nyelv
Kommunikatív készségek
Beszédértés (hallott szöveg értése)
Beszédkészség
Szövegértés (olvasott szöveg értése)
Íráskészség
Egyéb készségek (stratégiák)
Nyelvi kompetencia
Témák
Személyes vonatkozások, család
Ember és társadalom
Környezetünk
Az iskola
A munka világa
Életmód
Szabadidő, művelődés, szórakozás
Utazás, turizmus
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Tudomány és technika

11.6. Fizika
Mechanika
A dinamika törvényei
Mozgások
Munka és energia
Hőtan, termodinamika
Állapotjelzők, termodinamikai egyensúly
Hőtágulás
Összefüggés a gázok állapotjelzői között
A kinetikus gázmodell
Termikus és mechanikai kölcsönhatások
Halmazállapot-változások
A termodinamika II. fő tétele
Elektromágnesesség
Elektrosztatika
Az egyenáram
Magnetosztatika. Egyenáram mágneses mezője
Az elektromágneses indukció
A váltakozó áram
Elektromágneses hullámok
A fény
Atomfizika, magfizika
Az anyag szerkezete
Az atom szerkezete
A kvantumfizika elemei
Az atommagban lejátszódó jelenségek
Sugárvédelem

Gravitáció, csillagászat
Gravitáció
A csillagászat elemeiből
Fizika- és kultúrtörténeti ismeretek
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Személyiségek
Elméletek, felfedezések, találmányok

11.7. Kémia
Általános kémia
Atomok és a belőlük származtatható ionok
Molekulák és összetett ionok
Halmazok
A kémiai reakciók
A kémiai reakciók jelölése
Termokémia
Reakciókinetika
Kémiai egyensúly
Reakciótípusok
Protonátmenettel járó reakciók
Elektronátmenettel járó reakciók
A kémiai reakciók és az elektromos energia kölcsönhatása
Tudománytörténet
Szervetlen kémia
Az elemek és vegyületek szerkezete (az atom-, a molekula- és a halmazszerkezet
kapcsolata)
Az elemek és vegyületek fizikai tulajdonságai és ezek anyagszerkezeti értelmezése
Az elemek és vegyületek kémiai sajátságai
Az elemek és vegyületek előfordulása
Az elemek és vegyületek laboratóriumi és ipari előállítása
Az elemek és szervetlen vegyületek legfontosabb felhasználásai
Az elemek és vegyületek jelentőségei
Tudománytörténet
Szerves kémia
A szerves vegyületek szerkezete és csoportosításuk
A szerves vegyületek fizikai tulajdonságai
A szerves vegyületek kémiai sajátosságai
A szerves vegyületek előfordulása
A szerves vegyületek jelentősége
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A szerves vegyületek laboratóriumi és ipari előállítása
Tudománytörténet
Kémiai számítások
Általános követelmények
Az anyagmennyiség
Az Avogadro-törvény
Oldatok, elegyek (százalékos összetételek, koncentráció, oldhatóság stb.)
A képlettel és reakcióegyenlettel kapcsolatos számítások
Termokémia
Kémiai egyensúly, pH-számítás
Elektrokémia

11.8. Biológia
Bevezetés a biológiába
A biológia tudománya
Fizikai, kémiai alapismeretek
Egyed alatti szerveződési szint
Szervetlen és szerves alkotóelemek
Elemek, ionok
Szervetlen molekulák
Lipidek
Szénhidrátok
Fehérjék
Nukleinsavak, nukleotidok
Az anyagcsere folyamatai
Felépítés és lebontás kapcsolata
Felépítő folyamatok
Lebontó folyamatok
Sejtalkotók (az eukarióta sejtben)
Az egyed szerveződési szintje
Nem sejtes rendszerek
Vírusok
Önálló sejtek
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Baktériumok
Egysejtű eukarióták
Többsejtűség
Gombák, növények, állatok elkülönülése
Sejtfonalak
Teleptest és álszövet
Szövetek, szervek, szervrendszerek, testtájak
Viselkedés
Az emberi szervezet
Homeosztázis
Kültakaró
A mozgás
A táplálkozás
A légzés
Az anyagszállítás
A kiválasztás
A szabályozás
Az idegrendszer általános jellemzése
Az emberi magatartás biológiai-pszichológiai alapjai
Hormonrendszer, hormonális működések
Immunrendszer, immunitás
Szaporodás és egyedfejlődés
Egyed feletti szerveződési szintek
Populáció
Életközösségek (élőhely típusok)
Bioszféra, globális folyamatok
Ökoszisztéma
Környezet- és természetvédelem

Öröklődés, változékonyság, evolúció
Molekuláris genetika
Mendeli genetika
Populáció genetika és evolúciós folyamatok

83 / 95

A bioszféra evolúciója

11.9. Földrajz
Térképi ismeretek
Kozmikus környezetünk
A geoszférák földrajza
A kőzetburok
A levegőburok
A vízburok
A talaj
A földrajzi övezetesség
Népesség- és településföldrajz
A változó világ társadalmi-gazdasági képe
A világgazdaság
A gazdasági ágazatok
A világgazdaságban különböző szerepet betöltő régiók, országcsoportok és országok
Magyarország földrajza
Európa regionális földrajza
Az Európán kívüli földrészek földrajza
A globális válságproblémák földrajzi vonatkozásai

11.10. Informatika
Az információs társadalom
Információs rendszerek az iskolában és a gazdaságban
Közhasznú magyar információs adatbázisok
Jogi és etikai ismeretek
Információs és kommunikációs technológiák a társadalomban
Informatikai alapismeretek – hardver
A számítógépek felépítése, funkcionális egységei, azok főbb jellemzői
A számítógép üzembe helyezése
Informatikai alapismeretek – szoftver
Az operációs rendszer és főbb feladatai
Az adatkezelés szoftver és hardver eszközei
Állományok típusai
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Hálózatok működésének alapelvei, felhasználási területei
Szövegszerkesztés
Szövegszerkesztő program kezelése
Szövegszerkesztési alapfogalmak
Szövegjavítási funkciók
Táblázatok, grafikák a szövegben
Táblázatkezelés
A táblázatkezelő használata. Táblázatok felépítése
Adatok a táblázatokban
Táblázatformázás
Táblázatok, szövegek, diagramok
Problémamegoldás táblázatkezelővel

Adatbázis-kezelés
Az adatbázis-kezelés alapfogalmai
Adatbázis-kezelő program interaktív használata
Alapvető adatbázis-kezelő műveletek
Képernyő és nyomtatási formátumok
Információs hálózati szolgáltatások
Kommunikáció az Interneten
Weblap készítés
Prezentáció és grafika
Prezentáció
Grafika
Könyvtárhasználat
Könyvtárak
Információkeresés

11.11. Ének-zene
Éneklés és zenetörténet
Népzene
Műzene
Középkor
Reneszánsz

85 / 95

Barokk
Bécsi klasszika
Romantika
Századforduló
XX. századi és kortárs zene
Zenefelismerés
Népzene
Reneszánsz
Barokk
Bécsi klasszika
Romantika
Századforduló
XX. századi és kortárs zene
Dallamátírás

11.12. Dráma
Színház- és drámatörténet
Színház- és drámaelmélet
Színházi műfajok
Drámajáték
Mozgás, tánc- és mozgásszínházi ismeretek
Bábjáték
Beszéd, vers- és prózamondás
Színjátékos gyakorlat

11.13. Testnevelés
Elméleti ismeretek
A magyar sportsikerek
A harmonikus testi fejlődés
Az egészséges életmód
Testi képességek
Gimnasztika
Atlétika
Torna
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Ritmikus gimnasztika
Küzdősportok, önvédelem
Úszás
Testnevelés és sportjátékok
Természetben űzhető sportok
Gyakorlati ismeretek
Gimnasztika
Atlétika
Futások
Ugrások
Dobások
Torna
Talajtorna
Szekrényugrás
Felemáskorlát
Gerenda
Ritmikus gimnasztika
Gyűrű
Nyújtó
Korlát
Küzdősportok, önvédelem
Úszás
Testnevelés és sportjátékok
Kézilabda
Kosárlabda
Labdarúgás
Röplabda

11.14. Elektronikai alapismeretek
Villamos alapfogalmak
Feszültség, áram, töltés, ellenállás vezetőképesség
Ellenállásokkal kapcsolatos számítások
Ellenállások hőfokfüggése (NTK, PTK)
Ellenállások a gyakorlatban, rajzjelek
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Egyenáramú hálózatok alaptörvényei
Az áramkör fogalma, egyenáramú hálózatok alaptörvényei (Ohm, Kirchhoff)
Ellenállás-hálózatok, eredő ellenállás számítások
Az alaptörvények igazolása
Nevezetes hálózatok: feszültségosztó, áramosztó, Wheatstone-híd
Méréshatár-kiterjesztés: előtét- és söntszámítások
A villamos áram hatásai
Hőhatás
Vegyi hatás
Élettani hatás
Mágneses hatás

Energiaforrások
A villamos munka, a teljesítmény, a hatásfok és a terhelhetőség
Ideális és valódi generátorok
A feszültség- és áramgenerátorok helyettesítő képei, soros és párhuzamos
kapcsolása (Norton, Thevenin)
A szuperpozíció tétele
Generátorok teljesítményviszonyai és hatásfoka, az illesztés fogalma és gyakorlata
Villamos erőtér
A villamos tér fogalma, jellemzői és szemléltetése, Coulomb törvénye
Anyagok viselkedése villamos térben
Kondenzátorok, kapacitások
Töltés, kisütés, energia
Mágneses erőtér
A mágneses erőtér jellemzői és szemléltetése, erőhatások mágneses erőtérben
Anyagok viselkedése mágneses térben
Elektromágneses indukció
Szinuszos mennyiségek
Váltakozó áramú áramkörök
A szinuszos váltakozó mennyiségek
Egyszerű váltakozó áramkörök
Összetett váltakozó áramkörök
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Valódi tekercsek, kondenzátorok és veszteségeik
Váltakozó áramú teljesítmények
Többfázisú hálózatok
A többfázisú rendszer fogalma
A háromfázisú rendszer lényege, jellemzői, csillag- és háromszögkapcsolás,
teljesítmények, szimmetrikus és aszimmetrikus terhelés
A villamos energia szállítása és elosztása
Villamos gépek
Transzformátorok
A villamos forgógépek felosztása és jellemzői
Egy- és háromfázisú generátorok
Egyenáramú generátorok és motorok
Váltakozó áramú motorok
Passzív elektronikai áramkörök
A kétpólusok felosztása és jellemzői
A négypólusok felosztása és jellemzői
Szűrő áramkörök
Félvezető áramköri elemek
Félvezető diódák
Speciális diódák
Bipoláris tranzisztorok
Unipoláris tranzisztorok
Egyéb félvezetők
Tranzisztoros alapáramkörök
Munkapont beállítás, alapfogalmak
Bipoláris tranzisztoros alapkapcsolások
Unipoláris tranzisztoros alapkapcsolások
Többfokozatú erősítők, csatolások
Visszacsatolások
Frekvenciafüggés, határfrekvenciák
Zajok és torzítások
Alapáramkörök alkalmazásai
A szélessávú és a hangolt erősítők
Nagyjelű erősítők
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Oszcillátorok
Stabilizátorok
A műveleti erősítők alapjai, alapkapcsolások, integrálás
Impulzustechnikai alapáramkörök
Az impulzus fogalma és fajtái, az impulzusformák jellemzői
Passzív jelformálás: differenciáló, integráló és vágó áramkörök
Impulzusok előállítási módjai: a félvezető elemek kapcsoló üzemmódja,
multivibrátorok, aktív jelformálók, Schmitt-trigger áramkör, fűrészjelek
előállítása
Digitális alapáramkörök
Logikai alapfogalmak
Logikai alapáramkörök

11.15. Informatikai alapismeretek
Hardver alapismeretek
A számítógépek felépítése
Funkcionális egységek
Szoftver alapismeretek
A számítógép előkészítése
Programok telepítése
Operációs rendszer használata
Állományok kezelése
Segédprogramok telepítése, használata
Szövegszerkesztés
Szövegszerkesztő program kezelése
Grafikus információk kezelése
Weblapok kezelése
Táblázatkezelés
Táblázatkezelő program kezelése
Informatikai alapismeretek
Számábrázolás, számrendszerek
Kódolás
Hálózati ismeretek
LAN

90 / 95

Programozási alapismeretek
A feladatmegoldás lépései, módszerei
Algoritmusok
Programnyelv
Programozási ismeretek
Programozási tételek
Hibakeresés, tesztelés, hatékonyság és helyfoglalás
Az objektumorientált programozás alapjai
Adatbázis-kezelés
Az adatbázis-kezelés alapfogalmai
Adatbázis-kezelő használata
Az adatbázis-készítés lépései
Adatbázis-elmélet
Az SQL nyelv használata

11.16. Rendészeti alapismeretek
Irodai, ügyviteli ismeretek
Ügyviteli munkafolyamatok leírása
Az iratkezelés gyakorlata
A szakterület jellemzői, informatikai
Az archív iratok kezelése
Ügyfélfogadás
Iratok kezelése
Gépírás, szövegszerkesztés
Pszichológiai, szociálpszichológiai alapismeretek
A pszichológia alapfogalmai
Személyiség-lélektan
Fejlődéslélektan
A beszéd és a kommunikáció
A társas érintkezés meghatározói
Lelki egészség és betegség
A lelki egyensúly megtartása
Társadalomismeret, életmód
Társadalmi szabályok
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Közösségek
Társadalom
Az életmód átalakulásának hatása a testi-lelki egészségre
A jog
A Magyar Honvédség és a rendészeti, rendvédelmi szervek

11.17. Belügyi rendészeti ismeretek
1. A rendészet alapjai
Rendészet, rendészeti szervek
Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium (IRM)
Rendészeti szervek általános jellemzése
2. Az IRM alá tartozó rendészeti szervek szakmai tevékenysége
A szakmai tevékenység területei, az egyes szervek működése és irányítása
Intézkedések és kényszerítő eszközök
A katasztrófák felosztása
Együttműködés, kapcsolatok és szolgálati tevékenységek
3. Az IRM alá tartozó rendészeti szervek funkcionális tevékenysége
A személyzeti, munkaügyi és szociális tevékenység
Szolgálattal összefüggő jogok és kötelességek
A környezet, a munka- és egészségvédelem
A szolgálati érintkezés
Az alaki magatartás
4. Tereptan
A tereptan alapjai
A terepen történő tájékozódás
5. Jogellenes cselekedetekkel szembeni fellépés
Jogellenes cselekmények
Szabálysértési alapismeretek
Bűncselekményi alapismeretek
Nyomozási alapismeretek

11.18. Egészségügyi alapismeretek
1. Egészségfejlesztés
Egészségkultúráltság
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Egészség érték jellege
Egészséges életvitel
Egészségre káros szenvedélyek
A betegségek kialakulásának okai

2. Anatómia
Emberi test főbb szerkezeti elvei
Mozgásrendszer
Keringési rendszer
Légző rendszer
Emésztő rendszer
Kiválasztó rendszer
Szaporodás szervrendszere
Belső elválasztású mirigyek
Idegrendszer
Érzékszervek

3. Pszichológia
Általános pszichológia fogalma, tárgya, jelentősége
Érzékelés-észlelés
A figyelem, álom, ábránd
Emlékezés-képzelet
Motiváció
Érzelem
Fejlődéspszichológia fogalma, törvényszerűségei
Szenzoros és kognitív mechanizmusok fejlődése
Érzelmi és akarati élet fejlődése
Szociálpszichológia fogalma, tárgya, jelentősége
Előítélet, szerep, konfliktus

4. Gondozástan
Egyedfejlődés szakaszai, életkori szakaszok
Megtermékenyítés és a terhesség jelei
Érett újszülött jellemzői
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Egészséges csecsemő élettani sajátosságai
1-3. éves kisgyermek fejlődési sajátosságai
Óvodáskorú gyermek fejlődési sajátosságai
Kisiskolás gyermek fejlődési sajátosságai
Serdülőkor élettani és fejlődési sajátosságai
Ifjúkor élettani és életkori sajátosságai
Felnőttkor szakaszai
Időskor szakaszai, a haldoklás-halál és a gyásza hatása a családra

5. Állapot megfigyelés
Alkat megfigyelés
Testtömeg-testmagasság
Mozgás-járás
Bőr és nyálkahártyák
Tudatállapotok
Testtájankénti megfigyelés
Váladékok megfigyelése
Alapvető életjelek megfigyelése
Gyermekbántalmazás

6. Elsősegélynyújtás
Elsősegélynyújtás és a mentés kialakulásának története
Elsősegély nyújtási kötelezettség
Általános szabályok
Sürgősségi ellátást igénylő folyamatok jellemzői
Baleseti helyzetek
Betegek vizsgálata
Újraélesztés
Elsősegélynyújtás szervezeti keretei

11.19. Természetvédelmi alapismeretek
1.Az ember és a természeti környezet
A természeti környezet mint rendszer
Természetvédelem

94 / 95

2.Környezeti elemek
A talaj kialakulása, fontosabb tulajdonságai
Természeti erők hatása
Felszíni vizek jellemzői
A levegő minősége
Környezeti elemek vizsgálata

3. Települési alapismeretek
Település-gazdálkodási alapfogalmak
A települések hálózatai
Hulladékgazdálkodás
A zaj
Radioaktivitás

4. Tájékozódás és mérés a terepen
Vízszintes mérések
Magasság mérések

5. Vízgazdálkodási alapismeretek
Környezet- és hidrometeorológiai alapok
A víz mennyiségi mérése
A vizek minősége
Hidrosztatikai ismeretek
Hidrodinamikai ismeretek

6. Környezettechnikai eljárások (a víz- és szennyvíz-technológiában)
Fizikai eljárások
Kémiai eljárások
Biológiai eljárások
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